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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vyuţitím Paretova pravidla při zefektivnění sortimentu ve 

vybrané prodejně maloobchodní sítě Brněnka. Na základě obecných poznatků a 

praktickém vyuţití Paretova pravidla ve vědeckých pracích je vytvořena metodika 

určená k hodnocení nabízeného sortimentu. Vytvořená metodika je aplikována na 

záznamy o prodejích vybrané prodejny. Práce obsahuje návrhy úpravu sortimentu 

prodejny na základě aplikace vytvořené metodiky.  

Abstract 

This diploma thesis deals with the employment of the Pareto principle in increasing the 

efficiency of the product range in a selected grocery outlet of the Brněnka chain. A 

methodology for the evalution of the offered product range has been created based on 

general knowledge and practical usage of the Pareto principle in scientific work. The 

methodology is applied on sale records of a selected store. The work includes 

suggestions of product range alteration based on application of the formed 

methodology. 

Klíčová slova 

Vilfredo Pareto, Paretovo pravidlo, zefektivnění prodeje, MS Brněnka, maloobchod, 

sortiment, projekt. 

Key words 

Vilfredo Pareto, Pareto principle, selling efficiency, Brněnka grocery chain, retail, 

product range, project. 
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1 Úvod 

Světová ekonomika se jiţ několik let potýká s finanční krizí, respektive s jejími 

následky. Národohospodářská situace v České republice není výjimkou a tento stav 

pocítili jak občané, tak podnikatelské subjekty, které v tomto důsledku zaznamenávají 

stagnaci či pokles trţeb a s tím spojený pokles zisků. Tento pokles je způsoben 

zvýšenou nezaměstnaností, nejistotou spojenou se zvýšenou hrozbou ztráty zaměstnání, 

vysokými cenami potravin a neustálým růstem těchto cen i v důsledku zvýšené inflace 

v posledních letech, poklesem reálných příjmů domácností, růstem DPH a dalšími.  

Existenční nutností je proto zefektivnění podnikových procesů ve všech úrovních 

firemní struktury. 

Tato práce se zabývá maloobchodním potravinářským trhem v České republice. Není 

překvapením, ţe dominantní postavení v tomto sektoru zaujímají nadnárodní 

supermarkety a hypermarkety jako Lidl, Kaufland, Albert, Albert hypermarket, Billa, 

Penny Market, Globus, Tesco, Interspar a podobně. Mezi těmito společnostmi na 

českém trhu působí několik menších, často regionálních maloobchodních prodejců jako 

sdruţení COOP, Hruška, Brněnka atd. Maloobchodní trh s potravinami lze 

charakterizovat jako vysoce konkurenční odvětví. Dlouhodobý úspěch je podmíněn 

orientací na zákazníka, vzájemnou interakcí mezi prodejcem a zákazníkem, komfortním 

způsobem nakupování, poskytováním doprovodných sluţeb, cenou, která je pro českého 

zákazníka významným faktorem a v neposlední řadě také vhodnou nabídkou produktů, 

na kterou je tato práce zaměřena. 

Sloţení sortimentu v mnoha prodejnách s potravinami neodpovídá poţadavkům 

zákazníků. Často jsou nabízeny produkty, o které zákazníci nestojí, nebo naopak 

v nabídce chybí produkty, pro které nezbylo místo. Z tohoto důvodu si tato práce klade 

za cíl vytvořit snadno aplikovatelnou metodiku pro posouzení nabízeného sortimentu a 

tuto metodiku prakticky ověřit na existující maloobchodní prodejně s potravinami. 

Vytvořená metodika je zaloţena na analýze poměru jednotlivých poloţek sortimentu na 

celkovém souboru nabízeného zboţí. Vyhodnocení analýzy je realizováno 

prostřednictvím modifikovaného Paretova pravidla. Aplikací vytvořené metodiky na 

firemní data je moţné nalézt produkty, které váţí významné mnoţství finančních 
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prostředků, váţí nemalé prodejní plochy, ale nemají významný podíl na ziscích 

prodejny či nákupním komfortu. 

První část práce je věnována obecnému popisu Paretova pravidla a představení 

společnosti Brněnka, která v rámci spolupráce poskytla firemní data o jedné ze svých 

prodejen. Dále je v práci zpracována literární rešerše zabývající se uţitím Paretova 

pravidla. Následuje podrobný popis navrţené metodiky pro hodnocení sortimentu. 

Praktická část obsahuje aplikaci navrţené metodiky na vybranou část prodejního 

sortimentu. Výstupem této analýzy jsou návrhy na zefektivnění prodejního sortimentu 

v maloobchodní prodejně s potravinami. 
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2 Vymezení problému a cíle práce 

2.1 Cíl práce 

Cílem práce je navrhnout změny v sortimentu maloobchodní prodejny tak, aby bylo 

jeho sloţení co nejefektivnější. Návrh vychází z analýzy sortimentu prodejny, v rámci 

které jsou vytipovány produkty, které tvoří hlavní sloţku zisku a produkty, které se na 

ziscích podílí jen okrajově. Dále jsou vytipovány produkty, jeţ jsou nejvíce poptávány 

zákazníky a produkty, které jsou poptávány jen omezeně. 

2.2 Vymezení problému – společnost Brněnka 

2.2.1 Popis společnosti Brněnka 

Společnost Brněnka, jedná se o společnost s r.o., byla zaloţena v červenci roku 1997. 

Na trhu v České republice tedy působí jiţ přes 15 let. Sídlo společnosti se nachází na 

ulici Purkyňova 45 v Brně. Společnost Brněnka funguje na základě franchisového 

systému. Při zaloţení sdruţovala 23 prodejen. Sdruţení jednotlivých maloobchodních 

jednotek bylo důsledkem špatných vyjednávacích pozic s dodavateli a vysokým tlakem, 

který vyvíjely nadnárodní společnosti vstupující na český trh s potravinami. Toto 

sjednocení přineslo jak upevnění konkurenceschopnosti na trhu, tak sníţení nákladů na 

propagaci, administrativu atd. Dalším přínosem sjednocení prodejen je i výměna 

informací mezi členy franchisového systému a efektivnější řešení problémů 

vyskytujících se v tomto oboru. 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, při zaloţení měla společnost Brněnka 23 prodejen. Výhodu 

sjednocení jednotlivých prodejen pod ekonomicky silnější celek jasně dokumentuje 

vývoj počtu prodejen v rámci franchisového systému ve společnosti. Tento vývoj je 

zobrazen na níţe uvedeném grafu. [1] 
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Graf 1: Vývoj počtu prodejen společnosti Brněnka od roku 1997 (upraveno dle [1]) 

Po roce 2007 došlo ke stabilizaci počtu sdruţených prodejen a k 18. 5. 2013 spadá pod 

společnost Brněnka 219 prodejen. V současné době také vlastní dva velkoobchodní 

sklady potravin a drogerie. [2] 

Společnost Brněnka chce své zákazníky přesvědčit také o své kvalitě, kterou můţeme 

dokumentovat na základě získání několika ocenění, mezi které patří například ocenění 

Zlatý dukát z roku 2007 za kvalitu a mimořádný přínos pro obchod, ocenění BRNO 

TOP 100, které společnost získala hned čtyři roky po sobě mezi lety 2007 aţ 2010, 

v roce 2009 firma obdrţela Národní cenu kvality a další. [1] 

2.2.2 Nastavení franchisového systému 

V základním dělení rozlišujeme franchisové smlouvy „měkké“ a „tvrdé“. „Tvrdé“ 

franchisové smlouvy výrazně omezují volnost a suverenitu franchisantů. Společnost 

Brněnka si zvolila jiţ v začátcích formu „měkkých“ franchisových smluv, které mají 

menšinové zastoupení. Ponechávají tedy svým prodejnám větší volnost a kreativitu. 

Kaţdý z franchisantů musí dle smlouvy dosáhnout obratu prodejny minimálně 

300 000 Kč měsíčně. Zároveň je povinností kaţdého franchisanta odvádět měsíční 

platbu 500 Kč bez DPH vedení společnosti Brněnka. V zájmu zachování dobrého jména 
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společnosti je kaţdým členem důrazně vyţadována platební kázeň, dodrţování termínů 

splatnosti faktur, ale také akceptace letákových akcí, sortimentu a další. 

2.2.3 Dělení prodejen 

Společnost Brněnka dělí své prodejny do sedmi, respektive tří kategorií na základě dvou 

hledisek. Prvním hlediskem, které můţeme označit za objektivnější, je měsíční hrubý 

obrat. Prodejny jsou děleny následovně: 

1. kategorie A - nad 2 miliony Kč/měsíc, 

2. kategorie B - 1,5 aţ 2 miliony Kč/měsíc,  

3. kategorie C - 1 aţ 1,5 milionu Kč/měsíc, 

4. kategorie D - 0,5 aţ 1 milion Kč/měsíc, 

5. kategorie E - 0,3 aţ 0,5 milionu Kč/měsíc, 

6. kategorie START – nová prodejna v síti, která je ve zkušební době, 

7. kategorie M – speciální kategorie, do které se řadí prodejny a výdejny jídla jako 

kantýny a další. 

Druhým hlediskem jsou interní standardy Společnosti Brněnka. Vedení sítě si zde 

vytvořilo tři kategorie: 

 TOP linie – do této kategorie jsou zařazeny prodejny, které poskytují svým 

zákazníkům nejkvalitnější a nejkomplexnější sluţby. Mezi tyto faktory patří 

například šíře sortimentu, parkovací prostory, nadstandardní sluţby atd. Do TOP 

linie je zahrnuto přibliţně 65 % prodejen. 

 Standard linie – poskytuje zákazníkům méně komplexní a kvalitní sluţby neţ 

TOP linie a to především z technických (nedostatečné prostory apod.), 

finančních a jiných důvodů. Úroveň poskytovaných sluţeb je však stále na 

uspokojivé úrovni.  

 Mini linie – tato kategorie je určena především pro malé prodejny výrazně 

lokálního charakteru. Povinnosti těchto prodejen jsou do jisté míry omezeny, coţ 

je vykoupeno menším mnoţstvím výhod, kterých se dostává TOP linii a 

Standard linii. [3] 



15 

 

2.2.4 Popis strategie společnosti 

Vedení společnosti si uvědomuje, ţe nemůţe naplnit přání a potřeby všech 

potenciálních zákazníků. Z tohoto důvodu se do budoucna bude snaţit zaměřit na 

určitou skupinu zákazníků a bude se snaţit jim nabídnout více neţ konkurence. 

Přidanou hodnotu spatřuje vedení společnosti v poskytování širokého, kvalitního a 

čerstvého sortimentu, kvalifikovaného personálu, snadné dostupnosti prodejny 

z pohledu vzdálenosti od zákazníka a přívětivou aţ domácí atmosférou. Jako nedílnou 

součást zvyšování přidané hodnoty společnost označuje i ovlivnění pomocí smyslových 

vjemů atd. 

2.2.5 Vize a mise společnosti 

Firma si v rámci tvorby strategie vyprofilovala svou vizi, která zní: „Být nejlepším 

prodejcem na nezávislém trhu v regionu!“ V návaznosti na vizi byla vytvořena mise 

firmy, tedy způsob, respektive způsoby, kterými chce firma dosáhnout zmíněné vize. 

Moto této mise zní: „…JEDNODUŠE, RYCHLE A DOBŘE! ...“. Jednotlivé prvky 

mise jsou dále rozvedeny. 

 Jednoduše – jednoduchost by měla procházet napříč celou společností, tedy ve 

všech činnostech ve společnosti. Jednoduchost by však měl především vnímat 

zákazník a to díky snadné orientaci v průběhu nákupu v prodejnách společnosti 

Brněnka a díky srozumitelné komunikaci mezi zákazníkem a firmou 

prostřednictvím výzdoby, reklamy, zaměstnanců, akcí, slev a dalších. 

 Rychle – proces nákupu by měl být velmi rychlý, coţ přispěje ke spokojenosti 

zákazníků. Kaţdá prodejna by měla být přehledně uspořádána tak, aby zákazník 

zboţí nehledal. Dále by měl být rychle vybaven u pokladny, kde by se neměli 

tvořit fronty. 

 Dobře – cílem je spokojený zákazník. Pocit spokojenosti se mu budeme snaţit 

zajistit nabídkou kvalitního a širokého sortimentu, příjemným interiérem v kaţdé 

prodejně, kvalifikovaným personálem atd. 

2.2.6 Cíle společnosti Brněnka 

Společnost Brněnka si dle vedení definuje v současnosti tři základní cíle. Těmito cíli 

jsou: 
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 zvýšení počtu franchisantů, 

 poskytování co nejkvalitnějších sluţeb svým franchisantům v celé šíři 

maloobchodního podnikání a 

 poskytovat nejkvalitnější sluţby mezi nezávislými maloobchodními prodejnami 

v regionu, ve kterém působí. 

2.2.7 Dlouhodobé cíle společnosti 

Současným dlouhodobým cílem společnosti Brněnka, hovoříme o časovém rozmezí 

roku 2012 aţ 2014, je zajištění dlouhodobého rozvoje. Tento obecný cíl je dále 

specifikován v následujících bodech: 

 nárůst obratu společnosti o 5 %, 

 zvýšení zisku společnosti o 2 %, 

 zvýšení počtu prodejen o 5 %. 

2.2.8 Základní principy každodenního provozu 

Vedení společnosti Brněnka si vytvořila sadu principů, které dále rozvíjejí její strategii. 

Tyto principy definují směr, kterým by se společnost měla ubírat a to jak z pohledu 

nabízeného sortimentu, tak z pohledu systému prodeje, vyuţití disponibilních prostor a 

chování v oblasti nákladů a financí společnosti. Těmito principy jsou: 

 nabízet široký sortiment zboţí, 

 nabízet kvalitní, značkové produkty, 

 soustředit se na rychloobrátkové zboţí, 

 ukládat zboţí tak, aby šlo lehce doplňovat, 

 nabízet zboţí přímo z obchodních balení, 

 zdokonalovat samoobsluţný systém, 

 udrţovat nízké mzdové náklady, 

 neprodávat pod nákupní cenou, 

 minimalizovat náklady na pronájem prodejních ploch, 

 dosahovat vysokého obratu na m
2
 a 

 optimalizovat prodejní prostory v prodejně. 
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Vedle definované sady principů vedení společnosti Brněnka vytvořilo základní hodnoty. 

Tyto hodnoty definují, jakým způsobem by se měl chovat a působit personál a celá 

společnost na zákazníka. Do těchto hodnot patří: 

 vyţadovat vysokou obchodní etiku, 

 být bez dluhů, 

 vytvářet příjemnou atmosféru pro zákazníka, 

 myslet pozitivně a ofenzivně, 

 komunikovat se zákazníky a 

 dodrţovat heslo „Náš zákazník, nás pán“. 

