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Abstrakt 
Diplomová práce Návrh logistické koncepce v průmyslové organizaci se zabývá analýzou 

současného stavu společnosti a jejím okolím a rozebírá  faktory působící na zákazníky a tím i 

na výrobu. Na základě zjištění skutečnosti obsahuje návrh logistické koncepce v průmyslové 

organizaci. Zabývá se dovozem výrobků s nízkým obratem výroby ze sesterských závodů, 

poněvadž výroba těchto výrobků je pro podnik nerentabilní.  

Klíčová slova 
logistika, zásoby, dovoz, výroba 

Abstract 
The Master’s thesis The study of logistics conception in indrustrial organization  deals with 

analysis of current state of organization and its surround and analyses influence to  customers 

and production. On basis of recognition of reality it contents the study of logistics conception 

in industrial organization. It deals with import products with low turnover from sister factories 

because the production of these products is nonprofitable for organization.  

Keywords 
logistics, supplies, import, production 
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1 Úvod a cíl práce 
Pekárenství a cukrárenství patří do odvětví  potravinářského průmyslu je významnou 

složkou národního hospodářství každé země. Úroveň těchto dvou oborů významně 

ovlivňuje charakter obyvatel země. Podílí se zásadně na jeho výživové a zdravotní 

stránce, výrazně determinuje úroveň průměrné délky života v dané zemi.  

Je tedy zřejmé, že jsou tyto obory nezastupitelné a je třeba jim věnovat značnou 

pozornost v infrastruktuře každého státu. Optimální úroveň státních zásahů do 

fungování tohoto odvětví je obtížné vyjádřit. Je ale jasné, že tento obor je velmi citlivý 

a určitou ochranu potřebuje. V dnešní době je situace pekárenství a cukrárenství již plně 

ovlivněna  neviditelnou rukou trhu.  

Tržní prostředí bez minimálních zásahů státu dává příležitost konfrontace skutečné 

nabídky a poptávky po statcích a službách. Tento stav plně nastal až v roce 1989 a od 

tohoto okamžiku toto odvětví prochází doslova bouřlivým vývojem. Uvolnění trhu 

přineslo pro výrobce pekárenských výrobků řadu výhod, ale i nevýhod. Mezi kladné 

dopady patří možnost výroby nových výrobků, orientace na zákazníka, možnost použití 

nových technologií, možnost realizace vlastního zisku atd.  

Mnoho výrobců se však po nástupu tržního prostředí dostalo do problémů. Ty souvisí 

především se zajišťováním odbytu výrobků, s vymáháním pohledávek, obnovou 

technického vybavení pekárny, nízkými cenami výrobků, tudíž nízkými výnosy. Je 

zřejmé, že situaci nenapomohl vstup obchodních řetězců na český trh. Tyto silné 

kapitálové společnosti využily situaci na trhu potravinami, respektive s pekárenskými 

výrobky.  

Vystihly potřeby zákazníka a začaly se orientovat spíše na kvantitu než na kvalitu. 

Výrazně začaly těžit z přebytku nabídky nad poptávkou a začaly diktovat ceny těchto 

potravinářských komodit. Tím došlo i k tomu, že pokud chtěla pekárna prodat své 

výrobky, musela stlačit náklady na minimum (ve většině případů na úkor kvality), aby 

obstála v konkurenci dodavatelů. V současné době se firmy snaží získat zákazníky 

novými způsoby. Začíná se více dohlížet na kvalitu, na nové výrobky, které mají 
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u zákazníka vzbudit touhu výrobek koupit i za vyšší cenu. Tento způsob je možný 

a právě na něj už někteří výrobci začali sázet.  

Stravování obyvatel přímo ovlivňuje zdraví. Proto je nutné při výrobě pekařských 

výrobků dohlížet na jejich zdravotní nezávadnost a prospěšnost pro lidský organismus. 

Předpokládá se, že s postupem liberalizace společnosti se bude náklad na ochranu 

zdraví více přenášet na jedince, každý člověk se tak bude více snažit chránit si své 

zdraví. Bude-li existovat poptávka po zdravotně prospěšných výrobcích, bude snaha 

tuto poptávku uspokojovat a právě v tom vidí obor pekárenství velkou perspektivu.  

Cílem práce je optimalizace materiálových toků za využití informačních toků ke splnění 

zákaznických požadavků.  
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2 Teoretické přístupy  
Dle (4) má logistika zajistit, aby bylo k dispozici správné zboží či služba, se správnou 

kvalitou, na správném místě, u správného zákazníka, ve správném množství, ve 

správném okamžiku a to s vynaložením přiměřených nákladů. Doplňující informace 

k této kapitole lze dohledat v (2) a (3). 

Logistika se bude muset stát součástí globální strategie – časově rozmisťovat zdroje – 

hmotné procesy jsou nahrazovány informačními procesy 

Logistické služby budou muset být jedním z klíčových nástrojů k dosažení vyšší 

konkurenceschopnosti podniku  

Logistický systém bude muset být integrovaný, spojovat dodavatele se všemi 

distribučními a obchodními články, až po konečného zákazníka, bere se ohled i na 

recyklaci i likvidaci odpadů 

Logistika bude založena na prognózování, strategickém řízení, projektovém řízení, 

řízení procesů, IT, službám zákazníkům, distribuci, tvorbě zásob, inventarizaci zásob, 

opatřování a správě, importu a exportu, řízení materiálového hospodářství, balení, 

přepravě, skladování, manipulaci a recyklaci, kvalitě, jmění. 

Vývoj logistiky – 4 fáze: 

I. Fáze vývoje – se soustředila pouze na distribuci, problém zásob 

okrajový, neadekvátní struktura i rozmístění 

II. Fáze vývoje – snižování nákladů znamená vyřešit problematiku 

nadměrných zásob, k tomu se používaly matematické optimalizační 

metody, statistika a jiné metody. Zásobování se rozšiřuje do výroby.  

III. Fáze vývoje – propojují se dodavatelé s finálními zákazníky, jedná se o 

tzv. integrovanou logistiku 

IV. Fáze vývoje – logistické systémy jsou optimalizovány jako celek. Je 

nutné zvládnout počítačovou integraci, elektronické výměny dat a 

simulace pro podporu rozhodování.  
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V budoucnosti se rozhodujícími pro podniky stanou tato kritéria: 

• čas, 

• výrobek, 

• jakost, 

• množství, 

• hospodárnost. 

2.1 Úlohy a cíle logistiky 
Základním cílem logistiky je optimální uspokojení potřeb zákazníků. Vztahuje se na 

všechny materiální a komunikativní pochody během a po produkci zboží a to vně 

i uvnitř podniku. Logistika je konceptem vedení a racionalizačním nástrojem.  

•  vnější cíle – uplatňují se na trhu. Mezi ně patří zvyšování objemu prodeje, 
zkracování dodacích lhůt, zlepšování spolehlivosti dodávek, zlepšování 
pružnosti logistických služeb, 

• vnitřní cíle – snaží se snižovat náklady. Zahrnují náklady na zásoby, dopravu, 
manipulaci  a skladování, výrobu, 

• výkonové – zabezpečují požadovanou úroveň služeb,  aby požadované množství 
materiálu bylo dodáno ve správném množství , jakosti, na správném místě, ve 
správném čase, 

• ekonomické – zabezpečení těchto služeb s přiměřenými náklady. Vyšší úroveň 
dává naději na větší zájem zákazníků, současně zvyšuje náklady, které 
zákazníky odrazují.  

2.2 Doprava 
Náplní logistiky oběhových procesů je integrální řízení všech komponentů tohoto 

oběhového procesu. Je tím myšlena doprava, řízení zásob, manipulace s materiálem, 

balení, distribuce, skladování a také komunikační, informační a řídící systémy.  

V oblasti dopravy začala logistika nabývat na významu na přelomu 70. a 80. let, kdy 

došlo k deregulaci dopravního průmyslu. Nastal nárůst konkurence v rámci jednotlivých 

druhů i mezi druhy navzájem. Přepravci získali více možností dopravy, stali se 

pružnější a konkurenceschopnější. Doprava jako taková zajišťuje přesun výrobků 
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v prostoru, z místa výroby do místa spotřeby, a zvyšuje tak jejich hodnotu . Dále pak 

ovlivňuje rychlost, a spolehlivost, s jakou se tento přesun uskuteční.  

Včasné a kvalitní dodání výrobků zvyšuje přidanou hodnotu pro zákazníka a tím 

i úroveň zákaznického servisu. Náklady spojené s přepravou jsou ale jedny největších 

v logistice a často se významnou měrou podílejí na ceně výrobků.  

Zajišťování požadované úrovně zákaznického servisu je významnou součástí 

logistického řízení. Dopady přepravy na zákaznický servis jsou jedny z nejdůležitějších. 

Přepravní servis musí být především spolehlivý, významnou úlohu hraje doba přepravy 

a pokrytí trhu. Pro zákazníky je též významná pružnost v poskytování přepravních 

služeb a řešení ztrát či poškození.  

Využití  logistiky ve výrobních a obchodních organizacích klade na dopravní firmy, 

které chtějí logistické služby poskytovat, mnohé požadavky. Jestliže tyto firmy chtějí 

být na trhu úspěšné, musí se orientovat na logistické potřeby svých zákazníků, jejich 

výrobní proces, směnnost, charakter vyráběné produkce.  

Základním posláním nákladní dopravy je uspokojování přepravních potřeb zákazníků. 

Hlavími předpoklady spolehlivého fungování dopravy je vytvoření a usměrňování  

fungujících dopravních systémů v rámci jednotlivých oborů dopravy a koordinovaný 

rozvoj dopravního systému jako celku.  

Silniční doprava umožňuje nejširší pokrytí trhu. Její flexibilnost je do značné míry dána 

hustotou silniční sítě. Pro svou univerzálnost většinou nejlépe vyhovuje požadavků 

zákazníků, a proto se objem zboží přepraveného autodopravci stále zvyšuje.  

Distribuce musí zajistit:  

• vysokou úroveň služeb, 

• vybudování sítě distribuce, 

• vhodný podíl zásob skladovaných v jednotlivých skladech, 

• možnosti přímého prodeje. 
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2.3 Řízení zásob 
Zásobování zajišťuje hmotné i nehmotné výrobní činitele potřebné  k činnosti podniku.  

Pro podnik mají zásoby jak pozitivní tak negativní význam. Negativní spočívá 

především v tom, že váží kapitál, spotřebovávají práci a prostředky a nesou s sebou 

riziko znehodnocení, nepoužitelnosti  a nebo neprodejnosti. Na druhou stranu však 

zásoby řeší časový, místní, kapacitní a sortimentní nesoulad mezi výrobou a spotřebou , 

zajišťují plynulost výrobního procesu a kryjí různé nepředvídané výkyvy.  

Zásoby představují velkou a nákladnou investici. Jejich kvalitním řízením lze dosáhnout 

zlepšení jak cash-flow , tak návratnosti  investic. Předmětem řízení jsou prakticky 

všechny suroviny, polotovary výrobky, které procházejí podnikem. 

Cílem řízení stavu zásob je zvyšovat rentabilitu podniku, předvídat dopad podnikových 

strategií na stav zásob a minimalizovat celkové náklady logistických činností při 

současném uspokojování požadavků na zákaznický servis.  

