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Abstrakt 

Tuto diplomovou práci jsem vypracovala ve spolupráci s vybraným podnikem a je věnována 

tématu využití controllingu v obchodním úseku vybraného podniku.  V první části se práce 

zabývá teoretickými východisky práce. Druhá část práce je věnována charakteristice, strategii 

vybraného podniku a analýze současného stavu vlastních prodejen a obsluhované 

maloobchodní sítě.  Třetí část práce je zaměřena na návrhy klíčových ukazatelů měření 

controllingu na vlastních prodejnách a v maloobchodní síti a zabývá se návrhy řešení pro 

budoucí rozvoj vybraného podniku v oblasti obchodního úseku. 

 

Abstract  

This master’s thesis is elaborated in cooperation with the selected company and is devoted  

to the following topic: application of management control system in retail department  

in selected company. The first part of the master’s thesis deals with the theoretical basics to 

the topic. The second part is devoted to the characteristic and strategy of the selected 

company. Further there is the analysis of the current state of company’s stores and served 

retail network. The third part of the master’s thesis focuses on proposals of key indicators of 

controlling measurement of company’s stores and in the retail network. The end of the 

master’s thesis deals with proposals of solutions for the future development of the retail 

department in selected company. 

 

 

Klíčová slova 

Controlling, controller, klíčové ukazatele, analýza, zisk, obrat 

 

Key words 

Controlling, controller, key indicators, analysis, profit, turnover 

 



 

 

Bibliografická citace 

IVANOVÁ, P. Využití controllingu v obchodním úseku vybraného podniku. Brno: Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2017. 72 s. Vedoucí diplomové práce Ing. 

Ondřej Žižlavský, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých literárních pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušila 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

 

V Brně dne 10. května 2017 

                    ……..…………………….. 

                Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala Ing. Ondřeji Žižlavskému, Ph.D. za odborné rady a vedení této diplomové 

práce. Dále děkuji za vstřícnost a poskytnuté interní materiály vybraným podnikem, bez kterých 

by tato práce nemohla vzniknout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obsah 

 

ÚVOD ........................................................................................................................................ 1 

1 Cíle práce, metody a postupy zpracování ....................................................................... 2 

1.1 Cíle práce ............................................................................................................................... 2 

1.2 Metody a postupy práce ........................................................................................................ 2 

2 Teoretická východiska práce ........................................................................................... 3 

2.1 Vybrané pojmy ...................................................................................................................... 3 

2.1.1 Definice controllingu ..................................................................................................... 3 

2.1.2 Controller ....................................................................................................................... 4 

2.2  Controlling ............................................................................................................................. 5 

2.2.1 Zásada a činnosti controllingu ..................................................................................... 5 

2.2.2 Rozdíl mezi controllingem a účetnictvím .................................................................... 8 

2.2.3 Klíčové ukazatele měření controllingu v obchodním úseku ...................................... 9 

2.2.4 Způsob výběru klíčových ukazatelů .......................................................................... 12 

2.3  Analýzy, metody a postupy používané v rámci této práce ............................................... 12 

2.3.1 Analýzy a metody používané v rámci této práce ...................................................... 12 

2.3.2 Specifické postupy používané v rámci obchodního úseku ....................................... 15 

3 Charakteristika podniku ................................................................................................ 17 

3.1 Historie podniku .................................................................................................................. 17 

3.2 Podniková struktura ........................................................................................................... 17 

3.3 Prodejny a maloobchodní síť vybraného podniku ........................................................... 19 

3.3.1 Prodejny vybraného podniku ..................................................................................... 19 

3.3.2  Maloobchodní síť prodejen ........................................................................................ 19 

3.4 Vize a strategie firmy vybraného podniku ........................................................................ 20 

3.4.1 Vize vybraného podniku ............................................................................................. 20 

3.4.2 Strategie vybraného podniku ..................................................................................... 20 

3.5 Obecná analýza současného stavu prodejen podniku a maloobchodní sítě ................... 21 

3.5.1 Počet vlastních prodejen a maloobchodní sítě prodejen v letech 2006-2015 .......... 21 

3.5.3 Analýza tržeb za vlastní výrobky a zboží 2006-2015 ................................................ 22 



 

 

3.5.2 Analýza obratů vlastních prodejen a maloobchodní sítě prodejen ......................... 22 

3.6 Analýza ukazatelů používaných v rámci prodejen podniku ........................................... 23 

3.6.1 Obrat vlastních prodejen ............................................................................................ 23 

3.6.2 Výše vratek ................................................................................................................... 24 

3.6.3 Stanovení ceny ............................................................................................................. 24 

3.6.4 Výše nákupního košíku ............................................................................................... 26 

3.6.5 Postup při objednávce a příjmu zboží ....................................................................... 27 

3.6.6 Postup inventur a pohybu zboží na prodejnách ....................................................... 27 

3.7 Analýza ukazatelů používaných v maloobchodní síti prodejen ...................................... 27 

3.7.1 Měsíční obraty ............................................................................................................. 27 

3.7.2 Průměrné měsíční obraty odběrů týkající se jednotlivých odběratelů ................... 28 

3.7.3 Splatnost pohledávek .................................................................................................. 28 

3.8 SWOT analýza ..................................................................................................................... 28 

4 Návrhy nových klíčových ukazatelů měření controllingu ........................................... 32 

4.1 Klíčové ukazatele měření controllingu na prodejnách .................................................... 32 

4.2 Výběr klíčových ukazatelů pomocí metody párového srovnání prodejny ..................... 34 

4.3 Vybrané klíčové ukazatele měření controllingu na prodejnách ..................................... 35 

4.3.1 Ziskovost prodejen ...................................................................................................... 35 

4.3.2 Vratky ........................................................................................................................... 36 

4.3.3 Ostatní ztráty ............................................................................................................... 37 

4.3.4 Personální náklady ...................................................................................................... 38 

4.3.5 Optimální skladová zásoba ......................................................................................... 39 

4.4 Závěr uvedených zjištění v rámci prodejen ...................................................................... 39 

4.5 Klíčové ukazatele měření controllingu v maloobchodní síti ............................................ 39 

4.6. Výběr klíčových ukazatelů pomocí metody párového srovnání maloobchodní síť ....... 41 

4.7 Vybrané klíčové ukazatele měření controllingu v maloobchodní síti ............................. 42 

4.7.1 Procento zákazníků s klíčovými atributy .................................................................. 42 

4.7.2 Ziskovost jednotlivých zákazníků .............................................................................. 42 

4.7.3 Získávání a ztráta zákazníků ..................................................................................... 43 



 

 

4.7.4 Pohledávky ................................................................................................................... 43 

4.8 Závěr uvedených zjištění týkajících se maloobchodní sítě .............................................. 44 

4.9 Návrh řešení pro budoucí rozvoj vybraného podniku a jejich přínos ............................ 45 

4.9.1 Návrh řešení týkajících se prodejen .......................................................................... 45 

4.9.2 Shrnutí návrhů týkajících se prodejen vybraného podniku .................................... 56 

4.9.3 Návrh řešení pro maloobchodní síť ........................................................................... 56 

4.9.4 Shrnutí návrhů pro maloobchodní síť ....................................................................... 60 

ZÁVĚR .................................................................................................................................... 61 

SEZNAM LITERATURY ..................................................................................................... 64 

SEZNAM ZKRATEK ............................................................................................................ 67 

SEZNAM OBRÁZKŮ............................................................................................................ 68 

SEZNAM GRAFŮ .................................................................................................................. 69 

SEZNAM TABULEK ............................................................................................................ 70 

SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................................ 72 



1 

 

ÚVOD 

 Tato práce je věnována vybranému podniku. Vybraný podnik (dále jen podnik) je 

zaměřený na obor pekařství, cukrářství a distribuci vlastních výrobků do vlastních prodejen  

a maloobchodní sítě. Z hlediska daného tématu, které je pro podnik v rámci konkurenčního 

boje citlivé, bude o dané podniku pojednáváno jako o vybraném podniku. 

 Vybraný podnik je mladá rozvíjející se firma, která vyrostla na plošném řízení  

a nejasné vizi. Z hlediska počtu vlastních prodejen se dá vyhodnotit, že se firmě daří. Dále je 

zde také rozvoj v oblasti maloobchodní sítě, která neustále roste a tvoří nedílnou součást 

obratu firmy. Podnik se snaží budovat obě dvě tyto větve. Nejsou zde ale zcela jasně dané 

ekonomické parametry, o které by se tato myšlenka mohla opřít. Na prodejnách je tvořen 

velký obrat, ale za cenu relativně vysokých nákladů. Naproti tomu v maloobchodní síti je 

vidět také růst, ale je zde mnoho malých odběratelů. Náklady v maloobchodní síti jsou nízké, 

na rozdíl od prodejen, a jsou tvořeny pouze rozvozy, které jsou zajištěny vlastním vozovým 

parkem.  

 Tato práce bude věnována analýze již zavedených kontrolních mechanizmů, návrhům 

nových klíčových ukazatelů měření controllingu a návrhu řešení pro budoucí rozvoj 

vybraného podniku. 
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 

 V následující kapitole je rozebrán hlavní cíl a dílčí cíle práce a metody a postupy 

použité v této práci. 

 

1.1 Cíle práce 

 Tato práce se věnuje analýze vlastních prodejen a zásobované maloobchodní sítě. 

Hlavním cílem této práce je určení ekonomických ukazatelů hodnocení vlastních prodejen  

a maloobchodní sítě a návrh doporučení pro vybraný podnik. 

 Mezi dílčí cíle práce patří: analýza současného stavu vlastních prodejen, analýza 

zásobované maloobchodní sítě, hodnocení již zavedených hodnotících kritérií na vlastních 

prodejnách, hodnocení již zavedených hodnotících kritérií v maloobchodní síti, návrh nových 

hodnotících kritérií na vlastních prodejnách a jejich zpětná kalkulace, návrh nových 

hodnotících kritérií v maloobchodní síti a jejich zpětná kalkulace a návrh postupu rozvoje 

v oblasti prodejen a maloobchodní sítě pro vybranou firmu. 

 

1.2 Metody a postupy práce 

 V práci budou použity následující metody: deskripce, studium legislativních pramenů, 

sběr dat, analýza, syntéza, komparace a evaluace. Metoda deskripce a studia legislativních 

pramenů bude použita na začátku práce, kdy budou popisovány dílčí problematiky z pohledu 

teorie. Metodou sběru dat budou poskytnuta data týkající se jednotlivých prodejen  

a maloobchodní sítě, která budou nejprve analyzována a prezentována v přehledných 

tabulkách a grafech a následně vyhodnocena. Na základě těchto zjištění budou navrženy nové 

postupy a modely, které budou brát v úvahu předchozí analyzované dílčí problematiky. 

Metoda komparace bude používána k porovnání stávajících a nově navržených systémů a také 

bude použita k porovnání ekonomických ukazatelů vlastních prodejen a maloobchodní sítě.  

 Na začátku práce je teoretická část, která diskutuje teoretický základ dané 

problematiky. Jsou zde diskutována tři témata: controlling a související pojmy, parametry 

hodnocení prodejen a maloobchodní sítě a specifika prodejen s pekařskými výrobky. Další 

kapitola je věnována stručné charakteristice podniku a struktuře firmy. Dále je stanovena 

aktuální vize a strategie vybraného podniku, provedena analýza současného stavu vlastních 

prodejen a maloobchodní sítě. Poslední kapitola se zabývá návrhy klíčových ukazatelů měření 

controllingu na prodejnách a v maloobchodní síti.  V podlesní řadě jsou probrány návrhy 

řešení pro budoucí rozvoj vybraného podniku. 
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2 Teoretická východiska práce 

 V této části práce jsou rozebrány základní pojmy: controlling, controller a vratky  

a ostatní škody. Dále jsou stanoveny úkoly controllingu: zásada a činnosti controllingu, 

klíčové ukazatele měření controllingu, klíčové ukazatele měření controllingu v obchodním 

úseku a způsob výběru klíčových ukazatelů. V poslední řadě jsou zde stanoveny analýzy  

a metody používané v rámci této práce a specifické postupy používané v rámci obchodního 

úseku. 

 

2.1 Vybrané pojmy 

2.1.1 Definice controllingu  

 Pojem controlling je odvozen z anglického slovesa „to control“, které ale neznamená 

pouze kontrolovat, ale má mnoho dalších významů jako např. vést, řídit; regulovat, stanovit, 

obsluhovat; zkoušet; ovládat, dohlížet, držet v mezích; plánovat. V angloamerické literatuře 

nalezneme controlling jako „management control“, vedle plánování a organizování  

je controlling v tomto smyslu chápán jako funkce řízení, resp. podsystém řízení
1
.  

 Dále v anglické literatuře nalezneme pohled na controlling ze dvou hledisek  

a to členěný na strategický controlling a controlling managementu. Strategický controlling 

zahrnuje manažery, kteří si kladou zásadní otázku, zda je ve firemním prostřední strategie 

stále platná a je řádně dodržována, či musí být strategie přeformulována. Na rozdíl od 

strategického controllingu se controlling managementu zabývá provedením úkolů a zaměřuje 

se na zaměstnance a zjišťuje, zda chápou činnosti, které očekáváme, že vykonají v rámci 

souhry s firemní strategií
2
. 

 Dle Lazara lze chápat controlling z hlediska širšího a užšího pojetí. Z hlediska širšího 

pojetí se jedná o „široce aplikovanou metodu řízení, jejímž smyslem je permanentní 

vyhodnocování skutečného průběhu podnikatelského procesu se žádoucím stavem“
3
. 

Z hlediska užšího pojetí controllingu se „jedná o systém, který na základě výsledků průzkumu 

trhu a parametrů výroby pomáhá optimalizovat hlavní řídící ukazatel, kterým  

je celopodniková marže
4
. 

 Z výše uvedených definic vyplývá, že controlling prostupuje celofiremním prostředím 

a je nástrojem řízení, vyhodnocování a zpětně zaváděných kontrolních mechanismů 

k dosahování jednotlivých cílů firmy na základě zvolené celofiremní strategie. 

                                                 
1
 Srov. Eschenbach, R., Profesionální controlling, s. 34. 

2
 Srov. Merchant, A., Management control systems, s. 8. 

3
 Lazar, J., Manažerské účetnictví a controlling, s. 176. 

4
 Tamtéž, s. 177. 
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Nepostradatelným činitelem v celém procesu je člověk na všech pozicích, který musí 

pochopit strategii společnosti a dle toho vykonávat svou činnost a kontrolovat a vyhodnocovat 

jednotlivé pracovní procesy, jejich efektivnost a zpětně zavádět nápravná opatření, která 

vedou k vylepšení pracovních procesů a vedou k dosažení dílčích cílů daného podniku. 

 

2.1.2 Controller 

 Controller v podniku plní důležitou funkci a zajišťuje podniku dlouhotrvající růst  

a navrhuje řadu vylepšení a opatření, které zabezpečují plynulý chod společnosti  

a předcházení možných rizik. K těmto úkonům a k vykonávání této pozice jsou zapotřebí 

určité vlastnosti a schopnosti dané osoby. Tyto potřebné charakteristiky jsou uvedeny 

v následující tab. 1 přejaté z Eschenbacha
5
. 

 

Tab. 1 Vlastnosti a schopnosti controllera
6
 

Osobní vlastnosti Etika, analytické myšlení, kritické stanovisko, schopnost přijímat 

nepříjemnosti, vlastní iniciativa, přesnost, kreativita, ochota učit se, 

komplexní pohled, radost z úspěchu. 

Sociální a 

komunikativní 

kompetence 

Schopnost komunikace, schopnost týmové práce, síla při prosazování, 

zasloužit si důvěru. 

Kompetence metod Techniky analýzy a rozhodnutí, základní znalosti smluvního, hospodářského  

a obchodního práva, technika komunikace, technika moderování, kreativity  

a prezentace, organizační talent, projektový a informační management. 

Odborové znalosti 

podnikové 

ekonomiky 

Znalost interního a externího účetnictví, etiky managementu, strategického 

řízení podniku, plánování a sestavování rozpočtu, výpočtu a posouzení 

investic a hodnotového ocenění podniku, projednávání podnikové ekonomiky, 

výkaznictví a také informačních a komunikačních systémů a kontroly. 

Obchodní znalosti Znalost podniku, jednajících osob, jejich zájmů a podrobná znalost rozsahu 

výkonů, podrobná znalost obchodního modelu, obchodních procesů  

a klíčových kompetencí, znalosti dosavadního vývojového směru podniku, 

znalostí okolí podniku, zvláště nákupního a prodejního trhu a situace 

konkurence, jazykové znalosti a znalosti specifických poměrů v jednotlivých 

zemích. 

 

Jak můžeme vidět v tab. 1, osoba controllera vyžaduje komplexní přehled nad podnikovým 

prostředím a je klíčovou osobou pro vedení podniku. Nelze ale po jedné osobě chtít veškeré 

jmenované záležitosti. Záleží na struktuře podniku, rozdělení jednotlivých kompetencí  

a z toho vyplývá, že úkolem controllera je se v těchto strukturách orientovat, vyhodnocovat 

jednotlivé pracovní úseky, vylepšovat zavedený systém a navrhovat změny  

ve vybraném podniku. 

                                                 
5
 Eschenbach, R., Profesionální controlling, s. 57. 

6
 Tamtéž, s. 57. 
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 Postavení controllera v podniku je složité. Je zapotřebí brát v úvahu jeho potřebnou 

nezávislost ve vztahu k jednotlivým pracovním úsekům tak, aby jeho návrhy byly relevantní  

a nezávislé. Jak uvádí Merchant, pozice controllera může být zahrnuta pod funkcí hlavní 

finanční úředník, který je zároveň i vedoucím pokladního úseku
7
. Toto poziční rozdělení ale 

považuji za nevhodné, neboť pozice controllera by měla být kompletně nezávislá  

na „běžných“ činnostech v podniku tak, aby bylo dosaženo její kompletní nestrannosti. 

 Nejtěžší úlohou controllera je komunikace s lidmi. Nejenže controller musí umět 

komunikovat s jednotlivými vedoucími dílčích úseků a pochopit jejich požadavky tak, aby 

byly ekonomicky realizovatelné, ale je také odpovědný za komunikaci s vedením dané 

společnosti, tak aby docházelo k jednosměrnému rozvoji firemní strategie na všech úrovních 

firemní struktury
8
. Proto je nezávislost controllera tak důležitá.  Obvykle je pozice controllera 

postavena jako poradní funkce k vedení podniku nezávisle na vedoucím financí  

a vedoucí výroby. Při rozsáhlé podnikové struktuře a výrobním podniku se v podniku 

objevuje další controller a to controller ve výrobě, který spadá pod hlavního controllera. 

 

2.2  Controlling 

2.2.1 Zásada a činnosti controllingu 

 Mezi hlavní zásadu controllingu řadíme zásadu kontrolovatelnosti, tzn. vše,  

co plánujeme, kontrolujeme a vyhodnocujeme, musí být jasně měřitelné kvalitativně  

či kvantitativně. Controlling se zabývá řadou činností, které jsou vzájemně propojeny. Mezi 

zásadních šest činností patří: plánování, kontrola, informace, inovace, sparing a koordinace. 

Plánování je prvním krokem ke splnění jednotlivých cílů v oblasti operativního, taktického  

i strategického managementu a stanovení jednotlivých plánů pro dané úseky managementu. 

 V rámci kontrolní činnosti máme k dispozici, vzhledem k časovému pojetí, tři skupiny 

kontrol: dopředná, souběžná a zpětnovazebná kontrola. Dopředná kontrola má za úkol 

ochránit stanovený plán a eliminovat rizika, které by plán mohly ohrozit. Souběžná kontrola 

se zaměřuje na prováděné činnosti a jejich dodržování. A zpětnovazebná kontrola řeší 

následky již vzniklých problémů a snaží se zmírnit jejich dopad. Hlavním cílem kontrol je 

zajistit co nejmenší odchylky mezi stanoveným plánem a skutečností
9
. Podobným způsobem 

popisuje controlling také Daft ve svém zpětnovazebném kontrolním modelu, který uvádím na 

následujícím obr. 1: 

 

                                                 
7
 Srov. Merchant, A., Management control systems, s. 618. 

 

8
 Lazar, J., Manažerské účetnictví a controlling, s. 246. 

9
 Eschenbach, R., Profesionální controlling, s. 76.  
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Obr. 1 Zpětnovazebný kontrolní model
10

 

 

 Model dle Dafta je zaměřen na zpětnovazebnou kontrolu, kdy dochází ke stanovením 

cílů, stanovení procesů standardních a měření aktuálních výkonů. Na základě porovnání 

aktuálního a standardního výkonu pak dochází k ponechání procesu a je kladen důraz  

na dodržování daných cílů či jsou zařazeny nápravná opatření, které přibližují proces 

k standardním výkonům. 

