
 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

Abstrakt: 

 

Cílem této diplomové práce je navrhnout a doporučit návrh zefektivnění procesu expedice 

produktů vzhledem k požadavkům na potřeby zákazníků ve společnosti Mlékárna Valašské 

Meziříčí s.r.o. za účelem snížení režijních nákladů nebo zrychlení služeb. 

Úvodní část práce je zaměřena na logistiku a její charakteristiku. Druhá část je věnována 

představení společnosti, kde jsem vypracovala marketingovou analýzu. Třetí část práce 

analyzuje současný stav procesů expedice a v poslední části je uveden návrh možností, které 

by vystihovaly cíl práce.  

 

Klíčová slova: efektivnost, proces expedice, analýza spokojenosti, implementace. 

 

 

 

 

Abstract: 

 

The goal of dissertation is made a proposel of streamlined process of expedition for products 

according to customer requirements at company Mlékárna Valašské Meziříčí s.r.o. in order to 

reduction of costs or acceleration of  services. 

The aim of opening dissertation part is characteristic of logistic processes. Second part is 

devoted to introducing of company, where we can find the marketing analysis. The third part 

analyse current situation of expedition and at last part are specified options which can hit the 

goal of dissertation. 

 

Key words: efficiency, process of expedition, analysis of content, implementation.  
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Úvod 

 
 
 

V době tržního hospodářství se může firma stát úspěšnou jen v případě, že je schopna 

uspokojit stále náročnější potřeby zákazníků, jak solidní nabídkou svých výrobků, tak i 

kvalitou svých služeb. Nestačí jen vyrobit či nakoupit kvalitní zboží, ale je třeba umět ho 

prodat. Tím se myslí být k dispozici ve správné chvíli, na správním místě a v takové kvalitě a 

množství, které uspokojí zákazníky v daný moment. 

 

Logistika jako předmět činnosti se v současné době dostává stále větší měrou do 

centra pozornosti. Postupem času prošla několika vývojovými změnami. Cílem logistiky je 

dodávat zboží včas na správné místo a v dnešní době snaha o snížení množství zásob bez 

ohrožení zásobovacího procesu pro plynulost výroby. 

 

Podstatnou částí logistiky je proces expedice, který je přímo navázán na zákazníka. 

V současné ekonomické situaci, kdy v konkurenčním prostředí působí silný tlak v podobě 

neustálého snižování cen a zlepšování dodavatelských, platebních aj. podmínek je expedice 

velmi důležitá z hlediska včasného uspokojení zákazníka. 

Expedice jako proces je provázán několika důležitými odděleními firmy. Jmenovitě 

zákaznický servis, sklad, přeprava atd. 

 

Cílem této diplomové práce je na základě zjištěných informací v oblasti expedice produktů ve 

vazbě na potřeby zákazníka navrhnout a doporučit její zefektivnění za účelem snížení 

režijních nákladů nebo zrychlení služeb. 

 

V první části své práce charakterizuji logistiku jako odvětví a upřesňuji některé důležité 

pojmy. V druhé části představuji Mlékárnu Valašské Meziříčí, její vznik, organizační 

strukturu a zmiňuji se rovněž o marketingovém prostředí. V dalších částech analyzuji 

současný stav některých podprocesů expedice a na základě získaných ukazatelů navrhuji 

možné zefektivnění procesu expedice produktů. 
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Teoretická východiska 

 

1.1. Logistické činnosti 
 

Pro realizaci hladkého toku produktů z místa vzniku do místa potřeby jsou důležité tyto 

činnosti, které se dají zařadit mezi procesy expedice:  

• manipulace s materiálem, 

• balení, 

• skladování, 

• přeprava, 

• řízení stavu zásob, 

• zákaznický servis, 

• informační systémy. 

Tyto činnosti lze považovat také za součást logistického procesu. Vzhledem k velkému 

množství činností, které musí být vykonané, aby se výrobek za optimálních podmínek dostal 

na správné místo, jsou dále uvedeny ty, které jsou nejdůležitější. Je třeba si uvědomit, že 

všechny logistické činnosti více či méně ovlivňují logistický proces jako celek. 

           [1] 

1.1.1.  Manipulace s materiálem a balení 
 

Manipulace s materiálem 

Tato činnost představuje nejširší oblast logistických činností, zahrnující veškerý pohyb či 

přesun surovin, zásob nebo hotových výrobků. Do manipulace s materiálem patří i činnosti 

související se skladováním např. ukládání materiálu, balení, paletizace atd. Je třeba se zaměřit 

na minimalizaci nákladů na tuto činnost, jelikož činnost položce nedodává žádnou přidanou 

hodnotu. 
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Systémy a zařízení pro manipulaci s materiálem často představují pro podnik jednu 

z hlavních kapitálových investic. Podobně jako o rozhodnutí počtu, velikosti a rozmístění 

skladů může i volba systému manipulace s materiálem ovlivňovat další aspekty operací 

podniku.  

Manuální nebo neautomatizovaná zařízení pro manipulaci s materiálem byla vždy nosnými 

prvky tradičního skladování a na své důležitosti pravděpodobně neztratí ani s postupujícími 

trendy směrem k automatizovanému skladování. Tato zařízení lze rozdělit podle funkcí, které 

vykonávají: tj. uskladnění a vyzvedávání zboží, doprava a expedice zboží. 

K zařízením pro uskladnění a vyzvedávání zboží patří regály, policové a zásuvkové systémy, 

a dále mechanická zařízení s obsluhou (např. vysokozdvižné vidlicové vozíky). Manuální 

systémy poskytují velkou míru pružnosti při vyzvedávání zboží, protože využívají ten 

nejpružnější manipulační systém – lidi. 

           [12] 

 

Systémy automatického uskladňování a vyhledávání zboží, otáčivé zásobníky (karusely), 

zařízení na vyzvedávání krabic nebo kusových položek, pásové dopravníky, roboty a snímací 

zařízení se již staly běžnou součástí moderních skladovacích zařízení.  

Každý systém má ovšem své výhody a nevýhody. 

Mezi výhody automatizovaných systémů patří: 

o úspory v operačních nákladech (snížení nákladů na pracovní síly atd.); 

o zlepšená úroveň servisu; 

o zvýšená míra kontroly díky většímu množství kvalitnějších informací. 

K nevýhodám, pokud se podnik rozhodne automatizovat operace zajišťující manipulaci 

s materiálem, se řadí: 

• počáteční kapitálové náklady a náklady na údržbu; 

• nespolehlivost systému; 

• problémy se softwarem; 

• školení pracovníků. 

           [1] 

 

Rozhodující při volbě manipulačních a skladovacích systémů je zboží a jeho forma, ve 

které se dostává do těchto procesů. Proto se systémy rozdělují na systémy pro: 
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o pevné materiály – jednotlivé kusy (výrobky, polotovary atd.), manipulační jednotky 

(přepravky, palety, kontejnery, pytle atd.), volně ložený materiál (sypký materiál); 

o kapalné materiály – manipulační jednotky (přepravky s lahvemi, sudy, cisterny atd.), 

volně dopravovaný materiál (ropovody atd.) 

o plynné materiály – manipulační jednotky (tlakové lahve, cisterny atd.), volně 

dopravovaný materiál. 

Dalšími hledisky při výběru vhodných systémů jsou vlastnosti materiálů a jejich posouzení.  

           [2] 

Balení 

Balení zboží je důležitým aspektem skladování a manipulace s materiálem a má těsnou 

návaznost na celkovou skladovou efektivnost a výkonnost. Kvalitní a vhodně zvolené balení 

může podstatně zvýšit úroveň zákaznického servisu, snížit náklady a zlepšit manipulaci se 

zbožím. 

Balení v podniku slouží ke dvěma základním funkčním oblastem: marketingu a logistice.  

Z hlediska marketingu poskytuje obal zákazníkovi informace o výrobku a podporuje prodej 

výrobku prostřednictvím svého provedení nebo formy (např. barva, tvar). 

 

Obal vykonává šest logistických funkcí: 

1. Uzavření výrobku – při roztrhnutí obalu se může výrobek poškodit nebo ohrozit 

životní prostředí; 

2. Ochrana výrobku – před vnějšími vlivy (např. vlhkost, prach, infekce); 

3. Rozdělení – rozdělení výrobků podle spotřebitelů; 

4. Sjednocení velikostí – výrobky se umístí do kartonů a poté se na paletě zabalí 

smrštitelnou fólií; 

5. Vhodnost pro spotřebitele – jednoduché balení; 

6. Komunikace – použití pochopitelných symbolů na výrobku. 

Obaly výrobků by měly být navrženy tak, aby umožňovaly co nejefektivnější uskladnění. 

Vhodné balení musí mít dobrou návaznost na manipulační zařízení, které podnik používá. 

           [1] 
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Spousta podniků se v této době zaměřuje na to, aby jejich obaly byly co nejvíce 

ekologické a aby se daly co nejsnadněji zlikvidovat. Některé obaly se dají znova použít. Ty 

nepoužitelné se většinou dávají na recyklaci např. papír, plast, sklo.  

 

1.1.2.  Skladování 
 

Skladování je nedílnou součástí každého logistického systému a tvoří spojovací článek 

mezi výrobci a zákazníky. Zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi 

místem vzniku a místem jejich spotřeby. Někdy se namísto termínu „sklad“ používá pojem 

„distribuční centrum“. Tyto dva pojmy jsou ale odlišné.      