Rentabilita může být zvyšována buď snižováním nákladů, nebo zvýšením prodeje. 

Snížení nákladů spojených se zásobami je možné dosáhnout např. snížením počtu 

nevyřízených a urychlení dodávek, odstraněním mrtvých zásob, přesnějším 

prognózováním poptávky, kvalitnějším plánováním zásob.  

Častým problémem bývá udržování nadnormativních objemů zásob. Nadměrná hladina 

zásob snižuje rentabilitu podniku, a to dvojím způsobem. Jednak se snižuje čistý zisk o 

hotovostní náklady spojené s udržováním zásob a  za druhé se zvyšuje celkové jmění o 

částku vázanou v zásobách. To snižuje obrátku jmění a výsledkem je snížení výnosnosti 

čistého jmění. Jestliže však chce podnik objednávat menší množství zásob a potřebuje 

zjistit, jaký to bude mít vliv na rentabilitu podniku, musí porovnat úspory v nákladech 

na udržování zásob se zvýšenými náklady na objednávání přepravy. S tím souvisí 

logistika s nejmenšími celkovými náklady. Je to takový stav, kdy se minimalizuje 

součet následujících logistických nákladů: náklady na udržování zásob, množstevní 

náklady, náklady na vyřizování objednávek a informatiku, skladovací náklady a 

přepravní náklady. Současně však musí být dosaženo stanovené úrovně zákaznického 

servisu. Jak již bylo výše uvedeno, požadovaná úroveň logistických procesů se stává 

prioritní a ve spojitosti s jejím dosažením hovoříme spíše o optimálních logistických 
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nákladech, než o nákladech nejnižších. Dosažení optimálního vztahu mezi náklady na 

udržování zásob a úrovní zákaznického servisu vyžaduje nepřetržité a komplexní 

plánování závisející na dostupnosti informací. Ke zkvalitnění řízení zásob dochází tedy 

tehdy, má-li  k dispozici relevantní informace použitelné při plánování strategie zásob. 

Automatizovaný a integrovaný logistický informační systém snižuje možnost vzniku 

mylných zpráv a časových zpoždění.  

Velmi důležitou součástí procesu řízení zásob je prognózování pravděpodobného 

nákupu jednotlivých typů produktů. Průzkum záměrů kupujících se může provádět např. 

pomocí dotazníků či pohovorů. Tato metoda je však nákladná a poměrně nejistá. Další 

metodou jsou kvalifikované odhady, tzn. Názory příslušných expertů. Budoucí prodeje 

je možné plánovat i na základě údajů o prodejích minulých. Přesnost předpovědí může 

být zlepšením, že management provádí prognózu na vyšší úrovni a tato předpověď se 

pak na základě minulého vývoje prodeje rozkládá směrem dolů. 

2.4 Manipulace s materiálem 
Je dalším článkem oběhového systému. Kapitálové investice spojené s manipulačním 

zařízením bývají pro podnik jedny z hlavních. Při plánování a realizaci manipulace 

s materiálem je nezbytný systémový přístup. Způsob skladování určuje, kolikrát bude 

třeba s materiálem manipulovat, kupované množství  má vliv na výběr manipulačních 

metod. Na základě druhu obalu se rozhoduje o zařízení, které bude k manipulaci použito 

a stanovuje se časová náročnost. Způsob dopravy pak ovlivňuje prostorové uspořádání 

manipulačního zařízení a pomocné vybavení. Pro zefektivnění manipulace s materiálem 

a zlepšení produktivity v této oblasti se používají progresivní technologie, především 

automatické uskladňování a vyhledávání zboží, zařízení na vyzvedávání kusových 

položek, pásové dopravníky, roboty či snímací systémy. Přesto však na významu 

neztrácejí ani klasická manuální neautomatizovaná zařízení. 

Čtyři základní činnosti:  

• předvídání materiálových požadavků, 

• zjišťování zdrojů a získávání materiálů, 

• dopravení a uložení materiálů do podniku, 
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• monitorování stavu materiálu jakožto běžného aktiva. 

Nákup 
Oddělení nákupu má za úkol výběr dodavatele, prověřit dodavatele, vypracovat 

dodavatelsko-odběratelské smlouvy, hledat neustále výhodnějšího dodavatele, 

informovat vývoj o novinkách v oblasti nákupu. 

Zásobování 
Oddělení zásobování musí zajistit dodávku potřebných komponent pro výrobu 

s minimálními náklady, operativní řízení materiálového toku na vstupu. 

Balení 
Balení je v úzké souvislosti s nákupem a dopravou. Vhodně zvolené obaly mohou 

významnou měrou zlepšit úroveň zákaznického servisu, snížit náklady a zefektivnit 

manipulaci se zbožím. Ovlivňují  také stupeň vytížení skladu. V podniku je balení 

spjato s marketingem a logistikou. Z pohledu logistiky je jeho hlavní funkcí uspořádání, 

ochrana a identifikace výrobků. Obal především uzavírá výrobek před vlastním 

přemístěním z místa na místo a chrání ho před poškozením vnějšími vlivy a ztrátou. Při 

balení se rozdělují hromadné výstupy výroby na spotřebitelsky vhodnější množství 

a sjednocují se jednotlivé velikosti. Obal by měl umožňovat co nejsnazší použití 

výrobku a usnadňovat kombinaci použitím různých symbolů.  

2.5 Skladování 
Je jednou z nejdůležitějších částí logistického systému. Zabezpečuje uskladnění 

produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem spotřeby a poskytuje 

řídícím pracovníkům informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladovaných 

produktů. Sklady umožňují překlenout prostor a čas. Výrobní zásoby zajišťují plynulost 

výroby. Zásoby obchodního zboží zajišťují plynulé zásobování obyvatelstva. 

Podniky udržují zásoby většinou ze snahy dosáhnou úspor nákladů na přepravu, ve 

výrobě, využít množstevních slev, udržet si dodavatele, překlenutí časových 

a prostorových rozdílů . 

Tři základní funkce skladování: 
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a) Přesun produktů 

Příjem zboží – vyložení, vybalení, aktualizace záznamů, kontrola stavu zboží, 

překontrolování průvodní dokumentace 

Transfer či ukládání zboží – přesun produktů do skladu, uskladnění a jiné 

přesuny 

Kompletace zboží podle objednávky – přeskupování produktů podle požadavků 

zákazníka 

Překládka zboží – z místa příjmu do místa expedice, vynechání uskladnění 

Expedice zboží – zabalení a přesun zásilek do dopravního prostředku, kontrola  

zboží podle objednávek, úpravy skladových záznamů 

 

b) Uskladnění produktů 

Přechodné uskladnění – nezbytné pro doplňování základních zásob 

Časově omezené uskladnění – týká se zásob nadměrných (nárazníkové zásoby) 

- Důvody držení : 

- Sezónní poptávka 

- Kolísavá poptávka 

- Úprava výrobků 

- Spekulativní nákupy  

- Zvláštní podmínky obchodu 

 

c) Přenos informací 

Se týká stavu zásob, stavu zboží v pohybu, umístění zásob, vstupních a 

výstupních dodávek, zákazníků, personálu a využití skladových prostor.  Využití 

technologie čárových kódů výrazným způsobem usnadňuje evidenci materiálu a 

zboží na skladě. Po odečtení čárového kódu se zobrazí informace o daném druhu 

materiálu či zboží, které je automaticky odečteno či přičteno na sklad. Osobní 

počítače hrají při výměně dat důležitou úlohu. Nejrůznější informační systémy 

značně urychlují, zefektivňují a zkvalitňují přenos informací, potřebných 

k zajištění všech funkcí skladování. Nepostradatelné je v této oblasti 

pochopitelně propojení počítačů do sítí.  
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d) Informační systémy 

Nároky zákazníků neustále rostou. K uspokojení jejich požadavků je nezbytný 

integrovaný logistický systém, který je podporován integrovaným logistickým 

informačním systémem. Informační technologie významným způsobem 

ovlivňují rozvoj logistiky. Základem logistického systému je vyřizování 

objednávek. Nedokonalá komunikace může mít na následek ztrátu zákazníků, 

zvýšení dopravních a skladovacích nákladů, či růst nákladů na udržování zásob. 

Pro podporu logistických činností jsou proto v široké míře využívány počítače, a 

to jak při přijímání a vyřizování objednávek, tak v oblasti řízení zásob a skladů, 

měření výkonů, ale také v procesu přepravy.  

Vlivy skladování na jiné podnikové oblasti: 

• vztahy mezi skladováním a výrobou – malé výrobní série minimalizují objem 
zásob, zajišťují takové množství, které se blíží velikosti běžné poptávky. 
Zvyšují se náklady na přeseřízení a změny výrobních linek častou změnou 
výroby. Při plnokapacitní výrobě mohou časté změny linek vést k neschopnosti 
výrobce uspokojovat poptávku po svých výrobcích, 

• vztahy mezi skladováním a přepravou – úspor přepravních nákladů lze 
dosáhnout, jak na vstupu materiálu do podniku , tak na výstupu produktu ze 
závodu. Malé objednávky se mohou shromažďovat v konsolidačním skladu 
v blízkosti zdroje dodávek, 

• vztah mezi skladováním a zákaznickým servisem – budují se lokální odbytové 
sklady, díky kterým lze minimalizovat celkové náklady při současném splnění 
norem zákaznického servisu, 

• vztah logistiky a skladování – zaměřuje se odvětví, podnikové strategie,  
dostupnost kapitálu, charakter skladování. 

2.6 Zákaznický servis 
    V rámci procesu poskytování přepravní služby služby osobní dopravy lze zpřesnit 

kritéria ovlivňující konečnou hodnotu pro zákazníka následovně: 
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Kvalita: 
• hledaná kvalita služby – úroveň kvality, kterou explicitně nebo implicitně 

požaduje zákazník. 

• cílová kvalita služby- úroveň kvality, kterou se snaží poskytovatelé služby 
poskytnout zákazníkovi, ovlivněná úrovní kvality, kterou hledají zákazníci, 
vnějšími a vnitřními tlaky, omezeními rozpočtu a výkonem konkurence. 
Stanovení cílů pro službu je ovlivněno faktory: 

• stanovení standardu služby (např. stanovení maximálního zpoždění, rychlá 
odpověď na připomínky a stížnosti), 

• úroveň dosaženého výsledku (stanovení nebo zhodnocení procenta 
zákazníků, jejichž používané spoje jezdí včas), 

• práh nepřijatelného výkonu (při překročení prahu jde o neadekvátně 
poskytnutou službu, je nutno učinit kroky k nápravě včetně alternativní 
služby a případně kompenzace zákazníka), 

• poskytovaná kvalita služby – úroveň kvality vnímaná zákazníkem, závislá na 
jeho osobních zkušenostech, na informacích o službě nebo na osobním 
prostředí, 

• vnímaná kvalita služby – úroveň kvality vnímaná zákazníkem, závislá na jeho 
osobních zkušenostech, na informacích o službě nebo na osobním prostředí, 

• variabilita procesu – závislá na minimálním rozdílu mezi hledanou kvalitou a 
cílovou kvalitou a vyjadřující míru jak jsou poskytovatelé přepravní služby 
schopni zaměřit své úsilí na oblasti, které jsou pro zákazníky důležité,. 

