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ANOTACE : 

 

Bakalářská práce představuje analýzu řízení výkonů logistických činností ve 

společnosti Kola Šírer, která působí na Českém trhu již 15 let. Ve své práci se 

zaměřím především na zhodnocení materiálových a informační toků ve 

společnosti a navrhnu vhodná řešení pro řízení logistických činností s ohledem na 

současný stav a také na plánované rozšíření obchodní sítě. 

 

 

ANNOTATION : 

 

The  Bachelor’s thesis represents the analysis of leading the achievement of 

logistic activity in the company-bicycles Šírer, whitch is already 15years on the 

Czech trade-market. I would especially like to concentrate my work on the 

valorization of material and informative streams in the company. And I will also 

suggest suitable solutions for the leading of logistic activities considering the 

present condition and also the planned spreading of the commercial system. 

 
 
 

KLÍ ČOVÁ SLOVA : 

Logistika, zásobování, dodávky, objednávka, řízení výkonů logistických činností, 

Kola Šírer s.r.o.  
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Bycicles from Srirer company 
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1. ÚVOD 
 

Bakalářskou práci na téma „Řízení výkonů logistických činností“ jsem si 

vybrala proto, že mě tato problematika zaujala. Vždy jsem měla blíže k ekonomii 

a účetnictví, a proto jsem se chtěla rozšířit i dalším směrem. Tato bakalářská práce 

mi umožnila blíže se seznámit s tokem materiálových a informačních toků v rámci 

analyzované společnosti. Získala jsem tak další teoretické i praktické poznatky 

z oblasti zásobování, nákupu, výběru vhodného dodavatele, ale také o tom, jaký 

vliv mohou mít informační toky v rámci společnosti. 

 

Cílem této práce je charakterizovat obchodní společnost Kola Šírer s.r.o. a 

v ní přestavit a zhodnotit řízení výkonu logistických činností a zaměřit se 

především na materiálové a informační toky. Stručně řečeno nastínit problematiku 

logistiky. Součástí práce je analýza současného stavu logistické koncepce 

společnosti a její vyhodnocení. Na základě vyhodnocení, bude proveden návrh na 

optimálnější řízení činností. Práci bych ráda zaměřila na současné nedostatky 

materiálových a informačních toků, které při stávajícím stavu fungování mají 

vysoké náklady, které tak  negativně mohou působit jak na zákazníka, tak i na 

společnost. 

 

Práce je rozdělena do následujících bloků: 

Na začátku práce bych v druhém bloku ráda představila společnost Kola 

Šírer s.r.o., kterou jsem si pro svou bakalářskou práci vybrala. Konkrétně řečeno, 

nejdříve charakterizuji společnost, dále představím jehí vnitřní a organizační 

strukturu a popíši oblast činnosti kterou se zabývá. Pro názornější přiblížení 

společnosti, bych ráda nastínila i její historický vývoj. Po představení společnosti 

se zaměřím na vymezení materiálových a informačních toků. 

 

Ve třetím bloku budou nastíněny možné definice a cíle řešení v oblasti 

materiálových a informačních toků, tak aby jejich řešení bylo co nejoptimálnější. 
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Ve čtvrté kapitole bude hodnocena analýza současného stavu logistické 

koncepce společnosti Kola Šírer s.r.o. Tady bych ráda představila současné 

fungování oblasti materiálových a informačních toků. 

 

V páté kapitole provedu vyhodnocení teoretických předpokladů, kterých 

jsem docílila studiem logistiky, které bylo nezbytné zvládnout pro úspěšné 

dokončení bakalářské práce.  

 

V šesté kapitole představím optimální návrh na řešení nedostatků, 

zaměřený na snížení nákladů pro společnost, ale též zjednodušení či zdokonalení 

práce pracovníků, kteří jsou za danou činnost odpovědni. 

 

Poslední sedmá kapitola potom zakončí mou práci tím, že budou zhodnoceny 

přínosy a podmínky pro možnou realizaci. 
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2. POPIS PODNIKÁNÍ SE ZAM ĚŘENÍM NA : 

2.1. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

2.2. MATERIÁLOVÉ TOKY  

2.3. INFORMA ČNÍ TOKY  

 

2.1. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI KOLA ŠÍRER S.R.O. 

 

2.1.1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKU  

Název:    Kola Šírer, s.r.o. 

Sídlo společnosti:  Praha, Koloděje 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Velikost společnosti:  sídlo (Praha), 3 prodejní místa (Brno, Beroun, České 

Budějovice), 30 zaměstnanců, řadíme mezi malé podniky 

 

Typ firmy 

Jedná se o společnost, která se zabývá jak obchodní činností, konkrétně 

maloobchodní a výrobou rámů silničních kol. 

 

2.1.2. PŘEDMĚT ČINNOSTI  

Společnost Kola Šírer, s.r.o. jak již bylo výše zmíněno, se zabývá 

maloobchodním prodejem jízdních kol silničních, treckingových a horských. Dále 

provádí servis záruční a pozáruční vztahující se k nabízeným kolům. Součástí 

jejich maloobchodní nabídky jsou i cyklistické doplňky jako náhradní díly, dresy, 

helmy atd. 

 

Dle obchodního rejstříku je předmět podnikání vymezen následovně: 

- reklamní činnost a marketing 

- výroba kovového spotřebního zboží 

- výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových 

dopravních prostředků 

- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 
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2.1.3. ZALOŽENÍ SPOLE ČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM  

Společnost s ručením omezeným je nejjednodušší typ kapitálové 

společnosti i přesto, že obsahuje spoustu prvků osobní společnosti. Velikou 

výhodou tohoto typu společnosti je to, že v omezené míře ručí za své závazky, 

v poměrně nízké hodnotě základního jmění, ale také i malou administrativní 

náročností. Právě z tohoto důvodu, se bratři Šírerové rozhodli pro změnu svého 

statusu z fyzických osob na s.r.o. Veškerá právní úprava společnosti s ručením 

omezeným je dána obchodním zákoníkem. 

 

Základní kapitál pro založení společnosti dle obchodního zákoníku je 

stanoven na částku 200 000 Kč. Výše vkladu každého společníka musí tvořit 

minimálně 20 000 Kč a musí být dělitelná na celé tisíce. Při založení Kola Šírer 

byl 5. března 2007 složen základní kapitál oběma společníky následovně: 

- Jan Šírer  120 000 Kč 

- Radek Šírer   80 000 Kč 

Oba společníci mají status jednatele a jsou oprávněni jednat jménem 

společnosti v celém rozsahu samostatně.  

 

Před tím, než byl podán návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku, 

muselo být splaceno celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí být splaceno 

nejméně 30%. 

 

Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti Kola Šírer do 

výše souhrnu nesplacených částí vkladů obou společníků podle stavu zápisu 

v obchodním rejstříku.  

 

Obchodní firma Kola Šírer společnosti s ručením o mezeným musí obsahovat 

ve svém názvu jedno z následujících označení: 

- Společnost s ručením omezeným 

- Spol. s r. o. 

- S. r. o. 
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Za statutární orgán společnosti Kola Šírer s.r.o. jsou považováni oba dva 

společníci za jednatele. Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat každý jménem 

společnosti samostatně, pokud nestanoví společenská smlouva jinak. Jednatelé Jan 

a Radek Šírerovi nesou veškerou právní odpovědnost za vedení společnosti Kola 

Šírer, vedení účetnictví, odpovědnosti vůči úřadům atd.  Platí pro ně zákaz 

konkurence.  

 

2.1.4. VELIKOST SPOLEČNOSTI, PROSTOROVÉ ROZMÍSTĚNÍ  

 

Velikost společnosti 

Společnost Šírer má 30 zaměstnanců, z toho 2 jsou zároveň jednateli společnosti. 

Roční obrat projeden je 12 mil, z čehož 2/3 tržeb tvoří tržby za prodej jízdních 

kol. Zbylou 1/3 pokrývají tržby za cyklodoplňky a servis. 

 

Prostorové rozmístění 

Společnost Kola Šírer má 3 prodejny a jedno sídlo společnosti. 

Místo Předmět činnosti Počet zaměstnanců 

Praha Vedení společnosti, administrativa 3 

Brno, Vídeňská 106C Prodejna, servis 10 

České Budějovice, Rudolfská 11 Prodejna, servis 7 

Beroun, V Plzeňské bráně 1 Prodejna, servis 10 

 

2.1.5. SORTIMENT NABÍZENÉHO ZBOŽÍ A SLUŽEB  

 

Stručné představení sortimentu prodávaných výrobků a nabízených služeb 

Horská jízdní kola značek - Author, Apache, Feld, Kona, Merida, Specialized, 

Superior, Gary Fischer, Trek, GT 

Trekingová jízdní kola – Author, Merida, Superior 

Silniční kola – Šírer, Trek 

Cyklodoplňky:  

- Cyklistické helmy značek (Bell, Giro, Lazer, Uvex) 

- Cyklistické dresy a oblečení značek (Northwave, Atex, Autor, Axon, 

Biemme, Specialized, Newline, Merida)  
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- Cyklistické tretry značek (Axon, Merida, Specialized)  

- Cyklistické brýle značek (Axon, BBB, Merida, Uvex)  

- Cyklistické batohy a brašny značek (Camelbak, Autor, Merida, Axon)  

- Cyklocomputery značek (Sigma, Cateye ) 

 

Cyklokomponenty (přehazovačky, přesmykače, převodníky, brzdy – v-barke nebo 

kotoučové – mechanické, hydraulické, vidlice, pedály, SPD, řídítka, sedlovky, 

sedla. 

 

Společnost Kola Šírer je výhradním dovozcem cyklokomponentů Campagnolo 

pro Českou republiku. 

 

Dále je Šírer prodejcem cyklokomponentů značek (Shimano, Ritchey, Sram, 

Suntour, Rockshock, Manitou, Tektro, Gates) 

 

2.1.6. ORGANIZA ČNÍ STRUKTURA  

 

Vnit řní organizační struktura společnosti 

Z hlediska vnitropodnikové ekonomické struktury je uplatněno střediskové 

hospodářství. Každá prodejna je samostatným subjektem, který má svého 

vedoucího. Hlavní vedení, které však provádí celé řízení se nachází v sídle 

společnosti. 