 Ve skladech se skladují všechny typy produktů, kdežto v distribučních centrech se udržují 

minimální zásoby, a to převážně těch výrobků, po kterých je vysoká poptávka. Ve skladech 

probíhá manipulace s většinou produktů ve čtyřech cyklech (přejímka, uskladnění, expedice a 

nakládka), v distribučních centrech většinou pouze ve dvou (přejímka a expedice). Zatímco 

sklady se zaměřují na minimalizaci provozních nákladů při současném plnění dodávkových 

potřeb, distribuční centra se zaměřují na maximalizaci zisku díky uspokojování požadavků na 

dodávky zákazníkům.       

Existují dva základní typy zásob, které podnik potřebuje uskladnit:  

- suroviny, součástky a díly (fáze zásobování), 

- hotové výrobky (fáze distribuce). 

 

Mezi hlavní činnosti skladovacího procesu patří: příjem materiálu, identifikace materiálu, 

uskladnění materiálu a expedice materiálu. Kromě těchto činností, přímo se skladováním 

materiálu souvisí i řízení zásob, návrh systému skladování, umístění skladu atd. 

           [12] 

1.1.2.1. Skladové operace 

 
Skladování má tři základní funkce, mezi které patří: přesun produktů, uskladnění produktů 

a přenos informací. 

Činnosti v procesu přesunu produktů: 

• příjem/přejímka zboží – vyložení či vybalení zboží, kontrola stavu zboží a 

překontrolování fyzického počtu zboží s dokumentací; 
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• transfer zboží – fyzický přesun zboží do skladu, v této fázi se vytvářejí balící 

listy; 

• kompletace zboží podle objednávky; 

• překládka zboží – zboží se překládá z místa příjmu do místa expedice; 

• odeslání/expedice zboží – zabalení a fyzický přesun zásilek do přepravního 

prostředku. 

[1] 

1.1.2.2. Neefektivity ve skladování 

• Přebytečná nebo nadměrná manipulace. 

• Nízké využití skladové plochy a prostoru. 

• Nadměrné náklady na údržbu. 

• Zastaralé způsoby příjmu a expedice zboží. 

• Zastaralé způsoby počítačového zpracování transakcí. 

 

1.1.3. Přeprava 

 

Přeprava zabezpečuje přemístění materiálu či výrobku z místa, kde se vyrábí do místa, 

kde je ho potřeba.  

Doprava je faktorem časového přínosu, jelikož určuje, jak rychle a jak spolehlivě se 

výrobek přesunuje z jednoho místa do jiného. Pokud výrobek nedorazí ve správném čase 

na správné místo, tak to může mít za následek např. ztrátu prodeje nebo nespokojenost 

zákazníků. Z toho důvodu, bychom se měli o zákazníky, co nejvíce starat, jelikož se o ně 

dá jednodušeji přijít než je najít. 

           [11]  

Podle fáze, ve které doprava v logistickém systému působí, rozeznáváme dopravu: 

o mezioperační (začleněna do procesu výroby) – je prováděna jen v rámci jednoho 

podniku; 

o technologickou – působí mezi jednotlivými fázemi výroby, značná přepravní 

vzdálenost; 

o oběhovou – realizuje se po dokončení finálního výrobku v distribučních centrech, 

obchodní logistice. 

[6] 
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Přemísťování lidí uskutečňuje doprava ve dvou rovinách, a to: 

• dopravou pracovní síly do nebo z pracovního procesu, 

• ve sféře spotřeby, kde uspokojuje osobní potřeby jednotlivců. 

 

Doprava ve mnoha podnicích představuje největší logistické náklady. 

1.1.3.1. Faktory ovlivňující konečnou cenu přepravy 

 

Faktory ovlivňující přepravní náklady/ceny, lze rozdělit do dvou hlavních kategorií:  

o faktory související s charakterem výrobku, 

o faktory související s charakterem trhu. 

 

Faktorů související s povahou výrobku, které ovlivňují náklady a ceny přepravy, existuje celá 

řada. Dají se rozdělit do 4 skupin: 

 

1. Hustota – poměr hmotnosti a objemu daného výrobku. Přeprava výrobků s nízkou 

hustotou bude stát více než přeprava výrobku s vysokou hustotou. 

2. Skladovatelnost výrobku – schopnost vyplnit prostor v přepravném prostředku. 

Skladnost závisí na vlastnostech výrobku např. velikost, tvar, křehkost apod. 

3. Snadnost či obtížnost manipulace – čím obtížnější, tím dražší přeprava. 

4. Ručení – při vysokém poměru hodnoty výrobku vzhledem k objemu, bude cena vyšší. 

Mezi nejdůležitější faktory související s povahou trhu patří: 

1. Míra konkurence v dopravním odvětví a mezi druhy dopravy. 

2. Rozmístění trhů, které určují, na jaké vzdálenosti se musí zboží přepravovat. 

3. Povaha a rozsah vládních regulačních opatření týkající se dopravy. 

4. Rovnováha či nerovnováha dopravy směrem na určitý trh nebo z něj. 

5. Sezónnost přesunů výrobků. 

6. Vnitrostátní nebo mezinárodní přeprava. 

[1] 
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1.1.3.2. Přepravní servis 

Přeprava je jednou z nejvýznamnějších oblastí logistického řízení, jelikož má přímý vliv 

na úroveň zákaznického servisu a na strukturu nákladů podniku. I když všechny činnosti 

logistického řízení přispívají svým dílem k úrovni servisu, který podnik poskytuje svým 

zákazníkům, dopady přepravy na zákaznický servis patří mezi nejdůležitější.  

Mezi základní charakteristiku přepravního servisu ovlivňující zákaznický servis, patří: 

• spolehlivost neboli vyrovnanost servisu, 

• doba přepravy 

• pokrytí trhu – schopnost zabezpečení rozvážkového servisu, 

• pružnost – splnění přepravy různorodých výrobků a zvláštních požadavků, 

• kontrola ztrát a poškození, 

• snaha stát se součástí marketingových a logistických programů přepravce. 

[14] 

1.1.4. Řízení zásob 

 

Zásoby představují značnou část jmění podniku. Úlohou řízení zásob je udržet na skladě 

takové množství materiálu, které by zabezpečilo přiměřenou úroveň zákaznického servisu při 

současné minimalizaci nákladů se skladováním, tj. neproduktivně vázané finanční prostředky 

na udržování zásob a provozní náklady skladu. 

 

Předmětem řízení zásob jsou prakticky všechny suroviny, polotovary a výrobky, které 

procházejí podnikem. Tradičně se zásoby dělí do tří skupin: 

 

o výrobní zásoby (materiály a díly pro další použití), 

o zásoby rozpracované výroby (nedokončené výrobky), 

o distribuční zásoby (hotové výrobky). 

Nejdůležitějším důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi 

jednotlivými články logistického řetězce nebo dílčími procesy. Tato činnost může mít dva 

důvody: vyrovnávat časový nebo množstevní nesoulad mezi jednotlivými procesy a tlumit či 

zachycovat náhodné výkyvy, nepravidelnosti a poruchy. 

[2] 
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1.1.5. Zákaznický servis 

 

      Zákaznický servis lze definovat jako měřítko toho, jak dobře funguje logistický systém 

z hlediska vytváření užitné hodnoty času a místa pro určitý produkt nebo službu. Spadají sem 

tedy takové položky jako snadnost kontroly položek na skladu, snadnost objednávání nebo 

poprodejní podpora určité položky. 

Zákaznický servis je často zaměňován s pojmem spokojenost zákazníků. Ta ale vyjadřuje 

celkové hodnocení všech složek marketingového mixu: produktu, ceny, podpory prodeje a 

místa. Zákaznický servis je tedy jen součástí spokojenosti zákazníka. 

 

Ve většině organizací se zákaznický servis pojímá jedním ze tří způsobů: 

 

o jako činnost nebo funkci, kterou je potřeba řídit např. vyřizování objednávek nebo 

zpracování stížností zákazníků, 

o jako skutečný výkon za určitý parametr např. vyexpedovat kompletní objednávku do 

24 hodin po jejím přijetí u 98% veškerých objednávek, 

o na zákaznický servis se pohlíží jako na součást celkové podnikové filosofie.  

 

1.1.6. Informa ční systémy 

 

      Výpočetní a informační technologie je v oblasti logistiky využívána již řadu let. 

Nervovým centrem logistického systému je systém vyřizování objednávek. Zákaznická 

objednávka slouží jako komunikační sdělení, impuls, který uvede logistický systém do chodu. 

Rychlost a kvalita toku informací mají přímý vliv na náklady a účinnost celé operace.  

Pomalá a nespolehlivá komunikace může přivodit buď ztrátu zákazníků anebo nadměrné 

dopravní náklady, skladovací náklady atd. Může také způsobit neefektivnost výroby z důvodu 

častých změn výrobního programu.  

 

Systém vyřizování objednávek a informační systém tvoří základ podnikových a logistických 

manažerských informačních systémů.  Je to oblast, ve které se skýtá obrovský potenciál pro 

zdokonalení logistického výkonu. 
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1.2. Logistické náklady 

 

        Logistické náklady jsou náklady spojené s realizací logistických činností. 

Z ekonomického pohledu se jedná o náklady na logistické výkony (mzdy skladníků, palivo, 

energie atd.). Navenek se jedná o logistické služby, za které zákazník platí tržními cenami. 

Z důvodu rostoucího podílu těchto nákladů by se měly neustále sledovat. 

 

Snížení nákladů v jedné oblasti, například přepravy, může vyvolat zvýšení nákladů na 

udržování zásob, a to z důvodu pokrytí delší doby přepravy nebo zajištění se z důvodů 

nespolehlivosti přepravy. 

