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1. ÚVOD 

V současné uspěchané době a s rostoucími nároky zákazníků je logistika a její využití 

nepostradatelnou součástí každého úspěšně se rozvíjejícího podniku. Tato poměrně mladá 

vědní disciplína již není chápána jen jako přemisťování zboží z místa na místo, ale jde 

zejména o to, aby podnik vyráběl efektivně, zvyšoval produktivitu práce a to vše  

s co nejmenšími náklady tak, aby byl podnik co nejvíce konkurenceschopný.  

Konkurence číhá na každém rohu a každým dnem, i díky vlivu globalizace, je jí stále více 

a více. Podniky proto musí usilovně hledat, kde mají svá slabá místa a neustále je vylepšovat 

a zdokonalovat, nacházet způsoby, jak by mohly své podnikání oživit něčím novým, sledovat 

nové trendy, zlepšit služby zákazníkům, snížit náklady a snažit se zefektivnit všechny procesy 

v podniku tak, aby konkurence byla stále za nimi.  

Historie pekařské výroby sahá až do dob dávno minulých, kdy byl před 5 000 lety 

vynalezen chléb. Před tímto objevem tvořily základ lidské potravy na bázi obilovin především 

kaše a placky. Za pečivo můžeme poděkovat starým Římanům, kteří je oslavovali podobně 

jako boha. V jejich pecích se pekl chléb, drobné tvarované pečivo a dokonce první sladké 

pečivo. V 18. a 19. století se i v pekařské výrobě objevuje pokrok a modernizace přispěla 

k průmyslové výrobě. Během světových válek se pečivo stává luxusem, pekaři odchází  

do války a ženy jejich namáhavou práci při hnětení těsta fyzicky nezvládají. Chléb se vyráběl 

z nekvalitní mouky, měl zašedlou barvu a k dostání byl pouze na příděl. Po 2. světové válce 

bylo na krátkou dobu v oblibě pečivo bílé, po kterém se podle francouzské gastronomie 

přibývalo na váze. Myšlenka servírování pečiva byla v 80. letech úplně zamítnuta. Díky bohu, 

že v dnešní době je pečivo opět na horních příčkách potravinové pyramidy, lidé je vnímají 

jako zdroj vlákniny, kladou větší důraz na kvalitu a chuť pečiva.  

S globalizací se otevírají nové možnosti, technologie na zpracování obilí a prolínají  

se světové kultury. Pečivo s sebou bereme, pokud někam cestujeme, ochutnáváme zahraniční 

speciality, a tím si rozšiřujeme chuťové obzory. V posledních letech se na trhu objevují  

i speciální druhy pečiva, jež odpovídají měnícím se potřebám obyvatelstva. Na pultech 

pekáren nejdeme bio pečivo, pečivo s nízkým obsahem soli či pečivo pro lidi trpící celiakií. 

Pekařská výroba je rozvíjející se obor s nespočtem nových možností.  

Předmětem této diplomové práce „ Optimalizace logistických řetězců pekařství“  

je analýza současného stavu logistických řetězců v pekařství a popis jejich následné 

optimalizace. Práce bude zaměřená především na oblast dopravy výrobků do prodejen, 
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reverzní logistiku a nalezení nových distribučních kanálů, pomocí kterých by podnik mohl 

rozšířit svou oblast působnosti. Nalezením zmíněných kanálů by pekařství mohlo dodávat  

své výrobky nejen do podnikových prodejen, ale i do maloobchodní sítě, a tím zvýšit svou 

konkurenceschopnost, podíl na trhu i hlavní motivaci podnikání, kterou je bezesporu zisk. 

Téma této diplomové práce jsem si zvolila především z toho důvodu, že tento podnik 

dobře znám. V podniku vypomáhám v cukrářské výrobě. Jsem v tomto gastronomickém 

oboru vyučená, takže mám blízko ke všem podnikem provozovaným profesím. Za velkou 

výhodu při zpracování práce považuji to, že se mohu na chod celého podniku podívat 

z interního i externího hlediska, tím se lépe zaměřit na nedostatky a pomoct tak vedení 

podniku s jejich odstraňováním. Dalším důležitým důvodem pro zvolení a zpracování tématu 

bylo, že mi majitelka Pekařství paní Částková nabídla tuto práci o jejich podniku vytvořit  

a slíbila mi poskytnout všechny potřebné informace, ke kterým bych se za běžných okolností 

nedostala.  

Cílem práce bude zpracovat na základě teoretických poznatků a jejich následné aplikace 

návrh, jak by mohl podnik dosáhnout optimalizace v kritických oblastech svého podnikání, 

snížit náklady, a tím dosáhnout lepších výsledků na trhu.  

Charakteristice podniku, popisu jeho konkurence, dodavatelů a zákazníků je věnována 

první část práce. Dále jsem se zaměřila na teoretická východiska a jednotlivé pojmy 

související se zpracováním práce. Ve třetím úseku práce je zpracován popis a následné řešení 

problémů a konečně poslední část je věnována návrhům a doporučením pro podnik  

na zlepšení nynější situace, které by mohly snížit podniku náklady a zvýšit efektivitu. 
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2. CHARAKTERISTIKA PEKAŘSTVÍ ŘEČICE 

2.1 Představení podniku 

Firma Pekařství Řečice se sídlem ve Žďáře nad Sázavou je malou firmou založenou  

na rodinné tradici, na které si majitelé velmi zakládají a snaží se podnik vést a rozšiřovat  

jeho dobré jméno tím nejlepším možným způsobem.  

Jejich strategií je uspokojování přání zákazníků. Snaží se o to ve svých šesti firemních 

prodejnách.  V současné době se podnik zaměřuje i na poskytování služeb spojených 

s cateringem. Zaměstnává kolem 40 zaměstnanců a ve svých prodejnách obslouží více než 

3 000 zákazníků denně.  

Podnik denně nabízí široký sortiment čerstvých pekařských a cukrářských výrobků  

a výrobků studené kuchyně vyráběných z kvalitních a čerstvých surovin bez použití 

chemických konzervačních látek. Tyto výrobky jsou vyráběny ve vlastních firemních 

výrobnách ve Žďáře nad Sázavou a v obci Řečice.  

Prodejny jsou umístěny ve městech Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí a Nové Město  

na Moravě, přičemž ve Žďáře nad Sázavou se nachází 4 prodejny. [38] 

2.2 Historie 

Výrobní podnik Pekařství Řečice byl založen panem Josefem Částkou v roce 2006, který 

tak navázal na rodinnou tradici Pekařství Pudil. V té době měl podnik jen několik málo 

zaměstnanců a zaměřoval se pouze na výrobu pekařských výrobků, které byly prodávány ve 2 

firemních prodejnách ve Žďáře nad Sázavou. [38] 

Po úspěšném zavedení podniku na trh postupně vznikaly nové prodejny a dokonce  

se podnik rozhodl rozšířit své portfolio o další výrobní profese. V roce 2010 byla přidána 

výroba studené kuchyně. Rok nato byla připojena i cukrářská výroba, která se velmi rychle  

a s úspěchem zapojila do konceptu pekařství a cukrářské výrobky jsou velice oblíbené. 

Podnik v současné době zaujímá ve Žďárském okrese jednu z předních pekařských firem 

zaměřující se na výrobu svého sortimentu dle tradičních receptur i velmi moderních postupů. 

[38] 

2.3 Předmět podnikání 

Majitel podniku pan Josef Částka má živnost vedenou v Živnostenském rejstříku  

pod identifikačním číslem 45490643. Tato živnost byla zapsána k 18. 11. 1997. Pan Částka 
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vlastní dvě živnostenská oprávnění, obě jsou to živnosti ohlašovací volné. První oprávnění 

vzniklo k 6. 4. 2007 a jeho předmětem podnikání je obor pekařství a cukrářství. Druhé 

živnostenské oprávnění má předmět podnikání výrobu, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona. Toto oprávnění má vymezené tři obory činností, 

jimiž jsou velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb, výroba 

potravinářských  

a škrobárenských výrobků. Obě tato oprávnění vlastní na dobu neurčitou. [25] 

2.4 Produkty 

Pekařství Řečice nabízí široký sortiment produktů, mezi které mimo jiné patří vyhlášený 

Řečický chléb. Dohromady všechny tři výrobny vyrábí kolem 200 druhů výrobků. Více než 

polovinu z nich denně dováží do svých podnikových prodejen.  

Sortiment výrobků, které lze najít na prodejnách je z 80 % každý den stejný, zbylých 20 

% se liší podle speciálních objednávek zákazníků, dle ročního období či kulturních akcí 

pořádaných ve Žďáře nad Sázavou a okolních městech. Čas od času se vymění některé 

výrobky za nové nebo se vyřadí výrobky, které se neprodávají či nejdou na odbyt jako ostatní 

produkty.  

Každý měsíc lze na internetových stránkách www.pekarstvirecice.cz nebo přímo 

v obchodech najít upozornění na zlevněné produkty. Těmito akcemi se snaží majitelé přilákat 

do svých prodejen větší počet zákazníků. [38] 

2.4.1 Pekařské výrobky 

 Na pekárně je vyráběno 66 druhů pečiva, mezi ně patří bagety, vánočky, Řečické koláče, 

záviny, kynuté buchty, smažený sladký sortiment, výrobky vyráběné z žitné mouky, veky,  

10 druhů chleba - Konzumní, Bavorský, Speciál, Selský, Kovářský, Slunečnicový,…,  

10 druhů rohlíků - sypaný, rovný, pikantní, rohlík se solí, mákem,… a speciality, příkladem 

může být Šunkáček, houska Slanina, Sezamová bulka, všechny produkty jsou uvedeny v 

příloze 1.  

2.4.2 Cukrářské výrobky 

Cukrářskou výrobou se podnik začal zabývat teprve nedávno. V této době je to rok a půl 

od zavedení cukrářské výroby do podniku, ale přesto cukrářky dokážou vyrobit přes 90 druhů 

zákusků. Mezi které patří domácí trubičky, na které si zadělávají těsto podle originální 

http://www.pekarstvirecice.cz/
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receptury, minidezerty, ovocné dezerty, šlehačkové kelímky, modelované marcipánové 

postavičky zvířátek, větrníky, věnečky, rolády a řezy. 

Dorty jsou vyráběny dle přání zákazníka. Podnik nabízí dvě varianty dortů.  

Buď piškotové s máslovým krémem, kde se nejčastěji používají kombinace vanilka 

s čokoládou nebo dorty šlehačkové s různými příchutěmi. Mohou nabídnout 14 druhů příchutí 

od Tiramisu, přes bílou a tmavou čokoládu až po příchutě ovocné, jako je jablko, limetka, 

jahoda nebo maliny. Viz příloha 3. 

2.4.3 Výrobky studené kuchyně 

Mají taktéž velké sortimentní rozpětí, nabízí přes 40 druhů výrobků. Specializují  

se na výrobu baget jako je Klasik, Gurmán nebo Vegetarián, pleněných housek Vysočinka, 

Slaninka a mnoha druhů chlebíčků, na které používají vlastní pečivo dovážené čerstvé rovnou 

z pekárny. Dále se studená kuchyně zabývá výrobou ovocných a zeleninových salátů jako  

je mrkvový, Šopský nebo Italský, müsli misky, tvarohové pomazánky, obložená vejce  

a knedlíky. Viz příloha 2. 

Všechny produkty vyrábí bez přidání chemických konzervačních látek a stabilizátorů, 

výrobky se snaží prodávat co nejčerstvější, vždyť také jejich mottem je: „Čerstvé pečivo  

na Váš stůl.“ Pečivo se zaváží 2x denně v 6 hodinovém intervalu, aby tohoto motta bylo 

dosaženo.  

Převážnou většinu pekařského sortimentu tvoří výrobky s krátkou dobou trvanlivosti.  

U běžného pečiva je doba trvanlivosti do 24 hodin, u chleba do 2 dnů od data výroby.  

Podle internetového portálu deníku iDNES.cz z 16. května 2001 se na pečivu již za 48 hodin, 

pokud jsou ve vzduchu zárodky toxinogenních plísní, začínají tvořit plísňové jedy 

mykotoxiny. Ty se mohou na pečivo přenést, pokud na ně zákazníci nebo prodavačky sahají 

holou rukou nebo při otevírání sáčku foukáním do něj. Proto je dobré nebalené pečivo,  

které zákazníci kupují na delší dobu, ukládat do mrazáku nebo kupovat trvanlivější balené 

pečivo. [26] 

Mezi výrobky, které nepodléhají rychlé zkáze a mají delší dobu trvanlivosti, patří 

například linecké slepované kolečko, které je plněné marmeládou nebo modelovaný 

marcipán. Z  výrobků studené kuchyně mají delší spotřební dobu müsli misky, pomazánky  

a houskové knedlíky, které mají datum spotřeby 3 dny od vyrobení.  
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Většina produktů, které Pekařství Řečice nabízí je nebalená a zákazník tak nemá přehled  

o tom z čeho je daný výrobek vyroben. Proto je na každé prodejně k nahlédnutí seznam všech 

produktů s jejich přesným složením.    

2.5 Mikroprostředí 

Jsou všechny faktory, které podnik může využít ve svůj prospěch a které do jisté míry 

mohou ovlivnit nákupní chování zákazníků. Mezi hlavní faktory mikroprostředí patří 

zákazníci, dodavatelé a konkurence.  

2.5.1 Charakteristika zákazníků 

Říká se: „Náš zákazník, náš pán“, a toto rčení platí i pro podnik Pekařství Řečice. 

Zákazníci jsou koncoví spotřebitelé, kteří si mohou objednat v kterékoli prodejně  

nebo prostřednictvím internetových stránek zákusky, dorty, pečivo nebo výrobky studené 

kuchyně a do druhého dne je mají vyrobené a připravené k odběru. Pro podnik jsou 

nejdůležitější věrní zákazníci, kteří se do podniku vracejí a tvoří tak nejvýznamnější část 

zisků.   

Podnik má 3 hlavní skupiny zákazníků - studenty, důchodce a matky od rodin.  

 Studenti středních škol a starší žáci základních škol si chodí do pekařství kupovat 

ráno před začátkem vyučování svačiny v podobě obložených housek a baget, 

loupáků, koblihů, koláčků či pečených specialit (pizza nebo anglický rohlík, sýrová 

houska). V odpoledních hodinách si do pekařství zajdou pro nějakou cukrovinku 

nebo malý zákusek.  

 Důchodci nakupují převážně pečivo a zákusky v akcích, které je pro ně výhodnější, 

sbírají za nákupy body do zákaznické karty, kterou po vylepení nálepkami donesou 

do prodejny a mají slevu na nákup v hodnotě 50 Kč.  V prodejnách s rozšířeným 

sortimentem si odpoledne chodí sednout na kávu nebo čaj se zákuskem.  

 Matky od rodin nakupují pro domácnost, aby měli denně čerstvé pečivo. Mají zde 

možnost koupit i tvarohové pomazánky, jogurty, mléko, paštiky a nealkoholické 

nápoje. Dětem, které nemají možnost si ráno zajít do pekárny samy pro jídlo, kupují 

svačiny. Objednávají a kupují dorty, zákusky a chlebíčky na narozeninové nebo jiné 

rodinné oslavy.  

 Další skupiny, které se na tržbách nepodílí tolik, jako tři předchozí, ale význam  

pro podnik mají také, jsou firmy. Ty objednávají občerstvení na rauty, firemní 



13 

 

oslavy, nebo pokud potřebují občerstvení pro firemní partnery. Dále jsou to mladí 

lidé žijící zdravým životním stylem. Při koupi se zaměřují převážně na tmavé pečivo 

a celozrnné výrobky, müsli s ovocem a tvarohové pomazánky.  

2.5.2 Struktura dodavatelů 

Podniku dodává suroviny 15 různých gastronomických dodavatelů. Ti se dají rozdělit  

do několika skupin podle druhů zboží dováženého do výroby. Někteří jsou pro všechny obory 

stejní, jiní dodávají jen pro cukrárnu a studenou kuchyni a některý dodavatel dováží své 

výrobky například pouze pro pekárnu.  

Dodavatel pro všechny tři výroby: 

 MADOS – dodavatel mražené zeleniny a ovoce, na trhu působí od roku 2005.  

Tento dodavatel s Pekařstvím Řečice spolupracuje již od založení společnosti. 

Studená kuchyně odebírá mraženou pažitku na přípravu pažitkové pomazánky, 

mražené ovoce se používá v cukrářské výrobě na přípravu ovocných řezů a dezertů. 

Do pekárny dodává zeleninu na dozdobení jemného pečiva a ovoce na výrobu 

koláčů.  

 velkoobchod MAKRO – suroviny od toho dodavatele jsou dováženy na výrobny 

vlastním nákladním automobilem. Makro je jediným dodavatelem, který suroviny 

nedováží přímo do výroben. Lze u něj suroviny objednat pomocí internetových 

stránek a vyzvednout si je na některé z jejich poboček. Nejbližší pobočkou pro Žďár 

nad Sázavou je pobočka v Jihlavě. Od tohoto dodavatele Pekařství odebírá převážně 

doplňkový sortiment na prodejny, jedná se o mléko a mléčné výrobky, nápoje, 

cukrovinky, balené uzeniny či paštiky. [37] 

Dodavatelé pro cukrárnu a studenou kuchyni 

 HORTIM – největší dovozce zeleniny a ovoce v České republice, držitel mnoha 

certifikátů kvality (BIO, IFS) a ocenění (Zlatý dukát, Top Retailer). Pekařství 

zásobuje jednou týdně čerstvým ovocem a zeleninou na výrobu obložených baget, 

chlebíčků a ovocných dezertů. [20] 

 QANTO – je to velkoobchodní partner, působící na českém trhu od roku 1993, který 

dováží do Pekařství především máslo pro cukrárnu a okurky pro studenou výrobu. 

[27]   
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Dodavatel pro pekárnu a studenou výrobu 

 LE-CO – dodavatel, jehož činnost na trhu se datuje do roku 1990, kdy byla 

společnost založena jako rodinná firma specializující se na výrobu šunek a masných 

specialit. Držitelé certifikátu ISO 22000:2006 a HCCP. Do podniku každý týden 

dodávají čerstvé šunky na výrobu chlebíčků a masné speciality do pekárny  

na dohotovení pekařských specialit, například na rohlík Šunkáček. [28] 

Dodavatelé pro cukrárnu a pekárnu 

 ZEELENDIA – společnost patřící mezi nejvýznamnější dodavatele surovin  

pro cukráře a pekaře na našem trhu již od roku 1990.  Suroviny, ze kterých své 

produkty vyrábí, jsou neustále kontrolovány, vybírány a proces výroby podléhá 

přísné kontrole.  Mezi produkty, které podnik odebírá, patří šlehačky, cukrářské  

a pekařské směsi, ovocné náplně a krémy, marcipán, vaječné polotovary, ale také 

základní druhy nářadí nezbytné pro výrobu jako jsou nože. [29] 

 NOVICOM – jejich snahou je přinášet českým cukrářům, pekařům a kuchařům 

novou inspiraci a úsporné technologické postupy, které přinesou kvalitní výsledky. 

