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7)ZÁSOBY A LOGISTIKA 
Oběžný majetek a jeho členění, členění zásob, cíl zásobování, koloběh oběžného majetku. Řízení zásob – 

metoda ABC.Normování zásob - dodávkový cyklus, zásoba běžná, pojistná, technická. Kupní smlouva, 

smlouva o dílo, odpovědnost za plnění smlouvy, logistika, dokladování, expedice, oceňování zásob při 

nákupu a při výdeji do spotřeby. Výpočet hodnoty zásob metodou FIFO. 

 
Oběžný majetek a jeho členění: 
Součástí oběžného majetku jsou:   

  zásoby 

  oběžný finanční majetek 

  pohledávky 
 

Oběžný majetek má obíhat, spotřebovává se a mění svoji podobu. Charakteristickým rysem oběžného 
majetku je jednorázová spotřeba.  
Peníze vložené do zásob jsou „umrtvené“, a je potřeba je co nejrychleji zpracovat a přeměnit na hotové 
výrobky, aby se daly prodat a přinesly tak nové peníze = koloběh oběžného majetku. 
 

 
Zdroj: http://www.ceed.cz/podnik_ekonomika/zasobovani_logistika/551kolobeh_obezneho_majetku.htm 

 
Peníze na začátku by měli být menší než na konci = zisk. 
 
Cílem zásobování je: 

- nakupovat jen to, co potřebujeme 
- nakupovat jen tolik, kolik potřebujeme 
- zvažovat náklady související s pořízením zásob 

Zásoby patří do oběžného majetku (provozní, oběžná aktiva). Obecně platí, že do zásob patří vše, co firma 
nezařadí do investičního majetku.  
 
Členění zásob: 

a) materiál 
- zákl. suroviny – kov, dřevo, kůže,... 
- pomocné materiály – barvy,... 
- obaly – plechovky, kartóny,... 
- pohonné hmoty – nafta, benzín,... 
- drobné nářadí – šroubováky,... 
- kancelářské potřeby 
- čisticí prostředky 
b) nedokončená výroba (produkce v určitém stupni rozpracovanosti; zatím neprodejná) 
c) polotovary(produkce v určitém stupni rozpracovanosti, kterou už je možné prodat) 
d) hotové výrobky 
e) zboží – vše co je nakoupeno za účelem dalšího prodeje 
f) zvířata 

http://www.ceed.cz/podnik_ekonomika/zasobovani_logistika/551kolobeh_obezneho_majetku.htm
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Další členění: 
- zásoby nakoupené (materiál, zboží, zvířata) 
- zásoby vytvořené vlastní činností (nedokončená výroba, polotovary, zvířata) 

 
ŘÍZENÍ ZÁSOB: 

- metoda ABC 
Skupina A = základní suroviny potřebné pro výrobu (mouka,...). Tyto suroviny firma spotřebovává ve 
velkém (utratí za ně mnoho peněz) a proto si musí spočítat velikost optimální zásoby, k čemuž se hodí 
metoda normování zásob. 
Skupina B = snadno se objednávají a jejich spotřeba není tak nákladově  významná. Stačí stanovit a hlídat 
minimální skladový limit (kmín,...) 
Skupina C = např. kancelářské potřeby, čisticí prostředky,... 
 
NORMOVÁNÍ ZÁSOB: 

- provádí se u skupiny A 
Časová norma zásob: 

a) zásoba běžná – ze které se průběžně vydává podle požadavků výroby, je rovna polovině 
dodávkového cyklu 

b) zásoba pojistná (p) – pro případ, kdy se dodavatel opozdí s dodávkou 
c) zásoba technická (t)– nelze ji dočasně používat (sušení dřeva, zrání sýrů,...) 

 
Dodávkový cyklus (c): vyjadřuje počet dní mezi dvěma dodávkami 
 
Normativy – vyjadřují se v penězích. Základem normování je stanovení běžné, pojistné, popř. technické 
zásoby a velikosti dodávkového cyklu. Z nich pak stanovujeme 3 základní normativy: 
1) časová norma zásob – čas, na který nám vydrží průměrná zásoba 
ČNZ = c/2 + p + t 
2) normovaná zásoba v naturálních jednotkách– udává fyzický objem zásoby průměrné, tento ukazatel 
zajímá především nákupce 
      ZN = ČN x s 
3) normovaná zásoba ve finančním vyjádření = normativ–udává objem peněz průměrně vázaných 
v zásobách, tento ukazatel zajímá především ekonoma firmy. 
      FN = ZN x p 
 
Důležitý je výběr dodavatele. Měl by být solidní, spolehlivý a mít kvalitní zboží. Obchodní vztahy řeší 
Občanský zákoník. 
 