 Pro základní proces každého controllera jsou podstatné informace. Informace, které 

potřebuje controller pro samotný rozhodovací proces, tak informace, které jsou dále 

předávány vedoucím pozicím jednotlivých útvarů. Controller řeší při rozhodování právo 

přístupu k potřebným informacím, řeší množství jednotlivých informací, vhodnost informací  

a jejich aktuálnost.  Při analýze informací se snaží dojít k potřebným informacím a následně je 

předává správným lidem, včas a ve správné formě
11

. 

Činnosti controllingu by měly procházet neustálým inovačním procesem a controller 

by neměl usnout na vavřínech. Inovace by neměla být náhlá, ale postupná a stálá, tak aby 

v podniku docházelo k dodržování jednotlivých cílů. V rámci inovací by controller měl 

dodržovat následující kroky: analýza okolí a zdrojů, vývoj a posouzení inovační strategie, 

moderování získávání myšlenek, posouzení inovativní koncepce, test vhodnosti pro trh  

a dodržování koncepčních kritérií a kontroly výsledků inovací s analýzou odchylek
12

. Dále je 

třeba posoudit pro koho je inovační strategie určena a jaká je profitabilita ze zaváděné 

inovace. Dle Granta by mělo být rozdělení příjemců inovace dle následujícího grafu.  

 

                                                 
10

 Daft, R., Management, s. 663. 
11

 Eschenbach, R., Profesionální controlling, s. 78. 
12

 Tamtéž, s. 79. 

Stanovení 

strategických cílů 

1.Stanovení 

standardu výkonu 

2.Stanovení 

aktuálního výkonu 

3.Srovnání standardu 

s aktuálním výkonem 

4a.Ponech proces  

či zesil tlak na cíle 
4b.Zařaď nápravná 

opatření 
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Graf 1 Rozdělení hodnot inovace
13

 

 

Z inovace by nejprve měli profitovat zákazníci, kteří by měli být prioritou pro každou 

společnost. Dále by inovace měla usnadnit společnou spolupráci firmy s danými dodavateli. 

Bohužel z většiny inovací profitují dále i další inovátoři jiných firem, kteří mohou myšlenku 

použít pro další inovace. Či také se mohou vyskytnout imitátoři, kteří celou inovační 

myšlenku okopírují.  

Sparing je jedna z doprovodných činností controllingu, kdy controlling zaujímá 

souběžně konzultační či poradenskou činnost pro jednotlivé manažery. 

Posledním a důležitým úkolem controllera je koordinační činnost, která má za úkol 

sladit jednotlivé úkoly v rámci stávajícího vztahu mezi řídicími systémy.  Eschenbach 

rozlišuje pět typů koordinací: 1. Věcnou koordinaci, která má za úkol sladění mezi 

operativním, taktickým a strategickým řízením, tak aby nedošlo k potencionálnímu 

neúspěchu. 2. Časovou koordinaci, při které dochází k sladění informací, cílů, plánů  

a rozhodování v jednotlivých časových horizontech. 3. Horizontální koordinaci, která se 

zaměřuje na sladění zaváděného mezi jednotlivými firemními úseky. 4. Vertikální koordinaci, 

která má za úkol sladit jednotlivé kroky na různých úrovních firemních úseků.  

 5. Koordinaci mezi plánem a zjištěnými skutečnými údaji, kde musí panovat jednotnost 

struktury mezi plánovaným a kontrolním výpočtem
14

. 

                                                 
13

 Grant, R., Contemporary strategy analysis, s. 299. 
14

 Eschenbach, R., Profesionální controlling, s. 81. 
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2.2.2 Rozdíl mezi controllingem a účetnictvím 

 Controlling je úzce navázán na účetnictví, ale na rozdíl od účetnictví, které 

zaznamenává veškeré údaje v minulosti, se soustředí do budoucna a řeší plány do 

budoucnosti. Dále controlling podává rozhodující informace pro vrcholový management tak, 

aby měl dostatek informací pro realizaci rozhodnutí. V následující tab. 2 jsou shrnuty rozdíly 

mezi controllingem a účetnictvím dle Eschenbacha: 

 

Tab. 2 Rozdíl mezi účetnictvím a controllingem
15

 

Kritérium Externí účetnictví Interní účetnictví Controlling 

Postup Týká se plateb Týká se plateb Týká se hodnot, strategií, 

plateb a příjemce 

Zaměření Platby musí být  

v pořádku 

Platby musí být v 

pořádku 

Platby musí být zařazeny 

mezi opatření 

Časová souvislost Orientováno na minulost Orientováno na 

minulost/ budoucnost 

Orientováno na budoucnost 

Orientace Na dokumentaci  

a rozhodování 

Na dokumentaci 

 a rozhodování 

Na rozhodování 

Zásady Zásady správného účtování 

a bilancování 

- Zásady controllingu 

Kultura Platby byly odeslány Platby byly odeslány Platby byly odeslány, 

interpretovány, příp. 

„prodáno“ 

Postup exaktní exaktní Zhruba, ale aktuálně 

Priorita Přesnost před aktuálností Přesnost před 

aktuálností 

Aktuálnost před přesností 

Jazyk Odborný jazyk Odborný jazyk Odborný jazyk přeložený do 

jazyka příjemce 

Právní základ Ano, normovaná tvorba Ne, žádné normy Ne, žádné normy 

Výstup (příklady) Listiny zůstatků, osobní 

konta, zpráva o stavu 

investičního majetku, roční 

závěrka 

Podnikový převodní 

list, výkaz provozních 

výsledků, kalkulace, 

pravidelný výkaz 

hospodaření 

Zprávy, návrhy opatření, 

kontroly, systém plánování 

Příjemci Majitelé, věřitelé, 

zákazníci, finanční úřady, 

dodavatelé, auditoři, 

management, controlling 

Majitelé, vedení, 

dozorčí orgány, 

zaměstnanci, 

controlling 

Majitelé, management, 

dozorčí orgány, zaměstnanci, 

účetnictví 

Předpisy Podnikový zákoník, 

akciový zákon, zákon  

o společnostech s ručením 

omezeným, IFRS*, US-

GAPP**, daňové zákony 

Specifické podnikové 

normy 

Specifické podnikové normy 

* IFRS = Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
16

 

** US-GAPP = Americké všeobecně uznávané účetní zásady
17

 

                                                 
15

 Eschenbach, R., Profesionální controlling, s. 82. 
16

 Komora auditorů České republiky: České znění IFRS. [online]. < http://www.kacr.cz/ceske-zneni-ifrs-preklad-

eu>. 
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 Plány, které jsou stanoveny controllery, vychází z účetnictví a z předpokladu dalšího 

vývoje na základě znalosti dílčích analýz.  

 

2.2.3 Klíčové ukazatele měření controllingu v obchodním úseku 

 Mezi základními ukazateli měření výkonnosti řadíme: 

1) Klíčové ukazatele výsledků (KRI): tyto nám sdělí, jak jsme si vedli. 

2) Ukazatele výkonnosti (PI): sdělí nám, co je třeba udělat. 

3) Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI): sdělí nám, co je třeba udělat pro dramatické 

zvýšení výkonnosti. 

Ke klíčovým ukazatelům výsledků patří spokojenost zákazníků, čistý zisk před zdaněním, 

rentabilita zákazníků, spokojenost zaměstnanců a výnos z vloženého kapitálu
18

. Na přechodu 

k ukazatelům výkonnosti leží následující ukazatele: rentabilita hlavních 10 procent zákazníků, 

čistý zisk na klíčových výrobních linkách, procentní zvýšení prodeje u hlavních 10 procent 

zákazníků a počet zaměstnanců účastnících se programu zlepšování. 

 Klíčové ukazatelé výkonnosti se na druhou stranu zabývají měřítky, která jsou 

nejdůležitější pro současný a budoucí úspěch firmy. Model, který má klíčový dopad  

na ukazatele výkonnosti používaný v managementu je Balanced Scorecard (viz. kap. 2.3.1). 

V rámci této práce jsou řešeny klíčové ukazatelé použitelné v rámci obchodního úseku 

podniku, které jsou děleny na klíčové ukazatelé měření controllingu kamenných prodejen  

a maloobchodní sítě. V následujících tabulkách uvádím jednotlivé možné způsoby měření 

controllingu obchodního úseku. Tabulka je vždy rozdělena na název měřítka, četnost měření, 

pojetí BSC, vhodné realizační týmy pro BSC a strategické cíle, které by tímto měřením měly 

být dosaženy. 

 

Tab. 3 Ukazatelé měření controllingu použitelné v rámci prodejen
19

 

Název měřítka Četnost 

měření 

Hledisko BSC Vhodné týmy 

pro BSC 

Strategický cíl 

Ziskovost prodejen Měsíčně Finanční Účtárna Růst rentability 

Průměrná doba pro 

řešení stížností, 

vrácení peněz 

v případě problémů 

s kvalitou produktu 

Týdně Spokojenost 

zákazníka 

Prodej Udržení 

zákazníka/minimalizová

ní negativní kritiky trhu 

                                                                                                                                                         
17

Investopedia: Generally Accepted AccountingPrinciples – GAAP. [online].  

< http://www.investopedia.com/terms/g/gaap.asp>. 
18

 Parmenter, D., Klíčové ukazatele výkonnosti, s. 2. 
19

 Parmenter, D., Klíčové ukazatele výkonnosti, s. 203-231. 
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Ukazatel image 

obchodní značky (%) 

vycházející 

z průzkumu trhu 

Měsíčně Spokojenost 

zákazníka 

Prodej  

a marketing 

Růst rentability 

Získání zákazníka Měsíčně Spokojenost 

zákazníka 

Prodej  

a marketing 

Růst rentability 

Ztracení zákazníci Měsíčně Spokojenost 

zákazníka 

Prodej  

a marketing 

Pokles rentability 

Podíl na trhu Čtvrtletně Spokojenost 

zákazníka 

Prodej  

a marketing 

Růst rentability 

Lidé čekající ve frontě Denně Spokojenost 

zákazníka 

Prodej Udržení 

zákazníka/minimalizová

ní negativní kritiky trhu 

Fluktuace 

zaměstnanců 

Měsíčně Spokojenost 

zaměstnance 

Všechny týmy Spokojený zaměstnanec 

Počet dnů zásob Měsíčně Finanční Účtárna Růst rentability 

Personální náklady Měsíčně Finanční Účtárna Růst rentability 

Výnosy na jednoho 

zaměstnance 

Měsíčně Finanční Účtárna Růst rentability 

Poměr prodeje 

k prodejním 

nákladům 

Měsíčně Interní proces Prodej 

 a marketing 

Růst rentability 

Obrat zásob Měsíčně Interní proces Prodej  Růst rentability 

Ztráty – všechny 

formy 

Týdně Interní proces Prodej  Růst rentability 

  

 K základním ukazatelům, které přispívají k růstu rentability prodejen, řadíme 

ziskovost prodejen, získání nových zákazníků, zvětšení podílů na trhu, snižování mzdových 

nákladů, poměr prodejů k prodejním nákladům, výši skladových zásob, obrat zásob  

či eliminaci ztrát a škod na prodejnách. Další ukazatelé, které nepřímo podporují růst 

rentability, jsou ukazatele, které podporují udržení zákazníka a minimalizují negativní kritiku 

trhu. K těmto ukazatelům řadíme průměrnou dobu, za kterou jsme schopni vyřešit reklamace 

či stížnosti zákazníka, dobu, za kterou jsme schopni vrátit za špatný produkt peníze. Dále zde 

můžeme analyzovat průměrnou dobu, kterou zákazník musí čekat, než je obsloužen a popř. 

jestli je ochoten čekat či ho kvůli délce čekání ztratíme. Posledním zmíněným ukazatelem 

měření controllingu je fluktuace zaměstnanců. Vysoká fluktuace zaměstnanců přispívá 

k nestabilitě prodejny a zhoršuje atmosféru na prodejně. Mnoho těchto ukazatelů lze využít 

 i při měření controllingu v rámci maloobchodní sítě. V níže uvedené tabulce uvádím 

specifické ukazatele pro maloobchodní síť.  
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Tab. 4 Ukazatele měření controllingu v rámci maloobchodní sítě
20

 

Název měřítka Četnost 

měření 

Hledisko BSC Vhodné týmy 

pro BSC 

Strategický cíl 

Procento zákazníků 

s klíčovými atributy  

(ti, kteří generují 

největší zisk) 

Čtvrtletně Spokojenost 

zákazníka 

Prodej  

a marketing 

Růst rentability 

Průměrná velikost 

zákazníka podle 

kategorie (kategorie 

A je hlavních 20% 

zákazníků) 

Měsíčně Spokojenost 

zákazníka 

Prodej  

a marketing 

Růst rentability 

Ziskovost 

jednotlivých 

zákazníků 

Měsíčně Finanční Prodej/účtárna Růst rentability 

Průměrná doba pro 

řešení stížností, 

vrácení peněz 

v případě problémů 

s kvalitou produktu 

Týdně Spokojenost 

zákazníka 

Prodej Udržení 

zákazníka/minimalizová

ní negativní kritiky trhu 

Ukazatel image 

obchodní značky (%) 

vycházející 

z průzkumu trhu 

Měsíčně Spokojenost 

zákazníka 

Prodej  

a marketing 

Růst rentability 

Získávání zákazníka Měsíčně Spokojenost 

zákazníka 

Prodej  

a marketing 

Růst rentability 

Ztracení zákazníci Měsíčně Spokojenost 

zákazníka 

Prodej  

a marketing 

Pokles rentability 

Podíl na trhu Čtvrtletně Spokojenost 

zákazníka 

Prodej  

a marketing 

Růst rentability 

Četnost objednávek Týdně Spokojenost 

zákazníka 

Prodej  

a marketing 

Efektivní provoz 

Obrat pohledávek Měsíčně Finanční Účtárna Efektivní provoz 

Procento 

nedobytných 

pohledávek z obratu 

Měsíčně Finanční Účtárna Růst rentability 

 V rámci růstu rentability hodnotíme následující ukazatele: procento zákazníků 

s klíčovými parametry a to takovými, které generují největší zisk; průměrnou velikost 

zákazníka a jeho podíl na zisku; udržení a získání nového zákazníka; eliminace ztráty 

zákazníků; rostoucí podíl na trhu maloobchodní sítě a výši nedobytných pohledávek z obratu. 

Stejně jako u kamenných prodejen nalezneme zde schopnost udržení zákazníka v rámci B2B 

obchodu, především rychlým řešením reklamací, popř. vrácení peněz. K ukazatelům 

zaměřujícím se na efektivní provoz patří počet a výše přijatých objednávek a obrat 

pohledávek. Vybrané parametry pro navrhovanou etapu této práce budou rozebrány v rámci 

kapitoly 4. 

 

                                                 
20

 Parmenter, D., Klíčové ukazatele výkonnosti, s. 203-231. 
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2.2.4 Způsob výběru klíčových ukazatelů 

 Výběr klíčových ukazatelů organizace musí být pečlivý a měly by být vybrány tak, 

aby měly zásadní dopad na organizaci, stimulovali včasná opatření a provázali každodenní 

činnost se strategickými cíli organizace.  Klíčové ukazatele musí splňovat následující 

charakteristiky: musí být vyváženy nejlépe v rámci analýzy BSC (viz. kap. 2.3.1);  mělo by 

být zaváděno maximálně deset klíčových ukazatelů; všechny klíčové ukazatele by měli být 

přínosem pro daný podnik (podmínka měřitelnosti, daným ukazatelem se řídí vedení podniku, 

všichni zúčastnění chápou daný ukazatel a řídí se jím, je daná odpovědnost vztahující se 

k jednotlivcům v týmu, ukazatel má významný dopad, ukazatel má pozitivní dopad)
21

. 

 Po vyváženém výběru ukazatelů pomocí analýzy BSC je potřeba určit důležitost 

jednotlivých ukazatelů pro vybraný podnik.  Pro výběr klíčových ukazatelů může být použita 

metoda pořadí či metoda párového srovnání. 

 Podstatou metody pořadí je zápis daného souboru kritérií vedle hodnotící stupnice  

a hodnotitel přiřazuje každé kritérium k určitému bodu stupnice. Hodnotitel určuje dle jeho 

názoru význam jednotlivých kritérií. Hodnotící stupnice se pohybuje v intervalu od nuly do 

jedné (0 – bezvýznamné kritérium; 0,25 – málo významné kritérium; 0,5 – středně významné 

kritérium; 0,75 – hodně významné kritérium; 1 – vysoce významné kritérium)
22

. 

 Významně přesnější metodou je metoda párového srovnání, která zjišťuje preferenční 

vztahy dvojic kritérií. V této metodě se každé kritérium srovnává s dalším kritériem  

a stanovuje se jeho důležitost. Výsledkem je počet jeho preferencí vzhledem ke všem 

ostatním kritériím souboru jednotlivě
23

. 

 

2.3  Analýzy, metody a postupy používané v rámci této práce 

2.3.1 Analýzy a metody používané v rámci této práce 

 V této práci budou využity následující techniky SWOT analýza, Balanced Scorecard,  

systém SMART, Paretova analýza a ABC analýza.  

 Z prvních jmenovaných je SWOT analýza, která je tvořena z počátečních písmen 

strengths (S), weaknesses (W), oppotunities (O) a threats (T), v překladu silné a slabé stánky, 

příležitosti a hrozby. Je to analýza, která se zabývá silnými a slabými stránkami společnosti 

vnějšího a vnitřního okolí podniku. Tato analýza slouží k celkovému popisu podniku,  

                                                 
21

  Parmenter, D., Klíčové ukazatele výkonnosti, s. 86. 
22

 Proces EIA. Rozhodovací analýzy a variantní řešení. [online]. < http://ucebnice-eia. zf. mendelu. cz/ 

rozhodovaci-analyzy>. 
23

  Tamtéž. 

http://ucebnice-eia/
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na základě níž dojde k vytvoření určitého seznamu jednotlivých kategorií a různých úrovní 

ohrožení či přínosů pro společnost
24

. 

 Další metodou je metoda Balanced Scorecard, která není pouze popisnou analýzou, ale 

navrhuje i změny. „Metoda Balanced Scorecard (BSC) představuje strategický nástroj 

formulace, implementace a monitorování strategie na základě stanoveného strategického 

zaměření tím, že ve stanovených perspektivách pomáhá stanovit specifické cíle, ukazatele, 

jejich plánované a cílové hodnoty a přiřadit strategické akce
25

. Tento model zahrnuje nejen 

finanční ukazatele, ale pojímá firmu jako celek z dalších hledisek: 

1) Finanční hledisko se soustředí se na využívání aktiv a optimalizaci provozního 

kapitálu. 

2) Hledisko zákazníka se zaměřuje se na zvýšení spokojenosti zákazníka  

a na zákazníky, kteří vytvářejí největší zisky. 

3) Hledisko životního prostředí bere v úvahu chování firmy, podporuje místní podnikání 

a podporuje vztah zaměstnanců k životnímu prostředí. 

4) Interní hledisko se zaměřující se na procesy a jejich fungování dle plánů. 

5) Hledisko spokojenosti zaměstnanců se zaměřuje se na pozitivní kulturu podniku, 

zachování klíčových zaměstnanců a zvyšování uznaní. 

6) Hledisko učení se a růstu klade důraz na neustálé zvyšování odborné způsobilosti  

a adaptabilitu
26

. 

Analýza Balanced Scorecard nehodnotí minulost, ale na základě průběžných událostí  

a výsledků směřuje do budoucnosti, navrhuje zlepšení a jednotlivé cíle a akce, které 

korespondují se strategickým plánem.   

 Tyto cíle musí splňovat princip SMART, čímž v překladu rozumíme, že cíle musí být 

chytré, což vidíme na obr. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Váchal, J. a kol., Podnikové řízení, s. 432 - 433.  
25

 Grasseová, M., Analýza podniku, s. 103. 
26

 Parmenter, D., Klíčové ukazatele výkonnosti, s. 12. 
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Obr. 2 SMART cíle
27

 

 

Chytré znamená specifické, měřitelné, akceptované, realistické a termínované. Specifické jsou 

takové, které jsou jasně definované s jasným cílem. Měřitelné znamená, že je cíle možno 

měřit kvalitativní či kvantitativní metodou. Akceptované znamená přijatelné z hlediska 

firemní struktury a postavení jednotlivých pracovních pozic. Realistické jsou takové, které 

jsme schopni dosáhnout, ale ne tak, že je dosáhneme jednoduše, ale že je pro nás možné je 

splnit v rámci daného časového úseku (termínované). 

 V rámci řízení zásob bude využita metoda ABC a Paretovo pravidlo, které jsou 

zobrazeny v následujícím grafu 2: 

 

 

Graf 2 ABC analýza a Paretovo pravidlo
28

 

 

 Podstatou ABC analýzy je fakt, že mnohdy malá množství z celkového objemu mohou 

tvořit významnou a rozhodující hodnotu. Vezmeme-li si např. metodu ABC z pohledu zásob, 

tak je běžné, že 75-80 procent jejich hodnoty je tvořeno relativně malým objemem položek. 

