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Abstrakt: 

Bakalářská práce řeší průběh zakázky v daném podniku. Práce je rozdělena na část 

teoretickou, která se věnuje teoretickým poznatkům procesního řízení. Dále navazuje 

představení společnosti NEPA spol. s.r.o., kde byly zjištěny potřebné informace. 

Analýza současného stavu průběhu zakázky nám shrnuje nedostatky.  Na základě nich 

se věnuji pouze jedné, a to optimalizaci tuzemské dopravy. 

 

Abstract: 

The bachelor thesis deals with the progress of contract in the company. The work is 

divided into a theoretical part, which deals with theoretical knowledge of process 

management.  Then follows the performance of the company NEPA. Ltd., which were 

found necessary information. Analysis of the current state during the contract 

summarizes our shortcomings. Shortcomings are dedicated to only one, and 

optimizationof domestic tradic..  
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ÚVOD 

V dnešní době každá firma pečuje o své stávající zákazníky a zároveň se snaží získávat 

zákazníky nové. Vymýšlejí nové výrobky, služby nebo inovují stávající produkty, jen 

aby byl zákazník spokojený a neměl tendenci přecházet ke konkurenci. Důraz se klade 

na kvalitu výrobků i služeb, na včasné termíny dodání a na celkové zajištění většího 

komfortu zákazníkům. Díky tomu jsem si vybrala téma své bakalářské práce „Studie 

průběhu zakázky obchodním podnikem.“ Cílem této práce je zdokonalení chodu 

zakázky až přímo k zákazníkovi. 

Práci jsem zpracovávala ve firmě NEPA spol. s.r.o., která sídlí v Brně na ulici 

Purkyňova. Společnost v zastoupení paní Ing. Gaľové mi poskytla všechny potřebné 

podklady ke zpracování analýzy a plně semnou spolupracovala. 

Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. První, teoretická část se věnuje 

důležitým východiskům souvisejícím s danou problematikou. Dále je podrobně popsán 

modelovací jazyk ARIS BD.  

Praktická část se zabývá představením společnosti NEPA spol. s.r.o. Dále je provedena 

analýza současného stavu průběhu zakázky společností a analýza současného stavu 

distribuce zboží v Tuzemsku. Na základě těchto analýz je vypracována nejdůležitější 

část s vlastním návrhem řešení. Cílem je vytvořit takový průběh zakázky, jehož 

přínosem je zdokonalení chodu zakázky přímo k zákazníkovi.    
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CÍLE A METODIKA PRÁCE 

Cílem mé bakalářské práce je zdokonalení chodu zakázky k zákazníkovi ve společnosti 

NEPA spol. s.r.o.  Na základě provedené analýzy navrhnout zlepšení průběhu zakázky 

až k zákazníkovi.  

 

Dílčí cíle 

 představení společnosti, její předmět podniká a zároveň i portfolio 

výrobků a služeb 

 vymezení teoretických východisek souvisejících s danou problematikou 

 provedení analýzy současného stavu průběhu zakázky 

 podrobný popis jednotlivých procesů činností v analýze a zjištění jejich 

rezerv nebo případných nedostatků 

 souhrn nedostatků zjištěných z analýzy potřebný pro tvorbu vlastního 

návrhu 

 návrh na zlepšení průběhu zakázky k zákazníkovi 

 posouzení ekonomických i mimoekonomických přínosů 

 podmínky realizace  

 

Analýza současného stavu průběhu zakázky bude provedena pomocí modelovacího 

jazyka ARIS BD, a to z pohledu průchodu zakázky společností z Tuzemska, průchod 

zakázky společností ze zemí EU a průchod zakázky společností z třetích zemí. Následná 

analýza současného stavu distribuce zboží v Tuzemsku je provedena propočtem 

přepravy zboží. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Definice procesního řízení 

Pojem procesní řízení může mít hned několik definic. Jedna z možných definic je od 

Šmída,  kterou uvádí ve své knize Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě.  

 „Procesní řízení (management) představuje systémy, postupy, metody a nástroje 

trvalého zajištění maximální výkonnosti a neustálého zlepšování podnikových i 

mezipodnikových procesů, které vycházejí z jasně definované strategie organizace a 

jejichž cílem je naplnit stanovené strategické cíle. (Šmída, 2007, s. 30).“ 

Díky procesnímu řízení můžeme na organizaci nahlížet jako na systém vzájemně 

provázaných procesů. Základ procesního řízení vymezuje jeho cíl. 

„Cílem procesního řízení je rozvíjet a optimalizovat chod organizace tak, aby efektivně, 

účelně a hospodárně reagovala na požadavky zákazníka (Svozilová, 2011, s. 42).“ 

1.2 Definice procesu 

Se slovem „proces“ se setkáváme každý den, aniž bychom si to uvědomovali. 

Příkladem takového procesu může být vydání výroční zprávy, uvaření oběda nebo jen 

uvaření kávy. Procesy nás neustále obklopují, aniž bychom chápali jejich podstatu. 

Pojem proces může být definován hned několika možnými způsoby. Definice může být 

obsáhlá, jednoduchá, přesná, ale i obecná. Pro lepší představu uvádím pár autorů. 

„ Podnikový proces je souhrnem činností, transformujících souhrn vstupů do souhrnu 

výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidi a nástroje 

(Řepa, 2007, s. 15).“ 

„Proces je organizovaná skupina vzájemně souvisejících činností a/nebo subprocesů, 

které procházejí jedním nebo více organizovanými útvary či jednou (podnikový proces) 

nebo více spolupracujícími organizacemi (mezipodnikový proces), které spotřebovávají 

materiální, lidské, finanční a informační výstupy a jejichž výstupem je produkt, který má 

hodnotu pro externího nebo interního zákazníka (Šmída, 2007, s. 29).“  
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 „Proces je sled logických úkonů nebo činností, které by měly být vykonány krok za 

krokem. Jako další vlastnost uvedeme i to, že se v procesu využívá aktivní působení 

kvalifikovaných zaměstnanců, tzn. jejich manuálních i intelektuální schopností, jejichž 

pomocí vzniká nový výrobek či služba, který/á má přinést nějaký pozitivní význam pro 

potenciálního zákazníka – uživatele procesu (Svozilová, 2011, s. 16).“ 

Proces jinými slovy může být také definován jako kuchařka, která nám říká jak 

postupovat. 

1.2.1 Charakteristika procesu  

Každý proces musí mít: 

- Stanoveny cíle a měřitelné ukazatele (metrika, indikátor) – sledování, plnění 

stanovených cílů 

- Stanoveného vlastníka – osoba, která má odpovědnost za daný proces  

- Stanoveného zákazníka – subjekt, pro nějž jsou výsledky tohoto procesu 

určeny. Můžeme je rozdělit na externí a interní.  

- Stanoven svůj vstup – vstupy jsou využívány při spouštění procesů. Vstupy 

jsou získávány buď z výstupů předcházejících procesů, nebo od dodavatelů. 

- Stanoveny své zdroje – Základní odlišností od vstupů je ta, že výstupy slouží 

pro přeměnu vstupů ve výstup. Zdrojem může být materiál, technologie, 

finanční prostředky, lidské zdroje, informace a čas. 

- Stanoveny své výstupy – Výstupy procesu jsou definovány jako výsledky 

procesu, tzv. výkony. Tento výsledek je odevzdáván zákazníkovi buď ve formě 

výrobku, nebo služby. 

- Stanoveny své rizika procesu – je možnost, že při uskutečňování procesu, 

vznikne určitá událost, jednání nebo stav s následujícími nežádoucími dopady na 

zabezpečování výsledku procesu a dosahování cíle procesu. 

- Stanoveny své regulátory řízení = trvale platná a závazná pravidla. Při 

realizaci procesu je důležité uznávat tyto pravidla. Patří sem především zákony, 

vyhlášky, normy (Grasseová, 2008). 
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- Stanoveny své činnosti – činností je rozumí dokonalý sled pracovních úkolů, 

které jsou vykonány v rámci jedné organizační jednotky a obsahují na výstupu 

jeden měřitelný výrobek/ službu, kterému můžeme jednoznačně přiřadit 

spotřebu jednoho primárního zdroje. 

