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1. Úvod 

Tématem bakalářské práce je distribuce. Distribuce je součástí marketingového mixu 

jak u výrobků, tak i služeb.  

Dříve firmy nekladly na distribuci takový důraz. Snažily se především o výrobu 

kvalitních výrobků a jejich následnou marketingovou komunikaci, aby oslovili co nejvíce 

zákazníků. Cena odpovídala kvalitě. Problém nastal v okamžiku, kdy zákazníci skutečně 

projevili zájem o výrobky, ale ty byly v obchodech v malém množství nebo vůbec, jejich 

opětovné dodání trvalo dlouhou dobu nebo zásilka obsahovala malý počet kusů. Proto se dnes 

úspěšné podniky více soustředí na distribuci. Budují se svými distributory partnerské vztahy, 

komunikují s nimi a snaží se o maximální spolupráci a kooperaci. Obě strany ví, že maximální 

uspokojení  zákazníkových potřeb znamená naplnění poslání firmy, formu dobré neplacené 

reklamy a v neposlední řadě i maximální zisk.  

Naopak podnik se špatně nastavenou distribuční politikou ztrácí zákazníky. A nejen je. 

Rostou mu i náklady, a to především náklady na skladování, manipulaci, správu a údržbu 

zásob hotových výrobků a také na dopravu zboží. Všechny tyto náklady se pak odráží v ceně 

zboží.  

 

Úspěšný podnik není ten, který vyrobí kvalitní zboží, ani ten který poskytne kvalitní 

služby. V dnešní době úspěch znamená postarat se o to, aby bylo k dispozici správné zboží, za 

správnou cenu, ve správném množství a čase, na správném místě s minimem vynaložených 

nákladů.  

 

Problematiku distribuce jsem si vybrala, protože mi přišla zajímavá a chtěla jsem 

zjistit jak probíhá v praxi. A také proto, že tato významná část marketingového mixu bývá v 

teorii opomíjena oproti ostatním složkám a já jsem chtěla  toto téma hlouběji prostudovat.  

 

Cílem  bakalářské práce je zjistit jak distribuce výrobny MASOMA probíhá a pokusit 

se nalézt efektivnější způsoby jak zkoordinovat celý proces od vychystávání výrobků až po 

předání zboží distributorům, tak aby byly uspokojeny potřeby distributorů, zákazníků i 

samotné výrobny. 
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2. Charakteristika výrobny uzenin Jaroslava Klemensová – MASOMA 

2.1. Vývoj oboru zpracování masa v letech 1989 – 2009 

Ve vývoji oboru zpracování masa můžeme zachytit v uplynulých dvaceti letech dvě 

etapy. Mezi těmito etapami není výrazná hranice a jejich průběh, utvářely výrazně vnější 

podmínky, ve kterých obor zpracování masa existoval. 

Devadesátá léta představují období změn vyvolaných změnou vlastnických vztahů. 

Hned po roce 1989 začínají vznikat soukromé, obvykle rodinné podniky. 

 Po roce 1990 nastává také privatizace tehdejších státních podniků. Řada nových firem 

skončila. Nezvládly požadavky, které s sebou přinesl zvolený obor podnikání. Některé bývalé 

masokombináty z trhu mizí.  

Okolí začíná být ke zpracovatelům masa méně příznivé. V první polovině 

devadesátých let začala transformace zemědělství. Začaly se snižovat stavy hospodářských 

zvířat, což vedlo k nízkým výkupním cenám. Maloobchodní prodej masa a masných výrobků 

byl roztříštěný a vyjednávací síla obchodníků byla vůči svým dodavatelům slabá. Ceny 

výrobků diktoval výrobce.[8] 

Po roce 2000 byly postaveny před zpracovatele masa dvě výzvy. První znamená 

blížící se datum vstupu České Republiky do Evropské Unie a tím nutnost splnit přísná 

hygienická kritéria, která platí hlavně pro výrobce potravin živočišného původu. Nejpozději 

do 1.ledna 2004 musely provozovny masných výrobků projít kontrolou krajské veterinární 

správy tak, aby splňovaly podmínky provozu dle EU. Pro mnohé firmy to znamenalo sehnat 

velké množství finančních prostředků, nebo se rozhodnout kterou část provozu zavřít. Pro 

řadu původních masokombinátů to znamenalo ukončit jateční činnost a zachovat pouze 

výrobu masných výrobků. [8] 

Druhá výzva stále trvá a je čím dál náročnější. Souvisí s koncentrací a vzestupem síly 

maloobchodu s potravinami. Od 2.pol. 90.let se zvyšuje počet zahraničních řetězců 

supermarketů a později hypermarketů a diskontních prodejen. K nim se přidávají i české sítě 

prodejen. Jejich rostoucí vliv a podíl na trhu jim dávají možnost diktovat si podmínky vůči 

svým dodavatelům.  

Důsledkem změn v systémech prodeje potravin je i to, že se výrobci začínají více 

zabývat balením a označováním svého zboží.  

Hlavním cílem je uspokojit odběratele požadovaným zbožím v dostatečném množství, 

v požadovaný čas a dosáhnout přitom minimálních provozních nákladů.  

I po roce 2004 opouštějí trh někteří dodavatelé, hlavně z důvodu tlaku odběratelů na 

prodejní ceny. [8] 
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Jeden z posledních problémů uplynulých dvaceti let představuje konkurence 

zpracovatelů masa v EU. Na jednotlivém trhu neplatí žádná omezení a země se nemohou 

bránit proti dodávkám z jiných členských zemí. Tento fakt ovlivnil hlavně jatečnictví. [8] 

 

I když se do českých podniků, které podnikají v oboru zpracování masa, nedostával 

zahraniční kapitál velkých firem, dokázali se v uplynulých dvaceti letech vypracovat na 

špičkové producenty masa a masných výrobků, které mohou konkurovat předním výrobcům 

v Evropské Unii. [8] 

 

2.2. Historie Masomy 

Prvním a zároveň nejstarším členem Klemensovy rodiny, který se začal zabývat 

řeznickým řemeslem byl „děda“ Josef Klemens, který založil svou firmu v Dolním Benešově. 

V Zábřehu a v Dolním Benešově otevřel obchod a pro maso na zpracování jezdil bryčkou 

taženou koněm na staré opavské jatky.  

Oba  synové „dědy“ Josefa, Josef a Milan, byli tedy předurčeni ke stejnému řemeslu, 

kterému se také vyučili jeden v Ostravě a druhý v Jeseníku.  

Oba si našli práci v Masném průmyslu Opava.  

Všichni muži v Klemensově rodu se dali opět na řeznické řemeslo.[3] 

 

Karel Klemens po dvou letech studia v Jeseníku odjel studovat do Prahy na SPŠ obor 

technologie masa. Když se v roce 1976 vrátil, začal pracovat v martinovském 

Masokombinátu, kde působil jako vedoucí masné výroby a řídil více jak 160 pracovníků.  

Vždy ale toužil po vlastní firmě, a tak spolu s manželkou a švagrem založili v roce 

1993 společnost, jejímž oborem podnikání byl a je zpracování masa a výroba masných 

výrobků. 

Do roku 1995 byl provoz masné výroby soustředěn v menší provozovně s denní 

produkcí cca 5 tun masných výrobků.[3] 

V roce 1998 byl provoz firmy přestěhován do větších prostor a rozšířen.  

Od roku 2002 byly realizovány poměrně velké investice do oblasti technologie a 

zvyšování hygieny práce. [3] 

 

V současné době má MASOMA k dispozici, moderní klipsovací stroj POLYCLIP, 

kutr ALPINA, řezačku, masírky, nastřikovací zařízení FOMACO, balicí stroj MULTIVAC, 
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nářezový stroj a další. Tepelnou úpravu masných výrobků provádí v kvalitních udírenských 

komorách MAUTING.  

 

MASOMA má k dispozici vlastní vozový park chladírenských vozů, kterými denně 

zásobuje obchody, prodejny masa, uzenin, markety apod. Mezi největší odběratele patří 

obchodní řetězce Hruška a Tempo. 

Díky postupnému rozšiřování může MASOMA, pod značkou MK Klemens 

produkovat přibližně 15 tun masných výrobků denně. Produkty je zásobováno na 800 

prodejních míst  v oblasti Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. 

 
 

2.3. Produkty 

MASOMA vyrábí širokou škálu uzenin z hovězího dobytka, vepřového dobytka a 

drůbeže. Výrobní sortiment MASOMY činí v současné době 130 druhů výrobků, které jsou 

členěny do těchto kategorií: 

• tepelně opracované masné výrobky 

• tepelně neopracované masné výrobky 

• trvanlivé fermentované masné výrobky 

• šunky 

• trvanlivé tepelně opracované masné výrobky 

• speciality 

 
2.3.1. Tepelně opracované masné výrobky 

Do této skupiny výrobků patří šunkový speciál, Moravský gothaj, Turistický 

jihočeský, Anglická slanina, Zbojnická tyčinka, Párky, Točený, Chalupářský, Vepřové 

klobásy, Šunkový salám, Klobása pikant, Výška, Jemný salám, Párky tenké, Slezská klobása, 

Cigáro, Valašský bok, Krakovský, Hodonínský, Rolovaná kýta, Kotleta filé, Játrový salám, 

Dietní salám, Špek uzený, Rakouský salám, Šunkové klobásy, Uzená žebra plochá, Uzená 

žebra ostatní, Uzená krkovice, Benešovský salám, Junior, Jemnozrný, Jemné párky, Tlačenka 

světlá, Uzená kolena, Uzený bok bez kosti, Špekáčky, Inovecký, Krkonošský, Bavorská 

játrovka, Šunková pěna, Uzená krůtí rolka, Valouškova klobása, Sobkova klobása, Pečinkový, 

Šunka pizza, Škvarková pomazánka, Lisované koleno, Uzená vepřová plec, Zábřežská 

klobása, Striptérky, Polský točený, Tmavý točený, Párečky, Jehněčí klobásy, Tenké párky se 

sýrem, Mnichovská bílá klobása, Čertovka, Vídeňské párky, Česnekový turistický, Valašská 

krkovice, Sekaná s panenkou, Lunč, Játrový cibulák, Ostravská klobása, Bavorská sekaná, 
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Uzený šunkový salám, Dršťková polévka, Sádlo, Loupací párky s drůbežím masem, Kmínové 

klobásy, Kmínový salám, Frankfurtské párky, Jarní mozaika, Jelita, Jitrnice, Tmavá tlačenka, 

Uzený drůbeží šunkový salám, Uzený játrový salám, Klobása se sýrem, Mexická klobása, 

Jemné cigáro, Debrecínky, Ďábelská pomazánka, Pečená sekaná, Koňský salám, Italské maso 

v marinádě. 

 
2.3.2. Tepelně neopracované masné výrobky 

Zde patří Čajovka a Delikates vepřová pomazánka. 

 
2.3.3. Trvanlivé fermentované masné výrobky 

Do této skupiny patří Rambo, Dunajská klobása, Paprikáš, Pikant tyčinka, Poličan, 

Lovecký, Lovecká klobása, Čertova tyčinka, Budapešťská klobása, Čabajka, Herkules, Pršut, 

Chirozo a Ďábelské kuličky.  

 
2.3.4. Šunky 

Do této skupiny patří Moravská šunka výběrová, Uzená šunka standartní, Mini šunka 

standartní a Uzená drůbeží šunka.  