                                                 
27

 Řízení a rozvoj firemních znalostí, Inc. Consulting, [online]. < http://www.inc.cz/>. 
28

 Benefico. Paretovo pravidlo a ABC analýza. [online]. < http://www.eaukcebenefico.cz/paretovo-pravidlo-a-

abc-analyza/>.  
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Jak můžeme vidět na výše uvedeném obrázku. Malé množství položek A+B tvoří dohromady 

až 95 procent obratu. Na druhou stranu velké množství položek C tvoří malé množství obratu. 

Tímto jevem se dále zabývá Paretovo pravidlo (= pravidlo 80/20). „Když budeme sledovat 

věci kolem sebe, můžeme zjistit, že 80 procent důsledků je výsledkem působení 20 procent 

příčin, nebo že 80 procent výstupů pochází z 20 procent vstupů, nebo že za 80 procenty 

výsledků se skrývá 20 procent vynaloženého úsilí“
29

. 

 

2.3.2 Specifické postupy používané v rámci obchodního úseku 

 Na prodejnách není možné udržovat zboží pouze, které tvoří nejvyšší obrat, je důležité 

brát v úvahu i jiné parametry než ABC analýzu. Pro prodejny jsem vybrala jako 

potencionálně vhodné také analýzu FSN (F-Fastmoving, S-Slowmoving, N-Non) či VED (V-

Vital, E-Essential, D-Desirable). Analýza FSN se zabývá obrátkovostí zásob a člení zásoby 

jako rychle obrátkové, pomalu obrátkové a neměnné. Analýza VED se zabývá důležitostí 

zásob a dělí zásoby na nezbytné, základní a vhodné
30

. Pro prodejny a řízení zásob mohou být 

zvoleny dvoudimenzionální či trojdimenzionální hodnocení zásob.  

 Na základě analýz můžeme rozčlenit zboží do jednotlivých skupin. Dále je ale 

zapotřebí pracovat na snižování počtu zásob na skladě, díky němuž může dojít k snižování 

nákladovosti a zvyšování zisku jednotlivých prodejních středisek. Z tohoto hlediska je 

důležité sledovat parametr obrátky zboží na jednotlivých skladech prodejen. Tento parametr 

tvoří podíl nákladů prodaného zboží a průměrných zásob. A také parametr doby obratu zásob, 

který se vypočítá jako 360/počet obrátek zásob
 31

. 

 V rámci prodejen je důležité řídit dvě související činnosti: dobu, kdy je zapotřebí zboží 

objednat, a dále způsob provedení nákupu. Obě dvě tyto činnosti v případě správného 

provádění opětovně šetří významně náklady podniku. Při snižování nákladů může být použita 

řada metod: programy snižování nákupních nákladů, programy řízení cenových změn, 

smluvní využití přínosů z objemu, systémové smlouvy a navázání dlouhodobých vztahů 

s dodavateli
32

. Jedním s moderních přístupů používaných hojně ve výrobním procesu může 

být aplikovatelný i na prodejní systém a to především na prodejny. Tento proces 

pojmenovaný JIT (Just-in-time) se zaměřuje na přístupy, metody a techniky pro plánovanou 

redukci zbytečného odpadu
33

. Pro prodejny můžeme aplikovat na systém objednávek tak, aby 

                                                 
29

 Koch, R., Manažer 80/20, s. 24-25. 
30

 Jurová, M., Výrobní a logistické procesy v podnikání, s. 228-229. 
31

 Lambert, D., Logistika, s. 176. 
32

 Lambert, D. ,Logistika, s. 365. 
33

 Schonsleben, P., Integral logistics management,. s. 321. 
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dodávky dalšího zboží byly řešeny v přesně stanoveném čase tak, aby zboží bylo prodáno 

v záruční době
34

. 

 V rámci objednávkového systému je zapotřebí stanovit u každého zboží objednací 

zásobu tak, aby nedošlo ke zbytečnému doprodání zboží a snižování obratu prodeje zboží. 

„Zásoba objednací představuje úroveň zásob, při níž musí být odeslána nová objednávka. 

Dodávka musí přijít nejpozději při dosažení minimální zásoby a to v závislosti na pořizovací 

lhůtě, průměrné denní spotřebě dané zásoby a pojistné zásobě
35

. Objednací zásobu stanovíme 

následujícím způsobem:  

Zobj = tp * PDSi + Zpoj 

Zobj - zásoba objednací 

tp - doba, která uplyne mezi objednáním zásoby a jejím dodáním 

PDSi - průměrná denní spotřeba dané zásoby 

Zpoj - pojistná zásoba 

 Objednací zásobu stanovíme jako součin doby, která uplyne mezi objednáním zásoby 

a jejím dodáním a průměrnou denní spotřebou zásoby a přičteme pojistnou zásobu. 

 Z hlediska prošlého zboží a škod vzniklých na prodejnách jsou ve vybraném podniku 

použity následující účty pro evidenci ztráty zboží: 

účet 504101 vrácení prošlého zboží, 

účet 582101 vrácení prošlých výrobků, 

účet 582900 změna stavu výrobků ztráty
36

. 

V rámci následující práce jsou použity následující pojmy: vratka spadající pod účet 582101, 

tj. množství vlastních výrobků, které je objednáno na vlastní prodejny a vráceno z důvodu 

prošlé záruční doby; prošlé zboží spadající pod účet 504101, tj. zboží, kterému prošla záruční 

doba nebo minimální trvanlivost; ochutnávky a ztráty a škody spadající pod účet 582900,  

tj. ochutnávky – vlastní výrobky nabízené zákazníkům na prodejnách a ztráty a škody 

vlastních výrobků, tj. poškození vlastních výrobků při vlastní manipulaci. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Vollmuth, J., Nástroje controllingu od A do Z, s. 39. 
35

 Valentová, I., Podniková ekonomika 2, s. 61. 
36

 Směrnice vybrané firmy. 
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3 Charakteristika podniku 

3.1 Historie podniku 

 Podnik se vykytuje na trhu jedenáctým rokem. Sídlo firmy a pekárny se nachází cca 

10km od centra Brna. Předmětem podnikání jsou následující činnosti
37

:  

1) Pekařství, cukrářství. 

2) Výroba a obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

3) Hostinská činnost. 

4) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami  

o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo 

věcí. 

5) Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 

Podnik se zabývá jak výrobou, tak prodejem svých vlastních výrobků. Ve výrobě se věnuje 

výrobě pekařských i cukrářských výrobků, které pravidelnými závozy rozváží na své prodejny 

a do maloobchodní sítě. Ve svých začátcích firma převzala již zaběhlou výrobu, která 

obsluhovala maloobchodní síť v blízkém okolí její provozovny. Postupem času ale podnik 

rostl a o nabízené výrobky byl velký zájem, tudíž síť maloobchodů také rostla. Po třech letech 

fungování podniku byla otevřena první vlastní prodejna. Síť vlastních prodejen rostla až 

k počtu osmi prodejen.  

  

3.2 Podniková struktura 

 Od založení podniku se neustále podniková struktura vyvíjela. V prvopočátku podniku 

stačila plochá organizační struktura, kde jednotlivé organizační úrovně byly řízeny jednatelem 

společnosti, a nebyla potřeba další členění organizačních jednotek. Tento stav vydržel po 

dobu sedmi let, kdy vedení podniku dospělo k názoru, že je zapotřebí hluboká 

restrukturalizace podniku a to od jejího základu počínaje podnikovou strukturou. 

 Byla vytvořena strmá organizační struktura, která odstranila břemeno z jednatele 

společnosti. Byly delegovány úkoly na jednotlivé organizační jednotky a těmto úrovním byly 

přiděleny potřebné pravomoce v rozhodovacím procesu. Na obr. č. 3 je uvedena současnou 

organizační strukturu vybraného podniku. 

 

                                                 
37

 Veřejný rejstřík a sbírka listin, Výpis z obchodního rejstříku, [online],  

< https://or.justice.cz>. 
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Obr. 3 Podniková struktura
38

 

 

 Podnik je rozdělen na výrobní a obchodní úsek. Výrobní úsek se zabývá pouze 

zadanou výrobou, pocházející z obchodního oddělení. Dělíme ho na pekařskou výrobu, 

cukrářskou výrobu a součástí je také expedice výrobků daným zákazníkům. Obchodní úsek 

přijímá jednotlivé objednávky, zpracovává je a řídí chod jak maloobchodní sítě, tak vlastních 

prodejen. 

 Jednatel společnosti má na starosti dvě osoby ve funkcích manažera výroby a vedoucí 

pekárny (dále jen manažer výroby) řídící výrobní úsek a manažera obchodně – správního 

řídícího obchodní úsek. Manažer výroby má na starosti veškeré mistry na pekárně a to mistra 

cukrárny a dva mistry pekárny, vedoucího expedice, úklid a údržbu. Jednotliví mistři mají na 

starosti řadové zaměstnance na jednotlivých pracovních úsecích v počtu tří až šesti osob. 

 Manažer obchodně – správní vede manažery prodejen, tj. manažera prodejen typu A  

a manažera prodejen typu B. Manažer prodejen typu A řídí vedoucí prodejen popsané v odst. 

3.3, 1) a 2), manažer prodejen typu B  řídí vedoucí prodejen typu B, viz. odst. 3.3, 3) a také 

regionální trhy. Vedoucí z prodejen řídí řadové prodavačky. Dále manažer obchodně-správní 

řídí vedoucí obchodního úseku, která má na starosti obchodního zástupce, call centrum (zde 

probíhá příjem objednávek) a vedoucího řidičů. Pod manažera obchodně-správního spadají 

                                                 
38

 Směrnice vybrané firmy. 
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ještě následující organizační jednotky: účetní kancelář a externí marketing. Společně 

s jednatelem řídí manažer obchodně - správní funkci personalistiky a sklad. Na této pozici 

jsou spojeny dvě funkce; personalistika, tj. zajištění personálních záležitostí pro zaměstnance,  

a skladové hospodářství jak na prodejnách, tak na pekárně. 

 Výše uvedená organizační struktura není pevně stanovená, prochází neustálým 

vývojem a upravováním.  Každá firma je specifická a potřebuje originální organizační 

strukturu.  

 

3.3 Prodejny a maloobchodní síť vybraného podniku 

3.3.1 Prodejny vybraného podniku 

 Prodejny lze klasifikovat následně: 

1) Prodejna s vlastním pečivem a doplňkovým sortimentem (zařazena jako prodejna typu A). 

2) Prodejna s vlastním pečivem, doplňkovým sortimentem a kávovým servisem (zařazena 

jako prodejna typu A). 

3) Prodejna zaměřená na typické koloniální zboží a vlastní pečivo je doplňkovým 

sortimentem (zařazena jako prodejna typu B). 

 Na prodejny typu A dodává firma především vlastní pečivo. Doplňkovým sortimentem 

je část koloniálního zboží, tj. balené nápoje, mléčné výrobky a uzeniny, což umožňuje 

zákazníkovi doplnit sortiment k přímé spotřebě. K těmto prodejnám řadíme prodejnu č. 5. 

 Další typ představují prodejny s vlastním pečivem, doplňkovým sortimentem  

a kávovým servisem. V tomto případě je zákazníkům nabízen další servis a to formou kávy 

zde nebo s sebou. Prodejny jsou vybaveny i posezením pro zákazníky. K těmto prodejnám 

patří 1, 2, 3, 4 a 8 a jsou zařazeny také do prodejen typu A. 

 Jako poslední typ bych jmenovala prodejny se zaměřením na koloniální zboží  

s doplňkovým sortimentem vlastního pečiva. K nim řadíme prodejny 6 a 7 a ty jsou zařazeny 

do prodejen typu B. 

 

3.3.2  Maloobchodní síť prodejen 

 Podnik nezásobuje pouze vlastní prodejny ale 186 cizích obchodů, které nazýváme 

maloobchodní sítí. Tyto prodejny různých odběratelů jsou umístěny v centru Brna a v jeho 

okolí do 30km. Zásobování je zajištěno vlastním vozovým parkem. V současnosti je 

maloobchodní síť zásobována 7 rozvozními linkami. Celý tento úsek je řízen vedoucí 

obchodního úseku, která má na starosti také obchodního zástupce, který je odpovědný za péči 

o celou maloobchodní síť. 



20 

 

 

3.4 Vize a strategie firmy vybraného podniku 

3.4.1 Vize vybraného podniku  

 Podnik se zaměřuje na výrobu kvalitního pečiva za vyšší cenu. Kvalita pečiva je 

udržována pečlivým výběrem kvalitních surovin a přetrvávající ruční výrobou. Kvalita pečiva 

je dále udržována tří stupňovou kontrolou prováděnou zaměstnanci podniku. Na vlastních 

prodejnách se snaží podnik zaměřit na rychlou a vstřícnou obsluhu, která zná informace  

o zboží a dokáže zákazníkovi informace poskytnout a obsloužit ho dle nejlepšího uvážení. 

V maloobchodní síti si podnik zakládá na včasné dodávce pečiva a rychlé odezvě na 

požadavky prodejen maloobchodní sítě. 

 

3.4.2 Strategie vybraného podniku 

 Strategie podniku je rozdělena do několika dílčích částí: vybudování nového zázemí 

pro výrobu, zaměření se na výrobkové portfolio a rozšíření odbytových možností. 

 Jelikož vedení podniku klade důraz na neustálé rozšiřování výroby, došlo k závěru, že 

je třeba stávající pekařský objekt opustit a nalézt vhodnější objekt pro rostoucí výrobu, aby 

pekárna mohla poskytovat kvalitní pracovní zázemí pro zaměstnance a byl zde prostor pro 

vývoj nových výrobků a zvyšování odbytových možností. Jak je vidět i z obratů (viz. tab.8 ) 

dochází již k mírné stagnaci rozvoje podniku, z hlediska objemů obratů, a není zde výrobní 

prostor pro další rozvoj podniku.  

 Po rozšíření výroby vedení podniku plánuje zaměření na výrobkové portfolio. Pro 

přehlednost uvádím současné výrobkové portfolio podniku: 

 

Tab. 5  Výrobkové portfolio podniku 

Pečivo  

Chléb Chléb pšenično žitný 

 Chléb speciální 

Běžné pečivo Pšeničné 

 Vícezrnné 

 Speciální 

 Pšenično-žitné 

Jemné pečivo Koláče a koláčky 

 Loupáčky, vánočky, twistry 

 Táče 

 Buchty a šátečky 

 Palačinky a koblihy 

 Výrobky z plundrového těsta 

 Výrobky z listového těsta 

Cukrářská výroba  
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Podnik u daného portfolia chce zůstat, ale jelikož bude schopen nabídnout větší škálu 

sortimentu, tak zde bude přidána ještě výroba studené kuchyně, kterou teď řeší na prodejnách 

odběrem od jiných dodavatelů, což není z hlediska kvality a požadavku zákazníků vždy zcela 

vyhovující. 

 Podnik zajišťuje odbyt pro svoje prodejny a pro maloobchodní síť. V minulosti nebylo 

zcela jasné, jakým směrem podnik chce jít, proto rozvíjel obě tyto oblasti. 

 V roce 2015 si stanovilo vedení podniku následující parametry v rámci vlastních 

prodejen a v maloobchodní síti. V oblasti vlastních prodejen se zaměřit na ziskovost těchto 

prodejen a jejich reprezentativnost. Popř. zanechání těch prodejen, které tvoří potřebný obrat 

podniku. Prodejny, které nejsou ziskové, musí tvořit obrat podniku tak, aby se dané množství 

určitého pečiva vyplatilo péct z hlediska výrobního procesu.  

 V oblasti maloobchodní sítě se podnik zaměří na malé prodejny do 200m
2
, pokusí se 

proniknout do vietnamské sítě poboček, zaměří se na obchodní sítě s kvalitním pečivem a na 

e-shopy zaměřující se na distribuci pečiva. 

 

3.5 Obecná analýza současného stavu prodejen podniku a maloobchodní sítě 

3.5.1 Počet vlastních prodejen a maloobchodní sítě prodejen v letech 2006-2015 

 Počet vlastních prodejen i prodejen v maloobchodní síti neustále roste (viz. tab. 6).  

 

Tab. 6 Počet vlastních prodejen a prodejen v maloobchodní síti 

Rok Počet vlastních prodejen Počet prodejen v maloobchodní síti 

2006 0 Neevidováno 

2007 0 85 

2008 0 110 

2009 1 122 

2010 5 125 

2011 5 145 

2012 6 153 

2013 7 211 

2014 7 209 

2015 8 190 

 

 V letech 2006 až 2008 se soustřeďovala pekárna pouze na dodávky do maloobchodní 

sítě. V roce 2009 otevřela svou první prodejnu. V následujícím roce došlo k otevření dalších 

čtyř prodejen, což přineslo významný obratový růst, viz. tab. 8. V následujících letech došlo 

k útlumu otevírání prodejen; v letech 2012 a 2013 bylo otevřeno vždy po jedné prodejně. 

V roce 2015 byla otevřena poslední z prodejen. 
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 Počet prodejen v maloobchodní síti neustále rostl od začátku roku 2006. V roce 2015 

došlo k poklesu počtu prodejen obsluhované maloobchodní sítě. Počet prodejen 

v maloobchodní síti se od evidovaného počátku více než zdvojnásobil. 

 

3.5.3 Analýza tržeb za vlastní výrobky a zboží 2006-2015 

 Přímou úměrou s otevíráním nových prodejen a růstem ostatních maloobchodních 

zákazníků rostl také obrat podniku. V tab.7 je uveden vývoj tržeb v letech 2006-2015. 

 

Tab. 7 Vývoj tržeb v Kč vlastních výrobků a zboží  

Rok Tržby za vlastní 

výrobky  

Tržby za zboží Celkem 

2006 740 000 0 740 000 

2007 7 709 000 0 7 709 000 

2008 12 085 000 0 12 085 000 

2009 14 085 000 16 000 14 101 000 

2010 18 260 000 2 441 000 20 701 000 

2011 21 348 000 6 348 000 27 696 000 

2012 25 969 000 8 999 000 34 968 000 

2013 33 623 000 10 118 000 43 741 000 

2014 42 084 000 10 202 000 52 286 000 

2015 47 333 000 11 431 000 58 764 000 

  

 Součástí obratu podniku jsou tržby za vlastní výrobky a za zboží. Vlastní výrobky jsou 

distribuovány do vlastních prodejen a maloobchodní sítě. Zboží je nakupováno  

a prodáváno na vlastních prodejnách. Z hlediska poměru vlastních výrobků a zboží, bylo 

zboží ze začátku pouze doplňkovým sortimentem. Ale již v roce 2015 tvořilo cca jednu pětinu 

z dosažených tržeb. 

  

3.5.2 Analýza obratů vlastních prodejen a maloobchodní sítě prodejen  

 Obrat podniku od roku 2006 neustále rostl, ne vždy ale rovnoměrným způsobem. 

Objevovaly se zde výkyvy a to dle otevřených prodejen, viz. tab. 8.  

 

Tab. 8 Vývoj obratů v Kč vlastních prodejen a maloobchodní sítě 

Rok Obraty: vlastní prodejny Obraty: maloobchodní síť Celkem Nárůst v % 

2006 0 740.000 740 000 0 

2007 0 7 709 000 7 709 000 941 

2008 0 12 085 000 12 085 000 57 

2009 120 542 14 207 441 14 101 000 17 

2010 6 253 494 14 447 506    20 701 000 47 

2011 14 313 083 13 382 917    27 696 000 34 

2012 21 187 997 13 780 003    34 968 000 26 
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2013 28 887 727 14 853 273    43 741 000 25 

2014 35 060 142 17 225 858    52 286 000 20 

2015 39 877 761 18 886 238 58 764 000 12 

 

 Největší nárůst tržeb byl vytvořen v roce 2007, po roce kdy byla převzata pekárna. 

Dále v roce 2008, kdy rostl počet ostatních prodejen v maloobchodní síti a dále v roce 2010, 

kdy bylo otevřeno nejvíce vlastních prodejen. V letech 2014 a 2015 byla již pomalu naplněna 

výrobní kapacita výroby a tudíž také došlo k menšímu nárůstu obratu podniku. 

 

3.6 Analýza ukazatelů používaných v rámci prodejen podniku  

 Vlastní prodejny podniku jsou obsluhovány prodavačkami, které má na starosti 

vedoucí dané prodejny, která plní funkci vedoucí na 40 procent a je standardní řadovou 

prodavačkou na 60 procent. Vedoucí prodejny má na starosti objednávky, stanovuje marže  

a výše slevy podle určitých pravidel a dbá o vizáž prodejny. Vedoucí prodejen řídí manažer 

prodejen, buď manažer typu A či B dle typu prodejny.  