Při výběru firem kladou důraz na sortiment, výrobu a tradici. Pro společnost 

Pekařství Řečice dováží do cukrářské výroby fondy, aromata, čokoládu, kandované 

ovoce. Pro pekárnu celozrnné směsi na výrobu chleba, termostabilní ovocné náplně, 

margaríny a tuky. [30] 

 ROSA MARKET – má více než desetiletou tradici v oblasti potravinářského 

sortimentu. Objednávky je možné dělat pomocí jejich internetových stránek  

a garantují dovoz surovin do 48 hodin od objednání. Do podniků dováží droždí, 

jogurty, tvarohy, sýry a máslo. [31] 

Dodavatelé surovin pro jednotlivé výroby 

Pekárna: 

 BACKALDRIN – na trhu působí od roku 1964, vyrábí více než 400 produktů  

pro chléb, pečivo, jemné pečivo a cukrářské výrobky. Je vedoucí firmou na trhu  

v Rakousku, zastoupena celosvětově v 80 zemích. Do Pekařství dováží kompletní 

sortiment pro výrobu chlebů a jemného pečiva. [32] 

 HFT – podnik zabývající se výrobou pekařských směsí na výrobu chlebů a pečiva.  
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 PFAHNL – první zmínky o této firmě se sahají do roku 1476, působí na trhu EU, 

Švýcarska a Asie jako výrobce nejkvalitnějších mouk (pšeničné, žitné, v současné 

době BIO mouky), hotových směsí a pekařských surovin. Denně podnik semele  

až 200 tun obilí na pšeničné a žitné mouky. Jejich specialitou je vyrábět  

bez přídatných a konzervačních látek E, dodávají například žitnou směs na výrobu 

chlebů. [36] 

 IMPA – český výrobce pekařských směsí od roku 1991, nabízí pekařské a posypové 

směsi, technologický servis a zlepšující přípravky. [33] 

Studená kuchyně: 

 STEINHAUSER – tradice výroby této firmy sahá až do roku 1846, splňují veškeré 

veterinárně-hygienické parametry výroby, kladou důraz na standardní vysokou 

kvalitu výrobků a odbornou úroveň pracovníků. V roce 2002 byla firma 

certifikována dánskou společností BVQI systém zajištění bezpečnosti výrobků 

HACCP i britský systém kontroly kvality výrobků BRC. Studená kuchyně od této 

firmy odebírá masné speciality, salámy, šunky a uzená masa. [34] 

 ACCOM – podniká v oblasti výroba, import, export a distribuce mléčných výrobků 

od roku 1990. Od této společnosti je odebírána smetana, tvarohy a jogurty na výrobu 

pomazánek. [35] 

 STANDARD VEJCE – dodavatel čerstvých vajec na přípravu chlebíčků, vajíčkové 

pomazánky a baget. 

Mezi tyto dodavatele surovin by bylo možné zařadit i dodavatele energií, výrobních strojů 

a zařízení výroben, pomůcek a nářadí pro výrobu jednotlivých druhů výrobků, přepravních 

beden, a v neposlední řadě dodavatele pohonných hmot. Velkým dodavatelem cukrářských  

a pekařských pomůcek je firma CS Gostol Trading spol. s.r.o.. Tento podnik nabízí své 

výrobky na internetových stránkách, přes které je možné pomůcky a některé druhy surovin 

objednat. Nabízí kompletní vybavení pro cukrárny a pekárny jako jsou lopatky, zdobící sáčky, 

trubičky, dortové formy, rádla, rukavice, potravinářské barvy a podobně.  

Se všemi uvedenými firmami má Pekařství Řečice dobré vztahy. Závozy surovin  

od převážné většiny dodavatelů se opakují v pravidelných cyklech, vždy jednou týdně a jsou 

ihned v hotovosti uhrazeny. Tímto způsobem platby je zajištěno, že budou všechny závazky 

vůči dodavatelům uhrazeny včas a bez zbytečných komplikací.  



16 

 

Zásobování podniku 

Zásobování materiálem není upraveno podle přesně určeného systému, zaměstnanci,  

kteří objednávají suroviny, přesně ví, které suroviny jim na skladech dochází a jsou potřeba 

objednat. Každý dodavatel dováží do Pekařství něco jiného, jiný den přijímá objednávky  

a jiný vozí zboží.  Proto musí mít zaměstnanci na paměti, který den je potřeba objednat zboží 

od daného dodavatele. Suroviny, které mají delší dobu trvanlivosti, se objednávají  

jen v takové míře, aby maximálně pokryly měsíční spotřebu, jinak zatěžují sklady,  

kam by se jinak vešlo více surovin s kratší dobou trvanlivosti. Suroviny s krátkou dobou 

trvanlivosti se objednávají na týden dopředu. Jak již bylo řečeno, zásobování od dodavatelů 

probíhá v týdenních cyklech, proto podnik nemusí vlastnit velké sklady na suroviny.  

Ve skladech lze převážně najít suroviny pouze na týdenní spotřebu výroben a malou zásobu 

pojistnou. 

Skladování se řídí systémem FIFO - první do skladu, první ze skladu. To znamená,  

že suroviny, které jsou ve skladu nejdéle, se do výroby berou jako první, tím se zabrání tomu, 

že některým výrobkům projde doba trvanlivosti. Podnik by tak promrhal peníze nejen  

za nákup dané suroviny, ale i náklady které věnoval na jeho uskladnění.  

2.5.3 Analýza konkurence 

Ve Žďáře nad Sázavou 

Nejsilnější a největší konkurencí v okolí podniku ve Žďáře nad Sázavou je pekárna 

Enpeka, která dodává po celém žďárském okrese čerstvé a jemné pečivo, cukrářské výrobky  

a chlebíčky, jejich výrobky jsou sortimentem stejné, jako nabízí Pekařství Řečice. Pekárna 

Enpeka je velkou konkurencí i pro ostatní menší cukrárny v okolí. Ovládá velkou část trhu, 

dokáže držet nízké ceny, a tím se stává více konkurenceschopná.  

Další menší konkurencí pouze pro cukrárnu je cukrárna Fontána, která vyrábí  

své zákusky v Přibyslavi, zde má i další svou podnikovou prodejnu a do Žďáru nad Sázavou 

zákusky pouze dováží. V jejich cukrárnách prodávají oproti Řečici navíc i zmrzliny  

a zmrzlinové poháry.  

Cukrárna U Tří hvězd se nachází daleko od centra a všech podnikových prodejen,  

ale má výhodnou pozici. Nachází se u dvou kulturních památek UNESCO, zámek Žďár nad 

Sázavou a Zelená hora. Tyto památky jsou hojně navštěvované turisty a ti si rádi  

po náročné vycházce na Zelenou horu zajdou na kávu a zákusek.  
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Konkurencí pro studenou kuchyni je prodejna Vesna, která se specializuje na výrobu, 

prodej lahůdkářských specialit a lahůdek, výroba studené a teplé kuchyně. Lidé ze Žďáru nad 

Sázavou tam chodí na levné obědy a přitom si nakoupí nebo objednají chlebíčky, saláty  

či bagety.  

Ve Velkém Meziříčí 

Konkurencí ve Velkém Meziříčí je opět cukrárna a pekárna Enpeka, která zde  

má 2 pobočky a ještě spolu s třebíčskou pekárnou Penam dováží zákusky do cukrárny San 

Marco. Konkurencí v pekařských a cukrářských výrobcích je místní podnikatel Josef Elis, 

jenž provozuje pekárnu a donedávna vlastnil i cukrárnu. Tu ovšem prodal a v dnešní době  

se v těchto prostorách nachází provozovna Pekárny Řečice.   

Pekárna Kamenice má ve Velkém Meziříčí rovněž dvě provozovny, jedna se nachází 

v nákupním centru a přibližně 100 metrů od Pekárny Řečice a druhá má výhodnou pozici 

mezi dvěma středními školami a finančním úřadem, kde se soustřeďuje velké množství lidí. 

Navíc Kamenický chléb je vyhlášeným pečivem a to dává této pekárně značnou konkurenční 

výhodu.  

Na opačné straně náměstí ve Velkém Meziříčí se nachází i cukrárna Adina, která dříve 

dodávala zákusky pro Pekařství. Tato cukrárna je umístěna pod budovou radnice,  

na hůře viditelném místě náměstí podobně jako Řečice. 

Konkurencí ve studené kuchyni je bufet Zlatý lev, který nabízí bagety, plněné housky  

a vyrábí a prodává chlebíčky. Bagety rozváží i do sítě maloobchodů COOP.  

V Novém Městě na Moravě 

V Novém Městě má Pekařství Řečice menší konkurenci, jedná se o dvě pekárny  

a jednu cukrárnu. Jako po celém Žďárském okrese má i zde svou pobočku pekárna Enpeka. 

Na náměstí se nachází cukrárna U Janovských nabízející zákusky, dorty  

a zmrzlinu, je zde možnost posedět na letní zahrádce, dát si kávu a osvěžit se točenou 

limonádou.  

Posledním konkurentem v Novém Městě je pekárna U Slonků. V té prodávají základní 

druhy pečiva, vyrábí chlebíčky a bagety. Je to rodinná firma, v mnohém podobná Pekařství 

Řečice před několika málo lety, kdy se firma začala rozvíjet a hledat si své stálé zákazníky.  
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Všechny zmíněné cukrárny vyrábí nebo kupují výrobky vyráběné především ze sypkých 

směsí. Tyto směsi jsou levné náhražky běžných surovin, jako je mouka, vejce, máslo, cukr  

a mnoha dalších. Mají výhody ve šlehání, upravování a trvanlivosti, ale chuťově  

se od výrobků z běžných surovin jako se používají v Pekařství Řečice, výrazně odlišují. 

Výroba v Pekařství je zaměřená na ruční výrobu z kvalitních a čerstvých surovin.  

Tyto suroviny jsou běžně dostupné a v případě náhlého výkyvu ve výrobě je možné suroviny 

ihned zakoupit v některém z přilehlých potravinářských řetězců.  

2.6 Poloha a dostupnost podniku 

V současné době má podnik dvě výrobní místa. Cukrárna a studená výroba je umístěna  

ve Žďáře nad Sázavou v  budově bývalé základní školy. Pekárna se nachází v obci Řečice,  

ale do budoucna má majitel podniku představu o tom, že by byly všechny výrobny umístěny 

v jednom objektu. Z hlediska nákladů i distribuce by to bylo pro podnik značně výhodné. 

Řidič by mohl nakládat vše najednou a nemusel by pro pečivo dojíždět do 13 km vzdálené 

obce.   

Podnik vlastní 6 podnikových prodejen, přičemž 4 z nich jsou umístěny ve Žďáře nad 

Sázavou, jedna v Novém Městě na Moravě a poslední, nejdále umístěnou je prodejna  

ve Velkém Meziříčí. Prodejny jsou umístěny na dobře zvolených strategických místech, 

zejména tam, kde se pohybuje velké množství lidí. Nachází se v okolí sídlišť – Stalingrad, 

Libušín, na náměstích – Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí, na Pěší zóně, kde je velká 

koncentrace obchodů, zákazníci si tak mohou zajít posedět a odpočinout na kávu a zákusek 

nebo na obchodní schůzku. V prodejně na nádraží si kupují svačiny do práce a škol, 

odpoledne pak čerstvé pečivo pro běžnou spotřebu. 
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     Obrázek 2.1.  Mapa jednotlivých měst 

 

Zdroj: [39]  

2.7 Makroprostředí 

Každý podnik se nachází v určitém prostředí, které do jisté míry ovlivňuje  

jeho podnikatelskou činnost. Makroprostředí představuje předvídatelný soubor proměnných, 

kterým je každé podnikání určitou mírou působení vystaveno. Jeho prvky podnik může 

ovlivnit jen v minimální míře a jeho působení je nezvratné, ale vytváří a rozvíjí vztahy mezi 

jednotlivými účastníky trhu. Makroprostředí můžeme rozčlenit do šesti částí: [24] 

 Do přírodního prostředí řadíme zdroje pro činnost podniku: kvalitu životního 

prostředí, nestabilní ceny energie, podmínky regionu, klimatické prostředí, či počasí. 

Pro Pekařství Řečice jsou nejdůležitější ceny ropy a elektrické energie.  

Tyto suroviny jsou nejvíce využívány při výrobách a dopravě výrobků na prodejny. 

Ceny ropy se také odráží na cenách surovin dovážených dodavateli, kteří mají v ceně 

výrobku započínanou dopravu. Dále se podnik musí zabývat i cenami zemědělských 

produktů, především cenami obilí a mléka, ceny těchto produktů se mění v závislosti 

na úrodě, která závisí na počasí.  

 

 Technologické prostředí závisí na rychlosti změn a zkracování tržní životnosti 

podniku: nové příležitosti, investice do vývoje a vědy, nové technologie. Podnik 

využívá internetových stránek k objednávání surovin, hledání nových dodavatelů  
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a zákazníci na nich mají možnost dozvědět se základní informace o Pekařství, mohou 

zde udělat objednávku na odběr výrobků. Výrobny se majitel snaží vybavovat 

novými stroji, které mají vyšší výkony, jsou snadněji ovladatelné  

a především ekonomičtější. Nabízené produkty se snaží neustále obměňovat. 

Výrobní postupy u tradičních výrobků zůstávají stále stejné, ale při výrobě nových 

produktů jsou využívány moderní technologické postupy, vybavení i suroviny. 

 

 Demografické prostředí se využívá jako základ pro segmentaci, jejíž prvky jsou 

hustota obyvatel, jejich věk, počet obyvatel, rodinný stav, národnost či životní 

úroveň. Ve Žďáře nad Sázavou bydlí necelých 25 tisíc obyvatel a jejich průměrný 

věk je jako v celé ČR 40 let. Nejpočetnější skupinou zde žijících osob jsou lidé starší 

65 let. Velké Meziříčí je obydleno více jak 11 tisíci lidmi, kde největší skupinu tvoří 

děti do 14 let, kterých je zde přes 1700 a hned za nimi, jen s minimální ztrátou,  

jsou lidé starší 65let. Nové Město na Moravě obývá 10 a půl tisíce lidí, nejvíce zde 

žijících osob stejně jako ve Žďáře jsou osoby starší 65 let. Nezaměstnanost v tomto 

městě přesahuje 12%. [23] 

 

 Ekonomické prostředí zkoumá podnikatelské možnosti, především míru 

nezaměstnanosti, inflace, měnový kurz, výše důchodů nebo kupní sílu obyvatel. 

Obchodní tržby jsou vázané na roční období, míru nezaměstnanosti a termíny výplat. 

Lidé v krizi kupují levnější výrobky pro denní spotřebu. Po výplatách se v jejich 

nákupních košících objevují dražší výrobky a naopak před výplatou jen výrobky, 

které nezbytně potřebují.  

 

 Politicko-právní prostředí vychází ze soustavy zákonů, předpisů a nařízení.  

Mezi nejdůležitější právní normy a zákony upravující obchodní činnost patří: 

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., Zákon  

o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., 

Zákon o cenách č. 526/1990 Sb. a mnoho dalších zákonů nezbytných  

pro podnikatelskou činnost. 

 

 Sociálně-kulturní prostředí ovlivňuje spotřební chování lidí, jedná se o vzdělání, 

kulturu, národnost, preference a tradice. V dnešní době se převážně mladí lidé 
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zaměřují na zdravý životní styl a jsou ochotni za zdravé a kvalitní výrobky zaplatit 

vyšší cenu. Naproti tomu se v mnoha rodinách dodržují zvyky a tradice patřící 

k určitému svátku v roce. Firmy na to musí reagovat a přizpůsobovat těmto tradicím 

sortiment nabízených výrobků. Pekařství Řečice na Vánoce peče vánočky,  

na Velikonoce mazance, na cukrárně se vyrábí místo sněhových indiánů sněhová 

kuřátka, místo ovocných koleček ovocná vajíčka a na svátek zamilovaných místo 

koleček srdíčka.  

2.8 Organizační struktura podniku 

Každý podnik má určitou organizační strukturu, která se během doby působení na trhu 

může měnit. V případě Pekařství je to liniová organizační struktura, typická pro malé 

podniky. V čele společnosti stojí majitel podniku, pod ním jsou vedoucí jednotlivých 

pracovišť se svými podřízenými zaměstnanci.  

 

       Obrázek 2.2. Organizační struktura podniku 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA LOGISTICKÉHO ŘÍZENÍ 

Tato kapitola popisuje výchozí pojmy, na základě kterých bude následně zpracována 

praktická část práce.   

3.1 Logistika a její historie 

Změny v ekonomice přinášejí i změny v řízení provozně ekonomických procesů. 