 
2.3.5. Trvanlivé tepelně opracované masné výrobky 

Zde patří Vysočina a Selský. 

 

Jednotlivé kategorie výrobků se od sebe liší mikrobiální hodnotou, způsobem tepelného 

opracování a mírou aktivity vody v buňce.  

 

 
2.3.6. Speciality 

V této skupině jsou výrobky, které se vyrábějí pouze na přání zákazníka k nějakým 

událostem. Patří zde postava ze salámu – muž, postava ze salámu – žena, Uzené šunkové sele 

a Vepřová hlava. 
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2.4. Makroprostředí 

2.4.1. Demografické prostředí 

V České Republice žije přibližně 10 489 183 obyvatel. Z toho je přibližně 8 432 679 

osob starší 18-ti let. Češi mají velice rádi uzeniny. Proto si myslím, že salámy, paštiky a párky 

nechybí v téměř žádné domácnosti.  

Průměrný Čech sní podle nejnovějších statistických dat za rok 81,5 kg masa. Z toho je 

42 kg vepřového masa, 24,9 kg drůbeží maso, 10,8 kg hovězího masa a zbylých 3,8 kg 

připadá na maso telecí, skopové, koňské, králičí, zvěřinu a vnitřnosti. 

 
2.4.2. Geografické prostředí 

Díky své poloze (Dolní Benešov – Zábřeh) může MASOMA zásobovat celou Severní 

Moravu a Slezsko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslice 1 označuje na mapce umístění Masomy. Pokud by se rozhodli prodávat své 

výrobky v zahraničí, mají výbornou polohu pro vývoz do Polska.  

2.4.3. Inovační prostředí 

MASOMA je vybavena moderními stroji, které jsou nezbytné k udržení kvality i v 

podmínkách velkovýroby, jako je kutr švýcarské výroby, Inject-Star, narážecí stroje 

Handtmann a Polyclip a dále výkonný stroj pro vakuové balení Multivac. MASOMA 

investovala do koupi vakuového plnícího, porcovacího a přetáčecího stroje HANDTMANN 

VF 628 FPA, který zajistí modernizaci technologického procesu úpravy masných výrobků při 

Obr. 2.1: Poloha výrobny uzenin MASOMA 
Zdroj:http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=MASOMA%20Doln%C3

%AD%20Bene%C5%A1ovZ%C3%A1b%C5%99eh@sss=1@ssp=124705900_1292653

56_145874028_145747660@x=141476736@y=135521280@z=10> (14.11.2009) 
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samotném plnění do obalů, zkulturní konečný prodej hotových výrobků, zlepší hygienu práce 

a sníží kontakt zaměstnanců se surovinou při vlastní výrobě.  

Dále MASOMA investuje do modernizace chladících a mrazících zařízení, čímž bude 

zajištěno kvalitnější chlazení přijatých surovin a hotových výrobků. Modernizace spočívá ve 

výměně nerezových výparníků NST 2/18, mrazírenského agregátu BITZER, kondenzátoru 

SIARKO a úprav na chlazení a zmrazování.  

MASOMA inovovala také monitorovací a řídící systém, který zajišťuje kontrolní 

záznamy a vyhodnocení sledování chlazení a ovládání teplot jednotlivých prostorů. Inovace 

spočívala v nákupu kompletního počítače, řídící a ovládací jednotky Dixell, což je software 

pro ovládání a provoz kontrolních a záznamových systémů. 

Pro obměnění sortimentu neustále vylepšují receptury na výrobu masných výrobků.  
 

MASOMA investovala do koupi areálu budov v Melči, kde vznikne moderní porážka 

hovězího dobytka. Porážet by se mělo začít od července roku 2010. 

Areál jatek se nachází na konci Melče a není v těsné blízkosti obydlené zóny. 

Obyvatele Melče tak nebude obtěžovat hluk ani zápach.  
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2.4.4. Politicko-právní prostředí 

MASOMU ovlivňuje celá řada zákonů, norem a nařízení. Mezi základní právní normy 

České Republiky, kterými se MASOMA musí řídit patří obchodní zákoník, živnostenský 

zákon, zákoník práce, zákon o cenách, zákon č.66/2006 Sb. o obalech apod.  

Dále se musí řídit zákony a normami, které jsou specifické pro jejich oblast podnikání 

a zde patří například: 

• zákon č.110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích 

• zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství 

• zákon č. 146/2002 Sb. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci 

• zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků 

• zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

• zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele 

• zákon č. 206/2000 Sb. o ochraně biotechnologických vynálezů 

• zákon č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů 

• zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích 

návrzích 

Česká Republika patří mezi země Evropské Unie, proto se musí MASOMA řídit i nařízeními 

Evropského parlamentu, rady a Evropské komise. Musí respektovat například: 

Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 852/2004 o hygieně potravin 

Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 853/2004 stanovující zvláštní hygienické 

předpisy pro potraviny živočišného původu 

Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 854/2004 stanovující zvláštní předpisy pro 

organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě 

Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 882/2004 o úředních kontrolách 

zajišťujících ověřování shody s krmivovým a potravinovým právem, veterinárními předpisy o 

pohodě zvířat 

Nařízení komise č. 2075/2005 kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly 

trichinel v mase 

Nařízení komise č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny 

 
MASOMA dodržuje i nařízení evropské komise č. 1216/2007 o zemědělských 

produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality. Podle tohoto nařízení 

se určité výrobky, jako například špekáčky či Junior salám vyrábí podle daného receptu, který 



 9  

nesmí být měněn. U masných výrobků platí zejména to, že se při výrobě nesmí používat 

separované maso. 

 
2.4.5. Přírodní prostředí 

MASOMA v současné době vlastní šestnáctihlavé stádo krav. Je to speciální druh krav 

chovaných pouze na maso. Jejich porážku budou zajišťovat na svých eko-jatkách v Melči.  

 
2.4.6. Ekonomické prostředí 

Ekonomika v České Republice se dostává z ekonomické krize. Podle ekonomů budou 

ale důsledky krize přetrvávat v ČR ještě asi 2 roky. Myslím si, že poptávka po masných 

výrobcích může jen lehce poklesnout, protože krize nebyla tak zásadní, že by lidé nekupovali 

maso a jedli například jen brambory.  

Díky neklesající poptávce po masných výrobcích, nemusela MASOMA propouštět své 

zaměstnance, nepřispěla tak ke zvyšující se nezaměstnanosti, která v Moravskoslezském 

regionu činí 11,52 %. 

 
 

2.4.7. Sociálně-kulturní prostředí 

Firma funguje na českém trhu od roku 1993, má tady už dlouholetou tradici.  

MASOMA také podporuje motocyklový sport. Sponzoruje motokrosového závodníka 

Karla Klemense ml. 

Jaroslava Klemensová, majitelka MASOMY, také obdržela titul Živnostník roku 2008. 

Vítěze soutěže o Cenu Hospodářských novin Makro Živnostník roku 2008 vybírala porota na 

základě podnikatelského příběhu a znalostí podnikatelského prostředí. Důležitých kritériem 

hodnocení byla prezentace podnikatelských zkušeností a plánů.  

MASOMA dále získala ocenění od Sdružení českých spotřebitelů a to za spokojenost 

zákazníků s jejich výrobky.  

 
 



 10  

2.5. Profil zákazníka 

Zákazníci MASOMY mohou být rozděleni na dvě skupiny a to na „B2C“ a „B2B“. 

Na trhu „business to customer“ jsou zákazníci konzumenti masa a masných výrobků, 

milovníci masa a masných výrobků, muži, ženy i děti. 

 

Na trhu „business to business“ jsou zákazníci především výrobní podniky, kterým 

MASOMA dodává suroviny pro výrobu jejich výrobků.  

 

Podle geografického hlediska jsou zákazníci MASOMY obyvatelé České Republiky a 

konkrétně krajů Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského. Výrobky si kupují jak 

obyvatelé měst tak i vesnic.  

 

Podle demografického hlediska výrobky MASOMY nakupují jak muži tak i ženy 

různých věkových skupin. Výrobky nakupují zákazníci nižších i vyšších příjmových skupin. 

Vzdělání nemá téměř žádný vliv při rozhodování o nákupu, stejně jako etnická příslušnost a 

národnost.  

Náboženství může mít vliv, pokud jsou zákazníci hinduisté nebo buddhisté, pak jim 

jejich náboženství zakazuje konzumovat maso. Nebo pokud vyznávají Islám, tak nesmějí 

konzumovat vepřové maso.   

 

Podle psychografického hlediska, tedy podle společenských tříd nakupují výrobky 

MASOMY zákazníci od nižší střední třídy po bohatou třídu.  

 
2.6. Hlavní účastníci konkrétního trhu 

2.6.1. Zákazník 

Výrobky značky MK Klemens nakupují jak muži, tak ženy různého věku, rozdílného 

postavení. Společné mají to, že požadují kvalitní výrobky za přijatelnou cenu.  

 

2.6.2. Konkurenti 

Konkurenti MASOMY jsou všichni výrobci masných výrobků v České Republice, 

kteří zásobují svými výrobky oblast Moravy.  

Mezi největší konkurenty MASOMY patří: Váhala, Bivoj, Chodura, Kostelecké 

uzeniny, Hamé, Krahulík, Vodňanské kuře a Krásno atd. 
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2.6.3. Dodavatelé 

Dodavatelé udržují výrobu v chodu. MASOMA má dodavatele jak tuzemské tak i 

zahraniční. Mezi nejdůležitější tuzemské dodavatele patří Animalko, Bourárna Tichý, Jatka 

Kurka a Jatka Bevex. Mezi nejdůležitější zahraniční dodavatele patří Emi z Polska, 

Gossfarhvet z Rakouska a Töevesfeisol z Německa.  

 
2.6.4. Prostředníci 

Prostředníci řeší rozpor v množství, místě, čase, sortimentu a vlastnictví. Mezi 

nejdůležitější prostředníky MASOMY patří hlavně maloobchody a soukromníci. 

Z maloobchodů jsou to pak Hruška a Tempo. Soukromníci neboli malé masny, které jsou 

rozprostřeny po celé Severní Moravě a distribuují produkt k zákazníkům i do nejzapadlejších 

oblasti.  

 
 

2.6.5. Veřejnost 

Pojem veřejnost můžeme chápat v několika rovinách. 

 

Všeobecná veřejnost 

Touto veřejností se myslí běžní občané České Republiky resp. Obyvatelé 

Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje a Zlínského kraje.  

 

Vnit řní veřejnost 

Do této skupiny patří zaměstnanci MASOMY. Ti mají vliv na kvalitu zpracování 

masa.  

 

Místní veřejnost 

Tuto veřejnost tvoří občané Dolního Benešova – Zábřehu. Ti hodnotí MASOMU 

kladně, protože dává práci asi 70 lidem z tohoto města. Nevytváří žádnou zátěž pro toto 

město, protože je výrobna umístěna až na samotném konci města. A výroba neznečišťuje 

životní prostředí.  

 
Odborná veřejnost 

Do této skupiny patří odborníci z oblasti zpracování masa. Patří zde členové Českého 

svazu zpracovatelů masa a vydavatelé časopisu Maso. 
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2.7. Porterova analýza konkurenčních sil 

 
Konkurence uvnitř odvětví 

Konkurenci uvnitř odvětví tvoří výrobci masných výrobků. Jedná se především o 

české firmy Váhala, Masokombinát Martinov, Kostelecké uzeniny, Bivoj, Krahulík, atd. 