 Jednotlivé prodejny jsou hodnoceny dle určitých měřitelných ukazatelů, mezi něž 

patří: obrat prodejen, stanovení marže a výše nákupního košíku na jednotlivé zákazníky. Dále 

se hodnotí neměřitelné ukazatele s výše měřitelnými parametry souvisejícími, jako jsou 

vyhodnocení postupů při objednávce a příjmu zboží, vyhodnocení postupu inventur  

a vyhodnocení pohybu zboží. 

 

3.6.1 Obrat vlastních prodejen 

 Jedním ze základních parametrů používaných k hodnocení prodejen je obrat prodejen, 

který se sleduje na prodejnách od roku 2013, obrat je uveden vč. DPH. V roce 2013 byl 

evidován obrat po jednotlivých měsících. V roce 2014 začal být evidován obrat na základě 

počtu dní v měsíci, což ukazuje reálnější srovnávací hodnoty. Obraty jednotlivých prodejen 

jsou uvedeny v příl. 1. 

 Nemalým obratem disponuje prodejna 1, u které obrat od roku 2013, po malém 

poklesu v roce 2014, začal rychle stoupat. Stoupání tržeb firma přikládá obměněnému 

personálu a větší úslužnosti k zákazníkům.  

 Prodejna 2 byla otevřena jako první a to v roce 2009. Tržby jsou od roku 2013 mírně 

klesající. 

 Před otevřením prodejny 1 disponovala prodejna 3 nejvyšším obratem z prodejen, to 

se ale po otevření prodejny 1 v roce 2012 změnilo. Oproti roku 2013 prodejna 3 vykázala 

v roce 2014 menší obrat. 
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 Prodejna s nejvyššími obraty je prodejna 4. Prodejna 4 svou polohou poskytuje 

největší průchodnost zákazníků. Prodejna byla otevřena v květnu 2013. Jelikož prodejna 

poskytuje i posezení, tak disponuje i širokým kávovým servisem, který je zákazníky často na 

cestě z práce a do práce využíván. Od roku 2013 přetrvává růst v obratech této prodejny.  

 Prodejna 5 je malou prodejnou a její chod hodně ovlivňují vnější události, které se dějí 

kolem prodejny. V roce 2015 probíhala rekonstrukce na dané ulici a tím byly ovlivněny 

obraty.  

 Prodejna 6 je umístěna v centru obce, kde je sídlo pekárny. Obraty jsou neustále 

stoupající, možný nárůst obratů je pravděpodobně ovlivněn rostoucím počtem obyvatel ve 

vesnici.  

 Obrat na prodejně 7 vykazuje od roku 2013 stále stoupající tendenci.  

 Prodejna 8 byla otevřena v roce 2015 a nedisponuje převratnými obraty. Zatím je 

obratově nejhorší prodejnou ze všech jmenovaných prodejen. 

 

3.6.2 Výše vratek 

 Od května roku 2014 se eviduje také vratka.  Tzn., jaké procento z dodaného množství 

zboží se vrátí zpět na pekárnu. Vratky na jednotlivých prodejnách jsou evidovány od května 

2014 (viz. příl. 1). „Vychytávat“ vratku a korigovat objednávky mají za úkol vedoucí 

prodejen.  Samozřejmě každá prodavačka je mzdově motivována k tomu, aby vratky byly co 

nejnižší a tržby, co nejvyšší, tak aby prodejna nevykazovala velké ztráty. Politika vratek firmy 

je následující: na prodejnách by i před zavírací dobou mělo cca 8-10 procent zboží zůstat, ať 

má zákazník vždy na výběr. Ne vždy se to ale daří odhadnout. Jak je vidět z výše uvedených 

tabulek na všech prodejnách dokáží vedoucí držet vratku kolem 10 procent, což odpovídá 

podnikovým požadavkům.  Vymyká se tomu pouze prodejna 8, kde vratka i šest měsíců po 

otevření dané prodejny dosahuje 18-20 procent. 

  

3.6.3 Stanovení ceny 

 Marže je řízena centrálně, ale vedoucí mají právo korigovat jednotlivé ceny dle svých 

znalostí dané lokality a prodejnosti zboží. 

Stanovení marže 

 U každé kategorie výrobků je stanovena průměrná marže, kterou je potřeba pro danou 

kategorii dodržet (tzn. vedoucí mohou ocenit výrobky i např. o 25 procent, ale následně musí 

ocenit výrobky např. o 45 procent, aby se pohybovali v průměrné marži např. 35-37 procent). 
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V následující tabulce jsou uvedeny centrálně daná pravidla pro stanovení marží pro jednotlivé 

kategorie výrobků: 

 

Tab. 9 Stanovení marže
39

 

 

Slevy 

 Na prodejnách se dále používají slevy v případě, že se zboží blíží ke konci záruční 

doby či doby trvanlivosti. Do slev je možno dát následující počet výrobků z každé kategorie 

s následující marží: 

Tab. 10 Stanovení slev
40

 

 

Akce 

 Do akce je možno dát vlastní výrobky dle pokynu centrály či nadřízeného, další 

výrobky dle výhodné nákupní ceny, akční cena je tvořena nákupní cenou. Pravidla pro 

stanovení akcí jsou uvedeny v následující tabulce: 

                                                 
39

 Směrnice vybrané firmy. 
40

 Směrnice vybrané firmy. 

Typ výrobku Prodejny typu A Prodejny typu B 

Vlastní výrobky Dle pokynu centrály Dle pokynu centrály 

Mléčné výrobky 48 – 53 % 36 – 41 % 

Farmářské výrobky 53 – 58 % 45 – 50 % 

Nápoje  55 - 60 % 45 – 50 % 

Káva 300 – 500 % × 

Cukrovinky 60 % - 65 % 37 – 40 % 

Maso a uzeniny × 35 – 37 % 

Mražené věci × 35 – 37 % 

Drogerie × 40 – 45 % 

Koloniál × 33 – 35 % 

Typ výrobku Prodejny typu A Prodejny typu B 

Vlastní výrobky Dle pokynu centrály 

 či nadřízeného 

Dle pokynu centrály 

 či nadřízeného 

Mléčné výrobky 1 ks, 30 % 3 ks (návrh 2ks), 20 % 

Farmářské výrobky 1 ks, 30 % × 

Nápoje  1 ks, 30 % 1ks, marže 30 % 

Káva 0 ks × 

Cukrovinky 1 ks, 35 % 2 ks, 25 % 

Maso a uzeniny × 1 ks, 15 % 

Mražené věci × 1 ks, marže 20 % 

Drogerie × 1 ks, 20 %  

Koloniál × 2 ks, 20 % 
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Tab. 11 Stanovení akcí
41

 

  

 Na základě výše uvedených parametrů se stanovuje konečná cena výrobku. Celý 

proces je funkční, ale je hodně ovlivněn vedoucí na prodejně a jejím pocitem a není podložen 

čísly prodejů a obratů jednotlivých položek na skladě. 

 

3.6.4 Výše nákupního košíku 

 Další věcí, kterou dokáže prodejní personál ovlivnit je výše nákupního košíku,  tzn. 

kolik prodají zboží a vlastních výrobků zákazníkovi na jeden nákup. V této kategorii musíme 

jasně oddělit prodejny typu A a prodejny typu B, kde je obrat na zákazníka větší díky široké 

škále nabízeného zboží koloniálu. Průměrnou výši nákupního košíku na jednotlivých 

prodejnách v roce 2015 za měsíc květen můžeme vidět v následující tabulce: 

 

Tab. 12 Průměrná výše nákupního košíku v Kč 

Prodejna Typ prodejny Výše nákupního košíku  

1 A 36,90 

2 A 36,20 

3 A 36,74 

4 A 39,77 

5 A 36,20 

6 B 109,00 

7 B 67,00 

8 A 40,41 

 

                                                 
41

 Směrnice vybrané firmy 

Typ výrobku Prodejny typu A Prodejny typu B 

Vlastní výrobky Dle pokynu centrály či 

nadřízeného 

Dle pokynu centrály či 

nadřízeného 

Mléčné výrobky 1 ks, minimální marže 25 % 2 ks, minimální marže 20 % 

Nápoje 1 ks, minimální marže 25 % 2 ks, minimální marže 20 % 

Farmářské × × 

Káva Dle instrukce manažera prodejen × 

Cukrovinky 1 ks, minimální marže 30 % 2 ks, minimální marže 20 % 

Maso a uzeniny × 1 ks, minimální marže 25 % 

Mražené věci × 1 ks, minimální marže 20 %  

Drogerie × 1 ks, minimální marže 20 % 

Koloniál × 1 ks, minimální marže 20 % 
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Průměrná výše nákupního košíku u prodejen typu A se pohybuje mezi 36,2-40,41 Kč na jeden 

nákup. Prodejny typu B dosahují průměrného nákupu na jednu osobu v rozmezí 67-109,-Kč. 

Větší výše nákupního košíku je způsobena prodejem koloniálu na těchto prodejnách. 

 

3.6.5 Postup při objednávce a příjmu zboží 

 Objednávky jsou sestavovány vedoucími prodejen dle stavu zásob na skladě  

a objednávány telefonicky dle závozových dnů dodavatele. Jednání s dodavateli probíhá na 

prodejnách. Příjem zboží je prováděn vedoucí či prodavačkou na základě kontroly sepsané 

objednávky s dodacím listem. Při chybném dodání zboží je dodací list opraven hned na místě 

a dále je dodavatelem dodán opravený dodací list. 

 Zavedený postup je funkční, ale ne zcela kompatibilní se správnými technikami 

v obchodování. Vedoucí prodejen jsou stále v koloběhu prodeje a jsou tlačeny dodavateli 

k rychlým rozhodnutím. Není zde jasný přehled o skladech zásob, objednávky jsou dělány 

nahodile a bez porovnání nabídek ostatních dodavatelů. Příjem zboží probíhá korektně, ale 

není evidován jasný stav položek na skladě díky účtování typu B. 

 

3.6.6 Postup inventur a pohybu zboží na prodejnách 

 Inventury probíhají jedenkrát ročně a slouží pouze k orientačnímu zjištění stavu zásob  

a pro potřeby zadání stavu zásob do účetnictví.  Nekoordinované a nedostatečné inventury 

způsobují špatnou přehlednost pohybu zásob. 

 

3.7 Analýza ukazatelů používaných v maloobchodní síti prodejen 

 K hlavním hodnotícím ukazatelům, které jsou aplikovány v maloobchodní síti 

vybraného podniku, patří vyhodnocení měsíčních obratů, průměrné měsíční obraty týkající se 

jednotlivých dodavatelů a vyhodnocení splatnosti pohledávek. 

 

3.7.1 Měsíční obraty 

 V následující tabulce můžeme vidět výši obratů maloobchodní sítě v roce 2015 po 

jednotlivých měsících.  
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Tab. 13 Průměrné měsíční obraty v Kč v maloobchodní síti v roce 2015 

Období 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 

Obrat v Kč 1 455 055 1 423 646 1 653 266 1 737 355 1 633 477 1 728 282 

       Období 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 

Obrat v Kč 1 446 423 1 412 283 1 550 068 1 661 947 1 618 969 1 562 748 

  

 Můžeme zde identifikovat slabé měsíce s obraty v rozmezí 1 412 283 – 1 446 423,- 

Kč, tj. leden, únor, červenec a srpen, ale současně také silné měsíce, které přesahují částku 

1 550 000,- Kč. Tyto výkyvy jsou způsobeny letními prázdninami a malou kupní silou po 

vánočních svátcích a také malým počtem dnů v měsíci únoru. 

  

3.7.2 Průměrné měsíční obraty odběrů týkající se jednotlivých odběratelů 

 Nehodnotí se však pouze měsíční obrat, ale také se klade důraz na výši odběru 

jednotlivých odběratelů a jejich pravidelnost. Při jejich zakolísání je obchodní zástupce 

upozorněn na tuto skutečnost a snaží se ztrátu dohnat zvýšenou nabídkou u těchto odběratelů.  

 

3.7.3 Splatnost pohledávek 

 Vedoucí obchodního úseku dohlíží na splatnost pohledávek. V případě nedodržování 

platby převodem, v požadovaném termínu a po neúspěšných urgencích, přechází odběratel na 

platbu v hotovosti. Podnik se snaží držet velmi malé procentu pohledávek po splatnosti, tj. do 

tří procent. 

 

3.8 SWOT analýza 

V této kapitole je navržena SWOT analýza pro podnikovou část prodejen  

a maloobchodní sítě V  tab. 14 jsou shrnuty silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

vybraného podniku. 
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Tab. 14 SWOT analýza 

 SWOT analýza 
In

te
rn

í 
a

n
a
lý

za
 

Silné stránky: 

I. Nalezení nových prostor 

II. Kvalitní pečivo 

III. Pekařské know-how 

IV. Entusiasmus 

V. Mladý pracovní tým 

VI. Prodejní kolektiv 

VII. Zbožíznalství 

Slabé stránky: 

I. Příliš ambiciózní budovatelský záměr 

II. Pomalá reakce na zákazníkovy 

podněty 

III. Nejasný směr: maloobchodní síť vs. 

prodejny 

IV. Nastavení nejasných hodnotících 

kritérií na prodejnách 

V. Absence korektního obchodního 

zástupce 

VI. Malá zkušenost mladého pracovního 

týmu 

E
x

te
rn

í 
a
n

a
lý

za
 

Příležitosti: 

I. Uvolňování podnikatelských 

prostor 

II. Elektronická evidence tržeb 

III. Nově otevřený trh po 

přestěhování výrobního zázemí 

pekárny 

IV. Inovace technologie 

V. Pekárna „bez lidí“ 

 

Hrozby: 

I. Rostoucí nájmy 

II. Rostoucí mzdy 

III. Legislativa 

IV. Konkurence s dopekem 

V. Vysoká zaměstnanost 

 

  

 Mezi silné stránky podniku řadíme možnost nalezení nových prostor pro pekařskou 

výrobu, kvalitní pečivo, entusiasmus zaměstnanců, pekařské know-how, mladý pracovní tým, 

silný prodejní kolektiv a zbožíznalství.  

 Silné stránky, bod I.: Nalezením nových prostor pro pekařskou výrobu dojde 

k možnosti rozšíření výroby jak v oblasti vlastních prodejen, tak zásobování maloobchodní 

sítě.  

 Silné stránky, bod II. a III.: Základním stavebním kamenem pekárny jsou kvalitní 

produkty založené na kvalitních surovinách, získávání nových poznatků od zákazníků  

a zapracování do výroby. Neméně důležitým bodem je pekařské know-how, které je 

vybodováno od základu a receptury jsou postaveny na znalostech a zkušenostech pekařského 

řemesla. 

 Silné stránky, bod  IV. a V.: Entusiasmus a mladý pracovní kolektiv, který táhne za 

jeden provaz a směřuje k jasnému a přesně specifikovanému cíli, je dalším důležitým 

stavebním kamenem společnosti. 

 Silné stránky bod VI. a VII.: I přesto, že pekárna produkuje kvalitní výrobky, bez 

prodejního týmu na prodejnách a kvalitního obchodního zástupce v maloobchodní síti by celý 
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koncept zhavaroval.  A proto vedení lpí nad pravidelným proškolováním zaměstnanců 

v oblasti přístupu k zákazníkům a zvyšování odbornosti ve zbožíznalství. 

 Mezi slabé stránky podniku patří ambiciózní budovatelský záměr, pomalá reakce na 

zákazníkovy podněty, nejasný směr: maloobchodní síť vs. prodejny, nastavení nejasných 

hodnotících kritérií na prodejnách, absence korektního obchodního zástupce, rychlé změny 

vycházející z vedení a malá zkušenost mladého pracovního týmu. 

 Slabé stránky, bod I.: Nalezení nových prostor pro vybodování pekárny může být jak 

příležitostí, tak hrozbou. Na jedné straně je tu vidina velkého rozvoje. Na druhé straně je tady 

hrozba spojená s velkým zadlužením společnosti a možnosti nenaplnění výrobních kapacit 

způsobených nedostatečnou poptávkou. 

 Slabé stránky, bod II.: Mezi nejslabší stránky pekárny můžeme zařadit rozkolísanost 

v jasné vizi, jasného směru mezi budováním sítě vlastních prodejen a maloobchodní sítě. 

Paralelním budováním obou dvou větví dochází k velkému celkovému růstu obratu, ale 

nejsou stanoveny řádně parametry hodnocení jednotlivých úseků a pravidel pro zavádění 

nových ziskových obchodů a prodejen. 

 Slabé stránky, bod III. a IV.: Nastavení nejasných hodnotících kritérií na prodejnách 

může být jedním z dalších slabých stránek firmy, stejně jako v maloobchodní síti nekvalitní 

obchodní zástupce. 

 Slabé stránky, bod V. a VI.: I přes velký entusiasmus vedení, může být přemíra 

nadšení na škodu dalšího vývoje. Překotné a špatně směřované změny mohou vést 

k nedokonalému zavedení změn do pracovních procesů a špatné zpětné vazbě a kontrole. Tak 

může lehce dojít k demotivaci pracovního týmu, či ztrátě pracovníka. K tomu může přispět 

také nezkušenost mladého pracovního týmu. 

 Mezi příležitosti řadíme uvolňování podnikatelských prostor, elektronickou evidenci 

tržeb, nový otevřený trh po přestěhování výrobních prostor pekárny, inovace v technologiích, 

pekárna „bez lidí“. 

 Příležitosti, bod I.: Uvolňování podnikatelských prostor může být také příležitostí pro 

vybudování nové pekárny.  

 Příležitosti, bod II.: Mezi další příležitosti podnik řadí elektronickou evidenci tržeb, 

která by mohla způsobit odchod konkurence z pekařského prostředí, která nedodržuje řádný 

prodej a s kterou se nelze v konkurenčním prostředí srovnat kvůli nesrovnatelným nákladům 

na zaměstnance, výrobu, atd. 
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 Příležitosti, bod III.: Po možném přesunu výroby pekárny se otevře nový 

podnikatelský prostor, jak v možnosti otevírání nových prodejen v novém regionu, tak 

v rozšíření maloobchodní sítě do nového regionu. 

 Příležitosti, bod IV. a V.: Rozvíjející se průmysl 4.0 nabízí velký prostor 

k zdokonalování v použitých technologiích. Pekárna je momentálně zaměřena na ruční 

výrobu, ta by měla v rámci kvalitních výrobků přetrvat, ale je zde spousta zbytečných operací, 

např. přebírání hotových výrobků z výroby a jejich expedování, které má jasně definovatelné 

parametry pro možnou robotizaci a automatizaci. Inovace v technologiích by měla přispět 

k vytvoření pekárny „bez lidí“, která by umožnila další rozvoj. 

 Mezi možné hrozby můžeme počítat rostoucí cenu nájmů prodejen, rostoucí mzdy, 

stále zvyšující se legislativní zátěž či konkurenci s dopekem. 

 Hrozby, bod I.: Za jednu z hrozeb můžeme považovat neustálý růst ceny nájmů 

nemovitostí, v kterých pekárna má své prodejny. 

 Hrozby, bod II.: Tlak na růst mezd je za poslední léta neúměrně vysoký. Aby si podnik 

udržel zaměstnance, je nucen stále zvyšovat mzdy zaměstnanců, aby nepřicházel  

o zaměstnance a mohl dále vyrábět poptávané množství. Tento trend způsobuje neustálé 

zdražování výrobků, k čemuž je podnik nucen, aby ustál tlak vytvořený mzdovými náklady. 

 Hrozby, bod III.: Stálou zvyšující se legislativní zátěží dochází ke zbytečnému 

byrokratickému zatížení zaměstnanců. 

 Hrozby, bod IV.: K velkým hrozbám prodejen podniku patří zásahy konkurence, která 

může disponovat prodejnami s možným dopekem zboží. Jedná se o speciální chladící 

technologii, která pečivo nezmrazí, ale uvede jej do podchlazeného stavu a pak si jej mohou 

prodavačky na prodejně dopékat dle aktuálních požadavků zákazníka. Tímto způsobem 

nabídnou zákazníkovi vždy čerstvé pečivo a eliminují také procento vratky tím, že korigují 

dopek dle aktuální poptávky.  

 Hrozby, bod V.: Jednu z velkých hrozeb tvoří momentální vysoká zaměstnanost, která 

téměř znemožňuje sehnat nové zaměstnance na dílenské pozice a na vlastní prodejny. 
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4 Návrhy nových klíčových ukazatelů měření controllingu  

 V následující kapitole jsou navrženy klíčové ukazatele měření controllingu 

v obchodním úseku a pomocí analýzy BSC a metodou párového srovnání vybrány ukazatele 

měření controllingu pro vybraný podnik pro část prodejen a pro část maloobchodní sítě. 