K nejvýznamnějším patří změny v procesu oběhu, ve kterých je umožněno hmotné spojení 

výrobků mezi výrobou a spotřebou, probíhá zde přemisťování těchto výrobků. Pro úspěšný 

chod podniku a jeho umístění na trhu však nestačí nakoupit či vyrobit kvalitní zboží, je třeba 

postarat se o to, aby toto zboží bylo ve správný čas na správném místě ve správnou dobu,  

a to s vynaložením přiměřených nákladů. Tímto vším se zabývá logistika. [9, str. 13] 

3.1.1 Definice logistiky 

„Logistika se zabývá pohybem zboží a materiálu z místa vzniku do místa spotřeby a s tím 

souvisejícím informačním tokem. Týká se všech komponent oběhového procesu,  

tzn. především dopravy, řízení zásob, manipulace s materiálem, balení, distribuce  

a skladování. Zahrnuje také komunikační, informační a řídicí systémy. Jejím úkolem je zajistit 

správné materiály, na správném místě, ve správném čase, v požadované kvalitě, s příslušnými 

informacemi a s odpovídajícím finančním dopadem.“[2, str. 1] 

Dle Stehlíka se na logistiku díváme„jako na ucelený soubor činností, prostřednictvím 

kterých ovlivňujeme procesy oběhu a přemístění tak, abychom dosáhli požadovaný cíl.“  

[10, str. 13] 

Pražská uvádí definici obchodní logistiky:„Obchodní logistika je vědní a pragmatická 

disciplína zabývající se plánováním, řízením a realizací toku zboží a informací tak,  

aby správná komodita byla ve správný čas na správném místě s co nejnižšími náklady“  

[6, str. 594] 

Jelikož logistika našla nejdříve uplatnění v USA, uvádím zde i definici logistiky 

v americkém podání ze začátku 60. let minulého století: 

„… proces plánování, realizace a řízení účinného, nákladově úspěšného toku 

 a skladování surovin, inventáře ve výrobě, hotových výrobků a příslušných informací z místa 

vzniku zboží na místo spotřeby. Tyto činnosti mohou zahrnovat i službu zákazníkovi, 

předpověď poptávky, distribuci informací, kontrolu zařízení, manipulaci s materiálem, 

vyřizování objednávek, balení, dopravu, přepravu, skladování a prodej“ [8, str. 22] 
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3.1.2 Historie logistiky 

Logistika je staré slovo, jehož původ je možné hledat v řečtině. Zde slovo logos znamená 

slovo, řeč, rozum, pojem, zákon nebo pravidlo. Od starověku do 16. století logistika 

představovala počítání s čísli. Největšího rozšíření nalezla logistika v 9. století ve vojenství, 

kdy byzantský císař Leontos VI. charakterizoval logistiku takto: „Předmětem logistiky  

je mužstvo zaplatit, příslušně vyzbrojit a vybavit ochranou i municí, včas a důsledně  

se postarat o jeho potřeby a každou akci v polním tažení příslušně připravit.“ [8, str. 15, 16] 

Od té doby se logistika posunula od pohybu a zásobování vojsk k zásobování a pohybu 

zboží v podniku. V současnosti logistika představuje systémový pohled na materiálové toky 

v podniku jako řetězec operací probíhající v čase a prostoru za pomoci toku informací. [8] 

3.1.3 Cíle logistiky 

Ze všech výše uvedených definic vyplývá, že základním cílem logistiky je optimální 

uspokojení potřeb zákazníků. Zákazník je nejdůležitějším článkem řetězce, od něhož vychází 

informace a požadavky na zabezpečení dodávek zboží a s tím souvisejících služeb. Výrobky, 

které mají být prodány zákazníkovi, musí být ve správný čas, na správném místě, podle jeho 

požadavků, aby si je mohl koupit, a to vše s co nejnižšími náklady. [8]  

Cíle podnikové logistiky mají dvě strany. Na jedné straně musí vycházet z podnikové 

strategie a pomáhat splňovat celopodnikové cíle. Na straně druhé musí zabezpečit přání 

zákazníků na jimi požadované zboží a služby se stanovenou úrovní při minimálních 

celkových nákladech. [8] 

3.2 Logistické řízení  

Z pohledu řízení je logistika časově závislé umisťování zdrojů nebo strategické řízení 

celého logistického řetězce. Logistický řetězec je posloupnost událostí zaměřených  

na uspokojování potřeb zákazníka. Může zahrnovat objednávku zboží, výrobu, distribuci  

a likvidaci odpadů, je spojený s přepravou, skladováním a informačními technologiemi. [12] 

Logistický přístup řízení vyžaduje vymezení základních znaků logistického řízení. Soubor 

těchto základních znaků musí tvořit jednotný systém, to znamená, že všechny znaky musí  

být splněny současně a musí fungovat. K základním znakům logistického řízení patří: 

 Existence finální produkce, která slouží k uspokojování potřeb zákazníků  

a je předmětem směny. 
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 Koordinace, synchronizace a celková optimalizace hmotných i nehmotných procesů, 

které předcházejí dodání produkce k zákazníkovi, řeší materiálové, informační, 

peněžní i odpadové toky od místa vzniku po místo a okamžik jejich zániku  

bez ohledu na počet mezičlánků. 

 Komplexní řešení problémů související s finální produkcí, řeší netechnologické 

operace, jako jsou manipulace, skladování, balení, zahrnuje časové, kapacitní  

a prostorové bilance. 

 Zákazník je tím nejdůležitějším a rozhodujícím článkem logistického řízení,  

jeho potřebám a přáním se ostatní články přizpůsobují a podřizují, zákazník  

je prvním článkem z hlediska pohybu informací a posledním článkem z hlediska toku 

finální produkce. [12] 

3.3 Logistický řetězec 

Logistický řetězec je dynamické propojení trhu spotřeby s trhy zdrojů z hmotného  

i nehmotného hlediska, které vychází z poptávky konečného zákazníka. Cílem je pružné  

a ekonomické uspokojení potřeb konečného článku řetězce. [12] 

 Představuje soubor vztahů v podniku, který zahrnuje jednotlivé hmotné toky. K realizaci 

toků hmotných jsou zapotřebí toky nehmotné představující informace. Základním kamenem 

hmotných toků je přemisťování a uchovávání věcí určených k uspokojování potřeb konečného 

zákazníka. Součástí uspokojování potřeb jsou i předměty související s balením, výrobou  

či distribucí, např. obaly, osoby či produkty nedokončení výroby. [5] 

Články logistických řetězců tvoří provozy, jejich dílčí části jsou dílny, výrobní a montážní 

linky, sklady surovin a hotových výrobků, spediční sklady, skaldy velkoobchodu  

a maloobchodu.  

Objekty vyskytující se v logistickém řetězci se dají rozčlenit na aktivní a pasivní prvky.  

Pasivní prvky jsou hmotné i nehmotné povahy, a tvoří je jednotlivé elementy procházející 

logistickým řetězcem. Mezi ně patří materiál, výrobky, osoby, informace, suroviny. 

Aktivní prvek je takový, který slouží k přemisťování a manipulaci s prvky pasivními, řadí 

se sem nakladače, vykladače, skladovací zařízení, dopravní prostředky, informační 

technologie a systémy pro zpracování informací. [5] 
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Definice logistického řetězce 

Logistický řetězec obecně je provázaná posloupnost všech činností (aktivit), jejichž 

uskutečnění je nutnou podmínkou k dosažení daného konečného efektu synergické povahy.  

[5, str. 45] 

 

Obrázek 3.1 Podnik jako řetězec 

 
Zdroj: [5, str. 46]  

Základní znaky logistického řetězce: 

 Integrální propojení všech zúčastněných v oblasti předvýroby, výroby a distribuce 

logistického produktu. 

 Základní články logistického řetězce jsou propojené s předcházejícími nebo články 

následujícími. 

 Je zaměřen na materiálový a informační tok. 

  Všechny logistické procesy jsou zahrnuty ve všech článcích řetězce,  

tzn., že se sleduje celý hodnotový proces. [5, str. 51] 

3.3.1 Typy logistických řetězců 

Z hlediska vývoje a stupně řízení činností spojených s materiálovým a informačním tokem 

je v literatuře nejčastěji uváděno členění logistických řetězců na tradiční řetězec s přetržitými 

toky, řetězec s kontinuálními toky a řetězec se synchronním tokem. [12] 

1. V tradičním logistickém řetězci s přetržitými toky jsou sestavovány předpovědi 

prodeje a následně uzavírány kontrakty s dodavateli na základě vyhodnocování 

současných prodejů. Především se jedná o velké dodávky, u kterých je možné získat 

množstevní slevy a úspory při přepravě velkokapacitními dopravními prostředky. 

Důležitou roli zde hraje centrální sklad, který je rozhodujícím prvkem pro pružnost 

uspokojování přání zákazníků. [5, str. 49] 

Toky materiálu zde fungují na základě principu „push“. Tento princip je postaven  

na tom, že dodavatel odešle dodávku v čase a množství odpovídající potřebám 

odběratele. U plánování tohoto logistického řetězce je důležité vědět, že činnosti 

jednotlivých článků nejsou navzájem sladěny a toky informací jsou před každým 

předáním dalšímu článku řetězce přerušovány. Z tohoto důvodu vznikají podniku 

marketing objednávky nákup výroba dokončení dodání 
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nadměrné zásoby prakticky ve všech článcích logistického řetězce. Až 95 % času  

je promrháno neúčelným skladováním, prostoji v oblasti technologické, ale také 

prostoji v případě čekání na další informace. [5, str. 49] 

2. Logistický řetězec s kontinuálními toky umožňuje zpružnění výroby i distribuce. 

Materiál je na rozdíl od předchozí varianty dodáván pomocí uplatnění principu „pull“. 

To umožňuje dodávat materiál do výroby na základě potřeb příjemce.  

Mezi dodavatelem a příjemcem je možná eliminace skladů, to umožňuje zavedení 

systému Just in Time dodávek.  Jednotlivé články logistického řetězce si plynule 

předávají menší dávky dodávek a sklad hotových výrobků je omezen pouze na sklad 

vyrovnávací a rozhodujícím článkem z hlediska flexibility dodávek se stává pouze 

výroba. Reakce na změny poptávky jsou pružnější, jelikož všechny objednávky 

směřují přímo do výroby. [5, str. 49] 

3. Logistický řetězec se synchronním tokem je složen pouze z výroby, kompletace, 

konsolidace, zákazníků a dodavatelů. Tok materiálu je plynulý, vyvážený a ničím 

nepřerušovaný, takže se na cestě mezi jednotlivými články řetězce pohybuje pouze 

takové množství materiálu, surovin či hotových výrobků, které je v daném okamžiku 

požadováno následujícím článkem řetězce. Tento systém vyžaduje vysoké nároky  

na sdílení informací, kdy řídicí článek celého logistického řetězce musí mít informace 

od všech článků řetězce v reálném čase. Důležitou roli zde hraje i předpověď všech 

možných situací, které mohou nastat a vliv jednotlivých rozhodnutí na efektivitu 

celého logistického řetězce. [5, str. 49] 

3.4 Distribuční logistika 

Podstatou distribuční logistiky je dostat zboží z výrobního závodu ke konečnému 

zákazníkovi. Dle Stehlíka existují dva druhy požadavků na dodání zboží konečnému 

zákazníkovi. Buď mohou mít prodejci předem se zákazníkem domluvené přesné množství, 

složení, čas dodávky, nebo je zboží objednáváno v nepravidelných intervalech, množství  

i skladbě. Jelikož přání zákazníků jsou specifická, musí být distribuční logistika podniku 

řešena již při plánování výroby. Dříve si mohl výrobce sám stanovit, za jakých podmínek 

bude výrobek k zákazníkovi dopraven, v této moderní době plné konkurenčních podniků  

je nucen přizpůsobit distribuci výrobků přáním zákazníků. Pro Pekařství Řečice  

jsou specifické obě distribuce, jelikož dodává výrobky na zakázku i na volný prodej. [10] 

První druh distribuce, kdy jsou předem dohodnuté termíny i skladba dodávky, je typický 

pro průmyslovou výrobu druhotných výrobních faktorů a pro výrobu na zakázku. Většinou  
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se jedná o velké a nákladné zakázky, kde cena dopravy ovlivní jen v malé míře cenu výrobku. 

Distribuční logistika v tomto typu výroby tvoří nedílnou součást podmínek uzavíraného 

obchodu, jelikož spolehlivost dodávek je významným faktorem ovlivňujícím rozhodování 

zákazníků při volbě dodavatele. V porovnání s jinými druhy obchodů není největší důraz 

kladen na minimalizaci nákladů na distribuci, ale na to zabezpečit včasnou dodávku 

zákazníkovi. [10] 

Druhý druh distribuce je takový, kdy zákazník poptává zboží v nepravidelných 

intervalech. Proto musí mít podnik vytvořený takový způsob distribuce, aby zajistil alespoň 

přiměřenou spolehlivost dodání, jelikož ve většině případů nelze budoucí spotřebu dostatečně 

předvídat. V tomto případě stojí před rozhodnutím, jak velké dodávky zboží dodávat,  

aby se mu nenavyšovaly logistické náklady.  Tento způsob distribuční logistiky je tak 

kompromisem mezi minimálními náklady na dopravu a skladování. Větší množství zboží 

zajistí spolehlivost dodávek, ale zvyšuje náklady na skladování, personální náklady, větší 

skladovací plochy a v neposlední řadě i peníze vázané v zásobách.  Naproti tomu méně skladů 

zvyšuje náklady na dopravu. Řidiči jezdí častěji a vozí méně zboží na jedno místo.  

Tohle řešení snižuje spolehlivost dodávek z důvodu rizika výpadků. Hlavním hlediskem, 

podle kterého by podnik měl tvořit distribuční logistiku, je tzv. dodavatelská pohotovost, 

která udává optimální volbu mezi optimální velikostí zásob z hlediska vyrovnání nákladů  

na skladování s náklady, které by vznikly s nedostatkem zboží. [10] 

3.4.1 Distribuční kanál  

Řízení distribuce hotových výrobků je realizováno v distribučním kanálu.  

Ten lze definovat jako řetěz nezávislých provozů, které se účastní procesu pohybu produktu 

nebo služby pro využití nebo konečnou spotřebu. [12] 

Členové distribučního kanálu zajišťují řadu klíčových funkcí a účastní se následujících 

marketingových a logistických aktivit: 

 Informační aktivity - sběr a rozšiřování informací marketingového výzkumu  

o potenciálních i loajálních zákaznících, konkurenci a dalších účastnících 

marketingového prostředí. 

 Aktivity propagace -  rozvoj a rozšiřování marketingové komunikace, která  

má přilákat stávající i nové zákazníky. 

 Aktivity vyjednávací – cílem je shodnutí se na přijatelné ceně pro dodavatele  

i odběratele. 
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 Aktivity související s realizací zakázek – komunikace zákazníka s dodavatelem  

o objednávce zboží. 

 Aktivity financování – získávání a přerozdělování finančních prostředků na zásoby. 

 Přijímání rizika – každý kanál má určité rizika spojené s jeho fungováním a podnik 

by na ně měl být připravený. 

 Platební aktivity – kupující má mnoho možností, jak za své zboží zaplatit, například 

pomocí platební karty. 

 Finalizace produktů – poslední část logistických aktivit, při kterých je zboží 

kompletováno a baleno. [12] 

Všechny uvedené funkce je nutné v podniku provádět a mít je personálně zajištěny. Každá 

z nich se pojí s náklady, se kterými podnik musí počítat. Konečným cílem je minimalizovat 

tyto náklady pomocí výběru efektivnějšího distribučního kanálu. Jestliže je možno některou 

z výše uvedených funkcí zajistit levněji prostředníkem či jiným výrobcem než podnikem, 

může podnik jeho služby využít a snížit tím cenu konečného produktu. [12] 

3.4.2 Outsourcing  

Pojem outsourcing je odvozen z anglického výrazu „outside resourcing“ což je v češtině 

možné vyjádřit jako nákup aktivit od externího subjektu, který se specializuje na daný typ 

služeb. Tento subjekt přebírá zodpovědnost za komplexní zajišťování dané aktivity či služby. 

Jedná se dlouhodobý smluvní vztah mezi organizací a outsourcingovou firmou, jehož základy 

jsou položené strategickým managementem firmy. [5] 

Outsourcing lze definovat následovně „nástroj optimalizace procesů tržního 

hospodářství, podnikových procesů a organizační struktury. Cílem optimalizace je zajistit 

efektivní využití zdrojů organizace při snaze rychleji a kvalitněji reagovat na měnící  

se požadavky trhu. Jedná se o proces vytěsnění komplementárních činností vně organizace  

za účelem aktivizace zdrojů pro plnění hlavní činnosti organizace.“ [5, str. 85] 

V dnešní době je outsourcing podniky využíván převážně v oblasti dopravy, skladování, 

účetnictví, informačních technologiích a údržbě.  
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Z hlediska vlastnického postavení obchodních partnerů je možné rozdělit outsourcing  

na tři formy: 

 Outsourcing vnitřní – poskytovatel služby je součástí organizační struktury 

zákazníka formou samotného závodu. 

 Závislý outsourcing – zákazník má kalcitovou účast ve formě poskytovatele, která  

je samostatným právním subjektem. 

 Nezávislý outsourcing – založen na spolupráci dvou nezávislých partnerů, je možné 

jej považovat za outsourcing klasický. [5] 

Fáze outsourcingu 

Outsourcing představuje v mnoho případech vážný zásah do fungování organizace, který 

sebou nese řadu kritických míst s vysokými nároky na součinnost obou firem. Průběh 

outsourcingového projektu je velmi specifický, ale za předpokladu zjednodušení jej zle popsat 

a rozdělit do osmi částí: 

 Strategická analýza funkčních oblastí – vymezení hlavního předmětu činnosti 

podniku a jeho podpůrných činností. 

 Určení oblastí, které budou podnikem vytěsněny – zde je nutné položit si několik 

důležitých otázek – bude lepší vytěsnit celou funkční oblast nebo jen její část?  

Jaké výhody a komplikace lze očekávat? Je vhodné přenést vytěsněné oblasti  

na jednoho nebo více poskytovatelů? Na které poskytovatele zle oblasti přenést?  

A mnoho dalších. 

 Definice rozhraní „podnik – poskytovatel“ a definice požadavků na poskytovatele – 

cílem této fáze je podrobné určení vztahu dodavatele a podniku, doporučuje se zde 

specifikovat dodávané produkty, finanční záležitosti, zodpovědnost stran a způsob 

komunikace. 

 Výběr poskytovatelů – probíhá pomocí výběrového řízení, přičemž kritéria výběru 

jsou dány požadavky z předchozího bodu. 

 Due diligence – je hloubkový audit ze strany budoucího dodavatele 

outsourcingových služeb, prověřuje správnost dokladů, na jejichž základě je následně 

ochoten podepsat kontrakt. 
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 Vyjednávání kontraktu s poskytovatelem – vztah mezi podnikem a dodavatelem  

je dlouhodobý a proto mají oba subjekty zájem na tom, aby vztah fungoval, 

dohodnutý kontrakt nesmí brzdit úspěšný rozvoj žádného z podniků. 

 Transformace – je nejnáročnější a nejdelší etapou přípravy na outsourcing,  

jejím kritickým bodem je lidský faktor, dochází k podstatným změnám v pracovní 

náplni, průběh této etapy je specifický pro různé oblasti i situace. 

 Řízení vztahu – poslední etapa životního cyklu outsourcingu, měla by se vyznačovat 

klidnou a stabilizovanou dodávkou služeb, založenou na partnerském vztahu firem. 

[5] 

Přínosy outsourcingu 

 Zákazník se může plně soustředit na hlavní předmět podnikání a nezabývá  

se přidruženými činnostmi. 

 Zvýšení kvality služeb. 

 Možnost získání konkurenční výhody. 