- Stanoveny jasné hranice – je nezbytné definovat počátek a konec procesu, aby 

bylo jasné, kdy začíná a kdy končí, a následně tak definovat jeho návaznost na 

další procesy.   (Grasseová, 2008). 

 

Obrázek 1 Schéma procesu  

 (Zdroj: Grasseová, 2008, s. 7) 

 

1.2.2 Základní členění procesů 

Procesy můžeme rozdělit na: 

 Hlavní 

 Řídící  

 Podpůrné 

Hlavní procesy - Hlavní procesy znázorňují procesy společnosti přinášející přidanou 

hodnotu a zároveň jsou pro firmu klíčové.  

Obecně můžeme říci, že tyto procesy lze rozpoznat podle následujících znaků: přivádí 

do společnosti zisk, navenek jsou rozpoznatelné (viditelné), management společnosti je 

jednoduše identifikuje, většinou jsou komplikované (Lukasík, Procházka, Vaněk, 2005). 
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Řídící procesy – Pod pojmem řídící procesy si můžeme představit aktivity společnosti, 

které jsou nezbytné pro její chod. Tyto procesy samy o sobě neprodukují žádný zisk. 

Příkladem řídícího procesu je plánování, vytváření strategie, atd. Stejně jako podpůrné 

procesy se řídící procesy mapují až jako poslední, je to dáno tím, že jsou realizovány 

managementem společnosti a nepřinášejí společnosti žádný zisk (Lukasík, Procházka, 

Vaněk, 2005). 

Podpůrné procesy - Podpůrné procesy znázorňují aktivity společnosti, které opět 

nepřinášejí přímý zisk. Pro společnost jsou však velice nezbytné neboť, hlavní procesy 

by bez podpůrných procesů nemohly pracovat. Podpůrné procesy tedy vytvářejí 

prostředí pro úspěšné vykonávání hlavních procesů. Příkladem může být Human 

ressource, nákup materiálu, služební cesta. Tyto procesy jsou ve společnosti mapovány 

hned po hlavních procesech. Zároveň se tyto procesy vyznačují jako společným 

znakem, že jsou pro celou organizaci společné, oproti hlavním, které jsou jedinečné 

(Lukasík, Procházka, Vaněk, 2005). 

 

Obrázek 2 Základní členění procesů  

(Zdroj: Grasseová, 2008, s.14) 
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1.2.3 Procesní mapa 

Propojením procesů v organizaci vzniká procesní mapa (procesní síť), která slouží ke 

znázornění vazeb mezi procesy, což je velmi důležité hlavně při slučování výsledků 

procesů (montážích). Základní podmínkou, kterou musí mapa splňovat, je že jednotlivý 

proces nikde nekončí, ale zároveň na něj musí navazovat proces další. Procesní mapou 

se tedy rozumí, systém navzájem provázaných procesů, kde se nevyskytuje začátek a 

konec této sítě. V procesní mapě se musí řešit nejen přímé průběhy procesů, ale i jejich 

větvení a cyklení (Jašek, 2013). 

 

1.3 Zlepšování procesu 

Zákazníci, kteří mají důležité slovo na trhu, chtějí neustále lepší a výkonnější výrobky 

či služby, podniky to můžou splnit jedině tak, že budou zlepšovat své interní procesy. 

Jestliže zákazníkovi, podnik není schopen nabídnout takový výrobek či službu, kterou 

žádá, má možnost obrátit se na mnoho konkurenčních firem.  

Aby k takovým to situacím nedocházelo, podniky se snaží zlepšovat podnikové procesy. 

(Řepa, 2007; Januška, 2011). 

To lze docílit dvěma způsoby: 

 Průběžným zlepšováním procesů 

 Metodou reengineeringu 

 

1.3.1 Průběžné zlepšování procesu 

Tento přístup byl zřízen na pochopení a změření původního procesu a z toho přirozeně 

plynoucích podnětů k jeho zlepšování (Januška, 2011). 

„Zlepšování podnikových procesů je činností zaměřenou na postupné zvyšování kvality, 

produktivity nebo doby zpracování podnikového procesu prostřednictvím eliminace 

neproduktivních činností a nákladů. (Svozilová, 2011, s. 19).“  
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Obrázek 3 Průběžné zlepšování procesu  

 (Zdroj: Řepa, 2007, s. 16)  

 

Základním krokem průběžného zlepšování procesu je popis procesu jeho aktuálního 

stavu, dále jsou stanoveny jeho základní ukazatelé k měření, vycházejících především 

z toho, co potřebují zákazníci. Neustálým sledováním chodu procesu jsou zjišťovány 

možnosti k jeho zlepšení, které jsou dány do vzájemných souvislostí, a poté 

implementovány v jeden konsistentní celek. Takto nově vzniklý proces opět sledujeme, 

jelikož se tento postup stále opakuje, hovoříme o tzv. průběžném – soustavném – 

zlepšování podnikových procesů (Řepa, 2007). 

Takové to zlepšování podnikových procesů je vhodné k docílení tzv. přírůstkového 

zlepšení. Avšak někdy to nestačí, neboť na podniky útočí od počátku devadesátých let 

minulého století několik faktorů jako technologie (zejména internet), otevření světových 

trhů (osvobození obchodu) a je nutné zlepšit procesy radikálně – dramaticky (Řepa, 

2007). 

 

1.3.2 Metoda reegineering 

Business process reegineering (BPR) je považován za zcela odlišný přístup, než 

průběžné zlepšování procesů. Ve své radikální formě BPR očekává, že současný stav 

procesu je nevyhovující a je potřeba jej od základu změnit (Řepa, 2007). 

 Reegineering je tedy jakým si novým začátkem. Základní otázkou, na kterou si firmy 

musí odpovědět je: „ Co mají dělat?“ Poté až následují otázky jak dělat to, co dělají 

(Šmída, 2007). 
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Z pojmu reegineering vyplývá zásadní přehodnocování a radikální rekonstrukci 

podnikových procesů tak, abychom dosahovali dramatického zdokonalení z hlediska 

kritických měřítek výkonnosti, jako jsou náklady, kvalita, služby a rychlost. (Hammer, 

Champy, 2000). 

 

Obrázek 4 Model zásadního reegineeringu 

(Zdroj: Řepa, 2007, s. 17) 

Prvním krokem v reegineeringu je definování rozsahu a hlavních cílů chystaného 

projektu. Následuje hloubková analýza (ze zkušeností a potřeb zákazníků, zaměstnanců, 

konkurentů, kooperantů a jiných cizích podniků a možností nových technologií) na 

základě níž vypracujeme představu budoucích procesů. Poté je vytvořen návrh akcí, 

vedoucích k zavedení nové soustavy procesů. Cílem těchto akcí má být překonání 

rozdílu mezi současným stavem a vizí stavu budoucího. Vše je zakončeno implementací 

(Řepa, 2007). 

 

1.4  Metodika ARIS 

Pojem ARIS pochází z anglických zkratek Architecture of Integrated Information 

Systems, což v překladu znamená architektura integrovaných informačních systémů. 

ARIS je jak metoda modelování, tak i modelovací nástroj. (Mazlová, 2013) 

Metodu ARIS vyvinul prof. Dr. Augustern – Wilhelmem Scheerem jako referenční 

architekturu informačního systému a seskupuje se z několika základních pohledů. 

(Řepa, 2007). 

„Organizační pohled – je „ čistě“ podnikový pohled 

Funkcionalita – pohled na podnik očima informačního systému a technologií 

(IS/ICT) 
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Informace a řízení – informační a datový model podniku (Řepa, 2007, s. 73).“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Architektura ARIS 

 (Zdroj: Řepa, 2007, s. 73) 

 

1.4.1 Základní princip  

Jedna z metod reegineering procesů je metodika ARIS, která zdůrazňuje podporu řízení 

procesů pomocí IT systému. 