Je třeba zdůraznit, ţe celá obchodní síť se orientuje především na rychloobrátkové 

zboţí, jako jsou mléčné výrobky, nápoje, pečivo a další, které je základem nabízeného 

sortimentu. Tato orientace je zapříčiněna nákupním chováním zákazníků, kdy většina 

těchto zákazníků dochází do prodejen společnosti Brněnka pěšky a jejich nákup lze 

charakterizovat jako „nákupy do tašky“. [4] 

2.2.9 Aktivity společnosti Brněnka 

V rámci růstu a dlouholetém vývoji společnosti Brněnka došlo k rozšíření, respektive 

diverzifikaci podnikatelských aktivit. Dle údajů z obchodního rejstříku, platným ke dni 

5. 11. 2012, můţe společnost Brněnka provádět následující aktivity: 

 obchodní ţivnost – koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

 zprostředkovatelská činnost, 

 pronájem nebytových prostor, 

 poradenská a konzultační činnost v oboru obchodního managementu, 

marketingu, reklamy a propagace, 

 poskytování leasingu a 

 informační sluţba. [5] 

2.2.10 Organizační struktura 

Organizační struktura centrály společnosti Brněnka je liniového charakteru. Jednatelům 

společnosti je přímo podřízena obchodní ředitelka a šestičlenná obchodní rada. 

Obchodní ředitelce je přímo podřízen manaţer společnosti a dvě asistentky. 
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Obrázek: 1 Organizační struktura centrály společnosti Brněnka (upraveno dle [4]) 

Systém řízení prodejen v rámci společnosti Brněnka, který má taktéţ liniovou strukturu, 

je nastaven tak, ţe nejnadřazenějším prvkem je centrála společnosti v čele s vedením. 

Struktura se dále větví na vlastní prodejny franchisora a na prodejny, které spadají pod 

franchisové partnery. Obě tyto větve se dále rozpadají na jednotlivé prodejny jak u 

franchisora, tak u franchisantů. 

 

Obrázek 2: Organizační struktura prodejen společnosti Brněnka (upraveno dle [4])  
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3 Teoretická část 

3.1 Vilfredo Pareto 

Vilfredo Frederico Damaso Pareto byl významným italským ekonomem, 

sociologem a politologem. Narodil se v Paříţi 15. července roku 1848 a zemřel 19. 

srpna 1923 ve švýcarské Ţenevě. Vilfredo Pareto je řazen do lausannské školy, k čemuţ 

přispělo i jeho působení na této univerzitě. Pareto pocházel ze šlechtické rodiny Jeho 

otec byl stavebním inţenýrem, který utekl do exilu z Itálie. Celá rodina se pak v roce 

1858 vrátila do Itálie. Vilfredo Pareto se rozhodl co do profese následovat otce a 

studoval inţenýrství na Polytechnickém Institutu v Turíně. Po absolvování 

Polytechnického institutu, na kterém promoval v roce 1870, se stal ředitelem 

společnosti Rome Railway Company a poté se v roce 1874 stal generálním ředitelem 

koncernu ţeleza a oceli Societŕ Ferriere d'Italia. 

Pareto se během svého ţivota významně politicky angaţoval, výrazně kritizoval 

italskou vládu, coţ vyústilo ve vstup do opozice. Byl vládou označen za výtrţníka, 

vyšetřován a zastrašován. V ekonomii začal působit aţ po seznámení s Maffeem 

Pantaleonim, neoklasickým ekonomem. Vilfredo Pareto byl zaujat názory Leóna 

Walrase, ačkoliv se mnohdy názorově neshodovali jak na poli ekonomie, tak na poli 

politickém. Díky Walrasovi se Vilfredo Pareto dostal v roce 1893 na katedru politické 

ekonomie lausannské univerzity. Z této pozice odešel v roce 1907. 

Vilfredo Pareto je příznivcem normativní ekonomie. Hlavní Paretův přínos 

spatřujeme v oblasti ekonomického blahobytu, nebo také společenského blahobytu. 

Jeho cílem je dosáhnou maximálního blahobytu při daných omezeních. Dále přispěl 

k rozvoji ordinálního měření uţitečnosti, respektive zpochybnil kardinální teorii měření 

uţitečnosti. [6] 

3.2 Paretovo pravidlo 

„Dlouhou dobu Paretův zákon v ekonomii spíše překážel a působil jako přebytečný 

balvan, s nímž si nikdo nevěděl rady: byl to empirický zákon, který nikdo nedokázal 

vysvětlit.“ 

Josef Steindl [7] 
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Pro hlubší pochopení Paretovy analýzy je nutno zmínit, kam sahají její kořeny. Paretova 

analýza je úzce spjata s teorií blahobytu. „Ekonomie blahobytu je část ekonomické 

teorie, která poskytuje rámec pro hodnocení dopadů veřejných projektů na efektivnost 

ekonomiky a rozloţení příjmů ve společnosti.“ [8] 

Ekonomie blahobytu respektive teorie blahobytu pracuje s takzvaným společenským 

blahobytem. Jedná se o moţnost porovnávat jednotlivé stavy ve společnosti a na 

základě těchto srovnání vybrat stav nejlepší. Teorie blahobytu je tedy zaloţena na teorii 

efektivnosti. [9] 

Společenský blahobyt je problematika sahající do doby středověku, nicméně velkého 

pokroku se dosáhlo v 19. století především v Anglii. A právě v tomto období působil 

Vilfredo Pareto, který se zabýval teorií uţitečnosti a společenským blahobytem.  

Pareto v rámci svého zkoumání zjišťoval vztahy mezi bohatstvím a příjmy anglické 

populace v 19. století. Při analýze zjistil, ţe většina příjmů a bohatství je ovládána 

nepoměrnou menšinou populace. Tento fakt nebyl nijak překvapující, nicméně při 

hlubším zkoumání objevil dvě významné skutečnosti. První skutečností je fakt, ţe mezi 

procentem celkové populace a výší příjmů a bohatství existuje konsistentní 

matematický vztah. Pro představu uvedeme, ţe 20 % populace vlastní 80 % bohatství, 

10 % populace vlastní 70 % bohatství a 5 % populace vlastní 50 % bohatství.  Na 

základě tohoto vztahu lze relativně přesně předpovědět rozdělení bohatství ve 

společnosti, které je značně nevyrovnané. Druhým faktem je, ţe tento stav se neustále 

opakoval nezávisle na tom, jaké zvolíme časové období, případně i jakou zvolíme zemi 

pro tuto analýzu. Pareto uskutečnil tento objev v roce 1897. 

Na základě tohoto objevu se pro tuto nerovnováhu začal pouţívat výraz Paretovo 

pravidlo, především po zásluze amerického odborníka na management kvality Josepha 

Mosese Jurana, nebo také Paretův princip, pravidlo 80/20, princip nejmenšího úsilí či 

princip nerovnováhy. Sám Pareto nikdy toto pravidlo nijak nepojmenoval. 

Obecně můţeme Paretovo pravidlo definovat tak, ţe menšina vstupů, příčin a úsilí 

způsobuje, nebo vede k většině výstupů, následků a výsledků. Zmíněný poměr 80/20 

nelze brát doslovně, musíme akceptovat jistou toleranci v rámci tohoto poměru. 

Z Paretova pravidla tedy vyplývá, ţe existují činnosti, které jsou mnohem více důleţité 
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neţ jiné a při správném výběru těchto činností respektive ignoraci méně důleţitých 

aktivit můţeme dosáhnout výrazně vyšší efektivity. [7] 

Literatura také označuje zmíněných 20 % jako „ţivotně důleţitou menšinu“ a 80 % jako 

„uţitečnou většinu“. [10] 

 

Obrázek 3: Paretovo pravidlo 80/20 (upraveno dle [7]) 

3.2.1 Užití Paretova pravidla 

 Uţití Paretova pravidla se neomezuje jen na ekonomickou či podnikatelskou 

oblast, lze jej vyuţít prakticky ve všech kaţdodenních činnostech. Například 80 % 

poruch zapříčiňuje 20 % strojního zařízení, 80 % zisku je tvořeno prodejem 20 % 

výrobků, nebo ţe 20 % zločinců páchá 80 % trestných činů, či 20 % motoristů 

 

 

 

Vstupy Výstupy 

Příčiny Následky 

Úsilí Výsledky 
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způsobuje 80 % dopravních nehod. Je nutno se vţdy zamyslet nad prováděnou činností 

a pokusit se nalézt právě 20 % vstupů, času či úsilí, které se nejvýrazněji podílejí na 

výsledku. Při správné aplikaci Paretova pravidla lze dosáhnou vyššího uspokojení jak 

jednotlivců, tak i celých společenských skupin a dále tak umocňovat efektivitu, nebo 

například ziskovost v podnikatelské sféře. [7] 

3.2.2 Realizace Paretova pravidla 

Systematicky můţeme obecnou realizaci Paretovy analýzy shrnout do několika 

hlavních bodů, kdy součástí analýzy je i grafické znázornění pro přehlednější 

interpretaci výstupu analýzy. Analýzu můţeme provádět následujícím způsobem: 

1. Definování předmětu analýzy – jedná se o výběr aktivity nebo činnosti, kterou 

chceme podrobit analýze za účelem zvýšení efektivity. Jedná se například o 

zmetkovitost, poruchovost strojů, ziskovost z prodejního sortimentu a další. 

2. Sběr dat – pro realizaci analýzy je nutné, abychom disponovali dostatečným 

počtem relevantních dat o v předchozím bodě definovaném problému. 

3. Výběr prvků, které budeme analyzovat – jedná se o výběr prvků 

z nashromáţděných dat, které podrobíme analýze. Můţe se jednat například o 

jednotlivé produkty, chyby ve výrobním procesu a další. 

4. Přiřazení hodnot vybraným prvkům – vybraným hodnotám z předchozího bodu 

se přiřadí příslušné numerické hodnoty. Ty selektujeme z nashromáţděných dat. 

Velmi často se tyto údaje uspořádávají do tabulky, která obvykle obsahuje pět 

sloupců – v prvním sloupci jsou obsaţeny jednotlivé prvky z námi definovaného 

předmětu pozorování (při zjišťování chyb ve výrobním procesu se jedná o 

kaţdou jednu poruchu či neshodu), další sloupce obsahují četnosti výskytu 

těchto neshod, dále podíl výskytu daného prvku na celkovém počtu výskytů, 

čtvrtým sloupcem bývá kumulativní součet výskytů a poslední sloupec je 

vyhrazen pro procentuální kumulativní součet. 

5. Seřazení vytvořeného seznamu - data v tabulce se poté seřadí dle námi 

definovaného kritéria, například dle počtu poruch či výše trţeb. Seřazení je vţdy 

sestupné. 
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6. Provedení veškerých výpočtů – na základě přiřazených hodnot jednotlivým 

prvkům z bodu 4 vypočítáme potřebné údaje (podíl prvku na celkovém počtu, 

kumulativní součet výskytů a procentuální kumulativní součet. 

7. Konstrukce grafu – graf bývá zpravidla sloupcový. Na ose „x“ se nanáší 

jednotlivé prvky z námi definovaného předmětu pozorování, levá osa „y“ 

znázorňuje četnosti jednotlivých prvků a pravá osa „y“ zobrazuje kumulativní 

četnost v procentech. Součástí grafu je také tzv. Lorenzova křivka. Lorenzova 

křivka je kumulativní distribuční funkcí, která vznikne součtem hodnot 

jednotlivých prvků na ose „x“, které se následně spojí do křivky. 

8. Stanovení kritéria pro rozhodování – v tomto bodu se rozhodujeme, jaký poměr 

vyuţijeme ke tvorbě návrhů na nápravná opatření. Zda vyuţijeme standardních 

80/20, nebo zvolíme jinou alternativu. 

9. Nalezení hlavních příčin nedostatků – pro nalezení hlavních nedostatků máme 

dvě moţnosti – buďto je vyčteme ze sestavené tabulky (procentuální 

kumulativní součet), nebo z grafického zpracování. 

10. Návrh nápravných opatření – nápravná opatření jsou konečným výstupem 

Paretovy analýzy. [11] 

3.3 Optimalizační metody – matematické programování 

Smyslem této části dokumentu je přiblíţit vybrané nástroje v oblasti optimalizace, které 

mohou poslouţit jako alternativa k Paretově analýze. Zaměříme se na optimalizační 

modely z oblasti matematického programování. Tyto modely umoţňují najít optimální, 

tedy nejlepší variantu dle zadaných kritérií. Vzorec 1 definuje obecnou formulaci 

modelu matematického programování a označujeme ji jako účelová funkce: 

                (1)  

                       (2)  

                            (3)  

                                    (4)  

      (5)  
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Vzorce 2, 3, 4 a 5 tvoří soustavu omezujících podmínek. Funkce f(x), respektive g(x) 

jsou libovolné funkce, argument x vyjadřuje vektor hodnot dané funkce. Proměnná bi 

reprezentuje omezení dané funkce. 

3.3.1 Lineární programování 

Mezi nejpouţívanější modely matematického programování patří lineární 

programování. Atraktivita tohoto modelu spočívá především v jeho jednoduchosti a to 

díky tomu, ţe jak účelová funkce, tak i soustava omezujících podmínek má lineární 

charakter. Model lze formulovat následujícími rovnicemi: 

Proměnné xj značí veličiny, jejichţ optimalizace je podmínkou pro výběr nejlepší 

varianty. Parametr cj vyjadřuje ocenění proměnné účelové funkce a můţe to být 

například cena výrobku. bi označuje omezení daných podmínek a aij je parametrem 

omezujících podmínek a můţe reprezentovat úrokovou míru, jednotkové investiční 

náklady, materiálové a finanční limity, minimální objem produkce a jiné. Proměnná bi 

reprezentuje, jak jiţ bylo výše zmíněno, omezení a to časové, kapacitní, mnoţstevní a 

další. 

Výpočet tohoto modelu matematického programování je zpravidla uskutečňován 

pomocí výpočetní techniky, ale lze vyuţít i maticového zápisu a výpočtu bez IT. Mezi 

obvykle pouţívané metody při řešení rozhodovacích úloh lineárního programování 

patří: 

           ∑    

 

   

 (6)  

∑     

 

   

                  (7)  

∑     

 

   

                        (8)  

 ∑     

 

   

                              (9)  

                   (10)  
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 Primární algoritmus – někdy také označován jako simplexová metoda, 

 Duální algoritmus a jiné. 