 V outsourcingové oblasti se podnik nemusí zabývat řízením lidských zdrojů. 

 Ekonomická výhodnost. [5, str. 90] 

3.4.3 Doprava  

Logistika se v oblasti dopravy začala objevovat až na přelomu 70. a 80. let 20. Století. 

Došlo k regulaci dopravního průmyslu, a tím i ke zvýšení konkurence v jednotlivých druzích 

doprav.  

Doprava zajišťuje přepravu výrobků z místa na místo a tím zvyšuje nejen jejich hodnotu 

pro zákazníka, ale i cenu daných výrobků. Dle následující tabulky logistických nákladů  

je vidět, že doprava tvoří až 29%. [8] 
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Tabulka 3.1 Skladba logistických nákladů 

Činnost Podíl nákladů v % 

Doprava 29 

Balení 12 

Administrativa 11 

Převzetí a odeslání 8 

Zpracování objednávky 6 

Skladování, manipulace, údržba 34 

Zdroj: [5, Str. 162], autorem upraveno 

Doprava uspokojuje přemisťování výrobků ve sféře výroby, kde se jedná o manipulaci 

mezi jednotlivými fázemi výroby. Ve sféře oběhu v rámci požadavků směny zboží a ve sféře 

spotřeby, kde umožňuje pohyb výrobků.  

Dopravu lze charakterizovat těmito zvláštnostmi: 

 Vykazuje značnou časovou a směrovou nerovnoměrnost. 

 Závislá na kapacitě dopravních prostředků a dopravních cest. 

 Uskutečňuje se na rozsáhlých územích. 

 Je vzájemně provázaná a často i nepřetržitá. 

 Závislá na vývoji a ekonomické situaci. 

 Vyžaduje vysoké investiční náklady.  

Podniky z převážné většiny dělí dopravu na vnitropodnikovou, která představuje pohyb 

manipulačních prostředků uvnitř podniku, například mezi dílnami a sklady,  

a na dopravu mimopodnikovou, kterou je možné ještě rozčlenit na vlastní a cizí. Pro účely 

této práce využiji teoretických poznatků pouze z dopravy vlastní mimopodnikové. [8] 

Jestliže se podnik rozhodne použít vlastní mimopodnikovou dopravu, znamená to pro  

něj řadu výhod i nevýhod. Mezi výhody řadíme rychlost, spolehlivost, operativnost při 

vzniklých potřebách, podnik používá na přepravu výrobků speciálně uzpůsobené dopravní 

prostředky. Obsluha daného dopravního prostředku zná vlastnosti přepravovaných výrobků  

a přizpůsobí jim přepravu, je schopná zabezpečit přímou přepravu. Mezi nevýhody zle zařadit 

personální náklady, náklady spojené s nákupem a údržbou dopravních prostředků, negativní 

vliv na životní prostředí, závislost na počasí, velkou nehodovost a v okolí velkých měst  

a aglomerací se snižuje její rychlost a spolehlivost. [8] 
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Silniční automobilová přeprava 

Je nejrozšířenějším druhem dopravy, vhodná pro přepravu zboží na krátké a střední 

vzdálenosti. Vzhledem k rychlosti, flexibilnosti a spolehlivosti je vhodná pro uplatnění 

v logistických systémech. Silniční doprava umožňuje nejširší pokrytí trhu. [8] 

3.4.4 Přepravní náklady 

Logistickou činností s důležitým významem jsou náklady na přesun materiálu a zboží 

z místa vzniku na místo spotřeby, prodeje nebo likvidace. Důležitou součástí je výběr 

přepravní trasy a zajištění, aby vše splňovalo normy daného státu. Často tyto náklady tvoří  

při tvorbě ceny samostatnou položku. [8] 

Přepravní náklady jsou závislé na přepravovaném množství, hmotnosti, přepravní 

vzdálenosti a v neposlední řadě místem původu.   

3.4.5 Personální náklady 

Náklady práce jsou celkové náklady, které musí zaměstnavatel vynaložit na získání  

a vzdělávání zaměstnanců, na odměňování za vykonanou práci a na zabezpečení sociálních 

potřeb zaměstnanců. [8] 

Náklady práce zahrnují: 

 Mzdu nebo plat, včetně naturální mzdy. 

 Náhrady mzdy za neodpracované hodiny.  

 Sociální benefity. 

 Sociální náklady a výdaje – zákonné a dobrovolné. 

 Personální náklady a výdaje na vzdělávání a řízení lidských zdrojů. 

 Daně a dotace související se zaměstnáváním lidí. 

Úroveň nákladů práce se výrazně liší podle typu firem a podle odvětví. Pokud podniku 

rostou náklady práce, začne poptávat takové zaměstnance, kteří jsou kvalifikovaní a mají 

určitou praxi, dokážou být flexibilní, nevadí jim změna pracovní náplně, pracovní smlouvy  

se zaměstnanci se uzavírají na dobu určitou nebo na zkrácený pracovní úvazek. Zkrácený 

pracovní úvazek má několik výhod. Nejdůležitější z nich je vykrytí sezónních nebo denních 

špiček v provozu, snížení mzdových nákladů při zachování nebo i zvýšení hodinové mzdy, 

pokud podnik vytvoří nové pracovní místo, má šanci na získání dotace.[6, str. 741 - 787]  
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3.4.5.1 Typy pracovních úvazků  

V České republice a její obchodní praxi se uplatňují kromě tradiční pracovní doby ještě 

další typy režimů práce. Mezi ně je řazena klouzavá pracovní doba, cyklické nástupy 

pracovníků, práce na směny a zkrácená pracovní doba. [6] 

Stálá částečná pracovní doba – pracovníci jsou využíváni jen na určité pracovní operace 

nebo se zapojují v pracovních špičkách a pracují jen určitou dobu nebo vymezené dny 

v týdnu. Tuto pracovní dobu využívají zejména důchodci, studenti a matky s dětmi. Stále více 

se tento druh práce uplatňuje v maloobchodních sítích. V ČR se nejčastěji vyskytuje 

v potravinářských samoobsluhách nebo na administrativních pracovištích, kde lidé pracují  

na zkrácený úvazek čtyři až šest hodin denně. [6, str. 487]  

3.4.6 Financování automobilu 

V ČR je nejpoužívanější formou financování vozidla leasing. Tímto pojmem je označován 

finanční produkt, díky kterému je možné financovat nákup movité věci. Leasing jako finanční 

produkt se objevuje na českém trhu po roce 1989 a rychle se začal rozvíjet.  Existuje několik 

druhů leasingu, zpravidla rozlišujeme finanční leasing, operativní leasing, zpětný leasing  

a další. [17] 

Finanční leasing – je nejběžnější formou financování, předmět je po celou dobu 

majetkem financující společnosti a teprve poté, co je uhrazena celá částka, se majetek stává 

vlastnictvím zákazníka. Jelikož je předmět po celou dobu vlastněn leasingovou společností, 

má v případě nedobytnosti pohledávky silný nástroj umožňující využít §185 Trestního 

zákoníku o „neoprávněném užívání cizí věci“. Jestliže kupující dodrží minimální délku 

leasingové smlouvy, je možné leasingové splátky započítat přímo do daňově uznatelných 

nákladů, přičemž délka smlouvy je většinou kratší než doba odepisování předmětu v jeho 

vlastnictví. [17] 

Operativní leasing – předmět nájmu zůstává i po skončení smlouvy stále majetkem 

leasingové společnosti. Leasingová společnost započítává nájemci do splátek pouze rozdíl 

mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu. Díky tomu klient během leasingu 

zaplatí pouze reálně amortizovanou část ceny předmětu nájmu. V ČR je OL využíván 

převážně živnostníky nebo malými společnostmi. Minimální délka OL je 12 měsíců, 

maximální 60 měsíců a nejvyužívanější doba je 36 měsíců. [17]  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_z%C3%A1kon%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_z%C3%A1kon%C3%ADk
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Zpětný leasing
 
– společnost poskytující tento druh leasingu odkoupí od majitele předmět 

nebo nemovitost. Majitel se stává nájemcem a následně zpětně splácí odkoupený předmět. 

Cena leasingu je určena znaleckým posudkem. Po doplacení poslední částky se předmět opět 

stává jeho majetkem. Velkou výhodou tohoto leasingu je v tom, že je levnější než úvěr  

a jeho snadné vyřízení u leasingové společnosti. [18] 

3.5 Reverzní (zpětná) logistika 

Ve výrobních podnicích materiál neplyne pouze od dodavatelů surovin přes výrobce 

k distributorovi nebo konečnému zákazníkovi, ale musí se počítat s vracejícím se objemem 

neprodaného zboží, který v dnešní době nabývá na stále větším významu. Této zpětné 

dopravě se říká reverzní logistika. [5] 

Tato zpětná doprava může být tvořena odpadem, který lze přetřídit, znovu zpracovat nebo 

použít jako druhotná surovina. Takovéto zboží je tvořeno vrácenými nebo reklamovanými 

výrobky nebo výrobky, které již skončily svou dobu životnosti. Druhou část zpětné dopravy 

tvoří vratné obaly pro vícenásobné použití. [5] 

Důležitým bodem ve zpětné logistice je vědět proč bylo zboží vráceno zpět do podniku. 

K tomu je zapotřebí úzký kontakt se zákazníkem. Návrat některých druhů zboží v rámci 

objemu zle předpokládat, například u potravinářského zboží může dojít ke kontaminaci nebo 

skončení doby trvanlivosti. Proces návratu zboží v sobě zahrnuje činnosti jako je přeprava, 

provozní činnosti, opětovná registrace zboží, aby nedocházelo k záměně a byly dodrženy 

veškeré postupy.  Následně je o zboží rozhodnuto, k jakému účelu bude dále využito,  

zda k opravě, recyklaci nebo likvidaci. [5] 

Maloobchod vidí reverzní logistiku pouze jako přesun neprodaného zboží  

a reklamovaných výrobků zpět k dodavatelům, od nichž bylo zboží zakoupeno. Pro výrobce 

takového zboží znamená zpětná logistika získání vícenásobně použitelných obalů zpět  

a s nimi se vrací i reklamované, poškozené nebo neprodané výrobky pro další zpracování jako 

sekundární zdroj surovin. [5] 

Reverzní logistika dává podniku nové podněty k lepšímu řízení distribuce, plánování  

a řízení zásob. Cílem managementu by proto mělo být snižování a omezování vzniku těchto 

zpětných toků.  

 



35 

 

Definice zpětné logistiky: 

„Reverzní logistika představuje sběr, třídění, demontáž a zpracování použitých výrobků, 

součástek, vedlejších produktů, nadbytečných zásob a obalového materiálu s cílem zajistit 

jejich nové využití, nebo materiálové zhodnocení způsobem, který je šetrný k životnímu 

prostředí a je ekonomicky zajímavý.“ [11, str. 93] 

3.5.1 Význam reverzní logistiky  

Pokud podnik vlastní dobré know-how může využít reverzní logistiku ve svůj prospěch  

a ušetřit tak na ročních logistických nákladech až 10%. Přičemž náklady na zpětnou logistiku 

činí půl procenta HDP. [11] 

Z pohledu podniku je výhodná, protože tak mohou jeho zisky vzrůst, z pohledu státu  

je nepřímým ukazatelem úspěšnosti, kdy se snižuje objem skladování a spalování odpadů. 

S rozvojem e - commerce se předpokládá, že náklady na zpětnou logistiku porostou. 

Maloobchod, který provozuje svou činnost prostřednictvím internetu, eviduje kolem 20% 

vráceného zboží, oproti tomu počet vrácených výrobků v kamenných obchodech je okolo 6%. 

Z těchto čísel je patrné, že e - commerce vyvolá snahy firem optimalizovat své zpětné toky. 

Velké procento z uvedených 20 % vráceného zboží je způsobeno impulzními nákupy, kdy  

si zákazníci po čase uvědomí, že udělali chybu a zboží vracejí nebo jim zakoupené zboží 

nevyhovuje, ať už se jedná o problémy související s velikostí, materiálem, ze kterého  

je předmět vyroben nebo užitnou vlastností výrobku. [11] 

3.6 Maloobchod 

Dle Pražské (2002, s. 34) zní definice maloobchodu takto: „Podnik zahrnující nákup  

od velkoobchodu nebo od výrobce a jeho následný prodej bez další transformace konečnému 

spotřebiteli. Maloobchod vytváří vhodné seskupení zboží – prodejní sortiment co do druhů, 

množství, kvality, cenových poloh – vytváří pohotovou prodejní zásobu, poskytuje informace 

o zboží, zajišťuje vhodnou formu prodeje a předává marketingové informace o zboží, 

zajišťuje vhodnou formu prodeje a předává marketingové informace dodavatelům. Velké 

maloobchodní firmy mají vlastní velkoobchod, v mnoha případech hierarchicky členěný,  

s vlastní dovozní složkou, případně se skladem, mají vybudovaná školicí střediska, reklamní  

a marketingovou složku zejména velké prodejní jednotky. Často si zřizují společnou nákupní 

nadstavbu, která zajišťuje co nejlevnější nákup.“ [6] 
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3.7 Maloobchodní síť 

Základním nástrojem obchodního podnikání je provozní jednotka. Soubor provozních 

jednotek zaměřených na realizaci zboží konečnému spotřebiteli tvoří maloobchodní síť.  

Pro tento soubor je charakteristická jeho vzájemná provázanost v sortimentu, typu  

i organizaci provozu. [6] 

„Maloobchodní síť lze tedy chápat jako uspořádaný soubor provozních jednotek 

maloobchodu, s jejich vzájemnými vazbami vytvářenými rozdílností i příbuzností 

sortimentního a provozního zaměření., konkurencí i určitou kooperací a koordinací činností.“ 

[6, str. 744] 

Různé varianty sortimentu, specializací i prodejních politik vytvořily mnoho forem 

nabídky a prodeje zboží a zároveň různé provozní typy maloobchodních jednotek. 

K rozdělení a vymezení profilů jednotlivých MOJ se používají strukturní a instrumentální 

znaky. Mezi strukturní znaky patří sortimentní profil, velikost prodejny, forma prodeje, 

umístění provozovny. Jako instrumentální znaky se zařazuje cenová politika, kvalita 

prodávaného zboží, soubor nabízených služeb a komunikace prodejny. Hlavní druhy MOJ 

v evropském pojetí jsou: 

  (úzce) Specializované prodejny – v jejich sortimentu je méně výrobkových 

kategorií, ale mnoho výrobků v řadě, nabízejí zboží s nižší frekvencí poptávky,  

ke kterému jsou poskytovány služby odborného personálu, prodejny bývají umístěny 

v centrech měst nebo v nákupních centrech, tyto prodejny spadají co vyšší cenové 

relace.  

 Smíšené prodejny - tento druh prodejen je umisťován především na vesnice  

nebo okraje měst, sortiment zahrnuje potraviny a základní druhy nepotravin,  

je široký, ale mělký, jde o zboží běžné potřeby, poptávka je dána charakterem 

osídlení a plnění požadavku na blízkost místa prodeje, ve kterém se odrážejí náklady 

v podobě vyšší ceny, tento maloobchodní formát zajišťuje základní obslužnost 

obyvatelstva - možnost lidí nakoupit si základní potraviny v blízkosti svého bydliště.  

 Obchodní domy – poskytují zákazníkům široký a hluboký sortiment, nabízejí tzv. 

„vše pod jednou střechou“, jsou zde poskytovány doplňkové služby, odborné 

poradenství, v těchto maloobchodních formátech je k dostání až 200 tisíc položek 

zboží, umisťují se především do center měst, kde bývají součástí systému  

shop – in – shop, u  obchodních domů jsou k dispozici parkoviště. 
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 Specializované obchodní domy – specializují se na určitý výsek sortimentu, 

například pouze textilu nebo obuvi, tyto zboží je kvalitní a nabízené ve vyšší cenové 

relaci.  

 Samoobsluhy s potravinami - je to nejběžnější forma maloobchodu. Řadíme sem 

obchody se širokým sortimentem potravin, nabízí i základní druhy nepotravinářského 

zboží, působí především jako samostatná prodejna nebo oddělení větších nákupních 

středisek s prodejní plochou do 400 m
2
. Hlavní výhodou je dostupnost a blízkost 

k zákazníkovi.  

 Supermarkety – velkoprodejna s plným sortimentem potravin i základními druhy 

nepotravin, které mohou zabírat maximálně 20 % prodejní plochy, v těchto 

obchodech je nabízeno 5 – 10 tisíc druhů zboží na celkové prodejní ploše  

400 – 2 500 m
2
, zákazníci zde mají široký výběr výrobků formou samoobsluhy 

i pultový prodej čerstvého zboží. 

 Hypermarkety – tento maloobchodní formát je umístěn do hal, především 

jednopatrových, nabízí plný sortiment potravin i rozsáhlý sortiment nepotravin, 

zákazníci zde najdou i doplňkové oddělení na poskytování služeb, hypermarkety 

mají výhodnou dopravní polohu, velké parkoviště a na zákazníky působí agresivní 

cenovou politikou, je to samoobsluha v prodejní plochou nad 255 m
2
.  

 Specializované velkoprodejny – halové řešení, kladou velký důraz na nízké ceny, 

nabízejí převážně nepotravinářské zboží, do této skupiny se řadí drogerie či obchody 

se sportovním zbožím.  

 Diskontní prodejny – stavěné na levných pozemcích, samoobsluhy mají 

prodlouženou otevírací dobu, jejich sortiment je specializován na rychloobrátkové 

zboží se zaměřením na nízkou cenu, mají omezený rozsah položek, přičemž až 80 % 

z nich tvoří privátní značky, pro tento typ formátu je typická nižší kultura prodeje. 

[6] 

Pro účely této práce jsou podstatné pouze prodejny se smíšeným zbožím  

a samoobsluhy s potravinami.  
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4. METODIKA SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT 

V rámci výzkumu pro zpracování tématu diplomové práce „Optimalizace logistických 

řetězců pekařství“ bylo využito převážně primárních informací poskytnutých vedením 

společnosti a poté informací sekundárních, získaných prostřednictvím internetových stránek.  

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Stanovení cíle 

Cílem sběru dat pro zpracování této diplomové práce bylo získání všech potřebných 

informací o firmě, analýza současné situace v podniku a následné definování návrhů, jakými 

způsoby by se daly jeho logistické procesy zefektivnit. 

4.1.2 Definování problémů 

Mezi hlavní problémy, které Pekařství Řečice má, je nedostatečně propracovaná 

distribuce a s ní zvyšující se náklady na zajištění dodávek výrobků.  Příčinou by mohl být 

fakt, že na rozvoz pečiva je jeden řidič a na rozvoz výrobků z cukrárny a studené kuchyně  

je řidič druhý, který pracuje ve vedení podniku.  