Přesný postup jak přistupovat k reegineering procesům, metodika ARIS nevytvoří. Jeho 

cílem je spíš vytváření řady pohledů, na jejímž základě lze modelovat jednotlivé 

situace. ARIS modeluje jak samotné procesy, tak i následně zpracovává IT systémy 

pomáhající k řízení podniku. Sestává se z různých dílčích nástrojů jako: ARIS Easy 

Design, které využíváme při samotném modelování a znázorňování procesů, ARIS 

Toolset, ARIS ABC, ARIS Simulation a další (Januška, 2011). 
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1.4.2 Tři základní úrovně modelu  

 Konceptuální (definice požadavků) – základem je pouze model procesu 

sledující průběh a činnost procesu, tedy technickou stránku věci. Definice 

jednotlivých průběhů procesu, jejich organizace apod. (Řepa, 2007; Januška 

2011). 

 Technologická – upřesnění návrhu, na jehož základě je daný model přibližován 

do podoby IT systémů. Jde o přechod mezi opravdovým průběhem procesu a IT. 

Zde se zpracovávají data, sledují se toky dat a funkcí v IT systému. 

 Fyzická (tzv. implementace) – specifikovaný návrh je přesunut do konkrétních 

hardwarových a softwarových komponentů. Věnuje se jen softwarové struktuře 

IT systému (Řepa, 2007; Januška 2011). 

 

 

1.4.3 Pohledy ARIS nástroje na procesy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Pohledy ARIS nástroje 

  (Zdroj: Mazlová, slide 26) 

ORGANIZACE 

DATA PROCESY FUNKCE 

PRODUKTY/SLUŽBY 
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Organizační pohled řadí se k nejjednodušším pohledům. Organizační struktura, kterou 

má každá firma svoji, je tvořena podle několika hledisek. Funkční struktura patří mezi 

nejčastější členění. Jednotlivé oddělení pečuje o konkrétní funkce v podniku (prodej, 

mzdy). Vazby mezi odděleními a jednotlivými organizačními složkami jsou zachyceny 

v rámci organizačního modelu. Organizační struktura lze vytvořit i podle dalších 

faktorů jako: orientace na úlohy a projekty, rozložení podniku podle geografických 

oblastí, produktů apod. Definice organizační struktury, tedy záleží na mnoha faktorech. 

Hlavním cílem při návrhu organizace je co možná nejefektivnější komunikace a 

koordinace ve firmě. Zástupcem metody modelování je organigram (Januška, 2011). 

 

Obrázek 7 Organigram  

(Zdroj: Mazlová, slide 46)  

  

Funkční pohled zaznamenává přehled jednotlivých funkcí, které se podílejí na průběhu 

určitého logického systému, např. procesu. Na základě vztahů mezi funkcemi je 

zachycena nadřízenost a podřízenost funkcí. Funkční pohled ARISu se už nezaměřuje 

na propojení funkcí s událostmi či daty, nezachycuje přeměnu dat ze vstupů na výstupy, 

čehož lze dosáhnout třeba v procesním pohledu. Důležité je i pojmenování elementární 

funkce, což je funkce, kterou na základě analýzy nelze rozložit na hierarchicky nižší 

funkci. V modelu ARIS, funkci poznáme tak, že je zobrazena jako obdélník se 

zaoblenými rohy.  Zástupcem metody modelování je funkční strom a model aplikací 

(Januška, 2011). 

 

Obrázek 8 Model aplikací 

 (Zdroj: Mazlová, slide 79) 
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Datový pohled je chápán jako znázornění objektů počátečních a koncových událostí a 

k nim přidružené popisy stavů. Datový pohled ARISu je vytvářen stavy a událostmi, 

kdy události stanovují změny stavů informačních objektů (dat) a stavy přidruženého 

okolí jsou popisovány daty. 

Základem jsou entity, které jsou buď reálné, nebo abstraktní. Jde o popis datového 

objektu, kterým může být proces v podniku, objekt specifikující události, mapy, 

zákazník apod. Entity jsou podrobněji popisovány na základě atributů. V ARISu jsou 

znázorňovány jako obdélník. Atributy se v modelu zobrazují jako ovály či kružnice. 

Jejich rozeznání od typů entit je často dosti malá. Základním rozdílem mezi entitou a 

atributem je, že entity mohou mít další atributy. Důležité jsou také vazby, které logicky 

propojují modelové entity.  Zástupcem metody modelování je model odborných 

pojmů, eERM a model tabulek. (Januška, 2011). 

 

Obrázek 9 Datový model eERM 

 (Zdroj: www.home.zcu.cz) 

 

Pohled produktů a služeb lze mu říkat i výkonový pohled, který slouží jako základní 

stavební nástroj při uskutečňování průběžného zlepšování procesů. Tvoří jej jednotlivé 

prvky měření procesů včetně jejich metrik. Formovat tu lze nehmotnou službu i 

konkrétní produkt. Služba je chápána jako typ nehmotného produktu, který je vytvářen 

a spotřebováván zároveň. Zástupcem metody modelování je strom výkonů (Januška, 

2011). 
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Obrázek 10 Strom výkonů 

(Zdroj: www.home.zcu.cz) 

 

Procesní pohled je nejdůležitější v rámci celého modelu, protože zaznamenává vztahy 

mezi jednotlivými pohledy. Nejdříve se v procesním modelu formují vztahy mezi 

dvěma pohledy, následně se přidávají vazby zbylých pohledů. Při modelování procesů 

je důležité dbát na fakt, že každý proces má svého vlastníka, metodika, zpracovatele a 

připomínkující osoby. Metodik vytváří samotný model procesu, tedy definuje strukturu 

modelu, přiděluje uživatelská práva, dohlíží na aktualizaci podle pokynů vlastníka. 

Připomínkující osoby utvářejí připomínky k změnám informací procesního modelu. 

Ostatní zúčastnění jako třeba zaměstnanci se mohou také podílet na změnách 

v procesech předkládáním svých návrhů či připomínek. Zástupcem metody modelování 

je model tvorby přidané hodnoty, Procesní řetězec řízený událostmi (EPC) a model 

přiřazení funkcí. (Januška, 2011). 

 

Obrázek 11 Model tvorby přidané hodnoty 

(Zdroj: www.home.zcu.cz) 
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1.4.4 Druhy metod modelování 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 Typy modelů v ARIS 

 (Zdroj: Mazlová, slide 20)  

 

1.4.5  Procesní řetězec řízený událostmi (EPC) 

Tento řetězec kromě funkcí obsahuje i události. Každá funkce má počáteční (vstup) a 

koncovou (výstup) událost. Jde o znázornění toku řízení. Jednotlivé funkce v procesu 

jdou v chronologických a logických sekvencí (Januška, 2011; Mazlová). 

 

 

 

 

 

 

 

Událost = informační objekt řídící či  

ovlivňující následující průběh procesu 

Funkce = činnost, aktivita, procesní krok 
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 Person = lidé, člověk, povolání 

 

 

  

 

 

 

1.4.6 Pravidla modelování v ARIS 

- Na počátku je aspoň jedna spouštěcí událost (nebo procesní rozhraní) 

- Na konci je vždy aspoň jedna končící událost (nebo procesní rozhraní) 

- Po události následuje buď funkce, nebo operand (výjimkou je koncová 

událost) 

- Po funkce následuje událost nebo operand 

- Každá funkce i událost má vždy jen jedno vstupní a výstupní propojení 

(Mazlová). 

