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Anotace 

Tato práce je v�nována analýze pr�b�hu zakázky podnikem. Zam��uje se na 

pohyb zboží od výrobce ke kone�nému zákazníkovi a zabývá se nároky zákazník�. 

V prvních kapitolách jsou popsány pojmy zakázka, zákazníci a logistika. Oblast 

logistiky je velmi široká, proto se práce blíže v�nuje distribu�ní logistice a s tím 

souvisejícím okruh�m jako balení, manipulace, skladování, p�eprava a komunikace. 

V následující �ásti jsou teoretické poznatky aplikovány na situaci ve spole�nosti 

MOTIP DUPLI s. r. o.. V záv�ru práce jsou uvedena n�která doporu�ení a trendy, se 

kterými se firma bude muset v budoucnu vyrovnat. 

Annotation 

This Bachelor thesis deals with an analysis of ordering process improvement by 

company. It is focused on the flow of goods from producer to final customer and 

concerns on customers´ requirements. In first chapters of the thesis the concept of order, 

customers and logistics is defined. The logistics section is very wide, that is why the 

paper deals more with distributive logistics and related areas such as packaging, 

handling, stocking, transportation and communication. 

In the next part of the thesis, the theoretic knowledge is used to analyze the 

situation in specific company -  MOTIP DUPLI Ltd. Finally, some recomendations and 

trends which the company will have to deal with in a near future are presented. 
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ÚVOD  

 Distribuce a prodej zboží na základ� p�ijaté zakázky od zákazníka je hlavní 

náplní ekonomických �inností všech obchodních spole�ností. Spole�nost si prodejem 

svých výrobk� �i služeb zajiš
uje zisk finan�ních prost�edk�. Tyto prost�edky hrají 

velmi d�ležitou roli nejen v existenci podniku, ale také v dalších prodejních a 

investi�ních �innostech.  

Hlavním cílem mojí bakalá�ské práce je, u vybrané spole�nosti provést analýzu 

postup� p�i pr�b�hu zakázky podnikem, následné zhodnocení tohoto postupu a návrhy 

možných opat�ení pro zlepšení stávající situace. Práce bude zam��ena na užitek 

spot�ebitele, jakož i na užitek spole�nosti.  

V první �ásti práce uvedu n�kolik teoretických poznatk� z literatury. Zejména to 

budou pojmy jako zákazník, zakázka, logistika, skladování, distribuce a n�které dalších. 

V �ásti druhé aplikuji poznatky získané z literatury a uvedené v teoretické �ásti na 

obchodní spole�nost MOTIP DUPLI s.r.o. Uvedu n�kolik základních informací o 

spole�nosti a v podrobném popisu rozeberu dosavadní uskute��ovaná �ešení a postupy 

p�i zpracování objednávek od zákazník�. Vyzvednu klady a upozorním na nedostatky 

p�i procesu zpracování objednávky. 

    

�ást t�etí bude sm��ována ke zhodnocení postup� spole�nosti. Ze zjišt�ných 

nedostatk� uvedu p�edevším ty nejpodstatn�jší, jejichž odstran�ní by mohlo být 

spole�nosti samé nejvíce ku prosp�chu. Navrhnu n�kolik doporu�ení, jak nedostatky ve 

zpracování zakázky zmírnit �i úpln� odstranit. Také spole�nosti, jako nezávislý 

pozorovatel z vn�jšího prost�edí, doporu�ím n�které zm�ny �i novinky pro zákazníky.      
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1  P�EDSTAVENÍ SPOLE�NOSTI 

Spole�nost, kterou jsem si pro svoji práci vybrala, je spole�ností s ru�ením 

omezením a nese název MOTIP DUPLI s.r.o. V obchodním rejst�íku, vedeným 

Krajským soudem v Brn�, je zapsaná v oddílu C, vložka 18312. Dále uvedené údaje 

jsou vy�aty z výpisu z obchodního rejst�íku a z internetových stránek spole�nosti. 

Název firmy: MOTIP DUPLI s.r.o.              

Sídlo firmy: Pop�vky 196                    

                    664 41 Troubsko                  

                    �eská republika      

I�O:  607 40 591 

Právní forma spole�nosti : spole�nost s ru�ením omezeným  

Majoritním vlastníkem firmy je MOTIP DUPLI B.V. se sídlem v Nizozemí 

Základní kapitál firmy tvo�í 100 000 K�

Spole�níci : Motip Dupli B.V. -  vklad: 100 000,- K�

                                                  -  obchodní podíl: 100% 

            

Historie firmy:

Spole�nost MOTIP DUPLI s.r.o. byla založena 13. února 1995 jako dce�iná 

spole�nost nadnárodního holdingu MOTIP B.V. se sídlem v Nizozemí.  

V roce 1998 bylo v Nizozemí rozhodnuto o vybudování nového 

reprezentativního sídla firmy v �eské republice, sloužícího jako distribu�ní centrum 

nejen pro �R, ale také pro export do dalších zemí st�ední a východní Evropy 

(Slovensko, Ma�arsko, Slovinsko, Rumunsko). 

V sou�asnosti je sou�ástí tohoto seskupení, krom� výrobních závod�

nacházejících se na území celé Evropy, i �ada dce�iných spole�ností zabezpe�ujících 

distribuci t�chto výrobk� v Belgii, N�mecku, Francii, Špan�lsku, Švýcarsku, Itálii, 

Rakousku, Rusku, Polsku, Ma�arsku a v neposlední �ad� i v �eské republice. 
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Filozofie firmy:  

Zákazníci cht�jí a oce�ují její komplexní nabídku výrobk� a služeb. Základním 

cílem je tedy zajistit nejlepší kvalitu výsledného efektu. Dosažení tohoto je úkolem 

zam�stnanc� marketingu a prodeje, kte�í mají hluboké znalosti trhu a rozsáhlé 

zkušenosti v aerosolovém pr�myslu. 

Vize firmy: 

Jedním z mnoha cíl� MOTIP DUPLI s.r.o. je realizace e-komerce. To znamená, 

že zákazník bude moci sledovat cyklus své objednávky od jejího samotného zadání, 

p�es vyskladn�ní a fakturaci, až po její dodávku. Nebude muset ud�lat jediný telefonát, 

a p�itom bude p�esn� v�d�t, v jakém stadiu se jeho objednávka nachází. Musí se šet�it 

životní prost�edí - žádný papír navíc - objednávka bude zpracovaná pln� elektronicky! 

Dalším cílem, který  si firma vyty�ila, je urychlení objednávek. Toho m�že být 

docíleno zavedením nástroj�, které pomohou pln� využít centrální skladovací systém. 

Pozice lídra na trhu ukládá spole�nosti mít vyšší cíle než ostatní a pé�e o zákazníka je 

jejím prvo�adým zájmem. 

Ekologické aspekty :  

Již od roku 1975 MOTIP DUPLI dodává na trh výrobky bez obsahu škodlivých 

freon�. Od roku 1981 také neobsahují žádné t�žké kovy. Zavedením nových technologií 

a materiál� neustále pracují na snížení množství odpadu. Nap�íklad použitím speciální 

obalové techniky jejich výrobk�, jsou jak intern�, tak i zákazníky obaly vícekrát 

použitelné.  

Spole�nost se zapojila do systému sdruženého pln�ní EKO-KOM a.s., a dbá o 

zajišt�ní zp�tného odb�ru a využití odpadu z obal�. Aerosolové nádoby jsou 

recyklovatelné a mohou se znovu použít. 
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Organiza�ní struktura spole�nosti je t�ístup�ová. Na stupni nejvyšším stojí �editel, 

který je zárove� jednatelem spole�nosti. Jemu je pod�ízených sedm manažer�, z nichž 

p�t má také své pod�ízené pracovníky.  Z d�vodu vysoké nebezpe�nosti obsahu zboží je 

nezbytná spolupráce s externím technikem bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a 

externím pracovníkem z oblasti ekologie.  

Obrázek 1.1  Organiza�ní struktura spole�nosti MOTIP DUPLI s.r.o. 1

                                                
1 Zdroj : Interní materiály spole�nosti 
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1.1  P�EDM�T PODNIKÁNÍ 

P�edm�t podnikání dle obchodního rejst�íku : 

- reklamní �innost 

- obchodní živnost – koup� zboží za ú�elem jeho dalšího prodeje v nezm�n�ném 

stavu a prodej 

- výroba a dovoz chemických látek a chemických p�ípravk�  klasifikovaných jako 

ho�lavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 

- výroba a dovoz chemických látek a chemických p�ípravk� klasifikovaných jako 

výbušné, oxidující, extrémn� ho�lavé, vysoce ho�lavé, vysoce toxické, toxické, 

karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpe�né pro životní 

prost�edí a prodej chemických látek a chemických p�ípravk� klasifikovaných 

jako vysoce toxické a toxické 

Skute�nou hlavní náplní podnikatelské �innosti spole�nosti je distribuce a prodej 

sprej�, barev, lak�, autokosmetiky, autodopl�k�, tmel� nejen v �eské republice, ale i 

pro Slovenskou republiku, Ma�arsko, Rumunsko, Bulharsko a Slovinsko.

1.2  SORTIMENT ZBOŽÍ 

Tato spole�nost se zabývá prodejem velmi širokého sortimentu zboží p�evážn�

z oblasti aerosol�, barev, autolak�, šlehaných tmel� a jiných chemických produkt�, 

jakožto dekora�ních p�edm�t� a dalších dopl�k� ur�ených pro motorová vozidla. 

V sou�asnosti dce�iné spole�nosti zabezpe�ují distribuci t�chto výrobk� na území celé 

Evropy. Na následující stránce je popsán a zobrazen základní sortiment zboží. 
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Sortiment spole�nosti lze roz�lenit do deseti kategorií, z nichž každá má své 

speciální výrobky pro speciální použití. Jsou jimi :  

� MoTip – autolaky v aerosolech, dekorativní a hobby spreje, technické 

spreje, ochranné nást�iky, tmely, autokosmetika  

� DUPLI COLOR – dekorativní a hobby spreje, autolaky v aerosolech 

� Presto – tmely, technické spreje, �isti�e rukou  

� ColorMatic – autolaky v aerosolech k profesionálnímu použití 

� Rust-Oleum Mathys (Alkyton) – nát�rové antikorozní systémy 

  

� DeBeer – profesionální autolaky vysoké kvality pro míchárny barev 

� HG – specializované �isticí, ochranné a leštící výrobky pro využití 

v domácnosti i jinde  

   

� All Ride – autodopl�ky spole�nosti EDCO Eindhoven B.V.  