 

Organizační struktura 

Protože společnost Šírer patří podle počtu zaměstnanců k malým 

podnikům má funkcionální organizační strukturu. V čele podniku stojí 2 jednatelé, 

kteří jsou rovněž majiteli společnosti. V přímé podřízenosti mají 3 pracovníky, 

manažery prodejen, kteří odpovídají za vedení jednotlivých prodejen. Tito 

vedoucí prodejen mají pod sebou prodavače a pracovníky servisu a skladu. 
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Schéma organizační struktury 

    Vedení společnosti Šírer 

o Jan Šírer 

o Radek Šírer 

 

 

 

Brno    Beroun    České Budějovice 

- vedoucí prodejny  - vedoucí prodejny  - vedoucí prodejny 

 

(servis, prodej)  (servis, prodej)  (servis, prodej) 

2 servisní technici  2 servisní technici  2 servisní technici 

7 prodavačů   7 prodavačů   3 prodavači 

 

2.1.7. VZNIK A HISTORIE SPOLE ČNOSTI ŠÍRER  

 

Společnost Šírer vznikla v roce 1992 zápisem do živnostenského rejstříku, 

kdy jeden z jejich zakladatelů Jan Šírer si zřídil živnost na zámečnictví a výrobu 

rámů jízdních kol. Postupem času si zřídil v roce 1994 živnost i jeho bratr Radek  

Šírer na obchodní činnost, konkrétně koupě zboží za účelem dalšího prodeje. 

Postupně začali společně podnikat a otevřeli svou první provozovnu v Berouně, 

kde nabízeli jízdní kola a zprostředkovávali servis, jak záruční, tak i pozáruční.  

 

Postupem času rozšířili svoji činnost do měst jako je Brno a České 

Budějovice. Koncem roku 2006 se rozhodli, že založí společnost s ručením 

omezeným a tak na základě vkladu byly zapsáni do obchodního rejstříku jako 

společnost s ručením omezeným. 
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2.2. MATERIÁLOVÉ TOKY  

 

 Za materiálové toky můžeme považovat ve společnosti Šírer pohyb 

materiálu a zboží od dodavatele do prodejny. Odtamtud zboží putuje přímo ke 

koncovému zákazníkovi na základě jeho požadavků. 

 

2.3. INFORMAČNÍ TOKY  

 

Za informační toky považujeme  procesy od tvorby objednávky, dodání zboží 

dodavatelem, úhrada daňového dokladu. Součástí informačních toků jsou také 

ostatní informace, které jdou zároveň s fakturou a její následná úhrada. 
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3. DEFINICE CÍLE ŘEŠENÍ 

 

Ráda bych se zaměřila na zhodnocení  logistických procesů současné koncepce 

s vymezením na materiálové a informační toky ve společnosti Kola Šírer. Součástí 

této práce je i návrh řešení stávající situace, které by bylo optimálnější než 

současná koncepce logistických procesů a především materiálové a informační 

toky.  

 

Protože společnost Šírer uvažuje o postupné rozšíření prodejních sítí po České 

republice v časovém horizontu do 10-ti let, tak bych též navrhla model, který bude 

vhodný pro širší obchodní síť. Tento model bude minimalizovat logistické 

náklady a tím tak dosáhne větší optimalizace pro logistické výkony. 

 

V každém případě, bych ráda navrhla řešení tak, aby bylo snadné na zaběhnutí do 

praxe a tím pádem tak pro společnost Šírer v maximální míře využitelné téměř  

okamžitě.  
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4. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU LOGISTICKÉ KONCEPCE FIRMY  

 

Jak již bylo výše zmíněno, společnost Šírer má na území České republiky 

pouze 3 prodejny. Každá prodejna má nastavenou svou vlastní logistickou 

koncepci, za kterou odpovídá vedoucí pracovník (manažer) prodejny. Prodejny 

jsou vzájemně propojeny informačním systémem Money S3, který umožňuje 

nahlížet na stavy zásob ostatních prodejních míst, avšak možnost objednávky 

dává jen konkrétnímu pracovníkovi v dané prodejně. 

 

Vzhledem k tomu, že skladovací prostory pro zásoby každé prodejny jsou 

velice malé, je většina zboží vystavena na prodejně a ve skaldu jsou drobné 

náhradní díly, které slouží pro servis jízdních kol. Manažer z tohoto důvodu musí 

dbát na to, aby mezi objednávkou a dodávkou zboží nevznikly velké mezery, 

které by mu způsobily kritická místa zásob. Proto bylo velice důležité vytipování 

konkrétních dodavatelů, kteří jsou včas schopni pokrýt poptávku po zboží. 

 

4.1. DODAVATELÉ  

 

Jako součást této kapitoly bych chtěla představit jednotlivé dodavatele 

včetně dodacích lhůt a podmínek dodání. Tyto obchodní podmínky jsou ošetřeny 

v písemných smlouvách mezi Kola Šírer s.r.o. a jednotlivými dodavateli 

uvedených v následujících tabulkách. Podpisová práva k uzavírání smluv za 

společnost mají oba dva jednatelé, kteří zároveň jednotlivé dodavatele vybírali a 

domlouvali s nimi obchodní podmínky. Kritéria, které měli bratří Šírerové vždy 

pro výběr dodavatelů byly různorodé, ale vždy byly diskutovány tak, aby došlo 

k souhlasu obou vedoucích stran. Někteří z nich byly vybírání na základě 

dlouholetých zkušeností za dřívějšího chodu firmy, jiní zase dle průzkumu trhu 

poptávky a cenových nabídek. Samozřejmostí bylo i nasmlouvání co 

nejvýhodnějších dodacích podmínek dle platných Incoterms 2000 a také zároveň 

co nejkratších dodacích lhůt.  

 



 
 

22

Manažeři prodejen kvartálně informují vedení společnosti krátkými 

informačními zprávami, kde hodnotí kvalitu a přístup dodavatelů k vyřizování 

jejich objednávek. Jejich negativní hodnocení, které trvá po delší období může 

ovlivnit to, že se jednatelé rozhodnou o rozvázání smlouvy s problémovým 

dodavatelem a budou hledat jiného lepšího a zároveň vhodného pro společnost.  

 

Přehled dodavatelů a včetně jejich smluvně domluvených časových termínů pro 

dodržení objednávek a dodacích podmínek. 

 

HORSKÁ KOLA 

Značka  kola Dodavatel Dodací lhůta Způsob dodání 
Apac he Pavel Bárta - BP DAJ 4 dny CIP 
Author Author 3 dny DDU 
Feld Internet. Obchod Cyklomania.cz 6 dní CPT 
Kona Internet. Obchod Cyklomania.cz 8 dní CPT 
Merida Merida 3 dny DDU 
Specialized 69Company s.r.o. 3 dny CIP 
Gary Fisher Bretton s.r.o. 4 dny CIP  
GT GT Cz 4 dny CPT 
Trek Bretton s.r.o. 4 dny CIP 
Superior Superior 5 dní DDU 
 
SILNIČNÍ KOLA  

Značka kola Dodavatel Dodací lhůta Způsob dodání 
Šírer Šírer 3 dny DDU 
Trek Bretton s.r.o. 4 dny CIP 
 

CYKLODOPLŇKY : 

Helmy:  

Značka 
helmy 

Dodavatel Dodací lhůta Způsob dodání 

Bell Cykloservex s.r.o. 3 dny CIP 
Giro Giro CZ 5 dní CIP 
Lazer Helar s.r.o. 3 dny CPT 
Uvex Uvex 4 dny CPT 
 
Dresy a oblečení: 

Značka Dresu Dodavatel Dodací lhůta Způsob dodání 
Northwave Lom trading s.r.o. 4 dny  CIP 
Atex Atex spol. s.r.o. 3 dny CPT 
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Author Author 3 dny DDU 
Axon Axon Czech a.s. 5 dní DDU 
Bieme Axon Czech a.s. 5 dní DDU 
Specialized 69Company s.r.o. 3 dny CIP 
Merida Merida 3 dny DDU 
Newline Lom trading s.r.o. 4 dny CIP 
 
Cyklistické tretry: 

Značka Dodavatel Dodací 
lhůta 

Způsob dodání 

Axon Axon Czech a.s. 5 dní DDU 
Merida Merida 3 dny DDU 
Specialized 69Company s.r.o. 3 dny CIP 
 
Brýle: 

Značka  Dodavatel Dodací 
lhůta 

Způsob dodání 

Axon Axon Czech a.s. 5 dní DDU 
BBB Cyklomax s.r.o. 4 dny CPT 
Merida Merida 3 dny DDU 
Uvex Uvex 4 dny CPT 
 
Batohy a brašny:  

Značka  Dodavatel Dodací 
lhůta 

Způsob dodání 

Camelback Axon Czech a.s. 5 dní DDU 
Author Author 3 dny DDU 
Merida Merida 3 dny DDU 
Axon Axon Czech a.s. 5 dní DDU 
 
Cyklocomputery: 

Značka Dodavatel Dodací 
lhůta 

Způsob dodání 

Cateye Cateye CZ s.r.o. 3 dny CIP 
Sigma Cyklomax s.r.o. 4 dny CPT 
 
CYKLOKOMPONENTY: 

Značka Dodavatel Dodací 
lhůta 

Způsob dodání 

Shimano Cyklomax s.r.o. 4 dny CPT 
Ritchey H.J.K. s.r.o. 3 dny  DDP 
Sram Cykloservex s.r.o. 3 dny CIP 
Suntour Cykloservex s.r.o. 3 dny CIP 
Rock Shock Cyklomax s.r.o. 4 dny CPT 
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Manitou Cyklomax s.r.o. 4 dny CPT 
Tekro H.J.K s.r.o. 3 dny DDP 
Gates H.J.K s.r.o. 3 dny DDP 
 
 

4.2. OBJEDNÁVKY DODAVATEL ŮM  

 

Manažeři prodejen, kteří jsou odpovědni za zpracování objednávek, 

objednávají zboží výhradně u výše zmíněných dodavatelů s přihlédnutím na dané 

dodací podmínky a dodací lhůtu.  