 

Potenciální konkurence 

Tuto konkurenci tvoří společnosti, které na trh masných výrobků teprve přicházejí. 

Existují zde sice bariéry při vstupu na tento trh, především vysoká cena technického vybavení 

na zpracování masa, ale získat peněžní prostředky také není velkým problémem.  

Nová konkurence nemusí být jen z České Republiky. Díky otevřenému evropskému 

trhu, zde může začít podnikat i kterýkoliv občan jiného členského státu Evropské Unie.  

 

Konkurence substitutů 

Substitutem pro masné výrobky MASOMY mohou být kterékoliv jiné masné výrobky 

od konkurenčního výrobce. MASOMA by se proto měla odlišovat hlavně kvalitou a cenou. 

Přičemž cena je pro českého zákazníka klíčová.  

 

Konkurence dodavatelů 

Konkurence na straně dodavatelů se vzhledem k výborné spolupráci nepředpokládá.  

 

Konkurence na straně zákazníků 

V tomto případě se jedná především o zákazníky z trhu „B2B“. Kdy si velkoobchody a 

maloobchody mohou začít diktovat podmínky, za jakých chtějí od MASOMY odebírat 

výrobky. Hlavně se jedná o cenu.  

 

2.8. Swot analýza 

Dle mého názoru bych jako silné stránky výrobny určila dlouholetou působnost na českém 

trhu, dobré jméno podniku, ocenění živnostník roku, moderní zázemí podniku a vlastní 

distribuční chladírenské vozy. Jako slabé stránky bych určila nerozšiřování se do dalších 

území, slabá marketingová komunikace a slabé povědomí mezi zákazníky o výrobně 

MASOMA. Příležitosti vidím v expanzi na polský trh, rozšíření prodeje v ČR, zavedení 

podnikových prodejen a využití nových technologií na výrobu masných výrobků. Hrozby 
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spatřuji ve vstupu nových konkurentů na trh, dále vstup konkurentů s nižšími náklady a 

lepším výrobkem a ve změnách zákazníkových preferencí.  

 
2.8.1. Metodika tvorby SWOT analýzy 

V první fázi byly analyzovány silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti, které jsou 

vypsány výše. Analýza byla provedena na základě subjektivního odhadu . 

Jednotlivé body v daných skupinách byly ohodnoceny na škále 1 až 10, kde jedna 

znamená nejnižší hodnotu a deset nejvyšší hodnotu. 

Pro skupinu silné stránky je hodnoceno na základě závažnosti a výkonnosti. 

Pro skupinu slabé stránky je také hodnoceno na základě závažnosti a výkonnosti. 

Skupina příležitosti je hodnocena na základě pravděpodobnosti výskytu a 

pravděpodobnosti úspěchu. 

A poslední skupina hrozby je hodnocena na základě závažnosti a pravděpodobnosti 

výskytu. 

Získané hodnoty byly převedeny do grafu v programu Microsoft Excel. Graf se 

nazývá poziční mapa. Pro daný graf byl zvolen střed a umístěny na sebe kolmé dvě osy, které 

graf rozdělily na čtyři kvadranty. Jednotlivé body byly vyhodnoceny podle toho, v jakém 

kvadrantu se umístily. 

 
 

Ohodnocení faktorů 

 

 Závažnost Výkonnost 

Dlouholetá působnost na českém trhu 9 10 

Dobré jméno 10 10 

Ocenění „Živnostník roku“ 8 10 

Moderní zázemí podniku 9 9 

Vlastní distribuční chladírenské vozy 5 9 

Nerozšiřování se do dalších území 10 4 

Slabá marketingová komunikace 10 3 

Slabé povědomí mezi zákazníky 10 2 

Tab. 2.1: Silné a slabé stránky  
 

 Pravděpodobnost 
výskytu 

Pravděpodobnost 
úspěchu 

Expanze na polský trh 7 4 
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Rozšíření prodeje v ČR 8 9 

Podnikové prodejny 3 5 

Nové technologie na 
výrobu masných 

výrobků 

9 9 

Tab. 2.2 : Příležitosti  
 
 

 Závažnost Pravděpodobnost 
výskytu 

Vstup nových konkurentů na 
trh 

10 9 

Konkurenti s nižšími 
cenami, lepším výrobkem 

10 7 

Změny v zákaznických 
preferencích 

10 10 

Tab. 2.3 : Hrozby 
 

2.8.2. Poziční mapy 

 
Obr. 2.2 : Silné a slabé stránky  
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Obr. 2.3 : Příležitosti  

 
Obr. 2.4: Hrozby  
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2.8.3. Vyhodnocení 

Podle subjektivního hodnocení mezi silné stránky, u kterých by si MASOMA měla 

snažit udržet stávající pozici, patří dlouholetá působnost na českém trhu, dobré jméno, 

ocenění „živnostník roku“ a moderní zázemí podniku.  

Do slabších stránek podniku patří slabá marketingová komunikace, slabé povědomí 

mezi zákazníky a nerozšiřování se do dalších území. Tyto stránky by se MASOMA měla 

snažit posílit. Zvážit úsilí by měla MASOMA v případě vlastních distribučních 

chladírenských vozů, mohla by se snažit najít alternativy jako například služby speditérské 

společnosti. 

V poziční mapě příležitostí se dvě stránky nacházejí v kvadrantu výborná příležitost a 

jsou to rozšíření prodeje v ČR a nové technologie na výrobu masných výrobků.  

Expanze na polský trh se jeví jako obtížně realizovatelná příležitost. Jako nevýznamná 

příležitost se zde jeví zavedení podnikových prodejen.  

V poziční mapě hrozeb je vidět, že všechny hrozby se nacházejí v kvadrantu výrazná 

hrozba. Konkrétně zde patří vstup nových konkurentů na trh, konkurenti s nižšími cenami, 

lepším produktem a změny v zákaznických preferencích.  

Na závěr je nutno dodat, že SWOT analýza je velice subjektivní metoda, a proto 

výsledky této analýzy je nutno brát pouze jako doporučení jakým směrem by se měl podnik 

dál ubírat.  
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3. Teoretická východiska distribuce 

 
Většina firem k tomu, aby umístily své zboží na trh, používá prostředníky nebo 

zprostředkovatele. Snaží se vytvořit distribuční systém, soustavu nezávislých organizací, které 

zajišťují dostupnost výrobku pro zákazníky a to ať už konečného spotřebitele nebo firemního 

zákazníka 

Distribuční systémy zajišťují mnoho klíčových funkcí. Pomáhají sbírat informace o 

vývoji poptávky po produktech, o potenciálních zákazních a způsobu komunikace s nimi, 

hledají informace o  možnosti přizpůsobení nabídky potřebám kupujících atd. Další funkce 

pomáhají uskutečnit fyzickou distribuci, která zahrnuje skladování, dopravu a financování a 

následně převzetí rizik spojených s provozem distribučních systémů. [4] 

 
„Pojem „distribuce“ zahrnujeme veškeré aktivity směřující k tomu, aby se výrobek 

stal pro cílové zákazníky fyzicky dostupným.“1 

 
Rozhodování o distribučních cestách a jejich volba patří mezi nejkritičtější problémy, 

kterými se vedení firmy zabývá. Jejich rozhodnutí ovlivňuje veškeré další marketingové 

aktivity. 

Rozhodnutí o distribučních cestách vytváří relativně dlouhodobé závazky vůči jiným 

firmám.  

 
Distribuční cestu, někdy také nazývanou marketingovou cestu nebo obchodní cestu 

vytvářejí marketingoví zprostředkovatelé. [5] 

 
I když by mohli výrobci  prodávat své výrobky přímo konečným zákazníkům, ví, že 

při použití zprostředkovatelů získávají určité výhody. Používání zprostředkovatelů je výhodné 

především v oblasti distribuce široce dostupného zboží. Marketingoví zprostředkovatelé 

poskytují podnikům mnohem více efektivní distribuci výrobků a to pomocí své specializace, 

svých kontaktů a zkušeností..  

Z ekonomického hlediska je základní úlohou marketingových zprostředkovatelů 

přeměna  různorodých dodávek od jednotlivých dodavatelů,  do podoby zboží, které si přejí 

zákazníci nakupovat. [2] 

 

                                                 
1 KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 855 s. 
ISBN 80-247-0513-3 
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3.1.1. Funkce a pohyb v marketingových distribučních cestách 

„Distribu ční cesta zabezpečuje pohyb zboží od výrobců ke spotřebitelům. Překlenuje 

časové, prostorové a vlastnické propasti, které oddělují zboží a služby od těch, kteří je chtějí 

používat.“2 Členové distribučních cest zabezpečují mnoho důležitých funkcí a podílejí se na 

těchto marketingových aktivitách: 

•  Sbírají a šíří marketingové výzkumné informace o potenciálních a běžných 

zákaznících, konkurentech a dalších faktorech a silách v marketingovém 

prostředí. 

• Šíří a vyvíjejí přesvědčivé propagační informace o nabídkách produktů s cílem 

oslovit zákazníky.  

• Jednají s dodavateli o cenách a podmínkách dodávky, aby mohl být uskutečněn 

převod vlastnictví.  

• Zabývají se objednáváním zboží od výrobců.  

• Přebírají rizika spojená s pohybem zboží a služeb v marketingové cestě. 

• Vybírají vhodné sklady pro uložení zboží a usměrňují pohyb fyzických 

výrobků, počínaje surovinami a konče finálními výrobky.[5] 

 
Všechny funkce mají společné tři věci a to, že využívají vzácných zdrojů,  je možné 

jejich zdokonalení prostřednictvím specializace a je možný jejich přesun z jednoho člena 

distribučního kanálu na druhého.  

Čím více těchto funkcí vykonává výrobce, tím má vyšší náklady a tím musí být jeho 

ceny vyšší. Pokud některou z funkcí předá výrobce zprostředkovateli, jeho náklady a cena se 

sníží, ale na druhé straně musí zprostředkovatel k této ceně účtovat příplatek, aby pokryl své 

náklady a zisk. [5] 

 
3.1.2. Počet úrovní marketingové distribuční cesty 

Distribuční cesty se skládají z velkého počtu úrovní. Každý zprostředkovatel, který 

vykonává nějakou činnost, přibližuje výrobek  ke konečnému zákazníkovi. Představuje tak 

určitou úroveň cesty. Pro vyjádření délky distribuční cesty se používá počet 

zprostředkovatelských úrovní. [5] 

 

                                                 
2 KOTLER, P. Marketing Management – analýza, plánování, využití, kontrola. 2.vyd. Praha: 
Victoria Publishing, 1995. 789 s. ISBN 80-85605-08-2 
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Obr. 3.1 : Distribuční cesty  
Zdroj: KOTLER, P. Marketing Management – analýza, plánování, využití, kontrola. 2.vyd. 
Praha: Victoria Publishing, 1995. 789 s. ISBN 80-85605-08-2 obr.19-3, str.550.  

 

Bezúrovňová cesta zahrnuje pouze výrobce, který prodává své zboží přímo finálnímu 

zákazníkovi. Tato cesta bývá také nazývána jako přímá distribuční cesta. Na obrázku je tato 

cesta zobrazena jako první varianta.  

Jednoúrovňová cesta zahrnuje jednoho zprostředkovatele, kterým nejčastěji bývá 

maloobchodník. Na obrázku je tato cesta zobrazena jako druhá varianta. 