3.3.2 Nelineální programování 

Nelineální programování na rozdíl od výše zmíněného lineárního programování 

nepouţívá pouze soustavy lineárních rovnic a nerovnic, ale zahrnuje i nelineální vazby 

systému. Nelineální vazby jsou v reálném světě mnohem obvyklejší záleţitostí neţ 

lineální, nicméně obecnou snahou při řešení rozhodovacích úloh je systémy linearizovat 

a to z několika důvodů: 

 nedostatek spolehlivých a přesných údajů pro kvantifikaci nelineárních modelů, 

 sloţitost lineárního modelu přináší řadu komplikací a ty mohou vést 

k nesprávnému sestrojení modelu, případně nerealizovatelnosti modelu 

například z časových důvodů, 

 a důleţitým aspektem je i neexistence obecného algoritmu, který by vedl k 

řešení nelineárního programování. V současnosti disponujeme jen algoritmy, 

které jsou vhodné jen pro určité skupiny respektive třídy nelineárního 

programování. 

Jako jednu z nejpouţívanějších skupin nelineárního programování lze zmínit například 

konvexní programování. [12] 

3.4 Literární rešerše 

Jak jiţ bylo zmíněno, Paretovo pravidlo lze aplikovat na velké mnoţství rozhodovacích 

problémů či činností, které mohou být různých oborů. Vysoká univerzálnost a 

jednoduchost je nejpodstatnějším atributem této metody. Toto tvrzení si dokáţeme i na 

ukázkách několika vědeckých prací, kde bylo Paretovo pravidlo aplikováno a zároveň 

nám tyto práce poskytnou obecný přehled, jak je Paretovo pravidlo pouţíváno a jaká 

metodika byla autory příslušných článků pouţita. Získané znalosti dále pouţijeme pro 

formulaci vlastní metodiky. 

H. Frank Cervone se ve své studii Using Pareto analysis to determine task importance 

rankings, vydané roku 2009, zabývá aplikací Paretovy analýzy při snaze nalézt 20 % 

činností, které tvoří největší přínos při procesu tvorby digitální knihovny. Cervone 

doporučuje týmu, který má realizaci projektu na starosti, aby si vytvořili seznam úkolů, 
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které budou muset v rámci realizace splnit. Kaţdému z těchto úkolů je třeba přiřadit 

určitou váhu dle předem definovaného kritéria. Takto sestavený seznam doporučuje 

sestupně seřadit. Po propočtu kumulovaných součtů a procentuálních vyjádření u 

jednotlivých úkolů doporučuje, podobně jako obecná metodika Paretovy analýzy, 

vytvořit Paretův diagram, který bude graficky interpretovat analyzovanou problematiku. 

Podle Cervoneho však realita přináší jistá úskalí, která aplikaci komplikují. Nemalou 

překáţkou v jeho studii je například obtíţnost přiřadit některým úkolům určitou váhu. 

Běţným postupem při přiřazování hodnoty analyzovaného nedostatku či úkolu bývá 

vyuţití Likertovy stupnice v intervalu jedna aţ pět, popřípadě jedna aţ deset. Hodnota 

jedna můţe znamenat například nízkou závaţnost a hodnota pět či deset závaţnost 

vysokou. Výslednou váhu pak lze spočítat pomocí následujícího vzorce: 

kde k značí počet uţivatelů či hodnotitelů problému a n je přiřazená závaţnost od 

kaţdého hodnotitele. Značnou nevýhodou tohoto výpočtu je fakt, ţe ne vţdy máme ke 

všem hodnoceným úkolům stejný počet respondentů. Tato nevyrovnanost pak můţe 

výrazně zkreslit hodnotu váhy a negativně ovlivnit celou analýzu. Autor dále poukazuje 

na to, ţe pokud Lorenzova křivka nevykazuje svůj charakteristický logaritmický tvar, 

pak je mnohdy lepší zvolit jinou metodu pro analýzu. Posledním varováním při pouţití 

Paretovy analýzy je skutečnost, ţe někdy mohou být úkoly či činnosti, které jsou 

předmětem hodnocení, formulovány velmi obecně, nebo naopak velmi specificky. 

Můţe tak například dojít k nevhodnému přiřazení váhy jednotlivým úkolům. [13] 

Mezi starší publikace (2002) vyuţívající Paretovo pravidlo můţeme zařadit The Pareto 

principle in organizational decision making autorů Ralpha Crafta a Charlese Leakea. 

Studie je zaměřena na výběr 20 % projektů v oblasti obchodních aktivit firmy, jeţ 

přinesou 80 % hodnoty pro danou firmu. Tyto projekty budou následně financovány a 

realizovány. Vzhledem k nestabilním vnějším podmínkám R. Craft a CH. Leake 

upozorňují na fakt, ţe rozhodnutí je činěno v podmínkách nejistoty. Jednotlivé projekty 

byly hodnoceny souborem pěti otázek, bylo tedy vyuţito dotazníkového šetření, na 

které odpovídaly vybrané týmy. Celkové získané bodové hodnocení bylo základem pro 

     ∑             

 

   

  (11)  
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určení významnosti projektů a jejich následnou selekci. Mezi poţadavky pro výběr 

projektů byla rychlost, jednoduchost a účinnost. [14] 

Paretovo pravidlo pouţili také R. Gandhinathan a G. Karuppusami ve své studii z roku 

2006. Cílem jejich studie bylo nalézt nejvýznamnější kritické faktory úspěchu v total 

quality managementu (TQM). Předmětem analýzy bylo 37 studií respektive odborných 

článků z této oblasti. Výstupem pak byla sada 56 nejvýznamnějších faktorů úspěchu 

(CSF). Tyto byly dále roztříděny dle jejich významu. [15] 

Oblíbenost Paretova pravidla v oblasti managementu a výběru důleţitých či 

významných činností potvrzuje i H. Bartošová a J. Bartoš v knize Řízení a rozvoj 

lidských zdrojů. Dalším autorem vyuţívajícím Paretovo pravidlo, tentokrát v oblasti 

time managementu (TM), pro účely výběru důleţitých činností je L. Mládková ve své 

práci Management. [16], [17] 

Další oblastí pro aplikaci Paretova pravidla je analýza dodavatelů. Monika Zálesnická 

se v práci Návrh zlepšení procesu nákupu v systému řízení kvality dle ČSN ISO 

9001:2008 snaţí nalézt stávající dodavatele, kteří se nejvíce podílí na prodeji zboţí a 

sluţeb vybrané firmě. Podobně aplikoval Paretovo pravidlo P. Brach. Jeho cílem byla 

optimalizace a roztřídění dodavatelů za předpokladu, ţe 20 % dodavatelů se podílí na 

prodeji svých sluţeb a zboţí 80 % procenty. [18], [19] 

Poslední oblastí, které v této části práce bude věnován prostor, je zvyšování kvality ve 

výrobním procesu pomocí výběru nejvýznamnějších neshod respektive vad. Tomuto 

tématu se věnoval Jiří Vlach ve své studii Zlepšování jakosti ve výrobě přívěsů. Vlach 

posuzoval významnost jednotlivých neshod prostřednictvím tří kritérií, kterými byly 

náklady na neshody, závaţnost neshod a četnost výskytu neshod. [20] 

3.5 Projekt 

Alena Svozilová definuje ve své knize Projektový management projekt následovně: 

„Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: 

 dán specifický cíl, jenţ má být jeho realizací splněn, 

 definováno datum začátku a konce uskutečnění, 

 stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.“ 
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Alternativně lze projekt definovat takto: „Projekt je dočasné úsilí vynaloţené na 

vytvoření unikátního produktu, sluţby nebo určitého výsledku. Dočasnost zde znamená, 

ţe kaţdý projekt je ohraničen časovým rámcem – respektive má určen začátek a konec, 

a to formou: 

 data zahájení a data ukončení, 

 data zahájení a stavem naplnění cílů projektu, 

 data zahájení a konstatováním, ţe z nějakých důvodů cílů nelze dosáhnout, 

neboť došlo ke změně podmínek nebo potřeb realizace projektu.“ [21] 

3.5.1 Trojimperativ projektu 

V projektovém managementu či obecně v projektu můţeme definovat tři základní pilíře 

respektive poţadavky na projekt. Těmito poţadavky jsou: 

 cena, 

 kvalita, 

 čas. 

Tyto poţadavky se vzájemně ovlivňují a v projektu jde o jejich sladění tak, aby bylo 

dosaţeno poţadovaného výstupu. Vzájemné ovlivnění jednotlivých veličin je 

protichůdné. Pokud se například rozhodneme investovat do navrţeného projektu méně 

finančních prostředků, neţ bylo původně zamýšleno, pak se pravděpodobně sníţí 

kvalita projektu nebo realizace projektu bude trvat déle, neţ bylo plánováno. Pro lepší 

pochopení si lze trojimperativ projektu představit jako trojúhelník, v jehoţ vrcholech 

leţí čas, kvalita a cena projektu a ve vnitřním prostoru trojúhelníku leţí náš cíl. Posuny 

umístění našeho cíle zároveň mění vzdálenosti od jednotlivých vrcholů trojúhelníku, 

respektive poţadavků. 

Trojimperativ projektu neplatí jen pro projekt jako celek, ale můţeme jej aplikovat na 

jakýkoliv proces jak v rámci projektu, nebo i mimo projektové řízení. [22] 

3.5.2 Kritéria úspěšnosti a neúspěšnosti projektu 

Splnění nadefinovaných základních pilířů v rámci trojimperativu projektu zdaleka 

nestačí k výsledné úspěšnosti projektu. Pro vyhodnocení, zda byl projekt úspěšný či 

nikoliv se pouţívají tzv. kritéria úspěchu projektu, která by měla být srozumitelná, 
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jednoznačná a měřitelná. V knize Projektový management podle IPMA od J. Doleţala a 

kolektivu jsou rozlišeny tři základní soubory kritérií: 

 kritéria vlastníků projektu, 

 kritéria konečného provozovatele a 

 zisková kritéria subjektů, které projekt financují. 

Mezi nejčastější kritéria můţeme zařadit: 

 funkčnost projektu, 

 spokojenost zákazníka, respektive splnění jeho poţadavků, 

 spokojenost stakeholderů, 

 včasné uvedení na trh při definované kvalitě a ceně, 

 dosaţení poţadované rentability projektu, 

 vypořádání se s konflikty v rámci projektu, 

 dostatečná motivace pro manaţery, 

 vliv na okolí projektu a ţivotní prostředí a další. 

Současný projektový management definuje i kritéria neúspěšnosti projektu, která úzce 

souvisí s trojimperativem projektu a jsou doplněna o další negativní vlivy. Do těchto 

kritérií řadíme: 

 překročení nákladů na projekt, 

 nedodrţení termínů projektu, 

 nedosaţení plánované jakosti, 

 nespokojenost zákazníků a stakeholderů, 

 nepředpokládané negativní vlivy na ţivotní prostředí a další. [22] 

3.6 Zisk 

Zisk bývá označován jako primární cíl podnikání. Obecně je zisk definován jako rozdíl 

mezi celkovými náklady a celkovými příjmy. Ekonomická teorie však rozeznává zisk 

účetní a ekonomický. 

Pro vymezení pojmu účetní zisk a ekonomický zisk je však nutno objasnit co vyjadřují 

explicitní náklady a implicitní náklady. Explicitní náklady jsou takové, které firma 

reálně platí, musí je tedy vynaloţit v peněţní formě. Jedná se nejčastěji o pronájem či 

nákup výrobních faktorů (mzdy, strojní zařízení, suroviny a další). Tyto náklady se 
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neliší od záznamů v účetnictví. Implicitní náklady, označovány někdy jako náklady 

obětované příleţitosti, na rozdíl od explicitních nákladů firma neplatí. Jedná se 

v podstatě o výnosy, kterých by firma dosáhla realizací jiné aktivity neţ té, kterou si 

zvolila. 

Nyní si můţeme objasnit pojmy účetní a ekonomický zisk. Účetní zisk lze vyjádřit jako 

rozdíl celkových příjmů a explicitních nákladů. Ekonomický zisk je definován jako 

rozdíl účetního zisku a implicitních nákladů. Alternativně můţeme po odvození 

ekonomický zisk vyjádřit jako rozdíl celkových příjmů a součtu explicitních a 

implicitních nákladů. 

Navrţená metodika a následná aplikace metodiky na záznamy o prodejích společnosti 

Brněnka vycházejí z účetního pojetí zisku. Vzhledem k formě poskytnutých údajů 

musel tento zisk být vypočítán. Výpočet zisku je realizován prostřednictvím vzorce 

číslo 16. [23] 
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4 Analytická část 

4.1 Analýza prodejny 

Vybraná prodejna spadá pod maloobchodní síť společnosti Brněnka. Nachází se na 

Náměstí míru 1. Jedná se o prodejnu střední velikosti s prodejní plochou o velikosti 

přibliţně 200 m
2
. Celkové měsíční náklady firma kalkuluje na 3 miliony Kč. Průměrná 

denní trţba činí 130 tisíc Kč. Prodejnu navštíví průměrně necelých 1300 zákazníků 

denně. Průměrná finančně vyjádřená výše nákupu je firmou stanovena na 96 Kč.   

Prodejna je umístěna v blízkosti točny tramvaje. Jedná se o samostatně stojící přízemní 

klasickou prodejnu společnosti Brněnka. V rámci okolní zástavby je prodejna dobře 

viditelná díky reklamním plakátům vystaveným ve výlohách a dalším reklamním 

prvkům. Interiér prodejny neodpovídá zákaznickému standardu. Momentální vizuální 

stav prodejny můţe v zákazníkovi vyvolávat negativní dojem, který sniţuje komfort při 

nákupu.  

Uspořádání sortimentu je mnohdy chaotické a nepřehledné. Od některých druhů zboţí 

je zákazníkům zbytečně nabízeno velké mnoţství vzájemně velmi podobných výrobků. 

Tyto výrobky zabírají prodejní plochy, které mohou být lépe vyuţity. Naopak pro jiné 

skupiny výrobků je vyhrazen velmi malý aţ nedostatečný prostor. Výrobky se pak přes 

sebe překrývají a působí neuspořádaným dojmem. 

4.2 Popis dat 

Údaje o prodejích, které byly poskytnuty společností Brněnka, a které mohou být 

pouţity pro analýzu, jsou v časovém rozmezí od 5. 4. 2012 do 5. 11. 2012. Sběr 

firemních dat, respektive záznamy o prodejích v naší prodejně jsou pořizovány pomocí 

elektronického systému. Záznamy byly poslány ve formě, kterou ilustruje Obrázek 4. 