V poslední části této kapitoly jsou rozebrány návrhy řešení pro budoucí rozvoj vybraného 

podniku a zhodnocení jejich přínosu. 

 

4.1 Klíčové ukazatele měření controllingu na prodejnách 

 Na vlastních prodejnách můžeme měřit specifické ukazatele, které mohou být řízeny 

v rámci controllingu. Tyto ukazatele jsou navrženy na základě kap.  

2.2.3., tab.3. V rámci analýzy BSC byly vybrány pouze 2 typy ukazatelů z šesti (viz. kap. 

2.3.1) Jsou vybrány finanční ukazatele a ukazatele spokojenosti zákazníka, viz. tab. 15. 

 

Tab. 15 Klíčové ukazatelé měření controllingu na prodejnách 

Název měřítka Četnost 

měření 

Hledisko BSC Vhodné 

týmy pro 

BSC 

Strategický cíl 

Ziskovost prodejen Měsíčně Finanční Prodej Růst rentability 

Vratky Denně Finanční Prodej Růst rentability 

Nedostatek pečiva na 

prodejnách 

Denně Finanční Prodej Růst rentability 

Akce/ slevy Denně Finanční Prodej Růst rentability 

Výše nákupního koše Denně  Finanční Prodej Růst rentability 

Analýza nákupního koše Měsíčně Finanční Prodej Růst rentability 

Evidence ztráty/ škody Denně Finanční Prodej Růst rentability 

Nejlépe a nejhůře prodávané 

zboží 

Čtvrtletně Finanční Prodej Růst rentability 

Personální náklady Měsíčně Finanční Prodej Růst rentability 

Optimální skladová zásoba Měsíčně Finanční Prodej Růst rentability 

Design prodejen Denně Spokojenost 

zákazníka 

Marketing Udržení 

zákazníka/minimalizo

vání negativní kritiky 

trhu 

Rychlost obsluhy Denně Spokojenost 

zákazníka 

Marketing Udržení 

zákazníka/minimalizo

vání negativní kritiky 

trhu 

Přístup k zákazníkovi Denně Spokojenost 

zákazníka 

Marketing Udržení 

zákazníka/minimalizo

vání negativní kritiky 

trhu 

Dodržování hygienických 

postupů 

Denně Spokojenost 

zákazníka 

Marketing Udržení 

zákazníka/minimalizo

vání negativní kritiky 

trhu 

Znalost informací  Denně Spokojenost Marketing Udržení 
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o pečivu zákazníka zákazníka/minimalizo

vání negativní kritiky 

trhu 

Kontrola čerstvosti pečiva 

(zmetky) 

Denně Spokojenost 

zákazníka 

Marketing Udržení 

zákazníka/minimalizo

vání negativní kritiky 

trhu 

 

 K základním a klíčovým ukazatelům řadíme vratky a jejich výši. Toto množství 

pečiva, které může být způsobeno špatnou objednávkou, způsobuje snížení ziskovosti 

prodejen a zvýšení nákladů. Na druhou stranu je také problémem nedostatek pečiva na 

prodejnách v odpoledních hodinách, kdy se ještě dá očekávat prodej pečiva, ale pekárna již 

není schopna doplnit pečivo na jednotlivé prodejny, tudíž dojde k nižšímu možnému obratu 

vlastních výrobků než je možné. Na prodejnách dochází k poslední možné kontrole pečiva 

před expedicí pečiva k zákazníkům a revizi kvality pečiva. Prodavačky jsou tedy pověřeny 

poslední vizuální kontrolou a nabídkou tohoto pečiva. V případě, že usoudí,  

že pečivo je neprodejné, tak jej zařadí do zmetků a vrátí zpět na pekárnu. Prodejní personál se 

snaží eliminovat ztráty či škody, které se vyskytnou na prodejnách, ty jsou způsobeny buď 

nešikovností prodejního personálu, např. pádem zboží na zem, rozlomením pečiva, či mohou 

ztráty či škody vzniknout při nespokojenosti zákazníka s pečivem a vrácením tohoto pečiva 

zpět na prodejnu. Dále na prodejnách může dojít k exspiraci zboží, tzn. prošlá záruční doba či 

minimální trvanlivost. Tím pádem dojde k odpisu zboží a likvidaci zboží. Dalším uvedeným 

ukazatelem je výše nákupního košíku. Toto je ovlivněno jednak zákazníkovým požadavkem, 

ale také nabídkou jednotlivých prodavaček a jejich schopností zboží prodat. Mezi posledním 

ukazatelem jsou slevy a akce zaváděné na prodejnách. Slevy či akce mohou způsobit větší 

prodej daného zboží, ale na druhou stranu snižují ziskovost jednotlivých prodejních položek. 

 K dalším měřitelným ukazatelům, které přispívají ke spokojenosti zákazníka, patří 

design a pohodlí prodejen. Zákazník čím stále více vyžaduje estetický design prodejen  

a komfortní místo k odpočinku. V případě spěchu je naopak zákazník vděčný za rychlou 

obsluhu. Dále se zde nemůže opomenout vzdělanost prodavaček ohledně prodejního 

sortimentu, protože zákazník je v této době čím dál náročnější, dbá o své zdraví a žádá si 

informace o jednotlivých prodávaných potravinách. Mezi posledním, ale základním 

požadavkem zákazníka, je potřeba dodržování hygienických postupů při manipulaci 

s pekařským pečivem.  

 



34 

 

4.2 Výběr klíčových ukazatelů pomocí metody párového srovnání prodejny 

 Na základě výběrů klíčových ukazatelů byly vybrány dvě skupiny. První skupina 

ukazatelů zaměřená na finanční ukazatele, druhá skupina zaměřena na ukazatele spokojenosti 

zákazníka. Z hlediska jasné měřitelnosti finančních ukazatelů a požadavku vybraného 

podniku byly vybrány pouze finanční ukazatele. Pro podnik je důležité, aby tyto ukazatele 

byly zaváděny postupně a dle nejvyšší důležitosti. Metodou párového srovnání dojde 

k přiřazení vah jednotlivým ukazatelům a navržení maximálně pěti ukazatelů, které by měly 

být zavedeny a pravidelně kontrolovány. V níže uváděné tab.16 jsou přiřazeny kritéria daným 

měřítkům. 

 

Tab. 16 Přiřazení kritérií danému měřítku - prodejny 

Přiřazené kritérium Název měřítka 

K1 Ziskovost prodejen 

K2 Vratky 

K3 Nedostatek pečiva na prodejnách 

K4 Akce/ slevy 

K5 Výše nákupního koše 

K6 Analýza nákupního koše 

K7 Evidence ztráty/ škody 

K8 Nejlépe a nejhůře prodávané zboží 

K9 Personální náklady 

K10 Optimální skladová zásoba 

 

Na základě výše uvedené tab. 16 je provedena metoda párového srovnání v tab. 17: 

 

Tab. 17 Metoda párového srovnání pro klíčové ukazatele prodejen 

 Kritérium Počet 

preferencí 

Normované váhy 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

K1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0,20 (=9/10(10-1)/2) 

K2 - - 1 1 1 1 0 0 1 1 6 0,13 (=6/45) 

K3 - - - 1 0 0 0 0 1 0 2 0,04 (=2/45) 

K4 - - - - 1 0 0 0 1 0 3 0,07 (=3/45) 

K5 - - - - - 1 0 0 1 0 4 0,09 (=4/45) 

K6 - - - - - - 0 0 0 0 4 0,09 (=4/45) 

K7 - - - - - - - 1 1 1 8 0,17 (=8/45) 

K8 - - - - - - - - 1 0 2 0,04 (=2/45) 

K9 - - - - - - - - - 0 5 0,11 (=5/45) 

K10 - - - - - - - - - - 6 0,13 (=6/45) 

 

Na základě výše uvedené metody je zjištěno, že nejdůležitějším klíčovým ukazatelem je 

ziskovost prodejen. Dále se v intervalu vah 0,17 – 0,11 vyskytují tyto ukazatele: evidence 
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ztráty a škody; vratky; optimální skladová zásoba a personální náklady. Ostatní ukazatele 

nabývají již nižších vah v rozmezí 0,09 – 0,04. 

 

4.3 Vybrané klíčové ukazatele měření controllingu na prodejnách 

 Na základě výše uvedeného výběru jsou v následující kapitole rozebrány klíčové 

ukazatele měření controllingu na prodejnách s váhami vyššími než 0,10: ziskovost prodejen; 

vratky; ostatní ztráty; personální náklady a optimální skladová zásoba. 

 

4.3.1 Ziskovost prodejen 

 Hlavním klíčovým ukazatelem je ziskovost prodejen. Z hlediska průběžného dělení 

prodejen na prodejny typu A a B jsou graficky znázorněny zvlášť tyto prodejny. Data jsou 

čerpána z příl.2. V grafu je uveden průměrný měsíční zisk na prodejny typu A a B za rok 

2015. 

 

 

Graf 3 Ziskovost prodejen typu A a B v Kč 

 

Zjištění: Dle výše uvedených údajů je patrné, že prodejny typu B jsou průměrně v zisku. 

Prodejny typu A se pohybují dlouhodobě ve ztrátě. 

Prodejny jsem rozdělila do následujících kategorií: 
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a) Prodejny 1-5 (prodejny typu A): Tyto prodejny jsou zaměřeny pouze na vlastní pečivo, je 

zde vysoký náklad z hlediska nájmu a mzdových nákladů. 

b) Prodejny 6-7 (prodejny typu B): Na těchto prodejnách je jiný poměr vlastního pečiva  

a koloniálního zboží. Je zde nízký náklad na nájem a ve srovnání s prodejnami 1-5 také nízký 

náklad na personál především z hlediska počtu prodejního personálu. 

c) Prodejna 8 (prodejna typu A): Tato prodejna je nová a byl zde vysoký vstupní náklad, je 

připojitelná k prodejnám 1-5. 

 Celkové výsledky neukazují na dobré rozpočtové kalkulace na prodejnách. 

V celkových výsledcích je ale pekárna v zisku, což může být způsobeno několika faktory: 

1) Tvořením marže, která je tvořena v pekařském průmyslu dvojitou kalkulací: 

a) 1. část marže je tvořena přirážkou pekařskou k výrobním nákladům na pekárně, tato 

přirážka pokrývá náklady pekárny a tvoří zisk pro pekárnu; 

b) 2. část marže je tvořena přirážkou prodejní, která pokrývá náklady na prodejnách a měl by 

zde být tvořen zisk za prodejnou. 

Tyto marže mohou být špatně stanoveny a většina část zisku jde za pekárnou. 

2) Prodejny mají tak vysoké náklady, že je nelze dostat do zisku a jsou dotovány pouze 

z pekařské přirážky. 

 

4.3.2 Vratky 

 Procento vratky je kalkulováno z celkových nákladů vlastních výrobků dodaných na 

jednotlivé prodejny (tzn. náklady na neprodané vlastní výrobky vs. celkové náklady 

prodaných vlastních výrobků). V následujících tabulkách jsou uvedeny jednotlivé vratky za 

dané období po jednotlivých měsících za rok 2015. Na konci tabulky je uvedena souhrnná 

roční hodnota v peněžním vyjádření. 

 

Tab. 18a Kalkulace vratek jednotlivých prodejen 

Měsíc/prodejna 1 2 3 4 

1. 7,19% 8,68% 11,92% 6,73% 

2. 7,09% 5,86% 7,43% 6,46% 

3. 5,32% 5,96% 8,82% 8,23% 

4. 6,09% 7,89% 12,37% 10,10% 

5. 7,64% 9,96% 12,95% 8,14% 

6. 11,31% 12,45% 10,48% 12,54% 

7. 10,36% 12,83% 9,45% 12,69% 

8. 10,46% 12,24% 9,66% 12,53% 

9. 5,84% 9,18% 9,66% 10,92% 

10. 9,15% 8,56% 10,40% 8,87% 

11. 7,57% 8,76% 9,30% 6,89% 
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12. 9,37% 10,18% 10,49% 10,14% 

Průměr 8,12% 9,38% 9,44% 9,52% 

Peněžní 

vyjádření v Kč 

376 640 235 215 434 226 598 530 

 

Tab. 18b Kalkulace vratek jednotlivých prodejen 

Měsíc/prodejna 5 6 7 8 

1. 6,56% 10,11% 6,33% - 

2. 7,00% 10,34% 6,66% - 

3. 8,68% 7,27% 7,64% - 

4. 9,16% 9,67% 9,30% - 

5. 8,36% 9,73% 9,35% 29,66% 

6. 11,68% 10,56% 12,33% 20,10% 

7. 10,79% 12,11% 10,17% 17,95% 

8. 10,31% 12,75% 10,88% 22,3% 

9. 11,31% 10,73% 7,24% 20,02% 

10. 10,91% 10,42% 7,26% 22,43% 

11. 7,90% 8,84% 8,94% 17,79% 

12. 10,85% 11,00% 8,73% 19,63% 

Průměr 8,52% 10,29% 8,74% 21,24% 

Peněžní 

vyjádření v Kč 

145 662 91 884 151 469 268 424 

 

Zjištění: Vratka se pohybuje průměrně mezi 10-11 procenty na prodejně 1-7. Na prodejně 8 

je vysoká vratka za posledních 8 měsíců průměrně 21,24 procent. Prodejna číslo osm je nově 

otevřená a množstvím vystaveného zboží na pultech se podnik snaží na této prodejně 

zvednout obraty a přilákat nové zákazníky. Peněžní vyjádření ukazuje, jakou ztrátu vykazují 

z přebytku jednotlivé prodejny. Nejhůře jsou na tom prodejny 4 a 5, kde je vykazována 

nejvyšší ztráta. Celková vratka za rok 2015 činila v peněžním vyjádření 2 302.050,- Kč.  

 

4.3.3 Ostatní ztráty 

 Mezi ostatní ztráty zboží na prodejnách patří prošlé zboží, slevy uplatněné z důvodu 

blížící se doby spotřeby daného zboží a zmetky. Za prošlé zboží považujeme všechny 

potraviny, které nejsme schopni prodat, a projde jim záruční doba, z tohoto důvodu jsou jako 

neprodejné odepsány. K další ekonomické ztrátě dochází na prodejnách kvůli slevám 

uplatněným z důvodu blížící se doby spotřeby daného zboží. Zboží je zlevněno, tak aby se 

snížila ztráta dané prodejny. Jako zmetky jsou označeny vlastní výrobky, které jsou po 

doručení na prodejnu vedoucím uznány jako neprodejné z důvodu neadekvátní kvality zboží  

a jsou následně vráceny zpět na pekárnu. 
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Zjištění: Výše uvedené ztráty nejsou účetně evidovány. Pouze dochází ke kontrolám  

a vizuální evidenci množství odepisovaného množství a ke kontrole odepisovaného zboží 

manažerem prodejen. 

 

4.3.4 Personální náklady  

 V následující tabulce uvádím průměrný počet zaměstnanců na pobočce, průměrný 

mzdový náklad na zaměstnance a průměrné obrat na jednoho zaměstnance. 

 

Tab. 19 Průměrný mzdový náklad a obrat na zaměstnance 

Prodejna Průměrný počet 

zaměstnanců/měsíc 

Mzdové 

náklady na 

rok/prodejnu 

V Kč 

Průměrný 

mzdový 

náklad na 

zaměstnance/ 

měsíc v Kč 

Obrat 

prodejna/měsíc 

v Kč 

Průměrný 

obrat na 

zaměstnance/ 

měsíc v Kč 

1. 4 1 071 370 22 320 548 219 137 055 

2. 2,5 936 802 31 227 323 447 129 379 

3. 4 1 107 353 23 070 544 743 136 186 

4. 7,5 1 912 531 21 250 867 027 115 604 

5. 2 472 624 19 693 188 359 94 180 

6. 2 515 945 21 498 328 704 164 352 

7. 2 579 782 24 158 390 729 195 365 

8. 2 345 977 21 624 216 336 108 168 

 

Zjištění 1: Průměrné mzdové náklady jsou nejvyšší na prodejně 2, dále na prodejně 7. 

Naopak nejnižší náklady se vyskytují na prodejně 5. Mezi prodejny s nejvyššími obraty na 

zaměstnance patří prodejna 6 a 7. Tyto prodejny jsou zaměřeny na koloniál. Z prodejen 

zaměřené na vlastní pečivo má největší obrat na zaměstnance 1. prodejna následována 3. 

prodejnou. Z hlediska málo vypovídající schopnosti průměrného mzdového nákladu na 

zaměstnance je v následující tab. 20 uvedeno procentuální vyjádření průměrných mzdových 

nákladů na zaměstnance k celkovým nákladům jednotlivých prodejen. 

 

Tab.20 Vyjádření mzdových nákladů v procentech ve vztahu k celkovým nákladům 

Prodejna Průměrné 

náklady na 

prodejnu/ 

měsíc v Kč 

Průměrný 

mzdový náklad 

na 

zaměstnance/ 

měsíc v Kč 

Procentuální 

vyjádření 

1. 209 706 22 320 11 

2. 172 205 31 227 18 

3. 258 930 23 070 9 
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4. 396 182 21 250 5 

5. 70 943 19 693 28 

6. 251 286 21 498 9 

7. 232 395 24 158 10 

8. 160 974 21 624 13 

 

Zjištění 2: Nejvyšší náklady z celkových mzdových nákladů na zaměstnance připadají na 

prodejnu 5, následuje prodejna 2. Nejnižší náklady vidíme u prodejny 4. Standard 

průměrných mzdových nákladů k celkovým nákladům je kolem 10 procent. 

  

4.3.5 Optimální skladová zásoba 

 Na jednotlivých prodejnách nejsou určeny pravidla pro pohyb zásob. Objednávky  

a skladové zásoby jsou řízeny vedoucími prodejen dle jejich názoru a požadavku a není zde 

jasná kontrola skladu a pravidel pro evidenci jednotlivých skladových položek a žádoucího 

množství na skladu. 

 

Zjištění: Není stanovena optimální zásoba na prodejnách. 

 

4.4 Závěr uvedených zjištění v rámci prodejen 

 Prodejny typu A, kde hlavním nosným prvkem je vlastní pečivo, jsou ve ztrátě.  

Prodejny jsou situovány v centru města a celkové náklady jsou tak vysoké, že i při vysokém 

obratu se nedaří dosáhnout zisku. Politika podniku je jasně daná ohledně vratek, ale průměrná 

hodnota kolem 10 procent vratky je vysoká a zvyšuje výrobní náklady nejen při výrobě na 

pekárně, ale také na jednotlivých prodejnách. Mzdové náklady jsou nejvyšší na prodejně 2, 

dále se průměrně pohybují kolem 22.000,-Kč hrubého. Nejvyšší podíl mzdových nákladů na 

celkových nákladech je také u prodejny 2. Prodejny 6 a 7, prodejny zaměřené na smíšené 

zboží, dokáží průměrně za rok generovat zisk. Na těchto prodejnách jsou významně nižší 

celkové náklady a průměrný obrat na prodavačku významně vyšší. Na žádném z typu 

prodejen nejsou stanoveny optimální stavy skladových zásob. 

 

4.5 Klíčové ukazatele měření controllingu v maloobchodní síti 

 V následující kapitole jsou rozebrány klíčové ukazatele měření controllingu pro 

maloobchodní síť. Tyto ukazatele jsou navrženy na základě kap.  

2.2.3., tab. 4. V rámci analýzy BSC byly vybrány pouze 2 typy ukazatelů z šesti (viz. kap. 

2.3.1) Jsou vybrány finanční ukazatele a ukazatele spokojenosti zákazníka, viz. tab. 21. 
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Tab. 21 Klíčové ukazatelé měření controllingu v maloobchodní síti 

Název měřítka Četnost 

měření 

Hledisko BSC Vhodné týmy 

pro BSC 

Strategický cíl 

Procento zákazníků 

s klíčovými atributy 

Měsíčně Finanční Prodej  

a marketing 

Růst rentability 

Ziskovost 

jednotlivých 

zákazníků 

Měsíčně Finanční Prodej/účtárna Růst rentability 

Získávání zákazníka Měsíčně Finanční Prodej  

a marketing 

Růst rentability 

Ztracení zákazníci Měsíčně Finanční Prodej  

a marketing 

Pokles rentability 

Podíl na trhu Čtvrtletně Finanční Prodej  

a marketing 

Růst rentability 

Obrat a nedobytnost 

pohledávek 

Měsíčně Finanční Účtárna Efektivní provoz 

Průměrná doba pro 

řešení stížností, 

vrácení peněz 

v případě problémů 

s kvalitou produktu 

Týdně Spokojenost 

zákazníka 

Prodej Udržení 

zákazníka/minimalizová

ní negativní kritiky trhu 

Ukazatel image 

obchodní značky (%) 

vycházející 

z průzkumu trhu 

Měsíčně Spokojenost 

zákazníka 

Prodej  

a marketing 

Růst rentability 

Četnost objednávek Týdně Spokojenost 

zákazníka 

Prodej  

a marketing 

Efektivní provoz 

 

 Mezi klíčové ukazatele maloobchodní sítě řadíme procento zákazníků s klíčovými 

atributy. Podnik obsluhuje cca 200 zákazníků, ale pouze část z nich tvoří velký podíl na 

celkovém obratu. Maloobchodní síť je tvořena zákazníky a ty tvoří každý jednotlivě zisk pro 

podnik, důležité je tedy měřit ziskovost jednotlivých zákazníků. Důležitým parametrem je 

získání či ztráta nového zákazníka. Tato činnost je lehce měřitelná a závisí především na 

šikovnosti obchodního zástupce udržet si stávající zákazníky a získání nových zákazníků. 