Dvouúrovňová cesta zahrnuje dva zprostředkovatele. Obvykle na trzích se 

spotřebním zbožím se vyskytují ve formě velkoobchodu nebo maloobchodu. Na obrázku je 

tato cesta zobrazena jako třetí varianta 

Tříúrovňová cesta zahrnuje celkem tři zprostředkovatele. Na obrázku je tato cesta 

zobrazena jako poslední varianta. Písmeno P zde označuje překupníka.  

 
Víceúrovňové distribuční cesty  jsou méně obvyklé, ale existují. Z hlediska výrobce 

je těžší vykonávat kontrolní činnosti ohledně zboží a také je problém získávat informace o 

konečných zákaznících a to z důvodu, že je v bezprostředním styku pouze se 

zprostředkovatelem. [5] 
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3.1.3. Rozhodování o tvorbě distribuční cesty 

Při vytváření marketingových cest se výrobci snaží nalézt rovnováhu mezi tím co je 

pro ně ideální, co je uskutečnitelné a co je dostupné. 

„Vytvoření distribučního systému vyžaduje analýzu zákaznických potřeb, určení 

distribučních cílů, identifikaci hlavních distribučních alternativ a jejich vyhodnocení“. 3 

Poznání toho, co, kdy, proč, kde a jak zákazníci nakupují, je první fáze při vytváření 

distribuční cesty. Výrobce musí znát, jakou úroveň zásobování cíloví zákazníci požadují. 

Distribuční cesty produkují pět služeb zásobování: 

První služba se týká velikosti zásilky. Ta představuje obvyklé množství zboží, které 

může nakoupit typický zákazník při jednom nákupu pomocí určité marketingové cesty. Čím 

menší je velikost zásilky, tím je třeba zajišťovat prostřednictvím distribuční cesty dokonalejší 

zásobování. 

Druhá služba se týká čekací doby. Ta představuje průměrnou dobu čekání zákazníků 

na dané distribuční cestě, než obdrží požadované zboží. Běžně zákazníci preferují rychlé 

distribuční cesty. Rychlejší služby vyžadují také vyšší úroveň zásobování. 

Třetí služba se týká prostorové vhodnosti. Ta vyjadřuje stupeň snadnosti nákupu 

požadovaného zboží prostřednictvím distribuční cesty.  

Čtvrtá služba zahrnuje rozmanitost výrobků, která je dána šíří sortimentu, 

zajišťovaného marketingovou cestou.  

Poslední službou, kterou distribuční cesta produkuje, je podpora služeb, která 

představuje doplňkové služby, zajišťované distribuční cestou. Čím větší je podpora služeb, 

tím větší množství aktivit distribuční cesta poskytuje. [5] 

 

3.1.4. Určení cílů a omezení marketingové distribuční cesty 

Hlavním a nejdůležitějším cílem distribuční cesty by mělo být dosažení požadované 

úrovně zásobování při co nejmenších nákladech na distribuci.  

Existují segmenty trhu, které vyžadují odlišnou úroveň zásobování.  

Aby byla distribuce efektivní, je třeba si stanovit, jak jednotlivé segmenty optimálně 

zásobovat, což znamená, určit si nejvhodnější distribuční cesty. Limitujícím vlivem při 

určování cílů distribuční cesty mohou být vlastnosti výrobků, zprostředkovatelů, konkurence, 

firmy a nebo prostředí.  

                                                 
3 KOTLER, P. Marketing Management – analýza, plánování, využití, kontrola. 2.vyd. Praha: 
Victoria Publishing, 1995. 789 s. ISBN 80-85605-08-2 
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Do vlastností výrobků můžeme zahrnout například to, jestli podléhají rychlé zkáze, 

jsou objemné nebo speciální – nestandardizované. Takové výrobky pak potřebují odlišnou 

pozornost při skladování, dopravě a prodeji.  

 
Mezi vlastnosti zprostředkovatelů mohou patřit jejich silné a slabé stránky. 

Zprostředkovatelé se hlavně liší svými prodejními dovednostmi a schopnostmi zajistit kvalitní 

propagaci, skladovat výrobky a uzavírat obchodní smlouvy.  

 
Do vlastností  konkurence lze zahrnout to, jaké distribuční cesty používají a kde se 

jejich výrobky prodávají. 

 
Mezi vlastnosti firmy je možno zařadit její cíle, zdroje, výrobkový mix a 

marketingovou strategii. Všechny tyto vlastnosti ovlivňují tvorbu distribuční cesty. 

 
Mezi vlastnosti prostředí patří ekonomické podmínky, legislativní nařízení a omezení 

apod. Všechny tyto vlastnosti spolupůsobí při tvorbě distribuční cesty. [5] 

 
3.1.5. Identifikace hlavních distribučních alternativ 

Až si firma určí svůj cílový trh a požadované umístění na tomto trhu, měla by si určit i 

své distribuční možnosti. Možné alternativy distribučních cest lze popsat pomocí tří veličin: 

druhem obchodních zprostředkovatelů, počtem zprostředkovatelů a odpovědností 

jednotlivých účastníků distribuční cesty. [1] 

 
Firma by si měla určit druhy zprostředkovatelů podle toho jak jsou schopni 

zabezpečovat určité aktivity v rámci distribuční cesty.  

 Podnik by se také měl rozhodnout, kolik zprostředkovatelů použijí na každé úrovni 

distribuční cesty. Podle toho si pak vybere i distribuční strategii.  

Intenzivní distribu ční strategie se snaží umístit výrobky do co největšího počtu 

obchodů. Výrobky musejí být k dispozici kdekoliv a kdykoliv. Tato strategie je vhodná pro 

zboží každodenní spotřeby.  

Výhradní distribu ční strategie znamená, že výrobce dodává své zboží pouze do 

vybraných  prodejen. To zajišťuje výrobků určitou exkluzivitu a podporuje jeho image. 

Výrobek se stává vzácným, což umožňuje prodávat výrobek i za vyšší cenu s větší marží.   

Selektivní distribuční strategie  se snaží využít více distributorů, ale ne všechny jako 

je tomu u intenzivní distribuční strategie. [4] 
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Podmínky a odpovědnosti členů distribuční cesty zahrnují hlavně cenovou politiku, 

podmínky prodeje, výhradní práva a specifické služby. 

Distribuční cestu je třeba řídit a pravidelně hodnotit a motivovat jednotlivé články. [5] 

 

3.1.6. Výběr členů distribuční cesty 

Prostředníka nebo zprostředkovatele je třeba posoudit podle jeho vlastností a na 

základě toho, pak vybrat do distribuční cesty jen ty nejlepší. Jako kritéria pro posouzení člena 

distribuční cesty může sloužit oblast, ve které obchoduje, jeho růst a obrat, solventnost, 

ochota ke spolupráci, reputace a nebo jaké konkurenční výrobky také nabízí. [1] 

 

3.1.7. Motivování členů distribuční cesty 

Prostředníci i zprostředkovatelé by měli být stále motivováni, aby dělali svoji práci co 

možná nejlépe. Prostředníci mohou být vnímáni jako prvořadí zákazníci. Motivací, která 

přilákala ke spolupráci v distribučním kanále, představují základní obchodní podmínky, které 

je třeba doplnit školením, dohledem, povzbuzováním a analýzou předností a nedostatků 

každého distributora. Pozitivní motivace představuje vyšší marže, speciální obchodní 

příležitosti, prémie, náhrady, prodejní soutěže. Někdy je nutná i negativní motivace ve formě 

hrozby snížení marže, zpomalení dodávek nebo dokonce úplné ukončení spolupráce.  

Firmy se snaží vytvořit dlouhodobé partnerství se členy distribuční cesty. Mnoho 

firem nyní vytváří systémy řízení vztahů s partnery (partner relationship management – 

PRM), které mají za úkol koordinovat marketingové úsilí celého distribučního systému. [5] 

 

3.1.8. Hodnocení článků distribučního systému 

Výrobce by měl pravidelně kontrolovat činnost jednotlivých distributorů. A to podle 

ukazatelů, jako jsou objem prodeje, průměrný stav zásob, dodací lhůta pro zákazníky, postup 

při řešení problémů s poškozeným nebo ztraceným zbožím, spolupráce na školicích a 

propagačních programech a poskytování služeb zákazníkům. Firma by měla odměnit dobře 

pracující prostředníky a také poradit těm, kteří pracují hůře a nezlepší se, ukončit s nimi 

spolupráci. [5] 

 
3.1.9. Fyzická distribuce 

„Logistika je řízení materiálového, informačního i finančního toku s ohledem na 

včasné splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu zisk v celém toku 

materiálu. Při plnění potřeb finálního zákazníka napomáhá již při vývoji výrobku, výběru 
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vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení vlastní realizace potřeby zákazníka (při 

výrobě výrobku), vhodným přemístěním požadovaného výrobku k zákazníkovi a v neposlední 

řadě i zajištěním likvidace morálně i fyzicky zastaralého výrobku.“4 

 

Prioritní cíle podnikové logistiky vycházejí z podnikové strategie podniku. Obecně  

lze říci, že logistika má cíle dva a to cíl výkonnostní a cíl ekonomický. Výkonnostní cíl 

znamená, že se snaží o maximální výkon, tedy aby správné množství materiálu bylo 

k dispozici v požadovaném množství, druhu a jakosti, na správném místě a ve správném 

okamžiku. Ekonomický cíl se snaží zabezpečit všechny činnosti pro cíl výkonnostní při 

minimálních nákladech.   

Logistické cíle je možno také dělit na vnější a vnitřní. Přičemž vnější cíle se zaměřují 

na uspokojení přání zákazníka. Do cílů je možno zařadit zkracování dodacích lhůt, zvyšování 

objemu prodeje, zlepšování spolehlivosti a úplnosti dodávek atd. 

Vnitřní cíle logistiky se soustřeďují na snižování nákladů a to například nákladů na 

výrobu, manipulaci a skladování, zásoby, dopravu apod. [6] 

 
 

3.1.10. Hlavní logistické funkce                                                           

Mezi hlavní logistické funkce patří vyřizování objednávek, skladování, řízení zásob a 

doprava.  

Vyřizování objednávek  

Přijímat objednávky  lze v této době mnoha způsoby. Může tak učinit prodejce, lze 

objednávat poštou nebo telefonicky, prostřednictvím internetu nebo elektronické výměny dat. 

Podnik by měl mít jednoduchý, rychlý a přesný objednávkový systém. [7] 

 

                                                 
4 SIXTA, J.; MAČÁT, V. Logistika: teorie a praxe. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2005. 318 
s. ISBN 80-251-0573-3 
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Skladování 

Skladování umožňuje plynulost výroby a  překonávat rozdíly v množství a čase. Firma 

musí rozhodnout, kolik skladů a jakého typu potřebuje a kde budou rozmístěny. Existují dva  

druhy skladů. Úložné sklady slouží ke střednědobému až dlouhodobému skladování. A 

distribuční centra slouží jako velké automatizované sklady, navržené k tomu, aby co 

nejefektivněji expedovaly uskladnění zboží k zákazníkům. [7] 

 

Řízení zásob 

Zabývá se rozhodováním o úrovni zásob, jejich usměrňování a uvedení do rovnováhy 

náklady na zásoby v poměru k prodejům a zisku. [7] 

 

Doprava 

Volba dopravy se odvíjí od druhu výrobků, jejich cen, včasnosti dodávek a stavu zboží 

po přepravě. Firma si může vybrat mezi silniční, železniční, leteckou, lodní nebo potrubní 

dopravou. Hlavním cílem dopravy je včasné dodání nepoškozeného zboží k odběrateli s co 

nejmenšími dopravními náklady. [7] 
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4. Metody shromažďování dat 

4.1. Definování cíle 

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat situaci v podniku a zjistit způsoby, jakými by 

se daly zefektivnit procesy marketingové logistiky, tedy skladování hotových výrobků, 

vyřizování objednávek, expedice a doprava a také celkově distribuční kanály. 