 

 

 

 

 

 

XOR = buď a, nebo AND OR = a /nebo 

Pravidlo / logický operand 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Základní informace o společnosti 

Dle obchodního rejstříku: 

„Obchodní firma:   NEPA, společnost s ručením omezeným 

Sídlo:      Purkyňova 45, Brno, 61200 

Datum zápisu:    8. března 1991 

Identifikační číslo:   15528383 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:    

- Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky 

- Reklamní činnost 

- Poskytování leasingu 

- Montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky 

- Obchodní živnost – koupě zboží za účelem dalšího prodeje a 

prodej 

- Zřizování, montáž, servis a údržba telekomunikačních zařízení 

- Zprostředkování obchodu a služeb 

- Správa a údržba nemovitostí 

- Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a 

software 

- Zpracování dat, služby databank, správa sítí 

- Výroba, instalace a opravy, elektrických strojů a přístrojů 

- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 

evidence 

- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a 

ekonomických poradců 

Způsob zřízení:    společenskou smlouvou ze dne 1. 2. 1991 

Je plátce DPH:    ano 

Základní kapitál:   5 000 000 Kč 

Statutární orgán: 
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Jednatelé:  Ing. Zdeněk Čížek 

    Schwaigrova 17, Brno; 61700 

    ve funkci od 28. 9. 1992 

 

    Ivo Nešpor 

    Za školkou 677, Bílovice n. Svitavou; 66401 

    ve funkci od 8. 3. 1991 

 

    Vladimír Pakosta 

    Česká u Brna 168, 66431 

    ve funkci od 8. 3. 1991 

Způsob jednání za společnost: k platnosti právního úkonu učiněného jménem 

společnosti se vyžadují podpisy dvou jednatelů. Při podepisování jménem společnosti se 

na listinách k názvu společnosti připojí podpisy dvou jednatelů.   

- Společníci: 

Ivo Nešpor 

Za školkou 677, Bílovice n. Svitavou; 66401 

Vklad: 2 250 000 Kč 

Splaceno: 100 % 

Obchodní podíl: 45 % 

 

Vladimír Pakosta 

Česká u Brna 168, 66431 

Vklad: 2 250 000 Kč 

Splaceno: 100 % 

Obchodní podíl: 45 % 

 

Ing. Zdeněk Čížek 

Schwaigrova 17, Brno; 61700 

Vklad: 500 000 Kč 

Splaceno: 100 %“ 
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Obchodní podíl: 10 % 

 

2.2 Obchodní standard 

Společnost NEPA společnost s ručením omezeným se zabývá obchodováním 

s elektronikou značky SHARP,  klimatizacemi značky SINCLAIR a nově i s LED 

osvětlením značky SINCLAIR. Dále poskytuje i servis k těmto výrobkům. 

2.2.1 Elektronika značky SHARP 

V této sekci společnost nabízí: 

- Kopírovací stroje a MFZ 

- Kalkulátory 

- Registrační pokladny 

- LCD TV 

- Dotykové LCD panely 

- LCD monitory 

- Projektory 

- Audio 

- Mikrovlnné trouby 

- Plasmacluster 

 

2.2.2 Klimatizace a LED osvětlení značky SINCLAIR 

V této části společnost nabízí: 

- Tepelná čerpadla 

- Odvlhčovače 

- Čističky vzduchu 

- Mobilní klimatizace 

- Nástěnné klimatizace 

- Podstropně-parapetní klimatizace 

- Kazetové klimatizace 
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- Kanálové klimatizace 

- Multi combi série 

- Multi systém série 

- Samostatné venkovní jednotky 

- SDV III digitální scroll systémy 

- SDV IV DC Inverter systémy 

- FAN COIL série 

- Samostatné ohřívače TUV 

- Příslušenství SINCLAIR 

 

2.3 Zákazníci 

Společnost NEPA spol. s ručením omezeným má své působiště i na slovenském trhu. 

Společnost má velké zastoupení svých stálých zákazníků. Mezi nejvýznamnější 

obchodní partnery patří: 

- BAUHAUS 

- HORNBACH 

- MAKRO 

- GLOBUS 

- BAUMAX 

- OBI 

- GLOBAL STORES 

 

2.4 Zakázky 

Do firmy přicházejí zakázky z celého světa. Tyto zakázky jsou rozděleny na zakázky z 

Tuzemska, zakázky ze zemí EU a zakázky do ostatních zemí, kam patří USA, Rusko 

apod. 

Zakázek do ostatních zemí není za rok tolik, proto jsem si vybrala pro srovnání pouze 

zakázky z Tuzemska a z EU. 
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Počet zakázek se každý rok mění. Pro srovnání jsem vybrala roky 2011, 2012 a 

2013. 

 

Graf 1Počet zakázek v roce 2011, 2012 a 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování vnitropodnikových údajů) 

 

Z grafu můžeme vyčíst, že nám počet zakázek, z Tuzemska i z EU, v posledních letech 

klesá. Snižování počtu zakázek nám ukazuje zhoršenou situaci na trhu. Důvodem jsou 

ještě poslední zásahy ekonomické krize.  

 

Počet zakázek v jednotlivých měsících. 

Pro ukázku jsem vybrala i měsíční ukázku nárůstu zakázek v roce 2013. 
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Graf 2 Počet zakázek v jednotlivých měsících 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování vnitropodnikových údajů) 

 

Z grafu můžeme vyčíst, že největší počet zakázek je v letních měsících, tedy v červnu, 

červenci a srpnu. Důvodem tohoto velkého počtu zakázek, který je oproti některým 

měsícům až dvojnásobný, je zájem hlavně o mobilní klimatizace, nástěnné klimatizace, 

podstropně-parapetní klimatizace, kazetové klimatizace a kanálové klimatizace. V roce 

2013 je průměrný měsíční počet zakázek z Tuzemska 492. Ze zemí Evropské Unie 

v roce 2013 přišlo průměrně každý měsíc 77 zakázek. 
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Počet zakázek od nejvýznamnějších obchodních partnerů za rok 2011, 2012 a 

2013. 

 

Graf 3 Počet zakázek od nejvýznamnějších obchodních partnerů za rok 2011, 2012 a 2013  

(Zdroj: Vlastní zpracování vnitropodnikových údajů) 

 

Graf nám ukazuje jaký je počet zakázek od jednotlivých obchodních partnerů. 

Největším odběratelem značky SHARP a SINCLAIR je obchodní řetězec BAUHAUS, 

u kterého je nárůst zakázek skoro 100%, oproti roku 2012. Na druhém místě je řetězec 

HORNBACH. Důvodem, proč zrovna tyto dva řetězce jsou na prvních místech v počtu 

zakázek, je velký zájem lidí. Lidé si tyto řetězce vybírají k nákupu hlavně kvůli častým 

akčním nabídkám, možnosti vrácení zboží do několika dnů, snadné dostupnosti řetězců 

a také díky širokému sortimentu výrobků, které nabízejí. 
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2.5 Analýza současného stavu průběhu zakázky společností 

Do firmy přicházejí zakázky z celého světa. Zakázky jsou rozděleny do třech kategorií: 

zakázky z Tuzemska, zakázky ze zemí EU a zakázky z ostatních zemí. Průběh zakázky 

se vždy mění u fakturantky. Ostatní se nemění. Průběh zakázek jsem si rozdělila na: 

 Průběh zakázky ze zemí EU 

 Průběh zakázky z Tuzemska 

 Průběh zakázky z ostatních zemí 

 

2.5.1  Průběh zakázky ze zemí EU 

Po vyplnění zakázky na webových stránkách NEPA spol. s.r.o. přichází e-mail 

obchodníkovi, tedy přijímá objednávku, zároveň ji zadá i do systému Navision. V tuto 

chvíli se o zakázce dozvídá fakturantka. Jejím úkolem je prověřit si zákazníka, zda je 

plátcem DPH ve své zemi. Pokud plátcem DPH není, fakturantka vystaví fakturu včetně 

DPH. V případě, že plátcem DPH ve své zemi je, fakturantka vystaví fakturu bez DPH. 

Tento doklad posléze vytiskne a posílá se zbožím. 