�  PRIMA RAL – autolaky v aerosolech 

� OneTime – šlehané tmely pro opravu prasklin, použití i v modelá�ství  
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE   

2.1  ZÁKAZNÍK 

Obecn� lze zákazníka za�adit do jakési „podkategorie“ spot�ebitele. Spot�ebitel 

je chápán jako univerzální osoba, která se dále roz�le�uje nap�íklad na zákazníka, 

kupujícího, hosta, pacienta, diváka atd. Tato ozna�ení souvisí s pot�ebou, kterou daný 

spot�ebitel požaduje. 

Zákazník je n�kdo, jehož p�ání a pot�eby uspokojujeme, a zákazník nám za to 

poskytne pln�ní formou platby. Zákazník m�že platit pen�zi, �asem, jinou službou atd. 

Zákazník má zásluhu na tom, že podnik vyd�lává.  

Zákazník je osoba, která p�išla se svým p�áním a úlohou poskytovatele – firmy, 

je splnit tato p�ání ke spokojenosti obou stran. Zákazník je živou sou�ástí obchodu. 

Podnikatel zákazníkovi ned�lá laskavost tím, že ho obsluhuje, ale práv� zákazník d�lá 

laskavost podnikateli, že mu dává p�íležitost poskytnout mu služby. 

V samotné podnikaní by se všechno m�lo to�it okolo zákazníka. Když si firma 

dovede vybudovat firemní kulturu, kde se totální orientace na zákazníka nejen 

proklamuje, ale i manaže�i a zam�stnanci se podle toho chovají, pro tuto firmu to bude 

velká a t�žce napodobitelná konkuren�ní výhoda.  

      

Typický zákazník je velmi krátkozraký. Dlouhodob� úsp�šná firma, jejíchž 

management se chová podle toho, co si sou�asný potenciální zákazník myslí a p�eje, 

chce svými produkty a službami bezkonkuren�n� uspokojit i ty pot�eby, o kterých 

zákazníci ani nesní. Výsledkem tohoto chování a orientace se na zákazníka jsou 

produkty, které p�ekonají o�ekávání a p�edstavy celého trhu sou�asných potenciálních 

zákazník�. Hlavním cílem firem, které pracují podle této teorie je, aby jejich zákazníci 

byli jejími produkty a službami stále nadšení.  
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2.1.1  Spokojenost zákazníka

Pod pojmem uspokojení požadavk� zákazníka rozumíme vnímání a pochopení 

zákazníkových o�ekávaní, které poskytovatel svou �inností naplnil. Hodnocení 

spokojnosti zákazníka je tedy vlastn� hodnocením toho, jak zákazníci chápou �innost 

firmy jako dodavatele.  

Spokojeností zákazníka rozumíme výsledek komplexního psychického 

porovnávacího procesu. Zákazník porovnává svoje vlastní zkušenosti po použití 

n�jakého výrobku nebo služby. Spokojený zákazník se vrací a nakupuje znovu produkt, 

který uspokojuje jeho pot�eby. Proto je spokojený zákazník jedním ze základních pilí��

dlouhodobých obchodních úsp�ch�. 

Zákazník je spokojený tehdy, pokud jsou pot�eby a o�ekávání uspokojovány 

stále, po dobu životnosti produktu. Pokud poskytovatel služby nenaplní o�ekávání, 

šanci dostává konkurence. D�ležitý je okruh stálých zákazník�. Tito zákazníci se vrací a 

nakupují produkt znovu. Poskytovat služby stálým zákazník�m je lacin�jší. S v�tšinou 

nových zákazník� jsou spojeny po�áte�ní náklady. Proto se spole�nosti zam��ují 

p�edevším na stálé a dlouhodobé zákazníky.  

Spokojenost zákazníka po koupi produktu závisí na tom, jaká je skute�ná 

užitková hodnota produktu vzhledem k jeho o�ekávání. Spokojenost závisí na jeho 

pocitech – pot�šení nebo zklamání, porovnáním spot�ebitelské výkonnosti s výkonností 

o�ekávanou. Pokud skute�ná výkonnost zaostává za o�ekáváním, je zákazník 

nespokojený. Naopak, když je skute�ná výkonnost v�tší než o�ekávání, je zákazník 

spokojený a má z výrobku �i poskytnuté služby radost. 

 Loajalita zákazníka je základním kamenem úsp�šných služeb. Ovliv�uje 

loajalitu zam�stnanc� a dodavatel� a taktéž vytvá�í zisky. Je však typické, že  manaže�i 

vidí zákazníka pouze jako zdroj potenciálního zisku.  
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2.2  OBJEDNÁVKA 

Pojem objednávka má v celosv�tovém m��ítku význam požadavku spot�ebitele 

na ur�itý produkt �i službu. Za objednávku lze považovat prakticky vše, co žádá jeden 

�lov�k od druhého za danou odm�nu. Z uskute�n�ní tohoto požadavku tedy vyplývá, že 

žadatelem bude poskytovateli uhrazena p�íslušná pen�žní �i jiná protihodnota za 

napln�ní objednaného úkonu �i zboží.

 Spole�nosti, poskytující služby a prodávající výrobky, konkurují na daném trhu 

jiným spole�nostem, zejména za ú�elem udržení stálých a získání nových zákazník�. 

Proto je v nejv�tším zájmu spole�ností realizovat tyto požadavky v co nejlepší výsledné 

kvalit�, a pokud možno v co nejkratším �asovém období. Protože jak známo nejlepší 

reklamou je spokojený zákazník.  

Avšak i v t�ch nejzkušen�jších a nejschopn�jších spole�nostech jsou zam�stnáni 

lidé a lidskou rukou m�že nastat necht�ný problém, jako nap�íklad nesprávn� dodané 

množství výrobk�. Z tohoto d�vodu, kdy dojde k nesprávnému �i neúplnému napln�ní 

zákazníkových požadavk�, nebo je-li zákazník s výsledným produktem nespokojen, by 

poskytovatel m�l zákazníkovi umožnit a zajistit dodate�né služby ve form� nap�íklad 

reklamací, údržby, opravy �i vým�ny zboží.  

V pr�b�hu roku není snadné p�edpovídat výkyvy poptávky po daných výrobcích 

�i službách. Výkyvy mohou být nahodilé �i sezónní (nap�íklad zcela sezónní záležitostí 

je �innost cestovních kancelá�í). Jak se však na tyto výkyvy p�ipravit s daným 

p�edstihem, aby nedošlo k situaci, kdy nabízené množství nebude zdaleka neposta�ující 

pro množství poptávané? Zamezit t�mto situacím lze nap�íklad �ízením výroby na 

základ� p�edpokládaného prodeje (podle minulých let) nebo zrychlením informa�ních a 

výrobních tok� (výroba na základ� požadavk� – zakázky). Je nutno zvažovat i 

p�ípadnou modernizaci �i automatizaci stávající výroby, za ú�elem navýšení výrobních 

kapacit. 
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2.3  LOGISTIKA 

Slovo logistika pochází z �eckého slova logos, což je název pro matematickou 

logiku. Souvisí s aplikací matematické logiky na ekonomické procesy. Logistika je 

disciplína zabývající se celkovou optimalizací, koordinací a synchronizací všech 

�inností, jejichž �et�zce jsou nezbytné k pružnému a hospodárnému dosažení daného 

kone�ného efektu.2  

  

Logistika, zam��ená na manipulaci s materiálem, spo�ívá v plánovitém 

uspo�ádaní, provád�ní, �ízení a kontrole všech materiálových, informa�ních a 

energetických tok� s nimi souvisících tak, aby byla optimáln� zajišt�na výroba a 

dodávky zboží v požadované kvalit�, složení i �ase s minimálními náklady.  

      Logistika hraje klí�ovou roli ve všech aktivitách spojených s fungováním 

logistického �et�zce, tj. jak uvnit�, tak mimo danou organizaci. Vn� organizace 

p�edstavuje sty�ný bod se zákazníky v rámci vy�izování objednávek, pln�ní objednávek 

a dodávkových cykl�. Rovn�ž realizace styku s dopravci, extrémními sklady, dodavateli 

a dalšími t�etími stranami. 

P�edm�t, úkol a cíl logistiky

o P�edm�t logistiky zkoumá hmotné a nehmotné p�emis
ovací procesy v celé 

jejich �asové a prostorové dimenzi dopln�né informatikou. 

o Úkolem logistiky je shromaž�ovat a zpracovávat tok informací z odbytového 

trhu, transformovat informace a integrovat je s tokem látkových objekt�

(surovin, polotovar� a výrobk�) a tyto toky optimalizovat. 

o Základním cílem logistiky je optimální uspokojování pot�eb zákazník�. 

Zákazník je nejd�ležit�jším �lánkem celého �et�zce. Od n�j vychází informace o 

požadavcích na zabezpe�ení dodávky zboží, s ní souvisejících dalších služeb a u 

zákazníka také kon�í logistický �et�zec zabezpe�ující pohyb materiálu a zboží.  

                                                
2 �EZNÍ�EK, B. Logistika. Pardubice : Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera. 1997. 
...ISBN 80-7194-093-3. str. 6-13 
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V podmínkách sou�asného trhu p�evládá nabídka nad poptávkou a zákazník je 

tím subjektem, který ur�uje podmínky dodání, cenu apod. Stále v�tší význam mají 

logistické služby, což jsou služby, které dodavatelé nabízejí svým zákazník�m. Tyto 

služby jsou jakýmsi zprost�edkovatelským obalem nabízených produkt� a pat�í mezi n�

zejména 3 : 

-  spolehlivost dodání 

-  úplnost dodávek 

-  p�im��en� krátké dodací lh�ty  

-  poskytování p�edprodejních a poprodejních služeb 

- poskytování informací zákazník�m (nap�. aktuální stav objednávky)  

2.3.1  Logistický �et�zec

Klí�ovým pojmem logistiky je logistický �et�zec, který chápeme jako jednotu 

dvou stránek – hmotné a nehmotné. Hmotná stránka spo�ívá v p�emis
ování v�cí nebo 

osob a nehmotná v p�emis
ování informací, signál� a zpráv pot�ebných k tomu, aby se 

p�emíst�ní v�cí, osob �i energie mohlo uskute�nit. 4

Logistické �et�zce :

o zabezpe�ují pohyb materiálu, p�ípadn� energie nebo osob ve výrobních a 

ob�hových procesech s využitím informací a financí k tomu pot�ebných. 

o jejich struktura a chování vychází z požadavku pružn� a hospodárn� uspokojit 

pot�ebu finálních zákazník�. Tento pohyb se uskute��uje prost�ednictvím 

manipula�ních, dopravních a pomocných prost�edk�.  

o pro �ízení všech t�chto logistických proces� je nezbytné získávání, zpracování a 

p�enos informací v�etn� pokyn� a informací p�ispívajících k usm�rn�ní t�chto 

proces� (zp�tné vazby) žádoucím sm�rem. 

