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Abstrakt 

Diplomová práce analyzuje �ízení pr�b�hu zakázky ve spole�nosti Pekárny Blansko, a.s. 

Práce obsahuje popis sou�asného stavu �ešení a následn� takový návrh, který umož�uje 

zajistit požadavky zákazník� v množství a �ase a p�isp�je ke  zvýšení 

konkurenceschopnosti spole�nosti na trhu. 

Summary 

In the Master’s Thesis, the management of processing of an order in the company 

Pekárny Blansko, a.s., is analyzed. The description of the present way of dealing with 

the orders is included in the Thesis as well. Subsequently, the Thesis contains a 

proposal that facilitates meeting the customers’ demands for quantity and time. This 

solution will contribute to the competitive advantage of the company in the market.  

Klí�ová slova 

Logistika, zásoby, �ízení výroby, distribuce, doprava, informa�ní systém 

Keywords 

Logistics, inventory, operational management, distribution, transport, information 

system. 
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ÚVOD

V konkuren�ní sout�ži se rozhodující pro úsp�ch podniku stává cílov�

orientovaná struktura, plánování a �ízení hmotného toku v�etn� p�íslušného 

informa�ního toku, a to jak od dodavatel� k podniku, tak uvnit� podniku, tak i z podniku 

k zákazníkovi. Je bezpodmíne�n� nutná aktivní aplikace logistiky do celého chodu 

podniku. D�íve bylo uvád�no, že podnik, který chce usp�t na zahrani�ních trzích, musí 

zásadn� zvýšit jakost svých produkt�, dnes ale toto již platí i pro trh tuzemský. A je 

nutné pro úsp�ch produktu sladit jakost s cenou a termíny dodání. Dále se také jedná 

o zákaznický servis, protože dnes je to zákazník, kdo ur�uje pravidla a ne dodavatel. 

Zákazníka je nutné si p�edcházet, vyhov�t všem jeho p�áním a požadavk�m. Není 

p�ípustné si zákazníka znep�átelit, protože zde se chyby napravují velmi t�žko, pokud 

ovšem podnik v�bec dostane p�íležitost tyto chyby napravit a získat zp�t zákazníkovu 

d�v�ru.  A tímto se bude zabývat také tato diplomová práce. 

Diplomová práce je zpracovávána u spole�nosti Pekárny Blansko, a.s., která 

sídlí v Jihomoravském kraji ve m�st� Blansko. Spole�nost na p�elomu nového století 

prožívala t�žké období, které vyústilo až ve vyhlášení konkurzu na majetek spole�nosti. 

V sou�asné dob� spole�nost p�ekonala pod novým majitelem krizi a stala se z ní op�t 

prosperující spole�nost. 

V první �ásti diplomové práce je spole�nost Pekárny Blansko, a.s. p�edstavena, 

v další �ásti je poté vymezen cíl práce. Ve t�etí �ásti je uvedena podrobná analýza �ízení 

pr�b�hu zakázky organizací, je zde dále uvedena také krátká finan�ní analýza 

spole�nosti a analýza informa�ního systému. Poté následují p�ístupy k �ešení dané 

problematiky z hlediska teorie. Nejd�ležit�jší �ást práce je pátá kapitola, ve které 

se snažím aplikovat v praxi poznatky získané studiem. V této �ásti práce poskytuji 

spole�nosti návrhy na zlepšení zjišt�ných nedostatk� souvisejících se zajiš�ováním 

plynulosti materiálových a informa�ních tok�. Poslední kapitola se zabývá podmínkami 

zavedení navrhnutých opat�ení do praxe a uvádím zde konkrétní p�ínosy navrhovaných 

opat�ení pro podnik. 
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Domnívám se, že na studii pr�b�hu zakázky u spole�nosti Pekárny Blansko, a.s., 

budu moci poukázat na nedostatky v sou�asném �ízení a zárove� se pokusit navrhnout 

taková opat�ení �i �ešení, která by v kone�ném d�sledku m�la p�inést zvýšení 

konkurenceschopnosti spole�nosti na potraviná�ském trhu.  



- 12 -

1 POPIS PODNIKÁNÍ VE FIRM�

1.1 Základní údaje o firm�

Základní údaje o spole�nosti

Obchodní firma:   Pekárny Blansko, a.s. 

Sídlo spole�nosti:   Blansko, Zborovecká 1193/10, PS� 678 01 

Právní forma:    Akciová spole�nost 

Identifika�ní �íslo:   271 65 906 

Základní kapitál:   2,000.000,-- K� (splaceno 100 %) 

Akcie: 100 ks  kmenových akcie na majitele, 

v listinné podob� a jmenovité hodnot� 20.000,- K�.

Statutární orgán – p�edstavenstvo

P�edseda p�edstavenstva   Ing. Lubomír Jurášek 

Místop�edseda p�edstavenstva  Václav Kozel 

�len p�edstavenstva    Jaroslav Tichý 

Dozor�í rada

P�edseda    PhDr. Zden�k Kone�ný 

�len     Ing. Vilém Nohel  

�len     Eva Šindelá�ová 

P�edm�t �innosti: 

� Peka�ství, cukrá�ství.

� Pronájem nemovitostí, byt� a nebytových prostor bez poskytování jiných 

než základních služeb spojených s pronájmem. 

� Velkoobchod.

� Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím.

� Zprost�edkování obchodu a služeb.

� Silni�ní motorová doprava nákladní. 
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1.2 Historie spole�nosti 

Blanenská pekárna je jednou z prvních pr�myslových pekáren vybudovaných 

v bývalém �eskoslovensku po druhé sv�tové válce. Byla postavena pro státní podnik 

Jihomoravské pekárny v roce 1954. Zajímavý je údaj celkových investi�ních náklad� – 

pekárna pro 100 tisíc obyvatel byla v tehdejší dob� postavena za 4 mil. K�s. 

V roce 1982 byla k pekárn� p�idružena ješt� cukrárenská výroba a po roce 1989 

dále výroba nudlí. Výroba nudlí je v posledních letech ve spole�nosti na ústupu a 

uvažuje se o jejím ukon�ení. 

Po privatizaci dostala spole�nost nový název a to Pekárny K a K spol. s r.o. 

Blansko. P�estože se pekárna v letech 1995 – 1999 dynamicky rozvíjela, následující 

dva roky prožívala tvrdý boj o p�ežití a 18. �íjna 2002 byl usnesením Krajského soudu 

v Brn� prohlášen na majetek obchodní spole�nosti Pekárny K a K spol. s r.o. konkurz a 

ustaven konkurzní správce. 

V roce 2005 byla pekárna prodána spole�nosti Old Prague Cafe, a.s., která 

zárove� s pekárnou zm�nila název na sou�asný Pekárny Blansko, a.s. (dále jen 

pekárna). 

Dnes má pekárna, mimo konven�ní výrobu, širokou škálu dopl�kových výrob. 

V �eské republice monopoln� zajiš�ovala do roku 2002 BIO cereální výrobu – p�ibližn�

20 druh�, od t�stovin až po chleba s atestací BIO. Pe�ou se zde výrobky s p�ídavkem 

amaranth mouky – sušenky, suchary, k�ehký chléb (speciální restovaný chléb), 

t�stoviny. Tyto speciální výrobky zajiš�ují až 20 % výroby. N�které z t�chto výrobk�

se i exportují.  
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1.3 Organiza�ní struktura 

Obrázek 1-1: Organiza�ní struktura spole�nosti Pekárny Blansko, a.s. 

Zdroj: Firemní materiály spole�nosti Pekárny Blansko, a.s. 
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1.4 Charakteristika odv�tví 

Výroba potraviná�ských výrobk� v �R stále pat�í k nosným odv�tvím 

zpracovatelského pr�myslu. Význam potraviná�ského sektoru je však dán p�edevším 

strategickým charakterem produkce, kterou p�edstavují všeobecn� žádané a z hlediska 

spot�eby nezbytné a bezpe�né potraviny v širokém sortimentu a ve standardní kvalit�. 

U �ásti produkce jde o vysoce kvalitní výrobky nacházející uplatn�ní nejen v �R, ale i 

na jednotném trhu EU a i na dalších sv�tových teritoriích. Odv�tví zpracovává 

p�edevším agrární produkci a vyrobené potraviny a nápoje uvádí do dalšího ob�hu 

�i p�ímo na trh. Stále v�tší oblibu nacházejí výrobky ekologického zem�d�lství 

zpracované na biopotraviny. Odv�tví z�stává oborov� pom�rn� �lenité, nebo�

zpracovává r�zné agrární komodity a uspokojuje rozmanité pot�eby požadované 

spot�ebitelskou poptávkou. [20] 

1.5 Sortiment výrobk�  

Pekárna má široký sortiment výrobk� jak pekárenských, tak cukrárenských.  

Pekárenská výroba se rozd�luje na: 

� Výrobu r�zných typ� chleba 

Spole�nost vyrábí r�zné druhy chleba, od klasického pšeni�no-žitného 

chleba, p�es chléb moskevský, celozrnný až po speciální škvarkový chléb. 

� Výrobu jemného pe�iva 

Spole�nost vyrábí klasické výrobky jako �eské buchty, váno�ky a makové 

záviny, i zde ovšem pekárna vyrábí své speciality, mezi které pat�í fontík 

�i brioška. 

� Výrobu bílého pe�iva 

Klasická výroba rohlík�, pletýnek, raženek, vek a jiných výrobk�. 

Specialitou je zde speciální rohlík s anglickou slaninou, sýrové suky aj. 

� Výrobu speciálního pe�iva 

Zde spole�nost vyrábí cereální bagety, slune�nicové bagety, chlebánek 

s ovesnými vlo�kami, dalamánky a jiné výrobky. 
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� Výrobu BIO-pe�iva 

BIO chléb, špaldový chléb, pohankový chléb a jiné výrobky s atestací BIO. 

� Výrobu trvanlivého pe�iva 

Zde spole�nost vyrábí ty�inky sypané solí a kmínem, ty�inky se sýrem a jiné 

druhy ty�inek a sušenky vanilkové, kakaové aj. 

1.5.1 Ocen�ní 

Pekárna se každoro�n� zú�ast�uje r�zných veletrh� a z t�chto veletrh� si také 

odnesla n�kolik ocen�ní. Ocen�ní Chu� Jižní Moravy získala u následujících výrobk�:  

� Chléb škvarkový. 

� Brioška. 

� Svatební kolá� má�ený. 

� Jogurtový �ez meru�kový. 

Nejv�tší ocen�ní a to Zlatá chu� Jižní Moravy získala pekárna za relativn� nový 

výrobek fontík – mlé�ná pochoutka pro d�ti. 
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2 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE

Cílem práce je optimalizace pr�b�hu zakázky u potraviná�ské spole�nosti 

Pekárny Blansko, a.s. se zam��ením na zajišt�ní požadavk� zákazník� v �ase, množství 

a kvalit�. 

Logistika pekárenských výrobk� je v posledních letech ovlivn�na celou �adou 

faktor�. Mezi nejvýznamn�jší pat�í:  

� Tlak distribu�ních a obchodních �et�zc� na stoprocentní kvalitu a v�asnost 

dodávek v takové struktu�e, která je pro odb�ratele nejvýhodn�jší.  

� Snaha o získání nebo udržení odpovídající pozice na národním trhu, 

projevující se jak v r�stu užitných vlastností jednotlivých výrobk�, 

tak v pr�b�žné obm�n� vyráb�ného sortimentu.  

� Požadavky �eské i evropské legislativy na kvalitu výroby a prokazatelnost 

p�vodu výrobk� v rámci celého logistického �et�zce. 

Cílem diplomové práce tedy bude po zjišt�ní dostupných informací 

o spole�nosti Pekárny Blansko, a.s. navrhnout taková opat�ení, která by optimalizovala 

pr�b�h zakázky z pohledu kvalitn�jších služeb pro zákazníky. Navržený systém by m�l 

p�isp�t ke: 

� Spokojenosti zákazník�

Ve vysoce konkuren�ním prost�edí je t�eba zajistit maximální spokojenost 

stálých zákazník� tak, aby v�d�li, že levn�jší konkuren�ní nabídky nemusí 

být lepší. Je t�eba zajistit d�raz na zp�sob komunikace se zákazníkem, 

porozum�ní jejich problém�m a pot�ebám, poskytování aktuálních informací 

a udržování p�átelských vztah�.

� Zkrácení pr�b�žné doby výroby 

P�edpokladem pro zkrácení pr�b�žné doby výroby je dokonalá propojenost 

všech složek uvnit� podniku, která umožní rychlou reakci na požadavky 

zákazník�. 
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� Zlepšení kvality výrobk�

Cílem každého podniku je vyráb�t kvalitní výrobky. P�itom musí, ale 

dohlížet na to jaké suroviny od jakých dodavatel� nakupuje, dbát na jejich 

zdravotní nezávadnost a na další specifické podmínky, aby uspokojil 

požadavky zákazník�. 

� Snížení náklad�

Každý podnik usiluje o snížení náklad�. D�ležité je dbát na to, aby 

se p�i snižování náklad� nesnižovala také kvalita vyráb�ných výrobk�. 

Proto musí docházet u podniku spíše k lepšímu využívání zdroj�. 

� Zvýšení konkurenceschopnosti spole�nosti na trhu v daném oboru.  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOU�ASNÁ SITUACE

Následující �ást práce je zam��ena na analýzu sou�asného stavu v podniku 

Pekárny Blansko, a.s. Je zde provedena analýza postavení firmy na trhu, dále analýza 

konkurence, finan�ní analýza, detailní pr�b�h zakázky organizací a analýza sou�asného 

informa�ního systému.  

3.1 Analýza postavení firmy na trhu 

Pekárna si za n�kolik desetiletí své �innosti vybudovala již svou ur�itou pozici 

na trhu. Pekárna zásobuje svými pekárenskými a cukrárenskými výrobky sever 

Jihomoravského kraje (p�evážn� okres Blansko) a také �ást okresu Brno-m�sto a Brno-

venkov.  

Nejvýznamn�jším zákazníkem pekárny je JEDNOTA, spot�ební družstvo 

Boskovice, která má celkem 116 prodejen na okresech Blansko a Prost�jov. Spot�ební 

družstvo JEDNOTA Boskovice p�edstavuje tedy se svými prodejnami pro pekárnu 

ur�it� strategického partnera, i když p�edstavuje pro pekárnu i ur�itou nevýhodu. Tato 

nevýhoda spo�ívá v tom, že všechny její prodejny p�sobí jako celek a za tento celek 

mají také tyto prodejny nasmlouvány výhodn�jší ceny oproti ostatním prodejc�m. 

JEDNOTA má, ale velké množství malých prodejen v odlehlých místech a ty je 

p�i nízkém odb�ru zboží obtížné zásobovat p�i nižších prodejních cenách. 

Dalším významným zákazníkem pro pekárny je spole�nost BACOM, s.r.o., 

která provozuje sí� prodejen v Brn�. Spole�nost BACOM, s.r.o. má 13 prodejen, z nichž 

asi 5 zásobuje práv� pekárna. 

Pekárna, jak již bylo zmín�no na za�átku této práce, vyrábí také speciální BIO 

výrobky, jejíž tém�� výhradním odb�ratelem a zárove� i dodavatelem surovin je 

spole�nost PRO-BIO, obchodní spole�nost s r.o., se sídlem ve Starém M�st�

u Uherského Hradišt�. 
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Pekárna krom výše uvedených zákazník� provozuje také sí� vlastních prodejen. 

Pekárna má celkem sedm prodejen pod vlastní hlavi�kou. Z toho t�i prodejny se 

nacházejí ve m�st� Blansko, a další prodejny se poté nacházejí v m�stech Boskovice, 

Brno, Svitavy a Vyškov. Prodejny v m�stech Brno, Svitavy, Vyškov a jedna prodejna 

v Blansku jsou umíst�ny v prodejnách obchodní sít� Kaufland �eská republika, v.o.s. 

Na konci roku 2009 se p�ipravuje otev�ení nových prodejen v Blansku a v Boskovicích. 

3.2 Analýza konkurence 

Pekárna podniká ve velmi silném a tvrdém konkuren�ním prost�edí. V �eské 

republice p�sobí dv� velké spole�nosti, které zásobují svými výrobky praktickou celou 

�eskou republikou. Jsou to spole�nosti Penam, a.s. (pat�ící do holdingu Agrofert) a 

United Bakeries, a.s. (tato spole�nost vznikla slou�ením Pekárny Delta a Pekárny 

Odkolek). Ob� dv� spole�nosti zam�stnávají p�ibližn� kolem 2.000 pracovník�. 

Konkurentem, který p�sobí prakticky na stejném trhu jako pekárna a má 

p�ibližn� stejný po�et zam�stnanc�, je spole�nost Karlova pekárna, s.r.o. se sídlem 

v Tišnov�.  