Zakázka dále pokračuje na sklad, kde je zboží vyhledáno. Pokud zboží není na skladě, 

skladník vyrozumí obchodní oddělení, aby zboží objednali. Obchodník zboží objedná a 

zároveň informuje zákazníka o předpokládaném termínu dodání. Hned jak je zboží 

dodáno, je zboží předáno přepravci. Ideální je, když je zboží na skladě, skladník ho 

může hned vyskladnit a předat přepravci. 
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Obrázek 13 Průběh zakázky ze zemí EU 

 (Zdroj: Vlastní zpracování vnitropodnikových údajů) 
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2.5.2  Průběh zakázky z Tuzemska 

Po vyplnění zakázky na webových stránkách NEPA spol. s.r.o. přichází e-mail 

obchodníkovi, tedy přijímá objednávku, zároveň ji zadá i do systému Navision. V tuto 

chvíli se o zakázce dozvídá fakturantka. Jejím úkolem je vystavení faktury včetně DPH. 

Tento doklad posléze vytiskne a posílá se zbožím. 

Zakázka dále pokračuje na sklad, kde je zboží vyhledáno. Pokud zboží není na skladě, 

skladník vyrozumí obchodní oddělení, aby zboží objednali. Obchodník zboží objedná a 

zároveň informuje zákazníka o předpokládaném termínu dodání. Hned jak je zboží 

dodáno, je zboží předáno přepravci. Ideální je, když je zboží na skladě, skladník ho 

může hned vyskladnit a předat přepravci. 
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Obrázek 14 Průběh zakázky z Tuzemska 

 (Zdroj: Vlastní zpracování vnitropodnikových údajů) 
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2.5.3 Průběh zakázky z ostatních zemí 

Po vyplnění zakázky na webových stránkách NEPA spol. s.r.o. přichází e-mail 

obchodníkovi, tedy přijímá objednávku, zároveň ji zadá i do systému Navision. V tuto 

chvíli se o zakázce dozvídá fakturantka. Jejím úkolem je vystavení faktury bez DPH. 

Zároveň vystavení všech celních dokladů. Celní deklarant vypracovává JSD (jednotný 

správní doklad). Toto vše se posílá se zbožím. 

Zakázka dále pokračuje na sklad, kde je zboží vyhledáno. Pokud zboží není na skladě, 

skladník vyrozumí obchodní oddělení, aby zboží objednali. Obchodník zboží objedná a 

zároveň informuje zákazníka o předpokládaném termínu dodání. Hned jak je zboží 

dodáno, je zboží předáno přepravci. Ideální je, když je zboží na skladě, skladník ho 

může hned vyskladnit a předat přepravci. 
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Obrázek 15 Průběh zakázky z ostatních zemí  

(Zdroj: Vlastní zpracování vnitropodnikových údajů) 
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2.6 Analýza současného stavu distribuce zboží v Tuzemsku 

Jak je ukázáno i v analýze průběhu zakázky, společnost NEPA spol. s.r.o. nemá vlastní 

přepravu. Zboží předává na smlouvanému přepravnímu dopravci. Podle typu zboží je i 

zvolená přeprava. Společnost využívá tři typy přepravců pro tuzemskou přepravu. 

Dopravní přepravce Gebrüder Weiss 

Tohoto přepravce společnost využívá k přepravě kancelářské techniky značky SHARP a 

svítidel značky SINCLAIR. Zboží dodává velkoodběratelům tzv. cargo přepravou 

neboli hromadnou dodávkou. Cena přepravy je proto u velkoodběratelů těžko stavitelná, 

protože se odvíjí od vytíženosti kamionu, tedy od přepravovaného množství zboží. 

Dopravní přepravce Raben 

Přepravce Raben rozváží pro společnost NEPA spol. s.r.o. klimatizace a tepelná 

čerpadla. Tato společnost zajišťuje jak cargo přepravu pro velkoodběratele, tak i 

balíkovou přepravu pro konečného spotřebitele. 

Dopravní přepravce Geis Parcel 

Společnost NEPA spol. s.r.o. využívá tohoto přepravce k přepravě kancelářské techniky 

značky SHARP a svítidel značky SINCLAIR. Geis Parcel dodává toto zboží pouze 

konečným spotřebitelům.  

 

2.6.1 Ceník přepravy od přepravce konečnému zákazníkovi 

Cena přepravy od dopravního přepravce konečnému zákazníkovi je ovlivněna: 

- Hmotností 

- Způsobem oznámení příjezdu přepravce 

- Úhradou zásilky 

- Připojištěním 
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a) Hmotnost zásilky 

Tabulka 1 Cena přepravy od přepravců konečnému zákazníkovi 

Hmotnost 

zásilky 

Základní 

ceník Kč 

Služba 

doručení do 

12 hod Kč 

Hmotnost 

zásilky 

Základní 

ceník Kč 

Služba 

doručení 

do 12 hod 

Kč 

1 kg 104,- 112,- 12 kg 166,- 193,- 

2 kg 114,- 133,- 14 kg 174,- 203,- 

3 kg 119,- 139,- 17 kg 179,- 209,- 

4 kg 121,- 141,- 20 kg 182,- 213,- 

5 kg 124,- 144,- 23 kg 186,- 217,- 

6 kg 128,- 150,- 26 kg 191,- 223,- 

7 kg 136,- 158,- 30 kg 202,- 235,- 

8 kg 143,- 167,- 35 kg 227,- 265,- 

9 kg 150,- 175,- 40 kg 348,- 406,- 

10 kg 155,- 181,- 50 kg 444,- 518,- 

 (Zdroj: Vlastní zpracování údajů od přepravců) 

- Velikost zásilky nad 50 kg (za každých 50 kg) si dopravce účtuje 20,- 

Kč. 
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b) Vyrozumění zákazníka přepravcem o dodání zboží  

Přepravce si účtují, pokud avizují zákazníkovi dodávanou zásilku. 

Přepravce dávají zákazníkovi vědět: 

- Telefonicky – 15,- Kč 

- Emailem – 5,- Kč 

- SMS – 5,- Kč 

 

c) Úhrada zásilky – dobírka 

Zákazník má dvě možnosti, jak může zaplatit zásilku přepravci buď kartou, nebo 

v hotovosti. 

- Při platbě kartou dobírky si přepravci účtují 1,4 % z celkové hodnoty 

dobírky. 

- Platba v hotovosti dobírky je ovlivněna hodnotou doběrečného: 

 

Tabulka 2 Ceník doběrečného 

Hodnota 

doběrečného 

Kč 

Cena za placení 

dobírky Kč 

1000,- 
35,- 

5000,- 
45,- 

10 000,- 
55,- 

20 000,- 
65,- 

50 000,- 
85,- 

100 000,- 
120,- 

(Zdroj: Vlastní zpracování údajů od přepravců) 

d) Připojištění zásilky 

Přepravce si účtují připojištění zásilky, která má hodnotu větší než 50 000,- Kč. 

Za každých započatých 10 000,- Kč si účtují 15,- Kč. 
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2.6.2 Výpočet ceny přepravy 

Pro ukázku výpočtu ceny přepravy byl zvolen produkt z kancelářské techniky značky 

SHARP – kopírovací stroj – multifunkční zařízení – AL-2021, hmotnost zboží je 15,9 

kg, cena je 6 359,-Kč. 

a) Zásilka bude doručena standardním způsobem a dobírka bude zaplacená 

kartou. 

 

 

b) Zásilka bude doručena expresně (do 12hod) a dobírka bude zaplacena 

hotově. Přepravce vyrozumí zákazníka telefonicky. 

Hmotnost zásilky 179,- Kč 

Vyrozumění SMS 
5,- Kč 

Cena kopírky 
6 359,- Kč 

Celkem 
6 543,- Kč 

Platba kartou 1,4% 
91, 60,- Kč 

Celkem zákazník zaplatí 

 

6 634, 60,- Kč 

Cena přepravy tedy činí 275,6 Kč 

Hmotnost zásilky 209,- Kč 

Vyrozumění telefonicky 
15,- Kč 

Cena kopírky 
6 359,- Kč 

Cena doběrečného 
55,- Kč 

Cena celkem 
6 638,- Kč 

Cena přepravy činí 279,- Kč 
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2.7 Zhodnocení současného stavu průběhu zakázky 

Z analýzy objednávky vyplývá, že její průběh je bezproblémový, jen s možnými riziky. 