 
4.2. Charakteristika problému 

Hlavními problémy, které se ve výrobně uzenin MASOMA vyskytly, byla stagnace 

v celkovém odběru výrobků a růst logistických nákladů. Jako jednou z příčin těchto jevu by 

mohla být neefektivně nastavená distribuční politika a marketingová logistika podniku.  

Způsob jak nalézt řešení na tento problém, spočíval v analýze stávajících distribučních 

cest,  analýze skladování, expedici hotových výrobků v podniku MASOMA a dopravě 

výrobků k distributorům.  

 
4.3. Harmonogram 

Činnost Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben 
Úvod       

Teoretická 
východiska 

      

Charakteristika 
společnosti 

      

Metody 
shromažďování 

dat 

      

Sběr dat       
Analýza dat       
Zefektivnění 
distribučního 

systému 

      

Závěr       
Tab. 4.1 : Harmonogram činností  
 
 

4.4. Rozpočet 

Náklady Kč 
Cestovné 1 000,- 

Kancelářský materiál – papír apod. 400,- 
Tisk a vazba dokumentů 900,- 

Náklady celkem: 2 300,- 
Tab. 4.2 : Rozpočet  
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4.5. Způsob shromažďování, zpracování a analýzy dat 

Těžištěm práce byl sběr interních dat týkajících se distributorů, skladování hotových 

výrobků a jejich expedice a dopravy.  

Tato data byla získána metodou expertního dotazování, konkrétně osobním expertním 

dotazováním. Zjištěné informace byly zapisovány do záznamového archu. Data týkající se 

odběru výrobků od jednotlivých distributorů byla poskytnuta MASOMOU. Údaje o počtu 

ujetých kilometrů, byly k dispozici k nahlédnutí do knih jízd.  

Data byla sbírána v období ledna až března v Dolním Benešově – Zábřehu ve výrobně 

uzenin MASOMA. Poskytovateli dat byli Jaroslava Klemensová a Karel Klemens, majitelé 

MASOMY a také Karel Vaněk, vedoucí odbytu.  

Zpracování dat proběhlo na počítači pomocí aplikace Microsoft Office Excel. 

Výstupem zpracování dat bylo grafické vyjádření zjištěných údajů v podobě grafů a tabulek.  

 
4.6. Problémy vzniklé při realizaci práce 

Problémem bylo zkoordinovat čas na konzultace, neboť poskytovatelé dat byli časově 

vytíženi a nebylo tak jednoduché nalézt termín, který by vyhovoval jak poskytovatelům dat, 

tak i tazateli.  
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5. Analýza distribučního systému výrobny uzenin MASOMA 

5.1. Distributoři a jejich hodnocení 

5.1.1. Velkoobchod 

MASOMA distribuuje své výrobky do jediného velkoobchodu a tím je Makro Cash & 

Carry v Ostravě – Hrabové na ulici Místecká 280. Makro Cash & Carry má celkem třináct 

velkoobchodních center v České Republice. Výrobky MASOMY se však prodávají pouze na 

prodejně v Ostravě. Velkoobchod v Ostravě má celkovou plochu přibližně 15 000 m2, z toho 

je prodejní plocha 9 700 m2. [9] 

Makro Cash & Carry se zaměřuje na prodej širokého sortimentu potravinářského i 

nepotravinářského spotřebního zboží, s převažujícím sortimentem potravinářského zboží. 

Odběratelé tohoto VO se rekrutují z řad registrovaných podnikatelů, zejména obchodníků a 

firem podnikajících v gastronomii, ale také koncových zákazníků. Poměr těchto koncových 

zákazníků není možno přesně určit, ale dle mé úvahy jich bude více než 50 %. Nakupují zde 

jak maloobchodníci, tak velkoobchodníci i velkoodběratelé, jakými jsou orgány státní správy, 

školy, nemocnice a další instituce. [9] 

MASOMA spolupracuje s Makrem dva roky. 

Makro Cash & Carry zasílá do MASOMY faxem objednávky, pokud jim dané zboží 

začne docházet. Objednávky posílá nepravidelně. Řídí se podle vývoje poptávky. 

Neobjednává celý sortiment výrobků, pouze si vybírá určité druhy uzenin.  

Co se týká odebíraného sortimentu výrobků, tak tento velkoobchod nakupuje 

debrecínskou pečeni, dunajskou klobásu, jemnozrnný salám, uzenou krůtí rolku, pečínkový 

salám, budapešťskou klobásu, debrecínský bok a ďábelské kuličky.  

 Ve sledovaném období, byl nejvíce objednávaným zbožím debrecínský bok. Naopak 

nejméně objednávaným zbožím byla uzená krůtí rolka.  

 
Obr. 5.1 : Vývoj odběru výrobk ů - Makro  
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Podle množství odebraných výrobků, znázorněném v  obr. 5.1, ve sledovaném období 

je patrné, že Makro Cash & Carry není klíčovým odběratelem. Odběr výrobků kolísá a 

celkový objem poptávaných výrobků nepřesahuje 200 ks.  

Na velkoobchod odebírá tedy poměrně málo druhů výrobků v malém množství. Jako 

obchodní partner  MASOMY jim také neposkytuje potřebnou propagaci v místě prodeje, což 

vede k tomu, že zákazníci, kteří výrobky značky MK Klemens přímo nevyhledávají, projdou 

kolem nich bez povšimnutí. Nevýhodou tohoto distributora je, že nabízí i velký počet 

konkurenčních výrobků.  

  Nicméně by bylo vhodné tento distribuční kanál i nadále udržet, neboť zde 

nenakupují pouze koneční spotřebitelé, ale také výše zmínění maloobchodníci i 

velkoobchodníci, kteří výrobky distribuují dále.  

 

5.1.2. Maloobchod 

Do sledovaného období byly zahrnuty dvě klíčové maloobchodní sítě a to sítě 

prodejen obchodního družstva Tempo a sítě prodejen Hruška. Do těchto dvou distribučních 

kanálů se zaváží přímo na jejich prodejny, tedy ne do jejich velkoobchodního skladu, což je 

výrazně nákladnější než například zásobování u Makra Cash & Carry. Nicméně z níže 

uvedených grafů je patrné, že tyto distribuční sítě mají své stálé a pravidelné odběry.  

Obchodní družstvo Tempo se zabývá maloobchodním prodejem zboží denní potřeby a 

stavebnin. Firma také provozuje velkoobchod potravin, drogistického zboží i ovoce 

a zeleniny. Z těchto velkoobchodů zásobuje celou řadu odběratelů buďto přímo nebo 

prostřednictvím prodejen Cash & Carry. Obchodní družstvo Tempo zahrnuje obchodní 

řetězce pod značkami TERNO supermarket, TUTY jistota dobrého nákupu, JO výhodný 

nákup a stavebniny.[10] 

MASOMA dopravuje své výrobky do maloobchodních sítí obchodního družstva 

Tempo na základě telefonických objednávek jednotlivých prodejen. 
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Obr. 5.2 : Vývoj odběru výrobk ů - Tempo 
 

Obr. 5.2 ukazuje, že poptávka po výrobcích se pohybuje přibližně ve stejném množstevním 

intervalu od 1 000 ks po 1 600 ks. Podle tohoto počtu výrobků je patrné , že obchodní 

družstvo Tempo distribuuje velkou část produkce MASOMY k zákazníkům a tento 

distribuční kanál má tedy pro MASOMU obrovský význam.  

Nejvíce poptávanou uzeninou byly ve sledovaném období jemné párky, kterých se do 

tohoto distribučního kanálu dopravilo 3 605 ks balení. Přičemž jedno balení obsahuje deset 

jednotlivých kusů párků.  

I v tomto distribučním kanálu není téměř žádným způsobem řešena propagace 

výrobků MASOMY. Nicméně konkurenčních značek výrobců uzenin je zde prodáváno 

podstatně méně. 

Na mapce z obr. 5.3 je vidět, že obchodní družstvo Tempo zásobuje výrobky  značky 

MK Klemens nejvíce okres Opava, kde se nachází nejvíce prodejen.  

 
 

 
Obr. 5.3 : Mapa působnosti - Tempo 
Zdroj: http://www.odtempo.cz/Pro_podnikatele_-_Mapa_pusobnosti.htm> (21.3.2010) 
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Druhým sledovaným maloobchodním řetězcem byla Hruška, spol. s r.o.  

Společnost Hruška, spol. s r.o. provozuje 3 velkoobchodní sklady ovoce, zeleniny, 

potravin, drogerie a 311 maloobchodních prodejen. Z tohoto množství přibližně 1/3 prodejen 

se nachází na území Moravskoslezského kraje. [12] 

 
Obr. 5.4 : Vývoj odběru výrobk ů - Hruška 

 

V obr. 5.4 je vidět, že odběr výrobků se pohybuje v přibližně ve stejném množstevním 

intervalu 1 300 – 1 600 ks po celé sledované období.  

Společnost Hruška, spol. s r.o. tedy odebírá v průměru o 200 ks výrobků více než 

obchodní družstvo Tempo. V oblasti propagace výrobků značky MK Klemens je situace 

v obou maloobchodních sítích stejná. Výhodou maloobchodní sítě Hrušky, spol. s r.o., je že 

jejich prodejny jsou roztříštěny po celé Moravě a Slezsku, tudíž se i výrobky MASOMY 

dostanou do více lokalit, než v případě obchodního družstva Tempa, které se soustřeďuje 

pouze na okres Opava.  

 
5.1.3. Drobní živnostníci 

Tento distribuční kanál tvoří mnoho drobných distributorů, kteří od MASOMY 

odebírají hotové výrobky. 

Tito odběratelé distribuují výrobky přímo k zákazníkům. Zde patří například Putirka 

(okres Opava) a Kuběna (okres Olomouc), Zozuláková (okres Nový Jičín), Kremserová 

(okres Přerov), Patočková (okres Ostrava) a jiní.  

Tito odběratelé objednávají výrobky MASOMY poměrně často a v menších 

množstvích, jsou roztříštěni po celém Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji.  

Pro hodnocení tohoto distribučního kanálu byli vybráni dva největší a nejčastější 

odběratelé a to Putirka a Kuběna.   
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Obr. 5.5 : Vývoj odběru výrobk ů - Kuběna 

 

V tomto obr. 5.5 je znázorněn odběr výrobků pana Kuběny za sledované období. Je 

patrné, že poptávka značně kolísala. Odběratel také neodebíral zboží každý den.  

 
 
 
 

 
Obr. 5.6 : Vývoj odběru výrobk ů - Putirka  

 

Na tomto grafu 5.6 je znázorněn průběh odběru výrobků odběratelem Putirkou. Lze 

vidět, že poptávka po výrobcích také kolísala. Což znamená nepravidelný, ale častý odběr 

výrobků, v menším množství. 