 

 

Hlavní položky logistických nákladů: 

 

o Místo a úroveň zákaznického servisu 

• zákaznický servis – orientace na zákazníka za účelem přesunu správného 

produktu ke správnému zákazníkovi na správné místo, ve správném stavu, ve 

správné době při možno nejnižších celkových nákladech. 

• podpora servisu a náhradní díly – jedná se např. dodávky náhradních dílů 

dealerům, vyzvedávání vadných produktů od zákazníků. 

• manipulace s vráceným zbožím – vzniká v důsledku problému s fungováním 

zboží nebo o změnu názoru zákazníka. 

o Náklady na udržování zásob 

• řízení stavu zásob – cílem je udržet úroveň zásob k dosažení vysoké úrovně 

zákaznického servisu. 

• balení – má význam z hlediska reklamy, ochrany zboží a lepšího skladování, 

nese také důležité informace pro spotřebitele. 

• zpětná logistika – odstranění, likvidace odpadového materiálu vznikající 

v procesu výroby, distribuce a balení zboží. 
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o Množstevní náklady 

• manipulace s materiálem – jedná se o širokou oblast, která zahrnuje všechny 

aspekty pohybu či přesunu zásob, primárním cílem je co nejvíce minimalizovat 

náklady na manipulaci s materiálem, jelikož tato činnost nevytváří žádnou 

přidanou hodnotu. 

• pořizování – nákup materiálů a služeb od externích organizací s cílem podpory 

činností firmy od výroby po marketing, prodej a logistiku. 

o Náklady na vyřizování objednávek a informatiku 

• vyřizování objednávek – systém, který podnik využívá k přijímání objednávek 

od zákazníků, ke kontrole stavu objednávek, komunikaci se zákazníky a 

následné vyřízení objednávek, kontrola stavu zásob a fakturace. 

• logistická komunikace – potřeba komunikace zejména ve vztahu mezi 

podnikem, dodavatelem a zákazníkem, mezi útvary podniku, mezi různými 

logistickými aktivitami mezi sebou (např. koordinace skladování materiálu) a 

mezi články logistického řetězce (např. zprostředkovatelé). 

• prognózování/plánování poptávky – předpovídá se na základě odhadu účinku 

podpory prodeje, cen, konkurence atd. Musí být v kontaktu s marketingovým a 

výrobním plánováním. 

o Skladovací náklady 

• skladování – uskladnění produktů v místě jeho vzniku a mezi místem vzniku a 

místem jeho spotřeby. 

• výběr místa výroby a skladů – jde o zásadní strategické rozhodnutí, která 

ovlivní náklady na dopravu surovin, ale rovněž úroveň zákaznického servisu a 

rychlost odezvy. 

o Přepravní náklady 

• doprava a přeprava – klíčová logistická činnost, která zajišťuje přesun 

materiálu a zboží z místa vzniku do místa spotřeby, případně až do místa 

likvidace. 

[1] 
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1.3. Logistické cíle  

 

Základním cílem logistiky je optimální uspokojování potřeb zákazníků. Zákazník je 

nejdůležitějších článkem celého řetězce. Od něj vychází informace o požadavcích na 

zabezpečení dodávky zboží a s ní souvisejících dalších služeb. U zákazníka také končí 

logistický řetězec zabezpečující pohyb materiálů a zboží.     

[4]  

 

Logistické cíle spočívají v co nejefektivnějším překonání prostoru a času při 

uspokojování požadavků po produktech. Jde tedy o zajištění logistické efektivnosti, která je 

složkou celkové efektivnosti podniku.  

 

Logistické cíle se rozpadají do dílčích cílů, které jsou vzájemně propojeny: 

• výkonovým cílem je dosažení potřebné úrovně logistických služeb současně 

s vysokou produktivitou v logistice, 

• nákladovým cílem je fungování logistické sítě při přijatelných celkových nákladech.

          

Struktura logistických cílů je vyjádřena na obr.1.1 

 

                                      Obr. 1.1. Struktura logistických cílů 

           [5] 

Úroveň 
logistických služeb 

LOGISTICKÁ EFEKTIVNOST 

Logistická 
produktivita 

Logistické 
výkony 

Složka 
výkonová 
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Podle oblasti působení se dělí logistické oblasti na vnější a vnitřní logistické cíle. 

Vnější logistické cíle se zaměřují na uspokojování přání zákazníků, kteří je uplatňují na trhu.  

 

Do této skupiny je možno zařadit: 

• zvyšování objemu prodeje, 

• zkracování dodacích lhůt, 

• zlepšování spolehlivosti a úplnosti dodávek, 

• zlepšování pružnosti logistických služeb. 

 

Vnitřní cíle logistiky se orientují na snižování nákladů při dodržení splnění vnějších cílů. Jde 

o náklady na zásoby, dopravu, manipulaci a skladování, na výrobu a řízení. 

          [4] 

 

1.4. Metody v logistice 

 
Tlak trhu a konkurence nutí firmu pružně reagovat na požadavky zákazníka, což se 

stává strategickou vlastností firmy „být úspěšnou“. Jednou z úspěšných technologií je JIT 

(Just In Time), která je zaměřená na optimalizaci toků a představuje jednu z filozofií 

logistiky. 

 

JIT Just in Time 

Filosofie řízení celé organizace, znamená ve svých důsledcích zamezení jakéhokoliv 

plýtvání prostředků, času, kapacit, vede k minimalizaci nákladů. Předpokladem je perfektní 

přísun materiálu k jednotlivým strojům, linkám a aparátům, v požadovaném množství, kvalitě 

a termínu. Cílem je vyrábět jen to, co je potřebné a tak efektivně jak jen to je možné. 

 
Kanban 

V systému Kanban (japonsky – kartička, štítek) je možné pracoviště ve výrobě rozdělit 

na prodavače a kupující. Každý prodavač je zároveň kupujícím. Jsou přesně definovány 

dodavatelsko-odběratelské vztahy, tj. okruhy pracovišť, která si navzájem dodávají a odebírají 

materiál a rozpracované výrobky.  
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Kupující pošle prodavači objednávku (kartička - objednávka). Prodavač, který je zároveň 

výrobcem požadovaných komponentů, je v požadovaném termínu a množství dodá s dodacím 

listem (kartička - dodací list).  

Ani prodavač ani kupující nemají dovoleno dělat si zásoby (nemají proto ani podmínky). 

Jestliže si musí dodávat přesné množství přesně na čas, zároveň musí produkovat beze zmetků 

a navzájem se kontrolují. Aplikace tohoto systému vyžaduje rovnoměrný a jednosměrný 

materiálový tok a synchronizaci jednotlivých operací. Systém Kanban je nejvhodnější 

implementovat pro opakovanou výrobu stejných součástek s velkou setrvačností odbytu. 

Jakmile není splněn tento předpoklad, je nutné systém Kanban vybavit speciálním plánovacím 

systémem (určování kapacity regulačních okruhů, jejich tolerančních rozsahů apod.). Princip 

řízení systémem Kanban je založen na tvorbě tzv. samořídících regulačních okruhů, přičemž 

některé úlohy řízení jsou ponechány centrálnímu řízení (termínové a kapacitní plány, 

vyhotovení karet, jejich dodaní a odebrání, řízení pohybu dodávek apod.). 

 

MRP (Material Requirement Planning) 

Integrace materiálového hospodářství, tj. plánování potřeby podle kusovníku, výpočet 

spotřeby a potřeby, kontrola připravenosti materiálu, plánování denního množství, sledování 

kritických položek, včetně některých kroků operativního plánování výroby: výpočet 

výrobních dávek, plánování nákladů na výrobu. 

 
Z domu do domu 
 

K nejstaršímu přepravnímu systému zabezpečení přepravy patří systém „z domu do 

domu“. Princip technologie spočívá v tom, že jsou zákazníkovi poskytnuty všechny služby 

související s přepravou zásilky od dodavatele až k určenému místu zákazníkem. V ČR je tato 

přeprava zabezpečena zejména silniční nebo železniční přepravou. 

 
Quick response 
 

Tento systém rychlé odezvy je strategie používaná v sektoru maloobchodu, která je 

kombinací taktik zaměřených na zdokonalení řízení zásob a zvýšení efektivnosti pomocí 

zrychlení toku zásob. Systém funguje ve vztahu mezi výrobcem a maloobchodníkem. Pracuje 

na bázi kombinace elektronické výměny dat a systému čárového kódu mezi články řetězce. 

To umožňuje sledování prodaných položek. 
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1.5. Uspokojení potřeb zákazníka 
 

Cílem marketingu je poznat a uspokojit potřeby a přání cílových zákazníků. 

Problematika zákaznického chování se obecně týká toho, jak jednotlivci, skupiny zákazníků a 

organizace produkty vybírají, nakupují, používají, jak nakládají s produkty, které slouží 

k uspokojování jejich potřeb a přání. 

 

Porozumět kupnímu chování zákazníků není jednoduché, protože chování zákazníků 

na trhu je složitý proces. Motivy a chování lidí při procesu koupě jsou často komplikované a 

nepředvídatelné. Lidé chtějí koupí získat určitý výrobek nebo službu, aby uspokojili své 

potřeby a přání nebo vyřešili svůj problém. Často se stává, že zákazníci se chovají odlišně od 

toho, jak deklarují své potřeby a svá přání. Marketingoví odborníci musí poznávat a 

analyzovat potřeby, přání, postoje, preference a kupní chování cílových zákazníků. Pouze 

dobrá znalost úrovně, časového a prostorového rozlišení potřeb zákazníků může být základem 

pro výběr nákupní, technologické, marketingové, logistické a jiné strategie firmy. 