Společnost NEPA spol. s.r.o., má přímo vytyčené kroky, jak postupovat při zpracování 

zakázky. Tyto kroky jsou zcela dodržovány. 

Zakázky jsou zaznamenávány v systému Navision, který zároveň umožňuje zápis 

specifických požadavků k dané zakázce. Je tedy neustálý přehled o dané zakázce. 

Každý pracovník také ví, jaké má povinnosti a jakou má odpovědnost.  Na pracovišti 

panuje přátelská atmosféra. 

Dále z analýzy vyplývá, že společnost nemá vlastní dopravu. Využívá služeb smluvních 

dopravních partnerů. Což je podle mého názoru nedostatek současného stavu. Pro 

předcházení a snížení pravděpodobnosti výskytu rizika, a aby společnost mohla lépe 

reagovat na změny zákaznických požadavků, byl doporučen návrh vlastní dopravy pro 

konečné tuzemské spotřebitele. 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Výsledkem bakalářské práce je návrh řešení. Z jednotlivých provedených analýz 

současného stavu průběhu zakázky i stavu dopravy jsem získala zásadní pohled na 

danou problematiku. Již v hodnocení analýzy jsem zmínila, že návrh se zaměří na 

vlastní dopravu společnosti NEPA spol. s.r.o. 

Začátek návrhu řešení je zaměřen na nákup automobilu, včetně veškerého vybavení, 

dále se zabývá samotným řidičem, tedy jaké vybavení mu bude pořízeno a zároveň 

stanovení požadavků na tuto pracovní pozici. V neposlední řadě se zaobírá centrálou 

této dopravy. Z těchto všech prvotních nákladů je vypočítána cena přepravy a doba 

návratnosti. 

3.1 Pořízení automobilu 

Pro svou hospodárnost, odolnost a praktičnost byl vybrán automobil značky Renault 

Master Furgon.  

 

 

 

 

 

Obrázek 16 Renault Master Furgon  

(Zdroj: http://www.renault.cz/ ) 

Základní informace  

Zdvihový objem  - 2 298 cm
3 

Největší výkon   - 92 kW/ 125 k při otáčkách 3 500/min 

Max.točivý moment  - 310 N.m při otáčkách 1 250 – 2 500/ min 

Maximální rychlost  - 156 km/h 

http://www.renault.cz/nove-vozy/uzitkove-vozy/master/novy-master/konfigurator-uzitkove-verze/?modelKey=MAU&stepTo=2&userPriceType=HT
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Pohotovostní hmotnost -  1 970 kg 

Užitečná hmotnost  -  1 391 kg  

Objem nákladového prostoru - 12,5 m3 

Spotřeba průměrná  -  8,2 l / 100km 

Objem nádrže   -  105 l 

Pohon     -  přední 

Převodovka   -  manuální 

Palivo     -  diesel 

Rozměry: 

Délka    - 6 198 mm 

Šířka    - 2 070 mm 

Výška    - 2 488 mm 

Rozvor   - 4 332 mm 

3.1.1 Cena automobilu 

Renault Master Furgon – základní verze   645 900,- Kč 

Doplňky: 

- Pack Klimatizace       16 500,- Kč 

- Pack Boční airbagy      20 500,- Kč 

- Tažné zařízení         6 000,- Kč 

- Zadní stupátko         3 500,- Kč 

- Boční (pravé) posuvné dveře bez okna     2 000,- Kč 

- Zadní dveře plechové – otevírání 270°    4 000,- Kč 

- Náhradní klíč         1 500,- Kč 

- Nastavitelné sedadlo řidiče + loketní opěrka   1 500,- Kč 

- Zadní parkovací senzor       6 000,- Kč 

- Navigační systém Carninal TomTom  13 000,- Kč 

- Autorádio a odděleným displejem     9 000,- Kč   

Celková cena za automobil                 729 400,- Kč  
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V ceně automobilu je už i povinná výbava – reflexní vesta, lékárnička, hever, výstražný 

trojúhelník, rezervní kolo, klíč na matice kol, náhradní pojistky, náhradní žárovky 

3.1.2 Pojištění automobilu 

K pojištění automobilu byla vybrána Česká pojišťovna, která nám nabízí nejen 

kompletní pojištění vozidla, ale i pojištění řidiče. Toto pojištění se uzavírá na dobu 3 let. 

Z nabídky variant pojištění byla vybrána pojistka Premium. 

Pojistka zahrnuje: 

- Škodu na zdraví (150 mil Kč) 

- Škodu na věci a ušlý zisk (150 mil Kč) 

- Právní ochranu s limitem plnění 20 000,- Kč 

- Pojištění vozidla Bez povinností (Zapůjčení náhradního automobilu, odtah až 

500km, vyřízení škody s pojišťovnou viníka) 

- Asistenční služby – pro případ nehody i poruchy 

- Úrazové pojištění řidiče (limit na trvalé následky 200 000,- Kč, smrt následkem 

úrazu 100 000,- Kč) 

- Úrazové pojištění ostatních cestujících (limit na trvalé následky 200 000,- Kč, 

smrt následkem úrazu 100 000,- Kč) 

- První zaviněná škoda bez vlivu na bonus (ponechání bonusů 36 měsíců) 

- Garance ceny na 3 roky 

- Střet se zvěří (plnění 100 000,- Kč, spoluúčast 5 000,-Kč) 

- Živel (plnění 100 000,- Kč, spoluúčast 5 000,-Kč) 

- Odcizení vozidla (plnění 100 000,- Kč, spoluúčast 5 000,-Kč) 

- Chytrý telefon s aplikací pojišťovna 

Cena pojistky     10 811,- Kč 
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3.1.3 Potisk automobilu 

Reklama na automobilu byla zvolena kombinací klasických samolepících textů a 

fotorealistického textu. Na automobilu byla použita jedna licencovaná fotografie a jedna 

byla dodána od společnosti NEPA spol. s.r.o.. Polepeny jsou oba boky a zadní část auta. 

 

 

 

 

 

    

 

 

Obrázek 17 Ukázka potisku z bočních stran  

(Zdroj: Vlastní zpracování, foto automobilu www.renault.cz ) 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18 Ukázka potisku z přední strany  

(Zdroj: Vlastní zpracování, foto automobilu www.renault.cz) 

Kvalita posiluje partnerství 

+ 420 541 590 181 

http://www.renault.cz/
http://www.nepa.cz/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=U5-2nom9YPcNSM&tbnid=nwDT0PM8Jd6bMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.odvlhcovace.org/index.php?sdet=481&ei=JWlNU44Lh9s6idGAqA8&bvm=bv.64764171,d.bGE&psig=AFQjCNG6inWJ6z1-u0HKHB4pTQqGepmH6g&ust=1397668437808734
http://www.nepa.cz/
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Tento potisk je trvalý. Cena potisku je včetně grafického návrhu, tisku i montáže 

nalepení. 

Cena za kompletní realizaci 8 850,- Kč. 

3.2 Řidič automobilu 

Tým naší autodopravy, musí být sestaven z lidí, kteří rádi řídí automobil a komunikují 

se zákazníkem. Naši lidé musí být schopní a zodpovědní, zároveň dokázat včas a 

s úsměvem přivést zboží k zákazníkovi. 

Náplň práce: 

- Třídění zboží 

- Naložení zboží do automobilu 

- Závoz 

- Komunikace se zákazníkem 

- Pracovní doba 8:00 – 16:30  

Požadavky na tuto pracovní pozici: 

- Řidičský průkaz skupiny B 

- Zodpovědnost 

- Spolehlivost 

- Praxe v řízení min. 4 roky 

- Flexibilita 

- Dobrý zdravotní stav 

Co můžeme svým zaměstnancům nabídnout? 