                                                
3 PERNICA, P. Logistika - Vymezení a teoretické základy. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. 
…Fakulta podnikohospodá�ská. 1995. ISBN 80-7079-820-3. str. 100-101 
4 PERNICA, P. Logistika - Vymezení a teoretické základy. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. 
…Fakulta podnikohospodá�ská. 1995. ISBN 80-7079-820-3. str. 39 
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Pasivní a aktivní prvky logistických �et�zc�

 Pasivní prvky jsou souhrnným ozna�ením pro suroviny, materiál, sou�ástky, díly 

a nedokon�ené �i hotové výrobky. Pohyb t�chto prvk� p�edstavuje podstatnou �ást 

hmotné stránky logistických �et�zc�. Prvky jsou manipulovány, skladovány �i 

p�epravovány v jednotlivých kusech, �i jednotkách zásilek. Ú�elem všech t�chto 

operací, kterým jsou pasivní prvky podrobovány, je p�ekonání prostorového a �asového 

uspo�ádání. Dalšími pasivními prvky jsou zejména obaly výrobk�, jejich p�eprava, 

pohyby informací, odpad vzniklý p�i  výrob� aj. 

 Aktivní prvky mají v logistických systémech význam realizace logistické 

funkce, �ili uskute��ování jednotlivých výrobních proces� a operací s prvky pasivními. 

Aktivními prvky mohou být  technické prost�edky a za�ízení pro manipulaci, p�epravu, 

skladování �i balení. K aktivním prvk�m však také pat�í za�ízení sloužící k operování 

s informacemi.  

 Pasivní i aktivní prvky musí být v daných �láncích logistických �et�zc�

zkombinovány a slad�ny ( ve smyslu koordinace a synchronizace). Je t�eba, aby bylo 

dosaženo co nejvíce plynulého pr�toku všech prvk� �et�zcem (zejména prvk�

pasivních).V rámci zdokonalování logistického �et�zce je tedy d�ležité eliminovat �i 

úpln� vylou�it neú�elné �lánky systému, nahradit je novými, ú�elnými a všechny znovu 

sladit v jeden kompaktní, plynule pracující �et�zec.5

                                                
5 PERNICA, P. Logistika - Vymezení a teoretické základy. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. 
…Fakulta podnikohospodá�ská. 1995. ISBN 80-7079-820-3. str. 123-124 
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2.3.2  Logistický systém

Logistickým systémem lze nazvat ú�eln� uspo�ádané množiny všech 

technických prost�edk�, za�ízení, budov, cest a pracovník� podílejících se na 

uskute��ování logistických �et�zc�. 

Vývoj logistického systému v doprav� probíhal ve t�ech fázích 6 : 

- první fáze byla formou tzv. p�epravních �et�zc�, tzn. kombinovaných p�eprav 

pomocí paletizace a kontejnerizace. P�i zavád�ní t�chto nových p�epravních 

systém� se za�íná projevovat snaha ne�ešit jen p�emis
ování zboží od odesilatele 

k p�íjemci (p�eprava z domu do domu), ale také hledat cesty ke zefektivn�ní 

celého ob�hu zboží již od výroby až ke spot�ebiteli, tedy i v oblasti manipulace 

s materiálem, obalové techniky, skladové hospodá�ství.  

- druhá fáze spo�ívala ve využívání matematických metod, elektronického 

zpracování dat a v matematickém modelování na základ� marketingu.  

- t�etí fáze spo�ívá v nahrazování automatizovaných systém� �ízení expertními 

systémy �ízení, které již p�edstavují vývoj v oblasti um�lé inteligence.  

Cílem logistického systému je posílení pozice podniku jako ekonomického 

subjektu na trhu, �ehož lze dosáhnout spln�ním cíl� výkonových a ekonomických. Tyto 

jednotlivé cíle v sob� zahrnují nap�íklad dosažení požadovaného vztahu mezi  

podmínkami systému a jeho okolím, �i dosažení požadovaného chování systému, 

výstup� atd. 7

                                                
6 �EZNÍ�EK, B. Logistika. Pardubice : Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera. 1997. 
...ISBN 80-7194-093-3. str. 7 
7 PERNICA, P. Logistika - Vymezení a teoretické základy. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. 
...Fakulta podnikohospodá�ská. 1995. ISBN 80-7079-820-3. str. 54 
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2.4  SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ A ZÁSOB 

Skladování zboží a zásob pat�í k nevyhnutelným �innostem obchodních i 

výrobních spole�ností. Pro oba druhy podnik� je velmi d�ležité co nejp�esn�ji 

odhadnout vývoj objemu prodeje. Zjiš
ovacím prost�edkem m�že být prognózování, 

což lze chápat jako p�edpovídání budoucích stav�. To je závislé na množství a kvalit�

získaných informací. Snahou prognózy je ur�ení optimální výše skladovaného zboží pro 

uspokojení poptávek zákazník�.  

Klí�ovým je také odhad budoucí poptávky po daném druhu zboží v r�zných 

�asových horizontech. Nap�íklad v zimním období lze p�edpokládat zvýšenou poptávku 

po nemrznoucích sm�sích do automobilu a v letním období to m�že být velká poptávka 

po slune�ních brýlích. Úkolem prognózy je proto ur�ení odhadovaného po�tu 

odb�ratel� daného druhu zboží, jejich chování i jejich reakci na m�nící se podmínky v 

�ase.   

Skladování plní d�ležitou funkci p�i p�eprav� výrobk� pro spot�ebitele. 

Spot�ebitel i výrobce jsou sice místn� vzdáleni, ale jsou k sob� p�ipoutáni 

prost�ednictvím poptávky po požadované služb� �i zboží a jejího uspokojení. Tém��

v každém p�ípad� prost�edníkem uspokojení poptávky je práv� usklad�ovatel zboží, 

protože výroba vyrábí výrobek v �ase, který je pro n� výhodný, kdežto spot�ebitel ho 

žádá v �ase, ve kterém má výrobek pro n�ho smysl. A tak sklady umož�ují p�eklenout 

nejen prostor, ale i �as.8

P�i zkoumání otázek skladování je t�eba se samostatn� zam��it na skladování 

výrobních zásob a skladování obchodního zboží. Oba druhy zásob mají r�zné 

ekonomické ur�ení a vyžadují rozdílný zp�sob manipulace i skladování. Výrobní 

zásoby mají zabezpe�it schopnost výroby, obchodní zásoby slouží k plynulému 

zásobování zákazník� (odb�ratel�).  

                                                
8 �EZNÍ�EK, B. Logistika. Pardubice : Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera. 1997. 
...ISBN 80-7194-093-3. str. 34 
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Mimo typické skladovací �innosti, obchodní sklady vykonávají další p�vodní a 

manipula�ní operace se zbožím. Jedná se v podstat� o tyto úkony: 

- p�íprava dokumentace (dodací listy, faktury atd.)  

- ozna�ení výrobk� nebo zásilek (ochrannými známkami, plombami)  

- úprava výrobku, jejich kompletizace, balení a p�evážení 

- zpracování reklama�ních nárok� a odstra�ování vad 

- dodání zásilek adresátovi apod. 

Sklady nabízejí mnoho služeb, které jsou pot�ebné pro dodání zásilek. Tím 

výrazn� dotvá�í logistické soubory a stávají se jejich sou�ástí. Sklady si z�izují výrobní i 

obchodní podniky, ale rozhodující postavení ve skladovém hospodá�ství mají 

specializované podniky vykonávající výhradn� skladovací �innost.  

P�i �ešení skladovacích problém� �asto vzniká otázka, zda pro skladování využít 

vlastní nebo cizí sklady. Ve�ejné sklady jsou technicky lépe vybaveny a mohou 

poskytnout r�zné služby. Vlastní sklady jsou ovšem lacin�jší a �asto i operativn�jší a 

p�ispívají ke zkrácení objednávkového a skladovacího cyklu, p�i�emž odpadá �as 

p�esunu zásob ze skladu do místa spot�eby.  

Obecn� je možno �íci, že velikost sklad� bude záviset od obratu skladovaného 

zboží, zp�sobu skladování, zp�sobu manipulace se zbožím, dále od používaných 

p�epravních obal� (nap�. stupn� kontejnerizace), také od typu budov, nárok� na 

vlastnosti skladovaného zboží, p�írodních podmínek apod.  

Dnes dochází k rozší�ení skladování o skladování v p�epravních obalech, 

p�edevším v kontejnerech, s �ímž se setkáváme hlavn� v p�ístavech a v dopravních 

terminálech. P�i rozhodování o skladování je t�eba si zodpov�d�t �adu otázek, které 

mohou být nap�íklad jaké výrobky se budou skladovat a v jakém množství 

p�edpokládám skladování �i jaké manipula�ní za�ízení se použije p�i nakládce a 

vykládce zboží a p�i manipulaci uvnit� skladu apod. 9

                                                
9 �EZNÍ�EK, B. Logistika. Pardubice : Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera. 1997. 
...ISBN 80-7194-093-3. str. 35-38 
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2.5  �ÍZENÍ ZÁSOB A ZBOŽÍ 

 Se skladováním zásob a zboží souvisí také �ízení skladovaných zásob a zboží. 

Zásoby vyžadují dokonalé plánování jejich stavu, p�esné a pružné dodávky a 

v neposlední �ad� také p�esn� daný kolob�h jejich obratu. Optimální stav zásob vede ke 

snižování vlastních náklad� tím, že jsou udržovány v jejich nezbytn� nutném po�tu. 

�ízení zásob a materiál� hraje klí�ovou roli p�i optimálním stanovení zásob a zboží, 

které je nutno mít v danou chvíli k dispozici pro další zpracování.   

Zásoby lze roz�lenit do dvou skupin dle využití na následující:  

• výrobní zásoby – poskytují možnost plynulé výroby a jejich nedostatek vede 

k úpadku výroby. Výrobní zásoby minimalizují dobu p�ípadných výpadk�

výroby z d�vodu  nedostatku zásob (p�edzásobení je na míst�) 

• zásoby spot�ebního zboží – umož�ují spole�nosti udržet si takové množství 

zboží, které není závislé na stavu výroby a lze jej použít v p�ípad� výkyv�

v prodeji. 10

V otázce �ízení zásob hraje klí�ovou roli optimální velikost dodávky a optimální 

doba obratu zásob.  Níže uvedený graf zobrazuje normu výrobních (provozních) zásob.  

                 Graf  2.1  Grafické znázorn�ní procesu zásobování 11

                                                
10 �EZNÍ�EK, B. Logistika. Pardubice : Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera. 1997. 
…ISBN 80-7194-093-3. str. 39-40 
11 RAIS, K. Opera�ní a systémová analýza. Brno: Vysoké u�ení technické v Brn�. Fakulta podnikatelská. 
....2001. ISBN 80-214-1924-5. str. 115 

t
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Optimální velikost dodávky na sklad q, která povede k minimálním celkovým 

náklad�m, je znázorn�na v následujícím grafu.  