 

Lidská potřeba vychází z pocitu nedostatku a naše vědomí se snaží tento nedostatek odstranit. 

Potřeby jsou v různých společnostech různé a odlišují se i u jednotlivých lidí.  

           [10] 

 

Aby firma uspěla, musí být zaměřena na zákazníky, tj. musí poskytovat vyšší hodnoty 

cílovým zákazníkům. Musí se stát experty na tvorbu vztahů se zákazníky, nejen na tvorbu 

produktů. 

 

1.5.1.  Chování zákazníka a marketingový mix 
 

K tomu, abychom pochopili chování zákazníka, nám slouží model stimul-reakce, který 
je uveden na obr. 1.2.  
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Obr. 1.2. Model nákupního chování 
 
Výchozím bodem výzkumu chování zákazníka je poznání, jak zákazník reaguje na různé 

vnější podněty, ale zejména na podněty marketingové.  

 

Jedná se o čtyři P marketingového mixu:  

• produktová politika (product),  

• cenová politika (price),  

• distribuční politika (place),  

• komunikační politika (promotion).  

 

Ostatní podněty se týkají významných faktorů a událostí v prostředí kupujícího: 

ekonomických, politických, technologických a kulturních.  

Uprostřed modelu je zákazník, který funguje jako „černá skříňka“. Úkolem marketingových 

pracovníků je poznat, co se odehrává v mysli zákazníka v době mezi obdržením vnějších 

podnětů a mezi kupním rozhodnutím. Tento proces ovlivňují charakteristiky zákazníka 

(osobní, kulturní, sociální a psychologické) a postup rozhodování zákazníka (uvědomění si 

potřeby, sběr informací, vyhodnocení alternativ, rozhodnutí o koupi, chování po použití 

výrobku nebo služby). Pravá strana modelu představuje sekvenci jednotlivých kroků kupního 

rozhodování. 

 

Marketingoví specialisté nikdy přesně nezjistí, co se děje v černé skříňce spotřebitele, nikdy 

přesně nepředpoví jeho chování, avšak tento model může pomoci pochopit zákazníky, 

pokládat jim ty správné otázky a mohou marketéry naučit, jak spotřebitele ovlivnit. 

           [9] 
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Chování spotřebitele je ovlivněno hlavně těmito faktory: 
 

o kulturní (názory, zásady, zvyky atd.), 

o společenské (rodina, společenské postavení atd.), 

o osobní (věk, zaměstnání, životní styl atd.), 

o psychologické (motivace, učení, přesvědčení atd.). 

Nákupní rozhodovací proces  

Proces rozhodování o koupi výrobku zákazníkem je rozdělen do pěti stádií a je uveden 

na obr.1.3.  

Nákupní proces začíná již dlouho před samotnou koupí a následky trvají ještě dlouho poté. 

Spotřebitel nemusí projít všemi těmito stádii.  

 
   
 
 
 

Obr. 1.3. Model nákupního procesu 
 
Nákupní proces začíná v okamžiku, kdy zákazník začne pociťovat potřebu, tzn. rozdíl mezi 

svým skutečným a vytouženým stavem. Pokud je jeho potřeba velice silná a v jeho okolí se 

takový produkt či služba nachází, tak si jej koupí. Jestliže je zákazník opatrný či vybíravý, tak 

před koupí dá přednost hledáním dalších informací o produktu či službě, ať už z osobních, 

komerčních či veřejných zdrojů. Po zjištění vhodných informací může srovnat nabídku 

produktů či služeb a vybrat si, co mu nejvíce vyhovuje. V případě spokojenosti je 

pravděpodobné, že si výrobek či službu zakoupí znova.   

1.5.2. Hodnota pro zákazníka 
 

Zákazníci nakupují od společnosti, která jim podle jejich názoru poskytuje nejvyšší 

získanou hodnotu – tedy rozdíl mezi celkovou hodnotou pro zákazníka a celkovými náklady 

(viz obr.1.4.). Zákazník se snaží maximalizovat hodnotu v rámci nákladů na vyhledávání 

nabídky a omezených znalostí, mobility a důchodu. 

 

 - = 

 

Obr. 1.4. Získaná hodnota pro zákazníka  

Vznik 
potřeby 

Hledání 
informací 

Ponákupní 
chování 

Rozhodnutí o 
koupi 

Hledání 
možností 

Celkový hodnota pro 
zákazníka 

Celkové náklady pro 
zákazníka 

Získaná hodnota pro 
zákazníka 
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Celková hodnota pro zákazníka – suma hodnoty produktu, služeb, zaměstnanců a image, které 

kupující z marketingové nabídky získá. 

Celkové náklady pro zákazníka – suma všech finančních, energetických a psychických 

nákladů spojených s marketingovou nabídkou. 

Získaná hodnota pro zákazníka – rozdíl předchozích dvou složek, tzn. zisk zákazníka. 

 

1.5.3. Služby zákazník ům  
 

Služby poskytované zákazníkovi zahrnují veškerý kontakt kupujícího s dodavatelem a 

jsou jak materiální, tak i nemateriální povahy. Služby zákazníkům představují nový 

konkurenční prostor. V případě standardního produktu mohou znamenat příležitost, jak jej 

odlišit od ostatních, pro celkovou nabídku zase možnost, jak vyhovět specifickým 

požadavkům zákazníků.  

 

Úroveň logistického systému podniku je zákazníky vnímána prostřednictvím rozsahu a 

kvality jím poskytovaných služeb. Co se odehrává uvnitř hranic logistického systému, jaké 

úsilí tam bylo vyvinuto, kolik změn tam bylo uskutečněno, jak velké částky proinvestovány, 

zákazníkům zůstane lhostejné, pokud sami nepocítí pozitivní změnu ve službách.  

 

Služby zákazníkům jsou tedy pro podnik a pro jeho logistický systém klíčovou oblastí. 

  

           [7] 

 

Evropské prameny jako předpoklad úvah o službách zákazníkům zdůrazňují 

disponibilitu výrobků, tj. záruku, že výrobek požadovaný zákazníkem je na skladě nebo může 

být ve slíbené lhůtě vyroben. Za složky služeb zákazníkům a zároveň za kritéria kvality těchto 

služeb považují: 

  

- spolehlivost dodání, 

- úplnost dodávek, 

- přiměřené dodací lhůty, 

- poskytované předprodejní a poprodejní služby. 
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U zákazníků se vysoká spolehlivost dodání, úplnost dodávek a krátké lhůty dodání projevují 

ve zmenšené potřebě vytvářet zásoby a ve snížení jejich nákladů.  

 

Mezi předprodejní a poprodejní služby patří: instalování výrobku u zákazníka, dodávky 

náhradních dílů a servisní služby, poskytování technické dokumentace k výrobku apod. 

K těmto složkám služeb zákazníkům přistupují ještě kvalita distribuce a poskytování 

informací. Kvalita distribuce se projevuje minimálním počtem nesprávných zásilek, jejich 

nepoškozením, nechybějícími nebo nezpožděnými doklady k zásilkám apod. Poskytované 

informace zákazníkům se vztahují k místu, kde se zásilka na cestě právě nachází, k přesné 

době jejího dodání – přistavení vozidla k vykládce atd. 

 

           [8] 
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2. Představení společnosti Mlékárna Valašské Meziříčí 
 

2.1. Základní charakteristika podniku 
 

 Mlékárna ve Valašském Meziříčí byla založena roku 1936 jako mlékárna Spolku 

chovatelů hovězího dobytka s obchodním názvem Valašská spolková mlékárna ve Valašském 

Meziříčí. Zakladatelem byl p. Vilém Frank, který byl jejím správcem a ředitelem až do roku 

1960. Počáteční zpracovatelská kapacita byla přibližně 500 litrů denně. Kromě mléka se 

vyrábělo i mléko samovolně zkysané, máslo a tvarohové pomazánky. Postupně se vyměnilo 

zastaralé výrobní zařízení hnané transmisí za modernější zařízení, která zvýšila 

zpracovatelskou kapacitu až na 45 000 l mléka denně.  

V roce 1978 postihlo mlékárnu silný požár, kterým byla zničena pasterační stanice. Doba 

rekonstrukce po požáru trvala přes rok. Roku 1992 privatizací Beskydských mlékáren vzniká 

Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. (dále jen Mlékárna VM).  

           [15]  

 

 Současný výrobní program tvoří tyto výrobky: smetanové jogurty, střednětučné 

ovocné jogurty, nízkotučné ovocné jogurty, šlehané jogurty, kysané výrobky, BIO kysané 

výrobky, BIO jogurty, jogurtové mléka, čerstvě tekuté výrobky. 

 

 Zákazníci si je oblíbili především pro jejich vysokou kvalitu a lahodnou chuť. Vysoká 

kvalita výrobků je potvrzena nejen její stoupající oblibou, ale i získáním nejrůznějších 

ocenění. Za těmito úspěchy stojí především zaměstnanci společnosti, kteří ke kvalitě výrobků 

přispívají svým nadšením a obětavostí. Výrobky z Mlékárny Valašské Meziříčí lze v současné 

době nalézt po celé republice, v celé síti obchodních řetězců i maloobchodních sítí.  