V blízkém okolí pekárny pak p�sobí �ada menších pekáren nap�. v Benešov�

u Boskovic, v Ku�imi a v Ráje�ku, které p�edstavují pro pekárnu také ur�itý druh 

konkurence, ale p�ímo životnost pekárny neohrožují. 
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3.3 Finan�ní situace podniku 

3.3.1 Analýza likvidity 

3.3.1.1 Okamžitá likvidita 

Graf 3-1: Okamžitá likvidita spole�nosti Pekárny Blansko, a.s., Penam, a.s. a 

United Bakeries, a.s.  
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Okamžitá likvidita neboli likvidita 1. stupn� se doporu�uje vyšší než 0,2 až 0,5. 

Okamžitá likvidita nám vyjad�uje to, že je podnik schopen okamžit� splatit veškeré 

krátkodobé závazky. Pekárna zaznamenala r�st v roce 2005, v ostatních letech ovšem 

hodnota její okamžité likvidity klesá. V roce 2005 je nár�st okamžité likvidity zp�soben 

tím, že se pekárn� poda�ilo snížit hodnotu krátkodobých závazk�. V dalších letech byl 

pokles okamžité likvidity zp�soben tím, že hodnota krátkodobých závazku postupn�

nar�stala a p�itom se snižoval finan�ní majetek. I p�esto pekárna dosáhla v tomto 

ukazateli nejlepších výsledk� ze všech analyzovaných spole�ností. 
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3.3.1.2 Pohotová likvidita 

Graf 3-2: Pohotová likvidita spole�nosti Pekárny Blansko, a.s., Penam, a.s. a 

United Bakeries, a.s. 
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Zdroj: Výro�ní zprávy spole�ností; vlastní výpo�ty

Pohotová likvidita je ukazatel, který z ob�žných aktiv vylu�uje zásoby. Rozmezí 

optimálních hodnot udávané bankovními standardy je 1 – 1,5. Zde nejlepších hodnot 

dosáhla spole�nost Penam, a.s., která má hodnotu pohotové likvidity až zbyte�n�

vysokou.  

Pekárn� se da�ilo do roku 2007 držet hodnotu nad požadovanými standardy. 

I tak je z grafu patrné, že pohotová likvidita v podstat� kopíruje hodnotu okamžité 

likvidity a tzn., že krom� roku 2005, kdy se pekárn� poda�ilo razantn� snížit hodnotu 

krátkodobých závazk�, její hodnota klesá a tento pokles je zp�soben, jak již bylo 

uvedeno, hlavn� postupným nár�stem krátkodobých závazk�, a poklesem hodnoty 

ob�žných aktiv vylou�ených o zásoby. 
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3.3.1.3 B�žná likvidita 

Graf 3-3: B�žná likvidita spole�nosti Pekárny Blansko, a.s., Penam, a.s. a 

United Bakeries, a.s. 
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U b�žné likvidity odborná literatura považuje za standardní hodnoty mezi 2 až 3. 

Hodnota nižší než 1 znamená, že firma porušila „zlaté bilan�ní pravidlo“, tedy že 

dlouhodobý majetek financuje krátkodobými zdroji a nemá dostatek zdroj�

pro zaplacení dluh�. V tomto ukazateli dosáhla nejlepších hodnot, stejn� jako 

v p�edešlém ukazateli pohotové likvidity, spole�nost Penam, a.s.  

Pekárn� se poda�ilo dosáhnout standardních hodnot pouze v roce 2005. 

Pozitivem ovšem je, že se pekárn� poda�ilo udržet hodnotu v�tší než 1 a také dosahovat 

lepších hodnot než pekárny United Bakeries, a.s. 

3.3.2 Analýza rentability 

3.3.2.1 ROI – ukazatel rentability vloženého kapitálu 

Ukazatel vyjad�uje, s jakou ú�inností p�sobí celkový kapitál, vložený do firmy, 

nezávisle na zdroji financování. Podle literatury se ideální hodnoty pohybují mezi 12 % 

– 15 %, více je lépe. 
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Graf 3-4: Rentabilita vloženého kapitálu spole�nosti Pekárny Blansko, a.s., 

Penam, a.s. a United Bakeries, a.s 
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Pekárna nedosahuje ani v jednom roce ideálních hodnot. V roce 2004 

se dokonce pekárn� vlivem toho, že její provozní hospodá�ský výsledek dosáhl 

záporných hodnot, promítl i tento ukazatel do záporných hodnot.  

U tohoto ukazatele dosahuje nejlepších hodnot spole�nost Penam, a.s. 

Spole�nost United Bakeries, a.s. ani v jednom ze sledovaných období nedosáhla 

kladných hodnot. Celkov� lze hodnotit, že pekárna dosahuje ve srovnání s ostatními 

srovnávanými spole�nostmi dobrých hodnot.  

3.3.2.2 ROA – ukazatel rentability celkových aktiv 

Ukazatel rentability celkových aktiv pom��uje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdroj� jsou financována 

(vlastních, cizích, krátkodobých, dlouhodobých). 
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Graf 3-5: Rentabilita celkových aktiv spole�nosti Pekárny Blansko, a.s., 

Penam, a.s. a United Bakeries, a.s 
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Zdroj: Výro�ní zprávy spole�ností; vlastní výpo�ty

U tohoto ukazatele dosáhla nejlepších hodnot op�t spole�nost Penam, a.s. 

U pekárny byl op�t kritický rok 2004, kdy hodnota ukazatele dosáhla záporných hodnot 

a rok 2007, kdy se úrove� ukazatele vlivem poklesu výsledku hospoda�ení p�iblížila 

op�t nule. Naopak v roce 2007 zcela ne�ekan� nejlépe dopadla spole�nost United 

Bakeries, a.s. jejíž výsledek hospoda�ení se v posledním sledovaném roce dostal 

do kladných �ísel. 

3.3.2.3 ROE – ukazatel rentability stálých aktiv 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu hodnotí výnosnost kapitálu, který 

do podniku vložili akcioná�i �i vlastníci. Pro investora je d�ležité, aby ROE byl vyšší 

než úroky, které by obdržel p�i jiné form� investování. 
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Graf 3-6: Rentabilita stálých aktiv spole�nosti Pekárny Blansko, a.s., Penam, a.s. a 

United Bakeries, a.s 
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Zdroj: Výro�ní zprávy spole�ností; vlastní výpo�ty

U tohoto ukazatele dosáhla pekárna nejlepších hodnot v letech 2005 a 2006. 

V roce 2007 nastal u pekárny pokles tém�� o 26 %, tento pokles byl zp�soben snížením 

výsledku hospoda�ení. Stabilní hodnoty si udržuje spole�nost Penam, a.s. U spole�nosti 

United Bakeries, a.s. lze hodnotit pozitivn�, stejn� jako v p�edchozím ukazateli, jen 

výsledek, kterého dosáhla v roce 2007. 

3.3.3 Analýza �ízení aktiv 

3.3.3.1 Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel udává po�et obrátek (tj. kolikrát se aktiva obrátí) za daný �asový 

interval (za rok). Pokud intenzita využívání aktiv firmy je nižší než po�et obrátek 

celkových aktiv zjišt�ný jako oborový pr�m�r �i ze srovnání s konkuren�ními podniky, 

m�ly by být zvýšeny tržby nebo odprodána n�která aktiva. 
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Graf 3-7: Obrat celkových aktiv spole�nosti Pekárny Blansko, a.s., Penam, a.s. a 

United Bakeries, a.s 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2004 2005 2006 2007roky

p
o
�

e
t 

o
b

rá
te

k

Penam,
a.s.

Pekárny
Blansko,
a.s.

United
Bakeries,
a.s.

Zdroj: Výro�ní zprávy spole�ností; vlastní výpo�ty

U tohoto ukazatele, krom� roku 2004, dosahuje pekárna nejlepších hodnot, které 

jsou zárove� doporu�enými hodnotami. Pozitivním pro pekárnu je také r�st tohoto 

ukazatele v �ase.  

Další dv� spole�nosti, se kterými je pekárna analyzována, již tak dobrých hodnot 

nedosáhly. U spole�nosti Penam, a.s. je zaznamenáván pokles tohoto ukazatele v �ase, 

u spole�nosti United bakeries, a.s. by se daly výsledky ozna�it dokonce tak, že 

spole�nost nemá dostatek majetku a budoucích potenciálních p�íležitostí by se musela 

vzdát.

3.3.3.2 Doba obratu zásob 

Tento ukazatel udává pr�m�rný po�et dn�, po n�ž jsou zásoby vázány 

v podnikání do doby jejich spot�eby (jde-li o suroviny a materiál), nebo do doby jejich 

prodeje (u zásob vlastní výroby). Je d�ležité udržovat stav zásob na takové úrovni, která 

zajistí plynulý odbyt a zásobování výroby materiálem. 
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Graf 3-8: Doba obratu zásob spole�nosti Pekárny Blansko, a.s., Penam, a.s. a 

United Bakeries, a.s 
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Zdroj: Výro�ní zprávy spole�ností; vlastní výpo�ty 

U tohoto ukazatele dosahuje pekárna nejvyšších hodnot, i p�esto lze hodnotit 

pozitivn� to, že se pekárn� od roku 2005 da�í postupn� snižovat dobu obratu zásob 

z hodnoty 20,46 až na hodnotu 16,03. Pozitivn� lze rovn�ž hodnotit pokles 

u spole�nosti Penam, a.s., oproti spole�nosti United Bakeries, a.s., která zaznamenává 

skokové zm�ny u tohoto ukazatele. 

3.3.3.3 Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel se vypo�ítá jako pom�r pr�m�rného stavu obchodních 

pohledávek k pr�m�rným denním tržbám na obchodní úv�r. Výsledkem je po�et dn�, 

b�hem nichž je inkaso pen�z za každodenní tržby zadrženo v pohledávkách. Po tuto 

pr�m�rnou dobu musí firma �ekat na inkaso plateb za své již provedené tržby. Je-li tato 

doba delší než b�žná doba splatnosti firmou vystavených faktur, znamená to, že 

obchodní partne�i neplatí své ú�ty v�as. Pokud tento trend p�etrvává déle, firma by m�la 

uvažovat o opat�eních vedoucích k urychlení inkasa svých pohledávek. 
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Graf 3-9: Doba obratu pohledávek spole�nosti Pekárny Blansko, a.s., Penam, a.s. a 

United Bakeries, a.s 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2004 2005 2006 2007
roky

d
n

y

Penam,
a.s.

Pekárny
Blansko,
a.s.

United
Bakeries,
a.s.

Zdroj: Výro�ní zprávy spole�ností; vlastní výpo�ty

Cílem tohoto ukazatele je stanovit pr�m�rný po�et dní, po n�ž odb�ratelé 

z�stávají dlužní, tj. dobu, b�hem které je inkaso pen�z za každodenní tržby zadrženo 

v pohledávkách.  

Doba obratu pohledávek se pekárn� poda�ila snížit z velmi vysokého �ísla v roce 

2004 (hodnota 155,46 dn�). D�vodem takto vysokého �ísla byla hlavn� vysoká hodnota 

pohledávek, která se v následujících letech poda�ila pekárn� snížit, až na p�ijatelnou 

hodnotu okolo 40 dn�. Pekárna tedy m�že být se splatností svých pohledávek 

okolo 40 dn� spokojená.  

Naproti tomu u spole�nosti Penam, a.s. doba obratu pohledávek ve sledovaných 

letech nar�stá. U spole�nosti United Bakeries, a.s. dochází op�t ke skokovým zm�nám a 

tak lze tato situace jen obtížn� analyzovat  

3.3.3.4 Doba obratu závazk�

Ukazatel udává, jak dlouho firma odkládá platbu faktur svým dodavatel�m. 

V souvislosti s dobou inkasa tržeb (splatností vystavených faktur) je zajímavé zjistit 

jaká je platební morálka firmy v��i jejím dodavatel�m. 
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Graf 3-10: Doba obratu závazk� spole�nosti Pekárny Blansko, a.s., Penam, a.s. a 

United Bakeries, a.s 
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Zdroj: Výro�ní zprávy spole�ností.; vlastní výpo�ty

Pekárna dosáhla u tohoto ukazatele velmi vysokých hodnot v roce 2004. 

D�vodem takto vysoké hodnoty ukazatele v roce 2004 je p�edevším vysoký podíl 

krátkodobých závazk� na tomto ukazateli. V roce 2005 se pekárn� poda�ila tato hodnota 

snížit a v následujících letech op�t postupn� oddaluje platbu svým dodavatel�m. I p�esto 

zde dochází k pom�rn� negativní situaci, protože pekárna uhrazuje závazky svým 

dodavatel�m d�íve, než jsou jí uhrazeny pohledávky od jejich odb�ratel�.  

Obdobná situace u tohoto ukazatele je i u spole�nosti Penam, a.s. i ta své 

závazky postupn� oddaluje, ale platí za svoje závazky svým dodavatel�m d�íve, než 

jsou jí zaplaceny pohledávky od jejich odb�ratel�. Nejvíce oddaluje platbu svým 

dodavatel�m spole�nost United Bakeries, a.s. což se ovšem dalo vzhledem ke všem 

výše provedeným analýzám u této spole�nosti p�edpokládat. 
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3.4 Zásobovací, výrobní a distribu�ní logistika podniku 

3.4.1 Dodavatelé surovin 

Pekárna nakupuje suroviny od nejr�zn�jších dodavatel� z celé �eské republiky. 

Pekárna neprovádí žádné hodnocení dodavatel�.  

Nejv�tší objem pot�ebných surovin se týká t�chto dodavatel�: 

� Mouky – Malitas, s.r.o. 

� Speciální BIO mouky – PRO-BIO, obchodní spole�nost s r.o. 

� Droždí – Lesaffre �esko, a.s. 

� Zlepšovací p�ísp�vky a sm�si – Ireks Enzyma; Zeelandia; KaKa CZ. 

� Obalové materiály – Papera. 

� Posypová semínka a o�echy – Rosa Gastro. 

P�i rozhodování o výb�ru dodavatele se �ídí hlavn� t�mito faktory: 

� Jakost. 

� Cena. 

� Lh�ta. 

� Výrobní lokace. 

� Dodací podmínky. 

� Spolehlivost dodávek. 

� Komunikace. 

Vzhledem k ekonomickým požadavk�m neustále snižovat náklady a ceny 

kone�ných výrobk�, snaží se odd�lení nákupu každoro�n� vyjednat s dodavateli 

co nejnižší ceny (p�i zachování stávající nebo vyšší kvality). Díky t�mto každoro�ním 

cenovým vyjednáváním m�že dojít k tomu, že v každém roce m�že pekárna odebírat 

materiál od jiného dodavatele nebo od více r�zných dodavatel�. Cílem je optimalizovat 

náklady a také spokojenost s nabízenými službami dodavatele. 
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V konkuren�ním prost�edí nelze úsp�šn� organizovat a realizovat prodej 

bez dob�e provád�ného marketingu a logistiky na poli distribuce. Filozofie strategie a 

cíle marketingu a distribu�ní logistiky musí sm��ovat k tomu, aby tyto �innosti byly 

k prosp�chu podniku, umož�ovaly moderní podnikání. 

3.4.2 Zásobování 

Zásoby se v pekárn� �lení na 2 skupiny: 

� Nakupované zásoby (materiál). 

� Zásoby vlastní výroby. 

3.4.2.1 Nakupované zásoby 

Zásoby na sklad� by m�ly vysta�it p�ibližn� na 5 dní dop�edu. Nap�. mouka 

na výroby chleba se nakupuje p�ibližn� 1x za týden, u mouky na výrobu rohlík� je tato 

doba kratší – dodavatelé surovin jezdí p�ibližn� 2x za týden. Minimální pojistná zásoba 

mouky na sklad� (pojistná zásoba) je p�ibližn� na 2 dny dop�edu. Mouka se objednává 

prakticky každý den. Ve smlouv� je však také ur�eno, že dodavatel je ji schopen dodat 

v p�ípad� pot�eby do 1 dne. 

3.4.2.2 Zásoby vlastní výroby 

Pe�ivo jako zboží s nízkou dobou trvanlivosti je t�eba co nejd�íve po vyrobení 

dodat zákazník�m. Nelze tedy tvo�it zásobu vlastních výrobk�. Ta se tvo�í pouze 

krátkodob�, aby bylo možné zkompletovat dodávku pro konkrétního odb�ratele. 

Pekárna vyrábí sice i zboží trvanlivé, v objemu výroby se ovšem jedná 

o zanedbatelné procento.  

Podstatné je, aby vznikl kompletní sortiment a výrobky tak mohly být p�id�leny 

na základ� dodacích list� konkrétním odb�ratel�m. Z expedice se poté výrobky rozváží 

vlastními vozy p�ímo k zákazníkovi. 
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3.4.3 Vy�izování objednávek 

P�evážná v�tšina objednávek je p�ijímána telefonicky odd�lením objednávek. 