Podílí se na tom ale také celkové procesní řízení celé pekárny od výroby kvalitních výrobků, 

jejich distribuci a závoz, až po fakturaci jednotlivých zakázek.  Plynulost těchto procesů 

přispívá k všeobecné spokojenosti zákazníka. Podíl na trhu je pro vybranou firmu dalším 

s důležitých ukazatelů, ale ne hlavních. Podíl na trhu v oblasti pekáren je ovlivněn 

průmyslovými pekárnami. Posledním z uvedených ukazatelů je splatnost a nedobytnost 

pohledávek, tento proces spadá pod funkci vedoucí obchodního úseku a je základním prvkem 

v udržování správného toku peněz. 

  Z hlediska spokojenosti zákazníků v maloobchodní síti můžeme jmenovat průměrnou 

dobu pro řešení stížnosti kvůli špatné či nedostačující kvalitě dodaných výrobků. Dále stálým 

rozšiřováním maloobchodní sítě dochází k vstupu značky ve všeobecnou známost, což 
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pomáhá podniku k rozšiřování a růstu. Četnost objednávek je posledním jmenovaným 

parametrem, počet objednávek v týdnu může být ukazatelem spokojenosti zákazníka. 

 

4. 6. Výběr klíčových ukazatelů pomocí metody párového srovnání maloobchodní síť 

 Na základě výběrů klíčových ukazatelů byly vybrány dvě skupiny. První skupina 

ukazatelů zaměřená na finanční ukazatele, druhá skupina zaměřena na ukazatele spokojenosti 

zákazníka. Z hlediska jasné měřitelnosti finančních ukazatelů a požadavku vybraného 

podniku byly vybrány pouze finanční ukazatele. Pro podnik je důležité, aby tyto ukazatele 

byly zaváděny postupně a dle nejvyšší důležitosti. Metodou párového srovnání dojde 

k přiřazení vah jednotlivým ukazatelům a navržení maximálně pěti ukazatelů, které by měly 

být zavedeny a pravidelně kontrolovány. V níže uváděné tab.22 jsou přiřazeny kritéria daným 

měřítkům. 

 

Tab. 22 Přiřazení kritérií danému měřítku - maloobchodní síť 

Přiřazené kritérium Název měřítka 

K1 Procento zákazníků s klíčovými 

atributy 

K2 Ziskovost jednotlivých zákazníků 

K3 Získávání zákazníka 

K4 Ztracení zákazníci 

K5 Podíl na trhu 

K6 Obrat a nedobytnost pohledávek 

 

Na základě výše uvedené tab. 22 je provedena metoda párového srovnání v tab. 23: 

 

Tab. 23 Metoda párového srovnání pro klíčové ukazatele maloobchodní sítě 

Kritérium Počet preferencí Normované váhy 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 

K1 - 1 1 1 1 1 5 0,33 (=5/6(6-1)/2) 

K2 - - 1 1 1 1 4 0,27 (=4/15) 

K3 - - - 1 1 0 2 0,13 (=2/15) 

K4 - - - - 1 1 2 0,13 (=2/15) 

K5 - - - - - 0 1 0,07 (=1/15) 

K6 - - - - - - 2 0,13 (=2/15) 

 

Na základě výše uvedené metody je zjištěno, že nejdůležitějším klíčovým ukazatelem je 

procento zákazníků s klíčovými atributy, který má váhu 0,33. Dále je následován ziskovostí 

jednotlivých zákazníků s váhou 0,27. Stejná váha 0,13 je přidělala zisku a ztrátě zákazníka  

a obratu a nedobytnosti pohledávek. Podílu na trhu byla přidělena váha 0,07. 
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4.7 Vybrané klíčové ukazatele měření controllingu v maloobchodní síti 

 Na základě výše uvedeného výběru jsou v následující kapitole rozebrány klíčové 

ukazatele měření controllingu s váhou vyšší než 0,10: procento zákazníků s klíčovými 

atributy, ziskovost jednotlivých zákazníků, získávání a ztráta zákazníků a pohledávky. 

 

4.7.1 Procento zákazníků s klíčovými atributy  

 Dle Paretova pravidla 20 procent zákazníků tvoří 80 procent obratu či zisku. Jako 

klíčový atribut je vybrán obrat jednotlivých zákazníků v maloobchodní síti. Celkový 

analyzovaný seznam obratu jednotlivých zákazníků maloobchodní sítě 4. kvartálu v roce 2015 

nalezneme v příl. 3. Dle této analýzy podnik obsluhoval ve vybraném období 186 zákazníků. 

Z tab. 24 vyplývá analyzovaná část dle Porterova rozdělení. 

 

Tab. 24 Rozdělení zákazníků dle Portera 

Podíl počtu položek Počet zákazníků Vyjádření obratu 

V Kč 

Podíl obratu v % 

0 – 20,00% 37 982 610,- 49,67 

20,10 – 35,00% 22 295 392,- 14,93 

35,10 – 100,00% 127 700 104,- 35,39 

 

20 procent zákazníků činí 37 zákazníků z celkového počtu 186. Ve finančním vyjádření to 

znamená dle příl. 3, 2 899 829,- Kč čtvrtletně a 966 610,- Kč měsíčně, což v procentuálním 

vyjádření znamená, že 20 procent zákazníků tvoří 49,67 procent obratu podniku. Dalších 15 

procent zákazníků tvoří 14,93 procent obratu podniku a zbylá početná skupina 127 zákazníků, 

tj. 68 procent tvoří 35,39 procent obratu podniku. 

 Pro dosažení parametru Porterova rozdělení navrhuji zaměření se na zákazníky, kteří 

by mohli tvořit větší obrat, např. maloobchodní řetězce. 

 

Zjištění:  

 Portfolio zákazníků je široké. Při analýze zákazníků jsme zjistili, že prvních 35 

procent zákazníků, tzn. 59 tvoří 64,6 procent obratu podniku a zbylých 127 zákazníků tvoří 

35,39 procent obratu podniku. Podnik by se měl zaměřit na zásobování větších řetězců. 

 

4.7.2 Ziskovost jednotlivých zákazníků 

 Kalkulaci zisku nemá podnik jednoznačně podchycenou. Dokážeme ale říci, jaký je 

příspěvek na úhradu fixních nákladů, části variabilních nákladů a zisku. Dle příl. 3 činí 

593.432,- Kč/měsíc (kalkulace: 30 procent z daného obratu). Odhadovaný zisk činí 50 procent 
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z příspěvku na úhradu fixních nákladů a zisku.  Pro potřeby podrobnějších kalkulací  

a kalkulace přesného zisku jednotlivých výrobků je třeba stanovit přesné normy výrobků 

včetně spotřeby mzdových nákladů, energie a pracnosti jednotlivých výrobků.  Tak bude 

stanovena cena výrobních nákladů jednotlivých výrobků, z které pak jednoznačně může být 

určen zisk na jednotlivých výrobcích a následně také ziskovost jednotlivých zákazníků. 

 

Zjištění:  

 Podrobné kalkulace úplných nákladů jednotlivých výrobků nejsou k dispozici. Existují 

pouze normy, kde jsou z části zkalkulovány variabilní náklady, které se týkají surovin a jejich 

spotřeby. Neexistuje ale kalkulace části variabilních nákladů, fixních nákladů a zisku, která 

by nám přesně řekla, jak jsou ziskové jednotlivé výrobky a následně jednotlivý zákazníci. 

 

4.7.3 Získávání a ztráta zákazníků 

 Získávání a ztráta zákazníků jsou dalšími důležitými parametry, které sleduje 

obchodní zástupce v oblasti péče o zákazníky. Z analýzy v posledním čtvrtletí roku 2015 

vychází, že obchodní zástupce dokáže sehnat 3-4 nové zákazníky za měsíc. Ale ztráty 

zákazníků nejsou systematicky evidovány.  Jejich evidence by mohla přispět k následným 

analýzám práce obchodního zástupce (dále viz. 4.9.3) a jeho hodnocení. 

 

Zjištění:  

 Získávání stejně jako ztráty zákazníků není nijak hlídáno a striktně evidováno. 

 

4.7.4 Pohledávky 

 Z hlediska toku peněz je nutné evidovat výši pohledávek podniku a jejich splatnost. 

Pohledávky jsou rozděleny na pohledávky, které jsou uhrazeny v hotovosti a převodem.  

V následující tab. 25 vidíme roční obrat pohledávek převodem a jejich splatnost v řádném 

termínu, po 30 a do 60 dnech na konci roku 2015. 
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Tab. 25 Evidence pohledávek 

Měsíc Výše 

pohledávek 

v Kč 

Po splatnosti 

30 dni v Kč 

Procentuální 

vyjádření (po 

spl. 30dní) 

Po splatnosti  

60 dní v Kč 

Procentuální 

vyjádření (po 

spl. 60dní) 

1. 693 261 103 640 14,95  0 0 

2. 751 934 84 738 11,27  0 0 

3. 711 172 85 002 11,95  0 0 

4. 812 780 84 324 10,37  0 0 

5. 932 568 68 588 7,35 0 0 

6. 909 171 98 293 10,81  0 0 

7. 752 239 98 627 13,11  0 0 

8. 502 993 72 096 14,33  0 0 

9. 998 062 127 500 12,77  0 0 

10. 1 150 838 102 160 8,88  13 968 1,21  

11. 1 325 895 101 218 7,63  0 0  

12. 1 122 962 142 185 12,66  3 629 0,32  

 

 

Zjištění:  

 Obrat pohledávek na fakturu se splatností je nedílnou součástí práce vedoucí 

obchodního úseku. Z výše uvedené evidence pohledávek je jasný postupný nárůst 

pohledávek, objevují se zde poklesy pohledávek a to v měsíci březnu, červnu, červenci srpnu 

a lednu. Podnik eviduje po splatnosti 30 dní průměrně 11,34 procent faktur. Po splatnosti 60 

dní průměrně pouze 0,13 procent faktur. Po splatnosti 90 dní již žádnou fakturu. Na základě 

těchto výsledků si dovoluji tvrdit, že vymáhání nezaplacených faktur se vybranému podniku 

daří.  

  

4.8 Závěr uvedených zjištění týkajících se maloobchodní sítě 

 Z hlediska Porterova rozdělení obratu podnik nedosahuje přesného procentuálního 

rozložení zákazníků v maloobchodní síti.   Velká většina maloobchodní sítě je tvořena velkým 

počtem menších zákazníků a chybí zde zákazníci většího typu. Ziskovost jednotlivých 

zákazníků není přesně evidována. Z údajů v tab. 30 je zřejmé, že obrat pohledávek je 

uspokojivě korigován a že po splatnosti 60 dní zbývá mizivé procento pohledávek (0,13 

procent). Chybí zde bližší kooperace vedení s obchodním zástupcem na bázi hledání a ztráty 

nových zákazníků. 
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4.9 Návrh řešení pro budoucí rozvoj vybraného podniku a jejich přínos 

 Většina prodejen se pohybuje ve ztrátě v analyzovaném období roku 2015. Jedinými 

výjimkami jsou dvě prodejny se zaměřením na koloniál viz. příl. 2.  V tomto zisku ale nejsou 

zakalkulovány ostatní náklady, které si dělí pekárna a prodejny, tzn. např. náklady na rozvoz 

pečiva a náklady na obchodní úsek.  V případě kalkulace i ostatních nákladů by ztráta 

prodejen ještě významněji rostla. Pro vedení vybraného podniku je důležité prezentovat se jak 

vlastními prodejnami, tak zavážením pečiva do maloobchodní sítě.  

 V další části práce jsou vypracovány návrhy, jak zvednout ziskovost prodejen. Dále 

jsou navržena řešení pro maloobchodní síť, tak aby byla ziskovost jednotlivých zákazníků 

jasná a dohledatelná, tak aby rostla ziskovost celého obchodního úseku. 

 

4.9.1 Návrh řešení týkajících se prodejen 

 Pro tyto návrhy bych pokračovala v rozdělení prodejen do dvou kategorií, prodejny 

typu A zabývající se prodejem pouze vlastního pečiva a doplňkovým sortimentem jako je 

káva a drobný koloniál a prodejny typu B zaměřené na koloniál a doplňkovým sortimentem je 

vlastní pečivo. V první částí návrhů budou rozebrány návrhy společné pro obě dvě výše 

jmenované kategorie, dále budou specifikovány návrhy pro jednotlivé kategorie. 

 Na všech prodejnách jsou návrhy zaměřené na ziskovost prodejen, která může být 

dosažena následujícími kroky: uzavřením neziskových prodejen, zvýšením obratu prodejen, 

snížením vratek prodejen, zavedením pokladního informačního systému, centrálním 

stanovením marží, akcí a slev, hlídáním ztrát, snížením počtu zaměstnanců na prodejnách, 

důrazem na nabízení výrobků, ochotný a znalý personál a snížením nákladů režie. Dále 

podrobnou pravidelnou kontrolou, analýzou jednotlivých ukazatelů probraných v kapitole 4.3. 

 

Uzavření neziskových prodejen 

 V následujícím odstavci jsou diskutovány prodejny, které by měly být zrušeny. 

V následující tab. 26 uvádím zisk či ztrátu jednotlivých prodejen za rok 2015, která je 

částečným souhrnem dat z příl. 2: 

 

Tab. 26 Zisk či ztráta jednotlivých prodejen 

Prodejna Zisk/ztráta 

v Kč/rok 

Obrat jednotlivých 

prodejen v Kč/ rok 

Vyjádření poměru 

ztráty vůči obratu 

v % 

1 -576 261 7 559 609 7,62 

2 -692 719 4 461 299 15,53 

3 -1 150 985 7 534 666 15,28 
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4 -636 946 12 002 366 5,31 

5 -300 662 2 598 401 11,57 

6 36 075 4 560 160 - 

7 166 955 5 422 556 - 

8 -347 383 1 980 832 17,54 
     

 Z hlediska vysokých ztrát, které není reálné dlouhodobě snížit, doporučuji uzavřít 

prodejny 2, 3, které dosahují vysokých ztrát a procentuálně k dosaženému obratu dosahuje 

ztráta vysokých hodnot a to 15,53 procent a 15,28 procent. Z hlediska umístění prvních čtyř 

prodejen blízko u sebe ve středu města by mohlo dojít také ke zvýšené fluktuaci zákazníků na 

zbývajících otevřených prodejnách a následně ke zvýšení obratu a následně i snížení ztráty či 

převratu do zisku na ostatních prodejnách. Dále doporučuji uzavřít prodejnu 8, která je sice 

relativně krátkou dobu otevřená, ale je zde velice nízká fluktuace zákazníků a dosahované 

ztráty v roce 2015 jsou přetrvávající, procentuální vyjádření ztráty k obratu činí dokonce 

17,54 procent. 

 

Přínos pro podnik: 

 Uzavřením prodejen ve ztrátě může dojít k rozvrstvení zákazníků na zbylých pět 

prodejen podniku a následnému zvýšení obratu na těchto prodejnách. Uzavřením prodejen 

také dojde k úspoře nákladů a to 2 191 087,- Kč ročně (viz. tab. 26).  

  

Zvýšení obratu prodejen 

 Z hlediska kalkulace zisku je potřeba pro kalkulaci použít podrobnější model 

kalkulace pro prodejny, kde budou zahrnuty nejen náklady prodejen, ale také veškeré náklady 

spojené s provozem těchto prodejen zahrnující dopravu pečiva na prodejnu a také náklady 

spojené s administrativou a celým obchodním úsekem (dále používané jako náklady režie). 

V níže navrhované části se budu zabývat prodejnami 1, 4, 5, 6 a 7, které navrhuji udržet 

a obrátit je do zisku. 

 

Tab. 27 Úplná kalkulace zisku prodejen v Kč 

Prodejna 1  4  5  6  7  Celkem 

Tržby celkem 6 578 639  10 404 323  2 260 317 3 944 652 4 688 749  27 876 680  

Tržby vlastní 5 648 225  7 699 607  2 042 325 957 847  2 091 405  18 439 409  

Tržby zboží cizí 930 317  2 704 690  217 990  2 986 271  2 597 308  9 436 576  

Zboží cizí 

náklady 
665 378  1 481 522  175 860  2 188 730  1 905 276  6 416 766  

Zboží vlastní 

náklady 
4 638 424 6 287 082  1 709 652  892 942 1 733 052  15 261 152 

Zboží bez vratek 4 261 784 5 688 552  1 563 990  801 058 1 581 583  13 896 967 
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Vratka 376 640  598 530  145 662  91 884  151 469  1 364 185  

Náklady bez 

zisku 
2 516 476 4 754 187  838 559  3 015 635  2 788 742  13 913 599  

Náklady vč. 

zisku 
7 154 900 11 041 269  2 560 979  3 908 577  4 521 794  29 187 519  

Zisk -576 261  -636 946 -300 662  36 075  166 955  -1 310 839 

Náklady Režie 464 732  611 015  299 612  364 016  392 468  2 131 843  

Zisk vč. Režie -1 040 993 -1 247 961 -600 274 -327 941 -225 513 -3 442 682 

  

 Ve výše uvedené tab.27 uvádím podrobnou kalkulaci jednotlivých prodejen za rok 

2015. Tržby vlastní jsou tržby přijaté za vlastní výrobky na prodejnách. Tržby zboží cizí jsou 

tržby přijaté za zboží na prodejnách. Při rozpočítání zisku či ztráty vč. režie jsou všechny 

prodejny ve ztrátě (viz. poslední řádek v tab. 27).  

 Ziskovost prodejen je možno zvýšit několika způsoby: navýšením obratu jednotlivých 

prodejen, snížením vratek, regulací marže či změna sortimentu či upřednostnění výrobků 

s vyšší přidanou hodnotou. V následujícím odstavci a tabulkách se budu zabývat simulací 

zvýšení obratu na jednotlivých prodejnách tak, aby se zvýšila ziskovost natolik, že budou 

kryty i režijní náklady. 

 

Prodejna 1 

Tab. 28 Simulace navýšení obratu v Kč - prodejna 1 

 Prodejna 1  Předpokládaný 

růst obratu o 50% 

Předpokládaný 

růst obratu o 100% 

Tržby celkem 9 867 813  12 499 230  

Tržby vlastní 8 472 338  10 731 628  

Tržby zboží cizí 1 395 476  1 767 602  

Zboží cizí náklady 998 067  1 264 218  

Zboží vlastní náklady 6 957 636  8 813 006  

Náklady bez zisku 2 849 165  3 115 316  

Náklady vč. zisku 9 806 801  11 928 322  

Zisk 61 012  570 908  

Náklady režie 464 732  464 732  

Zisk vč. Režie -403 720  106 176  

 

Při navýšení obratu o 50 procent se prodejna bez režijních nákladů dostane do zisku.  

V případě navýšení o 90 procent již pokryje režijní náklady a dostane se do celkového zisku. 
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Prodejna 4 

Tab. 29 Simulace navýšení obratu v Kč - prodejna 4 

 Prodejna 4 Předpokládaný 

růst obratu o 30% 

Předpokládaný 

růst obratu o 

50% 

Tržby celkem 13 525 586  15 606 446  

Tržby vlastní 10 009 489  11 549 411  

Tržby zboží cizí 3 516 097  4 057 035  

Zboží cizí náklady 1 925 979  2 222 283  

Zboží vlastní náklady 8 173 207  9 430 623  

Náklady bez zisku 5 198 644  5 494 948  

Náklady vč. zisku 13 371 850  14 925 571  

Zisk 153 736  680 875  

Náklady režie 611 015  611 015  

Zisk vč. Režie -457 279  69 860  

 

Na rozdíl od prodejny 1 u prodejny 4 stačilo navýšit obrat o 30 procent, aby se prodejna 

mohla pohybovat v zisku. Pro pokrytí také režijních nákladů je třeba zvýšit obrat o 50 

procent. 