• eliminace ztrát – závislá na minimálním rozdílu mezi cílovou kvalitou a 
poskytovanou kvalitou a působící na stupeň efektivnosti poskytovatele 
přepravní služby při dosahování  jejich cílů. 

Služby 
Doprovodné služby zákazníkům ve veřejné osobní dopravě k ovlivnění vnímání kritéria 

kvality služby ze strany zákazníka, flexibilita v uspokojování požadavků zákazníků, 

pružné reakce se změny v poptávce po přepravě.  

Náklady: 
• technické parametry dopravních prostředků a zařízení, 

• systém zajištění a řízení kvality přepravních služeb, 
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• náklady systému přímého prodej jízdenek, předprodeje jízdenek, 
automatizovaného odbavení cestujících, 

• administrativa, zásoby, materiál. 

Čas: 
• délka doby cestování, 

• dodržování  jízdních řádů, 

• obrat vozidel a délky túr, 

• pružné reakce na poruchy městského dopravního systému. 

Příznaky nežádoucího vývoje procesů mohou sloužit např.: 
• nespokojenost zákazníků, ztráty postavení na přepravním trhu, 

• vysoký podíl nekvalitních přepravních služeb, 

• značné prostoje v průběhu procesů, 

• dlouhé lhůty přepravy, 

• mnoho přerušení provozu a poruch na dopravních prostředcích, zařízení a 
dopravní cestě, 

• mnoho třídících prací a manipulací s dopravními prostředky a přepravovaným 
zbožím, 

• složité hierarchie vedoucí k operativním provozním rozhodnutím, 

• komplikovaná výměna informací mezi dopravním podnikem a zákazníkem, 

• nízká elasticita na změny požadavků přepravního trhu, 

• nespokojenost dodavatelů, 

• nespokojenost zaměstnanců dopravního podniku. 

2.7 Řízení materiálů 
Cílem řízení oblasti materiálů je řešit materiálové problémy z celopodnikového 

hlediska, a to prostřednictvím koordinace výkonu různých materiálových funkcí, 

poskytováním komunikační sítě a řízením toku materiálů.  

Zahrnuje čtyři oblasti: 
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• předvídání materiálových požadavků, 

• zjišťování zdrojů a získávání materiálů, 

• dopravení a uložení materiálů do podniku, 

• monitorování stavu materiálů jakožto běžného aktiva. 

Cíle podniku: 

• nízké náklady – optimalizovat náklady na materiál, kapitál, režijní náklady, 

• vysoká úroveň servisu- optimalizovat schopnost reakce na požadavky  výroby a 
požadavky trhu, 

• zajištění kvality – udržování a zvyšování kvality materiálu, 

• nízká úroveň vázaného kapitálu – optimalizovat objem kapitálu vázaného 
v zásobách, 

• podpora ostatních funkcí – poskytovat podporu útvaru prodeje a útvaru vývoje. 

Velikost skladů 
Hodnotí se pomocí skladovací plochy nebo objemu skladovacího prostoru. Dnes se stále 

více používá hodnocení v kubických metrech místo čtverečních. Kubický metr 

zachycuje celkový objem prostoru, který je k dispozici uvnitř daného objektu.  

Faktory rozhodující pro stanovení velikosti skladu: 

• velikost trhu – další skladovací prostor, 

• počet skladovaných jednotek, 

• velikost skladovaných produktů, 

• úroveň zákaznického servisu – zvyšují se požadavky na skladovací prostor, 

• typ použitého skladu, 

• celková doba výroby produktu. 

Poptávka ovlivňuje velikost skladu. U výrazných změn poptávky se drží vyšší hladina 

zásob. Větší sklad a prostor.  
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Počet skladů 
Čtyři faktory: 

• náklady související se ztrátou prodejní příležitosti – je pro podnik mimořádně 

závažné, je těžké ji předvídat, 

• náklady na zásoby – se s počtem skladů zvyšují, podnik vždy skladuje alespoň 

minimální objem zásob, 

• náklady na skladování – se s počtem skladových zařízení také zvyšují. Více 

skladů znamená více skladového prostoru. Při dosažení určitého většího počtu 

skladovacích zařízení začínají klesat, 

• přepravní náklady – použití menšího počtu skladů znamená nižší náklady na 

vstupní dopravu.  

Chyby při skladování: 

• přebytečná nebo nadměrná manipulace, 

• nízké využití skladové plochy a prostor, 

• nadměrné náklady na údržbu a výpadky kvůli zastaralým zařízením, 

• zastaralé způsoby příjmu a expedice zboží, 

• zastaralé způsoby počítačového zpracování rutinních sankcí. 

 

Funkce skladu: 

• vyrovnávací funkce – odchylný materiálový tok a materiálová potřeba z hlediska 
kvantity a času, 

• zabezpečovací funkce – nepředvídatelná rizika během výrobního procesu, 

• kompletační funkce – při tvorbě sortimentu podle potřeb individuálních provozů, 

• spekulační funkce – očekávání cenových zvýšení na odbytových a zásobovacích 
trzích, 

• zušlechťovací funkce – jakostní změny uskladněných druhů sortimentu. 

Dělení skladů: 
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• fáze horotvorného procesu 

• vstupní sklady 

• mezisklady 

• odbytové sklady, 

• stupeň centralizace 

• centralizované 

• decentralizované, 

• kompletace 

• sklady orientované na materiál 

• sklady orientované na spotřebu, 

• počet možných nositelů potřeb 

• všeobecné sklady 

• přípravné sklady 

• příruční sklady, 

• ochrana před povětrnostmi 

• skladování v budovách 

• nekryté sklady, 

• stanoviště 

• vnější sklady 

• vnitřní sklady, 

• správa skladu 

• vlastní 

• cizí, 
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2.8 Celkové  logistické náklady 
Podnik se musí snažit celkové náklady logistických činností snížit. Snížení nákladů 

v jedné oblasti , může vyvolat zvýšení nákladů v další oblasti, a to vlivem vstupních 

veličin způsobených snížením nákladů v předcházející oblasti. Podnik potřebuje data  o 

jednotlivých druzích nákladů.  

Úroveň zákaznického servisu 
Orientace na zákazníka. Přesun podle pravidla 7 S. Podpora servisu a náhradní díly. 

Logistika je zodpovědná i za poskytování poprodejního servisu. Dodávky náhradních 

dílů včetně jejich uskladnění, ale i vyzvednutí vadných nebo špatně fungujících 

produktů od zákazníků nebo rychlou reakci na požadavky na opravy.  

Přepravní náklady 
Přesun zboží a materiálu z místa vzniku  do konečného místa spotřeby popřípadě 

likvidace. Zajištění přepravy zahrnuje výběr způsobu přepravy, výběr přepravní trasy, 

zajištění toho, aby vše odpovídalo právním normám daného státu, a konečně výběr 

dopravce. Největší samostatná nákladová položka. Vznikají i  v v rámci výrobního 

závodu nebo výrobních hal. Náklady se výrazně mění v závislosti na objemu dodávky, 

hmotnosti dodávky, přepravní vzdálenosti, místa původu a místu určení, zvolený druh 

dopravy je také nutno brát v potaz.  

Náklady na udržování zásob 
Řízení stavu zásob má za úkol udržovat takovou úroveň zásoby, aby bylo dosaženo 

vysoké úrovně zákaznického servisu při minimálních nákladech. Do nákladů se 

započítávají náklady na kapitál vázaný v zásobách, skladovací náklady na pořízení 

zásob a také náklady na likvidaci zastaralého zboží. Tyto náklady se mohou pohybovat 

v rozmezí od 14 % až do více než 50 % hodnoty zásob v ročním vyjádření.  

Skladovací náklady 
Skladování se významně podílí na tvorbě užitné hodnoty prostřednictvím času a místa. 

Umožňuje, aby bylo zboží vyrobené a uchováno pro pozdější spotřebu. Skladovací 

náklady jsou ovlivněny výběrem místa výrobních kapacit a skladů podniku. Zahrnují 

všechny náklady, které vznikají v návaznosti na změnu počtu nebo změnu umístění 
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skladů. Určení lokalit pro výrobní kapacity a sklady podniku jsou zásadní strategická 

rozhodnutí, která ovlivní nejen náklady na dopravu surovin směrem dovnitř a náklady 

na přepravu hotových výrobků směrem ven, ale rovněž úroveň zákaznického servisu a 

rychlost odezvy. Faktory, které  je zde nutné brát v úvahu zahrnují rozmístění 

zákazníků, dodavatelů, dostupnost dopravních služeb, dostupnost kvalifikovaných 

pracovníků s přijatelnou platovou hladinou , možnosti spolupráce s úřady apod.  

Množstevní náklady 
Mají svůj původ v množstvích, o která se jedná v toku materiálu. Jsou spojené se 

změnami v nakupovaných množstvích a se změnami ve výrobě či prodeji. Cílem je 

minimalizovat manipulaci s materiálem všude tam, kde je to možné. – přepravních 

vzdáleností, minimalizaci úzkých míst, minimalizaci stavu zásob a minimalizaci ztrát, 

které vznikají plýtváním, špatnou manipulací, krádežemi a poškozením.  

Pořizování materiálu se skládá z nákupu a zásobování. S nárůstem zajišťování zboží a 

služeb z vnějších zdrojů hraje funkce pořizování těchto zdrojů stále významnější roli. 

Pořizování lze definovat jako nákup a zásobování materiálů a služeb od externích 

organizací s cílem podpory veškerých operací firmy od výroby po marketing, prodej a 

logistiku.  

Náklady na informační systém 
Vyřizování objednávek představuje systém, který podnik používá k přijímání 

objednávek od zákazníků, ke kontrole stavu objednávek a návazné komunikaci se 

zákazníky a konečně k samotnému vyřízení objednávek a jejich dostupnosti pro 

zákazníky. Trendem je rapidní nárůst její komplexnosti, automatizace a rychlosti.  

Jedná se zejména o:  

• podnik a jeho dodavatelé, 

• podnik a jeho zákazníci, 

• hlavní útvary podniku, jako jsou logistika, technické útvary, účetnictví, 
marketing a výroba, 

• různé logistické činnosti mezi sebou, 
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• různé aspekty jednotlivých logistických činností, 

• různé články logistického řetězce. 

Prognózování a na základě jeho výsledků plánování poptávky. Marketing předpovídá 

poptávku zákazníků na základě odhadu účinku podpory prodeje, cen, konkurence. 

Výroba předpovídá výrobní požadavky na základě marketingových prognóz prodeje a 

běžného stavu zásob. Logistika předpovídá , kolik čeho je nutno zajistit od dodavatelů a 

kolik a jakých výrobků musí být přepraveno do místa prodeje.  