U stálých zákazník� objednávky p�ijímají p�i p�edávce zboží �idi�i, kte�í tento 

objednávkový list p�edají na odd�lení objednávek.  

Objednávky nep�ijímá jen odd�lení objednávek, ale p�ijímají je i odd�lení 

expedice pekárny a odd�lení expedice cukrárny. Systém je tedy pro zákazníka 

nep�ehledný, objednávky jsou zdlouhavé a ob�as zbyte�n� nákladné. 

Objednávky se p�ijímají jak od majitel� obchod�, tak i od jakýchkoliv fyzických 

osob nap�. objednávky na dorty, cukroví aj.  

Odd�lení objednávek po informaci zavedou objednávky do informa�ního 

systému SKIL. Objednávky balených výrobk�, s výjimkou trvanlivého pe�iva na další 

den, jsou p�ijímány do 14 hodin a objednávky nebaleného pe�iva na další den jsou 

p�ijímány do 18 hodin.  

Velmi �asto se ale stává, že obchodní �et�zce objednávají dop�edu rad�ji menší 

množství b�žného pe�iva a podle aktuální pot�eby pak posílají objednávky 

b�hem celého dne.  

Poté na základ� došlých objednávek se stanovuje plán výroby. Ve 14 hodin 

se vytiskne p�edb�žný plán výroby, který p�evezme mistr sm�ny a podle tohoto 

p�edb�žného plánu se za�íná vyráb�t na další den. Zde dochází k negativní situaci, která 

spo�ívá v tom, že je sice vytišt�no, kolik výrobk� se má vyrobit, ale není zde ur�ena 

žádná norma spot�eby. A tzn., že mistr sm�ny pop�. misi�i ur�í prostým odhadem, 

kolik surovin má být p�i sou�asné výrob� spot�ebováno. To je v sou�asné situaci 

naprosto nedosta�ující, protože dochází k situaci, že je výrobk� vyrobeno mnoho nebo 

naopak málo. 
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V 18 hodin se vytiskne kone�ný plán výroby, podle kterého se výroba 

zaktualizuje. Pekárna se snaží vyjít vst�íc zákazník�m, a proto je-li to možné, vyhoví i 

pozd�jší objednávce.  

Po vytisknutí kone�ného plánu výroby vytiskne odd�lení objednávek 

nakládkové listy pro pracovníky expedice, kte�í podle nakládkových list� vychystávají 

zboží na jednotlivé linky. Pro vedoucího expedice je vytisknut sumá� jednotlivých 

rozvozních linek. 

3.4.4 Plánování výroby a výroba 

V oboru peka�ství lze jen t�žko p�edpovídat krátkodobou poptávku po výrobcích 

podle známých metod. Pe�ivo nelze vyráb�t do zásoby na sklad, proto je 

z krátkodobého hlediska ur�ování objemu výroby závislé p�edevším na po�tu a velikosti 

došlých objednávek. Podle nich se stanovuje operativní plán výroby pro jednotlivé 

provozovny vždy pouze na jeden den dop�edu 

Výroba je v pekárn� rozd�lena do t�í sm�nného provozu. Ranní sm�na za�íná 

v 6 hodin ráno a kon�í ve 14 hodin. Odpolední sm�na za�íná v 14 hodin a kon�í 

ve 22 hodin. No�ní sm�na za�íná ve 22 hodin a kon�í v 6 hodin ráno.  

Ranní sm�na má za úkol vyráb�t pe�ivo pro spole�nost Penam, a.s., se kterou 

pekárna spolupracuje na výrob� vybraných druh� výrobk�. 

Odpolední sm�na již za�íná podle p�edb�žného plánu výroby vyráb�t výrobky 

na další den. No�ní sm�na pak v této výrob� pokra�uje. Zatímco u odpolední sm�ny se 

vyrábí hlavn� jemné pe�ivo (jako jsou �eské buchty, váno�ky aj.), no�ní sm�na vyrábí 

p�evážn� chléb a rohlíky. 

3.4.5 Expedice hotových výrobk�

Jak již bylo v úvodu napsáno, odd�lení objednávek vytiskne pro expedici 

nakládkové listy, podle kterých pracovníci expedice vychystají zboží na jednotlivé 
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linky. Pro vedoucího expedice je vytisknut sumá� jednotlivých rozvozních linek, tento 

sumá� je jeden z nejd�ležit�jších doklad� podniku. 

Expedice pekárny a cukrárny je vlastn� skladem hotových výrobk�. 

Sem p�icházejí výrobky po svém zhotovení a vychladnutí a tady jsou kompletovány 

do p�epravek, krom chleba a rohlík�, které již expedice dostává v p�epravkách, podle již 

zmín�ných nakládkových list� pro jednotlivé odb�ratele. Oba dva provozy 

jak cukrárenský, tak potraviná�ský má svoji expedici. Výrobky jsou odtud rozváženy 

p�ímo odb�ratel�m.  

Problém zde je nedostate�ná komunikace mezi expedicí a výrobou. Expedice 

není p�esn� informováno výrobou o tom, zda je vyrobeno p�esné množství objednaných 

výrobk�. Proto zde ob�as dochází k neshodám, když ur�itý po�et výrobk� p�ebývá �i ho 

je nedostatek. 

3.4.6 Distribuce 

Veškerý rozvoz si pekárna zajiš�uje vlastním vozovým parkem. Krom jediné 

prodejny a to vlastní prodejny Kaufland ve Svitavách, kterou pro pekárnu zajiš�uje jiný 

externí dopravce. Je to z d�vodu toho, že pekárna tímto sm�rem nemá jedinou prodejnu 

a tak by byla pro pekárnu tato cesta neefektivní.  

 Pekárna má v provozu 20 stálých linek (v�. linky do Svitav) a 1 ambulantní 

záložní linku. Pro rozvoz pe�iva slouží 20 nákladních vozidel. Pe�ivo i cukrá�ská 

výroba se zaváží denn� a to zejména v noci, aby byly �erstvé výrobky na pultech 

již po otev�ení prodejny. B�žné jsou ale také závozy dopolední i odpolední. Rozváží se 

od pond�lí do soboty, v ned�li pekárna obsluhuje jen vlastní prodejny umíst�né 

v prodejnách Kaufland, brn�nské prodejny Bacom a supermarket Jednota 

v Boskovicích.  
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B�žné a jemné pe�ivo se vozí odd�len� od cukrá�ských výrobk�. Pro cukrá�ské 

výrobky se totiž podle p�edpis� musí používat pouze chladírenské užitné nástavby, 

zatímco b�žné a jemné pe�ivo se zaváží v prachot�sných nástavbách. 

Trasy linek jsou pevn� dané a každá z nich je p�id�lena jednomu �idi�i. 

Problémem je, že linky nejsou v�tšinou rovnom�rn� rozd�leny, a proto také jezdí �idi�i 

rozdíln� vytíženi. 

3.4.6.1 Vozový park  

Pekárna v sou�asné dob� pracuje na obnov� svého vozového parku, jelikož 

vozový park byl donedávna tvo�en výhradn� auty zna�ky AVIA ze 70. – 90. let. 

B�hem 3. let pekárna nakoupila n�kolik nových voz� zna�ky Ford a Mercedes. 

V sou�asné dob� tedy vypadá vozový park následovn�: 

� 3 x Mercedes – sk�í�ová dodávka s chladicím boxem. 

� 3 x Ford Transit. 

� 16 x Avia. 

3.4.7 Vratky 

Pokud obchod neprodá b�hem dne peka�ské výrobky, pak m�že toto zbylé 

pe�ivo vrátit zp�t pekárn�. Toto se uskute��uje prost�ednictvím tzv. vratek. Vratky se 

zužitkovávají tím, že se prodávají nap�. drobným zem�d�lc�m jako krmivo pro zví�ata. 

Vratky p�edstavují pro pekárnu zp�tný materiálový tok, který je velkým problémem. 

Na následujících dvou grafech je znázorn�n problém vratek u nejprodávan�jších 

výrobk� a to výrobku chleba a rohlík� za jednotlivé m�síce roku 2007.  
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Graf 3-11: Srovnání výroby a prodeje výrobku rohlík 43 g, v jednotlivých m�sících 

roku 2007 spole�nosti Pekárny Blansko, a.s. 
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Zdroj: Interní data spole�nosti 

Na grafu 3–11 je znázorn�no srovnání množství vyrobeného a prodaného 

výrobk� (rohlík 43 g) za jednotlivé m�síce roku 2007. Celkový rozdíl mezi výrobou a 

prodejem tohoto výrobku za rok 2007 je 2,778 746 ks.  

Graf 3-12: Srovnání výroby a prodeje výrobku chléb 1.200 g, v jednotlivých 

m�sících roku 2007 spole�nosti Pekárny Blansko, a.s. 
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U srovnání výroby a prodeje chleba je prakticky stejná situace jako v p�edešlém 

p�ípad� u výroby a prodeje rohlík�. U výroby a prodeje je celkový rozdíl 121.919 ks. 

Tato situace je naprosto alarmující a pekárn� se jednozna�n� nevyplácí. Problém 

však spo�ívá v tom, že takovouto strategii nevolí jenom pekárna, ale tém�� všechny 

velké i st�edn� velké pekárny. 

3.5 Analýza sou�asného stavu informa�ního systému 

Pekárna využívá aplikaci systému DOS uzp�sobenou na míru dle požadavk�

z roku 1993, jedná se o informa�ní systém SKIL. Tento informa�ní systém pekárna 

postupn� dopl�uje o ur�ité segmenty, sestavy a dodatky podle m�nící se legislativy. 

Informa�ní systém je využíván pro oblast ú�etnictví, evidenci sklad� a i pro velmi 

základní �ízení výroby a distribuce. Tento systém však neumož�uje efektivní �ízení a 

plánování výrobního procesu. Jak již bylo uvedeno, �ízení a vyhodnocování je spíše 

intuitivní bez možnosti ucelených a p�ehledných výstup�. Pro oblast personalistiky, 

tj. zpracování mezd a mzdové agendy, používá spole�nost aplikaci od spole�nosti 

VEMA. 

V sou�asné dob� je tedy v pekárn� situace taková, že management nemá 

k dispozici tém�� žádný aktuální pohled na ekonomickou situaci firmy. Primární data 

jsou zpracována nekomplexn� a neintegrovan� pomocí b�žného „domácího“ softwaru 

(MS Excel, MS Word). Vzniklé soubory pracovníci ukládají na spole�n� sdílené disky. 

�ízení finan�ních a ekonomických tok� je za této situace velmi nepružné a neefektivní. 

Výstupní sestavy p�edkládané managementu, jsou navíc díky zastaralému programu, 

který je pro zpracování dat využíván, v nevyhovující a nedostate�né podob�. Výstupní 

sestavy jsou navíc managementu p�edkládány pouze v „papírové podob�“. Ten není 

schopen s daty dále pracovat, aniž by vybraná data výstupních sestav nep�epsal 

do odpovídající podoby, tedy nap�. do MS Excelu. 
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3.6 Záv�ry analýzy sou�asného stavu 

Z provedené analýzy sou�asného stavu v pekárn� vyplývají následující 

skute�nosti: 

� Pekárna již pracuje stejným zp�sobem n�kolik rok�. Stávající organizace 

práce, kdy objednávka je vytišt�na a ru�n� p�enesena do výroby, kde mistr 

sm�ny na základ� objednávky rozd�lí práci jednotlivým pracovník�m 

výroby a ur�í, kolik surovin bude spot�ebováno, je naprosto nedosta�ující.   

� Vzhledem ke zvyšujícímu se rozsahu zakázek, management firmy požaduje 

stále aktuální informace o rozsahu objednávek, stavu výkonu, stavu vratek 

apod. 

� Pekárna využívá neefektivní informa�ní systém, který byl zakoupen v roce 

1993. Tento systém je již velmi nestabilní a �innosti v n�m jsou �asov�

náro�né a neefektivní, je tedy pro sou�asné �ízení nedosta�ující. 

Další její silné slabé stránky �i p�íležitosti nebo ohrožení jsou identifikovány 

pomocí SWOT analýzy. 

3.6.1 SWOT analýza 

Pomocí SWOT analýzy identifikuji klí�ové faktory, které pro spole�nost 

Pekárny Blansko, a.s. p�edstavují silné a slabé stránky a sou�asn� rozeberu i vn�jší 

p�íležitosti a hrozby okolí. Vý�tem zásadních faktor� ovliv�ujících strategickou pozici 

firmy tak ur�ím hlavní konkuren�ní výhody spole�nosti. 

Základem SWOT analýzy je rozd�lení klí�ových faktor� ovliv�ujících firmu 

do �ty� skupin: 

Silné stránky 

� Dlouholetá tradice – spole�nost p�sobí na trhu již od roku 1954. 

� Široká nabídka vyráb�ných druh� pe�iva. 
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� Moderní laborato� sloužící ke kontrole surovin. 

Slabé stránky 

� Absence kvalitního informa�ního systému. 

� Nedostate�ná propagace vlastních výrobk�. 

� Vysoký v�kový pr�m�r zam�stnanc�. 

� Nedostatek zam�stnanc� s odbornou znalostí v peka�ském oboru.  

P�íležitosti 

� Rozvoj speciálních BIO a cereálních výrobk�. 

� Rozvoj obchod� pod vlastní zna�kou, nejen pod obchodním �et�zcem. 

� Spolupráce se spole�ností Penam, a.s. na výrob� ur�itých druh� výrobk�.  

Hrozby 

� P�íliš velká konkurence v pekárenské oblasti.  

� Nep�íznivé po�así, které m�že mít vliv na sklize� surovin a tím i na jejich 

cenu. 

� Špatná platební morálka n�kterých odb�ratel�. 

� Velký tlak ze strany obchodních �et�zc�. 
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4 Teoretická východiska práce 

4.1 Pojem a vývoj logistiky 

Dodnes platné definice logistiky jsou r�zné, každý autor se snaží tento obor 

zabývající se pohybem materiálu a zboží definovat jinak. Z �ady definic uvádím 

následující: 

  

„Logistiku považujeme za integrované plánování, formování, provád�ní a 

kontrolování hmotných a s nimi spojených informa�ních tok� od dodavatele podniku, 

uvnit� podniku a od podniku k odb�rateli.“ [9, s. 13]    

„Logistika je proces plánování, realizace a �ízení efektivního, výkonného toku a 

skladování zboží, služeb a souvisejících informací z místa vzniku do místa spot�eby, 

jeho cílem je uspokojit požadavky zákazník�.“ [8, s. 3]    

„Jejím úkolem je zajistit správné materiály na správném míst�, ve správném 

�ase, v požadované kvalit�, s p�íslušnými informacemi a s odpovídajícím finan�ním 

dopadem.“ [3, s. 1] 

„Logistika je souhrnným pojem pro všechny ekonomické �innosti, které ur�ují 

prostorovou �asovou alokaci zásob reálných statk�, a sice materiál� a produkt�. 

Funk�ní obraz logistiky je charakterizován p�epravními, skladovacími a p�ekladovými 

postupy.“ [11, s. 27] 

„Logistiku si lze p�edstavit jako posloupnosti �inností zahrnujících �ízení a 

vlastní realizaci pohybu a skladování materiálu, polotovar� a finálních výrobk�. Jde 

v podstat� o sled obchodních a fyzických operací kon�ících dopravou výrobk�

k odb�rateli.“ [4, s. 16] 
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4.1.1 �ty�i fáze vývoje logistiky 

Zabývat se podrobn� vývojem logistiky je pro její uplatn�ní v sou�asnosti 

zbyte�né. P�esto je nutné uvést základní fáze vývoje logistiky jako takové, nebo�

vývojové trendy zcela korespondují s možnými etapami zavád�ní logistiky 

v hospodá�ské praxi. Pohled zp�t m�že být také užite�ný tím, že si podnik uv�domí, 

jaká pojetí logistiky již zastarala a tím se vyvaruje opakování draze zaplacených chyb 

druhých. 

Vývoj logistiky v hospodá�ské praxi prošel �ty�mi fázemi: 

1. fáze vývoje – logistika se omezovala pouze na distribuci. Dominoval 

obchodní a marketingový p�ístup – problém zásob byl okrajový, projevovala 

se spíše jejich nedostate�ná výše a neadekvátní struktura i rozmíst�ní. 

2. fáze vývoje – v d�sledku strategie snižování náklad� se obrací pozornost 

k zásobám – jakožto místu „uloženého“ kapitálu. K �ešení problému 

nadbyte�ných zásob se používaly matematické optimaliza�ní metody, 

matematicko-statistické metody a metody predikce. Logistika v hospodá�ské 

praxi se rozší�ila na zásobování (nákup, opat�ování) a pronikla do �ízení výroby. 

Byla však aplikována samostatn� uvnit� každé jednotlivé funkce. 

3. fáze vývoje – v podnicích se za�ínají prosazovat ucelené logistické �et�zce a 

systémy propojené od dodavatel� až po finální zákazníky – praxe se orientuje 

na tzv. integrovanou logistiku. Musí prob�hnout reengineering posílení 

konkurenceschopnosti podnik� zvýšením pružnosti, pomocí koordinace a 

synchronizace proces�. 

