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ŘÍZENÍ ZÁSOB PODLE ZÁKLADNÍHO 

EOQ MODELU 

 

STOCKPILE MANAGEMENT BY BASIC EOQ  

 

Lukáš Polanecký
1
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podniku a podniková ekonomika. 

 

Lukáš Polanecký is the head of the Department of Economics at the University of Technology 
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economy. 

 

Abstract 

The goal of this study is perform analysis of stockpile management in producing company 

XY and suggest optimization for strockpile management by means of EOQ model. The study 

is divided in two parts. In the first part it deals with issues of stockpile management. In the 

second part it comes out from the practical positon of stockpile management method such as 

Just-in-time, Kanban, Semafor and ABC methods. Then it deals with optimalization of the 

most turnover material in case of certainty contractor’s and customer’s relationships in the 

company. In the text there are evaluated results and arrangements for more effective storage 

for the company,  

Key words: EQQ model, stockpile management, optimal delivery, costs on supplies, 

optimization 

 

Abstrakt 

Cílem této studie je provést analýzu řízení zásob ve výrobním podniku XY a navrhnout 

optimalizaci řízení zásob pomocí EOQ modelu. Studie je rozdělena na dvě části. V první části 

se zabývá problematikou řízení zásob. V druhé části vychází z praktického hlediska metody 

řízení zásob, jako jsou metody Just-in-time, Kanban, Semafor a ABC. Dále řeší optimalizaci 

nejvíce obrátkového materiálu v případě jistoty a dodavatelsko-odběratelské vztahy ve 

společnosti. V textu jsou vyhodnoceny výsledky a opatření, jak by společnost mohla 

zefektivnit skladování. 

Kľúčové slová: EOQ model, řízení zásob, optimální dodávka, náklady na zásoby, 

optimalizace 
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Úvod 

Problematika řízení zásob patří k nejdůležitějším v oblasti managementu. Spočívá v zajištění 

takové výše zásob, aby byla zabezpečena plynulá výroba s co nejnižšími náklady. V této 

studii se autor zabývá řízením zásob ve společnosti, kterou budeme nazývat XY (jedná se 

o diskrétní záležitost daného podniku). Toto téma je z hlediska praxe velice zajímavé 

a pohldem ekonomiky velice účelné (Emmet 2008).  

 Zásoby představují nedílnou součást každého výrobního podniku a váží v sobě velké 

množství finanční prostředků. Jde o nejméně likvidní složku oběžného majetku. Důležitým 

faktem jsou protikladné požadavky na zásoby (Kislingerová 2007). Velké množství 

zabezpečuje plynulou výrobu, ale vznikají náklady na skladování. Nízké zásoby naopak 

mohou vést k narušení výrobního cyklu a zpoždění dodávky zboží. Proto je velmi důležité 

stanovit optimální výši zásob. Růst zásob může znamenat finanční potíže podniku (Drahotský, 

Řezníček 2003).  

 Výrobní podnik má mnoho druhů zásob a každý z nich je specifický, proto se 

používají různé druhy řízení zásob (Lambert, Stock, Ellram 2000). Nejvíce používanou 

metodou je metoda ABC, která rozčleňuje materiál do 3 skupin podle jejich hodnoty s cílem 

minimálních nákladů. V dnešní době se značně rozšiřuje metoda Just-In-Time (právě včas), 

kdy je zboží dodáno v přesně stanovenou dobu v příslušné kvalitě a jde ihned do výroby. 

Podniku tak nevznikají náklady na skladování, nezbytností pro tuto metodu jsou dobré 

dodavatelsko-odběratelské vztahy (Martinovičová 2014). Tyto dodavatelsko-odběratelské 

vztahy jsou dlouhodobého charakteru a podléhají přísnému a pravidelnému hodnocení 

(Hanáková 2013).  

 Zásobování je nedílnou součástí logistiky, která se snaží zefektivnit výrobu podniku 

(Stroh 2006). Je složena z několika složek a zaměřuje se na uspokojení potřeb zákazníka a 

minimalizaci nákladů. Pro realizaci produktu zabezpečuje jeho plynulý chod od přijetí 

materiálu na sklad k expedici hotového výrobku (Horáková, Kubát 1998).  

 

 
Obrázek 1: Logistická krychle 

Zdroj: Tomek a Vávrová, 2007, s. 212 
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Jadro 

Na základě zjištění z interních dokumentů je nejvíce obrátkovým materiálem odlitek 

vyrobený z litiny. Tento materiál má označení 837-073-802 a je dovážen od dodavatele X1. 

Dodací lhůta činí 45 dnů. Celková zásoba toho materiálu za rok 2015 je 10 460 kg. Podnik 

minulý rok objednával 8x ročně průměrně 606 kg toho materiálu. Pořizovací cena materiálu je 

10,74 €/kg. Náklady na skladování jedné dodávky činí 12 €. Náklady spojené s jednou 

dodávkou činí 70 €. Průměrné zpoždění mezi objednávkou a dodávkou je 5 dní.  

 

Současné náklady na držení, doplnění skladu a celkové náklady 

Ndrž = ndrž ·  = 22,74 ·  = 6 890,22 € 

Ndop = ndop ·  = 70 ·  = 1 208,25 € 

Celkové náklady  

CN = Ndrž + Ndop = 6 890,22 + 1 208,25 = 8 098,47 € 

Celkové náklady zásobování při současném režimu jsou 8 098,47 €.  

 

Délka dodávkového cyklu 

t0 = 360 ·  = 21 dnů 

Doba obratu zásob při současném zásobování je 21 dnů.  