 

Veškeré řízení objednávek probíhá individuálně každé prodejně dle 

zvyklosti každého manažera, ale na velice podobné bázi. Vzájemně se od sebe 

nejvýznamněji liší tím, že každý z manažerů dává přednost jiné četnosti a 

pravidelnosti vyřizování objednávek, jiný zase způsobu dopravy atd. Prodejny 

jsou vzájemně informačním systémem Money S3 propojeny tak, že vzájemně 

mohou do svých skladových zásob nahlížet, ale objednávku pro danou prodejnu je 

oprávněn tvořit pouze manažer. Objednávky jsou tvořeny na základě reportu, 

který je schopen informační systém vyjet pro aktuální datum. Díky tomu, že jsou 

v systému nastavená minimální požadovaná množství zásob, systém umí porovnat 

a vyhodnotit, které kusy docházejí či úplně chybí. Díky těmto informacím se 

manažer rozhoduje, jaký druh sortimentu skutečně objedná. Rozhodnutí také 

závisí na tom, v jakém období (sezóna či mimosezóna) se aktuálně nachází.   

 

4.2.1. PRODEJNA BRNO 

Stavy zásob jsou kontrolovány jedenkrát až dvakrát týdně a to podle toho, 

v jakém období se zrovna nacházíme. Kola, jsou jednoznačně sezónní záležitost a 

proto je zcela zřejmé, že v podzimních a zimních obdobích, kde je po 

cyklistických potřebách poptávka nižší, není tak zcela nutné sledovat přesně 

zásoby prodejny. Proto v tomto období, jsou objednávky zboží tvořeny 

maximálně 2 x do měsíce. Zato koncem zimního období s nástupem jara je 

poptávka po zboží několikanásobně vyšší a proto jsou objednávky tvořeny 1 x 

týdně.  
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Dle statistického zjištění z prodejů, je v hlavní sezóně a těsně před ní 

prodáno zhruba 15 jízdních kol denně. Mimo hlavní sezónu je prodáno denně 5 – 

10 jízdních kol. Kapacita brněnské prodejny je 350 – 370 kusů vystavených 

jízdních kol. Doba pro dodání jízdních kol a jejich náhradních dílů se liší 

samozřejmě podle výrobce a dodavatele, většinou je 3 – 10 dní. Jak je patrné dle 

výše uvedených dodacích lhůt, je doba pro každého z nich velice odlišná a tudíž 

musí mít manažer v patrnosti, pravidelnost objednávek daných značek jízdních 

kol. Nesmí ani zapomenout na to, aby byl v dostatečné míře zásoben. 

 

4.2.2. PRODEJNA ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Kapacita prodejny je zhruba 100 kusů vystavených jízdních kol. Stavy 

zásob jsou kontrolovány vedoucím pracovníkem jedenkrát za týden až 10 dní. 

Frekvence kontroly zásob závisí, jak již bylo uvedeno v případě brněnské 

prodejny, na ročním období. V podzimním a zimním obdobím je stav zásob 

kontrolován jednou za měsíc a ve stejné frekvenci jsou také prováděny 

objednávky. V období před hlavní sezónou a během hlavní sezóny jsou potom 

objednávky prováděny cca jedenkrát týdně. Dle dlouhodobé statistiky je v  hlavní 

sezóně denně prodáno asi 7 jízdních kol, zatímco mimo sezónu asi 2 – 3 jízdní 

kola denně. Jak již bylo uvedeno výše, je dodací lhůta pro jízdní kola, doplňky a 

komponenty 2 – 7 dní, je nutné včas objednávat dostatečné množství jízdních kolo 

doplňků. Z tohoto důvodu může manažer prodejny operativně kontrolovat stav 

zásob a objednávat zboží i častěji než bylo uvedeno. Vzhledem k tomu, že 

kapacita prodejny je 100 jízdních, kol, ukazuje se, že je nutné provádět 

objednávky min. jedenkrát za týden. V každém případě stav skladu servisu stačí 

doplňovat 2 krát za měsíc a to z toho důvodu, že komponenty a spotřební materiál 

má mnohem nižší nároky na skladovací prostor.   

 

4.2.3. PRODEJNA BEROUN 

Prodejna v Berouně byla založena jako první a můžeme ji považovat také 

za velkou prodejnu. Má tří podlaží a její prodejní kapacita pojme zhruba 300 – 

320 vystavených kol. Protože se jedná o první prodejní místo, jsou jeho logistické 

činnosti přesně dané bratry. Způsob objednávání zboží probíhá tak, že manažer 



 
 

26

prodejny si každý týden v hlavní sezóně provádí kontrolu stavu zásob, v období 

těsně před hlavní sezónou i dvakrát týdně. Na základě takto zjištěných skutečností 

okamžitě objednává zboží u dodavatelů. Vzhledem k dodacím lhůtám, které se 

pohybují od 2 do 7 dní. Vzhledem k tomu, že v Berouně je prodejna kola Šírer 

jediná svého druhu a má v místě jen malou, zanedbatelnou konkurenci pohybují 

se počty prodaných jízdních kol za den v hlavní sezóně kolem 7-10 kusů denně a 

v době mimo sezónu asi 5 kusů za den. 

 

Vzhledem k rozsáhlému sortimentu prodávaného zboží jsem pro srovnání 

a nastínění četnosti prodeje a tím i četnosti kontrol stavu skladových zásob 

použila počty prodaných jízdních kol. Počty prodaných cyklodoplňků a 

cyklokomponentů jsou rozděleny ve zhruba stejném poměru, v závislosti na 

ročním období. Navíc doplňky a komponenty mají menší nároky na skladovací 

prostory, jsou objednávky prováděny ve stejném rozsahu jako u jízdních kol. 

 

4.3. ZÁKAZNÍCI  

 

Společnost Šírer se účelně spojuje s výrobci, dodavateli a zprostředkovateli, 

aby mohla v maximálním množství dodávat své zboží a služby na cílové trhy. 

Cílový trh může být reprezentován jedním nebo více typy spotřebitelských trhů. 

V našem případě za cílové trhy uvažujeme pouze  

- spotřebitelský trh - který charakterizují jednotlivci a domácnosti 

nakupující zboží nebo služby pro vlastní spotřebu 

- překupnický trh – kde jednotlivé organizace nakupují zboží a služby za 

účelem dalšího prodeje s vyšší cenou pro dosažení jejího zisku. Tento typ 

zákazníků se u společnosti Šírer vyskytuje jen ve velice omezené míře a 

proto bych jej zcela zanedbala. 

 

Hlavními zákazníky Šírera jsou jednotlivci v rámci kategorie domácnosti. Na 

základě prodávaných typů kol lze stanovit, že největší podíl mezi zákazníky tvoří 

muži a to zrhuba 45%, ženy 35%, děti 15% a zbývajících 5% tvoří firmy, kteří 

nakupují kola za účelem poskytování služeb.  
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4.3.1. OTEVÍRACÍ DOBA  

 

Každá z prodejen má jinou otevírací dobu. Je to z toho důvodu, že 

v každém z měst jsou na ni jiné požadavky od zákazníků, ale také je volena tak, 

aby mohla stát konkurenci. Bylo zcela zřejmé, že ve větších městech jako je Brno 

a České Budějovice, bude požadavek na delší otevírací dobu než v Berouně.  

Po čas otevírací doby je k dispozici zákazníkům zkušený prodávající 

personál, ale také odborníci servisu. 

 

Prodejna Brno: 

- pondělí až pátek 10.00 – 19.00 

- sobota     9.00 – 14.00 

- neděle   zavřeno 

Prodejna České Budějovice: 

- pondělí až pátek 10.00 – 18.00 

- sobota     9.00 – 12.00 

- neděle   zavřeno 

Prodejna Beroun: 

- pondělí až pátek 9.00 – 18.00 

- sobota   8.30 – 12.00 

- neděle    zavřeno 

 

4.4. KONKURENCE  

 

Ve výjimečných případech působí firma na trhu samostatně. Takový 

případ by mohl nastat, pokud by se jednalo o monopolistickou konkurenci. 

Obvykle, a tak i v případě společnosti Šírer, je v okolí hodně konkurentů.  

 

4.4.1. PRODEJNA BRNO 

Mezi nejvýznamnější konkurenty patří: 

- Hobby Sport 
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- XCR Svorada 

- Tomáš Kočař 

- Cyklosport Vodní 

- Prodejny hypermarketového typu 

 

Díky velikosti prodejní plochy a nabízeného sortimentu kol v Brně, má Šírer 

z těchto míst největší prodejnu s největší nabídkou jízdních kol. Jako jediná 

prodejna v Brně má i zkušební cyklistickou dráhu, což ani jedna z konkurenčních 

prodejen nemá. Všechny tyto aspekty nabízejí brněnské prodejně obrovskou 

konkurenční výhodu. 

 

4.4.2. PRODEJNA ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Zde díky velice malé prodejní ploše, a její prodejní kapacitě konkurence roste 

a je velice silná. Za konkurenční prodejny lze považovat: 

- Cyklo Extra 

- Cyklo Švec 

- Cyklocentrum Hyka 

- DAJ Sport 

- Strnad – jízdní kola 

- Prodejny hypermarketového typu 

 

4.4.3. PRODEJNA BEROUN 

Vzhledem k tomu, že Beroun je velice malé město, je v této oblasti Šírer se 

svojí prodejnou téměř bez významné konkurence. Jediným konkurentem, který 

má v blízkém okolí svou prodejnu je - sport Hořovice. Další prodejny, které 

Šírerovi mohou konkurovat jsou v Praze. 

 

4.5. EKONOMICKÉ PROST ŘEDÍ  

 

Ekonomické prostředí zahrnuje činitele, kteří ovlivňují kupní sílu spotřebitele 

a strukturu jeho výdajů. Trhy i lidé potřebují kupní sílu, která je závislá na:  

- Běžných příjmech 
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- Cenách 

- Úsporách 

- Úvěrech 

 

Obchodníci se snaží poznat hlavní trendy v příjmech obyvatelstva a změny ve 

struktuře jejich výdajů. Spotřebitelé mohou zvyšovat svou kupní sílu díky 

nabízeným spotřebitelským úvěrům. Úvěry v dnešní době patří mezi hlavní sílu, 

která ovlivňuje český trh. Aby Šírer byl lépe konkurenceschopný vůči svému 

okolí, uzavřel smlouvu o zprostředkování krátkodobých úvěrů se společností 

ESSOX a Home Credit.  Zákazníky je více v prodejnách Šírer využívána 

společnost ESSOX, protože díky svým akcím „bez navýšení“ je výhodnější. 