Dalším problémem je mnoho vrácených výrobků, vedení podniku chce, aby zákazníci 

měli možnost vybrat si z mnoha druhů výrobků po celý den. Proto musí být chladicí boxy  

a koše na pečivo alespoň částečně plné až do pozdních odpoledních hodin. Vzniká zde riziko, 

že všechny výrobky neprodají, následkem toho má podnik mnoho vrácených výrobků.  

Návrhem na zlepšení pro tento podnik by mohlo být rozšíření jejich distribuční sítě. 

Pekařství by mohlo své výrobky prodávat do sítě maloobchodů, a tím by podniku odpadla 

starost o vrácené výrobky a zvýšil by se zisk.  

4.1.3 Metoda sběru dat a způsob jejich zpracování 

Jako metoda sběru interních dat byla zvolena metoda osobního expertního dotazování.  

Od majitelů podniku byly zjišťovány všechny informace týkající se podniku, dodavatelů, 

dopravy, personálního zajištění a distribučních kanálů. O dodavatelích byly bližší informace 

sbírány pomocí internetových stránek. Při získávání informací vznikaly velké časové 

prodlevy z důvodu pracovní vytíženosti majitelů.  

Všechny firmou poskytnuté informace byly pečlivě zaznamenávány a v průběhu jejich 

zpracování postupně doplňovány. Pomocí počítačového softwaru Microsoft Word byly 

informace zpracovány do souvislých textů a tabulek.  



39 

 

4.2 Realizační část 

První sběr dat byl prováděn průběžně během měsíců listopad, prosinec a leden.  

V listopadu byly získávány informace týkající se největších problémů, které by podnik 

potřeboval vyřešit. V měsících prosinec a leden byly majitelům kladeny otázky týkající  

se samotné charakteristiky podniku. Tyto informace byly během těchto měsíců zpracovávány. 

Následně bylo nutné zpracovat pomocí literatury teoretická východiska, ze kterých bude 

vycházet praktická část diplomové práce. Měsíc březen byl věnován doplnění informací 

potřebných ke zpracování řešení jednotlivých problémů, interpretaci výsledků a návrhům  

na optimalizaci. Počátkem měsíce dubna byl napsán závěr práce a provedeny korektury dle 

norem. 

4.2.1 Průběh realizace 

Tabulka 4.1 Harmonogram zpracování 

Činnosti 
Listopad 

2011 

Prosinec 

2011 

Leden 

2012 

Únor 

2012 

Březen 

2012 

Duben 

2012 

Sběr dat X X X  X  

Úvod  X     

Charakteristika 

společnosti 

 X X    

Teoretická 

východiska 

  X X   

Zpracování dat  X X X   

Interpretace 

výsledků 

    X X 

Návrhy  

a doporučení 

      

X 

Závěr      X 
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5. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PEKAŘSTVÍ 

Tato část je nejdůležitější částí celé diplomové práce. Bude se zabývat rozborem podniku, 

jeho kritickými body a návrhy na jejich zlepšení. V případě, že by se podnik rozhodl návrhy 

využít, bude mít alespoň rámcovou představu, kolik finančních prostředků by musel 

investovat na realizaci.    

SWOT analýza 

Je analýza slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb pro podnik. Podnikateli pomůže 

jednoduše a přehledně zhodnotit výkonnost podniku z interních i externích stránek.  

Je to účinný nástroj pro finanční řízení a plánování a používá se především jako doplněk 

k finanční analýze.  

Silné stránky firmy: 

 Podnik je založen na rodinné tradici, kterou podnik převzal od firmy Pekařství Pudil 

 Umístění firemních prodejen tam, kde je velká koncentrace lidí. 

 Udržují dobré vztahy s dodavateli. 

 Otevírací doba prodejen, některé pekárny mají otevřeno již od půl šesté ranní,  

taksi mohou lidé nakoupit po cestě do práce svačiny, čerstvé pečivo a doplňkový 

sortiment. 

 Kvalitní tým zaměstnanců, kteří vykonávají svou práci svědomitě, mají ji rádi  

a především je práce ve výrobnách jejich koníčkem. 

 Podnik vyrábí z čerstvých surovin, bez použití směsí a umělých přípravků. 

 Velkou konkurenční výhodu má pekárna v tom, že jako jediná ve Žďáře nad Sázavou 

a Novém Městě na Moravě nabízí šlehačkové výrobky, jako jsou dorty, řezy  

a dezerty různých příchutí. 

 Další velkou výhodou je, že jsou zaměstnanci podniku schopní vyrobit všechny 

nabízené výrobky na objednání do druhého dne. 

 Zavedený věrnostní program pro zákazníky. 

 Podnik se nabrání používají nových technologií výroby. 

 Podniku záleží na životním prostředí, proto se snaží třídit odpad. Kupují suroviny  

ve větších baleních, kde není potřeba mnoha obalů a nevzniká tak zbytečný odpad. 
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Slabé stránky: 

 Pekařství má mnoho neprodaných výrobků. 

 Distribuční síť obstarává pouze jeden podnikový řidič a obchodní koordinátorka, 

která má své pracovní místo ve vedení podniku. 

 Prodejny mimo Žďár nad Sázavou jsou ve velké vzdálenosti od výroben a to zvyšuje 

náklady na dopravu výrobků. 

Příležitosti: 

 Rozšíření podniku do dalších měst a vesnic v okolí Žďáru nad Sázavou. 

 Otevření nových podnikových prodejen s rozšířeným sortimentem. 

 Dodávání pekařských výrobků do sítě maloobchodů. 

 Podpora MSP pomocí dotací z evropských strukturálních fondů i národních 

programů. 

Hrozby: 

 Přistoupení nové konkurenční firmy na trh. 

 Častá úprava legislativních zákonů. 

 Zavedení opatření na přidávání množství soli a cukrů ve výrobcích. 

 Zvyšování cen energií a ropy. 

 Ztráta významného dodavatele. 

 Nové hygienické předpisy. 

 Velká pekárna Enpeka, která může snížit ceny a tím přitáhnout zákazníky. 

Kritické body 

Prvním bodem, který chce vedení podniku vyřešit, je distribuční kanál podniku.  

Zde je potřeba najít řešení pro náklady související s provozem automobilů, kterými se rozváží 

výrobky a personál na jejich obsluhu.   

Dalším důležitým bodem práce je vyřešení množství vrácených výrobků, v současné době 

má podnik vyšší množství vrácených výrobků než je podnikovou normou stanoveno.  

Posledním bodem bude zpracování návrhu na rozšíření distribuční sítě, kde by bylo možné 

výrobky dodávat i do nejmenovaného řetězce maloobchodů.  
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5.1 Doprava 

Doprava a distribuce výrobků je pro podnik Pekařství Řečice jedna z nejdůležitějších 

činností, kterou denně vykonávají. Prodejny a výrobny jsou od sebe vzdálené několik 

kilometrů a bez použití dopravních prostředků by nebylo možné výrobky do prodejen 

dopravit. 

5.1.1 Analýza současného stavu dopravy 

V současné době podnik zaměstnává jednoho podnikového řidiče, který rozváží pekařské 

výrobky na prodejny a sváží prázdné přepravní bedny zpět do výroben od 4 hodin ráno do 13 

hodin odpoledne, pět dní v týdnu. Na prodejnách po Žďáře nad Sázavou musí být všechny 

výrobky rozvezené do 5. až půl 6. hodiny ranní, na prodejnách ve Velkém Meziříčí a Novém 

Městě musí být pečivo do 6. hodiny a připravené tak, aby si je mohl zákazník koupit. Kolem 

10. hodiny dopoledne je na pekárně připravené čerstvě upečené pečivo na druhý závoz. 

Pracovní rozsah tohoto řidiče činí zhruba 180 hodin za měsíc. Což v současné době znamená, 

že každý den má podnikový řidič minimálně jednu hodinu přesčasu. V zimních měsících 

rozvoz pečiva trvá ještě o něco déle kvůli nepřízni počasí a nesjízdnosti silnic na Vysočině.  

Měsíční superhrubá mzda zaměstnance činí 25.647 Kč. 

Nové znění §114 Zákoníku práce dovoluje zaměstnanci, který popírá mzdu mít 

maximálně v průměru 8 hodin týdně práce přesčas v období, které může činit nejvýše  

26 týdnů po sobě jdoucích. Pouze kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše  

na 52 týdnů po sobě jdoucích, v mezích celkového rozsahu práce přesčas  

(§ 93 odst. 4 Zákoníku práce). [16] 

Výpočet měsíčních nákladů  

Nákladní automobil na rozvoz pečiva byl zakoupen za částku 475 000 Kč včetně DPH. 

Měsíční náklady na provoz tohoto automobilu činí 19.000 Kč za pohonné hmoty. Splátka 

leasingu, havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za škody způsobené vozidlem a strojní 

pojištění dosahují výše 12.000 Kč, silniční daň stanovená na nákladní transportér dle zákona 

č. 16/1993 Sb. je 6.000 Kč na rok (500 Kč/ měsíc). Celkové měsíční náklady na nákladní 

automobil jsou 31 500 Kč. Připočítáme-li k této částce mzdu řidiče, dostaneme  

se na konečnou částku 57 147 Kč.  

Dále podnik vlastní chladící automobil, ve kterém se rozváží výrobky z cukrárny  

a studené kuchyně. To jsou další náklady na provoz automobilu a obsluhující personál. 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace/cele-zneni/#p-93
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Výdaje na provoz tohoto vozidla činí zhruba polovinu nákladů na nákladní automobil,  

tedy asi  22 500 Kč (9 500 Kč pohonné hmoty, 500 Kč silniční daň a 12 000 Kč mzda).  

Toto vozidlo je v současné době, kdy zaváží studenou výrobu a cukrářské výrobky 

dohromady, již kapacitně velmi nevyhovující. Proto musí pro výrobky na některé vzdálenější 

prodejny jezdit znovu do výrobny. Chladicí automobil vlastní Pekařství delší dobu, je již 

značně technicky opotřebovaný a potřebuje častější opravy. Proto je pro podnik důležité 

vyřešit otázku, zda by bylo možné všechny výrobky vozit v jednom nákladním voze 

najednou. Ušetřilo by to nejen čas, ale i náklady, jelikož celková měsíční částka na provoz 

distribučního kanálu činí 80 000 Kč.  

5.1.2 Trasa distribučního kanálu 

Podnikový řidič brzy před pátou hodinou ranní naloží na pekárně v Řečici pečivo a začne 

jej rozvážet po prodejnách. Jeho trasa vede přes Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou  

a nakonec jezdí do Velkého Meziříčí, které má nejdále. 

 Řečice → Nové Město na Moravě 5,5 km. 

 Nové Město na Moravě → Žďár nad Sázavou 10 km. 

 Ve Žďáře nad Sázavou mezi prodejnami 5 km. 

 Žďár nad Sázavou → Velké Meziříčí 25 km. 

            Obrázek 5. 1 Trasa jízdy nákladního automobilu 

                   

                                  Zdroj: [39] 

Denně tuto trasu jede 4 krát. Ráno rozváží čerstvé pečivo na prodejny, cestou zpět sbírá 

prázdné přepravní bedny od pečiva, cukrářských výrobků a výrobků studené kuchyně. 

Dopoledne mezi 10 a 11 hodinou uskutečňuje druhý závoz čerstvě upečeného pečiva a opět 
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sváží prázdné přepravní bedny z ranního závozu. Denně tento řidič najezdí přibližně 182 km, 

což za měsíc činní zhruba 4 000 km.  

V menším chladícím automobilu se rozváží pouze zákusky a výrobky studené kuchyně,  

se kterými jezdí proškolená obchodní koordinátorka z vedení podniku. Tyto výrobky se vozí 

pouze jednou denně a to v brzkých ranních hodinách, ještě před otevřením prodejen,  

aby se výrobky, které byly vyrobeny přes noc, dostaly čerstvé k zákazníkům.  

5.2 Reverzní logistika 

Tato kapitola bude věnována analýze velkého počtu neprodaných výrobků,  

jejich zpracování a dosavadnímu systému objednávání výrobků na prodejny. 

5.2.1 Analýza současného stavu neprodaných výrobků 

Množství neprodaného, z provozoven vráceného pečiva a ostatních pekařských výrobků 

se pohybuje průměrně kolem 12 % měsíčního obratu pekařských výrobků. Zmíněný obrat 

dosahuje výše 1.200.000 Kč včetně DPH. Ztráta podniku tak činí 144. 000 Kč. Podnik  

má stanovenou vnitřní normu na 8 % z celkového obratu každého výrobního sortimentu. 

Měsíčně tak jeho ztráta činí o 48. 000 Kč více než je normou stanoveno.  Množství 

neprodaných cukrářských výrobků a výrobků studené kuchyně se pohybuje do stanovené 

normy, proto se autorka práce jimi nebude dále zabývat.  

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé prodejny, celková cena dodaných výrobků 

(z obou závozů) v korunách a neprodané výrobky v %. Tato souhrnná tabulka je výsledkem 

jednotlivých týdenních obratů prodejen za měsíc březen 2012, uvedených v příloze 4.  

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.  

  



45 

 

 

Tabulka 5.1 Tabulka obratů (DV) a neprodaných výrobků (NV) 

 Stalingrad Nádraží Nové Město Libušín Pěší zóna Vel. Meziříčí Průměr VN 

Datum DV NV

% 

DV NV 

% 

DV NV

% 

DV NV 

% 

DV NV % DV NV% % 

1.3. 8250 8,2 9737 7,8 8662 7,9 9137 8,5 8932 7,6 6945 12,8 14,7 

2.3. 8032 17 9589 18 8546 12,8 8717 17,1 8912 5,5 7336 10,3 13,5 

5.3. 9 295 11,3 10929 9 922 9,4 8428 22 10582 18,6 7420 9,6 12,8 

6.3. 9 562 11,7 11 171 14,1 9 681 14,2 8 827 12,4 9 909 8,8 7 281 10,1 12,8 

7.3. 10 271 15,3 11211 12 10271 11,9 8999 12,2 11054 11,2 11596 12,8 12,6 

8.3. 9 815 17,8 9497 14,2 10046 18,6 9169 14,4 10311 15 7741 12,6 15,6 

9.3. 9 759 15,8 10334 12,5 9675 17,3 9412 16,7 9474 15,7 7741 18,7 16 

12.3. 9692 10,2 11838 8,6 9801 14,2 8775 14,8 11389 14,5 7624 19,1 13,2 

13.3. 9951 11,1 11123 8,9 10623 13,5 9423 16,4 10883 18,2 8004 22 14,7 

14.3. 10318 17 11443 14,3 10346 10,2 8764 11,4 11229 9,7 11707 8,2 11,6 

15.3. 9541 13,3 10996 12,4 10148 14,6 8870 13,6 11107 9,2 7607 17,8 13,2 

16.3 9606 10,3 11026 7,9 9736 10,4 9479 9,8 9275 11,8 7458 14,1 10 

19.3. 10613 11,7 11969 13,4 9629 9,9 8119 15,9 11167 11,5 7624 23 13,8 

20.3. 9710 11,4 11294 9 9990 9,9 8790 12,4 10748 14,2 8098 17,6 12,2 

21.3. 10323 8,5 11531 11,3 10348 9,5 9015 10 11129 11,6 11795 11 10,4 

22.3. 9183 9,4 10659 12,1 9762 10,5 8719 11,9 10414 10 7447 12 11 

23.3. 9411 9,3 11009 9,2 10118 10,4 9289 12,8 9397 10,5 7922 11,4 10,6 

26.3. 10288 9,1 11092 9,9 9679 10,7 7960 12 10241 10,1 8009 15,6 11 

27.3. 9267 9,6 10912 8,6 9745 9,6 8523 10,5 10177 10,4 8277 10,3 9,8 

28.3. 10246 10,1 11590 8,3 10668 9,9 9392 12,6 11095 8,2 12509 6,9 9,2 

29.3. 9143 10,9 10144 10,1 8651 14,7 9777 10 10180 10,5 7564 13,2 11,5 

30.3. 9251 11 10436 9,3 10443 11,4 8767 11,2 8850 10,7 8021 12,5 11 

Průměr 9614 11,8 10379 11 8992 11,8 8523 13,1 9843 11,5 8111 13,7 12,3 
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Pekařské výrobky za měsíc březen byly na prodejny dodány v celkové hodnotě 1. 220.210 

Kč. Průměrně se neprodalo 12,3 % ze všech dodaných výrobků, což činí ztrátu 150 085 Kč.  

Podnik v současné době řeší vrácené výrobky tak, že část z neprodaného pečiva,  

která zle znovu použít, se usuší, semele se a dále se prodává v podobě strouhanky. Rohlíky 

z předešlého dne se krájí na malé kousky, praží v troubě do zlatova a přidávají se do těsta  

na knedlíky, které v řezu tvoří mozaiku a podtrhují chuť knedlíku. Neprodané suché pečivo 

bez specialit se prodává drobným zemědělcům na krmení po 4 Kč za kilogram. Zbylá část 

pečiva, výrobků studené kuchyně a zákusků, která se již nedá prodat ani jinak využít,  

se odepisuje a vozí na ekologickou likvidaci.  

O objednávkový systém podniku se stará obchodní koordinátorka prodeje,  

která má v objednávání výrobků na jednotlivé prodejny letité zkušenosti a svůj zavedený řád. 

Má prodejny rozdělené podle toho, kde se nacházejí a jaké jsou na těchto prodejnách tržby. 

Prodejny s nejvyššími tržbami se nacházejí ve Žďáře nad Sázavou, jedná se o prodejnu  

na Stalingradě, na vlakovém nádraží a prodejnu umístěnou na Pěší zóně. Zbylé tři prodejny 

mají zisky nižší. Výrobky nejdou na odbyt tak dobře, jelikož zde není taková koncentrace lidí  

jako na výše zmíněných prodejnách. Proto se na méně odbytové prodejny posílá z výroben 

méně výrobků. Sortiment je stejný druhově, ale od každého druhu je posláno výrobků  

až o čtvrtinu méně.  

V nedávné době podnik vytvořil nové internetové stránky o podniku. Na těchto stránkách 

je možné si objednat jakýkoliv výrobek ze širokého sortimentu pomocí on-line 

objednávkového systému. O tyto objednávky se rovněž stará a zajišťuje jejich vyřízení 

obchodní koordinátorka prodeje.  