4. fáze vývoje – integrované logistické systémy budou jako celek 

optimalizovány. Je nutné upozornit, že jde o fázi zatím neukon�enou. Jedná se 

o mimo�ádn� složitý problém systémového charakteru, k jehož úsp�šnému 

zvládnutí bude t�eba vytvo�it �adu p�edpoklad�, mimo jiné v oblasti po�íta�ové 

integrace, v�etn� simulací pro podporu rozhodování, elektronické vým�ny dat a 

dalších metod �ízení. [10, s. 28 a 29] 
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Obrázek 4-1: Oblast vlivu logistiky 

Zdroj: [10, s. 55] 

4.2 Opat�ovací (zásobovací) logistika 

Rozhodování v oblasti zásob pat�í v logistice k nejrizikov�jším. P�í�inou je 

jednak výskyt mnoha rizik a nejistot v této oblasti, jednak významná �ást finan�ních 

prost�edk�, která je v zásobách vázána. Proto i relativn� malé snížení zásob muže vést 

k významné úspo�e pro podnik. [14]  

Hlavní úkoly zásobování se zpravidla d�lí do díl�ích úkol�, ke kterým pat�í: 

� Úkoly orientované na trh a spojené s uzavíráním smluv (nákup). 

� Správní a fyzické úkoly spojené s toky materiál� a zboží. [9, s. 31] 
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Zp�soby rozhodování v oblasti zásobování se nacházejí v nap��ovém poli cíl�: 

� Snižování náklad�. 

� Zlepšování náklad�. 

� Zachování autonomie. [9, s. 33] 

Obrázek 4-2: Oblast vlivu zásobovací logistiky 

           

Odesílatel Odb�ratel 

P�íjem 
zboží 

Výroba Expedice 

Zásoba 
  Sklad 

Zdroj: [11, s. 33] 

4.2.1 �ízení nákupu 

Hlavním cílem každého podniku je vytvá�et zisk pro jeho majitele. Mnoho 

manažer� již dosp�lo k poznání, že tohoto cíle dosáhnou snadn�ji, pokud se zam��í 

na kvalitu a úrove� služeb poskytovaných zákazník�m.  

Podle tradi�ního pojetí byla funkce nákupu odd�lena od kone�ných zákazník�

podniku nebo od koncových uživatel�. Avšak p�íjem kvalitního, spolehlivého zboží 

�i služeb za rozumnou cenu a v �ase, kdy zákazníci toto zboží požadují, má �asto p�ímý 

dopad na spokojenost zákazník�. 
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Podnik jen t�žko m�že poskytovat svým kone�ným zákazník�m zboží �i služby 

vyšší kvality než sám získává od svých dodavatel�. Pokud se dodavatel opož	uje 

s dodávkami materiálu anebo má problémy s kvalitou, nutn� to ovliv�uje kvalitu a 

dostupnost výrobk� nebo služeb poskytovaných zákazník�m.  

Strategickou úlohou funkce nákupu je výkon �inností souvisejících 

se získáváním zdroj�, a to zp�sobem, který podporuje celkové cíle podniku. [8, s. 349] 

4.2.1.1 Výb�r a hodnocení dodavatel�

V rámci nákupu je pravd�podobn� nejd�ležit�jší �inností výb�r z �ady 

potenciálních dodavatel�, kte�í jsou schopni požadovaný materiál poskytnout. Chybný 

výb�r dodavatele m�že vést ke ztrátám, které lze t�žko likvidovat b�hem vlastního 

nákupního procesu. 

Pro výb�r vhodných dodavatel� bylo vyvinuto více metod, p�i�emž všechny 

mají podobný základ. Nejprve je t�eba stanovit, jaké vlastnosti by m�l mít dodavatel a 

jaké požadavky jsou kladeny na jeho dodávky a poté n�jakým zp�sobem tyto vlastnosti 

ohodnotit, bodovat, aby se mohli vyjád�it jedním �íslem. Porovnáním t�chto 

komplexních údaj� mezi více dodavateli pak lze zajistit, který by pro daného odb�ratele 

byl ten nejvhodn�jší. Je to tedy výb�r založený na vícekriteriálním hodnocení, který je 

zna�n� ovlivn�n subjektivním názorem hodnotitele. [13, s. 37] 
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Tabulka 4–1: Zp�sob hodnocení dodavatel�

Hodnotící kritérium Váha 
Hodnocení Výsledné 

hodnocení 1 2 3 4 5 

Dodávky + výkony 

Kvalita 20  2    40 

Cena 20   3   60 

Spolehlivost 15   3   45 

Služby 15     5 75 

Podnik 

Dobré jméno podniku 5   3   15 

Finan�ní síla podniku 5  2    10 

Okolí podniku 

Stávky, nejistota 10     5 50 

Politická stabilita 10   3   30 

Celkem 100  335 

Zdroj: [13, s. 38] 

4.2.2 �ízení zásob 

�ízení zásob lze charakterizovat jako soubor �ídících �inností (analýza, 

rozhodování, kontrola a hodnocení), jejichž smyslem je nalézt takovou výši zásob 

jednotlivých materiálových druh�, aby byl zajišt�n plynulý pr�b�h výrobního procesu 

p�i optimální vázanosti kapitálu, spot�eb� dodate�né práce a p�ijatelném stupni rizika. 

[12, s. 303] 

�ízení zásob musí vycházet z následujících informací: stav objednávky, termíny 

objednávek, výše objednávek a rozsah skladování. Problém ur�ení optima jednotlivých 

veli�in, které mohou mít z hlediska p�ibližování k maximu �i minimu opa�né tendence, 

musí být �ešen na základ� požadavku minimalizace celkových náklad�. V úvahu 

p�icházejí zejména náklady: 

� náklady opat�ení – tj. náklady na opat�ovací �innost, na objednání 

od okamžiku sd�lení spot�eby až po realizaci objednávky v p�íjmu zboží. 



- 47 -

� náklady skladovací – náklady na prostory, manipulaci, úroky, ztráty 

ze skladování (u jednotlivých manipula�ních �inností jde o komplexní 

kalkulaci náklad�) 

� náklady nedostatku – tj. zejména náklady vzniklé chybným ur�ením výše a 

�asu spot�eby, ale i cenové diference, pokuty, ušlý zisk, prostoje kapacit, 

ztráta zboží a ztráta goodwillu. [12] 

4.3 Výrobní plánování a �ízení 

Obecným úkolem výrobního plánování je vytvo�ení podmínek pro zajišt�ní 

bezporuchového, hospodárného pr�b�hu výrobního procesu p�i sou�asném zabezpe�ení 

p�íznivých podmínek. Jeho p�edm�tem m�že rovn�ž být rozvojové plánování obnovy, 

p�estavby a rozvoje již existujících provoz� (závod�). 

Výrobní plánování a �ízení zahrnuje: 

� Plánování programu. 

� Plánované množství. 

� Plánování termín�. 

� �ízení pr�b�hu. [9] 

4.3.1 Systémy MRP 

Ve Spojených státech byly vyvinuty systémy Material-Requirement-Planning – 

plánování materiálových požadavk� (dále jen MRP I) a Manufacturing-Ressource-

Planning – plánování výrobních zdroj� (dále jen MRP II). Historicky byl nejprve 

vytvo�en systém MRP I, z n�j se pak vyvinul systém MRP II, který navíc oproti MRP I 

pokrývá i aspekty finan�ní, marketingové a nákupní. [11, s. 54] 

4.3.1.1 MRP I 

MRP I je systém �ízení výroby a zásob založený na po�íta�ích, který se pokouší 

minimalizovat zásoby a sou�asn� zabezpe�ovat pot�ebné množství materiál�
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pro výrobní proces. Systémy MRP I se obvykle používají v p�ípadech, když je spln�na 

n�která z následujících podmínek: 

� Když je pot�eba materiál� v pr�b�hu obvyklého výrobního cyklu podniku 

nesouvislá nebo velmi nestabilní. Tato situace je typická pro p�erušovanou 

výrobu nebo zakázkové operace, na rozdíl od operace typu kontinuálního 

zpracování nebo hromadné výroby. 

� Když pot�eba materiál� p�ímo závisí na výrob� jiné konkrétní skladové 

položky nebo hotového výrobku. MRP I lze primárn� považovat za složku 

výrobního plánovacího procesu, kde poptávka po všech dílech je závislá 

na poptávce po mate�ském produktu. 

� Když nákupní odd�lení a jeho dodavatelé, a stejn� tak vlastní výrobní 

jednotky podniku, jsou schopní zpracovávat podávání objednávek nebo 

požadavky na týdenní bázi. [8, s. 202 a 203] 

4.3.1.2 MRP II 

Systém MRP II pokrývá celý soubor �inností, které jsou zapojeny do plánování 

a �ízení výrobních operací podniku. Skládá se z r�zných funk�ních modul� a zahrnuje 

výrobní plánování, plánování požadavk� na zdroje, základní plán výroby, plánování 

materiálových požadavk� (MRP I), �ízení dílen a nákup. [8, s. 204] 

4.3.2 Systém Just-In-Time 

Systém Just-In-Time (dále jen JIT) je nejznám�jší logistickou technologií 

vzniklou po�átkem 80. let v Japonsku a USA, která se pozd�ji rozší�ila do Evropy.  

Podle tohoto systému je ideální objednací množství jedna jednotka, zásoby 

nulové, okamžitá dodací lh�ta, žádné výrobní ztráty. Realizace systému je podmín�na 

dodávkami p�esn� podle stanoveného harmonogramu, v požadovaném množství a 

požadované kvalit�, aby mohly být p�edány ihned p�ímo do výroby. To zp�sobuje 

zvýšené nároky na dodavatele, jejichž výrobní náklady se zvýší, což v kone�ném efektu 

ovlivní i výsledek odb�ratele. Výsledkem bývá snížení po�tu dodavatel�, minimalizaci 

odchylek od plánovaných termín� dodávek, snížení zásob, snížení náklad� na materiál a 
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dopravu menší podíl vrácených materiál� a snížení po�tu pracovník� vstupní kontroly. 

[10, s. 245] 

4.3.3 Systém OPT 

Optimized Production Technology (dále jen OPT) p�edstavují nový výrobní 

sm�r. Jádrem systému OPT je plánování a rozvržení výroby. Cílem systému OPT je 

maximalizace výrobního výkonu p�i zohledn�ní existujících skute�ných výrobních – 

úzká místa výrobního systému. Za úzké místo v rámci OPT je považován každý výrobní 

prvek, který n�jakým zp�sobem brzdí plynulost materiálového toku. 

  

Pro optimalizaci výrobního rozvrhu jsou v systému OPT využívány následující 

základní parametry výrobního procesu: 

� Úzká místa. 

� �asy se�ízení stroj�. 

� Výrobní a transportní dávky. 

� Pr�b�žné �asy a priority. 

� Výkonnost a efektivnost. 

� Vybilancovanost. [11, s. 90] 

Systémy jako MRP, JIT a OPT, které jsou popsány výše, vyžadují úzkou 

spolupráci logistické a výrobní �innosti podniku. Je nutné potla�it konflikty mezi t�mito 

funkcemi a zam��it se na spole�né logistické a výrobní plánování. Výrazné p�ínosy 

mohou p�inést tato opat�ení: 

� Logistika musí zkrátit celkovou dobu dopl�ování zásob, aby poskytla výrob�

vyšší pružnost a snížila celkové doby pln�ní objednávek. 

� Výroba a logistika musí spolupracovat v oblasti výrobního plánování, aby se 

zkrátila doba cyklu plánování výroby. Logistika m�že poskytovat vstupy 

pro výrobní plánování a systémové požadavky. 

� Zavedení takových výrobních a logistických strategií (snižování celkových 

dob,…), které vedou k minimalizaci stavu pr�m�rných zásob a sou�asn�

k minimalizaci rizika vy�erpání zásob. 
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� Logistika musí uplatnit takové modely, které povedou k snížení celkových 

dodacích dob u sou�ástek a díl�. 

� Logistika musí p�ijmout takovou filozofii, kde se „pomalé“ výrobky 

(tj. výrobky s nízkou obrátkou zásob) vyráb�jí na základ� p�ijatých 

objednávek a neudržují se na sklad�. 

4.4 Distribu�ní logistika 

Vedle opat�ovací logistiky je distribu�ní logistika, n�kdy ozna�ována 

jako marketingová logistika, druhou �ástí tzv. obchodní logistiky, která je orientovaná 

sm�rem k trhu.  

Distribu�ní logistika je spojovací �lánek mezi výrobou a odbytovou �asti 

podniku. Obsahuje veškeré �innosti informa�ní, �ídící a kontrolní, od skladování 

až po dopravu k zákazníkovi.  

„Cílem distribu�ní logistiky je dát k dispozici správné zboží, ve správné dob�, 

na správné místo, ve správném množství a kvalit� a sou�asn� vytvo�it optimální pom�r 

mezi ur�itým souborem dodacích služeb, které je schopen podnik poskytovat nebo je 

zákazníkem požadován, a vznikajícími náklady.“ [9, s. 211] 
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Obrázek 4-3: Oblast vlivu distribu�ní logistiky 
           

Distribu�ní logistika   

Odesílatel Odb�ratel 

P�íjem 
zboží 

Výroba Expedice 

Zásoba 
  Sklad 

Zdroj: [11, s. 101] 

4.4.1 Distribu�ní �et�zce 

Distribu�ní �et�zce lze definovat jako souhrn organiza�ních jednotek, institucí 

�i agentur uvnit� anebo vn� daného podniku, které vykonávají funkce podporující 

marketing daného produktu. Každá organiza�ní jednotka, instituce nebo agentura, která 

vykonává jednu nebo více marketingových funkcí se stává �lenem distribu�ního �et�zce. 

[8, s. 506] 

Cílem distribu�ního �et�zce je vytvo�ení marketingových a distribu�ních 

logistických kanál�, které jsou schopny zabezpe�it rychlou pr�chodnost pro zboží a 

výrobky, maximální informovanost všech �lánk� �et�zce, tedy i spot�ebitele, 

se sou�asn� minimálními náklady. 

Distribu�ní �et�zce vznikají z následujících faktor�: 

1. Prost�ednící se do procesu sm�ny zapojují proto, že jsou schopni zvýšit 

výkonnost tohoto procesu formou p�idané hodnoty, �asu a vlastnictví. 
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2. Prost�edníci jsou schopni vyrovnat nesoulad sortimentu prost�ednictvím 

vykonávání funkce t�íd�ní a sdružování výroby. 

3. Obchodní firmy budují takové struktury, aby mohlo dojít k zavedení 

rutinních transakcí. 

4. Distribu�ní kanál spot�ebitel�m usnad�uje orientovat se na trhu a vyhledávat 

pot�ebné zboží. [8, s. 506] 

Obrázek 4-4: Distribu�ní kanály pro spot�ební a pr�myslové zboží 

Výrobce 

Výrobce 

Výrobce 

Výrobce 

Výrobce 

Výrobce 

Spot�ebitel

Spot�ebitelAgent 

Spot�ebitel

Spot�ebitel

Spot�ebitel

Spot�ebitelAgent Velkoobchod Maloobchod

Maloobchod

Velkoobchod Maloobchod

Velkoobchod

Zdroj: [7, s. 97] 

V prvním p�ípad� tj. vztah výrobce – spot�ebitel se jedná o tzv. p�ímou 

distribuci, která je typická pro výrobu na zakázku. Zde je nutná spoluú�ast logistiky 

v jednotlivých obchodech, p�íp. již p�i uzavírání smluv. Dohody o druhu dodání – nap�. 

kompletní celky nebo demontované �ásti – o míst� nebo �asu dodání mohou být 

v p�ípad� nutnosti provedeny jen v souladu s logistikou. Smysluplné je ale uzavírání 

dohod o cenách – v souvislosti s náklady na dohodnuté logistické výkony – pouze 

v souladu s logistikou. 

V dalších p�ípadech se jedná o tzv. nep�ímou distribuci. Zde spo�ívá úloha 

logistiky nejprve v odhalení d�sledk�, které mají jednotlivé varianty prodejního 
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konceptu na náklady – a sice použití strategie push nebo pull, p�ímého nebo nep�ímého 

prodeje, centrálního nebo decentralizovaného zásobování. Dále je úkolem logistiky 

poskytnout pot�ebné informace o odbytu a trhu nutných pro stanovení politiky prodeje a 

distribuce. A kone�n� musí zajistit zásobení vybraných nabídkových míst v souladu 

s obchodn� politickými cíly dodavatelského servisu. 