Graf závislosti celkových náklad� N(q) na velikosti dodávky q. 

  N(q) 
                                                                                                              N(q) 

                                                  qo                                                                    q 

                      Graf  2.2  Graf závislosti N(q)/q 12

Velikost dodávky na sklad  qo  pro níž jsou náklady minimální  je dána vztahem: 

qo   =   
Tc

Qcs

.

..2

1

    13    

kde:  cs -  celkové náklady  

         c1 - náklady na skladování 1 sou�ástky za �asovou jednotku 

         Q - po�et výrobk�  

         T - doba 

Pro optimální dodávkový (zásobovací) cyklus to dostaneme výraz 

to  =  
Q

T
 . q = 

Qc

Tcs

.

.2

1

     14   

                                                
12 [12] RAIS, K. Opera�ní a systémová analýza. ISBN 80-214-1924-5. str. 118 
13 [12] RAIS, K. Opera�ní a systémová analýza. ISBN 80-214-1924-5. str. 119 
14 [12] RAIS, K. Opera�ní a systémová analýza. ISBN 80-214-1924-5. str. 119 
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2.6 BALENÍ A MANIPULACE  

Balení spolu se skladováním a p�epravou lze za�adit ke klí�ovým logistickým 

�innostem, tzn. že se vyskytují ve všech �ástech logistického systému. 

Balení sortimentu má za úkol plnit n�kolik r�zných funkcí. V první �ade se jedná 

o funkci ochrany proti poškození zboží a jeho zne�ist�ní. Dále jde o funkci skladování a 

p�epravy, což znamená, že zabalením se výrobky p�ipraví ke skladování a k jejich 

p�ípadné následn� p�eprav�. T�etí funkcí balení je poskytnout informace o balených 

výrobcích prost�ednictvím etiket �i jiného ozna�ení. 

Obaly jsou d�leny na základ� jejich funk�nosti do následujících skupin: 

- spot�ebitelské obaly, které mají zákazníka na první pohled upoutat a p�esv�d�it 

ho ke koupi tohoto výrobku. Tyto obaly jsou p�edm�tem zájmu zejména 

marketingového odd�lení 

- manipula�ní obaly, s jejichž pomocí jsou obaly spot�ebitelské spojovány do 

v�tších celk�, které pomohou odstranit n�kolik dalších operací a umož�ují také 

snadn�jší manipulaci se zbožím 

- p�epravní obaly, které jsou spojením v�tšího po�tu manipula�ních obal�, a 

slouží tak k ochran� zboží p�ed poškozeném b�hem p�epravy a umož�ují 

efektivn�jší p�epravu v�tšího množství výrobk� spole�n�

V poslední dob� jsou však tyto obaly hojn� nahrazovány zejména obalovými 

foliemi, které se p�izp�sobí tvaru baleného zboží, tzv. „stre�kami“. 

  

Pro snadn�jší manipulaci se zbožím jsou p�epravní obaly umis
ovány na d�ev�né 

palety, pop�ípad� do p�epravních  kontejner�. Paletizace a kontejnerizace mají mnoho 

výhod p�edevším manipula�ní jednoduchost, rychlost uložení, možnost stohování a 

v neposlední �ad� také snížení náklad�. 
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Následující tabulka uvádí funkce balení dle jednotlivých hledisek. 

Tabulka 2.1 Funkce balení 15

Pojmem manipulace se zbožím lze chápat jako �innost spojenou 

s p�epravováním, nakládáním, skládáním, zdviháním a stohováním zboží pomocí 

dopravních prost�edk�  uvnit� závodu, skladu apod. (na neve�ejných komunikacích) a na 

místech k této �innosti obvyklých (nap�. p�ed prodejnou, na stavb� apod.). K manipulaci 

se zbožím se ve skladech používá manipula�ní techniky, jako nap�. vysokozdvižné 

vozíky. Na tuto techniku je ovšem pot�eba speciálního školení a zpravidla pouze 

pov��ení zam�stnanci skladu mohou s t�mito vozíky manipulovat.  

                                                
15 SCHULTE, Ch. Logistika. 1.vydání, Praha: Victoria Publishing. 1994. ISBN 80-85605-87-2. str. 223 
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2.7  DODAVATELSKÉ SLUŽBY 

Dodavatelské služby jsou strategickým faktorem konkurenceschopnosti podniku. 

V blízké dob� dojde v této oblasti ke zvyšování tlaku na výkony ze strany zákazník� i 

konkurent� a na nástup nových technologií.  

 P�edpokladem pro dodavatelské služby je  disponibilita výrobk�, tj. záruka, že 

výrobek požadovaný zákazníkem je na sklad� nebo m�že být v dané lh�t� vyroben. 

Kritéria dodavatelských služeb jsou následující: 

- spolehlivost dodání 

- úplnost dodávek 

- p�im��en� krátké dodací lh�ty 

- služby poskytované p�ed a po prodeji 

- kvalita distribuce 

- poskytování informací.  

Je nutno rozlišit jakému druhu zákazníka je služba poskytována. Je z�ejmé ze 

zákazník, který je kone�ným spot�ebitelem nebo firma (maloobchodní, velkoobchodní), 

bude mít jiné požadavky na kvalitu služeb než zákazník, který je ve sfé�e výrobní 

spot�eby.   

2.7.1  Doprava a p�eprava  

Dopravu m�žeme charakterizovat jako zám�rnou pohybovou �innost, která 

spo�ívá v p�emíst�ní v�cí nebo osob prost�ednictvím pohybu dopravních prost�edk� po 

dopravních cestách. Doprava je jednou z nejvýznamn�jších složek logisticky chápaných 

materiálových �et�zc� od dodavatel� surovin až ke kone�nému spot�ebiteli. …………..                                              

Její funkcí je zabezpe�it pohyb zboží v rámci ob�hových i výrobních proces�. Je 

tedy i významnou sou�ástí spojovacího �lánku mezi výrobou a zákazníkem, kterou se 

zabývá fyzická distribuce zboží.  
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Doprava je �innost spjatá s cílev�domým p�emis
ováním osob a hmotných 

p�edm�t� v nejr�zn�jších objemových, prostorových a �asových souvislostech za 

použití r�zných dopravních prost�edk� a technologií.  

 K sou�asné doprav� pat�í mimo vlastní dopravn�-p�epravní aktivity také �ada 

dalších �inností, jako nap�. obchodní služby, �innost zabezpe�ující p�epravu a 

upravující podmínky pohybu dopravních prost�edk� v�etn� rizik s tím spojených. 16

P�epravou se rozumí zm�na místa p�epravovaných osob nebo v�cí z místa 

výchozího do místa ur�ení. Rozlišujeme dva druhy p�epravy a to p�epravu osobní a 

p�epravu nákladní. Pro  ú�ely daného tématu je klí�ovou p�epravou p�eprava nákladní.  

Dopravu lze �lenit na silni�ní, železni�ní, vodní �i leteckou. Jednotlivé druhy dopravy 

se dají také libovoln� dle možností kombinovat. Výhody a nevýhody, které nám 

poskytují jednotlivé typy dopravy, jsou uvedeny v tabulce �. 2.2 Výhody a nevýhody 

jednotlivých druh� dopravy na stran� 29. 

Silni�ní nákladní p�eprava  

Pat�í celosv�tov� k nejrozší�en�jším a stále více se rozši�ujícím dopravním 

obor�m. Základní p�edností je relativní rychlost, dostupnost, p�izp�sobivost zm�nám 

poptávky a schopnost bezproblémové p�epravy tzv. „z domu do domu“.  

Silni�ní nákladní p�epravu lze rozd�lit z organiza�ního hlediska do t�í �ástí: 

- celovozová p�eprava – zásilka je p�epravovaná jednomu odesilateli jednou 

jízdou vozidla, kdy celková hmotnost nákladu p�esahuje 2,5 tuny 

- sb�rná služba –  p�eprava kusových zásilek „z domu do domu“, kdy se zásilky 

sdružují a rozt�i�ují ve sb�rných st�ediscích. 

- nadrozm�rná p�eprava – zahrnuje speciální p�epravu zásilek, které p�esahují 

povolenou hmotnost vozidla  a musí mít speciální povolení pro tuto p�epravu. 

Tato p�eprava zahrnuje i p�epravu živých zví�at, nebezpe�ných v�cí a látek.  

                                                
16 PERNICA, P. a kol. Nákladní doprava a zasilatelství. 2. vyd. 2005. ISBN 80-7357-086-6. str. 27-28 
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Relativn� samostatnou �ástí silni�ní nákladní p�epravy je mezinárodní silni�ní 

nákladní doprava. Její p�evažující sou�ástí je mezinárodní kamionová doprava 

provád�ná vozidly o užitné hmotnosti nad 3,5 tuny.  

Železni�ní nákladní p�eprava 17

�R pat�í k zemím s nejhustší železni�ní sítí v Evrop�. Využívání železnice však 

za�alo v posledních letech klesat. Hlavním domácím železni�ním p�epravcem jsou 

�eské dráhy (dále �D). Avšak �D se dlouhodob� potýkají s nedostatkem financí. 

Služby poskytované �D nejsou srovnatelné se službami poskytovanými v ostatních 

státech EU. �ada zákazník� upustila od služeb �D zejména z d�vodu, že náklady na 

železni�ní p�epravu jsou v�tšinou vyšší než na p�epravu silni�ní. 

Letecká nákladní p�eprava

 P�edností letecké p�epravy je její rychlost a relativní spolehlivost a bezpe�nost. 

Letecká nákladní p�eprava je zam��ena na p�epravu kusového zboží, které je 

p�epravováno na paletách nebo v p�epravních kontejnerech, které jsou speciáln�

navrženy pro leteckou p�epravu.  