 

Obrázek 4: Forma zaslaných údajů o prodejích (vlastní zpracování dle interních dat společnosti 

Brněnka) 

Údaje o prodejích byly zaslány v programu MS Excel, ve kterém probíhalo následné 

zpracování. Jeden řádek představoval jeden produkt, prodaný v daný den. Datový 
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soubor se skládal z 361554 řádků. Kaţdý zápis o produktu obsahoval devět atributů a 

to: 

1. datum, 

2. registr, 

3. čárový kód, 

4. název, 

5. sazbu DPH, 

6. měrnou jednotku, 

7. prodejní cenu, 

8. prodané mnoţství za daný den a  

9. trţby za daný produkt pro daný den. 

Je třeba dodat, ţe data, která jsou elektronickým systémem zaznamenávána, jsou 

neúplná, nemalá skupina produktů nemá v záznamech čárové kódy, data obsahují 

chyby, neexistuje stejný způsob zápisu apod. Hlavním nedostatkem je chybějící 

identifikátor produktů, na základě kterého by bylo moţné produkty vyhledávat. Jako 

alternativa byl pro vyhledávání pouţit název produktu, ačkoliv pro tak široký prodejní 

sortiment je tato metoda naprosto nevyhovující. 

4.3 Zpracování dat a charakteristika podskupin 

Kaţdý zápis o prodeji produktu byl obsaţen v jedné buňce programu MS Excel a bylo 

nutno extrahovat jednotlivé atributy do samostatných buněk. Tato extrakce probíhala 

pomocí funkcí a jejich kombinací v programu MS Excel a dalších nástrojů, které tento 

program nabízí. 

Pro analýzu byly na základě subjektivního zhodnocení zvoleny tři podskupiny produktů 

a to sirupy, čaje a bonbóny. Všechny podskupiny byly pro analýzu vybrány z důvodu 

velmi široké nabídky produktů, kdy tento počet produktů nekoresponduje dle autora 

s poţadavky zákazníků a zároveň se zájmy vlastníků společnosti Brněnka. Jak jiţ bylo 

řečeno, sledované období je sloţeno ze sedmi měsíců a to od 5. 4. 2012 do 5. 11. 2012. 

Je nutno dodat, ţe v nabízeném sortimentu se objevily produkty, které nebyly nabízeny 

po celé sledované období. Tato skutečnost vnáší do výpočtů výsledných poměrů 

zkreslení, které sestavený kalkulační vzorec není schopen obsáhnout. Jednotlivé 

podskupiny lze charakterizovat následujícími popisy. 
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1. Sirupy – jedná se o produkty koncentrovaných roztoků cukrů ve vodě, nebo 

ovocných šťávách, které nejsou určeny k přímé konzumaci. Do této kategorie 

spadají všechny produkty jak v plastových, tak skleněných obalech. 

2. Čaje – do podskupiny čajů jsou zařazeny veškeré sáčkové a sypané čaje, které 

jsou určeny k vyluhování ve vodě. Do této skupiny nepatří produkty v tekuté 

formě. 

3. Bonbóny – v této práci je skupina bonbónů vymezena jako sladkosti, které jsou 

obsaţeny v plastových obalech nejčastěji čtvercového typu jako například 

gumový medvídci, hašlerky a další. Bonbóny v jiném neţ čtvercovém, 

popřípadě obdelníkovém obalu (například mentos, tic-tac a další) do skupiny 

nejsou zahrnuty. 

Marţe, kterou společnost uvádí je u všech tří sledovaných podskupin výrobků stejná a 

to 42 %. Podíl marţe na krytí nákladů je pro všechny produkty stejná a společnost 

Brněnka ji uvádí ve výši 17,5 %. Sníţená sazba DPH činila v roce 2012 14 %. 

  



34 

 

5 Návrhová část 

5.1 Návrh metodiky zpracování 

Postup zpracování dat a následného vyhodnocení je velmi podobný jako výše zmíněný 

obecný postup Paretovy analýzy. Metodika pro zpracování dat pro účely této práce se 

od obecného postupu liší jen drobnými úpravami. Odlišnosti vyplynuly z důvodu potřeb 

autora práce a z důvodu charakteru odvětví a získaných dat. Navrţená metodika se 

skládá z následujících bodů, které budou následně blíţe popsány: 

1. definice a výběr jednotlivých skupin a podskupin potravin, 

2. výběr části dat (podskupin) a časového období pro analýzu, 

3. výběr rozhodovacích kritérií, 

4. sestrojení kalkulačního vzorce, 

5. výpočet, případně extrakce hodnot rozhodovacích kritérií z dostupných dat, 

6. sestupné seřazení analyzovaných poloţek dle procentuálního podílu 

vybraného kritéria na celkovém objemu podskupiny, 

7. výpočty kumulativních součtů poloţek podskupiny, 

8. sestrojení Paretova diagramu, 

9. posouzení vhodnosti poměru 80/20, případně jeho úprava, 

10. návrh nápravných opatření. 

Ad 1) Vzhledem k velikosti datového souboru a potřebě analyzovat jen určité části 

prodejního sortimentu vybrané prodejny společnosti Brněnka je třeba veškeré nabízené 

zboţí roztřídit do skupin, případně podskupin. Dělení sortimentu bylo zvoleno 

dvouúrovňové. První úroveň představuje dělení potravin dle prováděcích vyhlášek 

k zákonu o potravinách. Následující výčet je přehledem těchto skupin. [24] 

a) Mlýnské výrobky, pekařské výrobky, těstoviny a cukrářské výrobky. 

b) Škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena. 

c) Zmraţené potraviny. 

d) Čaj, káva, kávoviny. 

e) Koření, jedlá sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla, hořčice. 

f) Přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakao, čokoláda. 

g) Čerstvé ovoce a zelenina, zpracované ovoce a zelenina, suché skořápkové 

plody, houby, konzumní brambory. 
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h) Mléko a mléčné výrobky, mraţené krémy, jedlé tuky a oleje. 

i) Maso, masné výrobky, ryby, výrobky z nich, vejce a majonézy. 

j) Nealkoholické nápoje, ovocná vína, medovina, pivo, líh, lihoviny a ostatní 

alkoholické nápoje, kvasný ocet a droţdí. [25] 

Druhou úrovní, podskupinami, jsou produkty, které jsou si blízkými substituty a jsou 

spotřebiteli snadno zaměnitelné. Jako příklad lze uvést těstoviny, rýţi, sirupy, bonbóny, 

čaje, čokolády a další. Níţe uvedená analytická část se vztahuje k vybraným 

podskupinám. 

Ad 2) V předcházejícím bodě bylo zmíněno, ţe analýze není třeba podrobit celý 

nabízený sortiment prodejny, ale jen vybrané části. Dále, vzhledem k vybraným 

nástrojům pro analýzu, rozsahu dat a jejich struktuře by analýza zaměřená na celý 

sortiment byla značně neefektivní, především z časového hlediska. Výběr těchto částí, 

respektive podskupin je do značné míry subjektivní záleţitostí. Je však třeba brát na 

vědomí, ţe prodejna se co do velikosti řadí mezi středně velké samoobsluţné prodejny, 

jejíţ nabízený sortiment je značně široký, coţ v případě naší prodejny není ku 

prospěchu věci, neboť tato šíře negativně působí na komfort zákazníků, orientaci a 

vizuální stránku prodejny. 

Výběr časového období pro analýzu se odvíjí od rozsahu dostupných dat pro 

zpracování, ale je také do značné míry individuální. Je moţné vybrat jeden časový 

interval, nebo více intervalů. V našem případě je sledované období tvořeno sedmi 

měsíci pro kaţdou podskupiny. 

Ad 3) Při řešení zefektivnění sortimentu musí být naplněna jak přání zákazníků 

v podobě spokojenosti s nabízeným sortimentem, tak poţadavky vlastníků. Z tohoto 

důvodu, ale také z důvodu zvýšení objektivnosti pro výsledná doporučení k vyřazení 

některých druhů zboţí byla zvolena rozhodovací kritéria dvě. Takto nastavený systém 

zabrání vzniku moţné situace, kdy určitý produkt bude prodáván co do mnoţství ve 

velkém počtu kusů a tudíţ bude zákazníky oblíben, ale díky nízké marţi nebude 

přinášet vysoký zisk společnosti Brněnka. Doporučení k odstranění takového produktu 

by pak bylo neţádoucí. Prvním rozhodovacím kritériem je podíl jednotlivých druhů 

zboţí na celku podskupiny dle počtu prodaných kusů. Druhým rozhodovacím kritériem 

je podíl jednotlivých druhů zboţí na celku podskupiny dle zisku. 
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Ad 4) V našem případě nejsou marţe ani zisk obsaţeny v dostupných datech, a proto je 

nutno odvodit kalkulační vzorec pro výpočet marţí respektive zisků na jednotlivé 

produkty. Kalkulační vzorec byl sestaven následovně: 

kde Zkus je část obchodní marţe na krytí zisku jednoho kusu produktu. Tento můţeme 

také jednoduše označit jako zisk. PCbezDPH reprezentuje prodejní cenu bez DPH a 

NCbezDPH zastupuje nákupní cenu bez DPH. Koeficient 0,825 vychází z údajů 

společnosti Brněnka, kdy 17,5 % z obchodní marţe je vyhrazeno na krytí provozních 

nákladů prodejny.  

Následující kroky blíţe popisují vznik a logiku kalkulačního vzorce. 

 Prodejní cena bez DPH byla vypočítána jako: 

kdy koeficient 0,8772 byl získán jako podíl 
   

   
, jelikoţ sníţená sazba DPH v roce 2012 

činila 14 %. 

 Nákupní cena byla vypočítána také z prodejní ceny a to následujícím způsobem: 

kde MP značí míru marţe na produkt. Tato marţe na jednotlivé produkty byla 

poskytnuta společností Brněnka. 

 Dalším krokem, který ale není pro výpočet zisku nutný, je výpočet obchodní 

marţe. Ta je počítána jako: 

kde OM je obchodní marţe. 

 Celkový zisk z produktu je vypočítán jako součin zisku na kus a počtu 

prodaných kusů daného produktu: 

kde ZP zastupuje zisk z produktu, Zkus zisk z jednoho kusu výrobku a PPK počet 

prodaných kusů. 

                                  (12)  

                          
(13)  

          
         

    
  (14)  

                        
(15)  

             
(16)  
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 Zisk celé podskupiny je vypočítán jako součet zisků z jednotlivých produktů 

z této podskupiny. Tento vztah lze vyjádřit vzorcem: 

kde ZPO značí zisk podskupiny, ZPi zisk z produktů podskupiny. 

 Posledním vztahem je výpočet podílu jednotlivých produktů na celkovém zisku 

za podskupinu. Tento lze vyjádřit následujícím podílem: 

kde PPZP reprezentuje podíl produktu na zisku podskupiny. 

Ad 5) Kaţdému záznamu, respektive produktu z vybrané podskupiny je třeba přiřadit 

hodnotu zvoleného rozhodovacího kritéria (počet prodaných kusů, příspěvek ke tvorbě 

zisku). V případě více záznamů o stejném produktu je třeba provést součet zvoleného 

rozhodovacího kritéria.  Takto přiřazená hodnota dále poslouţí pro řazení seznamu a 

další výpočty. Jednotlivé hodnoty je moţné získat přímo z dostupné báze dat, popřípadě 

prostřednictvím pomocných výpočtů. 

Ad 6) Na základě předchozího bodu můţeme celý seznam produktů seřadit. Seřazení je 

vţdy sestupné. Toto seřazení určuje význam jednotlivých poloţek v seznamu dle 

zvoleného rozhodovacího kritéria. Součet veškerých hodnot v seznamu produktů je 

roven celkové hodnotě příspěvku podskupiny na krytí zisku prodejny, případně celkový 

počet prodaných kusů v rámci podskupiny. Nezbytným krokem je také výpočet podílu 

kaţdého produktu na celkovém příspěvku na krytí zisku podskupiny, respektive podíl 

prodaných kusů jednotlivých produktů k celkovému počtu prodaných kusů podskupiny. 

Ad 7) Posledním početním krokem je výpočet kumulativních součtů podílů produktů 

v podskupině na celkovém příspěvku ke krytí zisku, respektive na celkovém počtu 

prodaných kusů. Po realizaci těchto výpočtů budeme disponovat kompletním 

tabulkovým zpracováním, které je základem pro posouzení efektivity prodejního 

sortimentu v rámci Paretovy analýzy. Hodnota 80 % v uvedeném kumulativním součtu 

značí procentní součet podílů hodnot jednotlivých produktů na příspěvku na krytí zisku, 

respektive počtu prodaných kusů, tedy hledaných 80 % v rámci Paretovy analýzy. 

    ∑   

 

   

  
(17)  

     
   

   
        , 

(18)  
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Ad 8) Paretův diagram je doplňkovým grafickým nástrojem Paretovy analýzy 

poskytujícím vizuální zpracování pro zvýšení přehlednosti výstupů analýzy. Standardně 

se Paretův diagram konstruuje jako sloupcový graf. V našem případě budeme na osu x 

nanášet jednotlivé produkty z podskupiny, osa y bude zobrazovat zisky za jednotlivé 

produkty nebo počty prodaných kusů produktů a pomocná osa y bude zobrazovat 

kumulativní četnost, tedy hodnotu 0 % aţ 100 %. Součástí Paretova diagramu je i tzv. 

Lorenzova křivka, která se pojí k pomocné ose y a zobrazuje procentní kumulativní 

součet hodnot rozhodovacího kritéria. Z Lorenzovy křivky lze pak snadno vyčíst, kolik 

produktů se podílí na 80 % příspěvku na krytí zisku, respektive počtu prodaných kusů 

z dané podskupiny 

Ad 9) Po výpočtech a grafickém zpracování jsme schopni posoudit platnost Paretova 

pravidla při pouţití dané metodiky v oblasti zefektivnění prodejního sortimentu 

v maloobchodě. Ideální je stav, kdy je dosaţeno poměru 80/20 u obou rozhodovacích 

kritérií, tedy ţe 20 % produktů se podílí na 80 % příspěvku na krytí zisku i 80 % počtu 

prodaných kusů. Tento stav však nemusí nastat a v tom případě můţe dojít k úpravě 

tohoto poměru. Volba úpravy poměru je do jisté míry individuální, musí však 

respektovat číselné výsledky analýzy a potřeby nabídky sortimentu v prodejně. V praxi 

se mohou vyskytnout tři situace: 

1. 20 % produktů se podílí na 80 % příspěvku na krytí zisku a na 80 % 

počtu prodaných kusů. V tomto případě je sortiment co do pestrosti 

nabídky vyhovující. 

2. 20 % produktů se podílí na více neţ 80 % příspěvku na krytí zisku a na 

80% počtu prodaných kusů. V této situaci je nabídka sortimentu příliš 

úzká a je na místě uvaţovat o jeho rozšíření. 