P�ímá distribuce poskytuje výrobci v�tší kontrolu nad výkonnosti 

marketingových funkci, ale na druhé stran� p�ináší mnohem v�tší náklady na distribuci 

než je tomu u nep�ímé distribuce, kde na sebe zna�nou �ást náklad� p�ebírají jednotliví 

prost�ednici. I když výrobce p�i použiti prost�edník� utrží za prodanou jednotku menší 

tržbu než u p�ímé distribuce, využíváním jejich kontakt�, zkušenosti a specializace 

dokážou nabídnout výrobci více, než by dokázal vlastními silami. [8] 

4.4.2 Doprava 

V�asné a kvalitní dodání výrobk� zvyšuje p�idanou hodnotu pro zákazníka. 

Náklady spojené s dopravou jsou ale jedny z nejv�tších v logistice a �asto 

se významnou m�rou podílejí na cen� výrobk�. 

Jednotlivé výrobní, obchodní p�ípadn� i jiné organizace v�tšinou odd�lují 

dopravu následovn�: 

� Vnit�ní – vnitropodnikovou. 

� Vn�jší – mimopodnikovou. 

Vnitropodniková doprava se uskute��uje v rámci výrobního procesu v�tšinou 

specializovanými dopravními a manipula�ními prost�edky uvnit� dílen, provozoven a 

závod�. 

Mimopodniková doprava probíhá mimo prostory daných organizací 

na ve�ejných komunikacích, p�i zásobování a distribuci zboží nebo p�esunu polotovar�

mezi jednotlivými závody, nebo jejich díl�ími pracovišti. 
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Použití vlastní podnikové dopravy pro p�emis�ování zboží a polotovar�

po ve�ejných komunikacích muže mít tyto výhody: 

� P�i náhle vzniklých pot�ebách je operativn�jší. 

� Používání dopravních prost�edk� specializovaných na p�epravovaný 

materiál, pokud v podmínkách daných organizací budou speciální dopravní 

prost�edky dostate�n� využity. 

� Obsluha dopravních prost�edk� m�že být lépe seznámena s vlastnostmi 

p�epravovaného zboží a požadavky na jeho p�epravu. [10, s. 164 a 165] 

4.4.2.1 Náklady a cena dopravy 

Jednou z nejv�tších složek náklad� logistiky jsou náklady dopravní, které mohou 

p�edstavovat významný podíl i na prodejní cen� výrobk�. Jak moc se dopravní náklady 

podílí na prodejní cen�, záleží p�edevším na velikosti hodnoty v p�epo�tu na hmotnostní 

jednotky, tedy nap�. pokud se jedná o produkty s nízkou hodnotou v p�epo�tu 

na hmotnost (písek, uhlí, obilí) budou náklady p�edstavovat pravd�podobn� velké 

procento z prodejní ceny. 

Faktory ovliv�ující p�epravní náklady a cenu lze rozd�lit do dvou kategorií: 

1. Faktory související s charakterem výrobku: 

� Hustota – pom�r mezi hmotnosti a objemem výrobku. Obecn� se dá �íci, 

že p�eprava výrobk� s nízkou hustotou (tj. s nízkým pom�rem hmotnosti 

a objemu; nap�. jedná se o výrobky jako, oble�eni, hra�ky, elektronika) je 

nákladn�jší než p�eprava výrobk� s vysokou hustotou (p�eprava oceli, 

stavebního materiálu, potravin v plechovkách). 

� Skladovatelnost výrobku – s jakou schopností je daný produkt schopen 

vyplnit dostupný prostor v dopravním prost�edku. Jinou míru 

skladovatelnosti bude mít nap�íklad obilí a jinou stroje �i automobily. 

�ím lepši skladovatelnost, tím menší náklady. 

� Snadnost manipulace – jak snadno �i jak obtížn� se s p�epravovaným 

produktem manipuluje. P�eprava výrobk�, se kterými se lehce 

manipuluje, je levn�jší. 
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� Ru�eni – neboli, jak vysoká je finan�ní hodnota p�epravovaného 

výrobku. P�eprava výrobku s vyšší finan�ní hodnotou (nap�. po�íta�e, 

domácí elektronika, apod.) bude nákladn�jší než nap�. p�eprava 

potravin). 

2. Faktory související s charakterem trhu: 

� Míra konkurence v daném dopravním odv�tví. 

� Rozmíst�ní trh�, které ur�uje, na jaké vzdálenosti se musí zboží 

p�epravovat. 

� Povaha a rozsah vládních a regula�ních opat�ení týkající se dopravy. 

� Rovnováha �i nerovnováha dopravy sm�rem na ur�itý trh a sm�rem 

ven z ur�itého trhu. 

� Sezónnost p�esun� výrobk�. 

� Typ dopravy; zda se jedná o vnitrostátní �i mezinárodní dopravu. 

[8, s. 218] 

4.5 Informa�ní systém v podniku 

„Informa�ní systém je soubor lidí, technických prost�edk� a metod (program�), 

zabezpe�ujících sb�r, p�enos, zpracování, uchování dat, za ú�elem prezentace informací 

pro pot�eby uživatel� �inných v systémech �ízení.“ [10, s. 269] 

4.5.1 Logistický informa�ní systém 

Logistický informa�ní systém je ur�en k podpo�e celého logistického procesu – 

v celé ší�i logistického (dodavatelského) �et�zce. Musí mít velký stupe� automatizace. 

Logistický informa�ní systém poskytuje údaje a algoritmy pot�ebné pro efektivní 

�ízení tok� zboží, které jsou prvotním jádrem podnikatelských aktivit. Logistický 

informa�ní systém je t�eba chápat jako základní, ale ne jedinou sou�ást manažerského 

informa�ního systému podniku. Úsp�šná koncepce i operativa logistického �ízení není 

možná bez objektivních informací o logistických výkonech a nákladech aj. 
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Obrázek 4-5: Schéma logistického informa�ního systému 
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Zdroj: [4, s. 59] 

Z pohledu logistiky jsou na informa�ní systémy kladeny následující požadavky: 

� Musí obsahovat všechny t�i úrovn� �ízení (strategickou, taktickou a 

operativní). 

� Musí zahrnovat kompletní logistické �et�zce (od nákupu, p�es výrobu 

až po distribuci). 

� Musí zobrazovat zm�ny v co možná reálném �ase. [10, s. 272] 

Logistický informa�ní systém musí vytvo�it takové informa�ní prost�edí, 

ve kterém bude možné ú�inn� plánovat a koordinovat všechny logistické �innosti 

spojené s �ízením hmotných tok� v logistickém �et�zci.  
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Logistický informa�ní systém má následující �ty�i �ásti: 

1. Materiálový podsystém 

P�ipravuje suroviny, materiál a výrobky pro vstup do materiálového toku, 

realizuje jejich hmotný pohyb a uskute��uje, tak v daném �ase a prostoru 

návaznost jednotlivých výrobních a obchodních operací. 

2. �ídící podsystém 

Zahrnuje plánování, organizování, koordinování, informování, rozhodování, 

provád�ní a kontrolu strategických, taktických a operativních logistických 

operací a �inností. 

3. Informa�ní podsystém 

Zabezpe�uje výb�r, po�izování, zpracování, kontrolu, uchování a p�enos dat 

na p�íslušná místa, v požadované struktu�e a v požadovaném �ase, ve form�

informací pot�ebných k rozhodování. 

4. Komunika�ní podsystém 

4.5.2 Implementace informa�ního systému 

P�i zavád�ní informa�ních systém� a informa�ních technologií problémy 

zpravidla nebývají s implementací subsystém� informa�ního systému finan�ního 

hospoda�ení, ú�etnictví, personální agendy apod. Horší je už situace p�i zavád�ní 

subsystému �ízení nákupu, výroby a �asto i distribuce výrobk�.  

Tv�rci informa�ního systému stojí p�ed dilematem. Jejich produkt má být 

z hlediska prodejnosti co nejuniverzáln�jší, p�i�emž cena má být v p�ijatelných mezích. 

Proces zavád�ní má být co nejkratší. I když hardwarová omezení jsou stále menší, 

nabízené produkty jsou stále ur�itým kompromisem mezi cenou a nabízenými 

možnostmi t�chto systém�. [10, s. 274] 
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4.5.2.1 Postup zavád�ní informa�ního systému 

Postup zavád�ní informa�ního systému lze shrnout do následujících p�ti krok�: 

1. Rozhodnutí pro zm�nu podnikového systému 

V rámci tohoto kroku mohou být aplikovány obecné techniky typu SWOT 

analýzy, která pomáhá specifikovat silné a slabé stránky sou�asné situace a 

up�es�uje možné p�íležitosti a hrozby. Pozornost se up�e na �ešení klí�ového 

problému v podniku, který je �ešitelný pomocí informa�ního systému 

2. Vytvo�ení �ešitelského týmu 

Velmi d�ležité pro správný pr�b�h projektu je jeho personální zajišt�ní. 

Pro �ešení každého je ustanoven �ešitelský tým, který �ídí vedoucí týmu – 

projektu. Vedoucí projektu je zodpov�dný za dodržování základních termín�

a limit� v rámci rozpo�tu a sou�asn� dohlíží nad pr�b�žným zpracováním 

pot�ebné dokumentace.  

3. Výb�r vhodného systému a jeho dodavatele 

Nabídky možných �ešení je rozsáhlá a �ítá šest až osm desítek možných 

�ešení. Proto je v n�kterých p�ípadech vhodn�jší provést vlastní výb�r. 

Kritéria pro ohodnocení získaných podklad� nemusí být mnoho, ale musejí 

být pro podnik rozhodující, mohou to být nap�.: 

� Shodnost zam��ení funk�nosti systému s pot�ebami podniku. 

� Po�et a typ referencí daného systému. 

� Tuzemské zastoupení dodavatele systému. 

� Znalosti a zkušenosti dodavatele. 

4. Uzav�ení smlouvy na zavedení systému 

Pro smlouvy v oblasti informa�ních technologií je ve v�tšin� p�ípad�

charakteristická velká rozmanitost obchodn�-právních vztah�. Obecn� je 

doporu�ená koncepce rámcové smlouvy o dílo, která upravuje pouze obecné 

principy a otázky systémové integrace, resp. projektu. 

5. Etapa vlastní implementace 

Po podepsání kupní smlouvy vybraného systému jsou zahájeny vlastní 

implementa�ní práce dodavatele. V rámci implementace systému je 

realizována podpora optimalizace podnikových proces� i cestou využívání 

znalostí uložených do referen�ních model�. [1] 
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5 Vlastní návrhy �ešení 

Vzhledem k provedené analýze sou�asného stavu a ke zjišt�ným nedostatk�m 

jsem se rozhodl svoji návrhovou �ást zam��it do implementace nového informa�ního 

systému. 

5.1 Požadavky na informa�ní systém pro pekárenské podniky 

Pekárenský pr�mysl se liší od v�tšiny ostatních typ� pr�myslu. Pekárenský 

pr�mysl má svá ur�itá specifika, která nelze �ešit informa�ními systémy používanými 

nap�íklad v t�žkém pr�myslu. 

Jestliže se ve spole�nosti v oblasti strojírenství nevystaví vinou informa�ního 

systému odb�ratelská faktura v termínu, ale nap�íklad druhý den, p�i pr�b�žné dob�

výroby v �ádu dní a týdn� se „nic nestane“. Jestliže tato situace nastane v oblasti 

pekárenského pr�myslu, ne se zpožd�ním jeden den, ale vystavení dodacího listu se 

zpozdí nap�íklad o hodinu �i dv�, a zákazník obdrží toto zboží se zpožd�ním, 

d�sledkem tohoto na první pohled malicherného karambolu je to, že zákazník p�íští 

dodávku objedná od jiného dodavatele.  

Jak již bylo uvedeno, v oblasti pekárenství je vysoce konkuren�ní prost�edí, 

kde je boj o zákazníka na prvním míst� priorit a kde je tento boj každodenní rutinou. 

V t�chto oblastech má šanci usp�t pouze ta spole�nost, která umí p�edvídat pot�eby 

svých zákazník� a umí se velmi rychle a efektivn� p�izp�sobit jejich požadavk�m. Dále 

se jedná o pr�mysl s obrovským objemem zpracovávaných dat, o pr�mysl s velmi 

krátkou pr�b�žnou dobou výroby a dodávky, kde jsou kladeny obrovské nároky 

na optimalizaci podnikových proces� od p�íjmu objednávky, vlastní výroby 

až po vlastní distribuci dle zákazníkova požadavku.

Z výše uvedeného d�vodu je nezbytné, aby implementaci informa�ního systému 

ve spole�nosti provád�l specializovaný tým pro tento typ businessu. Tým, který nezná 
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pouze nabízený informa�ní systém, ale disponuje pot�ebným know-how podnikových 

proces� a jejich optimalizací, v�etn� hlubokých znalostí chování cílových zákazník� a 

p�edpokládaných zm�n a podmínek trhu, v�etn� mezinárodních aspekt� a vliv�. 

Mezi základní specifika pekárenského pr�myslu pat�í nap�íklad: 

1. Vícekanálové vstupy zákaznických objednávek 

Vícemén� klí�ovou otázkou pro business je získávání zakázek, což platí obecn�. 

V pekárenském, potažmo zpracovatelském pr�myslu, je tato v�c snad 

nejd�ležit�jší. Zákazník samoz�ejm� up�ednostní nejsnazší cestu pro n�j. 

Problém je, že spektrum zákazník� tohoto pr�myslu je opravdu široké a každý 

up�ednost�uje jiný kanál. Ten dodavatel, který nep�ipraví sv�j systém 

pro vícekanálový vstup objednávek, okamžit� ztrácí konkuren�ní výhodu a tím 

pádem i zákazníky.  

2. Ceny, slevy, rabaty 

V žádném jiném typu pr�myslu není taková r�znorodost cenové politiky 

jako v pekárenském pr�myslu. Na jedné stran� �adu koncových zákazník�

spole�ností podnikajících v pr�myslu pekárenském tvo�í mezinárodní �et�zce, 

kde co zákazník, to jiná cenová, a zejména slevová politika. Tyto �et�zce 

disponují takovou „silou“, že dodavatele, který nedisponuje systémem 

umož�ujícím poskytovat požadovaný systém oce�ování (nap�. kombinace slev 

stálých, slev množstevních, ak�ních, retrospektivních slev za období atd. z jedné 

�ádky faktury/dodacího listu) klidn� nahradí dodavatelem jiným. Na druhé 

stran� se jedná o drobné obchodníky rozsegmentované do skupin, kde každá 

skupina má ur�enu svoji cenovou a slevovou politiku. Dnes jeden z nejt�žších 

požadavk� na informa�ní systémy je poskytovat takovou variabilitu v cenové 

oblasti, aby si podnik mohl m�nit tuto politiku ne ze dne na den, ale tém��

z hodiny na hodinu bez nutnosti kontaktu s dodavatelem informa�ního systému.  



- 61 -

3. Objem dat, dostupnost systému, robustnost a stabilita 

V pekárenském pr�myslu musí informa�ní systémy zpracovávat obrovské 

objemy dat (po�et �ádek vystavených faktur se obvykle pohybuje od n�kolika 

tisíc až po n�kolik desítek tisíc za osm hodin). Z tohoto d�vodu je pot�eba 

implementovat systém na bezpe�né a prov��ené platform�, která zvládne tyto 

objemy dat nejen bezpe�n� a v�rohodn� zpracovat, ale zárove� okamžit�

analyzovat a dávat zp�tnou vazbu o tom, co se na trhu momentáln� d�je, 

pop�ípad� modelovat, co se bude dít. Nezbytností je provoz 24 hodin denn�

bez jakéhokoliv výpadku, mnohdy i bez technologické pauzy. Zákazníci v této 

oblasti požadují garance náb�hu záložního systému v �ádu minut, maximáln�

hodin i v p�ípad� zasažení centrálního po�íta�e havárií �i živelnou pohromou.  

4. Logistika na špi�kové úrovni 

Vzhledem k vysoké konkurenci je tlak na logistiku v tomto pr�myslu extrémní – 

není výjimkou dodávka zákazníkovi n�kolikrát denn�, dodávka v p�esn� ur�ený 

�as, zásobování cross-dockingových center apod. (dodavatel p�ijede pozd�ji a 

�ekáním na vyložení nákladu stráví n�kolik hodin navíc atd.). Tyto extrémní 

nároky stanovené zákazníkem mají vliv i na plánování a optimalizaci dopravy, 

na proces vlastní optimalizace nakládek, i optimální p�i�azení zákazník�

k jednotlivým distribu�ním centr�m, kde je nutné zohled�ovat i geografická �i 

místní omezení pro jednotlivá auta atd. Každou, by� sebemenší chybu zákazník 

nenechá bez povšimnutí. Podpora a optimalizace proces� v oblasti logistiky není 

zcela b�žnou sou�ástí �ady informa�ních systém� na �eském trhu. 