 

 

2.2. Předmět podnikání  
 

 Předmětem podnikání této společnosti s ručením omezeným je mlékárenská výroba, 

velkoobchodní prodej a silniční motorová doprava.  
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Mlékárna se zařadila mezi významné výrobce kysaných mléčných výrobků v celé České 

republice, stala se členem Českomoravského svazu mlékárenského, jejímž hlavním posláním 

je hájit zájmy nově vzniklé struktury mlékárenského průmyslu při jednání s orgány státní 

správy a dalšími organizacemi.  

2.3. Organizační struktura 

 
Za tuto společnost s ručením omezeným jednají 4 jednatelé. Každý samostatně a 

podepisují se 

tak, že k jakkoliv napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. Organizační a 

řídící struktura společnosti je uvedena v příloze č.1. 

Základní kapitál společnosti je 140 000,- Kč. 

2.4. Marketingová analýza 
 

Chce-li být firma úspěšná, pak musí všechny vlivy, které ji obklopují analyzovat, 

poznat směr jejich působení, využívat je a přizpůsobit své chování jak současnému, tak 

očekávanému vývoji prostředí, v němž existuje. Vlivy nelze přímo kontrolovat. To co pro 

jednu firmu může znamenat hrozbu její existence, pro druhou může být významnou 

příležitostí dalšího rozvoje. Pro sledování marketingového prostředí využívá firma 

marketingový výzkum a marketingový informační systém. 

 

Marketingové prostředí firmy tvoří všechny činitele a vlivy, které podmiňují efektivní směny 

s cílovými zákazníky. Skládá se z mikroprostředí a makroprostředí (viz obr.2.1.).  

 

Mikroprost ředí  Makroprostředí 

- konkurenti 

- dodavatelé 

- dopravní firma 

- zprostředkovatelé 

- zákazníci 

- veřejnost 

 - ekonomické faktory 

 - demografické faktory 

 - technologické faktory 

 - politické faktory 

 - kulturní faktory 

 - přírodní prostředí 

Obr. 2.1. Rozdělení marketingového prostředí 
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Mikroprostředí tvoří vlivy, které ovlivňují svou hlavní funkci – uspokojovat potřeby 

zákazníků.  

Makroprostředí tvoří širší společenské vlivy, které působí na celé mikroprostředí firmy jako 

celek. 

           [13] 

2.4.1.    Analýza mikroprost ředí  
 

2.4.1.1. Dopravní firma 

 
Dopravu si z velké části Mlékárna Valašské Meziříčí zajišťuje sama. Jejich vozový 

park je zobrazen na obr. 2.2. Externí dopravu má na starost p. Jurča, který provozuje silniční 

nákladní dopravu. 

                    Typ auta           Počet kusů ve firmě 

• cisterna - LIAZ 

• cisterna - DAF 

• tahač 25t - MERCEDES  

• nákladní auto nad 3,5t - Volkswagen 

• nákladní auto do 6t - DAF 

• nákladní auto do 12t - Iveco 

• dodávka - Citroen Jumpy 

• 2 ks 

• 2 ks 

• 1 ks 

• 2 ks 

• 13 ks 

• 2 ks 

• 1 ks 

 

   Obr. 2.2. Vozový park Mlékárny Valašské Meziříčí 

 

2.4.1.2. Zákazníci 

 

V dopravních službách je zákazníkem zpravidla odesílatel zásilky, příkazce, cestující 

nebo objednatel dopravy. Zákazníci patří mezi nejdůležitější faktory marketingového 

prostředí. Spokojenost zákazníků zůstává i nadále jedním z klíčů k udržení se na trzích, a 

proto nemusí v měnícím se konkurenčním prostředí garantovat ekonomický růst a ziskovost 

firem. 

           [13] 
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Nejdůležitějšími zákazníky jsou, v abecedním pořadí, společnosti – Ahold, Jednota Vsetín, 

Kaufland, Lidl a PennyMarket. Kvůli citlivým údajům bohužel nemohu uvést procentuální 

zastoupení společností.  

 

2.4.1.3. Dodavatelé 

 
Dodavatelé jsou firmy a fyzické osoby, které zásobují firmu materiály, zařízením, 

energií, vodou, pohonnými hmotami, výpočetní technikou nebo poskytují různé služby. Je 

nezbytné sledovat cenovou úroveň a vývoj cen klíčových vstupů. Zvýšení nákladů nákupu 

může zapříčinit zvýšení cen dopravních služeb a tím ohrozit objem prodeje. 

Za základní kritéria pro výběr dodavatele se považují: dodací lhůta, přesnost dodací lhůty, 

cena, kvalita a komplexnost dodávek.  

           [13] 

 

Mezi materiály, které jsou zapotřebí k produkci výrobků v Mlékárně VM jsou: 

 

o kelímky - vlastní doprava od dodavatele ze Slušovic, 

o víčka na kelímky - doprava dodavatele ze Slovenska, 

o papírové podkartonky – vlastní doprava ze Všetat u Prahy, 

o papírové obaly na kefírová mléka - dopravou dodavatele z Německa resp. Holandska, 

o ovocné směsi - doprava dodavatele z Rakouska nebo České republiky. 

2.4.1.4. Konkurence 

 
Úspěšná existence firmy je závislá na znalosti všech konkurentů a nestálé snaze 

uspokojit potřeby zákazníků lépe než konkurence. Jsou to firmy, které se snaží uspokojit 

potřeby stejných zákazníků a jejichž nabídka je podobná. 

 

Nejdůležitější je se odlišit charakteristickým rysem. Výrobek nesmí obsahovat stejný atribut 

jako konkurent. Jsou-li atributy jednoduché a cíleně zaměřené na výhody, které poskytují, 

dopadají na spotřebitele nejefektivněji. V síti maloobchodních prodejen existuje silná 

konkurence a široký sortiment, kde uspějí jen ty výrobky, které se dokážou odlišit. 
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Jelikož má podnik velmi kvalitní výrobky, měl by se pokusit usilovat o vstup na evropský trh, 

na základě aktivní obchodní bilance zahraničního obchodu s mlékem. 

 

Jedním z největších konkurentů Mlékárny Valašské Meziříčí je Mlékárna Kunín.  

V poslední době se také rozmáhá trend automatů na mléčné produkty. Na začátku března 

2010 se tomu tak stalo i ve Valašském Meziříčí. Mléčný automat provozuje firma NETAGRO 

Group, s.r.o. Všechovice a je označen pod názvem Tmléko. Spousta lidí tuto službu využívá i 

přesto, že mléko v automatu není tepelně ošetřené a musí ho doma převařit.  

2.4.1.5. Veřejnost 

 

Veřejností se rozumí určité skupiny obyvatelstva ovlivňující chování firmy. Do této 

skupiny patří místní a široká společnost; zájmové skupiny; mediální veřejnost, která může 

silně ovlivnit pohled široké veřejnosti na činnost firmy; finanční veřejnost (banky, akcionáři 

atd.) a interní společnost, kde patří všichni zaměstnanci firmy. 

 

2.4.2.    Analýza makroprost ředí  
 

2.4.2.1. Ekonomické faktory 

Důležitým faktorem je ekonomická neboli kupní síla firmy, je to tzv. finanční kondice. 

V posledním období jak v České Republice, tak jako na celém světě, probíhá ekonomická 

krize, která ovlivňuje tento faktor. V návaznosti na krizi se zmenšuje poptávka po dražších 

výrobcích a zvyšuje se poptávka po levnějších. Toto ovlivňuje jak chod firmy, tak její kupní 

sílu. Mlékárna VM z toho důvodu přistoupila k tradičnímu opatření, jako je snižování nákladů 

a zvýšení efektivity práce. 

 

2.4.2.2. Demografické faktory 

Z demografického hlediska je společnost ve strategické oblasti střední Moravy, tudíž 

mohou působit po celé Moravě. Daleko důležitější je však fakt, že je to nevýhoda vůči trhu 

v Čechách, kde je větší kupní síla, a to hlavně v blízkosti hlavního města.  
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2.4.2.3. Technologické faktory 

Jedním z nejsilnějších vnějších vlivů působících na rozhodování firmy jsou změny 

v technologii. Technologie a proces zpracování jak věci správně dělat je v potravinářském 

průmyslu velice důležitý. Technologický rozvoj je tak rychlý, že na světových trzích se 

každým rokem objevují nové technologie.  

 

V potravinářském sektoru je třeba počítat se zásahy státu v důsledných povinných 

hygienických opatřeních, které jsou přísně kontrolovány a jejich případné porušení je tvrdě 

postihováno. 

 

2.4.2.4. Kulturní faktor 

Kulturní prostředí vyplývá z hodnot zvyků, přístupů a preferencí obyvatelstva určitého 

regionu. Udává směr chování a jednání obyvatel v oblasti ekonomické, politické a sociální. 

 

Valašský region je velmi specifickou kulturní oblastí s hlubokou tradicí a národním cítěním, 

která je zakořeněna ve všech generacích. Obyvatelé se velmi často vyznačují patriotismem, 

tím pádem preferují lokální výrobky a služby. 

 

2.4.2.5. Přírodní prostředí 

Jedním z nejcitlivějších faktorů je přírodní prostředí. V současné době je kladen důraz 

na snížení energetických nákladů, snížení těžby přírodních surovin a snížení stupně 

znečišťování prostředí škodlivinami. Zdroje znečistění týkající se mlékáren jsou převážně 

doprava a využití energie ke správnému chodu společnosti.  
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3. Analýza současného systému uplatňovaného Mlékárnou VM 
 

 

Společnost věnuje velkou pozornost na uspokojování potřeb zákazníka, čímž dosahuje 

dobrých výsledků.  