                                                
17 PERNICA, P. a kol. Nákladní doprava a zasilatelství. 2. vyd. 2005. ISBN 80-7357-086-6. str. 106 
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Tabulka 2.2  Výhody a nevýhody jednotlivých druh� dopravy  

DOPRAVA VÝHODY NEVÝHODY 

Silni�ní  

- rychlost 

- spolehlivost 

- schopnost zabezpe�it p�ímou 
p�epravu 

- vzájemná nezávislost 
jednotlivých p�eprav 

- lepší ochrana zboží 

- rychle rostoucí náklady 
s p�epravní vzdáleností 

- zna�ná závislost na po�así 

- problémy se sou�asnou 
p�epravou velkého množství 
zboží 

Železni�ní 

- možnost sou�asné p�epravy 
v�tšího množství  

- nízké náklady p�i v�tší 
p�eprav�

- rychlejší p�eprava p�es m�sta, 
pr�myslové zóny a p�es hranice

- menší množství zabezpe�ení 
p�ímé p�epravy 

- menší pravidelnost a 
spolehlivost 

- menší p�izp�sobivost m�nícím 
se požadavk�m 

- zna�né problémy p�i nehodách 
�i provozních poruchách 

Vodní 

- velmi nízké náklady na 
p�epravu 

- pom�rn� velká  p�epravní 
kapacita 

- schopnost p�epravit t�žké a 
rozm�rné p�edm�ty 

- nutnost svozu jinými 
dopravními prost�edky do 
nakládacích prostor 

- závislost na hustot� vodních sítí 

- závislost na po�así (vodní 
stavy) 

- nesoulad s kapacitou 
dovážejících dopravních 
prost�edk�

Letecká 

- vysoká rychlost 

- jednoduchost balení 

- schopnost p�epravovat zboží 
bez ot�es�

- vysoká cena 

- závislost na po�así 

- omezená kapacita 

- spojeno s pozemní p�epravou 
snižující rychlost 

Potrubní 

- vysoká spolehlivost a kapacita 

- šetrnost k životnímu prost�edí 

- pom�rn� nízké náklady 

- zna�né investi�ní náklady 

- nevhodná pro menší množství 

- problém p�i zm�n� druhu 
p�epravovaného produktu 

Kombinovaná - zabezpe�ení dopravy optimální 
kombinací dopravních systém�

- m�že chránit životní prost�edí 

- zvýšení náklad� na p�ekládkách 

- zna�né nároky na organizaci 

- soust�ed�ní zásilek stejného 
sm�rování 
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3  ANALÝZA PROBLÉMU A SOU�ASNÉ SITUACE 

3.1  DODÁVKY ZBOŽÍ A JEHO SKLADOVÁNÍ 

3.1.1  Dodávky zboží

 Jak již bylo uvedeno v p�edchozím textu, spole�nost MOTIP DUPLI s.r.o. není 

firmou výrobní, nýbrž prodejní. Avšak i zde je možné pozorovat jakýsi proces, kterým 

je vysklad�ování zboží na základ� objednávek zákazník�, pot�ebné ozna�ení tohoto 

zboží a jeho následné zabalení pro pot�eby p�epravy. 

Je proto na míst� objasnit, kde spole�nost svoje zboží nakupuje. Sortiment zboží 

je složen z 10 skupin, z nichž práv� 5 je vyráb�no ve dvou výrobních závodech, které 

jsou sou�ásti holdingu MOTIP DUPLI GROUP a pat�í tak mezi hlavní sortiment. Zbylé 

skupiny jsou sortimentem dopl�kovým, nakupovaným mimo holding. Kone�ný po�et 

dodavatel� je tedy 7. Všichni dodavatelé jsou zahrani�ní a to z Holandska, N�mecka a 

Spojených Stát� Amerických.  

 Dodávky zboží jsou navzájem nezávislé. Dodací lh�ta od holdingových 

dodavatel� je pevn� stanovena na 2-3 týdny pro b�žné výrobky a 6-8 týdn� pro výrobky 

se specifickými vlastnostmi a je nutno je vyrobit na zakázku. U dodavatel� ostatních 

jsou lh�ty odlišné od 2 týdn� až po 16-20 týdn� p�i dodání zboží z USA.  

Zjišt�ní požadované velikosti dodávek spole�nost zajiš
uje prost�ednictvím 

speciálního programu, jež byl vytvo�en spole�ností za pomoci nástroj� Visual Basic. 

Pro výpo�et je nutné znát skute�nou prodejnost jednotlivých výrobk� v kusech ve 

sledovaném m�sí�ním období, která je v tomto programu zobrazena v listu Real Sales, 

kde se také nachází množství dalších pro spole�nost pot�ebných informací. V dalších 

listech zmín�ného programu jsou uvedeny informace o dodavatelích spole�nosti a 

požadovaná míra nár�stu prodeje zboží. Na t�etím listu je zobrazeno procentní zvýšení 

prodeje jednotlivých položek zboží. A práv� dle tohoto nár�stu se ur�uje velikost 

dalších dodávek. Poslední list je ur�ený pro objednávání požadovaného množství zboží 

od jednotlivých dodavatel�.  
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Dodávky jsou od dodavatel� do skladového areálu spole�nosti dováženy 

p�evážn� kamionovou p�epravou, ale z USA jsou výrobky dopravovány v lodních 

kontejnerech. Frekvence dodávek je r�zná a nepravidelná. Závisí na množství 

vyrobených výrobk� dodavatelem. Jakmile je zboží vyrobeno v dostate�ném množství, 

aby došlo k napln�ní kapacity kamionu, je odesláno do skladu v �R. V dobách 

zvýšeného odbytu zboží m�že být frekvence dodávek i n�kolikrát týdn�.  

Jedním d�ležitým faktorem omezující objednávání a dodávání zboží je pravidlo 

schválené celoholdingovým vedení, jež udává maximální hodnotu pro skladové zásoby. 

Tato hodnota by nem�la v pr�m�ru p�ekro�it 90 dní. Neopomenutelným omezením 

po�tu skladovaného zboží je kapacita skladu, jež je v n�kolika posledních m�sících pro 

spole�nost nedosta�ující a proto je využíváno externích skladovacích prostor. 

3.1.2  Skladování zboží

 Objednané zboží v požadovaném množství je b�hem n�kolika týdn� doru�eno 

do sídla spole�nosti v Pop�vkách. Zde je povolaným pracovníkem skladu p�ijato a 

fyzicky zkontrolováno p�íchozí množství. Pokud by n�která z položek chyb�la �i 

p�ebývala, uv�domí spole�nost dodavatele o vzniklých rozdílech. V další objednávce 

dojde k jejich napravení. Avšak tento úkon nasklad�ování zboží je velice �asov�

náro�ný z d�vod� p�esného umíst�ní jednotlivých položek do skladovacích prostor.  

 Kapacita jednotlivých skladovacích prostor je uvedena v následující tabulce.  

Skladovací plocha Kapacita zboží v tunách

 Hala A  334,301 

 Hala B 430,800 

 Expedice 74,098 

 Míchárna 0,850 

Celková plocha 840,049 

        Tabulka 3.1 Kapacita skladovacích prostor spole�nosti MOTIP DUPLI s.r.o.18

                                                
18 Zdroj: Interní materiály spole�nosti MOTIP DUPLI s.r.o. 
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Dovoz zboží do objektu 
– vysklad�ovací rampy 

Vykládka zboží - expedice 

Kontrola obalu 

Rozmíst�ní zboží 
– 

Hala A, Hala B 

Expedice zboží dle objednávky 
–  

Vysklad�ovací rampy 

 Rozloha skladovacích prostor spole�nosti �iní p�ibližn� 2 640 m2 plochy. 

Detailní schéma jednotlivých skladovacích prostor je uvedeno na následujícím obrázku. 

             Obrázek 3.1  Schéma skladovacích prostor spole�nosti 
                                   (m��ítko zpracování 1:100) 19

  

              Obrázek 3.2  Grafické znázorn�ní manipula�ní �innosti se zbožím 20

                                                
19  Zdroj: Interní materiály spole�nosti MOTIP DUPLI s.r.o. 
20  Zdroj: Interní materiály spole�nosti MOTIP DUPLI s.r.o. 

Expedice 

Vysklad�ovací                      
        rampy 

Míchárna     
barev

Hala B 

Hala A 
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Pro práci ve skladních prostorách je spole�ností zam�stnáno v sou�asné dob� 15 

skladník�. Pro manipulaci se zbožím ve skladu slouží n�kolik vysokozdvižných vozík�

a n�kolik paletových vozík�. Na obsluhu vysokozdvižných vozík� je t�eba, aby byli 

zam�stnanci speciáln� vyškoleni a seznámeni s bezpe�nostními pokyny p�i jejich 

používání.   

 Zam�stnanci skladu mají také k dispozici p�ibližn� 5 p�ístroj� s názvem Scanner, 

které slouží jako pom�cka k vysklad�ování zboží dle objednávek. Hlavní funkcí t�chto 

p�ístroj� je skenování �árových kód� jednotlivých výrobk�. Objednávka se p�ímo p�es 

vnit�ní systém spole�nosti nahraje do tohoto p�ístroje a s jeho pomocí jsou jednotlivé 

položky vyskladn�ny dle objednávky. Do p�ístroje je také možné zapisovat skute�n�

vyskladn�ný po�et zboží a také je možné vepsat nulu v p�ípad�, že se daná položka ve 

skladu nenachází. D�sledky této skute�nosti jsou podrobn�ji uvedeny v kapitole 3.2 

Zpracování objednávky. 
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3.2  PR�B�H OBJEDNÁVKY PRO ZÁKAZNÍKY V �R 

 Vzhledem ke skute�nosti, že spole�nost má r�zné postupy pro zpracování 

objednávek v rámci �eské republiky a v rámci zahrani�í, uvádím oba tyto postupy 

odd�len�. Jelikož je distribuce zboží pro �eskou republiku p�evažující, budu se jí 

v�novat podrobn�ji na dalších �ádcích.   

3.2.1  P�íjem objednávky

 Spole�nost MOTIP DUPLI s.r.o. distribuuje svoje zboží pouze formou 

velkoobchodu. Pro nákup zde je tedy nutné být zapsán v obchodním �i živnostenském 

rejst�íku a mít p�i�azené identifika�ní �íslo pop�. da�ové identifika�ní �íslo.  

 Spole�nost prodává zboží p�edevším klient�m, kte�í již v minulosti od 

spole�nosti n�co nakoupili. Tito zákazníci jsou v databázi spole�nosti vedení pod 

speciálními zákaznickými �ísly, což umož�uje snadn�jší a rychlejší zpracování 

objednávek p�edevším v prvotní a kone�né fázi. Zákazním m�že uvést nap�íklad pouze 

identifika�ní �íslo �i sídlo jeho spole�nosti a dle t�chto údaj� jsou zákazníci rychleji 

nalezeni ve firemní databázi.  

 Tato skute�nost ovšem neznamená, že spole�nost nep�ijímá další objednávky od 

úpln� nových zákazník�.  Práv� naopak je možné stát se odb�ratelem této spole�nosti 

bez v�tších komplikací. Zpravidla formou telefonickou je možné se zaregistrovat a 

odebírat zboží. P�i nové registraci je nutno uvést n�kolik základních údaj�. Zejména to 

jsou název spole�nosti, pop�ípad� kontaktní osobu, sídlo spole�nosti, adresu faktura�ní, 

adresu dodací, identifika�ní �íslo atd. Pro potvrzení správnosti všech uvedených údaj�

je nutné, aby nov� registrovaný zákazník zaslal spole�nosti kopii živnostenského listu �i 

výpisu z obchodního rejst�íku. Pak už jen posta�í telefonický kontakt pro p�ípad pot�eby 

a nový zákazník je zaregistrovaný. 
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 Spole�nost p�ijímá objednávky od svých zákazník� r�zným zp�sobem. 