Náklady na udržování zásob 
Souvisí s výší zásob na skladě.  Zahrnují v sobě  tyto náklady, které jsou závislé na 

objemu skladovaných zásob.  

a) Kapitálové náklady ( náklady příležitosti) – ukazují návratnosti, kterou by 

podnik dosáhl, kdyby investoval oběžné prostředky v zásobách jiným způsobem, 

nebyly by vázány v zásobách. Pokud chce podnik posoudit úspory v nákladech 

na udržování zásob se zvýšenými náklady na objednávání a přepravu. Při 

posuzování skutečných nákladů kapitálu by měl vycházet z nákladů příležitosti 

svého kapitálu, tj. ve výnosnosti, které by bylo dosaženo při alternativním 

použití těchto prostředků. Snahy o snižování zásob- udržování nadměrných 

zásob nepřináší podniku žádnou přidanou hodnotu.  

b) Náklady na služby – se skládají z daně z movitého majetku( movitý majetek – 

zásoby) a z pojištění proti ohni a krádeži, které se platí v důsledku držení zásob. 

Sazby se pohybují od nulové sazby, ve státech osvobozených od této daně, až po 

20 % z vyměřené hodnoty. Platí se přímo úměrně s hladinou zásob.  

 

c) Náklady na skladovací prostory – sestávají ze čtyř typů skladovacích kapacit: 

    ca)  Sklady v rámci výrobních závodů mají převážně fixní charakter. Pokud se 

některé variabilní  náklady mění v závislosti na úrovni zásob, např. náklady na převzetí 

zásob, měl by management zahrnout do nákladů na udržování zásob.  

cb) Náklady na veřejné skaldy jsou většinou založeny na množství výrobků a skládají se 

ze dvou složek: manipulačního poplatku – náklady za přesun do skladu a ze skladu a 
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poplatku ze skladování zásob. Vyměřují se při přijetí zboží do skladu a skladovací 

poplatky se vyměřují v určitých pravidelných intervalech.  

cc) nájemní nebo smluví náklady – pokud podnik může skladovací prostor pronajmout 

jiné firmě anebo ho využít pro jiné, produktivnější , než je skladování vlastních zásob, 

bylo by na místě provést odhad nákladů příležitosti.  

cd) sklady vlastněné podnikem 

d) Náklady a rizika znehodnocení zásob –  

da) náklady morálního opotřebení- jsou náklady na materiál, kterého se musí 

podnik zbavit se ztrátou, protože jsou za normální cenu neprodejné. Na skladě se 

produkty drží delší dobu než je jejich užitečnost. Náklady jsou dány rozdílem 

mezi původními náklady produktu a jeho zachráněnou hodnotou nebo mezi 

původní prodejní cenou a sníženou prodejní cenou v případě, že se cena sníží, 

aby se docílilo vyprodání tohoto produktu. V rámci účtu je najdeme jako 

náklady na prodané zboží – nejsou ve výkazu zisku a ztrát jako samostatná 

položka.  

 

db) poškození - náklady, které vznikají poškozením zboží během přepravy. 

Poškození , které lze přisoudit manipulaci se zbožím ve veřejném skladu, se 

obvykle účtuje provozovateli skladu. Hodnota poškození se často vykazuje jako 

čistý výnos po reklamacích. 

 

dc) Náklady krádeží a ztrát – krádeže zaměstnanců, špatné vedení záznamů nebo 

vyexpedování nesprávných výrobků.  

 

dd) náklady na přemísťování zásob – zboží z jednoho skladovacího místa 

převáží do jiného skladovacího místa, aby se předešlo zastarání výrobků. 

Například podnik převeze zboží z oblasti , kde se špatné prodává, do oblasti, kde 

se bude prodávat lépe, vyhne se tak nákladům ze zastarání zásob, ale vzniknou 

tak dodatečné přepravní náklady.  Náklady na přesuny zboží jsou zahrnuty 

v celkových přepravních nákladech.  
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3 Popis podnikání v pekárně – Historie a současnost 

3.1  Vývoj  pekařské výroby v minulosti 
Dle (8) je pekárenská výroba stará jako lidstvo samo. Pračlověk sbíral semena divoce 

rostlých trav, tato semena drtil na šrot, který mísil s vodou nebo mlékem v jakési těsto. 

Toto těsto sušil na slunci a později, až poznal oheň, pekl těstové placky nad ohněm, na 

horkém kameni nebo v v popelu.  

Tak vznikla první moučná strava – chléb, který překonal a překoná každou jinou 

potravu. Tisíce let uplynulo od této události než se docílilo dnešní výroby chleba, při 

kterém se používá výkonných strojů a výroba se zakládá na vědeckém podkladě.  

První historické zprávy o pekařích se objevují u nás z 10. století. Z nich vyplývá, že lid 

byl zvyklý na domácí výrobu chleba, kterou vykonávaly především ženy. V rámci dělby 

práce vzniklo pekařské řemeslo, avšak v pravém slova smyslu se pečení chleba stalo 

skutečným řemeslem v době, kdy se jim začali zabývat muži jakožto povoláním. 

Pekařská výroba řemeslná se společně s vývojem techniky změnila na výrobu 

průmyslovou se všemi moderními vymoženostmi. V Čechách i na Moravě se dá v tomto 

oboru minulé století charakterizovat v několika etapách. 

Koncem 40. let zajišťovali zásobování pekárenskými výrobky živnostníci s nízkým 

podílem mechanizace a vysokým podílem ruční práce. Rok 1948 zaznamenal 

znárodnění a převod do správy národních podniků. Došlo k zavedení směnného provozu 

a specializace výroby. V polovině 50. let se začala státní výroba pro vzoru SSSR 

výrazně koncentrovat. Počátkem 80. let zajišťovala dodávky v každém okrese 

minimálně jedna velká průmyslová pekárna. Odbyt výrobků byl zajištěn státními 

a družstevními obchodními organizacemi za jednotných platebních a cenových 

podmínek.   

Po roku 1989  byla zahájena privatizace státního majetku, která společně s legislativní 

podporou soukromých podniků vytvořila tržní prostředí. Další vývoj je již jednoznačně 

ovlivněn požadavky trhu. Počáteční euforie a elán nových vlastníků brzy přešly do 

každodenní perné práce spojené se zajišťováním odbytu výrobků a vymáháním 

pohledávek. 
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Nadbytek výrobních kapacit a snaha všech výrobců udržet se na trhu za každou cenu 

vytvořil obchodním řetězcům ideální podmínky pro jednání o nákupních cenách 

a o lepších podmínkách dodávek. V současné době probíhá, ve snaze vyrovnat se síle 

obchodních řetězců , zakládání společných odbytových výrobních organizací např. 

Delta (Pekárny na Moravě), což je sdružení výrobců pekárenského a cukrárenského 

sortimentu včetně zpracovatelů obilí a výrobců těstovin. Výrobci, kteří nejsou 

zainteresování v těchto kapitálových fúzích, soustřeďují své aktivity směrem k drobným 

odběratelům v rámci své regionální působnosti.  

Obor pekárenství v České republice zastřešuje Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů. 

Jeho náplní je koordinace výrobců v naší republice, výpomoc ve výzkumu, rady, 

doporučení.  Svaz zajišťuje odborné semináře, vydává publikace a periodika – měsíčník 

Pekař a cukrář. Tímto napomáhá ve spolupráci jednotlivých podniků, přispívá 

k efektivní činnosti.  Svaz sídlí v Praze. 

3.2  Současné trendy v pekařské výrobě a odbytu pekařských 
výrobků  

Pekařský obor se stejně jako každý jiný obor neustále rozvíjí. Děje se tak na základě 

technického pokroku, na základě demografických a sociálních změn, změně příjmů 

obyvatelstva atd.  

Obecně se dá říct, že spotřebitelé si žádají větší výběr pekařských výrobků. Skončila 

doba, kdy se v obchodech prodával jeden či dva druhy chleba, jeden druh rohlíků 

v lepším případě se prodávali i vánočky popř. i koblihy. Zákazníci si žádají nové 

speciality napři. bagety, žitné a celozrnné pečivo, zábrdovický chléb atd. To klade nárok 

výrobců na technické zařízení, vyžaduje odbornou kvalifikaci pekařů, znalost receptů. 

Jde o to najít pro výrobek správné odbytiště. Spotřebitel nakoupí pouze tolik, kolik 

musí, ale koupí takový výrobek, který se mu líbí a na který má chuť. V současné době 

se vyskytují některé nové způsoby realizace odbytu a uplatnění pekařských výrobků 

např. mražené výrobky.  

Za použití moderní techniky je možné výrobky zmrazit a dále distribuovat i na 

vzdálenější místa. Výhodou je, že např. prodejce si může podle aktuálního stavu 

poptávky zboží sám dopéct. Takovým způsobem se dnes běžně prodávají pekařské 
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výrobky v obchodních řetězcích. Tento způsob klade nároky na vybavenost obchodů 

dopékacími   jednotkami a skladovacím místem. Výsledkem je pak obchodovatelnost 

výrobků na kterémkoliv místě a v kterýkoliv čas. Nevýhodou je vyšší kapitálová 

náročnost. Tento systém je zaměřen na konečného zákazníka, který tak zboží obdrží 

čerstvé. Někteří zákazníci preferují však čerstvé výrobky. Tato skutečnost dává šanci 

malým pekařům, kteří jsou schopni takové produkty vyrobit. Je pravda, že takové 

výrobky jsou v porovnání s klasickými dražší, ale existují cílové skupiny spotřebitelů, 

kteří jsou ochotni za takové výrobky zaplatit více.  

3.3 Marketing v pekárenství – cesty prodeje 
Dostat správný výrobek ve správný čas na správné místo. Takto jednoduše zní klasická 

věta marketingu, za kterou se schovává obrovské množství práce při jejím uplatňování. 

Je samozřejmé, že pokud chce podnik efektivně fungovat, musí se snažit své výrobky 

prodávat. Není problém výrobky vyrobit, ale je nutné umět výrobek prodat výhodně, je 

nutné hledat nová odbytiště. Mnohem důležitější je vyrábět  zboží, které je žádané. 

Situaci odbytu pekárenských výrobků v Čechách a na Moravě lze popsat následovně. 

Dávno je za námi situace, kdy jedna průmyslová pekárna zásobovala na určitém 

prostoru velký počet odběrních míst.  

V současné době vládnou na trhu obchodní řetězce. Došlo k masivnímu přílivu 

zákazníků k těmto subjektům, jež získávají monopol na odběr pekařských výrobků, tzn. 

mohou si diktovat ceny a podmínky (splatnost, vratky apod.) . Ceny pečiva klesají pod 

únosnou míru, prosazení vyšších cen odpovídajících skutečné hodnotě výrobku je velmi 

obtížné, ne-li nemožné.  

Očekává se , že pekárny začnou budovat vlastní prodejní sítě a speciální prodejny.  

Rozhodující část prodeje čerstvého pečiva se postupně přesune z marketů do speciálních 

prodejen majících výhodu blízkosti zákazníka. Tím se zvýší kvalita a cena výrobků. 

Ceny pekařských výrobků jsou v naší republice příliš nízké, aby dostatečně pokryly 

náklady a realizovaly podnikatelům zisk. Nízké odbytové ceny neumožňují výrobců 

investovat do nových zařízení a více ohodnocovat své zaměstnance. Zemědělci s pekaři 

stejně jako ostatní podnikatelské subjekty mohou reálně hospodařit jen v případě, když 

se všechny náklady promítnou do cen výrobků, což se doposud neděje.  
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3.4 Vstup do EU 
V souvislosti s přijetím ČR do EU se hovoří o srovnání cen v naší zemi s cenami EU. 