3. 20 % produktů se podílí na méně neţ 80 % příspěvku na krytí zisku a na 

80% počtu prodaných kusů. Při dosaţení tohoto poměru je nabízený 

sortiment příliš pestrý a nabízí se moţnost vyřadit určité produkty 

z nabídky. 

Ad 10) Na základě výsledných poměrů, respektive úprav poměrů, u rozhodovacích 

kritérií bude doporučeno společnosti Brněnka sortiment zachovat, zúţit, případně 

rozšířit. Vzhledem k současnému stavu prodejny, kdy nabízený sortiment je příliš 

pestrý, se očekává sniţování počtu nabízených produktů. Vyřazené produkty poskytnou 



39 

 

prostory pro efektivnější vyuţití disponibilních ploch prodejny a efektivnější zacházení 

se zdroji. [24] 

5.2 Analýza podskupiny bonbóny 

Vzhledem k rozsahu souboru dat není ţádoucí detailněji rozpracovávat postupy 

jednotlivých výpočtů u všech analyzovaných podskupin. V následující části dokumentu 

bude pro názornost demonstrován výpočet potřebných dat a postup těchto výpočtů. Dále 

budou uváděny jiţ vykalkulované hodnoty potřebné pro vyhodnocení. 

Výpočet zisku (příspěvku produktu na úhradu zisku) demonstrujeme na produktu 

Goldbaren 100g. Výpočet by měl být proveden pro kaţdý prodaný kus zvlášť z důvodu 

změny ceny v průběhu sledovaného období. Tento postup není z časových důvodů 

moţný, a proto byla pro výpočet pouţita průměrná hodnota ceny. Tato hodnota je rovna 

26,01 Kč. Podle vzorce 13 vypočítáme prodejní cenu bez DPH se zaokrouhlením na 

čtyři desetinná místa: 

                               

Nyní je třeba vypočítat nákupní cenu bez DPH. Ta se vypočítá dle vzorce 14: 

         
       

      
          

Obchodní marţi vypočítáme pomocí vzorce číslo 15: 

                           

Zisk za jeden kus našeho produktu vypočítáme dle vzorce 12. V tomto případě jiţ 

nahradíme výraz v závorce v předchozím bodě vypočítanou obchodní marţí: 

                          

Jeden produktu Goldbaren 100g přinese společnosti Brněnka zisk 5,5674 Kč. Posledním 

krokem pro výpočet zisku produktu pro sledované období je vzorec číslo 16. Po zjištění, 

ţe v daném období se těchto produktů prodalo 436, bude výpočet vypadat následovně: 

                        

Společnosti Brněnka přinesl demonstrovaný produkt zisk 2427,39 Kč. Po výpočtu zisku 

pro všechny produkty bude součet zisku za celou podskupinu proveden pomocí vzorce 
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17. Tento součet má hodnotu 34880,94 Kč. Vyuţitím vzorce 18 dostaneme podíl 

zisku produktu na zisku podskupiny. V tomto případě je výpočet následovný: 

     
       

        
            

Produkt se podílí 6,69 % na zisku podskupiny bonbóny. Správnost výpočtu můţeme 

ověřit porovnáním s tabulkou 1. Hodnoty se zcela neshodují z důvodu pouţití průměru, 

díky kterému je do výpočtu zavedena chyba. Jinou moţností je pouţití mediánu, kde je 

odchylka ještě větší. Nyní jiţ přistoupíme k samotné analýze. Tabulky jsou vytvořeny 

tak, ţe v prvním, třetím a pátém sloupci je vţdy uveden název produktu a ve druhém, 

čtvrtém a šestém sloupci je vyjádřen kumulativní příspěvek produktu na krytí zisku v 

procentech (dále jen zisk), respektive kumulativní počet prodaných kusů v procentech. 

Šedou barvou jsou znázorněny produkty, které se podílí na 80 % zisku za podskupinu, 

respektive 80 % počtu prodaných kusů. Grafy, přesněji Paretovy diagramy jsou 

konstruovány tak, ţe osa x je souborem produktů z podskupiny, hlavní osa y zobrazuje 

výši zisku (v případě druhého kritéria počet prodaných kusů), která se váţe k daným 

produktům a vedlejší osa y zobrazuje procentuální kumulativní četnost. Součty 

kumulativní četnosti za produkty jsou v Paretově diagramu vyjádřeny Lorenzovou 

křivkou. 

Tabulka 1 zobrazuje přehled o skupině bonbóny. Zisk za sledované období se rovná 

výši 34880,94 Kč. Na 80,20 % zisku se podílí 49 produktů. Celkový počet produktů 

nabídnutých k prodeji ve sledovaném období bylo 108. Na 80,20 % zisku se tedy podílí 

45,37 % produktů. Hodnota 20 % produktů, po zaokrouhlení se jedná o 22 druhů zboţí, 

tvoří pouhých 52,27 % zisku. Za tabulkou 1 následuje graf 2. Jedná se o Paretův 

diagram, ve kterém je vyznačena 80% kumulativní hodnota zisků z produktů 

v podskupině bonbóny. 
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Tabulka 1: Zisky z produktů bonbóny (vlastní zpracování dle interních dat společnosti Brněnka) 

Název produktu KPPKZ Název produktu KPPKZ Název produktu KPPKZ 

Goldbaren 100g 6,70% Happy Cola lemon 100g 70,49% Bonpari ice 90g 93,37% 

Jojo mixle pixle 90g 13,12% Hašlerky extra silné 90g 71,48% Jojo jahůdky 90g 93,75% 

Jojo medvídci 90g 16,51% Jojo arašídky v cukru 90 72,38% Sněhulky peppermint 90g 94,12% 

Pico-balla 100g 19,53% Bonpari želé směs 90g 73,26% Bonpari lesné směs 90g 94,49% 

Jojo vexta 90g 22,38% Jojo fotbal 90g 74,10% Bunte knusper 90g 94,85% 

Lipo ovocné čočky 60g 24,77% Jojo sisinky 90g 74,92% Sněhulky mentol jahoda 9 95,21% 

Bonpari vitamín C 100g 26,89% Happy Fruttis 100g 75,71% Chamallows exotic 100g 95,56% 

Jojo delfínci 90g 28,88% M+M 48g peanut 76,50% Lékořicový zlom 250g 95,90% 

Tropifrutti 100g 30,81% Bonpari želé 50% šťáva 8 77,28% Bonbony jojo dinosauři 9 96,24% 

Jojo kyselé rybičky 90g 32,63% Color-rado 100g 78,04% Bombi sour 90g 96,57% 

Berries 100g 34,44% Skittles crazy 125g 78,78% Bronhi 100g 96,86% 

Quaxi 100g 36,16% Bonbony Doxy roksy tropi 79,49% Skitles grazy multipack 97,14% 

Lipo ksichtíci 60g 37,86% Chamallows 100g 80,20% Bonbony superkyselé 50g 97,39% 

Smiling-balla 100g 39,54% Bonpari tropické pokušen 80,88% Dragee eier 100g 97,64% 

Jojo mixle pixle 170g 41,22% Větrovky 90g 81,55% Weinland 100g 97,89% 

Jojo kyselé žížalky 90g 42,88% Pfirsiche 100g 82,21% Chamallows barbecue 100g 98,12% 

Jojo lékorky 80g 44,54% Bon pari šumivé 80g 82,85% Jojo zoubky 80g 98,35% 

Bonpari superkyselé 100g 46,18% Bonbony jojo strašidla 9 83,50% Bonbony bompari originál 98,56% 

Jojo marshmellow 90g 47,73% Chamallows exotic 175g 84,14% Bonbóny Ki-ki 100g 98,76% 

Fresones 100g 49,26% Kinder schoko-bons 125g 84,74% Teetg 100g 98,94% 

Balla-Balla 100g 50,78% Mentolky 90g 85,33% Bonpari-želé s ovoc.nápl 99,08% 

Liebesherzen 100g 52,27% Chamallows Speckies 175g 85,91% Jojo zmrzlinky 80g 99,20% 

Beskydky 90g 53,70% Chamallows flowers 175g 86,46% Lakri-balla 175g 99,32% 

Bonpari originál 100g 55,14% Goldbaren saft 85g 87,00% M+M čokoláda 45g sáček 99,44% 

Bonpari letní pokušení 1 56,48% Bonbony doxy roksy 90g 87,54% Jojo papoušci 90g 99,54% 

Hašlerky originál 90g 57,83% Ovomia 200g+20% 88,07% Goldbaren 200g 99,63% 

Primavera 100g 59,13% Skittles fruit 125g 88,61% Bonbony berry dessert 75 99,73% 

Wummis 100g 60,39% Chamallows šmoulové 175g 89,13% M&M araš.v ml.čokol.54g 99,79% 

Toffo karamelky 90g 61,62% Bombi bears 90g 89,65% Maoam 110g 99,85% 

Happy cola 100g 62,84% M+M choco 48g 90,16% Jojo máma a já 80g 99,90% 

Happy cherries 100g 64,03% Jojo kačky 80g 90,67% Medové bonbony 100g 99,93% 

Sněhulky mentol 90g 65,21% Atlasky 90g 91,17% Jojo plnění hrošíci 80g 99,96% 

Slavia 108g+20% 66,35% Jojo abeceda 80g 91,65% Arctinos bonbony 250g 99,98% 

Fressa Balla 100g 67,48% Hašlerky originál 90+18g 92,11% Kiki apple 100g 99,99% 

Capsulas 80g 68,52% Sněhulky mentol pomeranč 92,56% Bonbony apple 65g 99,99% 

Klokánky 90g 69,50% Slavia 90g 92,97% Bonbony orange 65g 100,00% 

Zisk celkem 34880,94 
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Graf 2: Zisky z prodeje bonbónů (vlastní zpracování dle interních dat společnosti Brněnka) 
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Druhé sledované kritérium je počet prodaných kusů. Názvy produktů a kumulativní 

součty jsou uvedeny v tabulce 2. Pod tabulkou je uveden graf 3 ilustrující tuto situaci. 

Celkově bylo prodáno 7652 kusů výrobků. Na 80,63 % počtu prodaných kusů se podílí 

48 produktů z celkových 108 druhů zboţí. Na čtyřpětinovém počtu prodaných kusů za 

sledované období se tedy podílí 44,44 % výrobků. 20 nejprodávanějších produktů, které 

tvoří 20 % výrobků, tvoří počet prodaných kusů ve výši 55,45 %. 
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Tabulka 2: Počet prodaných kusů bonbónů (vlastní zpracování dle interních dat společnosti Brněnka) 

Název produktu KPPK Název produktu KPPK Název produktu KPPK 

Jojo mixle pixle 90g 7,54% Happy cherries 100g 71,65% Skittles fruit 125g 93,95% 

Goldbaren 100g 13,24% Jojo fotbal 90g 72,56% Bonpari lesné směs 90g 94,34% 

Jojo medvídci 90g 17,64% Fressa Balla 100g 73,44% Bonbony jojo dinosauři 9 94,71% 

Lipo ovocné čočky 60g 21,30% M+M 48g peanut 74,33% Ovomia 200g+20% 95,07% 

Jojo vexta 90g 24,45% Jojo sisinky 90g 75,21% Chamallows exotic 175g 95,43% 

Lipo ksichtíci 60g 26,96% Bonbony Doxy roksy tropi 76,03% Chamallows Speckies 175g 95,74% 

Bonpari vitamín C 100g 29,35% Capsulas 80g 76,86% Chamallows flowers 175g 96,04% 

Pico-balla 100g 31,74% Bombi bears 90g 77,65% Bronhi 100g 96,33% 

Jojo delfínci 90g 34,11% Bonpari želé 50% šťáva 8 78,45% Bunte knusper 90g 96,62% 

Jojo kyselé rybičky 90g 36,10% Happy Cola lemon 100g 79,23% Chamallows šmoulové 175g 96,90% 

Jojo lékorky 80g 38,07% Mentolky 90g 79,94% Chamallows exotic 100g 97,18% 

Jojo kyselé žížalky 90g 40,02% Bon pari šumivé 80g 80,63% Jojo zoubky 80g 97,45% 

Bonpari superkyselé 100g 41,85% Bonbony jojo strašidla 9 81,33% Bonbóny Ki-ki 100g 97,66% 

Jojo marshmellow 90g 43,62% Bonpari tropické pokušen 82,02% Lékořicový zlom 250g 97,87% 

Bonpari originál 100g 45,27% Větrovky 90g 82,71% Dragee eier 100g 98,07% 

Beskydky 90g 46,82% Bonbony doxy roksy 90g 83,35% Kinder schoko-bons 125g 98,26% 

Tropifrutti 100g 48,35% Happy Fruttis 100g 83,98% Weinland 100g 98,46% 

Hašlerky originál 90g 49,87% Color-rado 100g 84,58% Chamallows barbecue 100g 98,64% 

Berries 100g 51,31% M+M choco 48g 85,15% Skitles grazy multipack 98,82% 

Sněhulky mentol 90g 52,72% Chamallows 100g 85,72% Bonpari-želé s ovoc.nápl 98,97% 

Bonpari letní pokušení 1 54,09% Jojo kačky 80g 86,28% Jojo zmrzlinky 80g 99,11% 

Quaxi 100g 55,45% Skittles crazy 125g 86,84% Teetg 100g 99,26% 

Smiling-balla 100g 56,78% Bonbony superkyselé 50g 87,39% M+M čokoláda 45g sáček 99,39% 

Slavia 108g+20% 58,01% Atlasky 90g 87,92% Jojo papoušci 90g 99,50% 

Balla-Balla 100g 59,21% Sněhulky mentol pomeranč 88,46% Bonbony berry dessert 75 99,59% 

Klokánky 90g 60,39% Jojo abeceda 80g 88,98% Jojo máma a já 80g 99,66% 

Liebesherzen 100g 61,57% Pfirsiche 100g 89,51% Lakri-balla 175g 99,73% 

Jojo mixle pixle 170g 62,65% Bombi sour 90g 90,00% M&M araš.v ml.čokol.54g 99,79% 

Toffo karamelky 90g 63,73% Hašlerky originál 90+18g 90,50% Maoam 110g 99,86% 

Fresones 100g 64,79% Slavia 90g 90,96% Goldbaren 200g 99,91% 

Primavera 100g 65,83% Bonbony bompari originál 91,40% Jojo plnění hrošíci 80g 99,93% 

Hašlerky extra silné 90g 66,85% Sněhulky peppermint 90g 91,85% Arctinos bonbony 250g 99,95% 

Wummis 100g 67,84% Bonpari ice 90g 92,28% Bonbony apple 65g 99,96% 

Happy cola 100g 68,81% Goldbaren saft 85g 92,71% Bonbony orange 65g 99,97% 

Jojo arašídky v cukru 90 69,77% Sněhulky mentol jahoda 9 93,14% Kiki apple 100g 99,99% 

Bonpari želé směs 90g 70,71% Jojo jahůdky 90g 93,54% Medové bonbony 100g 100,00% 

Počet prodaných kusů celkem 7652 
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Graf 3: Prodané kusy bonbónů (vlastní zpracování dle interních dat společnosti Brněnka) 
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5.3 Analýza podskupiny čaje 

Druhou analyzovanou podskupinou jsou čaje. Tato podskupina je tvořena z největšího 

počtu unikátních produktů, a proto bylo nutno rozdělit produkty a k nim příslušné 

kumulativní součty do dvou tabulek. Jedná se o tabulku 3 a tabulku 4. Celkový zisk 

z této podskupiny je 33205,53 Kč. Celkově v analýze můţeme nalézt 247 produktů. Na 

80,08 % zisku se podílelo jen 103 z nich, coţ procentuálně vyjadřuje hodnota 41,70. Při 

hledání procenta zisku, které je tvořeno 20 % produktů, dojdeme k hodnotě 55,77 %. 