Nej�ast�ji je to formou telefonického objednání. Tuto formu objednání preferují spíše 

menší zákazníci p�i menších objednávkách. Zákazník volající na telefonní linku je 

p�epojen na linku zpravidla k fakturantkám spole�nosti a jim uvede svoje požadavky na 

zboží. Objednávka je zapsána na objednávkový list. Pro správné doru�ení je pot�eba  

uvést název spole�nosti a také formu doru�ení a úhrady požadované objednávky.  

Zákazník si m�že svoji objednávku p�evzít osobn� v sídle spole�nosti �i mu 

m�že být zaslána prost�ednictvím logistické spole�nosti. Úhradu pen�žní �ástky  je 

taktéž možno provést r�znými zp�soby. Jsou to zejména nej�ast�jší odb�r na fakturu, 

dále formou dobírky �i v neposlední �ad� platba v hotovosti p�i p�evzetí. Zákazníci, 

kte�í jsou v prodlení s d�ív�jší platbou, si mohou další zboží objednat pouze za 

hotovostní úhradu p�i p�evzetí zboží. Takto spole�nost p�edchází dalšímu prodlévání a 

r�stu po�tu nesplacených pohledávek.  

Další formou zadávání objednávky je formou elektronickou (prost�ednictvím             

e-mailové pošty) �i prost�ednictvím faxu. Této formy objednávání využívají p�edevším 

v�tší odb�ratelé p�i objednávkách v�tšího množství zboží. O zpracování takto p�ijatých 

objednávek je pojednáno v následující kapitole 3.2 Zpracování objednávky.  

Poslední formou objednání zboží je novinka, kterou spole�nost s velkým 

úsp�chem používá. Touto velice úsp�šnou novinkou je objednávání prost�ednictvím 

obchodního zástupce. P�sobnost spole�nosti je celorepubliková, a proto má n�kolik 

obchodních zástupc�, kte�í se starají o zákazníky v jednotlivých regionech naší 

republiky. Novinkou jsou p�ístroje, které mají všichni obchodní zástupci a s jejichž 

pomocí jsou objednávky odesílání z jakéhokoliv místa do sídla spole�nosti 

v elektronické podob�.  

Tato p�evratná novinka umožnila spole�nosti p�íjem objednávek bez nutnosti 

použití jediného listu papíru.  Vše je zpracováno elektronicky a teprve až v kone�né fázi 

je faktura zpracována lidskou rukou. Tento nový zp�sob odstranil alespo� �áste�n�

nutnost ru�ního p�epsání papírové objednávky do elektronické podoby a tím zefektivnil 

její pr�b�h z jak z hlediska �asové náro�nosti, tak i z hlediska personálních požadavk�.  
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Výhody a nevýhody objednávání

Na první pohled je p�ijetí objednávky snadnou záležitostí. Pokud se ovšem 

vyskytnou komplikace, i z banáln� lehkého úkonu se m�že stát složitý problém. A proto 

bych se nyní ráda v�novala výhodám a nevýhodám jednotlivých druh� objednávání. Je 

z�ejmé, že každý zp�sob objednání má své kladné a záporné stránky.  

Kladem telefonické objednávky je její bezprost�ední vy�ízení. Záporem by 

mohla být nevhodn� zvolená doba objednávky. Nelze vylou�it nap�íklad stavy, kdy jsou 

všechny linky obsazeny jinými zákazníky, �i se na pracovišti nevyskytuje n�kdo, kdo 

by objednávku p�ijal. O odstran�ní tohoto nedostatku pojednám v záv�ru práce. Další 

nemén� d�ležitou nevýhodou telefonické objednávky m�že být vznik tzv. 

komunika�ního šumu, což m�že vést k nesprávn� objednanému zboží.  

Výhodou objednávky prost�ednictvím faxu m��e být také její relativní rychlé 

doru�ení a zpracování. Nevýhoda se m�že vyskytnout p�i nedostatku papíru v p�ístroji, 

�i pokud objednávka nedorazí do spole�nosti celá (nap�. chybí jeden objednací list).  

Na první pohled jsou e-mailové objednávky v tomto ohledu nejspolehliv�jší. Je 

však známo, že internetová sí
 také není bezchybná a i zde m�že dojít k problém�m 

s doru�ením objednávky. 

Osobní objednání v sídle spole�nosti má za výhodu rychlé zpracování, ale také 

není bez nástrah. Spole�nost se zabezpe�ila proti nežádoucímu vstupu cizích osob do 

areálu bez p�ítomnosti kohokoliv z personálu. Toto zabezpe�ení umož�ují bezpe�nostní 

dve�e, které lze otev�ít pouze �ipovou kartou, kterou mají zam�stnanci, nebo tla�ítkem, 

které má k dispozici pracovnice na recepci. Pokud pracovnice není na svém míst�, je 

nutné vy�kat jejího návratu. Tento p�ístup je dle mého názoru správný, avšak m�l by být 

brán ohled na �ekajícího zákazníka.  

Nejv�tší výhodou jsou objednávky elektronické prost�ednictvím obchodních 

zástupc�. Jsou rychlé a snadno zpracovatelné. Nevýhodou je skute�nost, že obchodní 

zástupce není všudyp�ítomný a m�že být v danou chvíli pouze na jednom míst�.  
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3.2.2  Zpracování objednávky a p�íprava k expedici

 Druhou, nemén� podstatnou �ástí objednávkového procesu je zpracování p�ijaté 

objednávky. Zde tém�� v absolutní v�tšin� nastupuje op�t lidský faktor. P�ijatou 

objednávku je nutno p�enést z papírové podoby do po�íta�ové sít� spole�nosti. Tento 

úkon je nutno provést u všech druh� objednávek mimo objednání prost�ednictvím 

obchodního zástupce.  

 Ve vnit�ní elektronické síti budovy spole�nosti je z�ízen speciální program, 

s jehož pomocí jsou p�ijaté objednávky, které byly pracovnicí zaneseny do systému, 

odeslány do skladovacích prostor. Zde se zadaná data objednávky na�tou do p�ístroje 

Scanner a pracovníci skladu objednávku dle jednotlivých položek vyskladní. Tento 

postup p�ispívá ke snadn�jšímu a efektivn�jšímu zpracování p�ijaté objednávky. 

Položku po položce má pracovník skladu zobrazenou v tomto p�ístroji a již vyskladn�né 

položky potvrzuje po�tem skute�ného množství p�ipraveného zboží dle objednávky. 

Pokud se ovšem položka ve skladu nenachází, zanese pracovník do p�ístroje �íslici nula.  

 Po úplném vychystání požadované objednávky, umístí pracovník p�ístroj na jeho 

elektronickou základnu. Prost�ednictvím této základny se odešlou data o zpracování 

objednávky zp�t do administrativní �ásti k pracovnici, která danou objednávku dále 

zpracuje (vystavení faktury, informace o nedodaném zboží atd.). Pracovník skladu poté 

vytiskne jeden kontrolní list objednávky pro její další zpracování.   

 Zde je možné použít pravidlo neomylnosti lidského faktoru. P�i vysklad�ování 

zboží dle objednávky m�že dojít k chybám. Nej�ast�ji to jsou nesprávný po�et 

p�ipravených kus� zboží, než je uvedeno na objednávce. Dalšími chybami je úplná 

absence požadovaného zboží, �i zám�na za jiný kus zboží.  Z tohoto d�vodu je nutné 

provád�t kontrolu vyskladn�ného zboží. K jejímu provedení jsou ur�eni p�edevším 

najaté pomocné pracovní síly z pracovní agentury, tedy brigádníci. Jejich úkolem je dle 

p�iloženého kontrolního listu objednávku fyzicky zkontrolovat. Zda souhlasí druh 

výrobku, jejich po�et a také kvalita. Je-li výrobek poškozený je nutné ho vym�nit za 

jiný výrobek bez vady. P�edejde se tak zbyte�ným reklamacím zboží ze strany 

zákazník�.  
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S poškozením zboží také souvisí jeho správné a p�edevším dostate�né 

zabezpe�ení proti náraz�m a mechanickému poškození b�hem p�epravy k zákazníkovi. 

Tento úkon je také v kompetencích brigádník�. Zboží je standardn� baleno v krabicích 

již z výroby. Je to p�edevším pro snadn�jší manipulaci a uskladn�ní. Avšak pouze 

ochrana kartónové st�ny krabice je pro p�epravu nedosta�ující a vnikaly by tím 

obrovské škody. Proto je zboží baleno ješt� do dalších, pevn�jších krabic. Dle pot�eby 

jsou p�epravní krabice dále vypl�ovány bublinkovou folií, která zboží chrání proti 

nárazu a fixuje ho ve stabilní poloze.  

Veškeré kontrolované zboží z dané objednávky se takto umístí do p�epravních 

krabic a p�edá se na balící linku. Zde se krabice zalepí, aby nedošlo k jejímu rozev�ení, 

a n�kolika um�lohmotnými pásky se zajistí i po stranách. Tento proces se odehrává 

s každou objednávkou každý den.  

  

3.2.3  Odeslání objednávky

 Na konci každého pracovního dne jsou všechny objednávky p�ipravené 

k odeslání a ozna�eny speciálním štítkem dle požadavk� logistické spole�nosti, která 

zajiš
uje rozvoz zboží k zákazník�m. Na m�j dotaz pro� si spole�nost nezajiš
uje 

p�epravu zboží samostatn�, mi byla dána jasná odpov��. Denn� je spole�ností MOTIP 

DUPLI s.r.o. dodáváno zboží do cele �eské republiky. Zárove� spole�nost garantuje 

dodání zboží do 24 hodin.  Proto, kdyby m�la po�ídit vozový park na rozvoz zboží po 

celé �R, bylo by to mnoho aut a vyžadovalo by to nemalé pen�žní prost�edky. Takto je 

pro spole�nost výhodn�jší využívat služeb externí p�epravní spole�nosti, p�i mnohem 

menších nákladech.  