V roce 2004 vstoupila ČR do EU, ale ceny pekárenských výrobků nevzrostly. Ale na 

druhé straně jsme povinni dodržovat požadavky na zdravotní nezávadnost, jakost, 

přepravu a skladování surovin.  

Zákon dále nařizuje oddělit prostory určené pro výrobu potravin, od jiných prostor. 

Rozlišuje tzv. zdravé, čisté a nečisté provozy. Výrobce je povinen používat taková 

technologická zařízení, postupy, které zajistí zdravotní nezávadnost potravin, dále smí 

používat potravní doplňky, látky přídatné, pomocné, a látky určené k aromatizaci tak, 

aby jejich obsah, podmínky a způsob použití ve výrobku odpovídal vyhlášce 110/1997 

Sb. včetně změn ve vyhlášce č. 306/2000 Sb.  

Při výrobě musí výrobce dodržovat požadavky na nezávadnost,  čistotu,  dále je povinen 

vést evidenci o provedené ochranné dezinfekci a ochranné deratizaci zaměřené na 

likvidaci původců nákaz a zvýšeného výskytu přenašečů infekčního onemocnění a na 

hubení škodlivých hlodavců, členovců a jiných živočichů.  

3.5 Okolí organizace 
Sledovaná pekárna se nachází v druhém největším městě České republiky v Brně. Toto 

město patří do Jihomoravského kraje, okresu Brno-město. Město má velmí výhodné 

ekonomické prostředí, které se dá charakterizovat výhodnou polohou, kvalitní výrobní 

základnou, kvalitní pracovní silou, dobrou infrastrukturou. 

Ke dni 31.3.2007  je na území města Brna registrováno cca 110 000 ekonomických 

subjektů/adres. Registr. Ekonomických subjektů vedený Ministerstvem financí 

ČR.Potravinářský průmysl zaujímá více než 8 % podíl, z celkového průmyslu. 

Podíl naznačuje trend v preferencích zákazníka nakupujícího tyto komodity. Z výše 

zmíněného je jasné, že struktura odběratelů pekárny se mění. 

Pekárna byla založena v roce 1907 jako dělnické společenstvo pod názvem Dělpe 

(Dělnická pekárna). Jejím posláním byla výroba chleba a běžného pečiva. Později přešla 

pekárna do vlastnictví státu, změnil se i název. Stala se součástí Jihomoravských 

pekáren, od roku 1989 se stala součástí Brněnských pekáren.  
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Dne 1.12. 1993 se v rámci velké privatizace vyčlenila ze státního podniku Brněnských 

pekáren provozovna Horní Heršpice, pekárna a cukrárna včetně prodejny a provozovny 

Kotlářské dle PP č. 4235.  

Dne 1.12.1994 se v rámci velké privatizace vyčlenila ze státního podniku provozovny 

pekárna a cukrárna v Tišnově, včetně prodejny Tišnov a byla předána Karlově pekárně 

s.r.o. Židlochovice, Brněnská 158. 

Dne 11.4.1996 v rámci velké privatizace převzal firmu pekárenský podnik, s.r.o., který 

byl zřízen společenskou smlouvou dne 19.12. 1991. 

Pekárenský podnik splnil všechny podmínky Fondu národního majetku a k 11.4. 1996 

převzal pekárnu Cejl 85 Brno od Brněnských pekáren v rámci velké privatizace na 

základě kupní smlouvy.  

Hlavním úkolem je zabezpečit bezporuchové, úplné a včasné zásobování obyvatelstva 

potravinářskými výrobky pekařskými a cukrářskými, tj. chlebem, jemným pečivem 

a cukrářskými výrobky. Toto své hlavní společenské poslaní zajišťovala 1 pekárnou 

a 1 cukrárnou. 

Růst úspěšnosti podnikání firmy je založen na komplexním řešení změny systému řízení 

firmy vytvářející následně předpoklady pro úspěšné podnikání v náročných podmínkách 

chaoticky se vyvíjejícího se trhu.  

Cílem zdokonalení řízení procesů je zvýšit efektivitu, efektivnost a adaptibilitu procesu 

podnikání tím, že výstupy jednotlivých procesů budou zajišťovat jednotlivé cíle 

podnikové soustavy. Cílem zdokonalení organizační struktury je vytvoření 

organizačních podmínek pro optimální koordinace procesů a jejich rychlý průběh.  

Provádí se hodnocení současného stavu organizační struktury firmy a to zejména 

z pohledu rychlosti a objektivnosti přenosu informací, vytváření podnikatelského 

klimatu, rychlosti adaptace na změny, transparentnosti ekonomiky a financí, zátěže 

jednotlivých hierarchických stupňů řízení atd.  

Výrobní program se postupně rozšířil o produkci jemného pečiva, cukrářských výrobků 

a knedlíků. Součástí firmy je i prodejní sklad pekárenských surovin a pomůcek. V roce 
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1996 pracovalo v podniku přibližně 140 zaměstnanců, v dnešní době pracuje v pekárně 

již téměř 170 zaměstnanců. Od vzniku soukromého podniku zaznamenala pekárna 

obrovský rozmach, přičemž svůj úspěch staví na produkci kvalitních výrobků a na 

maximální spokojenosti co nejširšího okruhu zákazníků v Brně a v okolí. Firma je 

založena jako kapitálová obchodní společnost – společnost s ručením omezeným. 

Popis podnikových procesů 

Plánovaný stav zaměstnanců k 31.12.2008 je 170 osob.  

Podnik zaměstnává 170 pracovníků v tomto členění: 

Kategorie D (dělníci)    160 pracovníků 

Kategorie THP       10 pracovníků 

Všichni zaměstnanci náleží do okresu Brno – město. Pekárna má největší zájem 

o pekaře vyučené v oboru. V letních měsících zaměstnává i studenty .   

Stav zaměstnanců podle vzdělání 

Vzdělání Počet 

pracovníků 

celkem 

Procento Ženy Muži 

Základní a bez 

vzdělání 

40 23,6 28 12 

Vyučení bez 

maturity 

98 57,6 43 55 

Vyučení        

s maturitou 

  5   2,9  3  2 

Střední 

s maturitou 

25 14,7 13 12 

Vysokoškolské    2                       1,2              1  1 

Celkem                1 100 88 82 
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Věková struktura 

Věková 

struktura 

Počet osob % z celkového 

stavu - četnost 

16-20   2  1,18 

21-25 30 17,65 

26-30 20 11,76 

31-35 16   9,41 

36-40 23 13,53 

41-45 15  8,82 

46-50 19 11,18 

51-55 28 16,47 

56-60 15  8,82 

61-65   2  1,18 

66-70 0   0 

celkem  170 100 

 

Organizační schéma podniku 

Pekárenská společnost s.r.o. byla do roku 2007 řízena valnou hromadou společnosti. 

Do její působnosti patří: rozhodování o změně společenské smlouvy, o zvýšení nebo 

snížení základního jmění, jmenování a odvolání jednatelů, vyloučení společníka, 

schválení roční účetní závěrky, schválení rozdělení zisku a úhrady ztráty, schválení 

zrušení společnosti.  

Podnik měl dva jednatele, které jmenovala valná hromada, jednali nezávisle na sobě. 

Každý z jednatelů měl právo podepisovat doklady samostatně. Jednatelé byli 

statutárním orgánem společnosti, měli povinnost zajistit vedení předepsané evidence 

a účetnictví. 

Společnost měla 5 ředitelů (výrobního, ekonomického, technického, obchodního 

a výkonného). Každý ředitel odpovídal za svůj úsek a měl podřízené zaměstnance.  
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Od roku 2008  byl podnik prodán valnou hromadou jinému potravinářskému podniku. 

Z pekárenské společnosti s.r.o. se stal závod a.s. Za chod celého závodu odpovídá 

ředitel závodu,  který je podřízen podniku a.s. 

Ekonom závodu zajišťuje zúčtování dodavatelských faktur a jemu je podřízena přímo 

pokladní  závodu. Dále jsou zde referent PAMU a referent mezd. Veškerý styk s bankou  

a s ostatními institucemi jako je finanční úřad, sociální zabezpečení a zdravotní 

pojišťovny zajišťuje a.s. podniku. Vedoucí pekárny má na starosti výrobu, řídí mistry 

a ostatní výrobní dělníky. 
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4 Analýza organizace 
V současnosti se klade velký důraz na rychlost a přesnost zpracování dat, proto závod 

přistoupil k tomu, že zajistil používání nového počítačového programu Dimenze, ve 

kterém se evidují zásoby, probíhá hotovostní a bezhotovostní platební styk, veškerá 

korespondence, fakturace, odpisy a veškeré administrativní operace. Výhodou je, že 

jsou data  již v elektronické podobě a počítače jsou propojeny lokální sítí včetně všech 

závodů.  

 Nejdůležitější je zajištění výroby a hlavně odbytu, poněvadž společnost vyrábí proto, 

aby docílila co největšího zisku při co nejnižší nákladovosti. Jiný je však trend 

odběratelů, kteří chtějí výrobky za co nejnižší ceny, i když se zvyšují náklady energií 

a surovin, zvyšuje se též cena práce, tzn. mzdové náklady. 

Rozvoj se děje na základě technického pokroku, demografických a sociálních změn, 

změně příjmu obyvatelstva. Obecně se dá říct, že spotřebitelé žádají větší výběr 

pekařských výrobků. Skončila doba, kdy se v obchodech prodával jeden či dva druhy 

chleba. Zákazníci si žádají nové speciality, to klade nároky výrobců na technické 

zařízení, odbornou kvalifikaci pekařů, znalost receptů. Jde také o to najít pro výrobek 

správné odbytiště.  

Výhoda tohoto oboru je dodávka produktů na flexibilní trh. Znamená to, že spotřebitel 

nekoupí pouze tolik, kolik musí, ale koupí takový výrobek, který se mu líbí a na který 

má chuť. Doporučená denní dávka chleba a pečiva je 300 g, při skutečné denní spotřebě 

v ČR 273,9 g by mohl každý obyvatel naší země denně spotřebovat o 26 g více. Pokud 

toto množství převedeme na rok vynásobíme počtem obyvatel v ČR, zjistíme, že 

nevyužitá kapacita spotřebitelů představuje 95 000 t pekařských výrobků. Výrobce se 

tedy musí snažit nejen efektivně vyrobit, ale také nalézt  svého zákazníka. V současné 

době se vyskytují některé nové způsoby realizace odbytu a uplatnění pekařských 

výrobků.  
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4.1 Hlavní činnost organizace 
Pekařská organizace vyrábí hlavně tyto skupiny výrobků: 

• výroba chleba /10 druhů/ – kmínový, kmínový, formový, domácí, žitný, 
moskevský, formanský, selský, sojový a z toho více než 50 % činí výroba 
zábrdovického chleba, 

• běžné pečivo /12 druhů/ – bulky, žemle, dalamánky, rohlíky, housky, bageta, 

• jemné pečivo /10 druhů/ – makovka malá, hřeben tvarohový, koláč povidlový, 
šátek máslový, vdoleček svatební, buchtička tvarohová. 