 

4.6. VNITŘNÍ INFORMA ČNÍ SYSTÉM SPOLEČNOSTI ŠÍRER  

 

Základním informačním systémem používaným vedením společnosti a 

odpovědnými pracovníky je tzv. vnitřní informační systém Money S3. 

 

Analýza informací z vnitřního informačního systému umožňuje vedení 

společnosti a manažerům prodejen zavčas identifikovat důležité příležitosti a včas 

odhadnout problémy a začít je řešit. Pokud by tento systém byl nedokonalý, 

způsoboval by komplikace uvnitř společnosti.  

 

4.5.1. POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU  

 

Informační a výpočetní systém firmy tvoří počítače PC, vybavené 

operačním systémem společnosti Microsoft – Windows XP ve verzi Professional. 

Všechny počítače jsou propojeny do jedné firemní sítě, která zahrnuje stanice v 

recepci, prodejnách, administrativních částech (obchodní oddělení, finanční a 

mzdová účtárna), skladech a v neposlední řadě i prostřednictvím kapesních (PDA 

a pocketPC) a přenosných (notebook) počítačů u majitelů, kteří jsou neustále na 

cestách, aby byli co nejblíže konkrétním dodavatelům 
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Na všech pracovních stanicích je nainstalován ekonomický a informační 

systém Money S3 společnosti Cígler software,a.s. Jedná se o ucelené řešení, které 

propojuje do jednoho celku adresář, pokladní systémy, objednávky a skladovou 

evidenci, fakturaci, evidenci majetku, personalistiku a veškerou mzdovou 

evidenci, evidenci jízd služebních automobilů, homebanking – přímý kontakt 

s bankovními účty, novou formu prodeje – e-shop (internetový prodej – ten zatím 

není v současné době nabízen). Uvedený systém je pak rozšířen dalšími 

nádstavbovými moduly: Analyst S3 – manažerský systém, který managementu 

firmy zajišťuje rychlé, snadné a přehledné výstupy, dle kterých jsou schopni 

operativně rozhodovat o konkrétních obchodních případech, CRM S3 – systém 

pro řízení zákaznických vztahů, vyspělý obchodní systém pro firmy střední 

velikosti, který slouží nejen k řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship 

Management), ale také k řízení obchodní činnosti firmy. Systém umožňuje pečlivě 

sbírat a evidovat údaje o zákaznících a na základě jejich analýzy důsledně 

naplňovat potřeby stávajících zákazníků, a tím zvyšovat obrat a zisk. CRM S3 

obsahuje také všechny potřebné nástroje pro realizaci marketingových kampaní, 

pomocí kterých lze oslovit a získat nové zákazníky. Systém CRM S3 umožňuje 

efektivně řídit činnost obchodního oddělení a prostřednictvím přehledných reportů 

poskytuje informace o  dosažených výsledcích, Target S3 – systém pro řízení 

lidských zdrojů, nástroj pro komplexní podporu práce v organizačních, 

personálních a mzdových útvarech podniků. Rozsáhlým způsobem řeší systém 

podpory procesu řízení jakosti ISO 9000 v personálních a organizačních útvarech 

zejména ve vztahu ke kvalifikační struktuře pracovníků a organizaci vzdělávání. 

Mzdová část systému je orientována na maximální racionalizaci pořizování 

měsíčních dat a úsporu "ruční práce" mzdové účtárny - tato část programu 

automaticky řeší většinu daňových a ostatních legislativně právních úloh mzdové 

účtárny, TaxEdit S3 – systém pro veškerou daňovou agendu – jedná se o nástroj, 

který pomáhá v neposlední řadě s vyplňováním všech potřebných daňových 

přiznání na předepsaných a schválených formulářích dle platné legislativy ČR. 
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4.6.2. SYSTÉM OBJEDNÁVKA – DODÁVKA – FAKTURA  

 

Za srdce vnitřního informačního systému Money S3 je považován cyklus 

objednávka – dodávka – faktura. Na položky sortimentu, které chybí ve 

skladových zásobách jsou vystaveny objednávky. Ty jsou prostřednictvím 

internetu předány dodavatelům. Objednané zboží je dle nasmlouvaných dodacích 

podmínek dodáno a řádně přijato na sklad a zaevidováno do systému Money S3. 

Přijaté faktury společně s potvrzeným dodacím listem dané prodejny jsou zaslány 

do sídla společnosti, kde na jejich základě dojde k proplacení závazků. Aby 

nedocházelo ke zbytečnému prodlení v platbách, a  Šírer se tak nestával 

dlužníkem a udržel si dobré dodací lhůty a nízké prodejní ceny je důležité, aby 

své závazky věřitelům byly hrazeny v řádně nasmlouvaných termínech. Proto 

každá prodejna hledí na to, aby bez delšího prodlení odeslala doklady do sídla 

společnosti. 

 

Dodavatelé dávají přednost firmám, se kterými je bezproblémová 

spolupráce, a kteří jsou schopni dostát včas svým závazkům.  

 

4.6.3. SYSTÉM PODÁVÁNÍ ZPRÁV O PRODEJÍCH A OBJEDNÁVKÁCH  

 

Jedenkrát týdně jsou manažery prodejních míst zasílány informace vedení 

společnosti o jednotlivých prodejích a tržbách. To má tak díky těmto pravidelným 

informacím aktuální přehled o tom, jak si která prodejna stojí. Zároveň s těmito 

informacemi dostává informace o tom, jaké zboží bylo objednáno. Tyto informace 

jsou poskytovány pro vedení z toho důvodu, aby měli volné disponibilní peněžní 

prostředky, kterými pokryjí úhradu faktur. Na každou prodejnu je stanoven 

finanční maximální limit, za který prodejna může objednat zboží. Pokud dojde 

k překročení tohoto limitu, jsou objednané druhy zboží konzultovány a podle 

potřeby buď schváleny či nikoli. 

 

Tyto informace jsou systémově uchovávány a po období jako je čtvrtletí 

pravidelně dále vyhodnocovány. 
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5. VYHODNOCENÍ TEORETICKÝCH P ŘÍSTUPŮ K VÝKONNOSTI LOGISTICKÝCH 

ČINNOSTÍ  

 

Tuto pasáž bych ráda věnovala teoretickým poznatkům, které jsem byla 

nucena pro úspěšné pochopení dané problematiky v oblasti logistiky zvládnout. 

Bez řádně prostudované literatury, by nebylo možné navrhnout logistickou 

koncepci tak, aby bylo docíleno co největší optimalizace jednotlivých procesů, 

které zahrnují informační a materiálové toky v rámci analyzované společnosti. 

 

5.1. LOGISTIKA ,  JEJÍ PODSTATA A METODY  

 

O logistice, jako oboru vědní disciplíny, se v posledních letech velice 

hovoří, v druhé polovině 80. let stala velice oblíbeným a atraktivním pojmem. 

Díky dlouholetému a významnému rozvoji dneska existují pojmy jako 

zásobování, nákup, manipulační hospodářství a vedle nich stojící logistika.Ve 

svém okolí se s ní můžeme setkat v různém pojetí, ale i přesto zůstává faktem, že 

logistika ve světě zaznamenala velký rozvoj a je uplatněna v mnoha praktických 

oblastech. 

 

Můžeme tak obecně říci, že logistika se zabývá pohybem materiálu, osob a 

případně dalších objektů. Znázorňuje pohyb od zdrojů až po konečnou spotřebu. 

V ekonomickém zaměření je logistika považována za integrované plánování, 

formování, provádění a kontrolování hmotných a s nimi spojených  informačních 

toků: 

a) od dodavatele do podniku, 

b) uvnitř podniku,  

c) od podniku odběrateli. 

 

Celá koncepce logistiky je postavena na dvou výchozích bodech: 

- systémově teoretický způsob pozorování 

- požadavek pozorovat vzniklé náklady jako celek  
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Systémově teoretický způsob pozorování vychází na základě předpokladu, že 

jednotlivé prvky systému nelze měnit izolovaně. Při jakémkoli rozhodování 

musím brát tedy v úvahu funkční vztahy mezi jednotlivými oblastmi úkolů. Cílem 

úsilí by neměla být v zásadě optimalizace pouze dílčích oblastí, ale mělo by být 

docíleno optimálního řešení systému v rámci celku.  

 

Požadavek pozorovat vzniklé náklady jako celek, neboť jsou vzájemně závislé 

a toto vzájemné působení při snaze o dosažení minimalizace celkových nákladů 

musí být plně respektováno.  

 

Oba tyto základní logistické systémy by měly být jako  platná směrnice ve pro 

všechny logistické úvahy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Schéma logistické koncepce  

 

5.2. CÍLE LOGISTIKY  

 

Cílem všech logistických činností by měla být optimalizace logistických 

výkonů včetně jejich komponentů, logistickými službami a logistickými náklady, 

ale také uspokojování potřeb zákazníků, kteří jsou považováni za nejdůležitější 

články celého řetězce. Zákazníci dávají informace o svých požadavcích na 

       Tok materiálů 
 

Dodavatelé Nákup Výroba Prodej Zákazník 

    Tok informací 
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zabezpečení dodávky zboží či služeb. U nich logistický řetězec obsahující pohyb 

materiálu a zboží začíná, ale zároveň i končí.  

 

Za výkonný cíl je považováno zabezpečení požadované úrovně služeb tak, 

aby zákazníkem požadované množství materiálu či zboží, bylo dodáno ve 

správném množství, druhu, jakosti, do správného místa a ve správný okamžik.  

 

Ekonomický cíl logistiky představuje zabezpečení výše uvedených služeb 

zákazníkovi s přiměřenými náklady, které jsou vzhledem k úrovni služeb 

minimální. V praxi znamená poskytnutá vyšší úroveň služeb větší zájem 

zákazníků a jejich případnou stálost. Současně s tím, vyšší úroveň služeb zvyšuje i 

náklady, které na zákazníky mohou působit opačně, jako například vyšší cenou. 

Náklady musí být odpovídatící takové ceně, kterou bude ochoten za nabízenou 

kvalitu zaplatit. 

 

Cena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Obrázek 2. Měření úrovně služeb zákazníků 

Tržby 

Logistické náklady na 
udržení služeb 
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služeb 
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Protože součástí logistiky je i její zaměření na požadavky trhu, je možné si 

představit logistické výkony i jako marketingové nástroje a takto je i posuzovat. 