 

Tento distribuční kanál je důležitý z hlediska získávání informací o konečných 

zákazních, protože distributoři jsou s nimi v každodenním styku a mohou zaznamenat jejich 

nákupní chování. Nevýhodou je roztříštěnost prodejen, což zvyšuje náklady na dopravu.   
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5.2. Distribuční strategie 

MASOMA využívá intenzivní distribuční strategii. Výrobky značky MK Klemens 

jsou zbožím denní spotřeby, proto je nutné, aby byly k dispozici zákazníkům na všech 

příhodných místech. V Moravskoslezském kraji se nachází 6 okresů, do kterých MASOMA 

distribuuje své výrobky. V Olomouckém kraji se nachází 5 okresů a ve Zlínském kraji se 

nachází 4 okresy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zdroj: http://www.risy.cz/okresy_olomoucky_kraj> (30.4.2010) 

http://www.risy.cz/okresy_moravskoslezsky_kraj> (30.4.2010) 

http://www.risy.cz/okresy_zlinsky_kraj> (30.4.2010) 

 
Do všech těchto okresů putují výrobky značky MK Klemens.  
 

5.3. Fyzická distribuce 

5.3.1. Informační systém MASOMY 

Informační systém pro MASOMU navrhla společnost SWM Morava. Jedná se o 

informační systém na míru. 

Skládá se ze tří částí: 

• Část objednávací 

• Část expediční 

• Část fakturační 

Objednávací část 

Tuto část obsluhuje pracovník centrály. Ten do tohoto systému zadává přijaté 

objednávky. Každý odběratel má své číslo a svou kartu, na které jsou o něm uvedeny základní 

Obr. 5.7 : Olomoucký kraj  
Obr. 5.8 : Moravskoslezský 
kraj  

Obr. 5.9 : Zlínský kraj  
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informace jako například název, jméno, příjmení, adresa, IČO. Je zde také přímo určena linka, 

která mu zboží přiveze.  Pro určení linky je klíčová adresa odběratele.  

V systému má své číslo i každý výrobek. Pracovník pak přesně zapíše celou 

objednávku dle jednotlivého odběratele s druhy výrobků, počtem kusů, od kterého se odvíjí 

počet kilogramů výrobků, do této části systému.  

Expediční část 

Tato část je klíčová pro vychystávání výrobků dle jednotlivých objednávek. Systém je 

propojen s expedičními váhami, na jejichž displeji se zobrazuje daná objednávka s počtem 

kilogramů a počtem kusů výrobků, které má expediční pracovník zabalit.  

Fakturační část 

Tuto část programu obsluhuje opět pracovník centrály. Ten zadá k tisku faktury, 

dodací listy a rozvozové listy pro dané odběratele. Opět je tiskne podle linek, následně je 

předá řidičům.  Tato část programu se musí zálohovat pro účetní účely.  

 
Všechny části tohoto systému jsou mezi sebou propojeny, proto stačí zadat 

objednávku do systému pouze jednou.  
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5.3.2. Skladování 

MASOMA skladuje hotové výrobky a zboží ve vlastních skladech, které jsou součástí 

budovy podniku.  

MASOMA má dva druhy skladů: 

• Mezisklady 

• Sklad expediční 

Mezisklady 

Do meziskladů putují hotové výrobky z výroby a čekají zde na přesun do expedičního 

skladu. 

Mezisklad se skládá ze dvou skladů a to chladírny balených výrobků a chladírny 

výrobků.  

V chladírně balených výrobků jsou výrobky uloženy v přepravkách podle druhu zboží. 

Tyto výrobky jsou zabaleny ve vakuovaných obalech. Kapacita tohoto skladu je 10 tun 

výrobků.  

V chladírně výrobků výrobky visí v udírenských koších. Jedná se především o 

výrobky, které nejsou zabaleny ve vakuovaném obale. Kapacita tohoto skladu je 30 tun 

výrobků.  

Z těchto dvou meziskladů putují výrobky do expedičního skladu podle objednávek.  

Expediční sklad 

Do tohoto skladu se výrobky z meziskladu převážejí pomocí vozíků expedičními 

pracovníky. Tito pracovníci zde navezou výrobky, které dále potom podle jednotlivých 

objednávek ukládají do přepravek.  

Kapacita tohoto skladu je 5 tun výrobků. A výrobky se zde skladují jak v přepravkách, 

tak i v udírenských koších než se zkompletují dle jednotlivých objednávek.  

V tomto skladu se nacházejí expediční váhy. Tyto váhy slouží při vychystávání 

objednávek. Jedná se o přístroj, který je propojen s informačním systémem podniku. Na 

displeji tohoto přístroje je zobrazena objednávka, od koho je, druhy výrobků a počet ks. 

Zároveň tento přístroj přepravku se zbožím zváží, čímž je zabezpečena kontrola, jestli 

přepravka přibližně váží tolik, kolik podle počtu kusů výrobků má, a také je přesně určena 

tonáž. Nemělo by tak dojít k překročení povolené nosnosti chladírenského vozu při přepravě. 

Expediční váha také vytiskne informační etiketu na každou objednávku, která se pak 

nalepí na přepravku, aby se přesně vědělo, o jakou zakázku se jedná a pro koho je určena.  
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MASOMA také vlastní sklad surovin, kde se ukládá maso přivezené dodavateli 

z jatek. Tento sklad je zcela oddělen od meziskladu i expedičního skladu a nachází se na 

opačném konci provozu.  

5.3.3. Vyřizování objednávek 

Objednávání zboží probíhá prostřednictvím telefonu, faxu nebo e-mailu. Pokud 

distributoři objednávají zboží telefonicky, probíhá vyřízení objednávky takto. Pracovník 

zvedne telefon, do objednávkového listu zapíše datum, odběratele a  počet kusů vybraného 

zboží. Poté tento objednávkový list předá pracovníkovi, který obsluhuje informační systém 

podniku. Ten objednávku zapíše do informačního systému, konkrétně do části objednávací.  

Pracovníci jsou na centrále a přijímají objednávky od 7:00 hodin do 18:00 hodin.  

 

5.3.4. Proces expedice 

Každý den v 18:00 hodin se uzavírá přijímání objednávek. Objednávky přijaté do 

tohoto času se během noci zpracovávají. Pokud tedy odběratel nemá požadavek, aby byla jeho 

objednávka zpracována do dvou dnů a později.  

Pracovníci expedičního skladu chodí na směnu od 00:00 – 8:00 hodin. Během této 

doby vychystávají výrobky z meziskladů, označují je etiketami a balí na expedičních váhách.  

Výrobky z meziskladů přivážejí do expedičního skladu v přepravkách na vozících. 

Protože jsou výrobky v meziskladech bez štítků, zde je pracovníci štítkem opatří. Je na něm 

vyznačen výrobce, druh výrobku, složení, trvanlivost a hmotnost.  

V expedičním skladu jsou k dispozici dvě expediční váhy. Na každé váze mohou 

pracovat dva pracovníci. Jeden podává výrobky a druhý čte objednávku a výrobky ukládá do 

přepravky.  

S expedičním skladem je propojena expediční rampa. Jsou propojeny válečkovým 

dopravníkem, po němž se na expediční rampu dopravují přepravky. 

Na expediční rampě, což je prostor o rozměru 5x4 metrů, se uskladňují zabalené a 

označené přepravky podle linek. Rovnají se do sloupců. Expediční rampa je uzavřena 

roletovými dveřmi a chráněna proti vniknutí tepla z venku ochrannými gumovými pláty.  

Pokud zde řidič nacouvá k naložení zboží, roletové dveře se zvednou a gumové pásy 

fungují jako těsnění okolo nákladového prostoru.  

 

5.3.5. Hlídání teplot 

V prostorách výrobny, meziskladů, expedičního skladu, expediční rampy a také 

v nákladových prostorech vozů je hlídána teplota.  
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Teplotu kontroluje a ukládá software Dixell, který je napojen na počítač v centrále 

podniku a při překročení teploty nad 6 °C spustí alarm. Musí dojít k okamžitému snížení 

teploty, neboť by hrozilo, že se zpracovávané maso, výrobky a zboží zkazí.  

Snímání teploty probíhá přes čidla, která jsou umístěna na zdech výrobny, meziskladů, 

expedičního skladu i expediční rampy.  

V nákladových prostorech vozu jsou čidla umístěna také, ale teplota se zobrazuje na 

displeji v kabině řidiče.  

Všechny jednotlivé procesy teplot v jednotlivých prostorech musí být zaznamenávány 

a ukládány. Při jakékoliv kontrole státních dozorových orgánů musí být tyto procesy doloženy 

až 3 roky zpětně. Dále musí být v každém prostoru kontrolní teploměr, který není napojený na 

systém a tento teploměr je kalibrovaný. Je to z důvodu poruchy systému. Kalibrace těchto 

teploměrů se provádí 1x ročně. Dále je veden záznam o srovnání kalibrovaného teploměru 

s teplotou, jakou ukazuje systém. Toto srovnání probíhá každý měsíc.  

 
 

5.3.6. Doprava 

Směna řidiče 

MASOMA zaměstnává celkem 11 řidičů, z nichž průměrně 9 vyjíždí každý den na 

trasy.  

Pracovní doba řidičů je od pondělí do pátku. Směna začíná řidičům v 5:00 hodin a 

končí cca v 13:00 hodin odpoledne. Ráno v 5:00 hodin si naloží všechno zboží do vozu. Na 

centrále si vyzvednou dodací listy, faktury a rozvozový list. Za směnu musí stihnout obsloužit 

všechny zákazníky, podle rozvozového listu. Řidič jede pouze jednu trasu za směnu. Což 

znamená, že si ráno naloží všechno zboží na rozvoz, a na konci směny se vrací. Při nakládání 

zboží, již obsah přepravek nekontrolují, pouze si s vedoucím expedice zkontrolují, podle 

etiket uvedených na přepravkách, že je nakládají na správnou trasu do správného vozu.  

 

Při příjezdu k odběrateli vyloží objednané zboží, předají dodací listy a  faktury. 

Odběratel si zboží musí zkontrolovat sám.   Přepravky si od odběratelů berou ihned zpátky.  

Tankování provádí pomocí CCS karty.  

Jízda řidiče není monitorována žádným lokalizačním systémem.  
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Chladírenské vozy, jejich využitelnost a nákladovost 

MASOMA vlastní 12 chladírenských vozů. Vozy se liší jednak podle značek a také 

podle nosnosti.  

Stav vozového parku 

Značka Typ Počet vozů Nosnost (v tunách) 
MAN 12.250 furgon 1 6 

Volkswagen LT 35 1 1,5 
Peugeot Partner 1.9 D 1 1,5 
Mazda E2200 2 1,5 
Renault Mascott 130.65 3 3 
Renault Mascott CCb 160.35 3 1,5 

Renault master T33 2.5 DCI L2H2 1 1,5 
Celkem:  12 16,5 

Tab. 6.1 : Stav vozového parku  
 
Využití vozidel a jejich náklady 

 
Tab. 6.2 : Využití vozidel a jejich náklady 
 

Náklady na 1 kilometr jízdy jsou stanoveny podle kalkulace, která zahrnuje náklad na 

pohonné hmoty, amortizaci, náklad na mzdu řidiče a náklad na opravy. Uvedené částky byly 

sděleny ústně, bez možnosti nahlédnutí do zmiňované kalkulace. Údaje o počtu kilometrů 

byly zjištěny z knih jízd jednotlivých vozů, které byly k nahlédnutí. Označení Renault 1.1. 

znamená, že se jedná o vůz s nosností 1 500 kg, a Renault 3.1 označuje vůz s nosností 3 000 

kg.  