4.2 Plánování výroby 
Nejvíce se vyrábí chleba. V roce 2007 činila výroba chleba 3 290 tuny, výroba běžného 

pečiva činila 2 139 tuny.  

Závod tvoří plán výroby na příští rok v měsíci říjnu s rozdělením na jednotlivé měsíce a 

vychází ze skutečné výroby předcházejícího roku. Uzavírá s odběrateli dlouhodobé 

smlouvy na dodávání výrobků, které se denně upřesňují dle požadavků odběratelů. 

Někteří odběratelé mají stálé objednávky, podle kterých denně dodává závod do jejich 

obchodů. Každý den řízená expedice sestavuje sumář objednávek jednotlivých výrobků, 

který se předkládá vedoucímu pekárny. Ten upřesňuje množství výroby, které se bude 

příští den vyrábět. Na tento den podle upřesněného množství spočítá spotřebu surovin. 

Podle tohoto příkazu vydá skladník suroviny mísičům, kteří ji spotřebují na výrobu 

objednaného množství. Zároveň řízená expedice napíše na objednané množství dodací 

listy dle jednotlivých odběratelů, které předá do manuální expedice. Ta nachystá 

výrobky do beden a s dodacím listem předá řidičům na rozvoz. Řidič je povinen nechat 

si potvrdit dodací list odběratelem. Na základě potvrzeného dodacího listu se vystavuje 

faktura odběratelům.  
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4.3 Kalkulace pekařských výrobků 
Pro výpočet prodejní ceny pekařských výrobků se využívá program Dimenze.  

Závod se snaží snižovat náklady, proto provádí kalkulace výrobků. Všechny výrobky 

jsou rozděleny do 3 skupin: 

Chléb                  průměrná cena na l tunu v roce 2007 je 18 146 Kč 

Běžné pečivo      průměrná cena na l tunu v roce 2007 je 29 747 Kč 

Jemné pečivo      průměrná cena na l tunu v roce 2007 je 54 260 Kč  

A) Předběžná kalkulace 

 A) přímé náklady  

1) Přímý materiál – zahrnuje spotřebu surovin, vyčíslenou v plánovacích cenách, které  

vycházejí z průměrných nákupních cen 

2) Přímé výrobní obaly – obsahují náklady na obalový materiál, účtovaný obdobně jako 

u surovin 

3) Přímé mzdy – jsou mzdové náklady na jednotku výrobku včetně pohyblivé složky 

mzdy  

4) Ostatní přímé náklady – zahrnují pojištění sociální a zdravotní celkem 

B) režijní náklady tvoří 

5) Výrobní režie – náklady , kterými nelze zatížit přímo (energie, odpis, HDM a NDM, 

ostatní materiálové náklady, výkony materiální i nemateriální povahy. Náklady na 

výrobní režii se sledují v prvotní účetní evidenci na jednotlivá výrobní střediska a na 

jednotlivé výrobky se rozpouštějí podle níže uvedených koeficientů.  

6) Správní režie – náklady na rozvoz výrobků. Odbytová režie se rozpouští na výrobní 

provozy podle přepočtených tun a na jednotlivé výrobky podle níže uvedených 

koeficientů  
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7) Odbytová režie – náklady na rozvoz výrobků. Odbytová režie se rozpouští na výrobní 

provozy podle přepočtených tun a na jednotlivé výrobky podle níže uvedených 

koeficientů.  

8) zisk – rozdíl mezi stanovenou prodejní cenou a úplnými vlastními náklady.  

Koeficienty na rozpočítání režií: vychází z průměrné ceny za tunu 

 Výrobní  Správní  Odbytová 

1. Chléb 1 1 1 

2. Plnozrnný 

chléb 

1,5 1,5 1,5 

3. Běžné pečivo 2 2 2 

4. Jemné pečivo 3,5 3,5 3,5 

 

U předběžné kalkulace se zjišťují režijní nálady podle skutečných nákladů, zjištěných 

v předchozím čtvrtletí.  

B) Výsledná kalkulace 

Výsledky kalkulace se zpracovávají po skončení účetního období 1 × ročně. Způsob 

členění nákladů a výpočtů je stejný jako u předběžných kalkulací.  

4.4 Personální evidence 
Osoba nastupující do zaměstnání vyplní osobní dotazník,kde  sobě uvede všechny 

požadované  informace, musí předložit zápočtový list (neboli potvrzení o zaměstnání) 

z předchozího zaměstnání, dále platný občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny.  

Podrobí se vstupní zdravotní prohlídce u závodního lékaře. Platí, že se nesmí požadovat 

udání národnosti, nýbrž státní  příslušnosti. 

Splňuje-li požadované předpoklady, je s ním sepsána pracovní smlouva. 

Pracovník musí dodat při nástup tyto doklady: Potvrzení o zaměstnání, osobní dotazník, 

vyplní Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze závislé činnosti, absolvuje vstupní 
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školení, vyplní Žádost o vyšetření zdravotního stavu, předloží Průkazku zdravotní 

pojišťovny. 

Výpočty a účtování mezd 
Výpočty a účtování mezd v počítačovém programu Valet. Mzdy musí být zúčtovány 

v tom období, ve kterém byla práce vykonána nebo za které přísluší zaměstnancům 

odměna. 

Firma používá pro evidenci mezd účet 521 – Mzdové náklady,kde se celková hrubá 

mzda účtuje na straně MD. Výplata mzdy se provádí ve výplatním termínu, který se 

neshoduje s datem vykonané práce, proto vzniká organizaci závazek vůči 

zaměstnancům, který se účtuje na účet 331 – Zaměstnanci. 

Součástí  mzdy jsou m.j. peněžitá plnění, kterými zákon o mzdě kompenzuje výkon 

práce zaměstnancem nad jeho stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem 

stanoveného rozvržení pracovní doby a mimo rámec jeho rozvrhu pracovních směn, 

výkon práce ve svátek, ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a v noci, 

a to v podobě tzv. příplatků. Hrubá mzda nesmí být nižší než minimální mzda stanovená 

zákonem. Firma je povinna doplatek do minimální mzdy doplatit.  

Způsob získávání nových zaměstnanců 
Firma si podává inzeráty do různých tiskovin a dále získává zaměstnance pomocí 

zprostředkovatelských agentur, které od podniku dostanou přímé pokyny o jaké 

pracovníky má zájem a jakou výši dosaženého vzdělání, délku praxe a odbornou 

kvalifikaci vyžaduje.  

Lidé se také přicházejí ucházet o práci přímo do firmy, ale je potřeba, aby byli předem 

domluveni se mzdovou účetní např. faxem, elektronickou poštou nebo telefonicky, což 

je nejčastější způsob.  

Přísun pracovní síly obstarává i Úřad práce, studentům zajišťuje brigádu jejich agentura.  

Způsoby odměňování  
Ve společnosti se používá základní mzda časová. Zde musí být stanoven mzdový tarif, a 

to buď měsíční nebo hodinový a údaje o počtu odpracovaných dní nebo hodin. 
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Vedoucím pracovníkům přísluší časová měsíční mzda podle rozhodnutí Valné hromady 

společnosti. Ostatní zaměstnanci jsou odměňování časovou mzdou. 

Způsoby odměňování: 

• řízená expedice – časová měsíční mzda, 

• expedice manuelní – časová hodinová mzda, 

• doprava – časová měsíční mzda, 

• cukrárna – časová hodinová mzda, 

• THP – časová měsíční mzda. 

Možnosti zvyšování kvalifikace 
Pracovníci si zvyšují kvalifikaci a doplňují znalosti o další poznatky a informace 

z příslušného oboru formou různých školení .  

4.5 Bezpečnost a hygiena práce 
Zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance při jeho nástupu do zaměstnání 

s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Firma si vytvořila vlastní rozbor 

rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců dle paragrafu 132 odst. 

1 a 3 ZP. Každý nový zaměstnanec musí projít vstupní prohlídkou a předložit zdravotní 

průkaz. Firma má vlastního závodního lékaře, který tyto vstupní prohlídky, preventivní 

prohlídky a výstupní prohlídky vykonává. Musí odhalit onemocnění plic, dýchací 

potíže, alergie a podobně. Prevenci k předcházení úrazů patří řádné seznámení 

pracovníka se svým pracovištěm, upozornění na možná rizika úrazu. Mistr mu vysvětlí, 

jak si počínat se zařízením, které bude obsluhovat, s pracovním řádem a jeho 

povinnostmi. Pokud se stane porucha, nikdy sám neopravuje zařízení, ale ohlásí ji 

svému mistrovi. Má povinnost udržovat své pracoviště v čistotě, dostává ochranný oděv 

a pracovní pomůcky, které později  v pořádku odevzdá při ukončení zaměstnání. 

Odborní pracovníci prochází školením na obsluhu plynových kotlů, výcvikem první 

pomoci. THP se seznámí s požárními poplachovými směrnicemi.  
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4.6 Rozbor hospodaření 
Firma zpracovává z jednotlivých pohledů rozbory (7), provádí  analýzy současného 

stavu, hodnotí výsledky a na jejich základě definuje cíle řešení. Jednotlivé výsledky  

zpracovává do tabulek.  

Jak je vidět z tabulky č. 1 výnosy za rok 2007 organizace  proti roku 2005 překročil 

o 31 798 tisíc Kč index růstu  120,80 % proti roku 2005. Náklady celkem za tři roky 

byly zvýšeny o 25 960 tis. Kč, což představuje index proti roku 2007/2005 118,05 %.  

Hospodářský výsledek před zdaněním se zvýšil proti roku 2005 na 14 893 tis. Kč a 

index činí proti roku 2005 164,47 %. Vlastní kapitál se zvýšil o 9518 na 31 399 tis. Kč. 

Index růstu 143,50 %. Přidaná hodnota se zvýšila na 70 872 tis. Kč proti roku 2005 se 

povýšila o 9875 tis. Kč o 116,19 %. 

Dle tabulky číslo 2 dlouhodobý majetek firma zvýšila o 1129 tisíc Kč. Index růstu 

102,93 %. Na pořízení dlouhodobého majetku si firma vypůjčila v roce 2003 12 milionů 

bankovního úvěru. K 31.12.2007 činí index bankovního úvěru a výpomoci 60,90 %, tj. 

7 613 tisíc Kč.  

Dle tabulky č. 3 podnik sleduje dobu obratu aktiv, která udává průměrný počet dnů, po 

něž jsou aktiva vázány v podnikání do doby jejich spotřeby. Pokud je ukazatel nižší než 

průměrná hodnota v oboru, firma hospodaří lépe, než je obvyklé.  Průměrná doba obratu 

aktiv podniku v roce 2007činí 128 dnů, což je v relaci. 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání 

do doby jejich spotřeby, nebo doby jejich prodeje. Pokud je ukazatel nižší než průměrná 

hodnota v oboru , firma hospodaří se zásobami lépe než je obvyklé. V roce 2007 činila 

doba obratu zásob 8 dní, obvyklý počet dnů činí l4. 