 

Firma má zavedený proces expedice, který byl implementován v roce 1994, přičemž 

každý rok probíhají inovace tohoto procesu. Firma je závislá na dopravních službách k 

zákazníkům a v některých případech jsou využity podmínky EXW (Ex Works) - doložka 

stanoví, že náklady i rizika spojená s dodávkou zboží přecházejí na kupujícího v závodě 

dodavatele. 

 

Proces expedice je rozdělen do dvou oddělení. Logistika, zpracování zákaznických požadavků 

a jejich zadání do vnitropodnikového systému a dopravní oddělení, zodpovědné za plánování 

tras dle zákaznických požadavků v návaznosti na efektivní využití vozového parku. Tyto dvě 

oddělení musí být schopny spolupracovat na vysoké úrovni. 

 

3.1. Představení nejdůležitějších zákazníků 
 
 

Z přiloženého grafu na obrázku 3.1.  lze vyčíst procentuální objem zakázek největších 

zákazníků Mlékáren VM. 

 

 

Obr. 3.1. Odběr zboží nejdůležitějších zákazníků (v %) 

 

Pozn. Uvedené data nejsou skutečná z důvodu citlivosti údajů společnosti. 
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3.2. SWOT analýza 
 

Název analýzy je sestaven z počátečních písmen jevů, které jsou zkoumány.  

 

S  - strenghts – silné stránky (přednosti)  

W   - weaknesses – slabé stránky (nedostatky)  

O  - opportunities – příležitosti  

T  - threats – hrozby  

 

Vychází z předpokladu, že organizace dosáhne strategického úspěchu maximalizací předností 

a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb.  

 

Silné stránky 

 

Silné stránky či přednosti společnosti vyplývají z jejího vnitřního uspořádání. Jedná se 

o přednost, kterou společnost uplatní jako konkurenční výhodu a svým působením ji může 

ovlivnit jak kladně, tak záporně.  

 

Jako hlavní silné stránky společnosti bych uvedla:  

• podnik s tradiční výrobou 

• rozsáhlá nabídka výrobků 

• kvalitní a cenově dostupné produkty 

• systém kritických bodů - HACCP, certifikáty BRC a IFS 

• vývoj nových výrobků 

 

Podnik je mezi zákazníky a konkurenty znám vysokou kvalitou a rozsahem nabízených 

produktů. Jeho uplatnění systému kritických bodů (HACCP) spočívá v zavedení 

preventivního systému k zajištění zdravotní nezávadnosti pokrmů nad průběhem celého 

procesu výroby. Společnost je držitelem certifikátů BRC a IFS, což jsou normy pro zajištění 

bezpečnosti a jakosti potravinářských provozů a pro zabezpečení výroby zdravotně 

nezávadných potravin. 

 



30 
 

 Dnešní konkurence je ovšem velice silná a její výrobky a služby jsou srovnatelné jak ve své 

jakosti, tak v ceně. Proto je důležité včas zaregistrovat případné odchylky od trendu, který 

udává trh s daným zbožím, a vhodně zareagovat. 

 

Slabé stránky 

 

Cílem této analýzy je zjistit a zhodnotit oblasti, ve kterých má podnik své slabiny. Na 

základě zjišťování silných a slabých stránek jsou pak stanoveny specifické příležitosti 

podniku a jsou učiněna opatření pro odstranění nedostatků, které snižují konkurenceschopnost 

podniku. 

 

Hlavní slabé stránky společnosti: 

• využití výrobní kapacity jen na 80% 

• nízká propagace výrobků 

• výrobky nejsou prodávány ve všech prodejnách ve městě 

• nepružnost logistiky k určitým zakázkám 

• neefektivní informační systém 

 

Největšími nedostatky v tomto bodě je nevyužitelnost výrobních kapacit a absence výrobků 

v maloobchodních řetězcích sídlících ve městě Valašské Meziříčí. 

 

Příležitosti 

 

Příležitosti se mohou klasifikovat z hlediska jejich přitažlivosti a pravděpodobnosti 

úspěchu. 

 

Potenciální příležitosti mohou být: 

• rozšíření stávající marketingové strategie 

• vstup na sousední zahraniční trh 

• rostoucí odbyt mléčných výrobků 

• implementace IS za účelem zefektivnění služeb 

• ochutnávkové prezentace 

 



31 
 

Jelikož společnost působí jen v České Republice, díky své uznávané a kvalitní značce by 

mohla uspět i na zahraničních trzích. Ovšem nastává otázka, zda existuje v zahraničí poptávka 

po daných produktech. 

 

Hrozby 

 

Podnik, kromě vyhledávání nových příležitostí, musí pozorně sledovat i vývoj 

vnějšího prostředí, které s sebou může přinést možnost výskytu ohrožení. Hrozby by měly být 

kvalifikovány z hlediska závažnosti a pravděpodobnosti jejich výskytu. 

 

Potenciální hrozby společnosti: 

• konkurenční tlaky nejen ze strany dodavatelů, ale také odběratelů 

• vstup nového konkurenta na trh 

• snižování cen konkurence pod možnosti společnosti Mlékárny VM 

• dotace na mléko nejsou srovnatelné se státy EU 

• zvyšování vstupních cen materiálů 

 

Největším ohrožením podniku z vnějšího prostředí je zcela určitě jeho konkurence. Pokud si 

firma uvědomuje své konkurenty a drží s nimi kontakt, tak se z velkého ohrožení může stát 

obrovská příležitost. 

 
 

3.3. Logistika  - příjem objednávek od zákazníků 
 
 

Objednávky jsou denně zpracovávány a požadavky jsou přeposílány jak do skladu na 

vychystání, tak na dopravní oddělení k naplánování patřičných tras. Jeden z problémů v tomto 

procesu je samostatný příjem objednávek, který je denní a tak je možnost její změny do 

poslední chvíle.  

 

Naší snahou by mělo být zafixování nejzazšího možného termínu k objednání, např. do 12 

hodin předchozího dne. Pak by se už nemělo s objednávkou hýbat, tudíž by bylo jednodušší 

naplánovat dotyčné trasy a přizpůsobit je jak potřebám zákazníka, tak zohlednit nákladovou 

složku naší firmy.  
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Dalším problémem je samostatné zpracování objednávek. Jedná se o složitou komunikaci se 

zákazníky a jejího převedení do systémové podoby. 

Možným řešením této situace je implementace nového informačního systému do firmy. Tento 

systém a podmoduly vhodné pro firmu popisuji v kapitole č. 4.1. 

 

Dopravní oddělení pracuje s daty, které poskytuje logistika v návaznosti na přijaté 

objednávky, a tím se snaží optimálně naplánovat trasy k zákazníkům.  

Momentálně je velmi obtížné naplánovat trasy tak, abychom uspokojili všechny zákazníky na 

100%.  

3.4. Analýza spokojenosti zákazníků  
 

Tuto analýzu jsem provedla za pomoci dotazníku, který obsahoval dotazy uvedené na 

obr.3.2.  týkající se kvality a spokojenosti expedičního procesu. Dotazník byl zaslán 35 

zákazníkům v elektronické formě a odpovědi 30 z nich jsem zpracovala do této analýzy. 

Bohužel 5 respondentů se k dotazníku nevyjádřilo. Obrázek 3.3. nám ukazuje průměrné 

hodnocení spokojenosti. 

  

30 respondent ů 

Jaká je 
komunikace s 

obchodním 
oddělením 

firmy? 

Jak byste 
ohodnotili 
pružnost 
logistiky? 

Jsou 
dodržovány 

časy 
vykládek 

popř. 
nakládek? 

Celkové 
skóre 

hodnocení 

Průměr 
hodnocení 

 
3 15 6 7 28 31%  
2 14 21 13 48 53%  
1 1 3 10 14 16%  

Celkem 30 30 30 90 100%  
Pozn.: Bodové hodnocení - 3 - nejlepší, 2- dobrý, 1- nejhorší. 

Obr. 3.2. Analýza spokojenosti zákazníků s logistickým oddělením 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3. Průměrné hodnocení spokojenosti zákazníků 
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Z uvedené analýzy lze vyčíst následující faktory: 

 

Komunikace se zákazníkem  

Respondenti uvádějí, že komunikace s obchodním oddělením, tudíž s příjmem objednávek je 

z velké části velmi dobrá. Předpokládáme tedy, že dosavadní proces je vyhovující 

k zákazníkům, ale z hlediska zefektivnění procesu expedice je potřeba mít rychlejší a 

kvalitnější data pro přípravu a plánování tras. 

 

Pružnost 

Komunikace by neměla být problém, ale menší zádrhel nastává při změně objednávky. Zde se 

vyskytuje problém, který popisuji výše, a to že objednávky jsou do poslední chvíle otevřeny a 

je možnost je měnit. V některých případech se stalo, že zákazník uvedl změnu, která se ale 

nepromítla do reality a už jsme nebyli schopni pružně zareagovat na tento problém. Jednou 

z variant je tzv. EDI (Electronic Data Interchange), což je elektronická podoba objednávek, 

které se zpracovávají automaticky v systému a okamžitě se projevují i případné expedici. 

V potaz také beru, že EDI není řešení pro malé zákazníky, ale spíše pro zákazníky s větším 

objemem zakázek. 

 

Časy vykládek a nákladek 

Nejhůře dopadlo hodnocení časového harmonogramu nakládek a vykládek zboží. Myslím si, 

že podstata problému je v plánování tras. Na základě vyhodnocených dat jsem provedla 

podrobnější analýzu nakládek, které jsou uvedeny v kapitole 3.4. 