KUPNÍ SMLOUVA 

- je upravena občanským zákoníkem 
- prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něho vlastnické právo a kupující se 

zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu. 
 
Formy uzavření smlouvy: 

- písemně 
- ústně 
- elektronicky 
- konkludentním jednáním (např. mlčením – mlčení se bere jako souhlas se zaslaným zbožím a firma 

ho musí zaplatit) 
 
Povinnosti prodávajícího: 

- dodat zboží 
- předat potřebné dokumenty 
- umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva 
- uchovávat zboží, když kupující prodlévá s převzetím 
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Povinnosti kupujícího: 
- zaplatit kupní cenu 
- převzít a prohlédnout dodané zboží 

 
Podstatné náležitosti kupní smlouvy: 

1. určení smluvních stran (kupující, prodávající) 
2. určení předmětu (druh a množství zboží) 
3. cena nebo způsob určení kupní ceny 

 
Obchodněprávní odpovědnosti: 

a) odpovědnost za škodu – škodou rozumíme jakoukoliv újmu, kterou lze vyčíslit penězi.  
b) odpovědnost za prodlení – časové zpoždění oproti dohodnutému termínu plnění. V prodlení může 

být jak dodavatel, tak také odběratel. 
c) odpovědnost za vady –  
- vady faktické = kvalitativní a kvantitativní 
- vady právní = porušení práv třetí osoby. Např. u pašovaného zboží. 

 
Vady dále členíme: 

- vady zjevné a skryté 
- odstranitelné a neodstranitelné 

 
Vady můžeme reklamovat bez zbytečného odkladu.  
 
Nároky u odpovědnosti za vady: 

- odstranění vad 
- slevu 
- odstoupení od smlouvy 
- dodání náhradního zboží 
- dodání chybějícího zboží 
- oprava zboží 

 
LOGISTIKA 

- řeší fyzické a informační toky spojené se zásobováním 
 
PRŮBĚH ZÁSOBOVÁNÍ 

- vybrat dodavatele, dohodnout podmínky a uzavřít smlouvu 
- dodavatel zasílá zboží, odběratel je povinen zboží při přebírání zkontrolovat 

 
Fyzická přejímka 

- kvantitativní 
- kvalitativní – namátková kontrola 

 
EVIDENCE A DOKLADY 
Dodavatel: 

1. Faktura = daňový doklad, zanesení do účetnictví (kniha došlých faktur) 
2. Dodací list = kontrola jaké zboží zasílá, musí jít s dodávkou 

 
Odběratel: 

1. Příjemka = vystavuje se ve skladu odběratele. Doklad evidující zboží. 
2. Skladní karta = slouží k přehledu zboží ve skladu (zásoby) 
3. Výdejka = k výdeji ze skladu do výroby 
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NÁKLADY NA ZÁSOBOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB 
 
Náklady na zásobování: 
1) náklady zásobovacího aparátu: platy zaměstnanců nákupního oddělení, cestovné, odpisy kancelářského 
zařízení. Jedná se o fixní náklady. 
2) náklady na dopravu: náklady na dopravu a jeho nakládání, vykládání, překládání a uložení ve skladu, 
pojistné. Jedná se o variabilní náklady. 
3) náklady na skladování: mzdy vedoucího skladu a skladníků, odpisy budov a zařízení skladů. Část nákladů 
je fixní, část variabilní. 
 
Oceňování zásob: 
1) Pořizovací cenou u nakoupených zásob. (pořizovací cena = cena pořízení + náklady spojené s pořízením 
zásob) 
2) Vlastními náklady u vlastní výroby. 
 
Ocenění úbytku zásob materiálu ze skladu 
1) FIFO: „first in, firstout“, materiál se oceňuje postupně cenami od nejstarší zásoby k zásobě nejnovější. 
2) Vážený aritmetický průměr: proměnlivý nebo periodický. 