 P�epravní spole�nost, jejíž název nelze uvést, poskytuje spole�nosti MOTIP 

DUPLI s.r.o. p�epravu zásilek v rámci celé �eské republiky. Logistická spole�nost 

doru�í zákazník�m zboží zpravidla druhý den po p�evzetí. Pouze výjime�n� je zboží 

dováženo k zákazník�m prost�ednictvím obchodních zástupc�, �i jiných pov��ených 

osob. Je v nejlepším zájmu spole�nosti, aby byla objednávka zákazníkovi doru�ena 

v požadovaném množství, nepoškozená a samoz�ejm� v p�ijateln� krátké dob�.  
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3.3  PR�B�H OBJEDNÁVKY PRO MA�ARSKÉ ZÁKAZNÍKY 

 Pr�b�h objednávky pro �eskou republiku byl již popsán. Pro Slovenskou 

republiku je zpracování objednávky shodné se zpracováním pro zákazníky v �R. Nyní 

se zam��ím na zpracování objednávky pro ma�arského zákazníka, jenž se od klasického 

zpracování ve v�tší mí�e odlišuje. 

 Zprost�edkovatelem v Ma�arsku je spole�nost MOTIP DUPLI HUNGARIA. 

Tato spole�nost je centrálním zprost�edkovatelem sortimentu zboží pro celé území 

Ma�arska. Ma�arští zákazníci zašlou každý svoji objednávku do místní pobo�ky 

spole�nosti. Ta ji p�evezme a zpracuje do elektronické podoby. Všechny tyto jednotlivé 

objednávky shrne do jednoho souboru a odešle spole�nosti v �R.  

Každý týden, zpravidla na jeho za�átku, je �eské pobo�ce e-mailovou poštou 

doru�ena objednávka jako souhrn všech objednávek ve formátu ORDER.csv. Tento 

speciální formát lze otev�ít standartn� v programech MS Office, avšak v t�chto 

programech jsou data zobrazena jako kumulace mnoha �ísel a dat odd�lených st�edníky. 

Z tohoto formátu je objednávka jen velice obtížn� ne-li v�bec �itelná a je ji t�eba 

p�etransformovat do p�ijatelné podoby.  Pro tento ú�el slouží spole�nosti program MS 

Visual FOX Pro, jehož prost�ednictvím se p�ijatá objednávka roz�lení do jasn�

odd�lených celk�.  

Tato úprava umožní nejen p�ehlednost pro oko lidské, ale takto upravená data 

lze rovnou importovat do programu Exact, jež byl vyvinut externí firmou speciáln� pro 

spole�nost MOTIP DUPLI s.r.o. Tento program p�íjme data objednávek od jednotlivých 

ma�arských zákazník� a všechny shrne do jediné objednávky. Tím vznikne spole�nosti 

souhrn všech druh� požadovaného zboží v souhrnném množství. Je to efektivn�jší 

zp�sob p�edevším z hlediska �asového, kdy si p�íprava objednávek souhrnn� a bez 

nutnosti hledat opakující se položky jednotliv� vyžádá daleko mén� pracovního �asu.  

Takto p�ipravená souhrnná objednávka se odešle do skladu, kde jí pracovníci 

vyskladní v souhrnných po�tech. P�ipravené zboží ovšem neobsahuje návody k použití 
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v ma�arském jazyce, proto je nutno toto zboží polepit ma�arskými etiketami. Tuto 

�innost provedou brigádníci.  

Po dokon�ení polepování jsou pracovník�m skladu dodány podklady 

vygenerované z p�ijaté ma�arské objednávky. Tyto poklady obsahují již znovu 

rozt�íd�né jednotlivé objednávky jednotlivých zákazník� z Ma�arska. Ze souhrnného 

množství zboží, které již má etikety s ma�arským návodem, nyní pracovníci skladu 

„složí“ všechny jednotlivé objednávky. Každou objednávku zvláš
 zabalí a p�ipraví 

k p�eprav�.  

Tento popsaný postup prvotního shrnutí a následného odd�lení objednávek má 

jednu obrovskou výhodu. A tou je dvojí kontrola vyskladn�ného zboží. Pokud souhlasí 

množství zboží, které bylo vyskladn�no p�ed etiketací a následn� rozd�leno po ní, vše je 

v po�ádku a pracovníci postupovali správn�. Pokud se najdou nesrovnalosti, bude se 

p�esn� v�d�t jakého výrobku se to týká.  

Po rozd�lení na jednotlivé objednávky je každá objednávka opat�ena doru�ovací 

adresou, nebo
 ma�arská pobo�ka nemá skladovací prostory a zboží ze skladu v �R je 

zasíláno p�ímo ma�arským zákazník�m.  Soupisy jednotlivých objednávek se zp�t 

zašlou administrativ�, tentokrát do faktura�ního odd�lení. Zde je nutné zanést zjišt�ná 

data do po�íta�e. Tento postup ješt� není bohužel automatizovaný, proto jej musí 

provést pracovnice administrativy.   

Zjišt�né po�ty zboží, které není skladem, tudíž nebude posláno, jsou faxem 

zaslány na pobo�ku v Ma�arsku. Poté je vystavena souhrnná faktura na objednané 

zboží a tato faktura je zaslána faxem i poštou do Ma�arska spole�nosti MOTIP DUPLI 

HUNGARIA, která vystaví jednotlivé faktury pro ma�arské odb�ratele..  
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4  VLASTNÍ NÁVRHY �EŠENÍ 

 Spole�nost MOTIP DUPLI s.r.o. p�sobí na tuzemském trhu již hodnou �ádku let. 

Z neznámé pozice se dostala do podv�domí v�tšiny populace, která se alespo� �áste�n�

pohybuje ve sfé�e autolak�, autokosmetiky, autodopl�k� �i hobby �inností. Odvážím si 

konstatovat, že spole�nost odvedla velký kus práce a sv�d�í o tom nejen tém�� 80% 

podíl na tuzemském trhu.  

V dob� vzniku spole�nosti byly zajisté jiné podmínky na trhu a je žádoucí, aby 

se každá spole�nost s trhem sou�asn� m�nila a p�izp�sobovala se mu. Spole�nost nemá  

nijak významné problémy se standardním zpracováním objednávek od zákazník�. Pro 

ú�ely zpracování dat si nechala externí spole�ností vytvo�it speciální program, jenž 

usnad�uje pracovník�m v mnohém práci. Avšak toto konstatování platí pouze pro 

objednávky, které jsou již zaneseny v systému interní sít� spole�nosti a objednávky od 

ma�arských odb�ratel�. 

Zam��íme-li se na tuzemskou sféru p�sobnosti spole�nosti, je z�ejmý jeden 

podstatný nedostatek. A
 spole�nost p�íjme objednávku od �eského zákazníka 

jakoukoliv formou, vždy je t�eba, aby ji ruka pracovníka zanesla do po�íta�e a umožnila 

tak objednávce další postup v jejím zpracování. Tento nedostatek by bylo možné 

�áste�n� omezit p�ípadn� odstranit a to dnes hojn� využívanou, a stále se rozvíjející 

formou internetového obchodu. 

Spole�nost má svoje internetové stránky, kde se zákazník m�že dozv�d�t 

všechny d�ležité informace nejen o spole�nosti samotné, ale také o jejich sortimentu 

zboží. Práv� tuto skute�nost shledávám na internetových stránkách spole�nosti 

pozitivní. Spot�ebitel daného zboží se zde dozví vše pot�ebné k jeho správnému použití. 

Ano spole�nost o sortimentu zboží na svých stránkách uvádí tém�� maximum nutné pro 

b�žného spot�ebitele. Avšak pro� této výhody stále nevyužívá?  

Kdo by zavítal na stránky spole�nosti, vybral si zboží dle svého uvážení a hledal 

typický odkaz s nápisem „ P�idat do košíku“, m�že být ovšem nep�íjemn� p�ekvapen. 

V dnešní stále se rozši�ující dob� všech druh� e-shop�, vidím nemožnost nakoupit zboží 
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formou internetového obchodu od spole�nosti MOTIP DUPLI s.r.o. jako zásadní 

nedostatek. Z tohoto d�vodu bych se v�novala p�edevším vizi realizace internetového 

obchodu v co nejkratším �asovém horizontu.  

Je pochopitelné, že tato forma obchodování m�že být pro spole�nost velikou 

zát�ží, avšak v porovnaní s p�ínosy, které se spole�nosti naskytnou, také obrovskou 

výhodou. Nejv�tší p�ínosem by zajisté bylo zefektivn�ní práce a úspora nejen z hlediska 

�asového, ale z toho plynoucí i možná úspora z hlediska finan�ního. Pracovníci by 

nemuseli již každou p�ijatou objednávku jednotliv� zadávat do po�íta�e a mohli by se 

tak v�novat více dalším �innostem.  

Velkoobchodní prodej, jenž spole�nost poskytuje, v sob� skýtá n�která úskalí.  

Jedním zásadním problémem by mohlo být, jak zamezit objednávání zboží jednotlivým 

zákazník�m, kte�í by byli kone�nými spot�ebiteli. Jak je známo, ve spole�nosti MOTIP 

DUPLI s.r.o. lze nakupovat zboží pouze po p�edložení živnostenského listu �i výpisu 

z obchodního rejst�íku. Mým návrhem proto je, aby každý zákazník spole�nosti dostal 

p�i�azeno svoje p�ihlašovací jméno i heslo, a po jejich zadání by mu bylo umožn�no 

realizovat objednávku p�ímo na internetových stránkách spole�nosti. Pro nové 

zákazníky by samoz�ejm� existovala možnost registrace, s níž by souviselo i p�i�azení 

p�ihlašovacích údaj� k internetovému objednávání.

Další problém by mohl nastat v souvislosti se skute�ností, jak zabránit možnosti 

objednání, pokud by byl zákazník spole�nosti stále dlužen za p�edchozí neuhrazené 

faktury. V takovém p�ípad� by spole�nost m�la zajistit provázanost odd�lení 

objednávek s odd�lením pohledávek a kontrolovat, zda-li bude danému zákazníku 

umožn�no nové objednání, �i si bude moci zboží objednat pouze za podmínky platby v 

hotovosti p�i p�evzetí zboží.  
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Kalkulace finan�ních a �asových náklad�

 V první �ad� je pot�eba aktualizovat internetové stránky spole�nosti na dnešní 

úrove�. Je t�eba doplnit sortiment zboží o nové výrobky, které se na stránkách 

spole�nosti nenacházejí, pop�ípad� odstranit výrobky, které spole�nosti již 

nedistribuuje. Samotná aktualizace internetových stránek bude vyžadovat p�edevším 

zastoupení v personální a �asové oblasti. 

Klí�ová bude spolupráce s externí spole�ností, jenž bude aktualizaci 

internetových stránek realizovat. Dále bude nutná spolupráce osob, které poskytnou 

externí spole�nosti pot�ebné informace o podob� stránek a nových výrobcích pro 

dokonalou aktualizaci stránek. P�edpokládané náklady na aktualizaci stránek se budou 

pohybovat ve výši n�kolika desítek tisíc korun. Hrubý odhad za aktualizaci 

internetových stránek a spušt�ní elektronického obchodu  40-50 tisíc korun. 