- Kolektiv, který táhne za jeden provaz 

- Zázemí společnosti s dlouholetou tradicí 

- Školení svých zaměstnanců 

- Zajímavé platové ohodnocení 

- Moderní skladovací prostory 
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3.2.1 Náklady na řidiče automobilu 

Řidič automobilu pro svou činnost potřebuje mimo jiné pracovní uniformu, handsfree a 

samozřejmě plat. 

Základní plat řidiče  -  17 000,- Kč. 

Handsfree 

Bylo vybráno značky Samsung HM 1800, je to bezdrátový headset, kdy díky tomuto 

pomocníkovi můžeme hovořit s našimi zákazníky bezpečně i za jízdy automobilu. 

Základní parametry 

Délka 42,15 mm 

Šířka 17,75 mm 

Výška 11,3 mm 

Doba hovoru 6 hodin 

Přenos zvuku Bluetooth 

Doba napájení 2h 

Obrázek 19 Handsfree - Samsung HM 1800  

(Zdroj: http://www.heureka.cz/)   

Cena 515,- Kč 

Pracovní oblečení pro řidiče 

Naši zaměstnanci se musí v práci cítit dobře, proto je nabídnut i pracovní oděv, který 

musí být praktický, pohodlný a musí nás reprezentovat. Základní oblečení, které od nás 

zaměstnanci dostanou, jsou kalhoty, tričko, mikinu a kraťase.  
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Vybrali jsme tmavomodré kalhoty značky Rhino, které se 

vyznačují moderním a pohodlným střihem, které zajistí i 

svobodný pohyb. Další důležitou vlastností těchto kalhot 

je vysoká odolnost. 

 

Cena: 452, 52,- Kč 

Obrázek 20 Pracovní kalhoty  

(Zdroj: http://www.pracovniodevy.cz/)  

Pracovní tmavomodré kraťasy jsou Bermundy Summer 

vyrobené z velmi kvalitního materiálu. Jsou velice 

pohodlné. 

Cena: 358, 41,- Kč 

 

 

Obrázek 21 Pracovní kraťase 

 (Zdroj:http://www.pracovniodevy.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 Pracovní tričko  

(Zdroj: Vlastní zpracování, tričko:http://www.trikaproreklamu.cz/) 

Kvalita posiluje partnerství 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ko4Bz6fUVxxiiM&tbnid=jQn_G95ml6I61M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.trikaproreklamu.cz/eshop/product/funkcni-panske-polo-triko-jn401-mens-polo-high-performance/&ei=0ixOU9zqDsagtAbUuIFw&bvm=bv.64764171,d.Yms&psig=AFQjCNHD7lgYb9LB3TgV-XS9KbJ4PhlXyA&ust=1397718597926346
http://www.nepa.cz/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=U5-2nom9YPcNSM&tbnid=nwDT0PM8Jd6bMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.odvlhcovace.org/index.php?sdet=481&ei=JWlNU44Lh9s6idGAqA8&bvm=bv.64764171,d.bGE&psig=AFQjCNG6inWJ6z1-u0HKHB4pTQqGepmH6g&ust=1397668437808734
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CHnnut30kA-jOM&tbnid=Y36TOQwcXUCgGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.trikaproreklamu.cz/eshop/product/polokosile-cotton-polo-33s01/&ei=6TBOU4-kA4nAtQbCuIDACA&bvm=bv.64764171,d.bGQ&psig=AFQjCNHBOduLKFBkTAV9nMx7vdpbJJ-zRQ&ust=1397719587603507
http://www.nepa.cz/
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Pracovní polokošile má zesílená ramena, boční švy, úprava proti žmolkování je 

samozřejmostí. Dále jsme přidali i potisk naší firmy. 

Cena trička:   296,- Kč 

Potisk:    53,- Kč 

Celková cena:  349,- Kč 

 

Pracovní mikina je moderního střihu vhodná pro jakékoliv počasí a do různých druhů 

pracovního prostředí.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Obrázek 23 Pracovní mikina  

(Zdroj: Vlastní zpracování; mikina (http://www.trikaproreklamu.cz) 

Cena mikiny:   168,- Kč 

Potisk:    45,- Kč 

Celková cena:  213,- Kč 

 

Celkové náklady na řidiče automobilu jsou: 18 887, 93,- Kč 

 

Kvalita posiluje partnerství 

http://www.trikaproreklamu.cz/data/Images/eshopproducts/big/62-202-51_rgb_front_lr_137060569832.718.jpg
http://www.nepa.cz/
http://www.nepa.cz/
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3.3 Centrála přepravy 

Centrálou přepravy je sklad v místě sídla firmy s adresou Purkyňova 45, Brno 612 00, 

tím jsou ušetřeny náklady na další pronájem sídla. 

Sklad je v Brně o velikosti cca 580 m
2
, z toho je cca 200 m

2
 pro skladování zboží 

kancelářské techniky značky SHARP a část svítidel značky SINCLAIR a cca 380 m
2
 

pro skladování náhradních dílů. Další sklad je v Tišnově o celkové skladovací ploše cca 

5 300m
2
. Tady se skladují výrobky značky SINCLAIR, převážně klimatizační techniku, 

čističky, ochlazovače, odhlčovače, tepelná čerpadla 

Vedoucí centrálního skladu, tento pracovník má na starosti, chod skladu, přebírá 

zakázky zboží od obchodního oddělení, které dál předává skladníkům, kteří zboží 

vychystají, a teď bude mít ještě na starost přepravu, tedy předávání podkladů řidičům, 

jedná se hlavně o seznam zásilek. 

Předání zboží zákazníkům 

- Osobní převzetí – pokud je zboží skladem, může si zákazník zboží převzít i 

sám. Zásilka je připravena do 2hodin od převzetí zakázky. Zákazník je 

vyrozuměn SMS zprávou. 

- Vlastní přeprava  

o Standardní přeprava – zásilka je vyskladněna, předána řidiči a doručena 

zákazníkovi do 48hod 

o Expresní přeprava – pouze u zakázek doručených do 12hod, zásilka je 

vyskladněna, předána řidiči a doručena zákazníkovi následující pracovní 

den. 

3.3.1 Průběh zakázky v Tuzemsku 

Průběh zakázky v Tuzemsku začíná vyplněním zakázky na webových stránkách NEPA 

spol. s.r.o. přichází e-mail obchodníkovi, tedy přijímá objednávku, zároveň ji zadá i do 

systému Navision. V tuto chvíli se o zakázce dozvídá fakturantka. Jejím úkolem je 

vystavení faktury včetně DPH. Tento doklad posléze vytiskne a posílá se zbožím. 

 Do této části je průběh zakázky stejný jako u analýzy. 
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Zakázka je předána vedoucímu centrálního skladu. Vedoucí tuto zakázku předá 

skladníkům, kteří zboží vyhledají a vychystají.  

Pokud zboží není na skladě, vyrozumí se obchodní oddělení, aby zboží objednali. 

Obchodník zboží objedná a zároveň informuje zákazníka o předpokládaném termínu 

dodání. Hned jak je zboží dodáno, je zboží předáno přepravci. 

Pokud zboží na skladě je, skladník vystaví tzv. předávací protokol, kde je uveden 

odběratel. Dále vytvoří seznam zásilek, které předá řidiči. Řidič naloží zboží, 

zkontroluje a potvrdí přebírané kusy k přepravě. Poté zboží předá zákazníkovi. 
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Obrázek 24 Průběh zakázky v Tuzemsku 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.4 Cena přepravy, výpočet doby návratnosti  

Výpočet ceny i doby návratnosti počítá s průměrným počtem zakázek za rok 2013. 

Tento počet zakázek zahrnuje pouze nové zboží, nezahrnuje náhradní díly. 