 

3.5. Podrobná analýza harmonogramu nakládek  
 

Jak jsem uvedla výše, po zjištění výsledků analýzy spokojenosti zákazníka jsem se 

zaměřila na podrobnější analýzu harmonogramu nakládek.   

Největší objem vykládek a nakládek je ve dnech pondělí, středa a pátek. Na níže uvedených 

obrázcích 3.4. – 3.9.  můžete vidět jejich frekvenci, harmonogramy a průměry v časových 

úsecích. 
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Časové období Po Út St Čt Pá 
Průměr v daném 

čase 
Cíl v časovém 

období 
6 - 10 2 2 2 2 3 2,2 2 
10 - 14 4 0 3 2 3 2,4 2 
14 - 18 2 0 2 0 4 1,6 2 
18 - 22 2 0 1 0 2 1 2 

Celkem denně 10 2 8 4 12     
Cíl na den 7 7 7 7 7     

        
Pozn.: Časové období udává interval dvou denních směn, analýza byla provedena ve 2 týdenním měření. 

Cíle byly upraveny na celou hodnotu.      
 

Obr. 3.4. Harmonogram velkých nakládek 

 

 

 

Obr. 3.5. Harmonogram denních velkých nakládek 

 

 

Obr. 3.6. Průměr denních velkých nakládek v časových úsecích dne 
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Časové 
období Po Út St Čt Pá 

Průměr v 
daném 
čase 

Cíl v 
časovém 
období 

6 - 10 5 2 5 2 6 4 2 
10 - 14 1 0 2 1 1 1 2 
14 - 18 0 0 0 0 0 0 2 
18 - 22 6 3 4 2 0 3 2 
Celkem 
denně 12 5 11 5 7     

Cíl na den 8 8 8 8 8     
        

Pozn.: Časové období udává interval dvou denních směn a analýza byla provedena v dvou týdenním měření. 

Cíle byly upraveny na celou hodnotu.      
 

Obr. 3.7. Harmonogram malých nakládek 

 

Obr. 3.8. Harmonogram denních malých nakládek 

 

 

Obr. 3.9. Průměr denních malých nakládek v časových úsecích dne 
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3.5.1.  Vyhodnocení analýzy nakládek  
 

Z výše uvedených analýz je patrno, že vytíženost expedičních skladů je jen v průběhu 

3 dnů a snahou do budoucna by měla být optimalizace takovým způsobem, aby se rozložila 

do všech 5 pracovních dnů. 

 

Bohužel tento aspekt je ovlivňován několika podstatnými faktory, které bude velmi 

těžko ovlivnit. Jedním z nejdůležitějších je požadavek zákazníka, který si určuje dny svých 

potřeb. Optimalizovat tyto požadavky s efektivním využitím přepravy je otázkou pro 

obchodní oddělení a jejich vzájemné komunikace se zákazníkem.  

Snahou obchodního oddělení nebo logistiky by měla být dohoda se zákazníky tak, aby se 

frekvence nakládek přiblížila našemu cíli, což je rovnovážné rozložení expedic do 5 dnů. 

Výsledkem by měl být jak spokojený zákazník, tak i efektivnější plánování tras a snižování 

nákladů na dopravu.  

 

Dalším z podstatných faktorů ovlivňujících tyto nakládky je efektivní výroba a její schopnost 

plnit požadavky zákazníků. Rovnovážným rozložením nakládek do všech pracovních dnů 

nechceme samozřejmě ovlivnit naši výrobu, aby se rozdělila a tudíž by nedosahovala 

takových výkonů jako momentálně. 

 

3.6. Analýza využitelnosti přepravců 
 
 

Jedna z podstatných věcí týkající se efektivního procesu dopravy je využití dobře 

fungující spedice. Mlékárna VM využívá několika spedic a jedna z hlavních je autodoprava 

Jiří Jurča. Mojí snahou byla analýza možné změny a jejího dopadu na firemní proces.  

 

V analýze jsem využila podstatné požadavky a kritéria, které by měly přepravci splňovat , 

uvedeny na obr. 3.10 a vyhodnocení je zobrazeno na obr. 3.11. 
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Obr. 3.10. Faktory ovlivňující využitelnost přepravců 

 

 

Obr. 3.11. Analýza využitelnosti přepravce 

 

Spedice by měla pocházet z okolí VM, popřípadě blízkého regionu a měla by být 

schopna reagovat na jakýkoliv požadavek, který by vzešel z našeho dopravního oddělení. 

Z přiložené analýzy vyplývá, že tři ze čtyř přepravců by odpovídali požadavkům Mlékárny 

VM a jedním z těchto přepravců je i přepravce stávající. 

 

V tomto směru si myslím, že další zefektivnění nebo využití spedice je bezpředmětné a 

zůstala bych u služeb stávajícího přepravce už jen z hlediska takového, že je obeznámen 

s kulturou a organizací firmy, je zaběhlý na stávajících trasách a je schopen reagovat na 

jakýkoliv požadavek Mlékárny VM. 

Hodnocení 
přepravci Demografie 

Doba 
objednání 
vozu ve 
dnech 

Možnosti 
vozového 
parku 
uvedeno 
v 
paletách 

Pojištění 
přepraveného 

zboží 

Možnost 
využití 

chladících 
vozů 

Nabídnutá 
sazba 
Kč/km 

Celkem  Průměrný 
koeficient  Target 

Jurča Jiří 
Valašské 

Meziříčí (3) 0 (3) 4 -16 (2) Ano (3) Ano (3) 15,5 (1) 15 2,5 2,6 
Valaši 
s.r.o. Vsetín (2) 0,5 (3) 8 -36 (3) Ano (3) Ano (3) 15 (2) 16 2,7 2,6 
AMIPOL 
Zlín s.r.o. Zlín (1) 1(2) 8 -36 (3) Ano (3) Ne (1) 17,5 (1) 11 1,8 2,6 
Relcom 
s.r.o. 

Nový Jičín 
(2) 1 (2) 8 -36 (3) Ano (3) Ano (3) 14 (3) 16 2,7 2,6 

 Pozn.: V závorkách jsou uvedené hodnotové body s tím, že 3 je nejlepší a 1 je nejhorší bodové ohodnocení.     
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4. Návrh na zefektivnění procesu expedice 
 

Po shlédnutí stávajícího zpracování došlých zákaznických požadavků jsem došla 

k závěru, že pro zefektivnění procesu expedice a celkově logistiky, je nutné zavedení nového 

informačního systému (dále jen IS). 

Momentální zpracování veškerých podkladů týkajících se zákaznických požadavků je 

za pomocí příslušenství OS Windows (Word, Excel). Zavedením nového a účinného IS do 

firmy bych viděla jako jeden z důležitějších kroků k zefektivnění expedice a komunikace 

mezi logistikou a dopravním oddělení, taktéž jako zrychlení komunikace mezi ostatními 

odděleními firmy. 

Níže jsem se pokusila popsat základní moduly, které by byly přínosem pro logistiku a 

jejich kladné vlastnosti.   

 

4.1. Implementace nového informačního systému 
 

4.1.1.  ERP systém 
 
 

Enterprise Resource Planning (ERP) je informační systém, který integruje a 

automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. 

Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci a 

účetnictví. 

Výběru informačního systému musí předcházet důkladné prověření všech požadavků 

firmy ze strany dodavatele ERP systému. To je důležité zejména pro stanovení vhodné verze 

a následující úpravy. Na základě zkušeností z různých průmyslových odvětví je možno 

vytvořit upravenou verzi tohoto systému. Označující se jako branžové nebo také vertikální 

řešení. 
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Implementací informačního systému je možno zefektivnit práci celého oddělení 

zákaznického servisu, ale také celé firmy. Ke zjednodušení a zpřehlednění práce je využíváno 

modulu Prodej, který představuje komplexní řešení prodeje vlastních výrobků, zboží, služeb. 

Je určen k využití širokému okruhu uživatelů, neboť není většinou nijak oborově závislý. 

Vychází z obecných principů prodejní činnosti a skladového hospodářství. Speciálně jsou 

řešeny specifické postupy dle zadání uživatele. 

Datovou základnu modulu Prodej tvoří informace o prodejních a skladových 

položkách, adresář obchodních partnerů, informace o dodacích, platebních a dopravních 

podmínkách, kusovní lístek a podobně. 

 

Základní datové informace lze propojit pro celý IS v podobě společného číselníku 

s dalšími moduly jako je Nákup, Výroba, Finance, Účetnictví atd. Vzájemným propojením 

vazeb jednotlivých programových modulů je zajišťován automatizovaný výstup údajů o 

prodeji a skladovém hospodářství do navazujících podsystémů s následným vyhodnocením 

údajů, evidencí pohledávek a poskytování podkladů k přiznání DPH, atd. 

Jednotlivé funkce modulu Prodej poskytují informace o skutečných i potencionálních 

zákaznících, o úspěšnosti jednotlivých výrobků nebo služeb na trhu a připravují rozhodující 

podklady pro úspěšné řízení firmy. 

 

Objednávky sledují odběratele, termíny, poznámky, položky zboží nebo výrobků 

apod. Dále zde naleznete informace o konečném příjemci, vazbu na všechny doklady, které 

s ní souvisí (tj. zálohové faktury, výdejky a daňové doklady). Přijaté objednávky lze tisknout 

do připravených formulářů. Ve výrobní organizaci je objednávka jedním z podkladů výroby. 