5.3 Rozšíření distribuční sítě 

Tato část práce bude věnována rozšíření sítě prodejen, do kterých by Pekařství Řečice 

mohlo dodávat. Zmíněna zde bude charakteristika, historie a popis skupiny COOP  

jako možného odběratele pekařských výrobků. Přesný název družstva, které by mohlo 

výrobky odebírat, nebude v  práci zmíněno, poněvadž si to vedení podniku nepřeje.  

Dále se práce bude zabývat tím, co všechno by podnik musel splnit, jaké podmínky dodržet  

a na čem všem se finančně podílet, aby se mohl stát jedním z mnoha dodavatelů této velké 

skupiny družstev v České republice, které je nejširším řetězcem v ČR. 
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5.3.1 Charakteristika maloobchodní sítě COOP 

V České republice je COOP značkou nejširší sítě prodejen potravin a zboží denní potřeby. 

Sdružuje zhruba 2800 prodejen s celkovou prodejní plochou 400 000 m2. Česká a moravská 

spotřební družstva zaměstnávají více než 15 000 lidí, mají více než 250 000 členů a jejich 

celkové tržby je řadí na 6. místo mezi maloobchodními prodejci potravin působícími v České 

republice. Ve Švýcarsku, Itálii, Finsku i na Slovensku je COOP lídrem maloobchodního trhu 

prodeje potravin a silné postavení má rovněž ve Skandinávii, Velké Británii, Japonsku  

a dalších asijských zemích. [15] 

Popis konkrétní maloobchodní sítě (MOS) 

Vedení podniku tohoto družstva sídlí ve Velkém Meziříčí a zaopatřuje celý žďárský okres. 

Vznik družstva se datuje do roku 1957, v letošním roce tedy oslavili 55 let od svého založení.  

Ve žďárském okrese spadá pod toto družstvo 124 obchodních jednotek umístěných 

převážně na menších vesnicích. Všechny jednotky jsou rozmístěny do kategorií A – D podle 

výše tržeb.  

Ve skupině A jsou jednotky s nejvyššími průměrnými tržbami, nad 800 tisíc Kč měsíčně  

a řadí se do ní celkem 11 MOJ, prodejny ve skupiny A jsou umístěné na větších vesnicích 

nebo městech, kde se nachází dostatečný počet obyvatel s velkou kupní silou. Jsou umístěné 

poblíž sídlišť nebo na náměstích, daleko od nákupních řetězců. Jejich sortiment je ze všech 

skupin nejobsáhlejší. Na prodejny se z velkoskladu dováží všechny druhy zalistovaných 

výrobků v co největším množství, které jsou prodejny schopné za dané období prodat. 

Do skupiny B jsou zařazeny prodejny s tržbami do 800 tisíc Kč měsíčně a patří sem  

28 prodejen. Sortimentem se vyrovnávají předchozí skupině, ale neodebírají tak velké 

množství výrobků. Umístění prodejen je převážně na větších vesnicích. 

Třetí skupinou je C s průměrnými tržbami do 300 tisíc Kč, do této skupiny patří největší 

část prodejen s celkovým počtem 77 obchodních jednotek. MOJ se nachází v menších 

vesnicích, kde převážná část obyvatel nakupuje v okolních městech a do zmiňovaných 

jednotek chodí nakupovat jen čerstvé pečivo nebo potraviny co jim došly a nutně je potřebují. 

Sortiment je oproti předchozím skupinám je mělký, zákazníci zde najdou pouze několik 

variant od každého zalistovaného výrobku. 
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Posledních 8 prodejen je zařazeno do skupiny D, v interním prostředí podniku jsou 

označovány jako ostatní, tyto jednotky mají měsíční tržby jen do 130 tisíc Kč, jsou umístěny 

na malých vesnicích, kde je malý počet obyvatel. Tyto malé prodejny zajišťují pouze základní 

potraviny a některé druhy nepotravin.  

Dle podnikového časopisu byl rok 2011 ekonomicky velmi úspěšným rokem.  

Byl vytvořen zisk, splněny normy pro maloobchodní obraty a investice dosáhly výše  

15 milionů korun. Družstvo ale přesto vytvořilo zisk v celkové výši 2 200 tisíc korun, tohoto 

velmi dobrého hospodářského výsledku bylo dosaženo především díky navýšení tržeb 

z prodeje. V březnovém čísle časopisu se zaměstnanci podniku mohli dočíst, že tržby  

za měsíc únor 2012 dosahovaly výše 41 660 tisíc korun, což je oproti loňskému roku nárůst 

o 13,8 %. Nejvyšší zisky vytvořila prodejna ve Velkém Meziříčí v obchodním domě Kotva.  

Podmínky pro dodávání do MOS 

Pro to, aby podnik Pekařství Řečice mohl dodávat pečivo do maloobchodních jednotek, 

musí nejdříve splnit podnikem stanovené náležitosti. 

Jako první je zapotřebí sepsat kupní smlouvu. Smlouvu si Pekařství může vyhotovit samo 

nebo má velkomeziříčská společnost pro tyto příležitosti nachystanou smlouvu svou. Záleží 

jen na domluvě mezi majiteli podniků, kterou použijí. Mezi náležitosti, které jsou ve smlouvě 

zakomponovány, patří podmínky dodávek zboží, platební podmínky, přičemž je zde přímo 

zakázáno platit za dodávky výrobků v hotovosti. S podnikatelem je ve smlouvě dohodnuto,  

že zboží bude hrazeno fakturou s maximální dobou splatnosti 30 dnů. Dále je zde uvedena 

adresa, na kterou se budou faktury posílat, z důvodu mnoha prodejen, kam se budou pekařské 

výrobky zavážet, by bylo zbytečné, aby podnik posílal na každou z prodejen jinou fakturu. 

V neposlední řadě jsou ve smlouvě stanoveny podmínky změny cen výrobků. Dodavatel 

pečiva musí změnu ceny hlásit vedení podniku nejméně 14 dní před započetím nové ceny  

a pod takto změněnou cenou se musí výrobek prodávat minimálně jeden měsíc. V kupní 

smlouvě je stanovena odpovědnost za vady, která se řídí obchodním zákoníkem. Záruční doba 

se sjednává v délce uvedené na obalech výrobků. V případě, že výrobky obal nemají,  

je zákonem stanovená záruční doba 24 hodin při dodržení všech hygienických předpisů. 

Pokud odběratel zjistí vadné výrobky, uplatňuje reklamaci přímo u dodavatele. Lhůta  

pro vyřízení je v kupní smlouvě sjednána na datum následující dodávky.  
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V závěrečném ustanovení kupní smlouvy jsou stanoveny následující věci: 

 Smlouva je vydána ve dvojím vyhotovení a podepsány všemi účastníky. 

 Dodavatel bude faktury posílat písemnou i elektronickou podobou. 

 Dodávky výrobků se budou uskutečňovat přímo na určené prodejny. 

 Smlouva se uzavírá nejdříve na zkušební dobu 3 měsíců, poté se provádí hodnocení  

a následně se může uzavřít smlouva nová. 

 a další.    

Pokud jsou dohodnuté všechny obchodní podmínky, podepsána kupní smlouva,  

je zapotřebí, aby všechny produkty, které chce dodavatel dovážet do prodejen,  

byly zalistované. Zalistování má každý podnik upravený podle svého uvážení. Skupina COOP 

zalistovává každou položku zvlášť. Velkomeziříčský podnik nezalistovává jednotlivé položky 

sortimentu, ale pouze jejich dodavatele. To znamená, že dodavatel zaplatí jednorázový 

poplatek, a pak už záleží jen na domluvě mezi dodavatelem a odebírajícím podnikem,  

kolik výrobků bude dodávat. Takto zaevidovaný dodavatel je pouze na jeden rok,  

po té se musí provést zalistování znovu. Cena zalistování pro rok 2012 činí 8.000 Kč.   

Jestliže má podnikatel splněné dva předchozí body, může začít dodávat výrobky  

do jednotlivých prodejen. Pečivo musí být na prodejnách ráno co nejdříve, nejlépe ještě před 

otevřením obchodů, aby je mohly prodavačky přemístit z beden do prodejních košů a bylo tak 

připravené pro zákazníky. Dodavatel, který dodává pro podnik spadající pod skupinu COOP 

nestíhá rozvážet pečivo do vzdálenějších vesnic před otevřením obchodů, takže zákazníci, 

kteří si přijdou pro pečivo brzy ráno, si na něj musí počkat nebo tyto prodejny mají otevírací 

dobu později. Po ranním závozu pečiva a sběru přepravních beden se uskutečňuje kolem 11. 

hodiny dopoledne závoz druhý. Na některé prodejny je během dne dopravováno pečivo ještě 

jednou, tento třetí odpolední závoz vyžadují pouze prodejny spadající do skupiny A.  

Pokud některé z menších prodejen dojde pečivo během odpoledne, podnikový řidič převeze 

pečivo z velkých prodejen, kde ho mají dostatek, do menší, která má pečivo vyprodané.  

Neprodané výrobky se dodavateli nevrací, ale dodavatel poskytuje 1 % slevu z ceny 

faktury jako kompenzaci za neprodané výrobky. S dodavatelem, který podniku dodává 

v současné době pečivo, je v kupní smlouvě ujednáno, že jednou za určitou dobu si neprodané 

výrobky vezme zpět do výrobny, ta vyrobí ze zbylých rohlíků strouhanku, která se opět 

rozveze na prodejny jako jedna ze sortimentních položek dané dodavatelské firmy.  
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Objednávkový systém ve firmě ve Velkém Meziříčí funguje několika způsoby, záleží 

především na velikosti prodejen. Velká prodejna si objednává výrobky každý den,  

buď telefonicky přímo do výrobny, nebo posílá objednávku po řidiči při druhém závozu 

pečiva. Menší prodejny mají stálou objednávku pečiva, která se nemění. Pouze pokud 

prodejna čeká nějaký výkyv spojený například s kulturní akcí, přiobjednává se pečivo navíc.   

Jako každá větší firma má i tato svůj akční leták. Každý leták platí po dobu 14 dní. 

Dodavatelé, kteří chtějí mít svůj výrobek v daném letáku, se musí přihlásit na vedení podniku, 

které jej musí vybrat. Dodavatel s přihláškou nahlásí i všechny výrobky, které by chtěl 

do letáku umístit. Za každý jednotlivý výrobek se platí poplatek 4. 000 Kč + 20 % DPH. 

Jestliže chce podnikatel umístit do letáčku více příchutí od jednoho výrobku, zaplatí  

za každou uveřejněnou příchuť 500 Kč. Výběr příchutí je pouze na jeho uvážení, 

v podmínkách kupní smlouvy není stanoveno, že je do letáku musí uvést.  

O přípravu a vzhled letáků se starají zaměstnanci tiskárny, kterým jsou dodány všechny 

informace týkající se cen, příchutí a fotografie zboží. Tisk letáků zajišťuje tiskárna z Velkého 

Meziříčí PROTISK. Každý leták má 45. 000 kusů výtisků. Část výtisků rozvezou podnikoví 

řidiči na prodejny po celém okrese a zbylých 40. 300 letáčků je určeno a smluvenou firmou 

rozneseno do schránek občanů ve Velkém Meziříčí a blízkém okolí.  

Struktura zákazníků MOS  

Dle interního marketingového výzkumu společnosti, navštěvují prodejny spadající  

pod skupinu COOP nejvíce lidé ve věku od 31 do 70 let. Ostatní věkové skupiny nakupují 

převážně v jiných obchodních řetězcích a do těchto prodejen zajdou pouze pro zboží, které 

nutně potřebují a nemají možnost si pro něj zajít do jiného obchodu. Zákazníky jsou 

především ženy, které tvoří 85 % zákazníků. Muž nakupující v tomto řetězci je pouze 

výjimkou, mužské zastoupení zákazníků činí pouze 15 % všech nakupujících. 

Náklady na rozšíření distribuční sítě 

Tabulka 5.2 Celkové roční náklady na rozšíření distribuční sítě 

Náklady Cena v Kč za rok 

Zalistování 8. 000 

Náklady na reklamu 57. 600 

Celkem 65. 600 
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6. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Tato poslední kapitola je věnována návrhům na zlepšení logistických řetězců podniku  

a nákladům na jejich možné využití.  

6.1 Návrhy a doporučení pro oblast dopravy  

Jedním z přínosů pro firmu Pekařství Řečice v oblasti dopravy by bylo, kdyby mohli 

rozvážet pekařské, cukrářské výrobky a výrobky studené kuchyně dohromady. Nákladní 

automobil vyobrazený na obrázku číslo 6.1 k tomuto rozvozu přímo upraven, na trhu 

v současné době není, ale vůz se dá pomocí dělících přepážek upravit tak, aby vyhovoval 

rozvozu pečiva a ostatního zboží najednou. Těmito přepážkami se docílí rozdílných teplot  

ve skříňové nástavbě a výrobky s rozdílnými teplotami tak budou od sebe odděleny. Přepážka 

by oddělovala i výrobky samotné. Výrobky pocházející z rozdílných výrob se z hygienických 

důvodů společně vozit nesmějí. Proto by tento vůz podniku ušetřil náklady na druhý chladící 

vůz, ve kterém se výrobky doposud vozily.  

Nebo by se mohl zakoupit automobil podobný tomu na obrázku č. 6.2, který má dva od 

sebe oddělené nákladní prostory. Ty by oddělovaly nákladní prostor na 2 části okamžitě.  

Tak by se docílilo oddělení teplého pečiva od studených výrobků, ale jeden z nákladních 

prostor by se opět musel dělit na část pro studenou výrobu a část na cukrářské výrobky.   

Obě navrhované varianty automobilů by musely být vybavené chladicím zařízením  

a obě znamenají zakoupení nového automobilu.  

Cena nového automobilu se pohybuje v řádech statisíců, to si podnik Pekařství Řečice 

nemůže v současné době z finančních důvodů dovolit, proto by zde byla možnost zakoupení 

ojetého vozu, který by byl finančně dostupnější. Tyto vozy se pohybují v rozmezí 300 000 – 

900 000 Kč. Na internetových stránkách je možné najít mnoho odkazů na ojeté automobily, 

které by podnik mohl využít pro svoji potřebu. Například na obrázku číslo 6. 1 je vyobrazen 

nákladní vůz značky Mercedes – Benz, který současný majitel prodával za částku 334. 800 Kč 

včetně DPH. Tato částka není vysoká, rok výroby tohoto automobilu je 1999 a tachometr 

vozidla ukazuje 584. 000 najetých kilometrů. Pokud by se majitel podniku rozhodl tento vůz 

zakoupit, mohl by na jeho financování použít finanční leasing. Přibližnou hodnotu leasingu  

a výši splátek si podnikatel může pomocí internetové kalkulačky nebo jakýchkoli stránek 

investiční banky, která tuto službu nabízí snadno spočítat. Autorkou práce byla zvolena první 

možnost spočítání leasingu a jeho splátek. Podnikatele by takto spočítaný leasing automobilu, 
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trvající 60 měsíců vyšel na celkovou částku 367 280 Kč, měsíční splátka by činila 5 005 Kč. 

Na konci splácení by podnik odkoupil automobil od leasingové společnosti za zbylou částku 

jeden tisíc korun.  

Tabulka 6.1 Možný výpočet hodnoty leasingu 

Pořizovací cena včetně DPH 334 800,00 Kč Cena předmětu leasingu 

Akontace 20% 

Výška zálohy na nájemné za 

předmět leasingu vyjádřená v 

procentech z pořizovací ceny. 

Doba leasingu 60 měsíců Počet měsíců trvání leasingu 

Zůstatková cena 1 000 Kč 
Odkupní hodnota předmětu 

leasingu 

Koeficient navýšení 1,10 
Poměr leasingové ceny k 

pořizovací ceně 

Leasingová splátka 5 005,33 Kč  

Leasingová cena 367 280,00 Kč 
Součet leasingových splátek plus 

akontace plus zůstatková cena 

Zdroj: [40] upraveno autorkou práce 

 

Obrázek 6.1 Nákladní automobil Mercedes-Benz 1828 Atego  Izotermic 

 

Zdroj: [21] 
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          Obrázek 6.2 Nákladní automobil Iveco Daily 

 

Zdroj: [42] 

Rozměry vozidla 

Vůz, který v současné době Pekařství vlastní, má ve skříňové nástavbě s rozměry 4,8 x 2,1 

metrů místo pouze na 8 europalet. Rozměry zmíněné palety jsou 120 x 80 cm, což rozměrově 

odpovídá čtyřem přepravním bednám na pečivo, které používají v Pekařství.  Rozměry 

přepravek, které pekařství používá, jsou 40 x 60 cm. Výška vlastněného vozu je 2,2 metry. 

Podnik vlastní několik druhů přepravních beden, každá z nich na odlišný výrobek. Bedna  

na chléb a rohlíky je vysoká 20 cm, přepravka na jemné pečivo a cukroví měří na výšku 13 

cm a přepravní bedna na výrobky studené kuchyně je vysoká 10 cm. 

Nákladní vůz, který v současnosti podnik vlastní, vystačí kapacitou pouze na pečivo, 

cukrářské výrobky a výrobky studené kuchyně se vozí druhým chladícím automobilem. Tento 

nákladní vůz je využíván pouze na přepravu pečiva, jelikož není uzpůsoben na přepravu 

chlazených výrobků. Pokud je pečivo naskládané v bednách a rozmístěné po celé podlaze, 

vejde se do jednoho položení 32 přepravních beden. Počet beden na výšku se liší podle 

množství objednaného pečiva a velikostí beden, ve kterých je pečivo převáženo.  

Pokud by se podnik rozhodl zakoupit nový vůz, s takovými rozměry, že by bylo možné 

 na podlahu umístit 12 europalet místo nynějších 8, zvýšila by se kapacita vozu o 4 palety,  

to znamená rozšíření o 16 přepravních beden na jedno položení. Vůz by tedy musel mít 

rozměry alespoň 5 x 2,5 metru. Podniku by to stačilo, jelikož by tak připadlo na cukrářské 

výrobky a výrobky studené kuchyně po 8 bednách. Prodejen má podnik prozatím 6 a tudíž  

by v automobilu ještě zbyly na každou z těchto výroben 2 volná místa pro využití  

při nadměrných objednávkách. Jelikož je nákladní prostor většiny automobilů vysoký 2 metry  
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a 20 centimetrů, přepravní bedny používané pro cukrářské výrobky mají na výšku 13 cm, 

může řidič dát na sebe 16 beden s výrobky, u studené kuchyně může být na sobě naskládáno 

až 20 beden. Cukrářská výroba a ani výroba studené kuchyně by v současné době, pokud 

nemají výjimečně velké objednávky, tuto kapacitu nevyčerpala. Tudíž by v automobilu zbyl 

prostor pro rovnoměrné rozmístění beden tak, aby se některý ze sloupců nepřevrhl  

a nepoškodil tak jeho obsah.  