Tabulka 3 Počet zakázek v měsících za rok 2013 

Měsíc Počet zakázek Měsíc Počet zakázek 

Leden 365 Červenec 659 

Únor 294 Srpen 611 

Březen 424 Září 427 

Duben 466 Říjen 488 

Květen 513 Listopad 509 

Červen 718 Prosinec 431 

 (Zdroj: Vlastní zpracování vnitropodnikových údajů) 

 

Cena přepravy: 

Přeprava nebude rozeznávat, jestli balík váží 1kg nebo 10 kg. Cena bude stanovená 

podle třech záchytných hmotností. 

 Pro zásilky standardní přepravy: 

do 15kg     cena přepravy 135,- Kč   

Nad 15kg – 30 kg  cena přepravy 175,- Kč.  

Nad 30 kg    cena přepravy 250,- Kč 
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Pro zásilky expresní přepravy: 

do 15kg     cena přepravy 175,- Kč   

Nad 15kg – 30 kg  cena přepravy 215,- Kč.  

Nad 30 kg    cena přepravy 290,- Kč. 

 

Pokud průměrná cena nafty převýší 38,- Kč / l – je účtován palivový příplatek ve výši 

7% . 

V ceně přepravy je – vyrozumění zákazníka e-mailem o vyskladnění zásilky. V den 

doručení informování zákazníka telefonem o čase dodání.  

 

Prvopočáteční náklady: 

Počet zakázek, není za rok tolik, proto nám prozatím bude stačit nákup dvou 

automobilů, do toho spadá i potisk automobilu dvakrát, a pro dva zaměstnance i 

handsfree.  

Položka   cena    množství   celkem 

     Automobil   729 400,- Kč    2               1 458 000,- Kč 

     Potisk auta      8 850,- Kč    2   17 700,- Kč 

     Handsfree         515,- Kč    2     1 030,- Kč 

     Celkem   738 765,- Kč               1 476 730,- Kč 

 

Roční náklady 

Sem počítáme náklady, které musíme každý rok vynaložit na chod dopravy. 

Povinné ručení              21 622,- Kč 

Platy řidičů              408 000,- Kč 



58 

 

Pracovní oblečení (4x tričko, 2x kalhoty, 2x kraťase, 2x mikina)      3 444,- Kč 

Referentské školení zaměstnanců     1000,- Kč    

Roční náklady na naftu                 384 000,- Kč 

Dálniční známka (na 2 auta)                             3 000,- Kč 

Tarif O2           1000,- Kč 

Ostatní náklady                   90 000,- Kč 

Celkem                    912 066,- Kč 

Roční náklady na naftu počítáme, že denně průměrně tankují za 800,- Kč. Při dnešní 

ceně nafty, která je 35,5,- Kč najedou průměrně 300km. 

Doba návratnosti 

Z předchozích výpočtů jsme zjistily, že celkové počáteční náklady jsou 1 476 730,- Kč. 

Průměrná cena přepravy je stanovená na     206,- Kč 

Počet zakázek za rok (vycházíme z roku 2013)   5 905 

Roční náklady jsou         912 066,- Kč 

Roční zisk je  (206 x 5 905) – 907 255     304 364,- Kč 

DN =  
         

       
 = 4, 85 let  

 

Doba návratnosti jsou tedy 4 roky a 10 měsíců. Za necelých pět let tedy začínáme být 

ziskový. 
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3.5 Podmínky realizace 

Základní podmínkou pro realizaci návrhu je důležité mít koncesní živnost. O koncesi 

musí podnikatel zažádat u příslušného živnostenského úřadu. Správní poplatek pro 

vydání koncesní listiny činí 2000,- Kč. Právo, kdy začít s vlastní dopravou je den nabytí 

právní moci o udělení koncese a vydáním tedy koncesní listiny. 

Další důležitou podmínkou je školení nových i stávajících zaměstnanců. 

U nových zaměstnanců, tedy u řidičů, dochází k referenčnímu školení. Školení je 

zaměřeno na odbornou způsobilost řidičů se zaměřením na znalost právních předpisů na 

úseku dopravy, na pravidla provozu na pozemních komunikacích, teorie řízení a 

bezpečné jízdy, ovládání a údržbu vozidla. 

U stávajících zaměstnanců, hlavně se zaměřením na vedoucího centrálního skladu je 

nutné provést školení související s dopravou. Seznámení jej s nezbytnou dokumentací 

pro ekonomické oddělení. Další podmínkou je vysvětlit jak tyto dokumenty, jako je 

například kniha jízd, odvod peněz apod. vyplňovat. 

 

3.6 Přínosy realizace 

3.6.1 Ekonomické přínosy 

Ekonomickým přínosem založení vlastní přepravy je roční zisk ve výši asi 304 364,- 

Kč. Tento roční zisk, pokud se udrží, tak nám zajistí, že do 5 let splatíme všechny 

vložené prvopočáteční náklady do autodopravy.  
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3.6.2 Mimoekonomické přínosy 

Smysl a hlavní přínos návrhu vlastní přepravy byl zjištěn v okamžité zpětné vazbě, 

kterou firma prostřednictví vlastní přepravy od zákazníka dostane. Dojde tedy 

k okamžitému zhodnocení kvality dodávky. Na základě těchto informací o zjištěné 

nekvalitě lze navrhnout opatření, aby jim v budoucnu již nedocházelo. Návrh přinese 

zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů, díky urychlení a zkvalitnění průběhu 

procesu zakázky. Další výhodou, kterou lze nově nabídnout zákazníkům je větší 

komfort ve výběru převzetí zboží. Tedy pokud na zboží zákazník spěchá, může si ho 

vyzvednout za 2 hod od odeslání zakázky.  

Zároveň návrh přinese lepší konkurence schopnost firmy. Zajištění rychlejší přepravy. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce zaznamenává průběh zakázky ve firmě NEPA spol. s.r.o., která se 

zabývá nákupem a následným prodejem značky SHARP a SINCLAIR. K vytvoření 

práce se vychází z poznatků ze studia, knižních i elektronických publikací a 

z vnitropodnikových údajů. 

Hlavním cílem této práce je zdokonalení průběhu zakázky k zákazníkovi.  

V teoretické části jsou vysvětleny teoretické pojmy a východiska související 

s problematikou průběhu zakázky. Průběh zakázky je vypracován v programu ARIS 

BD, proto je v teoretické části věnován prostor i tomuto programu, tedy jaké části 

obsahuje, jak s ním pracovat. 

V úvodu analytické části je představena společnost NEPA spol. s.r.o., její současná 

situace, obchodní standard, zákazníci. Analýza současného stavu průběhu zakázky 

společností byla provedena pomocí programu ARIS BD z pohledu zakázky 

z Tuzemska, z pohledu zakázky ze zemí EU a z pohledu zakázky z třetích zemí. Po té 

byla provedena podrobnější analýza současného stavu distribuce zboží v Tuzemsku.  

Hlavním cílem této práce bylo na základě provedených analýz vytvořit vlastní návrh, 

který přispěje ke zdokonalení průběhu zakázky k zákazníkovi. Jak vyplývá ze 

zaznamenání průběhu zakázek, chod je v naprostém pořádku. Každý pracovník ví, jaké 

jsou jeho povinnosti i pravomoc, a svoji práci vykonává podle předem známých 

instrukcí.  

Všechny zaznamenané analýzy průběhu zakázek končí předáním zboží přepravci. Jedná 

se o nedostatek společnosti, který byl inspirován k vytvoření vlastní autodopravy 

společnosti NEPA spol. s.r.o. 

Návrhem pro zdokonalení průběhu zakázky je vytvoření vlastní autodopravy pro 

zákazníky v Tuzemsku.  Hlavní pozornost je věnována prvopočátečním nákladů, jako je 

pořízení automobilu, včetně všech nákladů s ním spojené, a náklady na zaměstnance a 

průměrným očekávaným příjmům.  
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Obecně v rámci praktické části bakalářské práce je návrh realizovatelný. Myslím si, že 

tímto krokem by společnost nejen zdokonalila průběh zakázky k zákazníkovi, ale i 

zlepšila svoji konkurenceschopnost.  
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