Z celkového počtu 247 produktů se jedná po zaokrouhlení o 49 druhů zboţí. Zisky 

z jednotlivých produktů a 80% hodnota kumulovaného součtu zisků jsou zobrazeny 

v grafu 4. 
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Tabulka 3: Zisky z 1. poloviny produktů čaje (vlastní zpracování dle interních dat společnosti Brněnka) 

Název produktu KPPKZ Název produktu KPPKZ Název produktu KPPKZ 

Čaj Yellow label 50g 2,73% Čaj dětský bylinkový 36g 51,84% Čaj instantní lesní plod 73,38% 

Čaj brusinka a pomeranč 5,28% Čaj limet.a citron s mát 52,53% Čaj grapefruit s citrone 73,80% 

Čaj máta 40g 7,81% Čaj fresh orange 45g 53,21% Čaj bílý & granátové jab 74,21% 

Čaj heřmánek 40g 10,03% Čaj lesní směs 35g 53,88% Čaj goji & limetka 50g 74,59% 

Čaj šípek 40g 12,19% Čaj acerola &květ bezu 5 54,51% Čaj strawberry sunrise 5 74,97% 

Čaj english breakfast 50 13,99% Čaj zelený s brusinkou 4 55,14% Čaj saga 28g 75,35% 

Čaj green tea + lžíce 50 15,59% Čaj garden selection 45g 55,77% Čaj citrus a máta 40g 75,71% 

Čaj earl grey Ahmad 50g 17,14% Čaj brusinkový 30g 56,40% Čaj zelený s citronem 40 76,08% 

Čaj zelený s pomerančem 18,64% Čaj dětský fenyklový bio 57,00% Čaj pigi zelený 37,5g 76,44% 

Čaj earl grey 50g 20,05% Čaj zelený s jasmínem 30 57,60% Čaj borůvka malina 40g V 76,79% 

Čaj jasmine green tea 50 21,42% Čaj sweet cherry 50g 58,19% Čaj aloisie & citronela 77,13% 

Čaj pigi černý 37,5g 22,77% Čaj brusinka s ananasem 58,78% Čaj jahoda jogurt 40g 77,46% 

Čaj english 50g 24,09% Čaj red berries 45g 59,36% Čaj zelený s ananasem 40 77,80% 

Čaj lesní plody 60g 25,38% Čaj instantní citron 300 59,94% Čaj pigi s citronem 37,5 78,14% 

Čaj lesní plody 40g 26,65% Čaj english breakfast 20 60,49% Čaj malina 40g 78,47% 

Čaj meduňka 40g 27,92% Čaj zelené jablko s brus 61,05% Čaj maliny a jahody 40g 78,79% 

Čaj forets fruit 50g 29,16% Čaj jahoda 40g 61,61% Čaj green pear & marigol 79,11% 

Čaj green tea 100g 30,33% Čaj nekašel bylinný 40g 62,16% Čaj green tea & třešeň 3 79,44% 

Bílý čaj meruňka DV 31,47% Čaj earl grey 100g 62,71% Čaj švestka a jablko 40g 79,76% 

Čaj rooibos vanil.jahoda 32,60% Čaj ranní s citronem 43, 63,26% Čaj sada green tea 640g 80,08% 

Čaj žaludek střeva 30g 33,71% Čaj zelený s broskví 30g 63,80% Čaj fruit apple 40g 80,40% 

Čaj earl grey 30g 34,80% Čaj imunita chřipka 30g 64,30% Čaj šípeks brusinkami 40 80,71% 

Čaj průduškový 30g 35,79% Čaj brněnský bylinný 30g 64,80% Čaj peach 40g 81,02% 

Čaj earl grey 37,5g 36,77% Čaj fruit kiss 50g 65,28% Čaj tropic 40g 81,32% 

Čaj mateřídouška 30g 37,73% Bílý čaj hruška DV 65,77% Čaj mango se zázvorem 40 81,62% 

Čaj citron se zázvorem 4 38,64% Čaj viva pomeranč 40g 66,24% Čaj refesh rooibos 35g 81,93% 

Čaj pomeranč 40g 39,55% Čaj šalvěj 30g 66,71% Čaj pečený s alkoholem 5 82,23% 

Čaj ovocný refresh 40g 40,45% Čaj english breakfast 10 67,18% Čaj brusinka a malina  4 82,53% 

Čaj klub 37,5g 41,32% Čaj noni & švestka 50g 67,65% Čaj dětský průduškový 30 82,82% 

Čaj zelený čaj 40g 42,18% Čaj magic moments 50g 68,11% Bab.Růž.sedmero bylin 40 83,10% 

Čaj při nachladnutí 30g 43,04% Čaj citrus fruits  45g 68,57% Čaj aloe vera & ostružin 83,38% 

Čaj nachlazení 20g 43,88% Čaj sada earl grey 702g 69,02% Čaj green orange & white 83,65% 

Čaj zelený s mátou 40g 44,70% Čaj indický černý 40g 69,47% Čaj jahoda se smetanou 4 83,91% 

Čaj pu-erh čínský 35g 45,43% Čaj zázvorový 30g 69,92% Čaj ranní 43,75g 84,17% 

4aj earl grey 33g Teekan 46,15% Čaj zelený s opuncí 35g 70,36% Čaj ceylon list zelený 7 84,43% 

Čaj brusinka  černý rybí 46,87% Čaj borůvka a jahoda 40g 70,80% Čaj refresh guarana 40g 84,68% 

Čaj černý rybíz 40g 47,59% Čaj jablkovo skořicový 3 71,24% Čaj pu-erh červený 30g 84,94% 

Čaj rakytníkový 50g 48,31% Čaj assam tea 100g 71,68% Čaj instantní multivitam 85,19% 

Čaj kašel a průdušky 20g 49,03% Čaj jaterní 30g 72,11% Čaj zelený Bio 50g 85,44% 

Čaj kopřiva 30g 49,74% Čaj ananasu & hrušky 40g 72,54% Čaj zelený 40g 85,68% 

Čaj jasmine green 100g 50,45% Čaj černý bez 40g 72,97% Čaj mirabelky & kdoulí 4 85,93% 

Čaj mint green tea 50g 51,14%         

Zisk celkem 33205,53 
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Tabulka 4: Zisky z 2. Poloviny produktů čaje (vlastní zpracování dle interních dat společnosti Brněnka) 

Název produktu KPPKZ Název produktu KPPKZ Název produktu KPPKZ 

Čaj borůvky 40g 86,17% Čaj rosehip 40g 94,03% Čaj cysty 50g 98,47% 

Čaj saga lesní směs 40g 86,41% Čaj vrbovka 30g 94,18% Čaj reflexivit jahoda 40 98,54% 

Čaj vinná réva 50g 86,65% Čaj svařák berry blue 30 94,33% Čaj sada ovocná 765g 98,60% 

Čaj strawberry 40g 86,89% Čaj jasmín 30g 94,48% Čaj bora bora 50g 98,66% 

Čaj sada bílý čaj 620g 87,12% Čaj višeň 35g 94,62% Čaj white citrus 25g 98,73% 

Čaj zelený s malinami 30 87,35% Čaj brusinky 35g 94,76% Čaj borůvka brusinka 40g 98,79% 

Čaj zelený s jablkem 40g 87,58% Čaj cholesterol bylinný 94,90% Čaj raspberry 40g 98,85% 

Čaj čínský 40g 87,80% Čaj banán a jahoda 40g 95,03% Čaj jablka se skořicí 35 98,90% 

Čaj saga malina 40g 88,02% Čaj hruška 40g 95,17% Čaj green lychee 35g 98,96% 

Čaj ledviny bylinný 30g 88,24% Čaj lipton temptation 40 95,30% Čaj křemílkův jahůdkový 99,02% 

Čaj multivitamín 50g 88,46% Čaj svařák malina 30g 95,43% Čaj lesní směs 40g 99,07% 

Čaj zlatý gunpowder 75g 88,68% Čaj svařák medový 30g 95,56% Čaj green tea pineapple 99,13% 

Čaj dětský s ovocem 40g 88,90% Čaj svařák čajový 30g 95,69% Čaj lesní malina 40g 99,18% 

Čaj zahradní ovoce 35g 89,12% Čaj svařák citrus 30g 95,82% Čaj citron 35g 99,23% 

Čaj veverský bylinný  30 89,34% Čaj forest fruit 40g 95,95% Čaj ruský 30g 99,28% 

Čaj švestky & skořice 40 89,56% Čaj darjeeling 50g Bio 96,07% Čaj proti nadýmání 50g 99,32% 

Čaj green tea meloun & l 89,77% Čaj krakonoš bylinný 40g 96,19% Čaj klimakterium 50g 99,37% 

Čaj dětský kašel a průdu 89,98% Čaj refresh štíhlá linie 96,31% Čaj personal 99,41% 

Čaj sweet pear 50g 90,19% Čaj delight citrus 40g 96,42% Čaj sekretolyticky 99,46% 

Čaj meduňka a  pomeranč 90,39% Čaj na prostatu 30g 96,53% Čaj kopřiva bylinný 20g 99,50% 

Čaj bylinný pro pány 30g 90,59% Čaj na klouby 30g 96,64% Čaj bilberry fruit 40g 99,54% 

Čaj bambus mango 50g 90,78% Čaj šípkový bylinný 60g 96,75% Čaj zelený s citronem 30 99,58% 

Čaj saga černý rybíz 40g 90,98% Čaj minutka černý 140g 96,86% Čaj brusinkovo kaktusový 99,61% 

Čaj rooibos 30g 91,16% Čaj enchanling rasberry 96,96% Čaj pečený hruška 55ml 99,65% 

Čaj jablko a skořice 40g 91,33% Čaj winter time 50g 97,07% Čaj zelený čaj 35g 99,68% 

Bab.Růž.ovocná rozkoš 40 91,50% Čaj černý rybít,třešeň,v 97,17% Čaj těhotné ženy 30g 99,71% 

Čaj vochomůrkův medový 4 91,67% Čaj citrusové pokušení 5 97,26% Babička Růženka osv.pom 99,73% 

Čaj malina s borůvkou 40 91,83% Čaj refresh energia 30g 97,36% Čaj happiness tea 50g 99,76% 

Čaj na žlučník a slinivk 92,00% Čaj green 30g 97,45% Čaj variace 40g 99,78% 

Čaj černý rybíz reflexiv 92,16% Čaj citron pomeranč 40g 97,53% Čaj sencha 30g 99,81% 

Čaj kašel a průdušky 40g 92,32% Čaj bylinný pro ženy 30g 97,62% Čaj žaludek a střeva 26g 99,83% 

Čaj zlatý 50g 92,48% Čaj special ceylon 100g 97,70% Čaj močové cesty 50g 99,86% 

Čaj broskev 40g 92,64% Čaj rákosníčkův višňový 97,79% Čaj maliny 35g 99,88% 

Čaj ceylonský 100g Bio 92,80% Čaj ceylonský 30g 97,87% Čaj svařák švestka 30g 99,90% 

Čaj fruit herb 40g 92,96% Čaj červený pomeranč s l 97,95% Čaj pečený malina 55ml 99,91% 

Čaj reflexivit 45g 93,11% Čaj horký polibek 50g 98,03% Čaj pečený černá jeřabin 99,93% 

Babička Růženka 40g 93,27% Čaj ranní úsměv 50g 98,11% Čaj pečený rakytník 55ml 99,94% 

Čaj white  red berries 2 93,43% Čaj pro děti 30g 98,18% Čaj pečený čer.rybíz 55m 99,96% 

Čaj Saga jablko 40g 93,58% Čaj kojení 50g 98,25% Čaj pečený brusinka 55ml 99,98% 

Čaj meruňka 40g 93,73% Čaj pozdrav z křtin 40g 98,33% Čaj pečený Aloe vera 55m 99,99% 

Čaj jahody se smetanou 4 93,88% Čaj ledviny 50g 98,40% Čaj mint herbal 30g 100,00% 

Zisk celkem 33205,53 
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Graf 4: Zisky z produktů podskupiny čaje (vlastní zpracování dle interních dat společnosti Brněnka) 
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Tabulka 5 a tabulka 6 zobrazuje přehled produktů a kumulativních součtů počtů 

prodaných kusů výrobků z podskupiny čaje. Z tabulek je dle zvýraznění patrné, ţe na 

80,17 % počtu prodaných kusů, z celkem prodaných 5870, se podílelo 87 produktů. Ve 

sledovaném období je celkový počet produktů roven hodnotě 247. 80 procentní hodnota 

počtu prodaných kusů je tvořena 35,22 % nejvíce prodávanými druhy zboţí. 20 % 

nejprodávanějších produktů, po zaokrouhlení se jedná o 49 druhů zboţí, tvoří 63,20 % 

celkového počtu prodaných kusů. Tato situace je dokumentována grafem 5, který je 

umístěn pod přiloţenými tabulkami. 
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Tabulka 5: Počty prodaných kusů z 1. poloviny produktů čaje (vlastní zpracování dle interních dat 

společnosti Brněnka) 

Název produktu KPPK Název produktu KPPK Název produktu KPPK 

Čaj brusinka a pomeranč 4,07% Čaj peach 40g 59,54% Čaj citrus a máta 40g 79,20% 

Čaj zelený s pomerančem 6,90% Čaj průduškový 30g 60,17% Čaj zelený s malinami 30 79,52% 

Čaj máta 40g 9,59% Čaj tropic 40g 60,80% Čaj šalvěj 30g 79,85% 

Čaj heřmánek 40g 12,28% 4aj earl grey 33g Teekan 61,41% Čaj jablkovo skořicový 3 80,17% 

