
KONSIGNAČNÍ SKLADY NA COS I 
FN BRNO V PRAXI

Jaroslava Jedličková

X. Kongres perioperačních sester 1.-2.10.2021



CO SI PŘEDSTAVIT POD POJMEM 
KONSIGNAČNÍ SKLAD

• Běžný sklad materiálu, zboží, ve ZZ sklad převážně sterilních ZP 

– implantátu a šicího materiálu

• Specifita je to, že zboží patří dodavateli – tedy firmě se 

zdravotnickými prostředky

• Nutností je velmi blízká spolupráce mezi oběma subjekty

• Oproti klasickému skladu probíhá jiným způsobem naskladnění

• Dle potřeby odběratele

• Dle optimalizace skladu

• Důvodem vzniku KS je většinou nemít v zásobách vázaný vlastní 

kapitál ZZ

• Seznam odebraného zboží se nazývá konsignace.



VÝHODY A NEVÝHODY KS

• Zásoby neustále k dispozici

• ZZ není nuceno vynakládat vlastní 

finanční prostředky

• Náklady na pořízení nebo výrobu 

zásob vynaložil dodavatel a do 

okamžiku výdeje ze skladu jsou 

zásoby v jeho majetku.

• Zboží neustále k dispozici a 

nemusí ztrácet čas čekáním na 

dodávku

• Odpovědnost za cizí majetek

• Musí být stanovena pověřená 

osoba

• Oddělené, samostatné prostory, 

uzamčené

• Možná zvýšená spotřeba ZP

• Pravidelné inventury

• Rizika ztráty

VÝHODY NEVÝHODY



KDO ODPOVÍDÁ ZA KS

• Pověřená osoba

• Odběratel má přímou odpovědnost 

za každou ztrátu či poškození 

konsignačního zboží, a to ode dne 

dodání. Pokud je takové zboží 

poškozeno nebo se ztratí, dodavatel 

to nijak neřeší, protože je 

i v takovém případě bráno jako 

odebrané a tím pádem za něj 

odběratel rovněž dostane fakturu.



JAK TAKOVÝ SKLAD V PRAXI FUNGUJE

• Proběhne veřejná zakázka se specifikací zboží

• Uzavře se smlouva mezi oběma subjekty (firma a 

ZZ)

• Vytvoří se seznam ZP – jednotlivých typů

• Implantátů 

• cévní protézy

• Staplery

• ZP

• Šicí materiály

• Stenty, další



ZÁZNAMY ODEBRANÉHO ZBOŽÍ

• Elektronicky – databáze v některém z 

programů NIS nebo firmy

• Ručně – skladové karty

• Oba systémy společně



ODBĚR ZBOŽÍ Z KONSIGNACE

• Pověřená osoba vydává v průběhu 

pracovního dne dle potřeby

• Jak řešeno ve službě – především 

implantáty?



OBJEDNÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ

• Implantáty denně

• Obíhající sestra zadává ručně do sešitu

• Pověřená osoba zadá do NIS

• Zpracuje do SZM a odešle objednávku 

• Firma zasílá ihned po obdržení objednávky a faktury

• Druhý den je k dispozici ve ZZ na sále

• Ostatní ZP týdně nebo měsíčně



OBJEDNÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ IMPLANTÁTY



OBJEDNÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ OSTATNÍ ZP



ZDROJE

• https://www.eulog.cz/index.php?lx=cs&cmx=

clanky&clnazev=tema-mesice-zari:-

konsignacni-sklad-a-jeho-sprava-v-praxi-

&mt=51&id=5603&m=a08

• https //www.finance.cz/518649-konsignacni-

sklad/

• NIS FN Brno

• Interní databáze FN Brno

• Foto archiv COS I