Odhadované nálady na mzdy pracovník�, kte�í budou externí spole�nosti poskytovat 

informace, p�ibližn� 10-20 tisíc korun.

Druhým kritériem je nutná existence softwaru, který by byl schopen p�ijmout a 

analyzovat data odeslané zákazníkem z elektronického formulá�e umíst�ného na 

internetových stránkách. Pro spole�nost MOTIP DUPLI s.r.o. byl takový program již 

d�íve vyvinut, avšak v d�sledku rozší�ení sortimentu zboží nebyl elektronický obchod 

spušt�n. Program je již ve spole�nosti používán pro p�íjem objednávek od obchodních 

zástupc� p�es speciální p�enosové p�ístroje. Zadaná objednávka se zobrazí p�ímo 

v po�íta�i p�íjemce – tedy pracovníka spole�nosti. Internetový obchod by m�l pracovat 

za podpory stejného programu, tzn. zadaná objednávka by se p�ímo zobrazila v po�íta�i 

spole�nosti.  
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Je t�žké p�edb�žn� odhadnout skute�ný p�ínos internetového objednávání. 

Avšak nastavíme-li si n�kolik odhadových parametr�, lze p�edevším �asovou úsporu 

ilustra�n� vy�íslit. Každá objednávka je odlišná svojí velikostí. Následující tabulka 

uvádí odhadované pr�m�rné doby zpracování jednotlivých druh� objednávek dle po�tu 

položek.  

Objednávka (dle po�tu položek) Odhadovaná pr	m�rná �asová náro�nost

Malá (do 10 položek) 5 minut 

St�ední (do 20 položek)  10 minut 

Velká (nad 20 položek) 25 minut 

Tabulka 4.1 Odhadovaná �asová náro�nost objednávek 

P�i výše odhadnutých pr�m�rných hodnotách lze vypo�ítat možnou úsporu �asu 

p�i zadávání objednávky do po�íta�e. P�edpokládáme-li dvacet objednávek za jeden 

pracovní den – 15 malých, 4 st�ední a 1 velká objednávka – je �asová úspora 140 minut 

b�hem jediného dne. V týdenním horizontu je to už 16 hodin, což lze chápat jako 2 

pracovní dny. Toto �íslo se zdá být alarmující, avšak je pouze odhadem možného stavu.   

Výhodou takto uspo�eného �asu by bylo jeho využití k mnoha jiným pracovním 

�innostem. Neopomíjenou výhodou je zajisté také zrychlení celého objednávkového 

procesu, zejména v po�áte�ní fázi. Nevýhodou, p�edevším pro pracovníky, by mohla 

být skute�nost, kdy bude docházet ke snížení stavu zam�stnanc� v d�sledku nadbyte�né  

pracovní síly. Avšak v tomto ohledu spole�nost svým zam�stnanc�m vychází pln�

vst�íc a jsem p�esv�d�ená, že by našla pro pracovníka jiné uplatn�ní, než aby ho 

propustila.  



- 46 -

�asová úspora p�i využívání elektronického obchodu

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 20+

Po�et položek objednávky

�
a

s
o

v
á

 n
á

ro
�

n
o

s
t 

z
p

ra
c

o
v

á
n

í 

[m
in

]

Sou�asný stav

P�edpokládaný stav

     
     Graf 4.1  �asová úspora z hlediska elektronického obchodu

  

Dále je možné demonstrovat snížení náklad� p�i zavedení elektronického 

obchodu na mzd� pracovník�. Vyjdeme-li z výše vypo�tené úspory �asu, která �iní    

140 minut za jeden den, lze toto využít také k výpo�tu úspory pen�žní na pracovníka. 

P�edpokládejme pr�m�rné náklady na pracovníka 100K� za 1 pracovní hodinu. 

Následující tabulka vy�ísluje jednotlivé náklady za r�zná �asová období.  

�asové období…    Úspora na mzdách pracovník	…

        1 den                     233,34 K�

1 týden                 1.166,67 K�

1 m�síc                 4.666,67 K�

        1 rok               56.000,00 K�

                    Tabulka  4.2  Úspora na mzdách za r�zná �asová období 

 Z uvedených výpo�t� vyplývá, jaká velká m�že být úspora spole�nosti po 

zavedení internetového objednávání.  
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5  ZÁV�R 

Úkolem mojí bakalá�ské práce bylo analyzovat a zhodnotit situaci p�i pr�b�hu a 

zpracování zakázky vybraným podnikem. Pro tuto analýzu jsem si vybrala spole�nost 

MOTIP DUPLI s.r.o. se sídlem v Pop�vkách u Brna. Ve jmenované spole�nosti jsem 

danou analýzu provedla ze dvou klí�ových hledisek – a to z hlediska tuzemského 

zpracování objednávek a z hlediska zpracování objednávek ma�arských. Probíhající 

zpracování objednávek jsem na základ� daných zjišt�ní zhodnotila.  

Spole�nost nemá p�íliš závažné nedostatky ve zpracování p�ijatých objednávek. 

Zejména v oblasti p�íjmu objednávek od ma�arských zákazník� má spole�nost 

zavedený skv�le fungující program, který usnad�uje v mnohém pracovník�m práci. 

Obrovskou výhodou tohoto objednávání je p�ímý p�enos dat v elektronické podob�. 

Avšak z hlediska objednávání v �eské republice tomu tak bohužel není. Každou 

p�ijatou objednávku musí pracovník ru�n� zanést do po�íta�e a teprve potom ji lze 

zaslat ke zpracování do skladu. Tento nedostatek by bylo vhodné odstranit umožn�ním 

elektronického objednávání p�ímo na internetových stránkách spole�nosti. Velkým 

nedostatkem je také neaktuální nabídka zboží na internetových stránkách spole�nosti. 

Spole�nost MOTIP DUPLI s.r.o. je velice úsp�šnou spole�ností a m�la by m�la 

své konkuren�ní výhody na tuzemském trhu využívat. Proto bych jí doporu�ila 

p�edevším aktualizaci internetových stránek v oblasti sortimentu zboží a dále realizovat 

p�ípravy a podklady pro spušt�ní internetového obchodu. Podobný princip ve 

spole�nosti již využívají obchodní zástupci, kdy jsou jimi odeslané objednávky p�ímo 

zpracovány v elektronické podob� a odpadá tím nutnost zanesení dat do po�íta�e. 

Samoz�ejm� s tímto zavedením elektronického obchodu lze spojit nemalé 

vedlejší finan�ní náklady, p�edevším za aktualizaci internetových stránek 

prost�ednictvím externí spole�nosti, ale také za nutné ohodnocení zam�stnanc� za 

spolupráci p�i tvorb� stránek. Jejich odhadnutá výše je v pr�m�ru 60 tisíc korun. Avšak 

dle mého postoje nezávislého pozorovatele bude toto zavedení pro spole�nost 

obrovským p�ínosem. Jen si p�iznejme, kdo by dnes necht�l realizovat objednávku 

z pohodlí svého domova! 



- 48 -

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY  

1) FORET, M. Jak komunikovat se zákazníkem. Praha. 2000. ISBN 80-7226-301-3. 

2) GEFFROY, E. K. Zákazník - náš protivník, nebo partner?. ISBN 80-7261-034-1. 

3) HORÁKOVÁ H. a KUBÁT J. �ízení zásob - Logistické pojetí, metody,  …                     

…..aplikace,.praktické úlohy. Profess Consulting. Praha. 1999. ISBN 80-85235-55-2. 

4) KALKA, R. a MÄEN, A. Marketing. Klí� k rozhodování, co prodávat, komu a jak. 
…..2003..ISBN: 80-247-0413-7. 

5) KRENK, M. Zadávání ve�ejných zakázek. 1. vyd. 2005.  ISBN 8072623435. 

6) LHOTSKÝ, O. Organizace a normování práce v podniku. 2005. ISBN 8073570955. 

7) LYKOVÁ, J. Jak organizovat a �ídit úsp�šný prodej. 2002. ISBN 80-247-0205-3. 

8) PERNICA, P. Logistika - Vymezení a teoretické základy. Praha : Vysoká škola 

….ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodá�ská. 1995. ISBN 80-7079-820-3. 

9) PERNICA, P. a kol. Nákladní doprava a zasílatelství. 2.vyd. 2005. ISBN 80-7357-086-6. 

10) RAIS, K. Opera�ní a systémová analýza. Brno: Vysoké u�ení technické v Brn�. 

…….Fakulta podnikatelská. 2001. ISBN 80-214-1924-5. 

11) �EZNÍ�EK, B. Logistika. Pardubice : Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana 

…...Pernera. 1997. ISBN 80-7194-093-3. 

12) SCHULTE, Ch. Logistika. 1.vydání. Praha. 1994. ISBN 80-85605-87-2. 

13) STUCHLÍK, P. a  DVO�Á�EK, M. Marketing na internetu. Praha. 2000.

…….ISBN 80-7169-957-8. 



- 49 -

14) SVOBODA, V. Doprava jako sou�ást logistických systém�. 2006.                    

……...ISBN 80-86031-68-3. 

15) VOSOBA, P. Dokonalé služby - Co cht�jí zákazníci. 2004. ISBN 80-247-0847-7. 

16) VO�ÍŠEK, J. Strategické �ízení informa�ního systému a systémová integrace. 
…….Praha. 1997. ISBN 80-85943-40-9. 

Ostatní materiály: 

Interní firemní materiály spole�nosti MOTIP DUPLI s.r.o. 



- 50 -

SEZNAM OBRÁZK�, TABULEK A GRAF�

Obrázek  1.1  Organiza�ní struktura spole�nosti MOTIP DUPLI s.r.o. ........................ 10

Obrázek  3.1  Schéma skladovacích prostor spole�nosti ............................................... 31

Obrázek  3.2  Grafické znázorn�ní manipula�ní �innosti se zbožím ............................. 31

Tabulka  2.1 Funkce balení ............................................................................................ 25 

Tabulka  2.2  Výhody a nevýhody jednotlivých druh� dopravy .....................................29 

Tabulka  3.1 Kapacita skladovacích prostor spole�nosti MOTIP DUPLI s.r.o. ............ 30 

Tabulka  4.1 Odhadovaná �asová náro�nost objednávek .............................................. ...44 

Tabulka  4.2  Úspora na mzdách za r�zná �asová období ............................................. 45

Graf  2.1  Grafické znázorn�ní procesu zásobování....................................................... 22 

Graf  2.2  Graf závislosti N(q)/q .................................................................................... 23 

Graf  4.1 �asová úspora z hlediska elektronického obchodu ........................................ 45