V tabulce 6.2 jsou vypočteny celkové náklady na dopravu za měsíc únor a činí 

466 816 Kč. Celkový počet ujetých kilometrů za všechny vozy činí 21 507 km. Průměrný 

náklad na 1 km za všechny vozy činí 21,7 Kč.  
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Obr. 5.10 : Vývoj celkových nákladů  za jednotlivé vozy  
 
 

Z obr. 5.10 je patrné, že největší náklady na provoz má vůz MAN. MAN je vyčleněn 

na dálkové trasy směr Uherský Brod nebo Olomouc. Nevyjíždí každý den, ale pouze 

v pondělí do Uherského Brodu a dvakrát týdně, v úterý a čtvrtek, do Olomouce. Jedná se o 

vozidlo s největší nosností, které MASOMA vlastní. Nejmenší náklady na provoz mají 

vozidla s nosností do 1 500 kg. Jedná se o  Mazdu a  Renault master. Pokud se srovná obr. 

5.10 s obr. 5.11, je vidět, že tyto dva vozy mají sice nejmenší náklady na provoz, ale zato jsou 

nejméně využívané. Hodnota jejich využití se pohybuje pod 30 %. Dle mé úvahy tyto vozy 

vážou pouze finanční prostředky a nijak významně nepřispívají do marketingové logistiky. 

Vozidla značky Renault do 1 500 kg nosnosti a do 3 000 kg nosnosti s označením 1.1, 1.2, 1.3 

a  3.1, 3.2 a 3.3. jsou využívány nejvíce.  

 
Obr. 6.11 : Využití  jednotlivých vozů v % 
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Z hlediska denního využití vozů je patrné, že MASOMA maximálně ve sledovaném 

období využila pouze pět vozů z celkového počtu dvanácti vozů, což představuje pro podnik 

ztrátu.  

 
Přepravní prostředky 

Ve voze je zboží naskládáno v PVC stohovacích přepravkách. Vedoucí expedice si 

vždy u každého řidiče zapíše kolik těchto PVC přepravek naložil a kolik jich vrátil při 

příjezdu. Pokud přepravky nedoveze ve správném počtu nebo jsou poškozené, strhává se mu 

částka 100 Kč/Ks. 

Pokud je přepravováno čerstvé maso, je uloženo buď také ve stohovacích přepravkách 

nebo visí na háku v nákladním prostoru. Pokud je maso uloženo v přepravce, je vždy přikryto 

mikroténovou fólií a označeno etiketou. 

 
Časová okna na zákazníka 

Většina odběratelů nemá speciální požadavky na dobu, kdy k nim má řidič přijet. Ti, 

co jsou blíž podniku, jsou téměř vždy obslouženi jako první.  

Na přání odběratele jsou schopni přijet v požadovaný čas. Odběratel, u kterého je 

pravidlem, aby přijeli v daný čas, je Makro Cash & Carry. Řidiči zde musí již  v 6:00 hodin 

ráno vyložit zboží.  

 
Linky 

MASOMA provádí denní rozvoz, ale do některých lokalit se jezdí pouze v určité dny.  

Směr na Olomouc se jezdí v úterý a ve čtvrtek. Směr Bruntál se jezdí ve středu a směr 

Uherský Brod každé pondělí.  

Co se týče tras, tak nejsou žádný den stejné, liší podle požadavků odběratelů.  

Celkem mají 10 linek, které jsou také uloženy v informačním systému podniku: 

Číslo linky Směr 
101 Opava 
102 Bruntál 
103 Nový Jičín 
104 Havířov 
105 Karviná 
106 Rožnov pod Radhoštěm 
107 Ostrava 
108 Olomouc 
109 Uherský Brod 
110 Třebom 

                                                  Tab. 6.3 : Linky  
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Pro přiblížení jsou uvedeny jednotlivé linky, přibližný počet kilometrů a výpis obcí a 

měst, ve kterých řidiči nejčastěji zastavují. Jedná se o typické trasy.  

 
Linka 101 (směr Opava) 

Tento okruh je dlouhý přibližně 115 km. Řidič vyjíždí z Dolního Benešova – Zábřehu, 

dále pokračuje na Kravaře, Opavu, Krnov, Guntramovice, Býkov-Láryšov, Lichnic, Luhy, 

Horní Benešov, Horní Živoříce, Velké Heraldice, Stěbořice, Zlatníky, Milostovice, Slavkov, 

Otice, Kylešovice, Komárov a Štítiny, kde má poslední zastávku a pak pokračuje do podniku.  

Tento okruh se jezdí denně.  

 
Linka 102 (směr Bruntál) 

Tento okruh je dlouhý přibližně 192 km. Řidič vyjíždí z Dolního Benešova – Zábřehu, 

dále na Raduň, Chvalíkovice, Hradec nad Moravicí, Melč, Dolní Životice, Litultovice, 

Mladecko, Bílčice, Dvorce, Moravský Beroun, Horní Loděnice, Šternberk, Dětřichov nad 

Bystřicí, Lomnice, Valšov, Bruntál, Dlouhá Stráň, Lískovec nad Moravicí, Staré Heřmanovy, 

Svobodné Heřmanice a končí v Hlavnici, odkud pokračuje do sídla podniku v Dolním 

Benešově-Zábřehu.  

Tento okruh se jezdí ve středu každý týden.  

 
Linka 103 (směr Nový Jičín) 

Tento okruh je dlouhý přibližně 165 km. Řidič vyjíždí z Dolního Benešova – Zábřehu, 

dále pokračuje na Mokré Lazce, Hrabyň, Budišovice, Pustá Polom, Kyjovice, Těškovice, 

Slatina, Bílovec, Fulnek, Odry, Bělotín, Hranice, Nový Jičín, Studénka, Bravantice, 

Olbramice, Zbyslavice, Čavisov, Dolní Lhota, Velká Polom a poslední zastávku má v Háji ve 

Slezsku, odkud pak pokračuje do Dolního Benešova – Zábřehu do podniku.  
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Linka 104 (směr Havířov) 

Tento okruh je dlouhý přibližně 131 km. Řidič vyjíždí z Dolního Benešova – Zábřehu, 

pokračuje na Vřesinu, odtud pak dále na Klímkovice, Polanka nad Odrou, Stará Bělá, Nová 

Bělá, Vratimov, Šenov, Petřvald, Havířov, Horní Suchá, Albrechtice a Těrlicko. Z Těrlicka 

jede nejrychlejší cestou do Dolního Benešova – Zábřehu.  

 

Linka 105 (směr Karviná) 

Tento okruh je dlouhý přibližně 110 km. Řidič vyjíždí z Dolního Benešova – Zábřehu, 

pak pokračuje do Ludgeřovic, dále na Petřkovice, Hrušov, Heřmanice, Rychvald, Bohumín, 

Dolní Lutyně, Dětmarovice, Orlová a svou cestu končí v Karviné.  

 
 

Linka 106 (směr Rožnov pod Radhoštěm) 

Tento okruh je dlouhý přibližně 170 km. Řidič vyjíždí z Dolního Benešova – Zábřehu, 

dále na Frýdek – Místek, Příbor, Štramberk, Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštěm, Rožnov 

pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí, Hukvaldy, Fryčovice, Brušperk,  a končí ve Staré Vsi 

nad Ondřejnicí.  

 
Linka 107 (směr Ostrava) 

Tento okruh je dlouhý přibližně 118 km. Řidič vyjíždí z Dolního Benešova – Zábřehu, 

pak pokračuje na Krásné Pole, Vřesinu, Porubu, Třebovice, Svinov, Zábřeh, Hrabůvku, 

Hrabovou, Ostrava-Jih, Kunčice, Kunčičky, Bartovice, Radvance, Michálkovice, Muglinov, 

Slezská Ostrava, Moravská Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory a Martinov. Z Martinova 

pokračuje do Dolního Benešova – Zábřehu. 

 
Linka 108 (směr Olomouc) 

Tento okruh je dlouhý přibližně 210 km. Řidič vyjíždí z Dolního Benešova – Zábřehu, 

pak pokračuje na Šternberk, Olomouc, Přerov, Lipník nad Bečvou a končí v Hranici.  

 
Linka 109 (směr Uherský Brod) 

Tento okruh je dlouhý přibližně 330 km. Řidič vyjíždí z Dolního Benešova-Zábřehu, 

pak pokračuje na Holešov, Kroměříž, Otrokovice, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Zlín, 

Vsetín a končí ve Valašském Meziříčí. 
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Linka 110 (směr T řebom) 

Tento okruh je dlouhý přibližně 79 km. Řidič vyjíždí z Dolního Benešova – Zábřeh, 

dále do Dolního Benešova, Kozmice, Hlučín, Darkovičky. Hať, Píšť, Chuchelná, Strahovice, 

Rohov, Sudice, Třebom, Koběřice, Štěpánkovice, Bolatice a končí v Dolním Benešově-

Zábřehu.  

 
Obr. 6.12: Směry jednotlivých vozů zobrazené jako výseč 
Zdroj: http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@x=141496320@y=135504768@z=8> upraveno 
autorem (30.4.2010) 
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6. Zefektivnění distribu čního systému výrobny uzenin 

 
6.1. Velkoobchod  

 
Podle výsledků analýzy prodeje výrobků jsem došla k závěru, že vzhledem k nízkému 

odběru množství výrobků a velkého množství konkurenčních značek výrobků by se měla 

MASOMA v tomto distribučním kanále zaměřit pouze na ty výrobky, které nedodávají ostatní 

konkurenční firmy. 

Dle mého názoru by měla Makru Cash & Carry nabídnout výrobky s vyšší přidanou 

hodnotou tzn. zaměřit se na speciality, ať již krajového původu nebo s velmi kvalitním 

obsahem jako například Pršut, delikates vepřová pomazánka nebo Chorizo. 

Podle zjištěných údajů totiž Makro Cash & Carry odebírá v současné době pouze 

zboží s nižší cenou, které vyrábí většina konkurenčních výrobců uzenin. 

Odběr výrobků s vyšší přidanou hodnotou bude samozřejmě za vyšší cenu. Nicméně 

vzhledem k povaze tohoto distribučního kanálu vždy existuje a bude existovat skupina 

zákazníků, která toto bude akceptovat a preferovat.  

Soutěžit s velkými domácími výrobci, kteří mají celorepublikovou působnost pouze 

v cenách je pravděpodobně pro MASOMU nereálné. Toto „soutěžení“ by stálo nemalé 

finanční částky, protože pokud není zboží prezentováno prostřednictvím marketingové 

komunikace, např. formou reklamy v tisku, ochutnávek na prodejnách apod., bývá 

utlačováno.  

Pokud se tedy MASOMA zaměří směrem popsaným výše, bude Makro Cash & Carry 

odebírat vybrané kvalitní speciality stále a pravidelně.  

Důležitou roli zde navíc hrají i dopravní náklady, které při závozu na jedno místo 

bývají podstatně nižší než při rozvozu na jednotlivé prodejny.  

 
6.2. Maloobchod 

Na základě zjištěných údajů o maloobchodních sítích Tempo a Hruška, spol. s r.o., 

které se týkaly odběru výrobků, vyplývá, že by se měla MASOMA výrazněji zaměřit na tyto 

dva maloobchodní řetězce, poněvadž odebírají více než 50 % objemu výroby.  