Doba obratu pohledávek se vypočítává ze zůstatku nezaplacených pohledávek, které se 

vynásobí 360 dny a vydělí se výnosy celkem. Společnost zvyšuje dobu obratu 

pohledávek , v roce 2005 činila 31 dní a v roce 2007  je 39 dní. Je to způsobeno velkou 

konkurencí, proto firma dává odběratelům co nejvíc dnů na splacení pohledávky, aby si 

je udržela. 
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Doba obratu závazků nám udává jaká je morálka vůči dodavatelům, pokud je doba 

obratu pohledávek nižší než tento ukazatel, je firma ve výhodě, protože poskytuje  

obchodní úvěr kratší než sama čerpá provozní úvěr od svých dodavatelů. Firma má 

dobu obratu závazků v roce 2007 33 dnů, dobu obratu pohledávek má 39 dnů, takže 

vlastně 6 dní poskytuje úvěr odběratelům.  

Shopnost splácet dlouhodobý úvěr činí v roce 2007 6,77 %, což znamená , že je firma 

schopna za 6,5 roku splatit dlouhodobý úvěr. 

Dle tabulky č. 3 je společnost schopna obnovit dlouhodobý majetek za 4 roky a celkový 

majetek společnosti je schopna obnovit cca za 6 let. 

Dle tabulky č. 4 rozbor produktivity práce je zřejmé, že  produktivita práce stoupá 

v souladu s průměrnou mzdou. Produktivita práce z přidané hodnoty v tisících Kč se 

zvýšila proti roku 2007 o 126,87 % na 407,31 tisíc Kč a průměrná mzda na jednoho 

pracovníka v tisících Kč se zvýšila o 111,75 % na 200 tis. Kč.  
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5  Tvorba nové logistické koncepce 
Dle (1) by výrobní systémy měly být pružnější především s ohledem: 

• na počet typů výrobního sortimentu, 

• na velikost výrobních dávek. 

Tyto požadavky na pružnost výroby je nutno splnit při vysoké produktivitě práce a 

nízkých výrobních nákladech 

Pro úspěšné vyřešení kompromisu mezi pružností výroby na jedné straně a její 

hospodárností a produktivitou na straně druhé je třeba vytvořit podmínky už v jeho 

přípravě, které můžeme shrnout do následujících kroků: 

Definování spektra výrobního sortimentu, který se bude vyrábět ve výrobním systému. 

Na to by se mělo dbát již při konstrukci výrobků a vývoje technologií.  

Volba vhodných pružných, programovatelných výrobních prostředků a jejich vzájemné 

propojení informačním tokem – systém řízení výroby, sběr výrobních údajů, 

monitorování průběhu výroby.  

Služby zákazníkům jsou založeny na starém heslu „zákazník má vždy pravdu. Aby 

firma mohla dobře sloužit musí mít spolehlivé dodavatele na dodání surovin,ve správné 

jakosti a ve správném množství a ve správném okamžiku. 

Rostoucí konkurencí se posílilo postavení zákazníka vůči postavení dodavatele. 

K dosažení maximálního zisku musí být výkon na trhu lepší, rychlejší, levnější 

a spolehlivější než výkon jeho konkurentů. 

Zaměstnanci jsou nejdražším elementem systémové logistiky. Tyto náklady se dají  

minimalizovat pečlivým výběrem a vzděláváním podpůrného týmu zaměstnanců. 

Poslání logistiky chápeme jako rozvoj logistického systému, který plní úkoly 

požadované na logistice za nejnižší možnou cenu.Vytváří rovnováhu mezi výkonem 

a náklady, čímž optimalizuje cíle podniku. 
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Každý podnik bez ohledu na svou velikost, se musí spoléhat na své prostředí, aby mohl 

získat zdroje pro svou výrobu a zákazníky pro své dokončené zboží. Soubor činností se 

uskutečňuje pomocí logistických kanálů, které zahrnuje činnosti jako je skladování, 

doprava, manipulace a komunikace.  

Klíčové faktory při koordinování logistických potřeb a logistických operací jsou: 

• předpověd budoucí poptávky prostřednictvím průzkumu trhu a předpovědi trhu, 

• řízení materiálu. 

Prvotní a nejdůležitější cíl udržování zásob spočívá v nutném rozpojení přísunu 

a odsunu zboží na určeném místě v materiálovém toku. K dílčím procesům je možné 

počítat nákup, výrobu, expedici, dopravu. 

Pružná a vysoká schopnost reakce na požadavky zákazníků závisí ve značné míře na 

opatřování surovin od dodavatelů – nákup. 

Podnikový proces je stále opakující cyklus: peníze – zboží – peníze. Ve všech případech 

je tímto rozhodnutím ovlivňován podnikový peněžní tok. 
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6 Určení podmínek realizace a přínosů realizace 
V podnikové  ekonomice se náklady definují jako peněžně vyjádřená hodnota výrobních 

prostředků, které podnik vynakládá při své realizaci zboží. 

Náklady dělíme na fixní a variabilní. V důsledku postupující automatizace se relativní 

podíl fixních nákladů stále zvyšuje, podíl variabilních tím klesá. 

Pro potřeby rozhodování logistického managentu je vytvoření strukturních a rámcových 

ukazatelů, které se vztahují na: 

• objem a struktura výkonů, 

• pracovníci a kapacita výrobní základny, 

• časový interval sledování nákladů. 

Z těchto požadavků pro využití ukazatelů lze vytvářet ukazatele pro řízení logistiky 

a jsou to: 

• ukazatelé produktivity, 

• ukazatelé hospodárnosti, 

• ukazatelé kvality. 
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7 Závěr 
Vysoká komplexnost systémů a rostoucí náklady na logistické výkony zvyšují nutnost 

zavádění cílového plánování, řízení, kontroly a koordinace dílčích úseků logistiky. 

S podnikovým rozhodováním jsou spojeny záměry ve vztahu ke kapacitám, fixnim 

nákladům, k výkonům, které mají být optimalizovány  controllingem logistiky. 

Základním úkolem logistického manažera je rozhodování. Musí se rozhodnout zda 

určité výrobky není lépe dovést než vyrábět.  Vyrábíme asi 110 tun koblih, 40 tun 

knedlíků a 60 tun cukrářských výrobků. 

Tato výroba je pro nás nerentabilní, protože se jedná o malou výrobu. Je proto pro nás 

výhodnější tyto výrobky dovést a potom prodat, abychom vyhověli zákazníkům než 

vyrábět nerentabilně. Práce je zaměřena na výsledky analýz současného stavu řízení 

materiálových a  informačních toků, které jsou definovány v tabulkách 1-9 . 

Je třeba těchto analýz využít a definovat cíle řešení. Vypracování práce se zabývá 

prognosou vývoje podniku, jeho finanční rovnováhou. Pro práci byly použity metody 

hodnocení výkonnosti a tržní hodnoty firmy dle (5). Je vidět dle vypracovaných 

ukazatelů je pekárna jedna z nejlepších z oboru. Přesto však je třeba co nejvíce 

rozšiřovat trh, poněvadž odbyt z více než 50 % se zajišťuje přes Brněnku.  

Při určování hodnoty firmy a analýzy její výkonnosti vše začíná a končí u schopnosti 

prognozovat a řídit ekonomický zisk.Základem je vhodně provedená situační, resp. 

fundamentální analýza. Potřebujeme znát údaje, jejichž analýzou lze vyvodit závěry se 

zásadním významem pro strategické plány a jejich uskutečnění. 

Podnik modernizuje svou výrobu, aby ušetřil co nejvíce pracovníků, poněvadž lidská 

práce je nejdražší a představuje asi 25 % z celkových nákladů na 100 Kč VZ výrobků a 

tomu musí podnik připočítat dalších 35 %, které musí za zaměstnance zaplatit za 

zdravotní a sociální pojištění.  

Ke konci roku 2007 se rozhodlo prodat podnik sdružení vlastníků jednomu z vlastníků, 

a tím zajistit, aby se podnik stal součástí velkého pekařského sdružení. Tím se také 

stalo, že tato firma kromě výroby pekařských výrobků, dováží jiné pekařské výrobky a 

zase jiné vyváží do svých sesterských závodů.  
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Děje se tak na základě zmapovaných nákladů. V jednom provoze se zcela 

automatizovala výroba jemného pečiva, je proto nerentabilní vyrábět určité výrobky 

ručně a draze. V tomto případě se vyplatí tyto výrobky dovážet a místo toho vyrobit 

další výrobky, na které má tato firma dekret a jména.  

Tyto výrobky zase vyvést do sesterských závodů a tím se sníží náklady na režie 

jednotlivých výrobků. Každý měsíc dělá rozbory hospodaření, kde zjišťuje jednak 

celkové náklady na celou výrobu, tak i na 100 Kč vyrobených výrobků. Zjišťuje 

náklady na  přímý materiál, obaly, energie a udržování, služby i mzdové náklady, 

pojištění, úroky a jiné finanční náklady. Provádí analýzy výroby.  

Chce vyrábět co nejrentabilněji, ale také chce uspokojovat své odběratele kvalitními 

čerstvými výrobky. Na druhé straně vyžaduje od odběratelů včasné platby. Vliv 

struktury sortimentu by měla firma využít při sestavování výrobního programu. Měla by 

se zaměřit hlavně na výrobu Zábrdovického chleba a pečivo. 

V rámci sesterských pekáren je třeba provést analýzu jednotlivých pekáren, udělat 

rozbor vzdáleností a dle možností využit stávajících kapacit nově postavených pekáren. 

Tím by se ušetřilo živé práce dělníků a tím i mezd a náklady na odpisy by se nezvýšily. 

Diplomová práce byla vypracována s použitím dostupných materiálů pekáren Brno.  

Důkladná rozborová práce směřuje k úsporám živé i minulé práce k růstu společenské 

produktivity práce. 
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10 Přílohy 

10.1 Tabulky 
 Tabulka 1 – Hlavní ukazatelé hospodaření 

Ukazatel ( v tis. 