 

Jednotlivé logistické výkony rozdělujeme na: 

- logistické služby  

- logistické náklady 

 

5.2.1. LOGISTICKÉ SLUŽBY  

 

Z pohledu zákazníka jsou logistické výkony chápány ve formě logistických 

služeb. Za prvky logistických služeb jsou v podstatě považovány: 

- dodací čas (lhůty) 

- dodací spolehlivost 

- dodací pružnost (flexibilita) 

- dodací kvalita  

 

Dodací čas – vyjadřuje dobu plynoucí od předání objednávky zákazníkem až po 

okamžik, kdy je zboží pro něj dostupné. Krátké dodací lhůty umožňují udržovat 

nižší stavy zásob, což má za následek snížení skladovacích nákladů zákazníka. 

Pokud je objednané zboží na skladě, potom se dodací lhůta skládá z doby: 

- zpracování objednávky 

- komisionářskou činnost 

- balení 

- nakládání (odeslání) 

- doprava 

- v případě, že je nutné dané zboží nejdříve vyrobit, musíme k uvedeným 

časům ještě přičíst průběžnou dobu výroby. 

 

Dodací spolehlivost – vyjadřuje pravděpodobnost, s jakou bude dodací lhůta 

dodržena. V podstatě nedodržením lhůt mohou být zákazníkům způsobeny 

poruchy podnikových procesů a může dojít ke zvýšení nákladů. Faktory 

ovlivňující dodací spolehlivost jsou následující:  
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- spolehlivost pracovních postupů 

- dodací pohotovost  

Dodržení dodací lhůty je závislé na tom, do jaké míry jsou dodrženy všechny 

dílčí časy, které ji určují. 

 

Další faktor ovlivňující dodací spolehlivost a dodržení lhůt určuje, do jaké 

míry je možné požadované výrobky ze skladu expedovat. Měření dodací 

spolehlivosti se provádí obvykle na základě procentních údajů, přičemž pro 

stanovení kalkulační základny můžeme použít celou řadu vzorců.  

 

Dodací flexibilita – vyjadřuje, jak je schopen expediční systém reagovat na 

požadavky a přání zákazníků. 

 

Dodací kvalita – vyjadřuje dodací přesnost podle způsobu a množství, ale také i 

podle způsobu dodávky. Pokud nelze uvedený výrobek expedovat, potom je 

možné dodat jiný odpovídající výrobek, ale pouze se souhlasem zákazníka, 

protože v důsledku jeho nespokojenosti může dojít k jeho úplné ztrátě. Krom toho 

mohou firmě vzniknout další náklady na vyřízení stížnosti, nebo k navrácení 

zboží.  

Hlavní význam ovlivňující dodací kvalitu má i dodržení objednaného 

množství. V případě překročení objednaného množství mohou vzniknout 

zákazníkovi další skladovací náklady a přebytek zboží na skladě, v opačném 

případě mohou zase u zákazníka chybějící kusy způsobit jeho nedostatkový 

deficit.  

Je zde též nutné brát zřetel na to, aby zákazník dostal své zboží v řádném 

stavu a je tudíž nutno brát zřetel na vhodné zabalení. Případné poškození jakosti 

zboží dopravou má následek vždy reklamaci zákazníka, nebo dodatečné náklady 

v důsledku zpětných zásilek nebo též poskytnutou slevu na zboží. 

 

Na závěr jsme schopni usoudit, že uvedené prvky logistických služeb 

zvýrazňují jejich marketingový význam. Krom definice orientované na trh, je 

zapotřebí dílčí prvky logistických služeb analogicky rovněž definovat a 
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kontrolovat v rámci vnitřního logistického řetězce uvnitř společnosti, protože jim 

tímto způsobem je možné zajistit žádoucí podávání logistických výkonů, které 

jsou požadovány trhem.  

 

5.2.2. LOGISTICKÉ NÁKLADY  

 

Maximalizace míry obsluhy je základním cílem logistiky, pouze za 

předpokladu, že budou dosaženy minimální náklady.  

 

Logistické náklady představují náklady na obsluhu, které jsou přímo úměrné 

míře obsluhy. Dělíme je na fixní a variabilní. Variabilní logistické náklady jsou 

zpravidla progresivní.  

 

Další typ nákladů vzniká jako náklady na deficit, který vzniká jako důsledek 

nedostatečné obsluhy (ztráty, výpadek ve výrobě, penále, …). Velikost těchto 

nákladů je přímo úměrná míře obsluhy. Při optimalizaci míry obsluhy je možné 

zohlednit dva přístupy: 

- zajištění maximální míry obsluhy a to bez ohledu na náklady 

- zajištění dané míry obsluhy při minimalizaci logistických nákladů 

 

Náklady nám tvoří druhou část logistického výkonu a následně je můžeme 

rozdělit do pěti následujících bloků: 

- náklady na řízení a systém 

- náklady na zásoby 

- náklady na skladování 

- náklady na dopravu 

- náklady na manipulaci 

 

Náklady na systém – jedná se především o investiční náklady, které vytvářejí 

předpoklady pro materiálové toky a náklady na již existující systémy. Zahrnují 

v sobě náklady na formování, plánování a kontrolu hmotných toků. 
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Náklady na řízení – zahrnují náklady na dílčí funkce plánování výrobních 

programů, jednotlivé dispoziční činnosti, řízení výroby a podobně. 

 

Náklady na zásoby – představují náklady na vytvoření, udržení a obnovu zásob 

(financování zásob, pojistné, odpisy a ztráty)  

 

Náklady na skladování – jsou složené z fixní složky nákladů na vytvoření a 

udržení skladovacích kapacit v pohotovosti, ale také náklady na obsluhující 

personál. Jsou obsaženy ve složce kvazivariabilních nákladů na prováděné 

uskladňovací a vyskladňovaní procesy.  

 

Náklady na dopravu – jejich součástí jsou náklady jak na vnitropodnikovou tak i 

mimopodnikovou dopravu. Též je nutné rozlišovat složku pohotovostních nákladů 

a složku závislou na objemu. K tomu zmíněných nákladových složek zde existuje 

poměr i určitý podíl dopravních nákladů, které se skrývají v nákladech na nákupní 

činnost, který je hrazen dodavateli za poskytnutou dopravu od něho k odběrateli.  

 

Náklady na manipulaci – zahrnují veškeré náklady na balení, manipulační operace 

a komisionářskou činnost.  Také zde rozlišujeme složku pohotovostních nákladů a 

složku manipulačních nákladů v závislosti na objemu.  

 

Podíl logistických nákladů a na celkových nákladech ve většině firem 

značně přesahuje 10%. Toto poukazuje na velký význam logistiky pro výslednou 

ekonomickou činnost v situaci podniku, což má za následek stále rostoucí 

tendenci zvyšování logistických nákladů. 
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5.3. OPTIMALIZACE LOGISTICKÝCH PROCES Ů (VÝKON Ů) 

 

Dosažení optimalizace logistických výkonů (procesů) lze docílit následujícími 

způsoby: 

- sledováním optimálního stupně logistických služeb - v tomto případě se 

předpokládá s kvantitativní ocenitelností alternativní úrovní logistických 

služeb. Tento proces vyžaduje odhalení procesů nákupního rozhodování a 

tím i zajištění u všech potencionálních zákazníků. 

 

- sledováním žádoucího stupně logistických služeb při minimalizaci 

logistických nákladů nutných na jeho dosažení - úkolem logistiky je 

zajištění stupně logistických služeb vypracovaný a stanovený vedením 

podniku odbytem a logistikou a současně minimalizovat jejich logistické 

náklady. 

 

 

Obrázek 3. Možné cesty k optimalizaci logistických výkonů 

 

Výše uvedený obrázek č. 3 znázorňuje úsek materiálového toku, kde je 

výrobek expedován k zákazníkovi. Stejné nároky na platnost mají také i jiné 

distribuční úseky, jako jsou: 

- expedice výrobků, komponentů nebo dílů 

- odeslání jednotek určených pro testování nebo ke kontrole jakosti  



 
 

40

- odeslání dílů a komponentů k montáži 

- odeslání výchozích materiálů k výrobě součástí. 

 

Abychom zajistili efektivní řízení logistických výkonů, je nutné definovat pro 

dosažení místo určení materiálů a součástí odpovídající stupeň logistických 

služeb. Tímto způsobem lze dosáhnout sladění pořadí vyčíslený hodnot s pořadím 

nejúčinnějších hodnot optimalizace, protože mnohé toky probíhají od míst, kde 

produkty vykazují vysokou tvorbu hodnot k místům s nižší tvorbou hodnot.  

 

Závěrem bych ráda zmínila, že formulaci logistických cílů služeb musíme 

vyžadovat odpovědi na tyto hlavní otázky: 

- definice a rozsah logistických služeb 

- definice prodejních situací, v nichž se logistické služby mohou stát 

rozhodujícími parametry pro nákup 

- identifikace působení různých úrovní vlivů logistických služeb 

- zjišťování nákladů na jednotlivé úrovně logistických služeb 

- stanovení významu logistických služeb v jejich porovnání s jinými nástroji 

odbytové politiky 

- stanovení relativního významu logistických služeb do rámce ostatních 

stupňů hodnototvorného procesu 

 

5.4. KONFLIKT CÍL Ů 

 

Optimální řešení logistických problémů stále v dnešní době naráží také 

většinou na rozpad logistických činností mezi různé podnikové útvary a úseky. 