Konkrétně by se měli zaměřit na zlepšení zákaznického servisu a hlavně jeho prodejní 

složky.  

Dle mého názoru by měli začít komplexněji sledovat odebíraná množství výrobků 

podle jednotlivých prodejen, tak aby nedošlo k tomu, že výrobna nebude vyrábět potřebné 
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množství a dojde k vyčerpání zásob na skladě. Pokud by došlo k situaci, že objednané zboží 

nebude na skladě,  měli by odběrateli nabídnout vhodný substitut například místo játrového 

cibuláku játrovou pomazánku.  

Dále by měli umožnit jednotlivým prodejnám provádět objednávky každodenně 

s dodáním do druhého dne. Tím se umožní prosadit i výrobky s nižší cenou, kterou distribuují 

i ostatní výrobci uzenin, protože je dokáží dodat na pulty prodejen každý den. Z toho vyplývá, 

že prodejny nemusí brát do zásob mnoho zboží a budou preferovat MASOMU, která jim 

umožní odebírat výrobky „just – in – time“.  

 
6.3. Vyřizování objednávek 

Dle mého názoru by mělo být vyřizování objednávek vstřícnější. Pro větší komfort 

zákazníků při objednávání by měli být pracovníci centrály k dispozici delší čas například od 

06:00 do 20:00 hodin.  

Dále by měla MASOMA při vyřizování objednávek zvolit jiný systém. Neměli by 

pouze čekat, až se odběratelé ozvou, ale na jednotlivé prodejny sami volat v předem určený 

čas, který si domluví s každou provozovnou zvlášť. Při samotném objednávání  by měli mít 

připravenou nabídku zboží popř. seznam jimi často odebíraného sortimentu a tento jim 

aktivně nabízet. 

Vyřizování objednávek tímto způsobem by mohlo zvýšit obrat, protože si tak 

MASOMA  zajistí stálý přísun objednávek.  

 
6.4. Proces expedice 

Na základě zjištěných údajů by dle mého názoru měl upravit harmonogram 

vychystávání výrobků. Aby se proces expedice zboží urychlil, měli by expediční pracovníci 

začínat směnu již od 20:00 hodin, aby vychystávání zboží bylo ukončeno nejpozději ve 04:00 

hodin. V tuto dobu by také měli chodit řidiči nakládat zboží do jednotlivých vozů.  

Posunutí harmonogramu umožní, aby vozy mohly být na prodejnách již od 06:00 

hodin. Z toho vyplývá, že se zboží dostane dříve na prodejnu, bude tedy i dříve na prodejním 

pultu, čímž se zvyšuje předpoklad vyššího prodeje a tím pádem i většího obratu.  
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6.5. Doprava 

Na základě zjištěných údajů navrhuji pro MASOMU dvě alternativy. Buď bude  

nadále zajišťovat dopravu výrobků k distributorům vlastními vozy a řidiči nebo využije 

služeb nájemního dopravce.  

 

Vlastní doprava 

Dle mého názoru je hlavním problémem neefektivní dopravy to, že MASOMA nemá 

zaveden žádný logistický software ani lokalizační systém ve vozech.  

Rozvoz, kde sice mají stanovené linky a směry linek, ale dělají si ho ve skutečnosti 

řidiči sami, je pro firmu velmi nákladný, protože řidič nemá přesně spočítány kilometry a 

stanovenu trasu, která je nejméně nákladná. Je tedy pouze na něm jak si rozvoz provede a 

naplánuje. Toto je pro firmu nákladnější, než kdyby měla zavedené trasy, které určí dispečer 

případně software, který skloubí dohromady náklady na kilometr, nosnost vozů a množství 

objednaného zboží v kilogramech. Daleko lépe dokáže vůz využít z hlediska kapacity.  

Existuje velké množství firem, které nabízejí řešení při optimalizaci dopravy a 

zavedení logistických softwarů. Například společnost Horry nebo Logio, s.r.o., které jsou 

dodavateli logistických řešení. Z jejich nabídky by si mohla MASOMA vybrat systém, který 

by ji umožňoval zkoordinovat celý systém distribuce. 

 U společnost Logio, s.r.o. například modul „Roadnet“ nebo modul „MobileCast“.  

Modul „Roadnet“ slouží k vytvoření denních rozvozových tras. Napomáhá snížit distribuční 

náklady a počet najetých kilometrů. Vychází 

z informací o kapacitě vozidla, velikosti objednávky, 

časových oken, času zavření/otevření prodejny atd. 

[17] 

Modul „MobileCast“ slouží k získání 

aktuálních informací o vozidlech na cestě. Poskytuje 

informace o umístění vozidla, stavu dodávky a 

možnostech dynamicky změnit trasu. Umožňuje 

operativně kontrolovat dopravu. [18] 

 

 

Pokud by tuto koordinaci prováděl dispečer, který 

by měl k dispozici logistický software, stálo by to MASOMU výrazně méně prostředků než za 

Obr. 6.1 : modul MobileCast 
Zdroj: 
http://www.roadnet.cz/mobilecast/> 
(30.4.2010) 
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nevytížené vozy, větší množství vozů než je potřeba a mzdy řidičů.  

Nákup softwaru je sice dražší záležitostí,  jeho cena se pohybuje v řádech stovek tisíc korun, 

ale zajistil by MASOMĚ velké úspory nákladů v delším časovém období.  

 

Dále by měla MASOMA zvážit otázku počtu vozů. V analýze bylo zjištěno, že na maximum 

využívá pouze 5 vozů, což není ani polovina celkového vozového parku. Mezi nejméně 

využívané vozy patří Mazda (č.2) a Renault Master. Navrhuji tyto vozy prodat a koupit 

osobní vozidlo, které bude k dispozici pro potřeby firmy například při vyřizování 

administrativních záležitostí na poště apod. V současné době tuto funkci plní chladírenské 

vozy, které bývají vysílány například pro balíky na poštu. Musejí sjet ze své trasy a znova se 

vracet, což zvyšuje náklady na dopravu.  

Další možností snížení nákladů je přizpůsobení vykládek zboží tak, aby řidiči strávili 

na cestě co nejméně času a některé z vozů, které jezdí krátké trasy tak využít i pro opakované 

naložení v ten stejný den, čímž by se dal ušetřit i počet rozvozových vozů.  

 

Nájemní doprava 

Dle mého názoru by měla MASOMA zvážit i fakt, zavedení nájemní dopravy. Mohla 

by přejít na nájemní dopravu s dopravcem, který by měl chladírenské vozy na rozvoz 

k dispozici podle jejich požadavků. Informační systém MASOMY by pak musel být propojen 

s dopravcem, aby přesně věděl, kolik vozů a s jakou kapacitou má do výrobny poslat.  

Nájemní dopravce by měl být jeden až dva. A to z opatrnostního důvodu, protože 

kdyby došlo k nenadálému výpadku u jednoho, druhý jej musí okamžitě zastoupit. Toto by  si 

MASOMA musela smluvně ošetřit.   

Náklady se mohou zdát v první chvíli vyšší,  když ale MASOMĚ odpadne starost o 

zaměstnance, například jestli přijde nebo nepřijde na směnu a také jeho směna trvá pouze osm 

hodin, je to mnohem jednodušší systém než vlastní doprava.  

Mezi výhody nájemní dopravy patří například to, že auta jsou přistavená denně popř. 

dle potřeby, bez jakéhokoliv omezení, protože soukromý dopravce udělá vše, proto aby jezdil 

a to z důvodu zisku. Kreativněji dokáže nahradit náhle nemocného řidiče, poruchy aut apod. 

MASOMĚ by navíc odpadly starosti o to, zda si řidiči nejezdí nějaké soukromé „kšefty“ nebo 

neodčerpávají pohonné hmoty.  

Důležité ovšem je vybudovat si s dopravcem transparentní a férový vztah, aby nedošlo 

k nekalému jednání jak ze strany dopravce, tak ze strany MASOMY.  
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V blízkosti sídla MASOMY nabízejí tyto služby dopravci: MORAVIA SPED, s.r.o.,  

Petr Vágner a Josef Greško.  

Pokud by se tedy MASOMA rozhodla využít jejich služeb, musela by prodat své 

chladírenské vozy.  

Použitím tohoto způsobu dopravy by se tak MASOMA mohla  plně soustředit na svou 

hlavní činnost, což je výroba masných výrobků. 
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7. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat situaci ve výrobně uzenin MASOMA a zjistit 

způsoby, jakými by se daly zefektivnit procesy marketingové logistiky, tedy skladování 

hotových výrobků, vyřizování objednávek, expedice a doprava,  a také celkově distribuční 

kanály.  

Tento cíl se podařilo naplnit. V analytické části bakalářské práce byla podrobně 

zkoumána problematika pomocí dostupných dat. Byly analyzovány jednotlivé distribuční 

kanály i procesy marketingové logistiky. Byly také navrhnuty opatření k zefektivnění 

distribučního systému, které jsou podrobně rozepsány v kapitole číslo šest. Jako klíčový 

považují návrh, zda by MASOMA neměla použít nájemní dopravu, čímž by ušetřila značné 

množství finančních prostředků a mohla se soustředit na to, proč byla tato provozovna 

založena, a tím je výroba uzenin.  
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mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne 7. 5. 2010 

                                                                   Petra Nováková 
…………………………… 
 Jméno a příjmení studenta 

    
 

 

 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

Španielova 964/18, 

708 00 Ostrava – Poruba 
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Příloha č. 1 – Vyhodnocení sekundárních dat 

Údaje o vozidlech 

1. MAN 12.250 

Výkon motoru: 187 kW 

Nosnost: 6 000 kg 

Celkové náklady na 1 km jízdy: 28 kč 

Náklady celkem za sledované období: 86 212 kč 

 

 

2. Volkswagen LT 35 

Výkon motoru: 81 kW 

Nosnost: 1 500 kg 

Celkové náklady na 1 km jízdy: 18 kč 

Náklady celkem za sledované období: 33 102 kč 



  

 

 

3. Peugeot Partner 1.9 D 

Výkon motoru: 51 kW 

Nosnost:  1 500 kg 

Celkové náklady za 1 km jízdy: 16 kč 

Náklady celkem za sledované období: 18 528 kč 

 

 

 

4. Mazda E2200 (2 ks) 

Výkon motoru: 80 kW 

Nosnost: 1 500 kg 



  

Celkové náklady na 1 km jízdy: 18 kč 

Náklady celkem za sledované období: 14 040 kč, 10 170 kč 

 

 

 

5. Renault Mascott CCb 160.35 (3 ks) 

Výkon motoru: 92 kW 

Nosnost: 1 500 kg 

Celkové náklady na 1 km jízdy: 18 kč 

Náklady celkem za sledované období: 41 699 kč, 47 527 kč, 31 210 kč 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

6. Renault Master T33 2.5 DCI 

Výkon motoru: 85 kW 

Nosnost: 1 500 kg 

Celkové náklady na 1 km jízdy: 17 kč 

Náklady celkem za sledované období: 10 778 

 

 

7. Renault Mascott 130.65 (3 ks) 

Výkon motoru: 119 kw 

Nosnost: 3 000 kg 

Celkové náklady na 1 km jízdy: 25 kč 

Náklady celkem za sledované období: 54 675 kč, 54 900 kč, 63 975 kč 



  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha č. 2 – Vzor objednávkového listu 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha č. 3 – Katalog produktů značky MK Klemens  

Katalog je vložen jako součást vytisknuté bakalářské práce.  


