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Cvičení 9 – Modely řízení zásob 
 

 

Příklad 1 – EOQ: Optimální velikost objednávky 

 

Po dědečkovi jste zdědili v městečku zavedené kino. Pro zlepšení služeb se rozhodnete prodávat 

kromě popcornu také čokoládové tyčinky. Cukrárna dodává čokoládové tyčinky v baleních po 

10 ks. Cena balení činí 100 Kč.  

Bohužel, cukrárna je příliš malá, a pokud objednáte tyčinky, není schopna je dovézt. Proto si 

pro ně musíte zajet sami. Nádrž benzínu do vašeho malého autíčka stojí průměrně 1000,- Kč a 

již víte, že na plnou nádrž dojedete 5krát do cukrárny a zpět. Tyto čokoládové tyčinky jsou 

baleny do obalu s reklamou kina, a proto mají relativně dlouhou pořizovací lhůtu – 2 měsíce.  

Vzhledem k nedostatku prostoru a nevhodné teplotě je nutno skladovat tyčinky v jedné 

z kanceláří městské radnice. Město podporuje provoz kina a tak si účtuje za roční skladování 

každé krabičky pouze 2% z pořizovací ceny.  

Kino je v provozu celoročně, tj. průměrně 52 týdnů, nicméně v létě bývá 14 dní uzavřeno 

z důvodu komplexní údržby. Filmy se pouští 5x týdně a kapacita kina je 350 míst. V průměru 

však do kina přichází 320 lidí na film a z nich si tyčinku koupí 40% návštěvníků. 

Chcete analyzovat systém skladového hospodářství tak, abyste minimalizovali náklady 

související s doplňováním a skladováním zásob. Určete optimální objem objednávky, s tím 

související náklady, průměrnou výši zásob, délku intervalu mezi dodávkami, počet dodávek a 

bod znovuobjednání. 
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Průměrná výše zásoby:  q*/2 

Minimální výše nákladů: . 2* 21cQcN   

Optimální délka dodávkového cyklu: t*= q*/Q   

Optimální počet dodávkových cyklů: Q/ q* 

Bod znovuobjednávky: r* = Qd  [Qd / q
*]. q*  

 d … pořizovací lhůta dodávky, 

 Qd = Q.d 
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Příklad 2 – Stochastická spojitá poptávka 

 

Uvažujte stejný model jako v příkladu 1, střední hodnota poptávky je tedy 3200 balení tyčinek 

ročně. Směrodatná odchylka poptávky je 1600 balení. Opět uvažujte pořizovací lhůtu 2 měsíce. 

Určete hodnoty všech charakteristik modelu, pokud požadujete úroveň obsluhy alespoň 90%.  
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Minimální výše nákladů: . cc2*N 21Q  

Optimální délka dodávkového cyklu: t* = q*/ Q    

Optimální počet dodávkových cyklů: Q / q* 

Průměrná spotřeba a odchylka během pořizovací lhůty: d . Qd   , d . Qd    

Bod znovuobjednávky: r* = d ,  wrr *  ,  d . zw   

 

 

Příklad 3 – Jednorázově vytvářená zásoba 

 

V založeném kině se rozhodnete pustit film Harry Potter, který bude jistě trhákem. Kino má 

kapacitu 350 míst, ale 40 si vyhradila firma sponzora. Máte tedy volných 310 míst a odhadujete, 

že bude vyprodáno. Z návštěvníků bude 40% ± 8% dětí (zaokrouhlujte na celá čísla) a právě 

těm chcete nabídnout malé plastové figurky Harryho Pottera.  

Po zjištění stavu na trhu víte, že lze koupit figurky v krabičce za cenu 200 Kč / 20 ks. Figurky 

před puštěním filmu musíte dopravit do kina. Zaslání krabičky poštou přijde na 10 Kč. 

V případě, že by se nepodařilo všechny figurky prodat, mateřská škola se smluvně zavázala 

odkoupit všechny figurky za cenu 357,50 Kč / 100 ks.  

Rozhodnete se prodávat figurky za 50 Kč / ks. Kolik figurek máte objednat, abyste dosáhli co 

nejvyššího zisku?   

  

 

 