 

Prodejna 5 

Tab. 30 Simulace navýšení obratu v Kč - prodejna 5 

 Prodejna 5 Předpokládaný 

růst obratu o 80% 

Předpokládaný růst 

obratu o 160% 

Tržby celkem 4 068 567  5 876 819  

Tržby vlastní 3 676 185  5 310 045  

Tržby zboží cizí 392 382  566 774  

Zboží cizí náklady 316 548  457 236  

Zboží vlastní náklady 3 077 374  4 445 095  

Náklady bez zisku 979 247  1 119 935  

Náklady vč. zisku 4 056 621  5 565 030  

Zisk 11 946  311 789  

Náklady režie 299 612  299 612  

Zisk vč. Režie -287 666  12 177  

 

U prodejny 5 je třeba zvýšit obrat o 80 procent, aby se dostala do zisku.  V případě potřeby 

pokrytí i režijních nákladů je potřeba obrat zvednout o 160 procent. 
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Prodejna 6 

Tab. 31 Simulace navýšení obratu v Kč - prodejna 6 

 Prodejna 6 Předpokládaný růst 

obratu o 40% 

Tržby celkem 5 521 765  

Tržby vlastní 1 340 986  

Tržby zboží cizí 4 180 779  

Zboží cizí náklady 3 064 222  

Zboží vlastní náklady 1 250 119  

Náklady bez zisku 3 891 127  

Náklady vč. zisku 5 141 246  

Zisk 380 519  

Náklady režie 364 016  

Zisk vč. Režie 16 503  

 

Prodejna 6 je již v zisku avšak pro pokrytí režijních nákladů je zapotřebí zvýšit obrat o 40 

procent. 

 

Prodejna 7 

Tab. 32 Simulace navýšení obratu v Kč - prodejna 7 

 Prodejna 7 Předpokládaný růst 

obratu o 40% 

Tržby celkem 6 095 327  

Tržby vlastní 2 718 827  

Tržby zboží cizí 3 376 500  

Zboží cizí náklady 2 476 859  

Zboží vlastní náklady 2 252 968  

Náklady bez zisku 3 360 325  

Náklady vč. zisku 5 613 292  

Zisk 482 035  

Náklady režie 392 468  

Zisk vč. Režie 89 566  

 

Také prodejna 7 je již v zisku, ale pro pokrytí režijních nákladů je zapotřebí zvýšit obrat o 30 

procent. 

 U prodejny 1 a 4 je navýšení obratu reálné při uzavření ostatních prodejen 2 a 5 

v jejich blízkosti. U prodejny 5 z hlediska její velikosti a polohy není reálné obrat tímto 

způsobem navýšit.  Jelikož se tato prodejna nachází v jiné části Brna, doporučuji vyhledat 

podobnou lokalitu, ale s většími prostory pro prodejnu, aby mohla být zavedena prodejna 

podobná prodejně 7, která standardně dosahuje zisku. Prodejna 6 a 7 jsou již v zisku, pro 
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pokrytí režijních nákladů je zapotřebí zvýšit u prodejny 6 obrat o 40 procent a u prodejny 7  

o 30 procent. 

 

Přínos pro podnik: 

 V případě úspěchu navýšení obratu je podnik schopen dostat prodejny do zisku jak ve 

vlastních nákladech jednotlivých prodejen, tak v režijních nákladech. 

 

Snížení výše vratek na prodejnách 

 Průměrné vratky kolem 10-11 procent na prodejnách jsou neúnosné.  Z analýzy, viz. 

3.6.2  vyplývá, že celková ztráta na prodejnách vytvořená vratkou činí 2.302.050,- Kč za rok.    

Myšlenka vedení mít až do konce otevírací doby pečivo na pultech je zajímavá, ale finančně 

neúnosná, proto navrhuji následující systém, který je navázán na mzdový systém, kdy 

prémiová část složky je regulována podle výše vratek: 

 

Prodejny zaměřené na prodej vlastního pečivo: 

o Prémiová část mzdy je vyplacena ve 100 procentní výši v případě, že se vratky pohybují 

mezi 0 - 6 procenty. 

o Prémiová část mzdy je vyplacena v 90 procentní výši v případě, že se vratky pohybují 

mezi 6,1 - 8 procenty. 

o Prémiová část mzdy je vyplacena v 70 procentní výši v případě, že se vratky pohybují 

mezi 8,1-11 procenty. 

o Prémiová část mzdy je vyplacena ve 30 procentní výši v případě, že je výše vratky přes 11 

procent. 

 

Prodejny zaměřené na koloniál: 

o Prémiová část mzdy je vyplacena ve 100 procentní výši v případě, že se vratky pohybují 

mezi 0-8 procenty. 

o Prémiová část mzdy je vyplacena v 90 procentní výši v případě, že se vratky pohybují 

mezi 8,1-10 procenty. 

o Prémiová část mzdy je vyplacena v 70 procentní výši v případě, že se vratky pohybují 

mezi 10,1-12 procenty. 

o Prémiová část mzdy je vyplacena v 30 procentní výši v případě vratky 12 procent a výše. 

 Zavedením tohoto opatření si budou vedoucí prodejen, resp. prodavačky hlídat  

a regulovat zboží k prodeji a správnou výši objednávky.  Na druhou stranu ale hrozí 
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nebezpečí, že si cíleně budou objednávat málo zboží, a proto je regulace mezd vázána nejen 

na vratky, ale také na výši obratu na jednotlivých prodejnách. 

 V případě úspěšnosti zavedení snížení vratek na prodejnách může dojít k následujícím 

úsporám na jednotlivých prodejnách, viz. tab.33. Předpoklad pohybu vratek u prodejen 

s vlastním pečivem je kolem 5 procent, předpoklad pohybu vratek u prodejen s koloniálem je 

7 procent. 

 

Tab. 33 Snížení vratek na prodejnách 

Prodejny Stávající 

vratky v % 

Stávající 

vratky v Kč 

Optimální 

vratky v % 

Optimální 

vratky v Kč 

Předpokládaná 

úspora 

1 8,12 376 640 5 231 921 144 719 

4 9,52 598 530 5 314 354 284 176 

5 8,52 145 662 5 85 483 60 179 

6 10,29 91 884 7 62 505 29 379 

7 8,74 151 469 7 138 644 12 825 

    Celkem 531 278 

 

Přínos pro podnik: 

 V případě zavedení tohoto úsporného opatření a dodržování vratek na prodejnách 

dojde k celkové úspoře nákladů ve výši 531 278,- Kč.  

 

Zavedení pokladního informačního systému a kontrola skladu 

 Navrhuji zavést podnikový informační systém, což v rámci prodejen představuje 

pokladní informační systém. Informační systém by měl být nápomocen při evidenci  

a kontrole následujících činností: jasná kontrola skladu z hlediska počtu položek na skladu, 

kontrola prodejnosti jednotlivých položek, kontrola vratek, zmetků a odpisu zboží, kontrola 

prodejnosti zboží v určitých hodinách, kontrola výše nákupního košíku a řízení 

objednávkového systému.  Při výběru a analýze pokladních informačních systému musí být 

brán na zřetel vysoká cena pokladního systému a možná finanční zátěž pro podnik.  

 Zavedení pokladního informačního systému je složitý a dlouhý proces, který vyžaduje 

přísné řízení a jasný harmonogram celé akce. Na následujícím časovém harmonogramu 

zobrazuji návrh jednotlivých implementačních kroků, které ukazují délku zavádění celého 

informačního systému. 

 

Tab. 34 Časový harmonogram zavedení informačního systému 

Typ činnosti Délka aktivity v týdnech 

Výběr projektového týmu 2 

Implementační studie 6  

Instalace programu část „back office“  6  
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a naplnění potřebnými daty 

Příprava prodejního personálu na zavádění 

nového pokladního systému 

2 

Zavádění pokladního systému  

na jednotlivých prodejnách 

12 

Ladění skladů a nastavení skladových zásob 48 

Zavedení centrálního objednávkového systému a 

pravidel kontroly skladu 

12 

 Celkem  88 týdnů 

 

 Navrhovaný proces bude trvat necelé dva roky o d prvních kroků projektového týmu 

do výsledného procesu realizace projektu.  I přes dlouhou dobu realizace navrhuji celý proces 

zavést a to především kvůli získání přehledu nad toky zboží na jednotlivých prodejnách  

a zpětné vazbě pro vedení podniku o všech výše zmíněných aspektech, které budou 

automaticky sledovány. 

 Po zavedení pokladního systému by mohlo dojít ke sledování pohybu zboží na skladě 

a stanovení optimální skladové zásoby jednotlivého zboží a objednací hladiny zboží, kdy by 

systém automaticky navrhoval jaké množství zboží je nutno objednat a v jakém časovém 

předstihu. 

 

Přínos pro podnik: 

 Zavedením pokladního systému by mělo dojít k přesné evidenci pohybu zásob, hlídání 

skladových zásob na jednotlivých skladech a stanovení optimální objednací hladiny 

jednotlivého zboží. Na druhou stranu je zde vysoký náklad pořízení pokladního systému, 

který by mohl způsobit ztíženou platební schopnost podniku.  

 

Centrální stanovování marží, akcí a slev, hlídání ztrát 

 S výše uvedeným zavedením pokladního systému také souvisí stanovení marží, akcí  

a slev.  Navrhuji na centrále zavést pozici controllera skladu.  Z výše uvedené firemní 

struktury (viz. 3.2) navrhuji člověka na pozici administrace – sklad, který by řídil celý systém 

kontroly zboží od objednávek až po naskladnění zboží na sklad.  Toto centrální řízení by mělo 

přispět k eliminaci lidského faktoru na prodejnách, kde jsou objednávky tvořeny dle pocitu 

vedoucí a optické kontroly skladu, což nevede vždy k přesné evidenci a přehledu toku zboží.  

Dále by mělo centrální řízení pomoct k získání větších slev u dodavatelů a nadhledu nad 

jednotlivými objednávkami.  Centrální stanovení marží by mělo přispět k přesnému stanovení 

ziskovosti jednotlivého zboží a eliminaci zboží, které se neprodává a nalezení zboží, které 

bude mít adekvátní prodejní cenu a stále bude finančním přínosem pro firmu.  Centrální řízení 
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akcí a slev by mohlo přispět k další korekci finančních ztrát a cílenému řízení jednotlivých 

marží. I přesto, že může dojít na jednotlivých prodejnách k poklesu obratu kvůli zvýšené 

marži na prodejnách, doporučuji tento krok provést kvůli dosahování zisku.  

 V rámci zavedení pokladního systému je také zapotřebí eliminovat ztráty, které na 

prodejnách vznikají.  Je zapotřebí sledovat procento ztrát v těchto oblastech: vratky (probráno 

výše), zmetky, prošlé zboží a zboží vrácené zákazníkem.  Tyto ztráty by měly být hlídány 

a  například v případě většího množství narůstajících odpisů prošlého zboží by mělo 

pravidelně docházet k revizi objednávky a popřípadě k nahrazení tohoto zboží jiným zbožím 

či jeho zrušením.  Tato forma kontroly by měla přispět ke snižování nákladů na nákup zboží. 

 Nedílnou součástí sledování skladů jsou také vzniklá manka či přebytky na skladech. 

Pravidelným sledováním skladů by se mělo dojít k zjištění, zda se na prodejnách neztrácí 

zboží. V případě, že ano, musí dojít k jasnému určení odpovědnosti jednotlivých vedoucích 

prodejen, aby k tomu nedocházelo a byl stanoven jasně postih pro dané přestupky. V rámci 

jednotlivých prodejen navrhuji určit procento manka, které půjde k tíži firmy a procento, které 

již bude hrazeno z prémií prodejního personálu.  Tento proces ale vyžaduje dlouhodobé 

sledování a statistiku, kolik zboží se ztrácí vinou nakupujících a jaké procento se ztrácí vinou 

krádeží zaměstnanců, popřípadě jiných subjektů. 

 

Přínos pro podnik: 

 Centrální řízení skladů by mělo přispět k snížení celkových nákladů na zboží, 

dohledání zboží, která má malou prodejnost a jeho eliminaci, naskladňování zboží s vysokou 

obrátkovostí a snížení počtu ztrát způsobených nekorektní objednávkou a vysokým podílem 

prošlého zboží. 

 

Regulace zaměstnanců na prodejnách 

 Nedílnou součástí nákladů jsou také mzdové náklady na zaměstnance, které také 

snižují ziskovost jednotlivých prodejen. Z analýz v kap. 4.3.4 je zřejmé, že průměrné náklady 

na zaměstnance na prodejnách s vlastním pečivem jsou 14, 67 procent z celkových nákladů. 

Na některé prodejně jsme ale schopni dosáhnout na hranici 5 procent nákladů z celkových 

nákladů. Navrhuji tyto ukazatele dále sledovat a regulovat počet zaměstnanců v rámci 

navržených ukazatelů. 
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Přínos pro podnik: 

 Sledováním tohoto parametru dojde k přesnému stanovení potřeby prodejního 

personálu na jednotlivých prodejnách a tudíž ke snížení mzdových nákladů. 

 

Důraz na kvalifikovaný a motivovaný personál 

 Nejdůležitější hodnotu pro firmu, hned po kvalitě prodávaných produktů, je milý, 

znalý a ochotný prodejní personál. Tento krok je hlavním úkolem manažera prodejen (viz. 

struktura firmy, kap. 3.2). Přestože by se zdálo, že je to jednoduché, je to jeden z nejtěžších 

úkolů ve firmě. Důležitost tohoto kroku spočívá v tom, že prodejní personál vybraného 

podniku je posledním článkem v komunikaci se zákazníkem, což tvoří image firmy. Kladení 

vysokých nároků na prodejní personál je neustálým bojem a nikdy nekončícím procesem. 

Tento proces musí zahrnovat pravidelná školení zbožíznalství, chování k zákazníkům, školení 

firemní kultury a neustálou korekci prodejního personálu na prodejnách. 

 

Přínos pro podnik: 

 Neustále proškolování prodejního personálu by mělo přispět ke spokojenosti 

zákazníka a následně ke zvýšení obratu podniku. 

 

Snížení nákladů režie 

 Ziskovost prodejen je možné zvyšovat snižováním nákladů režie. Toto je možné 

realizovat analýzou režijních nákladů a zjišťováním potřebných a zbytečných nákladů a jejich 

eliminací. Mezi režijní náklady prodejen byli zařazeni i mzdy manažerů prodejen – manažer 

prodejen typu A a manažere prodejen typu B. V rámci návrhu ukončení činnosti vybraných 

prodejen navrhuji snížit počet manažerů pouze na jednoho. Tímto dojde ke změně podnikové 

struktury, viz. následující obr.4. 
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Obr. 4 Změna podnikové struktury 

 

Touto cestou dojde k úspoře mzdových nákladů cca 30 000,- Kč měsíčně. Řízení prodejen 

bude jednotné. Manažer obchodně správní bude mít na starosti pouze v rámci prodejen jednu 

osobu, tím dojde k celkovému zjednodušení řízení. 

 

Přínos pro podnik: 

 Uzavřením prodejen dojde k sekundární úspoře nákladů a to snížením počtu manažerů 

prodejen.  Úspora nákladů by měla činit cca 30 000,-Kč. 

 

Kontrola zavedených klíčových ukazatelů 

 Na základě návrhu klíčových ukazatelů měření controllingu, v kap. 4 a výše 

uvedených v této kapitole, navrhuji tyto klíčové ukazatele zavést, pečlivě je sledovat  

a provádět pravidelnou kontrolu a revizi všech měřených ukazatelů, tak aby přispívali 

k řádnému fungování prodejen vybraného podniku. 

 

Přínos pro podnik: 

 Zavedením a pravidelnou kontrolou klíčových ukazatelů měření controllingu by mělo 

dojít k ušetření zbytečných nákladů a dosažení zisku na jednotlivých prodejnách. 
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4.9.2 Shrnutí návrhů týkajících se prodejen vybraného podniku 

 Vybraný podnik se zaměřuje na síť vlastních prodejen. Bohužel většina z těchto 

prodejen není v zisku. Z tohoto důvodu doporučuji nevíce ztrátové prodejny uzavřít  

a u dalších prodejen pracovat na dotažení prodejen do zisku. Uzavřením prodejen dojde také 

k rozvrstvení zákazníků na zbývající prodejny a tím pádem růstu obratu na těchto prodejnách. 

V případě potřeby vedení otevírat další prodejny je třeba se zamyslet nad koncepcí těchto 

prodejen, které už od prvotního kroku musí být naplánovány jako ziskové. Z hlediska 

modelace zisku uvedeného v kap. 4.9.1 je zcela zřejmé, že nejvýhodnější prodejna pro 

vybranou firmu je prodejna č. 7. Tato prodejna se již v zisku vyskytuje a dosáhnout u ní zisku  

i v rámci pokrytí režie nepotřebuje tak velké úsilí. Doporučuji se zaměřit na tento typ 

prodejen, pro něž jsou charakteristické tyto rysy: 40-50 procent obratu tvoří vlastní pečivo  

a 50-60 procent tvoří koloniál, nájemné je relativně nízké, pro obsluhu je zapotřebí málo 

početný personál, sortiment koloniálního zboží je kvalitní a rozdílný od sortimentu 

v supermarketech. 

 K celkové prosperitě prodejen by mělo dojít také díky snížení vratek, což znamená ve 

finančním vyjádření snížení nákladů o 531 278,- Kč za měsíc. Zavedením pokladního 

systému by mělo dojít k optimalizaci skladových zásob a snižování ostatních ztrát vzniklých 

na prodejnách. Hlídáním nákladů na zaměstnance by mělo dojít také ke snížení celkových 

nákladů. Neustálým proškolováním zbožíznalství by se mělo dojít k zvýšení kvality obsluhy 

jednotlivých zákazníků. 

 Posledním a důležitým krokem je pravidelné hlídání zavedených klíčových ukazatelů 

měření controllingu doporučených jak v kap. 4.3, tak v kap. 4.9. a to jak kontrolou při 

zavádění, ale i zpětnovazebnou kontrolou při jejich dodržování a korelaci s podnikovou 

strategií a jednotlivými cíli.  

 

4.9.3 Návrh řešení pro maloobchodní síť 

 Maloobchodní síť je pro vybranou firmu jedním z nosných prvků a tvoří nedílnou 

součást ziskovosti firmy. Návrhy řešení pro vybranou firmu jsou následující: vybrání 

kvalitního obchodního zástupce, rozšiřování regionu v rámci kooperace s vedoucím řidičů, 

zaměření se na péči o hlavní zákazníky, stanovení motivačního programu pro zákazníky, 

sledování, analýza a vyhodnocování ukazatelů probraných v kap. 4.7 a v této kapitole. 
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Obchodní zástupce 

 Paralelně k důležitosti prodejního personálu k zákazníkům na prodejně je stejně 

závažná role obchodní zástupce ve vztahu k maloobchodním zákazníkům. Obchodní zástupce 

by měl splňovat celou škálu důležitých vlastností: např. empatie, klid v řešení složitých 

situací, a schopností, např. vést administrativní výkaznictví, analyzovat dosažené výsledky 

a navrhovat nová opatření, mít schopnost udržet si zákazníky a prodat nové zboží, mít 

schopnost rychlé reakce na požadavky zákazníků, kooperovat s pracovním týmem, mít 

schopnost zavádět požadavky nadřízených, mít víru ve správný podnikový produkt  

a prokazovat firemní sounáležitost. Momentálně je podnik v procesu hledání kvalitního 

obchodního zástupce. Z výše uvedeného je jasné, že firma hledá komplexního člověka, který 

si vybuduje vztah k firmě, bude ochoten dlouhodobě spolupracovat s firmou a přinese ji 

velkou hodnotu.  Proto je důležitý výběr tohoto člověka a jeho správné zaučení a přehled  

o daných obchodech a potencionálním rozvoji firmy. 

 

Přínos pro podnik: 

 Nalezení kvalitního obchodního zástupce by mělo přispět k rozvoji  maloobchodní 

sítě. 

  

Rozšiřování regionu vybraného podniku 

 V rámci plánovaného přesunu podnikové centrály je pro obchodního zástupce 

relativně jednoduché hledat nové zákazníky na novém trhu. Tento trh se bude rozšiřovat, je 

zde zapotřebí důkladná spolupráce s vedoucím obchodního úseku (viz. struktura podniku 3.2), 

aby nedocházelo ke zbytečnému zvyšování nákladů při závozech pečiva. Vybraní zákazníci 

by ideálně měli korespondovat s již zavedenými dopravními linkami, tak aby se zbytečně 

nezvyšovaly provozní náklady. Tento proces musí být koordinovaný a jasně specifikovaný. 

V rámci správné koordinace pozice obchodního zástupce musí být jasně daná směrnice pro 

kooperaci obchodního zástupce s obchodním úsekem. Proto navrhuji zavést následující 

směrnici: 

Výběr zákazníka 

Zákazník malého typu (maloobchody, jednotlivé obchody, jednorázové zakázky, výběr 

sortimentu ze stávajícího ceníku, odběry do 2000,-Kč/den). 

 Konzultace s vedoucím obchodního úseku, po schválení další jednání. 