5. Vyrovnané cash-flow 

Dalším specifikem tohoto businessu je rychloobrátka. Myšleno z pohledu 

zahájení a ukon�ení prodejního cyklu. S tím však souvisí i tok pen�z, který, 

v p�ípad� že zákazník ráno objedná a v poledne dostane zboží, je z pohledu 

dodavatele p�i dohodnuté splatnosti a pružnosti bankovního sektoru 

jednozna�nou nevýhodou pro dodavatele, ze kterých se stávají sponzo�i svých 

zákazník�. �ešení pro tento problém existuje n�kolik. Od zavedení hotovostních 

plateb p�i dodávce p�es využití akreditiv� �i n�které z forem existujících forem 
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elektronického bankovnictví. Ne každý informa�ní systém je schopen tyto 

nároky uspokojit.  

6. Dostupnost pracovník� dodavatele informa�ního systému 24 hod. denn�

P�estože pro informa�ní systémy v tomto pr�myslu se navrhují robustní a 

spolehlivé softwarové a hardwarové platformy, �ada zákazník� preferuje tzv. 

vyšší technickou podporu ze strany dodavatele informa�ního systému, která 

garantuje rychlou reakci na realizaci zm�nového požadavku na vlastní systém a 

v p�ípad� výskytu problému �i chyby disponibilní kapacity pro odstran�ní 

problému, ale i garanci doby odstran�ní chyby v kritických procesech zákazníka 

v �ádu hodin. Nedodržení definovaných �as� odstran�ní chyby bývá �asto 

pod pokutou. Tato služba byla d�íve na �eském trhu informa�ních systému 

nabízena spíše výjime�n�, avšak v sou�asnosti je tento typ podpory stále více 

využíván. Pro zákazníka znamená jakousi pojistku schopnosti dodat zboží 

koncovému zákazníkovi za jakékoliv situace. [19] 

5.2 Výb�r vhodného informa�ního systému 

Na základ� p�edchozích požadavk� byly vybrány informa�ní systémy 

poskytující softwarové �ešení pro pekárny: informa�ní systém ComSTAR 2000, 

informa�ní systém QI, informa�ní systém Helios Orange, informa�ní systém Orsoft. 

5.2.1 Hodnotící kritéria 

Funkcionalita a technická kvalita 

Software musí splnit veškeré požadavky, které na n�j kladou uživatelé (viz. 

výše). Musí být dostate�n� flexibilní s možností napojení p�ípadných externích aplikací, 

bezpe�ný a m�l by podpo�it všechny podnikové procesy.

Doba implementace 

Doba, za kterou je dodavatel �ešení schopen software implementovat. Po�ítáno 

od po�áte�ní studie až po b�h systému. 
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Dodavatel 

Hodnotí se p�edevším velikost partnera, jeho zabezpe�ení lidskými zdroji, jeho 

inovativnost a spolehlivost. 

Zkušenosti 

Lépe hodnoceny budou spole�nosti, které mají již zkušenosti s implementací 

informa�ního systému do pekárenských spole�ností. 

P�edem je nutné upozornit, že p�i tomto výb�ru nebyly zohledn�ny ceny. 

Kalkulace nem�že být zodpov�dn� provedena bez d�kladné implementa�ní studie. A 

brát v úvahu pouze ceny orienta�ní by neobjektivn� hodnotilo jednotlivé informa�ní 

systémy. 

5.2.2 Informa�ní systém ComSTAR 2000 

Spole�nost ComSTAR, spol. s r.o. je p�edním dodavatelem informa�ních 

systém� a systémovým integrátorem. Firma byla založena v roce 1992 a v sou�asnosti 

zam�stnává více než 30 stálých pracovník�. Organiza�n� je �len�na do dvou divizí. 

Divize Praha zajiš�uje dodávky informa�ních systém� v�etn� veškerých služeb 

pro podporu dodaného �ešení a zákazníka samotného. Divize Plze� zodpovídá za vývoj 

a plnou zákaznickou údržbu vlastních produkt� spole�nosti. [15] 

Doménou spole�nosti jsou dodávky informa�ních systém� pro potraviná�ský 

pr�mysl.  

Funkcionalita a kvalita systému  

Software spl�uje všechny podmínky na funkcionalitu a technickou kvalitu. 

Doba implementace 

Pr�m�rná doba implementace informa�ního systému ComSTAR 2000, 

od spole�nosti ComSTAR, spol. s r.o. je p�ibližn� 2 m�síce. [21] 
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Zkušenosti 

Spole�nost ComSTAR, spol. s r.o. má zkušenosti s implementací svého 

informa�ního systému ComSTAR do následujících vybraných pekárenských podnik�:  

� Bývalá spole�nost Odkolek, a.s. (v analytické �ásti již bylo uvedeno, že 

pekárna Odkolek, a.s. se spojila se spole�nosti Delta pekárny, a.s.). 

� Michelské pekárny, a.s. 

� Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. aj. [15] 

5.2.3 Informa�ní systém QI 

Dodavatelem informa�ního systému QI je �eská spole�nost DC Concept a.s., 

která vznikla v roce 2000. 

Informa�ní systém QI používala v roce 2006 v �eské a Slovenské republice, 

jíž 33 firem a organizací.  

Spole�nost byla také za�azena do prestižního seznamu Top 100 Vendors 2006 

sv�tových dodavatel� �ešení informa�ních systém� sestavovaného každoro�n�

americkým �asopisem IT Week. Stala se tak jako jediná �eskou takto ohodnocenou 

firmou a jednou ze �ty� spole�ností v celoevropském m��ítku.  

Spole�nost také získala prestižní certifikát spole�nosti IBM, který �adí systém 

QI mezi p�ední evropská �ešení v rámci programu „Built on IBM Express.“ Toto

ocen�ní je ud�lováno pouze produkt�m na nejvyšší technologické úrovni, které mají 

zárove� vysoký potenciál využitelnosti v praxi malých a st�edních firem. [18] 

Funkcionalita a kvalita systému  

Software spl�uje všechny podmínky na funkcionalitu a technickou kvalitu. 

Doba implementace 

Pr�m�rná doba implementace informa�ního sytému QI, spole�nosti DC Concept 

je p�ibližn� 3 m�síce. [21] 
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Zkušenosti 

Spole�nost DC Concept, a.s. nemá z dostupných informací zkušenosti 

s implementací informa�ního systému do pekárenských spole�ností. Má zkušenosti 

s implementací do t�chto vybraných potraviná�ských spole�ností:  

� Krahulík – MASOZÁVOD Krahul�í, a.s. 

� Procházka, spol. s r.o. (masokombinát). 

� Xaverov, a.s. (masná výroba) aj. [18] 

5.2.4 Informa�ní systém Helios Orange 

Dodavatelem informa�ního systému Helios je spole�nost LCS International, a.s. 

se sídlem v Praze a dále pobo�ky v Brn� a v Hradci Králové. 

Spole�nost LCS je jedním ze t�í nejvýznamn�jších producent� podnikových 

aplikací (ERP) na �eském trhu. Od kv�tna 2007 je �lenem nadnárodní skupiny 

ASSECO. Zabývá se vývojem, implementací a podporou specializovaných 

informa�ních systém� pro výrobu, služby a obchod. Produkty spole�nosti LCS – 

podnikové informa�ní systémy Helios Red, Helios Orange a Helios Green – pokrývají 

nejširší spektrum pot�eb podnik�. Všechny systémy jsou dopln�né širokou nabídkou 

služeb a partnerských program�. Spole�nost LCS zam�stnává 245 pracovník� v �esku, 

na Slovensku a v SRN. [16] 

Funkcionalita a kvalita systému  

Software spl�uje všechny podmínky na funkcionalitu a technickou kvalitu. 

Doba implementace 

Doba implementace informa�ního systému Helios Orange je udáváno od 1 týdne 

až po 3 m�síce. [21] 
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Zkušenosti 

Spole�nost LCS International, a.s. nikdy neimplementovala tento informa�ní 

systém do n�které pekárenské spole�nosti, má zkušenosti s implementací 

do následujících vybraných potraviná�ských spole�ností:   

� Bono servis, s.r.o. (výrobce krmiv pro psy a ko�ky). 

� Catus spol. s r.o. (Výroba vitaminových preparát� a instant. nápoj�) aj. [16] 

5.2.5 Informa�ní systém Orsoft 

Informa�ní systém Orsoft dodává a implementuje spole�nost ORTEX spol. s r.o. 

se sídlem v Hradci Králové. Spole�nost byla založena v roce 1990. 

Hlavní �inností firmy jsou komplexní dodávky informa�ních systém�, zahrnující 

vlastní i cizí software, hardware a navazující služby. Spole�nost dodává informa�ní 

systém Orsoft. Komplexní služby obsahují �ešitelský servis, poradenský servis a 

metodicko-organiza�ní poradenství. 

Informa�ní systém Orsoft obsahuje programové vybavení pro výrobní, obchodní 

i jiné organizace. [17] 

Funkcionalita a kvalita systému  

Software spl�uje všechny podmínky na funkcionalitu a technickou kvalitu. 

Doba implementace 

Doba implementace informa�ní systému Orsoft, od spole�nosti ORTEX 

spol. s r.o. je uvád�na od 1. do 3. m�síc�. [21] 

Zkušenosti 

Spole�nost ORTEX spol. s r.o. má zkušenosti s implementací svého 

informa�ního systému do následujících vybraných pekárenských spole�ností:  

� �eský Peka� s.r.o. 

� Hradecká Pekárna, s.r.o. 
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� Pekárny a Cukrárny Náchod, a.s. [17] 

5.2.6 Výb�r nejlépe hodnoceného informa�ního systému 

Hodnocení jednotlivých produkt� prob�hlo známkováním hodnotami 1 – 5 (kde 

známka 1 p�edstavovalo nejlepší hodnocení a známka 5 p�edstavovala nejhorší 

hodnocení). Následn� byly tyto známky posouzeny i pomocí vah. 

Tabulka 5–1: Vyhodnocení kritérií výb�ru nejvhodn�jšího informa�ního systému 

Kritéria

Hodnocené informa�ní systémy 

Váhy 
Comstar QI Helios Orsoft 

Dodavatel 3 1 1 1 20 

Funkcionalita a kvalita systému 1 1 1 1 50 

Doba implementace 2 2 1 2 5 

Zkušenosti 1 3 3 1 25 

Výsledná známka 1,45 1,55 1,5 1,05   

Po�adí 2 4 3 1   

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce je patrno, že žádný z analyzovaných informa�ních systém� nebyl 

hodnocen nejhorší známkou 5, protože všechny informa�ní systémy, alespo� z �ásti 

splnily kritéria, která byla na za�átku této kapitoly zadána.  

Pokud by docházelo ke skute�nému výb�ru, tak by samoz�ejm� muselo dojít 

k hlubší analýze funkcionality a technické kvality spojenou s návšt�vou referen�ní 

osoby, tj. podniku stejného charakteru. Po tomto zhodnocení by mohlo dojít k výb�ru 

jiné varianty. 

Nejlepšího hodnocení dosáhl informa�ní systém Orsoft od spole�nosti ORTEX 

spol. s r.o., který m�l tém�� všechna kritéria ohodnocen známkou 1, s výjimkou doby 

implementace. Proto bude v další �ásti této práce tento informa�ní systém blíže 

p�edstaven. 
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5.3 P�edstavení informa�ního systému Orsoft 

Orsoft je komplexní modulární informa�ní systém ur�ený pro �ízení 

výrobních a obchodních spole�ností st�ední a v�tší velikosti. Pracuje v technologické 

architektu�e klient-server s grafickým rozhraním v prost�edí Microsoft Windows. 

Možný server je UNIX, LINUX, Windows Server 2000/2003. Databáze: ORACLE, MS 

SQL Server, IBM Informix, MySQL nebo vlastní. 

IS Orsoft obsahuje moduly: 

� Manažerský modul: 

Typový manažerský systém s principy Business Intelligence. Umož�uje 

multidimenzionální analýzu firemních ukazatel� nad daty uloženými 

v OLAP kostkách v prost�edí MS SQL Server. Klientem je MS Excel nebo 

ProClarity . 

� Finan�ní modul: 

Hlavní kniha, pohledávky, závazky, banka, pokladna, likvidace faktur, 

konsolidace. 

� Controlling  

Nákladový controlling, plánování a kalkulace, vnitropodniková banka a 

spo�itelna. 

� Správa majetku:  

Investice, správa dlouhodobého i drobného majetku. 

� Lidské zdroje: 

Personální agenda a rozvoj. Zpracování mezd v�etn� vazeb na výrobu, 

docházkové a stravovací systémy. Cestovné. 

� Prodej: 

Nabídky, poptávky, objednávky, smlouvy, expedice, obaly, dodací listy, 

faktury, statistiky. 

� Logistika: 

�ízení zásob v�etn� jejich optimalizace a oce�ování. �ízení nákupu. 
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� Výroba: 

Technickohospodá�ské normy (receptury, kusovníky, kalkulace), 

technologické postupy, plánování výroby, operativní evidence výroby, 

vyhodnocení náklad�, kapacitní plánování. 

� Základní modul: 

Kmenová data, administrace systému, rozhraní na jiný SW - datová rozhraní 

na okolí, nap�. EDI, XML. [17] 

Jelikož se práce zabývá pr�b�hem zakázky organizací, bude v rámci další �ásti 

návrhu detailn� popsán pouze pr�b�h zakázky p�es informa�ní systém spole�nosti. 

5.3.1 Nákup a zásobování 

Plánování nákupu 

Na základ� plánu výroby v naturálních jednotkách a databáze spot�ebních norem 

z modulu VÝROBA po�íta� vyhodnotí pot�ebu jednotlivých surovin a ostatních 

p�ímých materiál� a s využitím informací z databáze materiál� o skute�né zásob�, 

minimální a maximální zásob�, potenciálních dodavatelích jednotlivých materiál�, 

jejich dodacích lh�tách a cenách jednotlivých materiál� a nabídne tyto materiály 

k objednání – automaticky vygeneruje návrh objednávek. 

Pro zpracování plánu výroby bude uživateli k dispozici nabídka pom�cek, 

jako je nap�. plán minulého m�síce, stejného období minulého roku apod. Takto 

lze naplánovat nejen materiály ve výrob�, ale všechny materiály vykazující pravidelnou 

spot�ebu. 

Objednávky surovin 

Automaticky vygenerovaný návrh objednávek bude možno „ru�n�“ dopl�ovat a 

upravovat – provád�t optimalizaci naturálních a hodnotových parametr� nákupu. 

Objednávající bude mít v každé fázi zpracování objednávky k dispozici online veškeré 

informace o dodavatelích p�íslušných materiál�, jejich cenách, dodaných množstvích 

apod. 
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Následn� budou z návrhu objednávek generovány skute�né objednávky s datem 

dodání, které podléhají schválení odpov�dným pracovníkem. Schvalování objednávek 

se rovn�ž �eší tímto modulem elektronicky. 

Objednávky bude pak možno voliteln� tisknout a zasílat p�íslušným 

dodavatel�m materiál�. Systém zárove� automaticky zajiš�uje evidenci potvrzení 

objednávky – množství, dodacích a cenových podmínek. 

P�íjem materiálu 

Propojení mezi objednávkami a vstupem materiálu bude umož�ovat rychlou 

kontrolu objednaného a skute�n� dodaného materiálu v�etn� porovnání dohodnutých a 

skute�ných cen. 

Po zaznamenání vstupu (p�íjmu) materiálu dojde k okamžité aktualizaci 

skladových stav� materiál�. Materiál pak m�že být automaticky p�esouván 

mezi r�znými skladovými místy spolu se zaznamenáním p�íslušných údaj� v databázi 

materiál�. 

U každého materiálu bude možno evidovat šarži materiálu – jednozna�nou 

identifikaci dodávky v rámci skladu. Tento údaj bude pak významný p�i dalším 

zpracování materiálu ve výrob�. 

Výdej (spot�eba) materiálu 

Jednotlivé materiály budou pr�b�žn� vydávány z jednotlivých sklad� na základ�

systémem generovaných doklad� (výdejek). 

Z hlediska dalšího toku materiál� budou jednotlivé skladové položky �len�ny 

na tyto okruhy: 

� Spot�eba p�ímých výrobních materiál�. 

� Spot�eba ostatních materiál�. 

� Prodej materiál�. 
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P�ímé výrobní materiály, jsou takové, které budou dále vstupovat do evidence 

výrobního procesu a v n�m se „spot�ebovávat“ nebo z�stávat dále v evidenci 

v jednotlivých výrobních st�ediscích. 

Ostatní materiál (údržbový materiál, ochranné pom�cky apod.) bude vydáván a 

evidován na vrub p�íslušných st�edisek, pracovník� (ochranné pom�cky), vozidel 

(náhradní díly) apod., s možností zjišt�ní celkové hodnoty nebo položkové spot�eby 

dle jednotlivých st�edisek, pracovník�, vozidel, a to za kterékoli období. 

P�i prodeji skladovaných materiál� bude systém umož�ovat vystavení dodacích 

list�, pop�. faktur s prodejními cenami jednotlivých položek. 