 
Obrázek 2: Současné náklady na zásobování při objednávkách 1x měsíčně 

Zdroj: Synek 2003 

 

Při výše zmíněných nákladech je průměrná dodací doba vyčíslena na 21 dnů s průměrnou 

měsíční objednávkou 303 kg.  

 

Optimální velikost jedné dodávky 

qopt =  =  = 253,77 kg 

Po optimalizaci velikosti jedné dodávky z průměrných 606 kg činí 253,77 kg. 

 

Optimální délka dodacího cyklu a počet dodávek za rok  

topt = 360 ·  = 360 ·  = 9 dnů 
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popt =  =  = 41  

Délka optimálního dodacího cyklu při optimální velikosti dodávky je 9 dnů. Optimální počet 

dodávek za rok při výše zmíněných podmínkách činí 41. 

 

Celkové náklady při optimálních podmínkách 

Ndrž = ndrž ·  = 22,74 ·  = 2 885,37 € 

Ndop = ndop ·  = 70 ·  = 2 885,29 € 

CN = Ndrž + Ndop = 2 885,37 + 2 885,29 = 5 770,66 € 

Celkové náklady při optimálních podmínkách činí 5 770,66 €. 

 

Objednací hladina zásob 

OHZ =  · zp = · 5 = 145,28 kg  

Průměrná hladina zásob, při které podnik objednává další dodávku je 145,28 kg. 

 
Obrázek 3: Hladiny zásob při optimalizaci za rok 2015 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Sixta 2005 

 

Z výše zjištěných údajů společnosti jsou celkové roční náklady 8 098,47 € s průměrnou dobou 

obratu zásobování 21 dnů. Po optimalizaci materiálu činí optimální náklady 5 770,66 € a 

průměrná velikost jedné dodávky 253,77 kg, kdy délka optimálního cyklu vychází na 9 dnů a 

toto množství by měla objednávat 41x ročně. Optimální objednací hladina zásob je 145,28 kg. 

Optimální výsledky se však významně liší od skutečnosti, protože pro společnost je 

výhodnější objednávat méně často a držet velké množství tohoto materiálu na skladě. Pro 

společnost je nákladnější příprava stojů než skladování materiálu na skladě. Průměrně 

objednává 8x ročně 606 kg při dodací lhůtě 45 dnů. 

 

Záver 

Na základě získaných informací zpracovaných v aplikační části autor dospěl k závěru, že 

společnost XY skladuje velké množství zásob. Toto množství zásob má své specifické 

odůvodnění. Pro společnost je výhodnější, když skladuje velké množství, a proto objednává 

velké množství zásob méně často. Zajímavé je, že část svých zásob nechává vystárnout 

venku, kde na ně působí okolní vlivy, což je pro zásoby vyhovující. Příčinou velkého 
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množství zásob jsou nižší náklady na skladování než na přípravu a manipulaci strojů a 

náklady na mzdy pracovníků. Průměrná doba přípravy stroje je 1-2 dny, kdy zisk je nulový a 

náklady významně rostou. Společnost si tak vyrobí velkou zásobu na sklad, a když hodnota 

klesne na minimální zásobu, tak se opět vyrobí materiál nad normu. Pro své odběratele nabízí 

využití konsignačních skladů, kde jim drží množství zásob.  

 Dalším výsledkem mého zjištění jsou metody řízení zásob. K řízení zásob využívá 

různé metody řízení. První metodou je semafor, jde o vlastní metodu, která je založena na 

principu rozdělení objednávek na 3 barvy podle termínů (červená, oranžová, zelená), kde 

každá z nich má svůj význam. Druhou a třetí metodu využívají u společnosti odběratelé, jde o 

metody Just-in-time a Kanban. Tyto metody můžeme označit za velice nadstandartní a v 

České republice ne příliš využívané. Mezi známou metodu, kterou společnost nevyužívá, je 

metoda ABC, společnost ji nepotřebuje a je pro ni neefektivní. Z metody ABC můžeme 

vymezit pouze zásoby, které patří do skupiny A, u kterých známe hodnotu. U skupiny B a C 

nemůžeme definovat roční hodnotu, protože ta se mění podle objednávek na základě 

odběratelů.  

 Jak je již výše zmíněno, společnost objednává velké množství zásob na sklad. Na 

základě zjištěné optimalizace se skutečnost významně liší od optimální velikosti dodávky. 

Tento materiál slouží hlavně k výrobě hliníkových řemenic a naklikovým hřídelům do 

motoru. U tohoto materiálu jsem provedla optimalizaci. Podle skutečnosti je materiál 

objednáván průměrně 8x ročně po 606 kg s dodací lhůtou 45 dní, celková zásoba toho 

materiálu v roce 2015 činila 10 460 kg. Pořizovací cena materiálu je 10,74 €/kg, náklady na 

skladování jedné dodávky činí 12 € a náklady spojené s jednou dodávkou činí 70 €. Pro 

společnost je velice těžké určit přesné náklady na skladování, jde pouze o odhadovanou 

částku. Pokud by společnost objednávala častěji po menších dodávkách, jak bylo zjištěno v 

optimalizaci, společnosti by se značně snížily náklady. Problémem však je, že aplikovaná 

optimalizace je nemožná, protože v nákladech nejsou zaznamenány již výše zmíněné náklady 

na přípravu strojů a další významné náklady, které můžeme označit jako nevyčíslitelné. Přesto 

si myslím, že společnost mohla svoje dodávky přizpůsobit optimalizaci a skladovat menší 

množství s častější dodávkou. Pokud bude nadále takto skladovat, bude muset uvažovat o 

dalším rozšíření skladových ploch. 

 

 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: 

Ing. Romana Píchová 

 

Studie vznikla v rámci vědecké činnosti na Vysoké škole technické a ekonomické  

v Českých Budějovicích. 
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