Pro podnik by větší vůz znamenal ušetření nákladů nejen na obsluhující personál,  

ale i dodatečné náklady na další vozidlo. Pokud by v budoucnu došlo k rozšíření výroby 

například otevřením další podnikové prodejny nebo dovážením výrobků do maloobchodní 

sítě, stačil by tento vůz současné i navýšené výrobě.  

Pokud by podnik zamýšlel koupit větší vůz, než navrhovaný, mohou podniku nastat potíže 

v zásobování jednotlivých prodejen. Většímu vozu by nebyl povolen vjezd na náměstí  

ve Velkém Meziříčí ani na Pěší zónu ve Žďáře nad Sázavou. A velký nákladní vůz by měl 

potíže se zásobováním tam, kde jsou omezené dopravní cesty.  

Personální náklady 

V podniku je pro účely rozvozu pečiva zaměstnaný pouze jeden zaměstnanec. Pokud  

má tento podnikový řidič dovolenou nebo z jakýchkoli důvodů není v práci, jeho místo 

zaujme majitel podniku nebo zařídí za řidiče náhradu. Podnikový řidič má nyní každý den 

alespoň jednu hodinu přesčas. V zimních měsících, kdy jsou silnice Vysočiny téměř 

nesjízdné, mu rozvoz pečiva trvá o mnoho déle. Tyto přesčasové hodiny se dále navyšují 

v případech, kdy se na pekárně zdrží s výrobou. Jednou týdně vozí řidič znečištěné bedny  

na umytí do pekárny, kde k tomu mají speciální mycí linku. Pokud tyto bedny neveze rovnou 

z prvního ranního závozu, ale vrací se pro ně, opět se mu prodlužuje pracovní doba.  

Pro podnik, kdyby neuvažoval o první navrhnuté variantě s nákupem nového vozu,  

by tak bylo přínosem zaměstnat ještě jednoho řidiče, který by mohl zavážet druhý závoz 

pečiva. Jeho pracovní doba by ovšem rozsahem nestačila na klasickou 8 hodinovou směnu. 

Byla by tedy sjednána pouze na poloviční úvazek. Jeho mzda by se odvíjela od počtu 

odpracovaných hodin v maximální výši jedné třetiny mzdy podnikového řidiče. Což by činilo 

zhruba 8. 500 Kč. Jedna třetina je dána tím, že podnikový řidič je zaměstnaný u této firmy  

od jejího vzniku a k jeho platu jsou již připočítány finanční odměny. 
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Využití outsourcingové společnosti  

Posledním návrhem pro snížení nákladů v oblasti dopravy by mohla být outsourcingová 

společnost, která by výrobky rozvážela na prodejny. Nejdůležitějším bodem v aplikaci tohoto 

návrhu by bylo najít vhodnou firmu, která by měla dostatek automobilů uzpůsobených  

pro přepravu ještě teplého pečiva a chlazených výrobků. Pro podnik Pekařství Řečice by bylo 

vhodné využití nezávislého outsourcingu, který je založen na spolupráci dvou nezávislých 

obchodních partnerů. Doprava výrobků na prodejny a sběr prázdných přepravních beden  

by plně spadal pod outsourcingovou společnost a Pekařství by tak odpadla všechna břemena 

související s touto logistickou aktivitou.  

Ve Žďárském okrese by bylo možné využít distribučního řetězce podniku Enpeka,  

která k tomuto rozvozu výrobků vlastní nákladní automobily a jezdí stejnou trasu  

jako popisovaný podnik. Tato firma je firmou konkurenční a dopravu si zajišťuje svými 

nákladními automobily. Pro oba podniky by bylo výhodné, kdyby v oblasti dopravy 

spolupracovaly a o náklady spojené s dopravou výrobků by se určitým poměrem rozdělily. 

Konkurenční firma by mohla stanovit i určitou finanční částku odvíjející se od počtu 

rozvářených výrobků. Všechny tyto a mnohé jiné podrobnosti by si majitelé podniku 

domluvili při uzavírání kontraktu.  

Náklady na outsourcingové služby ovšem nejsou veřejně k dispozici a tudíž nelze reálně 

odhadnout, v jaké výši by byla stanovena částka na dopravu.  

6.2 Návrhy a doporučení pro oblast reverzní logistiky  

Pokud by podnik začal dodávat do MOJ, odpadly by mu náklady na vratky,  

které by nemusel řešit a snížily by se i náklady na jejich další zpracování.  

Měl by ovšem z takto prodávaných výrobků nižší zisk, jelikož ceny odběratelského řetězce, 

za které vykupuje MOJ výrobky od dodavatelů, jsou o 20% nižší, než jsou ceny ve firemních 

prodejnách. Důvody maloobchodního řetězce jsou takové, že si přidává svou marži a nemůže 

být s cenami výrobků o mnoho výše než je konkurenční cena stejného výrobku. Rozšíření 

distribuční sítě se věnuje následující část práce, proto jí nebude v této podkapitole věnována 

další pozornost.  

Nový objednávkový systém 

Pro podnik by bylo být výhodné, kdyby výzkumem zjistil, které výrobky a v jakém počtu 

se v průběhu roku prodávají a podle toho objednávat výrobky na další roky. Z výkazů 
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neprodaných výrobků a dodacích listů jednotlivých prodejen alespoň jeden rok zpětně zjistit, 

které výrobky a v jakém počtu byly na prodejny dodány a kolik z nich se neprodalo.  

Dle výsledků této statistiky by po té mohlo vedení podniku určit, kdy a jaké výrobky  

se prodávají a nastavit nový objednávkový systém podniku. Spotřební zvyky občanů  

se nemění ve velkých skocích, a proto by tento objednávkový systém mohl fungovat  

i po dobu několika let.  

Podle mnohých průzkumů trhu bylo zjištěno, že vyšší tržby mají podniky v době výplat, 

kdy si lidé koupí i dražší výrobky a nekupují pouze to, co nutně potřebují. Proto je v těchto 

dnech pro podnikatele výhodnější dát na pulty prodejen více druhů výrobků, které přilákají 

zákazníky a povzbuzují je ke koupi. Další takové dny, kdy lidé utrácejí větší obnos peněz 

v cukrárnách či pekárnách jsou například svátky, den svatého Valentýna, Svátek matek, 

Velikonoce nebo den, kdy má svátek Josef. Tyto nákupní výkyvy ve spotřebě zákazníků  

by byly zaznamenány ve výzkumu společnosti a podnik by s nimi mohl do budoucích let 

počítat ve svém objednávkovém systému. Ve dnech, kdy zákazníci utrácejí v ochodech více 

peněz by podnik dovážel na prodejny větší množství výrobků a naopak ve všední dny  

by se na pultech prodejen objevili nejprodávanější druhy výrobků, tak by se podniku mohlo 

podařit snížit objem vrácených výrobků alespoň o nějakou část.  

Sleva na výrobky po určité hodině 

Další možností, jak snížit počet vrácených výrobků by bylo snížení ceny po předem 

stanovené hodině. Pokud by prodavačky viděly, že ten den se neprodává daný výrobek a mají 

ho kupříkladu po čtvrté hodině odpoledne pořád plný košík, mohly by snížit cenu a tím přimět 

zákazníky ke koupi produktu. Může zde ale nastat situace, kdy si na tento způsob slev zvykne 

část zákazníků, kteří budou chodit do pekařství pro výrobky až po této hodině, kdy budou 

levnější. Podniku tak ubude z velkého množství vrácených výrobků, ale výrobky bude 

prodávat pod cenou a zisky se mu tím nezvýší.  

Objednávání zboží prodavačkami 

Možným návrhem pro snížení vrácených výrobků, by mohl být nový systém objednávání 

výrobků. V tomto případě by si výrobky objednávaly samy prodavačky místo obchodní 

koordinátorky. Ty nejlépe ví, jaký typ zákazníků chodí do jejich obchodu. Co tito zákazníci 

kupují a kdy výrobky chodí nakupovat. Prodavačka v obchodě jistě ví lépe, jací bydlí v okolí 
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podniku lidé, jaké kupují výrobky. Zda preferují výrobky levnější, výrobky v akci nebo  

se zaměřují na speciality či na běžné výrobky denní spotřeby.  

6.3 Návrhy a doporučení na rozšíření distribuční sítě 

Pro podnik Pekařství Řečice by mohlo být výhodné začít dovážet své pekařské výrobky 

do sítě maloobchodů skupiny COOP, které se nachází především na trase Žďár nad Sázavou – 

Velké Meziříčí a Nové Město na Moravě. Rozšířením svých výrobků do těchto maloobchodů 

by podniku stouply zisky a mohl by tím zaujmout větší místo na trhu.  

Jelikož v současné době do těchto obchodních jednotek dodává konkurenční podnik 

Enpeka, nebude mít podnik Pekařství Řečice jednoduchý úkol v uplatnění svých výrobků  

u zákazníků. Velká pekárna může na zákazníky působit nižší cenou, a tím odsunout výrobky 

z Pekařství do pozadí. Nízké ceny ovšem nemůže držet na hranici výrobních nákladů stále  

a díky systému zavedenému v síti COOP se ceny mohou měnit až po jednom měsíci.  

To znamená, že zákazníci mají měsíc na to, aby výrobky ochutnali a mohli se rozhodnout, 

které jim chutnají více, jestli jsou to výrobky dělané podle tradiční výroby nebo produkty 

vyráběné ze sypkých směsí.   

MOJ se na dvou zmíněných trasách nachází hned několik. Řidič má také na trase  

Žďár nad Sázavou – Velké Meziříčí možnost vybrat si trasu jízdy. Z ekonomických důvodů 

volí trasu, která je nejkratší. Ta je ale v zimních měsících hůře sjízdná a tato trasa vede mnoha 

vesnicemi, ve kterých řidič musí dodržovat povolenou rychlost a tím se doba jízdy 

prodlužuje.  

MOJ na jednotlivých trasách  

Řečice → Nové Město na Moravě – na počáteční trase z pekárny se nachází hned v obci 

Řečice první z prodejen, prodejna spadá do skupiny B, to znamená, že zde mají velký 

sortiment nabízených výrobků. Dále se zde nachází prodejna v Petrovicích, spadající  

do skupiny D a přímo v Novém Městě se nalézá prodejna spadající do kategorie A, tudíž 

prodejna s velkým objemem tržeb. 

Nové Město → Žďár nad Sázavou má skupina COOP prodejnu pouze v obci Radňovice 

spadající pod skupinu C. Ve Žďáře se prodejna nachází v městské části Vysočany, v okolí 

prodejny je umístěno sídliště a rodinné domy. Prodejna je hojně navštěvovaná především 

staršími lidmi, kteří to mají kousek od domova a nechtějí na nákup jezdit daleko do města. 

MOJ má široký sortiment výrobků a spadá do skupiny A. Ve Žďáře se rovněž nachází 
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velkosklad, z něhož se denně rozváží všechny položky sortimentu vyjma pečiva na prodejny 

podle rozdělení okresu.  

Žďár nad Sázavou → Velké Meziříčí → je nejdelší a nejkomplikovanější trasou 

v distribučním řetězci Pekařství. Do Velkého Meziříčí se dá jet několika cestami, na nichž  

se nachází různé prodejny. Část všech cest je stejná, prochází přes Vatín s prodejnou spadající 

do kategorie C, Sazomín patřící rovněž do C a Ostrov nad Oslavou spadající do skupiny B. 

Zde se cesta rozděluje a řidič může dále pokračovat po 1. trase směrem na Křižanov. Za obcí 

Laštovičky, ve které nemá nejmenovaný podnik prodejnu, se cesta stáčí směrem na VM  

a pokračuje přes obec Bory. Nebo v obci Ostrov nad Oslavou pojede 2. trasou směrem na VM 

přímo. Tudy řidičova cesta povede přes Radostín nad Oslavou spadající do skupiny B,  

ve kterém vzniknou opět dvě trasy. První z nich (pokračování 2. trasy) povede přes Krásněves 

skupiny C do obce Bory zařazené do skupiny B, kde se cesty 1. a 2. opět slučují do jedné  

a pokračují přes Vídeň zařazené do kategorie C do VM. Nebo může jet z Radostína  

na Kochánov, kde má podnik prodejnu spadající do kategorie s malými tržbami D. Podnikový 

řidič by tak mohl jezdit jednu trasu směrem do VM a trasu druhou zpět do ZR.  

Ve Velkém Meziříčí má družstvo tři prodejny rozmístěné přibližně v kilometrových 

vzdálenostech od sebe. První z nich se nachází přímo u hlavní budovy podniku, druhá  

je umístěna v blízkosti náměstí a třetí na výjezdu z VM. První a druhá prodejna se nachází  

ve skupině A, je zde velká koncentrace lidí. Prodejna umístěná vedle hlavní budovy  

je v objektu spolu s bufetem U Zastávky. Lidé si zajdou koupit nutné potraviny, pokud vidí 

velkou frontu na oběd, nebo jak již jméno bufetu naznačuje zastávku, když jim zbývá čas  

do odjezdu vlaku. Prodejna u náměstí má strategicky dobře zvolenou polohu, spadá  

do komplexu obchodního doma Kotva, kde zabírá celé přízemí obchodního domu. V této 

prodejně je velká koncentrace lidí, nejenom protože je v blízkosti základní škola, ale náměstí 

je centrem města, kde se nachází mnoho podniků, a pokud jsou lidé na náměstí a nemají 

v plánu dělat velký nákup, zajdou si pro základní potraviny do této MOJ. Poslední prodejnou 

je prodejna na výjezdu z VM. Umístěna je u rodinných domků, menšího sídliště a na cestě  

do centra. Je to malá prodejna s malým parkovištěm před prodejnou, lidé si sem chodí  

pro malý a rychlý nákup, když jdou do práce nebo na velký nákup, když se vracejí domů. 

Tato prodejna spadá do kategorie B.  

Pro podnik Pekařství Řečice by bylo z počátku zavádění svých výrobků do sítě COOP 

vhodné, kdyby výrobky nezavedl rovnou do všech maloobchodních jednotek na zmíněných 
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trasách, ale výrobky zaváděl do sítě maloobchodů postupně. V první řadě by se měl podnik 

zaměřit pouze na prodejny spadající do skupiny A popřípadě B, jednotky mají vysoké zisky  

a mnoho zákazníků. Pro podnik to bude zkouška toho, zda se budou jejich výrobky prodávat  

i mimo podnikové prodejny a zda v konkurenčním boji s velkou pekárnou obstojí.  

Na trase ze Žďáru nad Sázavou do Velkého Meziříčí má podnikový řidič tři prodejny 

s označením B. Jsou to prodejny v Ostrově nad Oslavou, Radostíně nad Oslavou a v obci 

Bory. Další tři prodejny se nacházejí ve Velkém Meziříčí, všechny spadají do zvolené 

kategorie A, B. Dvě z nich, prodejna v obchodním domě Kotva a prodejna umístěná vedle 

hlavní budovy spadají do kategorie A a prodejna na výjezdu z VM je řazená do kategorie B. 

Pro podnik by to znamenalo, že by se jejich distribuční síť rozšířila na 12 maloobchodních 

jednotek, 6 prodejen podnikových a 6 prodejen maloobchodní sítě.  

Jestliže se podnik rozhodne využít tohoto návrhu na rozšíření distribuční sítě, musí brát 

v úvahu výrobní kapacitu pekárny.  V současné době vyrábí pekárna průměrně za zhruba  

40. 000 Kč denně, její maximální kapacita, při současném počtu strojů, pecí a personálu 

se pohybuje okolo 50  000 – 60 000 Kč za den. V případě, že by podniková pekárna vyráběla 

každý den na 90 – 100 % výrobních kapacit, zbyly by výrobky na zavážení do prodejen 

COOP v celkové hodnotě kolem 15 000 Kč denně. Na každou výše zmíněnou prodejnu by tak 

připadly pekařské výrobky v hodnotě 2 500 Kč. V měsíčním součtu by tato částka činila 

zhruba čtyři sta tisíc korun včetně DPH. Podniku by se tak zvýšil obrat o 35 %.  

Navíc by Pekařství odpadly náklady spojené s neprodanými a vrácenými výrobky.  

Doporučení 

Podniku by autorka práce doporučila především koupit nový vůz s větší kapacitou  

a možností rozdělení nákladního prostoru na rozvoz výrobků po prodejnách. Tento vůz  

by i v případě, že by Pekařství využilo možnosti outsourcingu dopravy, dozajista využilo. 

Outsourcingová společnost by mohla pro podnik vozit výrobky na delších trasách (Velké 

Meziříčí a Nové Město na Moravě) a podnikový řidič by tak mohl zavážet výrobky pouze po 

Žďáře nad Sázavou. Tímto způsobem by podnik ušetřil náklady v případě přijetí dalšího 

personálu na obsluhu dopravního prostředku, jelikož by nynějšímu podnikovému řidiči 

odpadly dlouhé a časově náročné trasy. Řidiči by tak nevznikaly přesčasové hodiny.  

Doporučení pro zpětnou logistiku je, aby podnik zavedl výzkum v prodejnách, dle kterého 

by mohl vzniknout systém objednávání výrobků do dalších let. Podnik by tak měl představu  
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o tom, kdy a kde se který výrobek prodává častěji, který výrobek se na prodejnách neprodává 

vůbec nebo jen v malém množství a pomocí tohoto výzkumu sestavit systém pro objednávání 

výrobků. Soupis výrobků by tak odhalil i které výrobky ze sortimentu vyřadit a najít  

za ně náhradu v podobě nových výrobků. Tímto postupem se oživuje sortiment a v podniku je 

tak dobře vidět životní cyklus výrobků.   
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7. ZÁVĚR 

S neustále se zvyšujícími nároky zákazníků na kvalitu, dodržování termínů a servis  

je obtížné udržet si místo na trhu v rychle rostoucím konkurenčním prostředí. Z tohoto 

důvodu by podniky měly dělat vše pro to, aby se jejich služby zlepšovaly. Měly by se snažit 

hledat slabá místa a eliminovat je. Jen tak se mohou na trhu udržet a získat si loajalitu 

zákazníků. 