Materiál bude možno být p�i výdeji do spot�eby oce�ován pevnými cenami, 

váženým pr�m�rem, �i metodou FIFO 

Evidence skladovaného materiálu 

Jednotlivé skladové položky budou evidovány na „skladních kartách“. Jejich 

vedení bude zajiš�ováno systémem a budou online aktualizovány po zaznamenání 

kteréhokoli údaje o p�íslušné skladové položce. Systém bude umož�ovat hodnocení 

stavu skladovaných materiál� pomocí inventur, které provád�jí porovnání ú�etních 

stav� se stavy skute�nými, a v p�ípad� zjišt�ní inventurních rozdíl� budou tyto stavy 

automatizovan� proú�továny a skladové stavy opraveny. 

Veškeré údaje obsažené v databázi skladovaného materiálu bude možno 

pr�b�žn� ihned po provedení záznamu p�íslušného skladového pohybu vyhodnocovat a 

analyzovat. 

Z databáze bude možno zjistit v podstat� libovolné zde zaznamenané údaje 

prost�ednictvím pevn� definovaných výstup� nebo v uživatelem definované podob�, 

která je umožn�na generátorem sestav a výb�r�. 
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5.3.2 P�íjem a zpracování objednávek od zákazník�

Prodejní objednávky lze do systému zaznamenat n�kolika zp�soby: 

� Systém bude umož�ovat zpracování tzv. „stálých objednávek“. P�i tomto 

typu objednávek je pevn� stanoven dodávaný sortiment a množství 

v jednotlivých dnech v týdnu s možností up�esn�ní konkrétní objednávky 

na konkrétní den. Zde zadáváme požadavky konkrétního odb�ratele 

na dodávky výrobk� v jednotlivých dnech v týdnu. 

� Další možností zpracování objednávek budou tzv. „individuální 

objednávky“. Zde se objednávka po�izuje do systému na základ� požadavku 

zákazníka na libovolný den a konkrétní sortiment.  

Obrázek 5-1 Hlavi�ka objednávky v IS Orosft 

Zdroj: ORTEX spol. s r.o. 

Po�izovat objednávky bude možno do systému bu	to „ru�n�“, tzn. zadáváním 

údaj� prost�ednictvím operátorek, nebo elektronickým p�enosem objednávky 

od zákazníka (systém EDI), který je systémem Orsoft podporován. 
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Po po�ízení bude provedeno zpracování objednávek. Tato �innost zahrnuje 

sestavení rozvozních linek, možnost hromadných storen množství, úprav množství, 

zám�ny výrobk�, možnost automatizovaného p�esunu objednávky ur�ených výrobk�

z jednoho dne na jiný den apod. Tyto operace budou umož�ovat obsluze využít 

disponibilního množství výrobk� a úpravy objednávek dle individuálních parametr�

jednotlivých zákazník� (zákaz krácení množství u zákazníka, zákaz provedení zám�ny 

apod.). 

5.3.3 �ízení výroby 

Pro jednotlivé výrobky a polotovary vlastní výroby bude v informa�ním systému 

nutno definovat tzv. normy spot�eby (receptury).  

Systém bude umož�ovat víceúrov�ové normy spot�eby. Z d�vodu, že jeden 

výrobek lze vyráb�t r�znými technologiemi, lze pro jeden výrobek vytvo�it n�kolik 

variantních norem spot�eb s uvedením �asových platností jednotlivých komponent 

norem spot�eb a �asových platností na vlastní normu spot�eby. 

Obrázek 5-2: Stanovení normy spot�eby u výrobku Chléb 1.200 g v IS Orsoft 

Zdroj: ORTEX spol. s r.o. 
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V rámci �ízení výroby v informa�ním systému budou definována výrobní 

pracovišt� seskupená do výrobních st�edisek a výrobních provoz�. Rozd�lení 

organizace podle výrobní struktury bude nezávislé na vlastním ú�etním �len�ní 

spole�nosti na jednotlivá st�ediska. Nastavení „výrobní organiza�ní struktury“ bude 

v maximální mí�e odpovídat požadavk�m pracovník� výroby. 

Pr�b�h zadání výroby:  

Zadání výroby bude realizováno následujícím zp�sobem:  

1. P�ímé zadání výroby jako p�edb�žná plánovaná zásoba pro expedi�ní den 

tzv. p�edpek. 

2. P�edb�žné zadání výroby na základ� aktuálního stavu objednávek a 

"odborného odhadu" budoucích objednávek p�ed uzav�ením p�íjmu 

objednávek pro den expedice. 

3. Kone�né zadání výroby na základ� aktuálního stavu objednávek po uzav�ení 

p�íjmu objednávek jako kone�ná plánovaná zásoba pro expedi�ní den. 

Obrázek 5-3: Plán výroby dle sm�n v IS Orsoft 

Zdroj: ORTEX spol. s r.o. 
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Požadavky na výrobu a výrobní p�íkazy 

Na základ� zapsaných prodejních objednávek bude možné vygenerovat 

požadavky na výrobu (informativní, p�edb�žné, kone�né). Požadavky na výrobu budou 

rozd�leny do �asových vln. Po provedení potvrzení požadavk� na výrobu bude možno 

vygenerovat výrobní p�íkazy. 

Výrobní p�íkazy budou generovány pro jednotlivá pracovišt�, pro jednotlivá 

zadání výroby (p�ímé zadání výroby, zadání na základ� prodejních objednávek) budou 

generovány pro konkrétní pracovišt� výrobní p�íkazy (na základ� zadaných norem 

spot�eby). 

Pokud bude výrobek vyráb�n v dávkách (nap�. výroba t�sta v dížích), bude 

vytvo�en výrobní p�íkaz s rozpisem surovin na dávky s respektováním standardních 

dávek a poslední minimální dávky. 

Výdej surovin do výroby 

Výdej surovin do výroby bude možno realizovat ve dvou základních režimech: 

1. P�ímý výdej surovin na základ� požadavk� výroby 

Výpo�et výrobních p�íkaz� pro jednotlivá zadání výroby bude p�ipravovat 

podklady pro výdej surovin a materiál� ze skladu do výroby. 

Na základ� skute�n� odebraného množství bude provád�no potvrzení 

spot�eby surovin výrobou, které zajistí odpis surovin a materiál� ze skladu. 

2. Automatický odpis surovin na základ� nahlášené výroby 

N�které suroviny a obalový materiál jsou spot�ebovávány p�i výrob� p�ímo 

ze zásobník� a nelze p�esn� stanovit spot�ebu pro jednotlivé výrobní p�íkazy 

pro manuální zadání výdeje ze skladu. 

V tomto p�ípad� bude také možno využít automatického "zp�tného" výdeje. 

P�i nahlášení výroby výrobku pak systém provede automatický odpis 

p�íslušného produktu ze skladu dle p�edepsané normy. 

Sesouhlasení stavu skladu se skute�ností je provád�no na základ� inventury. 



- 76 -

Hlášení výroby 

Hlášení dokon�ené výroby bude zajiš�ovat p�íjem výrobk� do p�íslušného 

skladu s p�ípadným automatickým odpisem ozna�ených komponent normy spot�eby 

související s nahlašovaným výrobkem. 

Na základ� nahlášené výroby, nahlášených výdej� ze skladu a norem spot�eb 

systém analyzuje skute�nou spot�ebu surovin a obalových materiál� v zadaném období. 

P�ehledy výroby a zmetky 

Systém bude poskytovat p�ehledy hlášení výroby po jednotlivých dnech nebo 

za vybrané období. P�ehledy budou obsahovat celkové vyrobené množství výrobk�, 

vyrobené množství dobrých výrobk� a množství zmetk� v m�rné jednotce výrobku a 

v tunách. Dále bude systém umož�ovat tisknout procento výroby zmetk� a 

tuto zmetkovost dále analyzovat z r�zných pohled� nap�. dle produktu, dle ú�elu aj. 

5.3.4 �ízení distribuce a reverzní logistiky 

Expedi�ní doklady 

Ze zapsaných prodejních objednávek budou následn� vytvá�eny expedi�ní 

plány, dodací listy, vý�etky a ostatní doklady pot�ebné pro expedici a nakládku 

produkt�. 

Po dodávce produkt� odb�rnímu místu bude muset být provedeno potvrzení 

dodacího listu a vý�etky, odevzdány �ástky za dodací listy v hotovosti, p�edány vratné 

obaly. Údaje z potvrzených dodacích list� budou následn� p�ebírány do faktur. 

Potvrzením vý�etky bude proveden skladový pohyb. 

V systému bude možno uživatelsky vytvo�it r�zné formáty dodacích list� tak, 

aby odpovídaly požadavk�m odb�ratel�. 
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Obrázek 5-4: Detail rozvozové linky v informa�ním systému Orsoft 

Zdroj: ORTEX spol. s r.o. 

Konto �idi�e 

Každý �idi�, uvedený na expedi�ních dokladech, bude mít v informa�ním 

systému vytvo�eno vlastní konto, na kterém budou evidovány produkty, vratné obaly 

(nap�. p�epravky) a finance (za dodací listy v hotovosti), které p�evzal a bude t�eba je 

vyú�tovat. Na kontu �idi�e budou sledovány jednotlivé pohyby (zvýšení a snížení 

konta). 

Vratné obaly – konto zákazník�

Systém bude umož�ovat vytvo�it r�zné zp�soby evidence a fakturace obal�

u zákazník�: 

� Transak�ní saldo. 
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� Zálohová fakturace. 

� Fakturace vratných obal� s DPH. 

� Dlouhodobá záp�j�ka. 

Na základ� nastavených pravidel budou pro odb�rní místa sledovány pohyby 

vratných obal�, systémem budou automaticky vystavovány faktury za vratné obaly, 

dobropisy pop�. nákupní objednávky, ke kterým budou následn� p�i�azovány faktury 

dodavatel� vratných obal�. Faktura dodavatele obal� nebude zpracována pouze ú�etn�, 

ale v�cn� ve stejném režimu, jako by byly obaly nakoupeny standardní cestou. 

Fakturace dodávek 

Fakturaci dodávky bude možno realizovat v zásad� ve dvou režimech: 

1. Vystavení faktury za vybrané dodací listy. 

2. Hromadné generování faktury na základ� d�íve vystavených dodacích list�, 

tzv. "periodická fakturace". 

P�i periodické fakturaci dodacích list� systém bude zohled�ovat celou �adu 

požadavk� odb�ratel�: 

� Faktura�ní perioda. 

� Seskupení dodávek z r�zných odb�rních míst odb�ratele. 

� Stupe� detailu na faktu�e. 

� Forma úhrady. 

Faktura�ní slevy 

Jak p�i vystavení faktury za vybraný dodací list, tak p�i "periodické" fakturaci 

bude možno využívat �ady mechanism�, které vypo�ítávají slevy do faktur (množstevní, 

hodnotové, toleran�ní, v�rnostní aj.). 

Návrat zboží z prodeje 

Systém bude také umož�ovat rozd�lit návrat zboží z prodeje na vratky, 

reklamace, návrat z komisního prodeje atd. Pro každé odb�rní místo bude možné 

definovat specifická pravidla pro návrat zboží. Na základ� p�ednastavených pravidel 

bude vypo�ítána hodnota návratu a vytvo�en záporný dodací list. 
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6 PODMÍNKY REALIZACE, P�ÍNOSY A RIZIKA NÁVRH� �EŠENÍ

K provedení jakékoliv zm�ny ve firm� je zapot�ebí v�le zainteresovaných osob 

(manažer�, �adových zam�stnanc�) zm�nu provést. Nejd�ležit�jší je seznámit je 

s náklady na implementaci nového informa�ního systému a s p�ínosy plynoucími 

ze zm�n a vyvolat v nich zájem o jejich realizaci. 

6.1 Náklady na nový informa�ní systém 

Vy�íslení cen nového informa�ního systému a s ním souvisejících náklad� je 

velmi složité. P�edpokládané náklady jsou odborn� odhadnuty s ohledem na sou�asnou 

cenovou politiku v daných oborech. 

Tabulka 6–1: Náklady na po�ízení a údržbu informa�ního systému pro 22 

uživatel�

Licence K� 1,200.000,-- 

Implementace K� 800.000,-- 

Náklady celkem K� 2,000.000,-- 

Ro�ní náklady na údržbu

Ro�ní náklady – 1,7 % z ceníkové ceny 

softwaru   
K� 244.800,-- 

Náklady první rok cca 25 konzulta�ních dní K� 100.000,-- 

Zdroj: ORTEX spol. s r.o.; vlastní zpracování 

Cena systému vychází z orienta�ní kalkulace náklad� provedené p�ímo firmou 

ORTEX spol. s r.o. na základ� dodaných vstupních informací. Kone�ná �ástka se však 

m�že podstatn� lišit od výše uvedené (nap�. z d�vodu složitosti instalace, konfigurace 

apod.). 
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P�i porovnání hardwarových požadavk� nového systému (viz. p�íloha) s nyní 

používaným hardwarem je evidentní, že bude pot�eba investovat i do hardware za�ízení, 

n�které po�íta�e budou zachovány.  

Tabulka 6–2: Náklady související s po�ízením nového informa�ního systému 

Hardware K� 250.000,-- 

Internet konektivita K� 40.000,-- 

Provoz (paušály + údržba m�s.) K� 25.000,-- 

Zdroj: ORTEX spol. s r.o.; vlastní zpracování 

Náklady na po�ízení nového HW, jsou také spojeny s nutnou obnovou firemního 

portfolia výpo�etní techniky, a to z d�vod� jeho stá�í a pracovním možnostem. Náklady 

tedy nelze p�ímo spojovat s po�izováním nového informa�ního systému. 

6.2 P�ínosy nového informa�ního systému 

P�esné vy�íslení p�ínos�, které by m�la „na sv�domí“ implementace nového 

informa�ního systému je tém�� nemožné a pokud možné je, tak je ve v�tšin� p�ípad�

velmi nep�esné a �asov� náro�né. 

Hodnocení p�ínos� je možné pouze za p�edpokladu, že se poda�í úsp�šn�

vyrovnat s nástrahami implementace, tj. vyhnout se všem rizik�m d�kladnou p�ípravou 

nebo alespo� minimalizací jejich d�sledk�. 

Základní body p�edpokládaných p�ínos�: 

� Efektivn�jší plánování výroby 

Plánování výrobních p�íkaz� bude �ešeno tak, aby bylo zohledn�no nejen 

množství p�íslušné výrobní dávky, ale také obsah receptury.  

� Snížení náklad�

Na základ� stanovených norem spot�eby, které mohou být víceúrov�ové, 

dojde k úsporám surovin a materiálu.  
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� Zlepšení efektivity nákupu surovin 

Dojde k vylepšení výb�ru dodavatele prost�ednictvím �ízení nabídek. 

Informa�ní systém bude mít v každé fázi zpracování objednávky k dispozici 

online veškeré informace o dodavatelích. 

� Odstran�ni úniku citlivých dat o zákaznicích 

Informa�ní systém bude chránit pekárnu p�ed ztrátami a problémy, které jsou 

spojeny s krádeží firemních databází. Zatímco databáze v Excelu m�že být 

jednoduše zkopírována, každý export údaj� z ERP systému je zaznamenán a 

m�že být dokonce i zakázán. 

� Lepší dohledatelnost 

Dohledatelnost p�vodu výrobku, v�etn� p�vodu vstupních surovin. Díky 

informa�nímu systému bude pekárna schopna identifikovat konkrétní šarže 

výrobk�, které mohou být hrozbou pro spot�ebitele na základ� zjišt�ných 

nevhodných výrobních postup�, vstupních surovin �i jiných parametr�, 

p�ímo ovliv�ujících charakter výrobku �i polotovaru. 

� Zvýšení spokojenosti zákazník�

Informa�ní systém, díky stanoveným normám spot�eby a kontrole surovin, 

p�isp�je ke zlepšení jakosti vyráb�ných produkt� a tím p�isp�je ke zvýšení 

spokojenosti zákazník�. 

Všechny jmenované p�ínosy se promítnou do finan�ního zlepšeni. Sníží se 

náklady na skladování, administrativní náklady. Další významné finan�ní p�ínosy 

mohou plynout ze zlepšené spolupráce mezi spole�nosti a odb�rateli. �ím více je 

zákazník spokojený, tím v�tší �ást nákupu uskute�ní a doporu�í spole�nost ostatním 

zákazník�m. V kone�ném d�sledku se také zvýší konkuren�ní p�ednosti spole�nosti 

na trhu s pekárenskými a cukrárenskými výrobky. 
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6.3 Rizika spojená s implementací informa�ním systémem 

Implementace nového informa�ního systému samoz�ejm� nep�ináší jen samá 

pozitiva. Je zde velmi mnoho rizik, která mohou vést k neúsp�chu celého projektu. 