Čaj šípek 40g 14,79% Čaj mint green tea 50g 62,01% Čaj zelený s opuncí 35g 80,49% 

Čaj earl grey 30g 17,02% Čaj personal 62,61% Čaj zahradní ovoce 35g 80,80% 

Čaj lesní plody 60g 19,20% Čaj nachlazení 20g 63,20% Čaj imunita chřipka 30g 81,11% 

Čaj lesní plody 40g 21,14% Čaj grapefruit s citrone 63,78% Čaj brněnský bylinný 30g 81,41% 

Čaj rooibos vanil.jahoda 23,02% Čaj pu-erh čínský 35g 64,36% Čaj magic moments 50g 81,72% 

Čaj pigi černý 37,5g 24,75% Čaj earl grey 37,5g 64,94% Čaj rosehip 40g 82,03% 

Čaj Yellow label 50g 26,46% Čaj černý bez 40g 65,50% Čaj jasmine green 100g 82,33% 

Čaj mateřídouška 30g 28,16% Čaj při nachladnutí 30g 66,05% Čaj zelený s jablkem 40g 82,62% 

Čaj earl grey 50g 29,64% Čaj instantní citron 300 66,59% Čaj brusinkový 30g 82,91% 

Čaj english breakfast 50 31,09% Čaj jahoda jogurt 40g 67,12% Čaj zázvorový 30g 83,19% 

Čaj pomeranč 40g 32,47% Čaj kašel a průdušky 20g 67,65% Čaj ananasu & hrušky 40g 83,46% 

Čaj meduňka 40g 33,76% Bílý čaj hruška DV 68,16% Čaj borůvka malina 40g V 83,73% 

Čaj green tea + lžíce 50 35,06% Čaj pigi zelený 37,5g 68,64% Čaj zelený 40g 84,00% 

Čaj citron se zázvorem 4 36,34% Čaj švestka a jablko 40g 69,11% Čaj meduňka a  pomeranč 84,28% 

Čaj klub 37,5g 37,60% Čaj strawberry 40g 69,59% Čaj forest fruit 40g 84,53% 

Čaj earl grey Ahmad 50g 38,84% Čaj fresh orange 45g 70,07% Čaj jaterní 30g 84,79% 

Čaj zelený čaj 40g 40,02% Čaj red berries 45g 70,55% Čaj strawberry sunrise 5 85,04% 

Čaj jasmine green tea 50 41,19% Čaj ranní s citronem 43, 71,02% Čaj jablko a skořice 40g 85,28% 

Čaj brusinka  černý rybí 42,37% Čaj zelené jablko s brus 71,50% Čaj english breakfast 20 85,52% 

Čaj černý rybíz 40g 43,49% Čaj saga 28g 71,98% Čaj english breakfast 10 85,76% 

Čaj english 50g 44,62% Čaj čínský 40g 72,44% Čaj earl grey 100g 86,00% 

Bílý čaj meruňka DV 45,72% Čaj šípeks brusinkami 40 72,90% Čaj acerola &květ bezu 5 86,24% 

Čaj limet.a citron s mát 46,83% Čaj zelený s citronem 40 73,36% Čaj instantní multivitam 86,47% 

Čaj lesní směs 35g 47,85% Čaj rakytníkový 50g 73,80% Bab.Růž.ovocná rozkoš 40 86,71% 

Čaj zelený s mátou 40g 48,84% Čaj zelený s ananasem 40 74,22% Čaj assam tea 100g 86,93% 

Čaj forets fruit 50g 49,81% Čaj sweet cherry 50g 74,65% Čaj ranní 43,75g 87,16% 

Čaj indický černý 40g 50,73% Čaj pigi s citronem 37,5 75,08% Čaj saga lesní směs 40g 87,38% 

Čaj zelený s brusinkou 4 51,55% Čaj garden selection 45g 75,50% Čaj refesh rooibos 35g 87,60% 

Čaj jahoda 40g 52,35% Čaj fruit kiss 50g 75,91% Čaj broskev 40g 87,82% 

Čaj brusinka s ananasem 53,13% Čaj malina 40g 76,30% Čaj pečený s alkoholem 5 88,04% 

Čaj ovocný refresh 40g 53,92% Čaj instantní lesní plod 76,70% Čaj meruňka 40g 88,25% 

Čaj zelený s jasmínem 30 54,67% Čaj dětský fenyklový bio 77,09% Čaj saga malina 40g 88,45% 

Čaj kopřiva 30g 55,40% Bab.Růž.sedmero bylin 40 77,48% Čaj maliny a jahody 40g 88,65% 

Čaj borůvka a jahoda 40g 56,13% Čaj jahoda se smetanou 4 77,85% Čaj mango se zázvorem 40 88,86% 

Čaj zelený s broskví 30g 56,87% Čaj citrus fruits  45g 78,21% Čaj brusinka a malina  4 89,06% 

Čaj green tea 100g 57,55% Čaj nekašel bylinný 40g 78,55% Čaj brusinky 35g 89,27% 

Čaj žaludek střeva 30g 58,23% Čaj dětský bylinkový 36g 78,88% Čaj green pear & marigol 89,47% 

Čaj viva pomeranč 40g 58,89%         

Počet prodaných kusů celkem 5870 
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Tabulka 6: Počty prodaných kusů z 2. poloviny produktů čaje (vlastní zpracování dle interních dat 

společnosti Brněnka) 

Název produktu KPPK Název produktu KPPK Název produktu KPPK 

Čaj višeň 35g 89,68% Čaj dětský kašel a průdu 95,72% Čaj horký polibek 50g 98,77% 

Čaj green tea & třešeň 3 89,88% Čaj dětský s ovocem 40g 95,83% Čaj cysty 50g 98,82% 

Babička Růženka 40g 90,09% Čaj zlatý gunpowder 75g 95,93% Čaj kojení 50g 98,88% 

Čaj noni & švestka 50g 90,27% Čaj malina s borůvkou 40 96,03% Čaj ranní úsměv 50g 98,93% 

Čaj banán a jahoda 40g 90,46% Čaj jasmín 30g 96,13% Čaj rákosníčkův višňový 98,98% 

Čaj refresh guarana 40g 90,65% Čaj aloe vera & ostružin 96,24% Čaj pozdrav z křtin 40g 99,03% 

Čaj pu-erh červený 30g 90,83% Čaj zlatý 50g 96,34% Čaj sada bílý čaj 620g 99,08% 

Čaj hruška 40g 91,02% Čaj na žlučník a slinivk 96,44% Čaj ceylonský 100g Bio 99,13% 

Čaj green 30g 91,21% Čaj citron 35g 96,52% Čaj delight citrus 40g 99,18% 

Čaj multivitamín 50g 91,40% Čaj bilberry fruit 40g 96,61% Čaj reflexivit jahoda 40 99,23% 

Čaj dětský průduškový 30 91,58% Čaj jablka se skořicí 35 96,70% Čaj green lychee 35g 99,27% 

Čaj saga černý rybíz 40g 91,75% Čaj šípkový bylinný 60g 96,78% Čaj křemílkův jahůdkový 99,30% 

Čaj ceylonský 30g 91,93% Čaj refresh štíhlá linie 96,87% Čaj lesní směs 40g 99,34% 

Čaj green orange & white 92,10% Čaj cholesterol bylinný 96,95% Čaj maliny 35g 99,37% 

Čaj mirabelky & kdoulí 4 92,25% Čaj vinná réva 50g 97,04% Čaj white citrus 25g 99,40% 

Čaj borůvky 40g 92,40% Čaj sada green tea 640g 97,12% Čaj bora bora 50g 99,44% 

Čaj goji & limetka 50g 92,56% Čaj white  red berries 2 97,21% Čaj green tea pineapple 99,47% 

Čaj bílý & granátové jab 92,71% Čaj minutka černý 140g 97,29% Čaj pečený hruška 55ml 99,51% 

Čaj kašel a průdušky 40g 92,86% Čaj borůvka brusinka 40g 97,38% Čaj klimakterium 50g 99,54% 

Čaj švestky & skořice 40 93,00% Čaj fruit herb 40g 97,44% Čaj darjeeling 50g Bio 99,57% 

Čaj svařák berry blue 30 93,13% Čaj citron pomeranč 40g 97,51% Čaj sekretolyticky 99,61% 

Čaj aloisie & citronela 93,27% Čaj zelený s citronem 30 97,58% Čaj ruský 30g 99,64% 

Čaj Saga jablko 40g 93,41% Čaj refresh energia 30g 97,65% Čaj proti nadýmání 50g 99,68% 

Čaj rooibos 30g 93,54% Čaj na klouby 30g 97,72% Babička Růženka osv.pome 99,71% 

Čaj veverský bylinný  30 93,68% Čaj lipton temptation 40 97,79% Čaj svařák švestka 30g 99,73% 

Čaj fruit apple 40g 93,82% Čaj krakonoš bylinný 40g 97,85% Čaj žaludek a střeva 26g 99,74% 

Čaj ledviny bylinný 30g 93,95% Čaj bambus mango 50g 97,92% Čaj zelený čaj 35g 99,76% 

Čaj green tea meloun & l 94,09% Čaj vrbovka 30g 97,99% Čaj sencha 30g 99,78% 

Čaj sweet pear 50g 94,22% Čaj černý rybít,třešeň,v 98,06% Čaj pečený malina 55ml 99,80% 

Čaj svařák malina 30g 94,34% Čaj zelený Bio 50g 98,13% Čaj pečený černá jeřabin 99,81% 

Čaj raspberry 40g 94,46% Čaj lesní malina 40g 98,19% Čaj pečený rakytník 55ml 99,83% 

Čaj svařák medový 30g 94,58% Čaj winter time 50g 98,26% Čaj těhotné ženy 30g 99,85% 

Čaj svařák čajový 30g 94,70% Čaj bylinný pro ženy 30g 98,31% Čaj pečený čer.rybíz 55m 99,86% 

Čaj černý rybíz reflexiv 94,82% Čaj kopřiva bylinný 20g 98,36% Čaj pečený brusinka 55ml 99,88% 

Čaj bylinný pro pány 30g 94,94% Čaj červený pomeranč s l 98,42% Čaj pečený Aloe vera 55m 99,90% 

Čaj reflexivit 45g 95,06% Čaj special ceylon 100g 98,47% Čaj variace 40g 99,91% 

Čaj sada earl grey 702g 95,18% Čaj ledviny 50g 98,52% Čaj brusinkovo kaktusový 99,93% 

Čaj svařák citrus 30g 95,30% Čaj na prostatu 30g 98,57% Čaj mint herbal 30g 99,95% 

Čaj ceylon list zelený 7 95,42% Čaj enchanling rasberry 98,62% Čaj happiness tea 50g 99,97% 

Čaj vochomůrkův medový 4 95,52% Čaj citrusové pokušení 5 98,67% Čaj sada ovocná 765g 99,98% 

Čaj jahody se smetanou 4 95,62% Čaj pro děti 30g 98,72% Čaj močové cesty 50g 100,00% 

Počet prodaných kusů celkem 5870 
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Graf 5: Počty prodaných kusů z produktů podskupiny čaje (vlastní zpracování dle interních dat společnosti Brněnka) 
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5.4 Analýza podskupiny sirupy 

Poslední analyzovanou podskupinou jsou sirupy. V této podskupině bylo prodáno 

celkově 104 různých druhů zboţí a celkový zisk za podskupinu se rovná 28176,53 Kč. 

80 procentní hranice zisků byla naplněna 41 produkty. Standardní poměr Paretova 

pravidla tedy nebyl naplněn, poněvadţ 80,59 % zisku je zastoupeno 39,42 % 

nejziskovějšími produkty. Z druhé strany 20 % nejprodávanějších produktů, po 

zaokrouhlení 22 druhů zboţí, se podílí na 61,93 % zisků. Údaje jsou zpracovány 

v následující tabulce 7 a grafu 6. 
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Tabulka 7: Zisky z produktů sirupy (vlastní zpracování dle interních dat společnosti Brněnka) 

Název produktu KPPKZ Název produktu KPPKZ Název produktu KPPKZ 

Sirup pomeranč 900g pet 6,16% Sirup pomeranč bez cukru 76,71% Sirup broskev 700 ml 94,68% 

Sirup lesní směs 900g pe 10,71% Sirup oranž klasik 0,7L 77,50% Byl.sirup divizna 290g 94,94% 

Sirup pomeranč 0,7L sklo 14,84% Sirup ananas 0,7L sklo 78,29% Sirup z růží 170g 95,19% 

Sirup citron 900g pet 18,34% Sirup hustý černý rybíz 79,08% Sirup hustý aloe vera 0, 95,42% 

Sirup jahoda 900g pet 21,71% N Sirup YO květ čer.rybí 79,84% Sirup višeň 0,7L 95,66% 

Sirup černý rybíz 900g p 25,07% Sirup jablko 700ml 80,59% Sirup kiwi 0,7L sklo 95,89% 

Sirup malina 900g pet 28,25% Sirup citron 4kg 81,29% Sirup citron 750ml 96,12% 

Sirup hustý malina 0,7l 31,41% Sirup lesní směs 4kg 81,99% Byl.sirup meduňka 290g 96,34% 

Sirup lesní směs 0,7L 34,34% Sirup mandarinka 0,7Lsk 82,68% Sirup Essence les.ovoce 96,55% 

Sirup multivitamín 900g 37,25% Sirup jahoda 4kg 83,37% Sirup ananas 0,7l Limaci 96,76% 

Sirup multivit. 0,7LČC 39,91% Sirup hustý citron 0,7L 84,06% Sirup lesní plody 700 ml 96,97% 

Sirup lesní jahoda 0,7L 42,57% Sirup zitrus mix 0,7L 84,74% Sirup Jimmy pomeranč 750 97,17% 

Sirup pomeranč 0,7L ČC 45,04% Byl.sirup grepové jadérk 85,40% Byl.sirup brusinka 290g 97,37% 

Sirup aloe vera 900g pet 47,40% Sirup borůvka 700ml 86,01% Byl.sirup růžový 290g 97,56% 

Sirup jahoda 0,7L 49,59% Byl.sirup echinacea 290g 86,58% Sirup citrón  700 ml 97,75% 

Sirup hustý pomeranč 0,7 51,56% Sirup Jupí hustý  limet. 87,10% Sirup jahoda bez cukru 0 97,93% 

Sirup malina 0,7L sklo 53,52% Sirup borůvkovo-javor 87,62% Sirup zahradní směs 0,7l 98,10% 

Sirup orange 0,7L 55,39% Sirup citron a máta 0,7L 88,09% Byl.sirup zázvor 290g 98,28% 

Sirup malina 0,7L 57,19% Sirup citron 0,7L 88,56% Sirup Jimmy lesní směs 7 98,45% 