Cílem diplomové práce bylo na základě teoretických poznatků zanalyzovat logistické 

řetězce podniku Pekařství Řečice, zmapovat jeho distribuční systém, zpětnou logistiku, 

v konečné fázi práce navrhnout podniku řešení pro optimalizaci a rozšíření distribuční sítě  

do sítě prodejen COOP. 

První část práce je zaměřená na podnik samotný, na jeho popis, historii, všechny vyráběné 

produkty rozdělené podle druhu výroby. Podrobně se věnuje charakteristice dodavatelů, 

zákazníků i konkurence, která v jeho okolí rozhodně není nejmenší. Následná teoretická část 

je věnována především logistice, logistickým řetězcům, popisu maloobchodu, distribučnímu 

řetězci a dopravě. O tyto poznatky se následně opírá část praktická, která je zaměřená  

na analýzu podniku a z ní vyplývající nedokonalosti v  logistickém systému, které by podnik 

potřeboval co nejdříve vyřešit. 

Navrhnuté postupy pro zlepšení distribučních řetězců by podniku mohly snížit náklady  

na dopravu, ulehčit v rozhodování při tvorbě jednotlivých výrob pro každodenní prodej  

a v neposlední řadě práce dává majitelům možnost podívat se na podnik i očima zaměstnance. 

Návrhy na zlepšení by mohly podniku zvýšit zisky a zaujmout pevnější místo na trhu.   

Cesta k tomu, jak by podnik mohl optimalizovat všechny své logistické řetězce,  

je namáhavá a finančně vyčerpávající. Často se setká s nesouhlasem zaměstnanců i zákazníků, 

ale každá změna je těžká nejen pro podnik, ale i pro samotný život člověka.   
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Příloha 1 Ceník pekařských výrobků 

Výrobek Cena  

Chléb konzumní 500g 15,50 

Chléb konzumní 1000g 28,50 

Chléb speciál kmín 400g 18,50 

Chléb bavorský 750g 28,50 

Bavoráček 400g  19,90 

Selský chléb 750g 21,90 

Celožitný chléb 500g 26,50 

Slunečnicový chléb 

1000g 
44,00 

Kovářský chléb 500g 24,90 

Dalamánek kmín 80g 5,90 

Rohlík - sůl 43g 2,40 

Rohlík - mák 43g 2,40 

Rohlík rovný 43g 2,30 

Houska sýr 50g 5,50 

Bageta sýr 95g 11,90 

Houska slanina 75g 10,90 

Angličák 90g 19,90 

Pizza special 70g 9,90 

Šunkáček 70g 11,90 

Tmavý šunkáček 70g 11,90 

Malá pletýnka bez.p 43g 2,80 

Malá pletýnka sůl 45g 2,80 

Malá pletýnka mák 45g 2,80 

Bulka sezam 45g 2,50 

Velká pletýnka 86g 5,90 

Bulka 60g 3,50 

Bulka 90g 5,50 

Bageta světlá 60g 4,50 

Bageta světlá 86g 5,50 

Veka 150g světlá 9,90 

Veka 150g tmavá 12,00 

Veka 300g  16,50 

Rohlík tmavý 50g 4,50 

Sypaný rohlík 60g 5,50 

Pikantní rohlík 45g 5,50 

Bagetka FIT 60g 6,90 

Podkova  60g 6,90 

Špice tmavá 60g 6,90 

Bageta tmavá 95g 10,50 

Malý koláček 30g 5,00 

Koláč zdobený 55g 8,90 

Koláč višeň 55g 8,90 

Tvaroháček 55g 9,50 

Honzovy buchty 70g 9,50 

Tvarohový šátek 55g 8,90 

Makový šátek 55g 7,90 

Makovka 90g 6,50 

Loupák 45g 3,50 

Kobliha marmel. 50g 6,90 

Kobliha americká 55g 9,90 

Skořicová hvězda 45g 7,90 

Kobliha nugát 55g 8,90 

Rohlíček pudink 70g 14,90 

Strouhanka výb.500g 17,00 

Vánočka Sweetcorn 200g 21,90 

Závin Sweetcorn tvaroh 

180g 
23,00 

Závin Sweetcorn mák 

180g 
23,00 

Závin Sweetcorn ořech 

180g 
23,00 

Závin kynutý 200g mák 23,00 

Závin kynutý 200g 

tvaroh 
23,00 

Závin kynutý 200g ořech 23,00 

Vánočka 400g 25,90 

Vánočka 200g 14,90 

Věneček s mandlemi 

400g 
29,50 

Domácí buchta 21,90 

Skořicová dobrůtka 21,90 

Sachr dort 39,00 
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Příloha 2 Ceník studené kuchyně 

Chlebíček se šunkou 11,50 

Chlebíček s debrecínkou 11,50 

Chlebíček "FIT"  11,50 

"Fresh bulka" 15,50 

Bageta světlá "Klasik" 24,90 

Bageta světlá "Gurmán"    24,90 

Bageta tmavá "Labužník" 24,90 

Bageta tmavá "Vegetarian" 24,90 

Řečická pletýnka 27,90 

Italská podkova 19,90 

Jarní bageta 24,90 

"Vysočinka" 13,90 

"Slaninka" 13,90 

Minichlebíčky světlé 9,00 

Minichlebíčky tmavé 9,00 

Minihubky světlé 7,00 

Minihubky tmavé 7,00 

Obložené vejce 18,50 

Vaječná pomazánka 150g 18,30 

Vlašský salát 150g 17,50 

Vlašský salát 250g 29,00 

Vlašský salát 500g 54,00 

Vlašský salát 1000g 104,00 

Pažitková pomazánka 150g 18,50 

Pažitková pomazánka 250g 37,00 

Pažitková pomazánka 500g 69,00 

Pažitková pomazánka 1000g 134,00 

Česneková pomazánka 150g 18,50 

Česneková pomazánka 250g 37,00 

Česneková pomazánka 500g 69,00 

Česneková pomazánka 1000g 134,00 

Obložená mísa 900g 190,00 

Obložená mísa 1400g 390,00 

Mísa dle zákazníka v kg 210,00 

Kynutý knedlík 600g 22,00 

Kynutý knedlík 300g 12,00 

Mrkvový salát s jablky 120g 11,50 

Italský salát 29,00 

Šopský salát 25,00 

Višňová svačina 200g 28,00 

Ovocný salát 230g 28,00 
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Příloha 3 Ceník cukrářských výrobků 

Dorty v kg 259,00 

Dort šlehačkový cena za celý 259,00 

Dort ovocný celý v kg  199,00 

Dort pařížský, harlekýn v kg 199,00 

Dort sachr celý v kg 259,00 

Dort Řečický medánek celý 259,00 

Brambora 13,90 

Dia zákusek 19,00 

Ananasová kostka  17,50 

Kostka čokoláda s ořechem 18,50 

Ovocná kostka        17,50 

Griliášová trubička 13,00 

Šlehačková trubička 8,00 

Čokoládová trubička 8,00 

Harlekýn (12ks) 18,00 

Ježek (nepečené) 17,00 

Karamelový řez (36ks) 13,50 

Kokoska speciál  12,00 

Laskonka            11,90 

Likérová špice 15,00 

Linecká esíčka 9,90 

Linecké kolečko 9,00 

Listová trubička 9,50 

Domácí trubička 11,00 

Malinový zákusek s tvarohem  19,00 

Marcipán v kg 300,00 

Marcipánové figurka 60g 22,00 

Marokánka 13,90 

FIT marokánka 11,90 

Melisa 80g (20ks) 13,90 

Nepečená koule 13,00 

Ovocné kolečko  11,90 

Ovocný košíček 11,90 

Pařížský dort (12ks) 15,00 

Pralinková kostka (30ks) 12,50 

Punčový řez (48ks) 14,00 

Roláda afro (12ks) 11,50 

Roláda čokoládová (12 ks) 11,50 

Roláda kokos (12 ks) 11,50 

Roláda marcipán (12ks) 14,50 

Roláda ořech (12ks) 11,50 

Roláda vcelku 149,00 

Roláda marcipán vcelku 189,00 

Řez ananas ( 14ks) 9,90 

Karamelový sen (30ks) 19,90 

Jahodové potěšení (30ks) 19,90 

Dortík limetka - kiwi 25,00 

Řez cappuccino 30ks) 19,90 

Řez čokoláda tmavá 

šlehačkový 19,90 

Řez jahody s jogurtem (30ks) 19,90 

Řez kiwi s mandarinkami 19,90 

Řez limeta 19,90 

Řez rajské potěšení (30ks) 19,90 

Řez švestka ( 30ks) 19,90 

Řez maliny bílá čokoláda  19,90 

Sachr (12ks) 25,00 

Štafetka hranatá 60g (24ks) 12,90 

Tiramisu  25,00 

Višňový sen 19,90 

Jahodové srdce 15,00 

Rautový košíček se šlehačkou 15,00 

Ananasový košíček 15,00 

Ananasový kelímek 32,00 

Tiramisu kelímek 32,00 

Višňový kelímek 32,00 

Indián mini 7,00 

Karamelový řez mini 8,00 

Laskonka mini 7,00 

Likérová špice mini 9,50 

Melisa mini  10,00 

Roláda mini      8,00 

Roláda marcipán mini  10,00 

Štafetka mini  8,00 

Ovocné kolečko mini 10,00 

Ovocný koš mini 10,00 

Roláda mini vcelku 89,00 

Roláda mini marcipán vcelku 99,00 

Trubička mini  8,00 

Svatební mini 4,50 

Věneček 13,00 

Věneček šleh. mini 9,00 

Větrník 16,50 

Větrník mini 9,00 
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Příloha 4 Týdenní dodávky a vratky zboží 

Dodané a vrácené výrobky za 1. březnový týden 2012 

Prodejna 
Dodané 

výrobky 1.3. 

Neprodané 

výrobky 1.3. 

Dodané 

výrobky 2.3. 

Neprodané 

výrobky 2.3. 

Stalingrad 8 250 678 8 032 1372 

Nádraží 9 737 760 9 589 1720 

Nové Město 8 662 681 8 546 1092 

Libušín 9 137 772 8 717 1492 

Pěší zóna 8 932 679 8 912 494 

Vel. Meziříčí 6 945 890 7 336 756 

Celkem 51 663 7 618 51 132 6 926 

% vratek  14, 7   13,5  

 

Dodané a vrácené výrobky na 2. březnový týden 2012 

Prodejna 
DV 

5.3. 

NV 

5.3. 

DV 

6.3. 

NV 

6.3. 

DV 

7.3. 

NV 

7.3. 

DV 

8.3. 

NV 

8.3. 

DV 

9.3. 

NV 

9.3. 

Stalingrad 9 295 1058 9 562 1124 10 271 1571 9 815 1750 9 759 1540 

Nádraží 10 929 992 11 171 1580 11 211 1349 9 497 1352 10 334 1287 

N. Město 9 227 876 9 681 1382 10 271 1228 10 046 1867 9 675 1680 

Libušín 8 428 1928 8 827 1098 8 999 1098 9 169 1320 9 412 1573 

Pěší zóna 10 582 1972 9 909 874 11 054 1238 10 311 1549 9 474 1489 

Vel. Mez. 7 420 714 7 281 769 11 596 1490 7 741 975 7 741 1453 

Celkem  55 881 7140 49 150 7227 63 402 7974 56 579 8813 56 395 9022 

% vratek  12,8   12,8  12,6  15,6  16 
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Dodané a vrácené výrobky na 3. březnový týden 2012 

 

Prodejna DV 

12.3. 

NV 

12.3. 

DV 

13.3. 

NV 

13.3. 

DV 

14.3. 

NV 

14.3. 

DV  

15.3. 

NV 

15.3. 

DV 

16.3. 

NV 

16.3. 

Stalingrad 9 692 985 9 951 1106 10318 1762 9541 1268 9606 990 

Nádraží 11 838 1015 11 123 990 11443 1635 10996 1365 11026 875 

N. Město 9 801 1391 10 623 1429 10346 1059 10148 1484 9736 1009 

Libušín 8 775 1298 9 423 1548 8764 995 8870 1209 9479 928 

Pěší zóna 11 389 1657 10 883 1982 11229 1085 11107 1029 9275 1094 

Vel. Mez. 7 624 1457 8 004 1762 11707 963 7607 1352 7458 1053 

Celkem  59 119 7803 60 007 8817 63 807 7499 58 269 7707 56 580 5649 

% vratek  13,2  14,7  11,6  13,2  10 

 

Dodané a vrácené výrobky na 4. březnový týden 2012 

 

Prodejna DV 

19.3. 

NV1

9.3. 

DV 

20.3. 

NV 

20.3. 

DV 

21.3. 

NV 

21.3. 

DV 

22.3. 

NV 

22.3. 

DV 

23.3. 

NV 

23.3. 

Stalingrad 10613 1245 9710 1109 10323 879 9183 864 9411 879 

Nádraží 11696 1572 11294 1026 11531 1309 10659 1290 11009 1021 

N. Město 9629 960 9990 997 10348 984 9762 1027 10118 1053 

Libušín 8119 1293 8790 1092 9015 902 8719 1036 9289 1192 

Pěší zóna 11167 1287 10748 1531 11129 1290 10414 1052 9397 984 

Vel. Mez. 7624 1754 8098 1429 11795 1296 7447 905 7922 905 

Celkem  58 848 8111 58 630 7184 64 141 6660 56 184 6174 57 146 6034 

% vratek  13,8  12,2  10,4  11  10,6 

 

Dodané a vrácené výrobky na 5. březnový týden 2012 

 
Prodejna DV  

26.3. 

NV 

26.3. 

DV 

27.3. 

NV 

27.3. 

DV 

28.3. 

NV 

28.3. 

DV 

29.3. 

NV 

29.3. 

DV 

30.3. 

NV 

30.3. 

Stalingrad 10288 937 9267 894 10246 1038 9143 996 9251 1020 

Nádraží 11092 1096 10912 937 11590 964 10144 1029 10436 974 

N. Město 9679 1038 9745 938 10668 1054 8651 1275 10443 1195 

Libušín 7960 954 8523 894 9392 1187 9777 985 8767 984 

Pěší zóna 10241 1038 10177 1063 11095 906 10180 1072 8850 953 

Vel. Mez. 8009 1247 8277 853 12509 864 7564 995 8021 1004 

Celkem  57 269 6310 56 901 5579 65 500 6013 55 459 6352 55 768 6130 

% vratek  11  9,8  9,2  11,5  11 
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Příloha 5 Dodací list prodejny Stalingrad 

Dodací list 
 

Dodavatel: 
  
  Odběratel: 1 

  
  

Josef Částka  - PEKAŘSTVÍ ŘEČICE Prodejna Stalingrad 

Moravec 204 59224   
  
  
  

  

Bank. spojení:  Datum dodávky:  1.3.2012 

1216105359/0800 RANNÍ ZÁVOZ 

  
  

Název výrobku: DPH Množ.ráno Cena  Zákl. daně 

     Chléb konzumní 500g 14% 4 15,50 62,00 

Chléb konzumní 1000g 14% 7 28,50 199,50 

Chléb speciál kmín 400g 14% 0 18,50 0,00 

Chléb bavorský 750g 14% 0 28,50 0,00 

Bavoráček 400g  14% 0 19,90 0,00 

Selský chléb 750g 14% 4 18,90 75,60 

Slunečnicový chléb 1000g 14% 5 44,00 220,00 

Celožitný chléb 500g 14% 5 26,50 132,50 

Dalamánek kmín 80g 14% 10 5,90 59,00 

Rohlík - sůl 43g 14% 20 2,40 48,00 

Rohlík - mák 43g 14% 10 2,40 24,00 

Rohlík rovný 43g 14% 280 1,90 532,00 

Houska sýr 50g 14% 10 5,50 55,00 

Bageta sýr 95g 14% 10 11,90 119,00 

Houska slanina 75g 14% 20 10,90 218,00 

Angličák 90g 14% 10 19,90 199,00 

Pizza special 70g 14% 10 9,90 99,00 

Šunkáček 70g 14% 10 11,90 119,00 

Tmavý šunkáček 14% 0 11,90 0,00 

Pletýnka 43g 14% 20 2,80 56,00 

Pletýnka 45g sůl 14% 20 2,80 56,00 

Pletýnka 45g mák 14% 20 2,80 56,00 

Bulka sezam 45g 14% 0 2,50 0,00 

Velká pletýnka 86g 14% 0 5,90 0,00 

Bulka 60g 14% 0 4,50 0,00 

Bulka 90g 14% 0 5,50 0,00 

Bageta světlá 60g 14% 0 3,50 0,00 

Bageta světlá 86g 14% 0 5,50 0,00 

Veka 150g světlá 14% 0 9,90 0,00 

Veka 150g tmavá 14% 0 12,00 0,00 

Veka 300g  14% 0 16,50 0,00 

Rohlík tmavý 50g 14% 40 4,50 180,00 

Sypaný rohlík 60g 14% 10 5,50 55,00 

Pikantní rohlík 45g 14% 15 5,50 82,50 

Bagetka FIT 60g 14% 10 6,90 69,00 

Podkova  60g 14% 20 5,50 110,00 

Špice tmavá 60g 14% 0 6,90 0,00 

Bageta tmavá 95g 14% 0 10,50 0,00 

Řečický koláč 300g 14% 0 37,50 0,00 

Malý koláček 30g 14% 10 5,00 50,00 

Koláč zdobený 55g 14% 40 7,50 300,00 

Koláč višeň 55g 14% 10 8,90 89,00 
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Tvaroháček 55g 14% 20 9,50 190,00 

Honzovy buchty 70g 14% 15 9,50 142,50 

Tvarohový šátek 55g 14% 25 8,90 222,50 

Makový šátek 55g 14% 15 7,90 118,50 

Makovka 90g 14% 10 6,50 65,00 

Loupák 45g 14% 30 3,50 105,00 

Kobliha marmel. 50g 14% 30 6,90 207,00 

Kobliha americká 55g 14% 30 9,90 297,00 

Skořicová hvězda 45g 14% 25 7,90 197,50 

Kobliha nugát 55g 14% 10 8,90 89,00 

Rohlíček pudink 70g 14% 15 14,90 223,50 

Strouhanka výb.500g 14% 0 17,00 0,00 

Domácí buchta 14% 5 21,90 109,50 

Skořicová dobrůtka 14% 5 21,90 109,50 

Sachr dort 14% 5 39,00 195,00 

Závin 200g mák 14% 3 23,00 69,00 

Závin 200g tvaroh 14% 3 23,00 69,00 

Závin 200g ořech 14% 3 23,00 69,00 

CELKEM: 
  

 
5743,60 

CELKEM: 
   

8251,40 

 