Jednou z možných p�í�in rizik je odmítnutí nového informa�ního systému ze strany 

pracovník� pekáren, kte�í s ním nebudou chtít z n�jaké p�í�iny pracovat a to jak 

p�ed tak po jeho zavedení. 

Možná rizika, která by mohla být spojena s implementací nového informa�ního 

systému do pekárny, jsou následující:  

� Obavy ur�itých pracovník�, že zm�nu nezvládnou. 

� Domn�nka ur�itých pracovník�, že zm�na nemá smysl. 

� Samolibost n�kterých uživatel�/správc�. 

P�ed samotným výb�rem m�že být implementace jednotného systému odmítnuta 

i samotným správcem po�íta�ové sít�, který by se mohl obávat, že p�ijde o sv�j status 

„nenahraditelnosti“, protože v sou�asné dob� je jediný, kdo dokáže ze sou�asného 

systému získávat pot�ebná data a má speciální znalosti vyplývající ze softwarové 

nejednotnosti. Jeden z nejzásadn�jších a nej�ast�ji používaných argument� odp�rc�

jednotného informa�ního systému je, že se vybere špatné �ešení, které nebude 

spole�nosti vyhovovat a povede ke zna�ným ztrátám a problém�m. To je samoz�ejm�

možné, proto by se práv� fázi výb�ru m�la v�novat maximální pozornost a 

nepodce�ovat ji. 

I p�es veškerou snahu eliminovat všechna rizika je t�eba upozornit na to, že 

pekárna prvních pár týdn� nebude schopna fungovat se 100 % výkonem, na který je 

v sou�asnosti zvyklá, ale že výkon bude nabíhat postupn�, tak jak se budou odstra�ovat 

poslední drobné chyby v systému. 
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Vedoucí pracovníci by si m�li uv�domit d�ležitost dostate�né motivace jejich 

pod�ízených a vysv�tlit jim d�vody nutnosti zavád�ní nového informa�ního systému, 

protože práv� na uživatelích závisí úsp�šnost nebo neúsp�šnost tohoto projektu.  
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ZÁV�R

Cílem této práce bylo zhodnocení sou�asného �ízení pr�b�hu zakázky 

spole�nosti Pekárny Blansko, a.s. a návrhy na zlepšení z pohledu kvalitn�jších služeb 

pro zákazníky. Na základ� zjišt�ných nedostatk� jsem navrhl implementaci nového 

informa�ního systému, který by celý pr�b�h zakázky zefektivnil a to jak z pohledu 

�asového, tak i z pohledu kvalitativního.  

Spole�nost Pekárny Blansko, a.s. je výrobní spole�ností, která p�sobí v oblasti 

pekárenství a cukrá�ství. Spole�nost sídlí ve m�st� Blansko, v Jihomoravském kraji. 

Spole�nost p�sobí na trhu již od roku 1954, kdy byla postavena pro Státní podnik 

Jihomoravské pekárny. Spole�nost si prožila na p�elomu nového století složité období, 

které vyústilo až prohlášením konkurzu na její majetek. V roce 2005 byla spole�nost 

prodána a také byl zm�n�n její název na sou�asný Pekárny Blansko, a.s. 

V analytické �ásti práce byla provedena finan�ní analýza spole�nosti a srovnána 

s nejv�tšími pekárenskými spole�nostmi p�sobící na �eském trhu a to spole�ností 

Penam, a.s. a United Bakeries, a.s., p�ehledné grafy ukazují vývoj likvidity, rentability a 

jiných finan�ních ukazatel� za období let 2004 až 2007. Dále v analytické �ásti 

následoval d�kladný rozbor pr�b�hu zakázky spole�ností a také používaného 

informa�ního systému. Celá analytická �ást a následné zjišt�né nedostatky jsou 

zakon�ené ve SWOT analýze a jsou následující: 

� Pekárna již pracuje stejným zp�sobem n�kolik rok�. Stávající organizace 

práce, kdy objednávka je vytišt�na a ru�n� p�enesena do výroby, kde mistr 

sm�ny na základ� objednávky rozd�lí práci jednotlivým pracovník�m 

výroby a ur�í, kolik surovin bude spot�ebováno, je naprosto nedosta�ující.  

� Vzhledem ke zvyšujícímu se rozsahu zakázek management firmy požaduje 

stále aktuální informace o rozsahu objednávek, stavu výkonu, stavu vratek 

apod. 

� Spole�nost využívá neefektivní informa�ní systém, který byl zakoupen 

v roce 1993. Tento systém je již velmi nestabilní a �innosti v n�m jsou 

�asov� náro�né a neefektivní, je tedy pro sou�asné �ízení nedosta�ující. 
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Nejv�tší p�ínos jsem tedy shledal v implementaci nového informa�ního systému. 

Do výb�ru spole�nosti podle kritérií, mezi které pat�ilo celkové hodnocení dodavatele, 

funkcionalita a kvalita systému, doba implementace informa�ního systému a zkušenosti 

se zavedením informa�ního systému do potraviná�ských nejlépe pekárenských 

spole�ností.  Po konzultacích s vedením spole�nosti Pekárny Blansko, a.s. jsem zvolil 

�ty�i spole�nosti nabízející informa�ní systémy pro pekárenské podniky. Jednalo se 

o spole�nost ComSTAR, spol. s r.o., se sídlem v Praze, která na trhu nabízí sv�j 

informa�ní systém ComSTAR 2000, dále spole�nost LCS Intenational, a.s., se sídlem 

v Praze, která nabízí na trhu své t�i informa�ní systémy Helios, pro pekárnu byl vybrán 

informa�ní systém pro st�edn� velké podniky Helios Orange, dále se jednalo 

o spole�nost DC Concept, a.s., která nabízí sv�j informa�ní systém QI a poslední 

spole�ností, která byla za�azena do výb�ru kandidát� pro implementaci informa�ního 

systému byla spole�nost ORTEX spol. s r.o., se sídlem v Hradci Králové, která nabízí 

informa�ní systém Orsoft. Poslední jmenovaná spole�nost nakonec vyšla z výb�ru, 

na základ� získaných informací, jako nejvhodn�jší kandidát pro implementaci systému 

pro spole�nost Pekárny Blansko, a.s.  

V této kapitole byl také informa�ní systém Orsoft od spole�nosti ORTEX 

spol. s r.o. p�edstaven a detailn� popsán pr�b�h zakázky, �ízený informa�ním systémem 

Orsoft. V oblasti zásobování informa�ní systém umožní nap�. propojení 

mezi objednávkami a vstupem materiálu a bude tak umož�ovat rychlou kontrolu 

objednaného a skute�n� dodaného materiálu v�etn� porovnání dohodnutých a 

skute�ných cen. V oblasti �ízení výroby bude nutno definovat normy spot�eby, které 

však umožní pro jednotlivá zadání výroby p�esný výpo�et spot�eby surovin a materiálu. 

V oblasti distribuce budou v informa�ním systému evidována nap�. tzv. konta �idi�e, 

kde bude mít každý �idi� vytvo�eno vlastní konto, na kterém budou evidovány 

produkty, vratné obaly (p�epravky) a finance, které p�evzal a je t�eba vyú�tovat. Systém 

bude také v oblasti reverzní logistiky lépe evidovat tzv. vratky pro každé odb�rní místo. 

V poslední �ásti práce jsou vy�ísleny náklady, p�ínosy a rizika nového �ešení. 

Jsou kladeny požadavky na vybavení novým IT technologiemi, které by museli být 

v každém p�ípad� vym�n�ny, jelikož stávající za�ízení již dosluhují. Pozitivním je, že 
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obsluhu programu zvládnou stávající pracovníci a nebudou se tedy zvyšovat personální 

požadavky na obsluhu. Zaškolení pracovník� poskytuje spole�nost ORTEX spol. s r.o. 

zdarma a zaškolení pracovníka, který bude v novém systému pracovat, prob�hne 

v rámci jejich stávajících povinností.  

Dále jsem se pokusil formulovat p�ínosy projektu. Mezi hlavní p�ínosy, jež 

implementace nového informa�ního systému p�inese, bude pat�it nap�. efektivn�jší 

plánování výroby, p�i kterém bude zohledn�no množství p�íslušné dávky suroviny, dále 

snížení náklad�, které p�inese zpracování norem spot�eby, zlepšení efektivity nákupu 

surovin, odstran�ní úniku citlivých dat o zákaznících, lepší dohledatelnost p�vodu 

výrobku. Celkov� pak informa�ní systém p�isp�je ke zvýšení kvality vyráb�ných 

výrobk� a tím i v�tší spokojenosti zákazník� a v�tší konkurenceschopnosti pekárny 

na trhu.  

A na úplný záv�r jsem ješt� identifikoval rizika, která p�i implementaci nového 

informa�ního systému mohou nastat. Mezi hlavní rizika pat�í: obavy ur�itých 

pracovník�, že zm�nu nezvládnou, domn�nka ur�itých pracovník�, že zm�na nemá 

smysl �i samolibost n�kterých uživatel�/správc�. Zde d�ležitou roli sehrávají vedoucí 

pracovníci, kte�í by si m�li uv�domit d�ležitost dostate�né motivace a také vysv�tlit 

zam�stnanc�m d�vod nutnosti zavád�ní nového informa�ního systému, protože 

na uživatelích závisí úsp�šnost nebo neúsp�šnost celého projektu. 

Na záv�r je nutno upozornit, že pro pekárnu je v souvislosti s �ízením pr�b�hu 

zakázky d�ležité �ešit i materiálové toky, ty ale v rámci této práce �ešeny nebyly. 

I p�esto si dovolím konstatovat, že tato diplomová práce splnila cíl, který byl vyty�en 

na za�átku práce. A v této chvíli záleží pouze na managementu spole�nosti Pekárny 

Blansko, a.s. zda záv�ry a �ešení zde navrhovaná bude realizovat v praxi. 
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P�íloha 1: Rozvaha spole�nosti Pekárny Blansko, a.s. 

  2004 2005 2006 2007

AKTIVA CELKEM 78 433 30 855 36 744 40 368

Dllouhodobý majetek 6 369 16 601 20 957 22 450

DNM 0 19 39 34

Z�izovací výdaje 0 0 0 0

Software 0 19 13 8

Ocenitelná práva 0 0 0 0

Jiný DNM 0 0 26 26

DHM 0 16 582 20 918 22 416

Pozemky 0 1 560 1 559 1 559

Stavby 0 10 377 13 931 15 069

SMV 0 3 847 4 595 4 674

Jiný DHM 0 0 0 0

Nedokon�ený DHM 0 798 833 1 114

Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 0

Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0

DFM 6 369 0 0 0

Podíly v ovládaných a �ízených osobách 102 0 0 0

Podíly v ú�etních jedntotkách pod podstatným vlivem 6 157 0 0 0

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 110 0 0 0

Ob�žná aktiva 71 997 13 989 15 267 17 268

Zásoby 4 460 4 030 4 599 4 344

Materiál 4 191 3 692 4 191 3 869

Nedokon�ená výroba a polotovary 0 0 0 0

Výrobky 123 300 321 338

Zboží 146 38 87 137

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0

Pohledávky - ovládající a �ídící osoba         

Dlouhodob� poskytnuté zálohy         

Krátkodobé pohledávky 57 291 8 488 9 950 12 042

Pohledávky z obchodních vztah� 37 167 8 168 9 650 11 609

Pohledávky - ovládající a �ídící osoba 41 0 0 0

Stát - da�ové pohledávky 0 320 298 423

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0

Dohadné ú�ty aktivní 0 0 0 0

Jiné pohledávky 20 083 0 2 10

Finan�ní majetek 10 246 1 471 718 882

Peníze 296 220 590 577

Ú�ty v bankách 9 950 1 251 128 305

Ostatní aktiva a p�echodné ú�ty 67 265 520 650

�asové rozlišení 67 265 520 650

Náklady p�íštích období 58 265 518 649

P�íjmy p�íštích období 9 0 2 1
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PASIVA CELKEM 78 433 30 855 36 744 40 368 

Vlastní kapitál -15 972 2 836 3 877 3 906 

Základní kapitál 2 000 2 000 2 000 2 000 

Základní kapitál 2 000 2 000 2 000 2 000 

Kapitálové fondy 4 0 0 0 

Oce�ovací rozdíl z p�ecen�ní majetku a závazk� 4 0 0 0 

Rezervní fondy, ned�litelný fond a ostatní fondy ze zisku 217 0 198 250 

Zákonný rezervní fond 217 0 198 250 

Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 

Výsledek hospodá�ení minulých let -17 816 -153 638 1 628 

Nerozd�lený zisk minulých let -17 816 -153 638 1 628 

Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období -377 989 1 041 28 

Cizí zdroje 93 377 27 495 32 269 35 680 

Rezervy 0 0 0 0 

Rezrvy podle zvláštních právních p�edpis� 0 0 0 0 

Rezerva na da� z p�íjm� 0 0 0 0 

Ostatní rezervy 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 5 742 5 927 5 742 

Závazky z obchodních vztah� 0 5 742 5 742 5 742 

Odložený da�ový závazek 0 0 185   

Krátkodobé závazky 69 332 6 053 9 214 14 782 

Závazky z obchodních vztah� 25 883 3 202 5 794 10 052 

Závazky ovládající a �ídící osoba 51 0  0 

Závazky k zam�stnanc�m 1 603 1 670 1 935 2 393 

Závazky ze sociálního zabezpe�ení a zdravotního pojišt�ní 10 086 781 1 024 1 199 

Stát - da�ové závazky a dotace 3 431 323 157 239 

Kratkodobé p�ijaté zálohy 0 0 0 0 

Dohadné ú�ty pasivní 77 69 0 388 

Jiné závazky 28 201 8 304 511 

Bankovní úv�ry a výpomoci 24 045 15 700 17 128 15 156 

Bankovní úv�ry dlouhodobé 24 045 13 100 10 628 8 156 

Bankovní úv�ry krátkodobé 0 2 600 6 500 7 000 

�asové rozlišení 1 028 524 598 782 

�asové rozlišení 1 028 524 598 782 

Výdaje p�íštích období 1 028 524 598 782 

Výnosy p�íštích období   0 0 0 
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P�íloha 2: Výkaz zisk� a ztrát spole�nosti Pekárny Blansko, a.s. 

  2004 2005 2006 2007

Tržby za prodej zboží 8 644 8 911 16 682 26 837

Náklady vynaložené na prodané zboží 5 878 6 030 10 956 17 909

Obchodní marže  2 766 2 881 5 726 8 928

Výkony 81 975 67 340 76 211 84 782

Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb 77 393 61 992 67 893 70 700

Zm�na stavu zásob vlastní �inností 492 933 639 664

Aktivace 4 090 4 415 7 679 13 418

Výkonová spot�eba 45 723 35 729 42 465 49 963

Spot�eba materiálu a energie 38 088 30 123 36 011 40 571

Služby 7 635 5 606 6 454 9 392

P�idaná hodnota 39 018 34 492 39 472 43 747

Osobní náklady 29 897 27 540 33 581 39 580

Mzdové náklady 21 857 20 087 24 526 28 920

Odm�ny �len�m orgán� spole�nosti 0 0 0 0

Náklady na sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní 7 614 7 042 8 613 10 147

Sociální náklady 426 411 442 513

Dan� a poplatky 227 203 206 195

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 871 883 1 215 1 737

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 8 967 24 120 11

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 4 778 14 114 8

Tržby z prodeje materiálu 4 189 10 6 3

Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 11 704 31 148 33

Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku 7 517 23 143 31

Prodaný materiál 4 187 8 5 2

Zm�na stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti a komplexní. 

náklady p�íštích období 
500 0 24 9

Ostatní provozní výnosy -4 776 -3 562 -1 857 -510

Ostatní provozní náklady 886 541 654 751

Provozní výsledek hospoda�ení -876 1 756 1 907 943

Tržby z prodeje CP a podíl� 0 0 0 0

Prodané CP a podíly 0 0 0 0

Výnosy z DFM 0 0 0 0

Výnosy z podílu v ovládaných a �ízených osobách a ÚJ pod 

podstatným vlivem 0 0 0 0

Výnosové úroky 30 0 0 0

Nákladové úroky 0 417 716 814

Ostatní finan�ní výnosy 0 0 0 0

Ostatní finan�ní náklady 92 204 150 101

Finan�ní výsledek hospoda�ení -62 -621 -866 -915

Da� z p�íjm� za b�žnou �innost -551 146 0 0

splatná 0 146 0 0

odložená -551 0 0 0

Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost -387 989 1 041 28

Mimo�ádné výnosy 10 0 0 0
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Mimo�ádné náklady 0 0 0 0

Da� z p�íjm� za b�žnou �innost 0 0 0 0

splatná 0 0 0 0

Mimo�ádný výsledek hospoda�ení 10 0 0 0

Výsledek hospoda�ení za ú�etní období (+/-) -377 989 1 041 28

Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním (+/-) -928 1 135 1 041 28
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P�íloha 5:Výchozí technologická architektura systému Orsoft 

 

 