Sirup červený multivitam 58,92% Byl.sirup šípek 290g 88,99% Sirup pomeranč 700ml 98,62% 

Sirup černý rybíz 0,7L 60,53% Sirup brusinkovo-javor 89,42% Sirup Essence grep 0,7l 98,78% 

Sirup černý bez 0,7L 61,93% Sirup meruňka 0,7L 89,84% Byl.sirup bronchyfyt 290 98,93% 

Sirup višeň 910g 63,25% Sirup malina 700ml 90,25% Sirup maliny 750ml 99,08% 

Sirup lesní plody 0,7L 64,56% Byl.sirup Schizandra 290 90,65% Sirup jahody 700ml 99,21% 

Sirup černý rybíz 0,7L s 65,86% Sirup jablko 0,7L 91,03% Sirup višeň 700ml 99,35% 

Sirup pomeranč 0,7L 67,11% Sirup limetka 900g pet 91,40% Sirup jasmín 0,5L 99,46% 

Sirup malina 910g 68,28% Sirup černý bez 900g pet 91,76% Sirup  černý rybíz a lim 99,57% 

Sirup javorový 250ml 69,36% Sirup kiwi 700 ml 92,12% Sirup maliny 700ml 99,67% 

Sirup hustý lesní směs 0 70,41% Sirup les.jahoda 700g 92,49% Sirup expresso 700ml 99,76% 

Sirup citron meduňka 0,7 71,39% Byl.sirup borůvka 290g 92,84% Byl.sirup imufyt 250ml 99,84% 

Sirup pomeranč 4kg 72,36% Sirup hustý jahoda 0,7L 93,18% Sirup multivitamín 700ml 99,91% 

Byl.sirup rakytník 290g 73,29% Byl.sirup jitrocel 290g 93,52% Sirup malina a jasmín 0, 99,96% 

Sirup citrón 0,7L sklo 74,20% Byl.sirup goji 290g 93,85% Sirup mandarinka 700ml 99,98% 

Sirup jahoda 0,7Lsklo 75,05% Sirup citron bez cukru 7 94,14% Sirup zelený s líčí 0,5L 100,00% 

Sirup lesní směs 910g 75,88% Sirup meruňka 700ml 94,41%     

Zisk celkem 28176,53 
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Graf 6: Zisky z prodejů sirupů (vlastní zpracování dle interních dat společnosti Brněnka) 
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Tabulka 8 a graf 7 zobrazují přehled produktů a k nim příslušné údaje o rozhodovacím 

kritériu počet prodaných kusů v podskupině sirupy. Dle výpočtů se na 80,61 % počtu 

prodaných kusů podílí 33 nejprodávanějších druhů zboţí. Z celkového počtu 104 kusů 

se jedná o 31,73 % produktů. Poslední spočítanou hodnotou je procento prodaných 

kusů, které je tvořeno pětinou nejprodávanějších produktů. Ze 104 produktů se jedná o 

21 druhů zboţí. Těchto 21 nejprodávanějších produktů tvoří 69,23 % prodaných kusů 

z celkových 3182. 
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Tabulka 8: Prodané kusy produktů sirupy (vlastní zpracování dle interních dat společnosti Brněnka) 

Název produktu KPPK Název produktu KPPK Název produktu KPPK 

Sirup pomeranč 900g pet 7,35% Sirup citron bez cukru 7 82,81% Sirup borůvkovo-javor 95,91% 

Sirup pomeranč 0,7L sklo 12,98% Sirup lesní směs 910g 83,47% Byl.sirup jitrocel 290g 96,10% 

Sirup lesní jahoda 0,7L 17,79% Sirup lesní plody 0,7L 84,10% Sirup jasmín 0,5L 96,29% 

Sirup multivit. 0,7LČC 22,60% Sirup meruňka 0,7L 84,70% Sirup Jimmy lesní směs 7 96,48% 

Sirup lesní směs 900g pe 27,31% Sirup malina 700ml 85,26% Byl.sirup Schizandra 290 96,67% 

Sirup pomeranč 0,7L ČC 31,77% Sirup hustý černý rybíz 85,83% Sirup lesní plody 700 ml 96,86% 

Sirup lesní směs 0,7L 35,48% Sirup les.jahoda 700g 86,33% Sirup višeň 700ml 97,05% 

Sirup citron 900g pet 39,13% Sirup citron meduňka 0,7 86,83% Sirup maliny 750ml 97,20% 

Sirup jahoda 900g pet 42,61% Sirup kiwi 700 ml 87,34% Byl.sirup borůvka 290g 97,36% 

Sirup černý rybíz 900g p 46,07% Sirup hustý citron 0,7L 87,81% Sirup z růží 170g 97,52% 

Sirup malina 900g pet 49,37% Sirup jablko 0,7L 88,28% Sirup brusinkovo-javor 97,67% 

Sirup multivitamín 900g 52,39% Sirup jahoda bez cukru 0 88,72% Sirup jahoda 4kg 97,83% 

Sirup hustý malina 0,7l 55,31% Byl.sirup rakytník 290g 89,16% Sirup citron 4kg 97,99% 

Sirup aloe vera 900g pet 57,76% Sirup meruňka 700ml 89,53% Sirup hustý aloe vera 0, 98,15% 

Sirup malina 0,7L sklo 60,06% Sirup limetka 900g pet 89,91% Sirup lesní směs 4kg 98,30% 

Sirup pomeranč bez cukru 62,07% Sirup černý bez 900g pet 90,29% Sirup pomeranč 700ml 98,46% 

Sirup hustý pomeranč 0,7 63,76% Sirup Jupí hustý  limet. 90,67% Byl.sirup meduňka 290g 98,59% 

Sirup černý bez 0,7L 65,21% Sirup broskev 700 ml 91,04% Byl.sirup divizna 290g 98,71% 

Sirup černý rybíz 0,7L s 66,56% N Sirup YO květ čer.rybí 91,42% Sirup expresso 700ml 98,84% 

Sirup jahoda 0,7L 67,91% Sirup zitrus mix 0,7L 91,77% Byl.sirup goji 290g 98,96% 

Sirup černý rybíz 0,7L 69,23% Sirup višeň 0,7L 92,08% Sirup jahody 700ml 99,09% 

Sirup oranž klasik 0,7L 70,43% Sirup kiwi 0,7L sklo 92,39% Sirup Essence les.ovoce 99,21% 

Sirup višeň 910g 71,46% Byl.sirup grepové jadérk 92,71% Byl.sirup zázvor 290g 99,31% 

Sirup jablko 700ml 72,50% Byl.sirup echinacea 290g 93,02% Byl.sirup brusinka 290g 99,40% 

Sirup orange 0,7L 73,48% Sirup citron a máta 0,7L 93,31% Byl.sirup růžový 290g 99,50% 

Sirup pomeranč 0,7L 74,45% Sirup citron 750ml 93,56% Sirup maliny 700ml 99,59% 

Sirup citrón 0,7L sklo 75,39% Byl.sirup šípek 290g 93,81% Sirup Essence grep 0,7l 99,69% 

Sirup malina 0,7L 76,30% Sirup hustý jahoda 0,7L 94,06% Sirup  černý rybíz a lim 99,75% 

Sirup malina 910g 77,22% Sirup citron 0,7L 94,31% Sirup multivitamín 700ml 99,81% 

Sirup jahoda 0,7Lsklo 78,10% Sirup zahradní směs 0,7l 94,56% Byl.sirup bronchyfyt 290 99,87% 

Sirup červený multivitam 78,94% Sirup citrón  700 ml 94,81% Sirup zelený s líčí 0,5L 99,91% 

Sirup borůvka 700ml 79,79% Sirup ananas 0,7l Limaci 95,07% Sirup malina a jasmín 0, 99,94% 

Sirup ananas 0,7L sklo 80,61% Sirup javorový 250ml 95,29% Sirup mandarinka 700ml 99,97% 

Sirup hustý lesní směs 0 81,36% Sirup Jimmy pomeranč 750 95,51% Byl.sirup imufyt 250ml 100,00% 

Sirup mandarinka 0,7Lsk 82,09% Sirup pomeranč 4kg 95,73%     

Počet prodaných kusů celkem 3182 
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Graf 7: Počty prodaných kusů sirupů (vlastní zpracování dle interních dat společnosti Brněnka) 
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5.5 Návrh zefektivnění sortimentu 

Analýza provedená na vybraných podskupinách potvrdila předpokládaný stav. 

V prodejně je nabízeno velké mnoţství produktů, o které není ze strany zákazníků 

vysoký zájem. Původní předpoklad vycházející z Paretova pravidla, ţe 20 % výrobků se 

bude podílet na 80 % zisků, respektive počtu prodaných kusů, tedy není naplněn. 

Z analýz vyplývá, ţe 20 % produktů se podílí přibliţně 60% hodnotě obou sledovaných 

kritérií. Opačně si můţeme pravidlo vyloţit tak, ţe 80 % počtu prodaných kusů i zisků 

z podskupin je tvořeno přibliţně 40 % nejziskovějších, potaţmo nejprodávanějších 

produktů z vybraných podskupin. Nabízený sortiment je příliš široký a je ţádoucí jej 

zeštíhlit. Na místě je také úprava poměru Paretova pravidla. Z analýzy vyplývá, ţe 

skutečnosti odpovídá poměr 80/40. Poměr 80/40 je výrazně odlišný oproti běţnému 

poměru 80/20, nicméně při zachování původního poměru bychom z prodejny doporučili 

odstranit příliš mnoho zboţí, coţ v tomto odvětví není ţádoucí. 

Upraveného poměru Paretova pravidla vyuţijeme pro závěrečné návrhy a doporučení 

nestandardně. Nebudeme hledat přesně 40 % produktů, které se podílí na 80 % zisku a 

počtu prodaných kusů, ale budeme hledat takový počet produktů, který se největší 

měrou podílí na 80 % počtu prodaných kusů a zisku. Dle výše definované metodiky je 

hlavním kritériem počet prodaných kusů výrobků. Doplňkovým kritériem je příspěvek 

na úhradu zisku podskupiny. 

Na základě tabulkových zpracování a upraveného poměru Paretova pravidla 

doporučujeme z podskupiny bonbóny, která čítá celkově 247 produktů, ponechat 

v prodeji všechny výrobky, které jsou v tabulce 2 označeny šedou barvou (jedná se o 48 

produktů). Počet těchto produktů je rozšířen o 4 druhy bonbónů, které doporučujeme 

zachovat v prodeji na základě doplňkového kritéria, tedy počet prodaných kusů. Jedná 

se o Happy fruttis 100g, Color – rado 100g, Skittles crazy 125g a Chamallows 100g. 

Z druhé a zároveň nejpočetnější podskupiny čajů doporučujeme v prodeji ponechat 

všechny výrobky z tabulky 5, které jsou zvýrazněny šedou barvou. Jedná se o 87 druhů 

zboţí. Tyto produkty je třeba doplnit o 25 výrobků, které se nachází v tabulce 3 a jsou 

taktéţ zvýrazněny šedou barvou (jedná se o 25 výrobků, které nejsou zahrnuty dle 

prvního kritéria). 
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V analyzované podskupině sirupy doporučujeme z celkového počtu 104 produktů 

ponechat v prodeji 33 produktů dle prvního rozhodovacího kritéria a tyto obohatit o 9 

produktů dle doplňkového rozhodovacího kritéria. Zvýrazněné produkty v tabulce 8 

reprezentují produkty dle hlavního kritéria, zbylých devět produktů je obsaţeno ve 

zvýrazněné části tabulky 7. 

Všechny výrobky z podskupiny bonbóny, čaje a sirupy, které nebyly doporučeny 

k ponechání v prodejně, navrhujeme odstranit z nabídky. Důsledkem bude uvolnění 

finančních prostředků z málo poptávaných produktů a uvolnění prodejních ploch. 

Budou-li odstraněny výrobky, které byly doporučeny k vyřazení z nabídky, pak dojde 

k uvolnění přibliţně 30 metrů regálové plochy. Tento údaj je pouze orientační, nicméně 

se jedná o nezanedbatelnou část místa (cca 3,75 %), ve které jsou produkty nabízeny.    
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6 Závěr 

Diplomová práce je zaměřena na zefektivnění nabízeného sortimentu v maloobchodní 

prodejně s potravinami společnosti Brněnka. Pro zefektivnění bylo pouţito Paretovo 

pravidlo. 

Teoretická část práce je věnována popisu společnosti Brněnka a popisu její strategie. 

Dále jsou popsány cíle společnosti a současné aktivity. V teoretické části práce je 

vysvětleno Paretovo pravidlo, jeho pouţití a obecná realizace. Na základě literární 

rešerše vědeckých prací a obecného pouţití Paretova pravidla je detailně zpracován 

návrh metodiky pro posouzení efektivnosti nabízeného sortimentu. 

V úvodu praktické části práce jsou stručně popsána data poskytnutá společností 

Brněnka. Jedná se o údaje o prodejích vybrané prodejny společnosti. Z celého 

sortimentu byly na základě subjektivního zhodnocení vyčleněny 3 skupiny produktů, 

které byly podrobeny analýze. Tyto údaje jsou vyhodnocovány v návaznosti na 

Paretovo pravidlo. Výstupem práce je doporučení pro úpravu nabízeného sortimentu 

v prodejně. 

Práce si klade za cíl zefektivnit nabízený sortiment produktů. Tohoto zefektivnění bylo 

v rámci analyzovaných podskupin dosaţeno doporučením k odstranění produktů, které 

jsou málo prodávány, nebo které přináší nízké zisky. Z nabídky bylo ve vybraných 

skupinách doporučeno k zachování v prodeji přibliţně 45 % produktů. Zbylé produkty 

byly doporučeny k vyřazení z nabídky. Takto zvolený poměr produktů zachovává 

dostatečnou pestrost nabídky pro zákazníky. Pro společnost Brněnka nabízí uvolnění 

prodejních ploch, které mohou být lépe vyuţity neţ doposud.  

Diplomová práce nehledá odpověď na otázku, jak vyuţít uvolněné prodejní plochy. 

Otevírá se tak prostor pro další zpracování či analýzu. Záporným aspektem navrţené 

metodiky je fakt, ţe k vyřazení mohly být doporučeny produkty, které jsou zákazníky 

oblíbené, ale které nebyly nabídnuty k prodeji celé sledované období. 

Přínosem práce je především snadno aplikovatelná metodika pouţitelná na veškerý 

prodejnou nabízený sortiment. Významnou výhodou je i skutečnost, ţe pro hodnocení 

sortimentu nejsou vyţadovány speciální analytické nástroje. Nutností pro efektivní 
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analýzu především z časového hlediska je však změna formy ukládání záznamů o 

prodejích. 
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