Slouží obchodníkovi k zachycení zakázky, k předběžné kalkulaci a zjištění výrobních kapacit. 

Vhodnou konfigurací systému je potom snadné zajistit průběžné informování obchodníků 

o stavu zakázky ve výrobě.  

 

Častým požadavkem obchodníků je sledování historie obchodního případu. Systém tento 

problém řeší "workflow" nástrojem, který poskytuje uživateli informace o aktuálním stavu 

kteréhokoliv případu a umožňuje plánovat práci sobě, nebo ostatním kolegům. 
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V rámci přijatých objednávek je možno sledovat rezervace zboží respektive materiálu 

na skladě. Mimo rezervace, které ve skutečnosti blokují materiál na skladě pro konkrétního 

odběratele, se tu sledují i požadavky, tedy množství, které je objednáno, ale není skladem. Na 

základě požadavků program generuje vydané objednávky a opačně v okamžiku příjmu zboží 

na sklad jsou požadavky převáděny do rezervací. Objednávky jsou napojeny na fakturaci a lze 

tedy přímo na základě objednávky generovat zálohové faktury. 

 Je zde sledováno i saldokonto, takže uživatel vidí, které objednávky respektive 

faktury z nich vystavené jsou již uhrazeny a může tedy tyto objednávky vyskladnit, 

vyfakturovat (přičemž je automaticky odečtena zaplacená záloha) a konečně sledovat platební 

kázeň. Z hlediska výrobních agend je zde propracovaná vazba na materiálové požadavky 

výroby - i výroba může rezervovat materiál na skladech stejným principem jako to provádějí 

obchodní objednávky. 

 

Specifická funkce fakturace: 

Faktury s vazbou na sklad jsou vytvářeny automatizovaně převodem z dodacích listů. Tento 

převod může být prováděn hromadně nebo jednotlivě. Při hromadném převodu mohou 

vznikat sběrné doklady. Libovolně lze na základě nastavení volit různé periody vytváření 

faktur (denní, dekádní, měsíční). Do faktury vzniklé převodem z dodacího listu je možné 

provádět úpravy v popisné části dokladů. Položky takto vzniklé faktury lze doplňovat o režie. 

Stejně jako v případě dodacích listů je možné vytvořit až 99 typů formulářů faktur, a to v 7 

různých cizích řečech. Mohou být tištěny do předtisků nebo i volně na základě libovolně 

uživatelem vytvořeného tiskového vzoru. Řešena je rovněž problematika přenosu 

elektronických podob faktur přímo zákazníkům ve formátu EDI (EDICOM).  

Při fakturaci bez vazby na sklad se může využít libovolné uživatelské přednastavení obecné 

části pořizovací obrazovky. Pořizování lze urychlit využitím vazby na Obchodní případ, kdy 

se podle známého čísla obchodní zakázky dotahují údaje o odběrateli a o dodávaných 

výrobcích nebo službách přímo z uzavřené kupní smlouvy. 

 

Shrnutí základních přínosů modulu Prodej: 
 

• zlepšení organizace obchodní činnosti, prodeje a skladování firmy; 

• zprůhlednění obchodních procesů; 
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• vyšší produktivita logistického týmu; 

• lepší evidence a řízení obchodních případů; 

• jednoduchý přístup k historii obchodních případů; 

• sdílení obchodních informací mezi jednotlivými členy týmu; 

• přesná evidence, aktualizace, archivace; 

• zpřesnění odhadů budoucích tržeb. 

 

4.1.1.1. CRM modul 

 
 

Nejcennějším artefaktem společnosti jsou mimo lidské zdroje informace a práce s nimi. 

Management společnosti si je tohoto vědom, a proto je nezbytností pro úspěšné naplňování 

vize a strategických cílů společnosti implementace modulu na řízení vztahu se zákazníky, tzv. 

CRM (Customer Relationship Management).  

Systém pro řízení vztahů se zákazníkem shromažďuje významné informace o 

zákaznících, například jejich rozdělení, nákupních preferencích, kontaktní informace a další 

data, aby bylo možné zákazníkům poskytovat lepší služby. Zlepšuje organizaci obchodní 

činnosti, prodeje a marketingu firmy, pomáhá jasně, průhledně, cíleně a systematicky řešit-

organizovat obchodní činnost a činnosti s obchodem související. Pomáhá řešit vztah se 

zákazníkem všem složkám firmy, které s ním vstupují v kontakt (např. obchod, marketing, 

servis, realizace atd.). Sleduje efektivitu našeho obchodování v jednotlivých regionech. 

 

Shrnutí základních přínosů CRM systému: 
 

• zlepšení organizace obchodní činnosti, prodeje a marketingu firmy; 

• zprůhlednění obchodních procesů; 

• vyšší produktivita obchodního týmu; 

• lepší evidence a řízení obchodních případů; 

• jednoduchý přístup k historii kontaktů se zákazníky; 

• sdílení obchodních informací mezi jednotlivými členy týmu; 

• přesná evidence, aktualizace, archivace; 

• zpřesnění odhadů budoucích tržeb. 
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4.1.1.2. EDI  

 
 

V návaznosti na implementaci IS je vhodné uvažovat o propojení mezi největší zákazníky 

tzv. EDI (Electronic Data Interchange). Je to jednoduché a velmi rychlé spojení mezi 

zákazníkem a dodavatelem. Toto elektronické spojení při dobrém nastavení zpracuje 

požadavky zákazníka během pár vteřin a přenese se do celého IS. 

Do EDI je možno přenést veškeré papírové dokumenty (objednávky, faktury…) 

v elektronické podobě a jako takové jsou i posílány zákazníkovi či dodavateli po síti. Veškeré 

papírové dokumenty jsou ve formě strukturovaných standardních zpráv. Strukturovaná data 

jsou data, která jsou definována syntaktickými pravidly. Tato pravidla vytvářejí společný 

jazyk pro všechny propojené aplikace. Standardní zprávy u přenosu EDI je dán předem 

definovaným typem zprávy, kde každá položka má své místo. 

 

Shrnutí základních přínosů EDI: 
 

• rychlý a efektivní příjem požadavků od zákazníka; 

• zjednodušení komunikace zaměřené na požadavky; 

• vyšší produktivita logistického týmu; 

• lepší evidence a řízení objednávek; 

• jednoduchý přístup k historii objednávek; 

• odbourání papírové komunikace. 

 

Hlavním cílem zavedení této elektronické podoby komunikace je postupné nahrazení 

papírových dokladů elektronickými, které mají ve výsledku stejnou právní váhu jako doklady 

klasické, jsou však daleko bezpečnější a jejich předávání je efektivnější a levnější, což přináší 

potřebné úspory nákladů. 
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4.1.2. Doporučení systému K2  

 
Informační systém K2 je komplexní systém pro řízení podniků, který ve svých 

modulech provázaně řídí činnosti jednotlivých oblastí podnikového řízení. Je nadčasovým 

softwarem, který splňuje všechny požadavky kladené na informační systémy při současném 

stavu vývoje informačních technologií. 

 

Shrnutí základních přínosů K2 systému: 
 

• profesionální informační systém s ověřenou a osvědčenou strukturou zpracování 

obchodních případů; 

• vysoká míra propracování a provázání jednotlivých oblastí; 

• vyšší odolnost vůči nekvalifikovaným zásahům; 

• vědomí, že specifické servisní funkce jsou v systému obsaženy a že v případě nutnosti 

mohou být s vysokou efektivitou využity prostřednictvím kvalifikovaného zásahu 

konzultanta; 

• jednoduchost modelu licencování absolutním počtem současných uživatelů bez ohledu 

na předmět jejich činnost. 
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Závěr 

 
 

Téma mé diplomové práce byla analýza efektivnosti procesu expedice produktu ve 

vazbě na potřeby zákazníků. Mým cílem bylo zjistit, jakým způsobem funguje proces 

expedice ve firmě Mlékárna Valašské Meziříčí s.r.o. a na základě zjištěných výsledků 

navrhnout možné řešení. 

 

Informace pro zpracování diplomové práce jsem získala jak z primárních, tak 

sekundárních zdrojů. Sekundární informace jsem čerpala z odborné literatury a z interních 

materiálů společnosti. Vlastním průzkumem jsem získala informace primární formou 

dotazníků, kdy jsem oslovila 30 respondentů. Tyto údaje společně se sekundárními zdroji 

byly podkladem pro mé návrhy a doporučení společnosti. 

 

Po prostudování výsledků z daných analýz jsem specifikovala dva návrhy řešení. 

Konkrétně jsem navrhla implementaci nového ERP systému pro celou společnost s důrazem 

na modul CMR, který zajišťuje veškeré dostupné informace o zákaznících a jejich historii. 

Včetně ERP systému je možnost implementace EDI, což znamená elektronické spojení se 

zákazníkem. Toto spojení by bylo vhodné pro zákazníky, kteří odebírají velké množství 

produktů. Z mých poznatků vyplynulo, že harmonogram nakládek zboží pro zákazníky je 

kumulován do třech dnů, tudíž mým druhým návrhem je rozložení těchto nakládek do všech 5 

pracovních dnů tak, aby nevyvstaly případné problémy s čekáním vozů na zboží.  

Dále jsem se pokusila provést analýzu spediční firmy a případné konkurence. Z této analýzy 

vyplynulo, že stávající spedice je dostačující. 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem považuji cíl své diplomové práce za splněný a 

věřím, že moje poznatky pomohou zlepšit proces expedice ve společnosti Mlékárna VM. 
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Příloha č. 1 -  Organizační a řídící struktura podniku 
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