Některé funkce jako je plánování a kontrola logistického systému bývají často a 

téměř zcela nebrány na vědomí. Rozptýlení logistických činností po podniku vede 

k izolované optimalizaci jednotlivých podnikových úseků nebo oblastí (úsek 

vývoje, úsek odbytu a výrobní úsek) 
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5.5. FAKTORY OVLIV ŇUJÍCÍ LOGISTIKU  

 

Při plánování logistických procesů musíme brát v potaz, že je nutno uvažovat 

o těch rámcových podmínkách, které jsou důležité pro ovlivnění nebo omezení 

volného operačního pole pro jednání a rozhodování. Nejčastěji se tyto podmínky 

nacházejí v těchto problémových oblastech: 

- požadavky trhu 

- výrobní program 

- způsob dopravy 

- technologické určující faktory 

- právní rámcové podmínky logistiky  

 

5.5.1. TRŽNÍ SITUACE A POŽADAVKY TRHU  

 

Při posuzování tržního okolí narazíme na dvě skupiny, které musíme respektovat: 

- zákazníci 

- konkurence 

 

Konkurenční situaci je zapotřebí řešit ze dvou hledisek: 

- z hlediska intenzity konkurence a ovlivňování trhu podniky, které stojí v 

popředí 

- z hlediska logistických strategií používaných konkurenčními podniky 

 

Na straně odběratelů (zákazníků) má v této souvislosti význam: 

- prostorové rozšiřování 

- rozšiřování skupin zákazníků  

- v jednotlivých regionech odlišné vrstvy kupujících nebo i nákupní 

zvyklostí  

 

Na základě těchto kritérií, jsou schopni velkododavatelé, kteří jsou 

významnými dodavateli pro podnik ovlivňovat to, aby firma udržovala více 

odbytových cest. Vedle tohoto jsou i další faktory, jako například struktura potřeb 
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zákazníků, které mohou ovlivňovat koncepci distribučních cest, rozmístění skladů 

a velikost zásob. 

 

Za pomocný prostředek k identifikaci požadavků trhu, které ovlivňují 

koncepci logistických činností je metoda portfolia. Tato metoda je založena na 

postupu sestavování dvojrozměrných matic, ve kterých jsou určeny polohy všech 

výrobků. Portfoliová pozice zobrazuje příznaky, které zobrazují ekonomickou 

situaci z hlediska jejich rentability nebo cash – flow. Na základě jednotlivých 

příznaků jsme pak schopni odvodit dle základních strategických pravidel tzv. 

normativní strategii. 

 

Jako nejvýznamnější hodnotící příklad bych uvedla matici tržního podílu a 

růstu trhu, která objasňuje, jaké důsledky plynou z přiřazení konkrétního výrobku 

do této matice pro logistiku. Určujícími veličinami jsou: 

- relativní tržní podíl – je určen podílem získaným vydělením vlastního 

tržního podílu tržním podílem největšího konkurenta 

- reálný růst trhu – poskytuje informace o budoucích odbytových 

příležitostech výrobku a o jeho postavení v rámci životního cyklu 

 

Podle portfoliové pozice jsou rozděleny výrobky do následujících kategorií, které 

zároveň určují vykazující příznaky: 

- hvězdy – vyšší relativní tržní podíl při vysokém růstu trhu 

- otazníky – nižší relativní tržní podíl při vysokém růstu trhu 

- dojné krávy – vyšší relativní tržní podíl při nízkém růstu trhu 

- bídní psi – nižší relativní tržní podíl při nízkém růstu trhu 

Na následujícím obrázku bych ráda znázornila normativní strategii přiřazenou 

k jednotlivým pozicím, ale také i důsledky, které z nich pro logistiku vyplývají.  
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Obrázek 4: matice tržního podílu a růstu trhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obrázek 5: životné cyklus výrobku  
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Stádia životního cyklu výrobku: 

 Každý výrobek prochází všemi fázemi vývoje, jak je znázorněno na 

obrázku č. 5, ale není však nikdy předem známo, jaká bude doba jednotlivých 

fází.  

I. Fáze uvedení výrobku na trh 

Značíme tak chvíli, kdy je výrobek uveden na trh, nebo respektive kdy 

se začne prodávat. V této fázi nemají kupující většinou o existenci 

výrobku tušení a někteří prodejci o něm nevědí. Protože je poptávka po 

výrobku v této fázi nízká je snaha produkt propagovat (reklamní a 

stimulační kampaň). Podnik v této fázi vykazuje velice malý zisk za 

tento produkt. V praxi se postupuje tak, že reklamní kampaň začíná 

v době před samotným uvedením výrobku na trh. To způsobí, že na 

trhu vzniká nedostatek. Lidem kupující tyto výrobky říkáme 

„inovátoři“, ti tvoří maximálně 2,5 % kupujících.  

 

II.  Fáze růstu výrobku 

V této fázi dochází ke zvýšení prodeje a zisků. Výrobek kupují tzv. 

„osvojitelé“, ti v poměrně krátké době po uvedení na trh kupují nové 

výrobky. Ke zvýšení poptávky po výrobku dochází zejména díky 

reklamě a předávání informací mezi lidmi. Na základě zvýšení objemu 

prodeje dochází k tomu, že se sníží jednotka nákladů na jednici. Díky 

tomu, že začíná stoupat poptávka po výrobku, dochází k tomu, že 

konkurence se snaží prosadit na trhu i svůj podobný nebo inovovaný 

výrobek. Současně s tím, i původní výrobce vyhledává nové možnosti 

(snaží se o inovaci, hledá jiné distribuční kanály nebo jiné segmenty 

trhu). Firma se v této fázi snaží ovlivnit a získat co největší podíl na 

trhu, proto dochází zpravidla ke snižování ceny výrobku.  

 

III.  Fáze zralého výrobku 

Fáze je nejdelší ze všech jmenovaných. V této fázi je povědomí o 

výrobku mezi veřejností nejvyšší a díky tomu dosahuje i poptávka 

svého maxima. Jakmile dosáhne prodej vrcholu, začíná klesat, protože 
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dojde k nasycení trhu. V této fázi dosahuje podnik nejnižších nákladů a 

maximálního zisku za výrobek. Reklama je zaměřená na rozdíly od 

konkurence a vystihuje přednosti našeho daného výrobku. Zákazníci 

kupující výrobek tvoří většinu, nazýváme je „ počáteční většina“ a jsou 

to především ti zákazníci, kteří kupují zboží za předpokladu, že jsou si 

jisti kvalitou. Zároveň přijímají výrobky dříve, než průměrní kupující. 

Za počáteční většinou kupuje výrobek tzv. „ pozdní většina“, která 

nepodporuje koupi nových výrobků, ale dává přednost ověřeným 

řadám. V zájmu firmy je to, aby období této fáze bylo co nejvíce 

prodlouženo. 

 

IV. Fáze ústupu výrobku 

Toto značí končenou fázi cyklu výronku. Situace na trhu snižuje 

poptávku, dochází tak zpravidla k technickému pokroku v nástupcích 

daného výrobku, nebo změnám v trendu ve společnosti či konkurenci. 

Upadá prodej, o výrobek v oblasti maloobchodu klesá zájem. Podnik 

se snižováním ceny snaží nalákat další možné kupující. Zákazníci, 

kteří v této fázi výrobek kupují, se nazývají „skupina opozdilců“ a 

dává přednost tradici, nemění moc styl. V této skupině jsou především 

zařazeni starší osoby, ale též věrní a stálí zákazníci. 

 

5.5.2. VÝROBNÍ PROGRAM  

 

Jako určující kritérium v oblasti výrobního programu patří veškeré 

příznaky, které se týkají jakosti a druhu výrobků a také ty, které ovlivňují způsoby 

jejich skladování, balení a dopravu a tím tak mohou ovlivnit plnění logistických 

úkolů. Stejný význam může mít i šíře nabízeného sortimentu, různost variant 

výrobků atd. Mezi určující faktory je nutno i připomenout cyklus životnosti 

výrobku, a to z toho důvodu, že některé požadavky trhu a jeho způsob chování je 

nutno řešit a promítat vždy dle fáze cyklu životnosti, které řeší i další vlastnosti 

výrobku, jimiž jsou faktory jako nahraditelnost jinými druhy zboží, závislost 

zákazníka na určitém typu výrobku, nebo též sezónní podmíněnost zboží. Tyto 
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vlivy vyvolávají v chování poptávky nutné požadavky a specifické nároky na 

dodavatelské služby a další logistická opatření.  

 

 

 

5.5.3. VÝROBNĚ EKONOMICKÉ A RÁMCOVÉ PODMÍNKY  

 

Kde je těžiště logistických činností ve výrobní a kapitálové náročnosti 

závisí na oboru, kterému se věnujeme.  

 

Mimo výrobní ukazatele a ukazatele kapitálové náročnosti je těžiště 

logistiky dále zaměřeno na faktory, které mohou být pro podnik specifické a 

plynou z komplexnosti zásobovacího a distribučního trhu a počtu stupňů 

výrobního postupu.  

 

5.5.4. TECHNOLOGICKÉ RÁMCOVÉ PODMÍNKY  

 

Stálým zdokonalováním výpočetní techniky, modernizaci programů 

dochází k zefektivňování práce při vyřizování objednávek, moderních koncepcích 

skladování a dopravy. 

 

5.6. ZÁSOBOVÁNÍ  

 

Vysoká a flexibilní schopnost jak reagovat na požadavky zákazníků závisí 

hlavně na tom, jak je daný subjekt zásobován provozními prostředky od externích 

dodavatelů.  

 

Hlavní úkoly zásobování: 

- úkoly orientované na trhu spojené s uzavíráním smluv (nákup) 

- správní a fyzické úkoly spojené s toky materiálu a zboží  
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Oddělení nákupu na základě průzkumu dodavatelů vybírá ty nejvhodnější pro 

danou kategorii zboží, ale také uzavírá s dodavateli smlouvy o dodávkách. 

Prostřednictvím stálých cenových a hodnotových analýz se snaží nákup snížit 

nákupní náklady.  

 
5.6.1. PRVKY ZÁSOBOVACÍ POLITIKY ORIENTOVANÉ NA TRH  

- cíle zásobování 

- systematické poskytování podnikových a tržních informací 

- nástroje zásobovací politiky  

 

5.6.1.1. CÍLE ZÁSOBOVÁNÍ  

 

- snižování nákladů 

- zlepšování výkonů 

- zachování autonomie 

 

Zásobovací cíle mohou mít značné výkonové finančně ekonomické efekty na 

podnik jako celek, proto je nutné dobře zkoordinovat s ostatními podnikovými 

cíly.  

 

Zásobovací úkol by měl sloužit jako podpora k dosažení hlavního 

podnikového cíle, za který můžeme považovat všeobecné zajištění potenciálu 

úspěšnosti.  