Kč) 

2005 2006 2007 Index 

2007/2005 

Výnosy celkem 152 840 173 649 184 638 120,80 % 

Nákladycelkem 143 785 156 300 169 745 118,05 % 

HV před 

zdaněním 

9 055 17 349 14 893  164,47/% 

Vlastní kapitál 21 881 36 292 31 399 143,49 % 

Přidaná hodnota 60 997 72 657 70 872 116,19 % 

 

Tabulka 2 – Vývoj ukazatelů majetku a zdrojů 

Ukazatel 

 ( v tis. Kč) 

2005 2006 2007 Index 

2007/2005 

Dlouhodobý 

majetek 

38 572 36 967 

 

39 701 102,93% 

Oběžná 

aktiva 

20 936 31 180 26 207 125,18 % 

Cizí zdroje 37 210 31 408 33 997  91,37 % 

Bankovní 

úvěry a 

výpomoci 

12 500 4 500 7 613 60,90 % 

Krátkodobý 

finanční 

majetek 

2 982 9 236 499 16,73 % 

Zásoby 3 508 3 421 4 024 114,71 % 

Krátkodobé 

pohledávky 

14 446 18 523 21 684 150,10 % 
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Krátkodobé 

závazky 

18 566 22 925 21 032 113,28 % 

 

Tabulka 3 – Vývoj aktivity  

Ukazatel 2005 2006 2007 Index 

2007/2005 

Doba obratu 

celkových aktiv 

140,19 141,45 128,59 91,73 % 

Doba obratu 

zásob 

    8,26    7,09    7,85 94,95 % 

Doba obratu 

pohledávek 

31,38 34,52 39,38 125,50 % 

Doba obratu 

závazků 

36,54 38,84 33,27 91,15 % 

Platební 

morálka 

společenosti 

  0,86   0,89  1,18 137,20 % 

Zadlužení 

vlastního 

kapitálu 

  1,70   0,87  1,08 63,67 % 

Schopnost 

splácet 

dlouhodobý 

úvěr 

 3,54   6,29   6,77 191,34 % 

Schopnost 

obnovy DM  

 5,58  2,57  3,78  67,67 % 
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Tabulka 4 - Rozbor produktivity živé práce 

Položka 2005 2006 2007 Index 
2007/2005  (%) 

Počet 
zaměstnanců 
celkem 

190 188 170 89,47  

Počet dělníků 170 170 155 91,18 
Počet 
odpracovaných 
hodin celkem 

327 812 334 913 307 464 93,79 

Počet 
odpracovaných 
hodin dělníky 

282 741 286 889  262 953 93,00 

Pořizovací cena 
DHM(tis.Kč) 

61 287 65 909 88 278 144, 04 

Oprávky (tis. 
Kč) 

24 230 30 334 51 481 212,47 

Investice (tis. 
Kč) 

10 194 5 960 8 426 82,66 

Produktivita 
práce z přidané 
hodnoty (tis. 
Kč) 

321,04 386,47 407,31 126,87 

Produktivita 
práce z výnosů 
(tis. Kč) 

804 924 1 061 131,91 

Průměrná mzda 
v tis. Kč 

179 187 200 111,75 
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Tabulka č. 5 – Vertikální analýza rozvahy 

Položka 2005 
v tis. 
Kč 

2006 
v tis. 
Kč 

2007 
v tis. 
Kč 

2005 v 
% 

2006 v 
% 

2007 v 
% 

Aktiva 59 519 68 231  65 954 100 100 100 
Dlouhodobý 
majetek 

38 572 36 967 39 701 65 54 60 

Nehmotný 0 0 0 0 0 0 
Hmotný 37 835 36 415 39 279 64 53 60 
Finanční       55 0 0 0 0 0 
Oceň. 
Rozdíl 
k nab. 
Majetku 

    682     552     422   1  1  1 

Oběžná 
aktiva 

20 936 31 180 26 207 35 46 40 

Zásoby  3 508   3 421  4 024   6    5   6 
Pohledávky 14 446 18 523 21 684 24  27 33 
Krátkodobý 
finanční 
majetek 

  2 982   9 236     499   5 14   1 

Časové 
rozlišení 

      11       84      46 0 0 0 

Pasiva 59 519 68 231 65 954 100 100 100 
Vlastní 
kapitál 

21 881 36 292 31 399   37   53   48 

Cizí zdroje 37 210 31 408 33 997   63   46   52 
Rezervy   4 949   3 651  3 825     8     5     6 
Závazky 19 761 23 257 22 559   33   34   34 
Úvěry 12 500  4 500  7 613   21    7   12 
Časové 
rozlišení 

    428     531    558     1    1     1 
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Tabulka č. 6 – Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Položka 2005 v tis. 
Kč 

2006  
v tis. Kč 

2007 v tis. 
Kč 

2005 v % 2006 v % 2007 v % 

Výnosy 
celkem 

152 840 173 649 184 638 100 100 100 

Provozní 
výnosy 

152 809 173 649 184 626 100 100 100 

Prodej 
zboží 

 11 407  17 751  19 752     7    10  11 

Výkony 140 617 155 328 164 006   92    89  89 
Ostatní 
provozní 
výkony 

      773       535       870     1     0   0 

Finanční 
výnosy 

       31          0         12    0     0  0 

Mimořádné 
výnosy 

        0          0          0   0    0 0 

Náklady 
celkem 

143 785 156 300 169 745  94  90  92 

Provozní 
náklady 

142 951 155 448 169 349  94   90  92 

Nákup 
zboží 

  10 132  14 363  16 256    7     8   9 

Výkonová 
spotřeba 

  80 895  86 059  96 630 53  50 52 

Osobní 
náklady 

  46 580  48 115  47 568 30  28 26 

Ostatní 
provozní 
náklady 

   5 344   6 911   8 895   3    4   5 

Finanční 
náklady 

     834     852    396  1   0   0 

Z toho 
nákladové 
úroky 

     608     366    136  0   0   0 

Mimořádné 
náklady 

        0      0       0  0   0   0 

HV před 
zdaněním 

  9 055 17 349 14 893  6 10   8 
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Tabulka č. 7 – Vývoj likvidity společnosti 

Ukazatel 2005 2006 2007 Index 
2007/2005 

Okamžitá 
likvidita 

0,10 0,34 0,02   16,69  % 

Pohotová 
likvidita 

0,61 1,01 0,77 126,93  % 

Hrubá likvidita 0,73 1,14 0,91 124,83  % 
 

Tabulka č. 8 – Altmanův index 

Dílčí ukazatele 2005 2006 2007 Index 2007/2005 
ČPKmanažerský /celková aktiva 0,04 0,12 0,08 197,05  % 
Zisk po zdanění /celková aktiva 0,12 0,21 0,16 137,26  % 
Zisk před zdaněním a nákladové 
úroky/celková aktiva  

0,16 0,26 0,23 140,36 % 

Základní kapitál/cizí zdroje 0,00 0,01 0,00 109,45 
Celkové tržby/celková aktiva  2,57 2,55 2,80 109,02 
Altmanův index 3,196 3,614 3,695 115,62 
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Tabulka č. 9 – Cash flow

Přehled o peněžních tocích v tis. Kč                                            
 Rok 2007                            Rok 2006 
Stav peněžních prostředků a 
peněžních ekvivalentů na začátku 
účetního období 

9 236      2 982 

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 
 
Výsledek hospodaření z běžné 
činnosti před zdaněním 

        14 893 17 349 

Úpravy o nepeněžní operace     7.538 5 690 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
před zdaněním, změnami pracovního 
kapitálu a mimořádnými položkami 

22 431 23 039 

Změna stavu nepeněžních složek 
pracovního kapitálu 

-3 997 - 1 779 
 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
před zdaněním a mimořádnými 
položkami 

18 434 21 260 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 13 468 19 164 
 
 

Peněžní toky z investiční činnosti 
 
Čistý peněžní tok vztahující se 
k investiční činnosti 

              -9 918             -4 910 

Peněžní toky z finančních činností 
 
Čistý peněžní tok vztahující se 
k finanční činnosti 

-12 287   -8 000 

Výsledné peněžní toky 
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních 
prostředků 

-8 737 6 254 

Stav peněžních prostředků a 
peněžních ekvivalentů na konci 
účetního období  

                  499             9 236 
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Tabulka č. 10 – Výroba z hlediska sortimentu 

Ukazatelé rok 2005 rok 2006 rok 2007 % skladby 
Chléb v t 3 080 3 120 3 290  
Prům. cena/t 15 170 17 230 18 146  
VZ tis. Kč 49 807 53 758 59 700     32,33 

 
 

Běžné pečivo v t 2 185 2 205 2 139  
Prům. cena /t 27 995 28 900 29 747  
VZ tis. Kč 61 169 63 724 63 629     34,46 

 
 

Jemné pečivo 486 499 508  
Prům. cena /t 52 396 53 299 54 260  
VZ tis. Kč 25 464 26 596 27 654     14,98 

 
 

KOBLIHY V T 105 107 110  
Prům. cena /t 69 680 70 150 70 860  
VZ tis. Kč 7 316 7 506 7 795       4,22 

 
 

Knedliky v t 50 49 40  
 
Prům. cena /t 

21 700 22 050 22 800  

VZ tis. Kč 1 085 1 080 912      0,49 
 
 

Cukrářské 
výrobky v t 

57 55 60  

Prům. cena /t 92 750 92 849 93 750  
VZ tis. Kč 5 286 5 107 5 625      3,04 

 
     
Výkony celkem 
tis. Kč 

152 840 173 649 184 638  
 

  % skladby  z roku 2007  
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 Tabulka č. 11 – Kvalifikace ABC  na základě hodnoty ročního obratu u surovin 

Číslo 

položky 

Název 

položky 

Odběr 

za rok 

Cena 

za kus 

Hodnota 

spotřeby 

Kumulativní 

hodnoty  

Kumulativní 

podíl 

5720 Mouka T 

530 

5 100 8,80 44 880   

5721 Mouka T 

930 

223 

847 

8,00 179 

7491 

  

5722 Mouka T 

1000 

227 

216 

7,02 1 776 

830 

  

 Mouka 

celkem 

456 

163 

7,93 3 619 

201 

3 619 201 0,891674797 

5955 Droždí 10 009 19,90 199 179 3 818 398 0,9407516359 

5755 Kmín celý 1 736 51,05 88 623 3 907 021 0,9625859843 

5756 Slunečnice 1 669 36,13 60 301 3 967 322 0,9774425457 

5737 Sůl jemná 9 054 2,95 26 709 3 994 031 0,9840229324 

5928 Dýňová 

semínka 

278 64,92 18 048 4 012 079 0,9884694793 

5922 Slanina 153 90,00 13 770 4 025 849 0,9918620408 

5744 Eidam 

cihla 

152 84,67 12 870 4 038 719 0,9950328662 

5725 Škrob 

pšeničný 

705 16,50 11 623 4 050 342 0,9978920387 

5762 Lněné 

semínko 

215 24,90 5 729 4 056 071 0,9993079372 

5763 Ovesné 

vločky 

195 14,70 2 827 4 058 898 1 
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10.2 Použité vzorce 
Text obsahuje abecedně seřazené nejdůležitější vzorce z aplikace finanční analýzy. 

Doba obratu celkových aktiv = aktiva celkem * 360/výnosy celkem 

Doba obratu pohledávek =´pohledávky *360 /výnosy celkem 

Doba obratu zásob = zásoby * 360/výnosy celkem 

Doba obratu závazků = závazky * 360/výnosy celkem 

HV na zaměstnance = HV po zdanění / počet zaměstnanců 

Likvidita hrubá = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + běžné bankovní úvěry + 
krátkodobé finanční výpomoci) 

Likvidita okamžitá = krátkodobý finanční majetek / ( krátkodobé závazky + běžné 
bankovní úvěry + krátkodobé finanční výpomoci) 

Nákladovost = náklady celkem bez daně z příjmu / výnosy celkem 

Obnova majetku = investice / pořizovací cena DHM 

Odepsanost pořizovací ceny DHM = oprávky/pořizovací cena DHM 

Platební morálka = doba obratu pohledávek / doba obratu závazků 

Produktivita práce z výnosů = výnosy celkem /počet zaměstnanců  

Průměrná mzda = mzdové náklady /počet zaměstnanců 

Schopnost obnovy celkového majetku společnosti = dlouhodobý majetek /HV po 
zdanění 

Výtěžnost výnosů = výnosy celkem * 100/ náklady celkem bez daně 

Zadlužení vlastního kapitálu = cizí zdroje / vlastní kapitál 

 

 

      