 

5.6.1.2.  PŘÍPRAVA INFORMACÍ  

 

K tomu, abychom mohli za co nejnižší náklady zásobovat podnik, musíme 

nejdříve shromáždit informace, které nám poskytnou následující oblasti: 

- výzkum nákupního trhu 

- výběr dodavatelů a jejich hodnocení 
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5.6.1.3. VÝZKUM NÁKUPNÍHO TRHU  

 

Rozhodování v nákupní oblasti je tržně zaměřené a vyžaduje v první řadě 

informace z nákupního trhu, získané cestou výzkumu nákupního trhu. Výzkumem 

nákupního trhu je chápána systematická a metodická činnost vyhledávání, 

získávání a zpracování informací, které podnik získá o nákupním trhu, 

s informacemi vztahujícími se ke spotřebě.  

 

Cíle výzkumu nákupního trhu 

- zlepšení průhlednosti trhu 

- zabezpečení nositele rozhodnutí informacemi 

- získání nových zdrojů opatřování 

- stanovení substitutů zboží  

- získání báze pro optimální opatřování 

 

Výzkum nákupního trhu funguje jako vícestupňový informační proces 

probíhající v následujícím sledu: 

- určení potřeby informací 

- vyhledání informací 

- získání informací 

- zpracování informací 

 

Informace potřebné pro výzkum nákupního trhu jsou následující: 

- data, která se váží k výrobku 

- informace o dodavatelích 

- informace o nabídce  

- souhrnná hospodářská data a údaje o branži 

- možná konkurence na nákupním trhu 

- nákupní cesty 

- právní rámcové podmínky 
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5.6.1.4. VÝBĚR DODAVATEL Ů A JEJICH HODNOCENÍ  

 

 První kontakt mezi dodavatelem a firmou většinou představuje nákupčí, 

který za daný nákup a výběr vhodného dodavatele nese zodpovědnost. Minimální 

podmínkou pro stanovení dodavatele by měla být firmou očekávaná kvalita. 

Zároveň musí být brány v úvahu i další hodnotící možnosti jako jsou hodnocení 

dodavatele podle kritérií volby objektů opatřování relevantních výzkumů trhu 

podle následujících hodnotících možností: 

 

Změny cíle nebo strategie 

- změny cíle – změna obsahu cíle, změna rozsahu cíle, časová změna cíle 

- změny strategie 

Nákupní rizika 

- tržní rizika – tržní riziko výpadku dodavatele, riziko výkonu, cenové riziko 

- podniková rizika – riziko materiálového hospodářství, riziko výroby, 

riziko odbytu, riziko finanční, riziko výzkumu a vývoje 

Hodnotový význam objemu nákupu 

- absolutní hodnota 

- relativní hodnota 

Kontinuita potřeby 

- kontinuální potřeba 

- nepravidelná potřeba 

- prvotní potřeba 

- jednorázová potřeba  

 

Naše rozhodnutí však musí být přizpůsobena tak, abychom byli schopni volit 

mezi několika alternativami výběru. Za cíl průzkumu trhu můžeme považovat 

vyhledávání a zjišťování alternativních dodavatelů.  

 

Při hodnocení dodavatelů považujeme za nejdůležitější hledisko jeho 

výkonnosti k nabídce tržních výkonů jako celku. 
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Zásadní význam při rozhodování, dle kterého posuzujeme kvalitu dodavatele, 

přisuzujeme dodací lhůtě a jakosti dodávaných výrobků, ale také spolehlivosti 

dodacích lhůt, dodacím podmínkám a schopnosti dodacích kapacit. 

 

Tabulka číslo 1. Bodové hodnocení dodavatelů je volena tak, aby orientace a 

manipulace s ní, byla co nejjednodušší. Spolehlivost dodavatelů je dále členěna na 

spolehlivost: 

- jakosti 

- lhůt 

- dodaného množství 

 

K voleným kritériím můžeme přidělit jednoduše definované stupně plnění a 

tak jsme při bodovém hodnocení schopni získat příslušnou bodovou hodnotu 

daného dodavatele. Celkový výsledek k danému dodavateli získáme následovně: 

- tak, že vynásobíme bodovou hodnotu každého kritéria individuální vahou, 

kterou si stanovíme ke každému kritériu 

- nebo sečtením všech kriteriálních hodnot 
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Score  5 bodů 
Velmi dobrá 

4 body 
dobrá 

3 body 
neutrální 

2 body 
přijatelná 

1 bod 
špatná 

 
 

Jakost 

Špičková Přesahuje 
minimální 
požadavky 

Odpovídá 
minimálním 
požadavkům 

Leží 
částečně pod 
minimálním 
požadavky 

Neodpovídá 
v žádném 
případě 
minimálním 
požadavkům 

 
Cena 

Více než 5% 
pod 
průměrnou 
cenou 

Až do 5% 
pod 
průměrnou 
cenou 

Odpovídá 
průměrné 
ceně 

Až do 5% 
nad 
průměrnou 
cenou 

Více než 5% 
nad 
průměrnou 
cenou 

 
 

Lhůta 

Více než 5% 
pod 
průměrnými 
lhůtami 

Až do 10% 
pod 
průměrnými 
dodacími 
lhůtami 

Odpovídá 
průměrným 
dodacím 
lhůtám 

Až do 10% 
na 
průměrnými 
dodacími 
lhůtami 

Více než 
10% nad 
průměrnými 
dodacími 
lhůtami 

S
p

o
le

h
liv

o
st

 

 
 

Jakost 

Dodávky 
přesahující 
smluvní 
podmínky 

Dodávky 
přesahující 
částečně 
smluvní 
podmínky 

Dodávky 
odpovídají 
přesně 
smluvním 
podmínkám 

Dodávky 
vykazují 
menší 
nedostatky 

Dodávky 
musí být 
tříděny, 
případně 
odmítnuty 

 
 
 

Lhůta 

Smluvní 
dodací 
podmínky 
byly dodrženy 
přesně 

Dodávky 
mají časový 
předstih asi 1 
týden 

Dodávky 
mají 
zpoždění asi 
2 dny nebo 
předstih o 
více než 1 
týden 

Dodávky 
mají 
zpoždění asi 
o jeden 
týden 

Dodávky 
mají přes 
upomínky 
zpoždění 
více jak 2 
týdny 

 
 
 

Dodané 
množství 

Smluvní 
dodací 
množství byla 
přesně 
dodržena 

Dodací 
množství 
dosahuje až 
5% přesahu 
nad 
objednaným 
množstvím 

Dodací 
množství 
dosahuje až 
5% 
nenaplnění 
nebo více 
než 5% 
přesahu 
objednaného 
množství 

Dodací 
množství 
dosahuje až 
10% 
nenaplnění 
objednaného 
množství 

Dodací 
množství 
dosahuje 
více než 
10% 
nenaplnění 
objednaného 
množství 

 

Tabulka č. 1: bodové hodnocení dodavatelů 

 

5.6.1.5. INSTRUMENTÁŘ ZÁSOBOVACÍ POLITIKY  

 

Abychom dosáhli optimálních cílů ekonomiky zásobování, sledujeme řadu 

nástrojů, které jsou i částečným obrazem nástrojů z odbytové politiky. 

Instrumentář zásobovací politiky obsahuje především následující prvky: 

- cenu a politiku kvality – rozhodujeme o cenách a podmínkách zásobování 

a zásobovacím množství v plánovaném období 
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- politiku kvality – zajišťujeme možnosti těch druhů jakosti, které 

vyžadujeme pro potřeby užití  

- politiku výběrových metod - vybíráme tržní parametry z hlediska velikosti, 

počtu, rozmístění stanovišť a struktury, ale stanovujeme také cykly 

- politiku vedlejších výkonů nebo doplňkových služeb – vymezíme vedlejší 

výkony a doplňkové služby 

- politiku reklamy a propagace – pro styk s veřejností používáme propagaci 

a reklamu a tím můžeme dosáhnout lepších podmínek zásobování pro 

určité výrobní faktory nebo společné podnikání  

 

5.7. ZÁSOBY V LOGISTICE  

 

Zásoby představují jeden z nejdůležitějších pojmů logistiky. Plyne to 

z jejich velké váhy, které mají zásoby na celkové hodnotě materiálu. Zásoby 

představují 20 – 40% logistických nákladů. Mimo tento statický pohled na 

zásoby, je ještě významnější jejich funkce dynamického prvku, který ovlivňuje 

celkové hospodaření podniku a přímo charakterizuje úroveň managementu 

podniku. 

Ideálního stavu zásob by mohl dosáhnout, v případě, když spotřeba 

materiálu se může úplně synchronizovat s výrobou, v našem případě se nejedná o 

výrobu, nýbrž prodej jízdních kol či doplňků, což představuje úplné dodržení 

principu Just in time.  

 

 Just in time v praxi představuje zásadu synchronizovaného zásobování, 

jejíž uplatnění má důležité následky pro celý systém plánování a výroby. V zájmu 

co nejvíce možného omezení zásob podniku se však vyžaduje restrukturalizace 

celého ligistického řetězce tak, aby bylo možné vybírat přesně objednané 

množství. Tato skutečnost se týká především prvků procesů, kde se vyskytují 

zásoby.  

 Cílem uplatnění Just in time je kromě výše uvedené minimalizace zásob i 

naha rovnoměrně vyvažovat operace zabezpečující nulový čas dodávky a 

zamezení nadměrné manipulaci. 
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 Uplatnění metody Just in time v reálném životě může podniku přinést 

mnoho pozitiv, mezi které patří například: 

- celkové ekonomické zlepšení výsledků podniku 

- zlepšení kvality 

- krátký čas na realizaci inovací 

- vyšší pružnost  

- vyšší spokojenost zákazníka 

- vyšší podíl na trhu 
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6. NÁVRH ŘÍZENÍ VÝKON Ů LOGISTICKÝCH ČINNOSTÍ  

 

Jako každá společnost působící na Českém trhu by ráda Kola Šírer s.r.o. 

rozšířila svou působnost po ČR a docílila tak vyšších zisků. Proto bych ráda 

navrhla možnosti, jak docílit jejich plánů.  

 

6.1. PLYNULOST TOK Ů 

 

V každém případě musí být brán zřetel na plynulost materiálových toků, která 

v podniku chybí. Aby byla docílena, musí být formulovány logistické cíle tak, aby 

vedly k maximalizaci obratu, snížení logistických nákladů na minimální, ale také 

musí být zachovány minimální investice. Takového řešení jsme schopni docílit za 

předpokladu, že materiálový tok bude orientován tak, aby od začátku do konce byl 

zaměřen na: 

- optimální obsluhu zákazníka – reálné požadavky a přání zákazníka musí 

být východiskem pro logistický přístup, logistické plány, ale také pro 

koncepci logistického systému a jeho struktury. V případě, že by 

zákazníkovi nevyhovoval žádný substitut z aktuálních prodejních 

možností a požadavky by byly skutečně reálné, je možné na jeho přání 

případný sortiment do prodejny objednat a za odpovídající cenu jim jej 

nabídnout.  

 

- minimální logistické náklady – představují hlavně náklady na zásoby a 

dopravu. Těch by se dalo docílit tím, že by bylo zboží objednáváno tak, 

aby trasa dopravy byla od dodavatele do jednotlivých odběrních míst co 

nejkratší, nebo minimálně po jedné ose, která by byla maximálně společná 

pro obchodní síť. Objednávky na zboží by tudíž pro společné druhy měly 

vycházet v jeden den, nejlépe jako centrální z jednoho místa s různými 

požadavky na místo dodání. Též nesmíme zapomenout na investice do 

zásob, ty by měly být co nejnižší, stejně tak jako náklady na celkový 

logistický systém. Vhodnou volbou je stanovení budgetu pro každé 

prodejní místo a sledovat jeho náklady. Budget by neměl být překročen 
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(maximálně pouze v ojedinělých případech) a pravidelně by měl být 

porovnáván vůči skutečnosti a vyhodnocován. Díky vhodně zvolenému 

informačnímu systému Money S3 je toto reálně možné.  

 

- význam a smysl logistiky  

 

 

6.2. MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ SPOLEČNOSTI  

 

Zde bych se zaměřila na rozšíření obchodní sítě po republice a to hlavně 

proto, že prodejny Šírer mají v ČR velice dobré jméno a jsou velice oblíbené u 

zákazníků, ale také z toho důvodu, že rozšíření prodejní sítě je součástí jejich 

dlouhodobého plánu. Oblíbenost si získal díky své široké nabídce jízdních kol a 

doplňků, ale také díky profesionálnímu přístupu prodavačů, kteří jsou aktivními 

cyklisty a jsou tudíž z vlastních zkušeností schopni velice dobře poradit při 

jakýchkoli problémech. Navrhla bych zřízení prodejny větší prodejny do hlavního 

města, dále pak menší prodejny do ostatních větších měst jako je Ostrava, 

Olomouc, Hradec Králové či Pardubice, Liberec a Plzeň. Je zcela zřejmé, že 

k rozšíření  musí dojít postupně, ne jednorázovou investicí. Vhodné řešení by 

bylo, nefinancovat jej z vlastních zdrojů, ale z cizích, jako například 

z dlouhodobých úvěrů. Ty díky nízkým úrokovým sazbám od bank na trhu, jsou 

pro společnost výhodné. Té zůstávají tak volné disponibilní prostředky, které 

mohou využít jinak. 

 

Na základě plánu rozšíření prodejních míst, bude nutné projít s dodavateli 

novou strategii zásobování a sepsat nové smlouvy, které jim budou zajišťovat 

větší odběry zboží a tím tak budou schopni Šírerovi poskytnout i lepší cenu za 

dodávané výrobky. Pro něj to samozřejmě znamená při stávající ceně 

prodávaných komponentů vyšší zisky. Ideálním stavem smluv s dodavateli by 

bylo, kdyby měly dodací podmínky DDU, aby  Šírerovi odpadla starost o zajištění 

dopravy do svých prodejen, která by měla za následek vznik dalších nákladů.  
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Díky rozmístění prodejen do více míst v ČR by tak vznikla i lepší 

obslužnost pro zákazníky. Pokud by na jedné prodejně chyběl požadovaný 

sortiment zboží, například daná velikost kola (rámu), je možné jej převézt z jiné 

prodejny, která tento sortiment má a je nejblíže umístěná a zákazník tak nemusí 

čekat běžnou dodací lhůtu. Navíc na tvorbu objednávky jednoho standardního 

typu zboží jsou vysoké a pro společnost není perspektivní, způsobuje to akorát 

nežádoucí náklady.  Díky tomu, že přemístění zboží nebude v takové velké 

vzdálenosti, budou i náklady na přepravu daného produktu nižší než v současné 

době. 

 

Rozšíření obchodní sítě, tak aby bylo docíleno největší efektivity, by 

znamenalo centralizaci společnosti v rámci řízení logistiky, nákupu, plánování, 

celkového chodu firmy, ale i účetnictví a mezd. Díky centralizaci by došlo 

k ušetření nákladů ne tuto evidenci v každé prodejně. Dle rozsahu obchodní sítě, 

bych volila 1-2 pracovníky, kteří by zajišťovali činnost logistiky a nákupu, ale též 

zodpovídali za případné centrální reklamace. Centralizaci bych doporučila i za 

současného stavu firmy, minimálně v oblasti logistických procesů a nákupu. 

 

6.2.1. ORGANIZA ČNÍ STRUKTURA  

 

V současnosti má Šírer jasně danou organizační strukturu, která při 

současném postavení podniku není až zas tak úplně vyhovující, natož při 

plánovaném rozšíření. V současné době nemohou zaměstnanci účinně zasahovat 

do cílů společnosti. Při rozšíření společnosti bude nutné zřídit nová pracovní 

místa, díky kterým bude muset být ve společnosti Šírer docíleno i nové 

organizační struktury. Proto bych navrhovala organizační strukturu při rozrůstání 

společnosti následovně: 
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Vedení společnosti Šírer  

(jednatelé) 

o Jan Šírer 

o Radek Šírer  

 

 

 

Lotistika/nákup      Finance 

 

Obchodní síť podejen 

 

Brno   manažer prodejny  

o prodavači,  

o servis 

 

Beroun   manažer prodejny  

o prodavači,  

o servis 

 

České Budějovice manažer prodejny  

o prodavači,  

o servis 

 

 

Takto navržená organizační struktura rozděluje zdroje a pracovníky pro 

úkoly, kteří jsou nezbytní pro dosažení cílů společnosti, ale zároveň organizační 

struktura umožňuje lepší koordinaci v rámci celé společnosti Šírer. V této 

organizační struktuře jsou jasně rozdělené jednotlivé úkoly počínaje vedením 

společnosti, přes nižší úrovně řízení až po výkonné pracovníky. 

Charakteristickým rysem této vertikální struktury je jednoznačně definované 

pojetí autority mezi zaměstnanci. 
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6.2.2. KONTROLA  

 

V závislosti na rozšíření společnosti bude nutné nastavit kontrolu a 

kontrolní procesy. Na nově navrženém oddělení logistiky a nákupu by mělo 

docházet ke kontrole a řízení, které by bylo pro celou společnost jednotné. 

Kontrola procesů a kvality by tudíž nepřipadala na manažery jednotlivých 

prodejen, ale přímo na odpovědného pracovníka zabývajícího se touto 

problematikou. Tímto by došlo k zamezení dvojí práce.  

Na základě centrálních kontrol pak bude jednodušší provést srovnatelné 

analýzy jiných logistických prvků, které mohou odhalit další možné výhody či 

zdroje v oblasti integrovaného logistického řízení.  
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7.  VYTIPOVÁNÍ P ŘÍNOSŮ A PODMÍNEK REALIZACE  

 

Na trhu, na kterém působí společnost Šírer, existují silné tlaky konkurenčních 

společností, které mají snahu je co nejvíce vytlačit z pozice velice dobře si 

stojícího a silného konkurenta z oblasti trhu cyklistických potřeb a vybavení. 

Hlavně mám na mysli hypermarketové a supermarketové konkurenty, kteří 

prodávají sportovní vybavení, jako jsou Drapa Sport, Sportissimo, Giga sport a 

další. Tyto společnosti své produkty prodávají za nízké ceny, ale mnohdy i tak 

nízké ceny neodpovídají kvalitě výrobků. Tímto způsobem se snaží získat další 

zákazníky, pro které jsou přemrštěně nízké ceny velkým lákadlem. Ti pak hledí 

pouze na ni, a ne na kvalitu výrobků, či kvalitu dalších nabízených služeb. Díky 

této situaci je důležité, aby se Šírer snažil hledat možnosti, kde snížit vlastní 

náklady tak, aby mohl zákazníkům nabídnout nižší cenu než je cena stávající a byl 

tak lépe konkurenceschopný hypermarketovým společnostem, ale také, aby se 

přizpůsobil lépe trhovým podmínkám. 

 

Vzhledem k tématu bakalářské práce jsem se rozhodla nabídnout společnosti 

několik možností, jak snížit náklady v současných logistických procesech. Své 

návrhy bych rozdělila do následujících oblastí: 

- úspora nákladů na dopravu 

- optimalizace prostor skladu a prodejní plochu prodejen 

- optimalizace nákladů na informační toky 
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8. ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce bylo zaměření na navržení optimalizace logistické 

činnosti zejména na optimální vymezení materiálových a informačních toků 

v rámci řízení společnosti Kola Šírer s.r.o. Úkolem bylo doporučení k nové, lépe 

fungující logistické koncepce, aby došlo ke snížení nákladů a zlepšení 

optimalizace činností. 

 

V současných tvrdých konkurenčních podmínkách je cílem každého 

podniku udržovat, ale i rozšiřovat svoji pozici na trhu. Proto bereme i v úvahu 

plán společnosti do budoucna, který se týká rozšíření obchodní sítě v České 

republice. Náklady na rozšíření jsou však vysoké, proto k němu bude docházet 

postupně v budoucích 10 ti letech.  

 

Díky tomuto rozšíření, by společnost měla docílit optimalizace a 

ujednocení logistických postupů, které by v průběhu několika let došly do stádia 

centrálního řízení logistické činnosti a nákupu. To bude mít za následek snížení 

logistických nákladů a též docílení lepších cen za nakupované zboží.  

 

Součástí dlouhodobého plánu rozvoje je i získání většího počtu 

spokojených zákazníků, kteří by využívali jak nabídky produktů, tak i s nimi 

souvisejících služeb, jako je nabízený záruční pozáruční servis. Díky rostoucím 

tržbám bude docházet ke zvyšování zisku, čehož by ráda společnost docílila.  
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