 Vedoucí obchodního úseku probere varianty s vedoucím řidičů, přijme či zamítne; 

z jednání vyjde najevo: výše závozu a hodina závozu. 
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 Vedoucí obchodního úseku sdělí informaci o verdiktu: vedoucímu dopravy  

a obchodnímu zástupci. 

Zákazník velkého typu (řetězce, internetové obchody, samostatné obchody se zaměřením 

pouze na naše pečivo, zákazníci s nestandardními požadavky na pečivo, sponzoring) 

 Konzultace s manažerem obchodně-správním, po schválení další jednání. 

 Manažer obchodně - správní probere varianty s jednatelem společnosti, vedoucím 

obchodního úseku a  vedoucím řidičů, přijme či zamítne; z jednání vyjde najevo: výše 

závozu, hodina závozu a možný termín realizace. 

 Jednání probíhá společně pod vedením manažera obchodně-správního. 

 

Z výše uvedeného je jasné, že je zapotřebí zvýšené spolupráce s celým obchodním oddělením. 

 

Přínos pro podnik: 

 Zavedením směrnice by mělo dojít k jednoznačnému stanovení práce obchodního 

zástupce a měly by být dány komunikační cesty s jednotlivými pracovníky obchodního úseku.  

 

Frekvence a způsob návštěvy zákazníků maloobchodní sítě 

 Z hlediska pozice manažera obchodně-správního je těžké koordinovat obchodního 

zástupce, který je stále v terénu a celý proces je koordinačně těžko uchopitelný. Jeden 

z hlavních problémů procesu je frekvence kontaktu se zákazníky. V následujícím odstavci 

navrhuji následné kroky zavést do směrnic vybrané firmy: 

Péče o zákazníky - frekvence 

Stávající zákazníci 

1) Prvních 20 zákazníků s největšími obraty- pravidelná péče, návštěva a konzultace jednou 

za měsíc. 

2) Dalších 30-50 zákazníků s následnými obraty- pravidelná péče, návštěva a konzultace 

jednou za 2 měsíce. 

3) Zbývající zákazníci - návštěva a konzultace 5 zákazníků denně 

Noví zákazníci 

 Nalezení či získání 5 zákazníků denně. 

Z hlediska výše uvedeného je jasné, kolik zákazníků by měl obchodní zástupce navštívit  

a jak často. Dále je ale nutno také navrhnout, co bude u daných zákazníků řešit, aby 

nedocházelo pouze k nesmyslnému objíždění zákazníků a tvoření zbytečných nákladů.  

A proto je potřeba do směrnic také uvést následující: 
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Péče o zákazníky nabídka: 

Stávající zákazníci 

1) Nabízíme především zboží, které je v nabídce. 

2) Snažíme se vyplnit všechny dny závozu. 

3) Nabízíme veškerý sortiment. 

4) Vždy máme u sebe vzorky, popř. příště dovezeme další vzorky, na kterých se domluvíme. 

Noví zákazníci 

1) Zavedení nových výrobků. 

2) Denní konzultace osobní či telefonická po dobu jednoho týdne zda potřebují navýšit 

objednávku či doplnit jiné zboží. 

3) Dále tři týdny pravidelné sledování výše obratu a jednou týdně konzultace se zákazníkem. 

4) Po měsíci přejde zákazník do kategorie stávajících zákazníků. 

 

Přínos pro podnik: 

 V rámci navrhovaných zaváděných směrnic by mělo dojít k přesnému stanovení 

procesu a náplně práce obchodního zástupce a jeho komunikace s vedením podniku 

a jednotlivými zákazníky.  

 

Motivační program pro zákazníky maloobchodní sítě 

 V tomto momentě nejsou zákazníci nijak motivováni k vyšším odběrům, proto 

navrhuji motivační program tak, aby zákazníci byli motivování brát výrobky na prodejny 

především z vybraného podniku. Následně se zvýší obratovost na jednotlivých prodejnách 

maloobchodní sítě a níže postavení zákazníci by měli motivaci se dostat do vyšších hladin 

odběrů. V rámci tab. 35 uvádím navrhovaný motivační program pro zákazníky: 

 

Tab. 35 Motivační program 

Výšen obratu v Kč/měsíc Výše fakturační slevy v % 

200.000 a výše 10 

100 000 – 199 000 7 

50 000 – 99 999 3 

pod 50 000 0 

  

Tímto motivačním programem by byla stanovena jasná pravidla pro udávání slev 

v maloobchodním úseku. Slevy by byly fakturovány čtvrtletně jako zpětný bonus pro 

zákazníka.  
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Přínos pro podnik: 

 Tímto krokem by mělo být pro vybraný podnik jednodušší udržet zákazníky  

a motivovat níže obratově postavené zákazníky k vyšším prodejům podnikem nabízených 

výrobků.  

 

Kontrola zavedených klíčových ukazatelů 

 Nedílnou součástí je kontrola zavedených klíčových ukazatelů měření controllingu 

(viz. kap. 4.7 a výše uvedených). Jedná se o kontrolu při zavádění procesů, ale i kontrolu již 

zavedených procesů a jejich správného provedení. 

 

Přínos pro podnik: 

 Kontrolou klíčových ukazatelů měření controllingu by mělo dojít k růstu 

maloobchodní sítě a vyšší kontroly práce obchodního zástupce. 

  

4.9.4 Shrnutí návrhů pro maloobchodní síť 

 Hlavním nosným prvkem pro maloobchodní síť je kvalitní obchodní zástupce, který 

denně pečuje o stávající zákazníky, snaží se u nich zvyšovat obrat a frekvenci odběrů. 

Pravidelně sleduje obrat a ziskovost jednotlivých zákazníků a pracuje s těmito daty a snaží se 

obrat navýšit. Pro zlehčení práce obchodního zástupce je zde navržen motivační program pro 

zákazníky v maloobchodní síti, tak aby měli důvod navyšovat stále svoje odběry. Nedílnou 

součástí návrhů pro maloobchodní síť jsou klíčové ukazatele měření controllingu, které je 

potřeba zavést, sledovat, dodržovat a zpětně vyhodnocovat, tak aby korespondovali se 

strategií a jednotlivými cíli podniku. 
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ZÁVĚR 

 Vybraný podnik je mladý rozvíjející se podnik.  Je na trhu jedenáctým rokem. Zažil 

období růstu, ekonomické krize a opětovného růstu, v kterém se nachází v tomto období.  

Během posledních šesti let se obrací z rodinného podniku do malého středního podniku, který 

vyžaduje restrukturalizaci. 

 Tato práce by měla pomoct k směřovanému správnému rozvoji vybraného podniku 

v oblasti obchodního úseku a to jak na vlastních prodejnách, tak v maloobchodní síti. 

 První a druhá část práce je věnována cílům práce, metodám a postupům práce  

a teoretickým východiskům práce, kde jsou definovány vybrané pojmy a rozebrán controlling 

z pohledu jeho zásad a činností, je určen rozdíl mezi controllingem a účetnictvím a jsou 

stanoveny klíčové ukazatele měření controllingu v obchodním úseku a způsob výběru 

klíčových ukazatelů.  Dále jsou stanoveny analýzy, metody a postupy používané v rámci této 

práce.   

 V třetí části práce je provedena stručná charakteristika podniku a popsána vize  

a strategie podniku z pohledu vybudování nového zázemí pro výrobu, zaměření se na 

výrobkové portfolio a rozšíření odbytových možností. Dále je zde provedena analýza 

současného stavu prodejen podniku a maloobchodní sítě a jsou rozebrány jednotlivé 

parametry měření již používané na prodejnách podniku a v maloobchodní síti.  Na základě 

analýzy je zjištěno, že podnik již má zavedeno několik měřících ukazatelů a je zapotřebí tyto 

ukazatele buď pouze lépe vyhodnotit či je zavést jiné formě, která by měla větší vypovídající 

schopnost. 

 Čtvrtá část práce je věnována návrhům nových klíčových ukazatelů měření 

controllingu a návrhům řešení pro budoucí rozvoj vybraného podniku a jejich přínosu.   

 Na základě BSC analýzy a rozhodovací analýzy párového srovnání jsou vybrány 

klíčové ukazatele měření controllingu na prodejnách: ziskovost prodejen, vratky, ostatní 

ztráty, personální náklady a optimální skladová zásoba. Po analýze zisku prodejen je zjištěno, 

že šest prodejen z osmi je ve ztrátě.  Vratky na prodejnách se pohybují v rozmezí desíti až 

jedenácti procent.  Personální náklady jsou na prodejnách vůči celkovým nákladům 

jednotlivých prodejen nerovnoměrné a pohybují se v rozmezí od pěti do dvaceti osmi procent. 

Optimální skladová zásoba zboží není na prodejnách stanovena a objednávky se dělají na 

základě vizuální kontroly skladu.  

 Dále také na základě BSC analýzy a rozhodovací analýzy párového srovnání jsou 

vybrány klíčové ukazatele měření controllingu v maloobchodní síti: procento zákazníků 

s klíčovými atributy, ziskovost jednotlivých zákazníků, získávání a ztráta zákazníků  
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a pohledávky. Pomocí Porterovy analýzy jsou rozčleněni jednotlivé prodejny maloobchodní 

sítě na základě jejich obratu. Není dodrženo procentuální členění dle Portera. Ziskovost 

jednotlivých zákazníků není stanovena díky nekompletní kalkulaci nákladů jednotlivých 

vlastních výrobků, tudíž nelze přesně stanovit zisk na jednotlivé zákazníky, pouze odhadem. 

Získávání a ztráty zákazníků nejsou dlouhodobě evidovány. Pohledávky, jejich obrat  

a splatnost, jsou pravidelně kontrolovány a urgovány. Z hlediska malého procenta pohledávek 

po šedesáti denní splatnosti můžeme říci, že se vymáhání pohledávek podniku daří. 

 Poslední část této kapitoly se zabývá návrhy řešení pro budoucí rozvoj vybraného 

podniku a jejich přínosy pro daný podnik.  

 Návrhy řešení týkajících se prodejen zahrnují: ukončení neziskových prodejen; 

zvýšení obratu na jednotlivých prodejnách; snížení výše vratek na jednotlivých prodejnách, 

zavedení pokladního informačního systému a kontrola skladových zásob; centrální 

stanovování marží, akcí a slev, hlídání ztrát; regulaci zaměstnanců na prodejnách; důraz na 

kvalifikovaný a motivovaný prodejní personál; snížení nákladů režie a kontrolu zavádění 

klíčových ukazatelů. 

 Přínosem návrhů pro podnik vybrané části prodejen podniku jsou celkové snížení 

nákladů způsobené uzavřením neziskových prodejen, snížením vratek z původních desíti až 

jedenácti procent na pět až sedm procent, snížením mzdových nákladů na prodejnu, snížením 

režie.  Celkové snížení nákladů přispěje ke zvyšování zisku stejně jako zvýšení obratu na 

jednotlivých prodejnách díky přesunu zákazníků z uzavřených prodejen či změně typu 

přidané hodnoty prodávaného zboží.  Dále k zisku prodejen může přispět centrální zavedení 

objednávek a kontroly skladových zásob díky zavedení nového pokladního informačního 

systému. 

 Návrhy řešení týkajících se maloobchodní sítě zahrnují: sehnání kvalitního 

obchodního zástupce pro vybraný podnik; rozšiřování regionu vybraného podniku; frekvenci 

a způsob návštěvy zákazníků v maloobchodní síti;  návrh motivačního programu pro 

zákazníky v maloobchodní síti a kontrolu zavádění klíčových ukazatelů v maloobchodní síti. 

 Přínosem návrhů pro podnik vybrané části maloobchodní sítě podniku je rozšíření 

regionu vybraného podniku, což přispěje ke zvýšeným obratům pro daný podnik. Obraty by 

mělo podpořit i zavedení navrhovaného motivačního programu pro jednotlivé zákazníky. 

Stanovení nových směrnic pro obchodního zástupce by mělo přispět k zjednodušení 

koordinace této pracovní pozice a její propojení s pracovníky obchodního úseku. 

 Pro prodejny i maloobchodní síť je důležitým kontrolním prvkem práce controllera, 

který podporuje zavedení klíčových ukazatelů měření controllingu, vyhodnocuje výsledky  
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jednotlivých navrhovaných ukazatelů. Na základě zjištěných výsledků navrhuje nápravná 

opatření a zlepšení tak, aby byly v souladu s podnikovou strategií a podnikovými cíli.  
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Příl.1 Obraty prodejen 2013 - 2015 

Obraty v Kč, prodejna 1, 2013-2015 

Měsíc leden únor březen duben květen Červen červenec srpen září  říjen listopad prosinec Celkem 

2013 obrat/měsíc 461 539 455 877 614 781 553 915 544 318 482 980 429 836 440 645 478 967 549 899 543 783 443 073 5 999 613 

2014 obrat/měsíc 427 785 405 983 493 683 508 703 478 470 460 107 420 672 419 617 561 124 611 318 605 632 554 517 5 947 611 

  obrat/den 19 445 20 299 23 509 24 224 23 924 21 910 18 290 19 982 25 506 27 787 31 875 27 726   

  vratka v % 0 0 0 0 7,61 8,78 8,16 6,57 9,93 8,37 7,65 9,12   

2015 obrat/měsíc 579 615 588 691 717 128 721 754 653 507 674 248 512 135 474 025 638 980 695 122 681 936 622 468 7 559 609 

  obrat/den 27 601 29 435 32 597 34 369 34 395 30 648 23 279 22 576 30 428 33 101 34 097 29 641   

  vratka v % 7,19 7,09 5,32 6,09 7,64 11,31 10,36 10,46 5,84 9,15 7,57 9,37   

                              

Obraty v Kč, prodejna 2, 2013-2015 

Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září  říjen listopad prosinec Celkem 

2013 obrat/měsíc 389 782 376 358 423 246 450 814 437 707 388 967 349 017 328 928 384 435 443 422 429 657 324 860 4 727 193 

2014 obrat/měsíc 373 573 351 579 415 712 449 299 397 240 384 096 348 479 328 635 422 876 446 477 399 730 356 052 4 673 748 

  obrat/den 16  981 17 579 19 796 21 395 19 862 18 290 15 151 15 649 19 222 20 294 21 038 17 803   

  vratka v % 0 0 0 0 5,75 6,66 7,35 8,27 9,26 7,93 6,62 9,12   

2015 obrat/měsíc 372 776 373 451 449 073 440 663 383 376 391 331 293 966 274 308 356 267 394130 379 590 352 368 4 461 299 

  obrat/den 17 751 18 672 20 412 20 984 20 177 17 787 13 362 13 062 169 965 18768 18 979 16 779   

  vratka v % 8,68 5,86 5,96 7,89 9,96 12,45 12,83 12,24 9,18 8,56 8,76 10,18   

          

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                 



 

 

 

Obraty v Kč, prodejna 3, 2013 - 2015 

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září  říjen listopad prosinec Celkem 

2013 obrat/měsíc 647 999 675 374 803 449 813 857 847 857 72 479 679 632 684 876 755 463 837 603 807 674 609 500 8 235 763 

2014 obrat/měsíc 571 484 561 886 611 104 626 672 573 575 578 660 529 752 544 347 673 628 697 326 619 485 636 354 7 224 273 

  obrat/den 25 977 28 094 29 100 29 842 28 679 27 555 23 033 25 921 30 620 31 697 32 605 31 818   

  vratka v %         8,9 10,51 10,66 14,44 11,25 12,56 9,01 11,23   

2015 obrat/měsíc 580 725 573 947 690 264 694 311 637 253 657 473 544 407 515 366 650 104 698 564 650 085 642 167 7 534 666 

  obrat/den 27 654 28 697 31 376 33 062 33 540 29 885 24 746 24 541 30 957 33 265 32 504 30 579   

  vratka v % 11,92 7,43 8,82 12,37 12,95 10,48 9,45 9,66 9,66 10,4 9,3 10,49   

                              

Obraty v Kč, prodejna 4, 2013 - 2015 

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září  říjen listopad prosinec Celkem 

2013 obrat/měsíc         772 863 715 376 675 253 701 155 825 355 918 265 940 171 768 389 6 316 827 

2014 obrat/měsíc 728 742 732 969 828 282 823 612 795 916 814 786 787 662 826 387 974 336 1 073 305 1 016 525 967 600 10 370 122 

  obrat/den 33 125 36 649 39 442 39 220 39 796 38 799 34 246 39 352 44 288 48 787 53 501 48 380   

  vratka v %         8,21 9,49 6,1 4,79 8,98 12,47 10,56 12,24   

2015 obrat/měsíc 911 336 920 500 1 085 490 1 088 114 1 003 952 1 024 768 861 279 844 469 1 036 878 1 123 602 1 052 087 1 049 891 12 002 366 

  obrat/den 43 397 46 025 49 341 51 815 52 840 46 580 39 149 40 213 49 375 53 505 52 604 49 995   

  vratka v % 6,73 6,46 8,23 10,1 8,14 12,54 12,69 12,53 10,92 8,87 6,89 10,14   

        

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

                 



 

 

Obraty v Kč, prodejna 5, 2013 - 2015 

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září  říjen listopad prosinec Celkem 

2013 obrat/měsíc 178 957 178 679 221 577 201 824 213 203 192 548 156 281 141 774 180 812 227 919 230 583 195 767 2 319 924 

2014 obrat/měsíc 218 818 208 855 234 005 245 395 230 528 228 445 184 644 184 673 234 312 272 295 237 697 223 386 2 703 053 

  obrat/den 9 946 10 443 11 143 11 686 11 526 10 878 8 028 8 794 10 651 12 377 12 510 11 169   

  vratka v %         10,1 7,69 10,77 14,03 13,05 9,12 11,5 12,19   

2015 obrat/měsíc 221 144 217 333 268 668 260 699 229 605 225 918 168 591 157 623 210 368 219 829 221 740 196 883 2 598 401 

  obrat/den 105 307 10 867 12 212 12 414 12 085 10 269 7 663 7 506 10 018 10 468 11 087 9 375   

  vratka v % 6,56 7 8,68 9,16 8,36 11,68 10,79 10,31 11,31 10,91 7,9 10,85   

                              

Obraty v Kč,  prodejna 6, 2013 - 2015 

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září  říjen listopad prosinec Celkem 

2013 obrat/měsíc 239 841 251 746 319 150 284 008 321 789 331 339 362 725 337 238 291 579 324 699 331 119 303 002 3 698 235 

2014 obrat/měsíc 280 649 288 329 345 189 382 048 396 270 357 655 388 904 372 520 367 136 374 279 342 486 348 881 4 244 346 

  obrat/den 12 757 14 417 16 438 18 193 19 814 17 031 16 909 17 739 16 688 17 013 18 026 17 444   

  vratka v % 0 0 0 0 9,98 12,19 5,84 12,33 14,15 11,48 14,27 15,68   

2015 obrat/měsíc 330 200 307 568 367 791 377 303 371 679 406 066 414 465 410 165 410 019 397 814 370 283 396 807 4 560 160 

  obrat/den 15 724 15 379 16 718 17 967 19 562 18 458 18 839 19 532 19 525 18 944 18 514 18 896   

  vratka v % 10,11 10,34 7,27 9,67 9,73 10,56 12,11 12,75 10,73 10,42 8,84 11   

            

  

 

 

 

 

 

 

 

                 



 

 

Obraty v Kč, prodejna 7, 2013 -2015 

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září  říjen listopad prosinec Celkem 

2013 obrat/měsíc 388 923 368 006 429 782 437 348 444 170 441 074 407 264 387 611 387 242 455 063 441 961 389 568 4 978 012 

2014 obrat/měsíc 400 214 413 736 458 865 444 914 409 577 456 413 411 633 393 705 429 643 470 422 410 416 426 667 5 126 205 

  obrat/den 18 192 20 687 21 851 21 186 20 479 21 734 17 897 18 748 19 529 21 383 21 601 21 333   

  vratka v %         12,66 11,39 6,02 9,87 8,87 7,07 7,88 7,65   

2015 obrat/měsíc 417 857 385 611 476 464 470 279 449 757 475 853 417 183 412 654 464 483 510 026 470 180 472 209 5 422 556 

  obrat/den 19 898 19 281 21 658 22 394 23 671 21 630 18 963 19 650 22 117 24 587 23 509 22 486   

  vratka v % 6,33 6,66 7,64 9,3 9,35 12,33 10,17 10,88 7,24 7,26 8,94 8,73   

                              

Obraty v Kč, prodejna 8, 2015 

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září  říjen listopad prosinec Celkem 

2015 obrat/měsíc         218 974 276 742 225 621 209 752 259 487 290 581 276 683 222 992 1 980 832 

  obrat/den         13 685 12 579 10 256 9 988 12 357 13 837 13 834 10 619   

  vratka v %         29,66 20,1 17,95 22,3 20,02 22,43 17,79 19,63   

 

 

 

 



 

 

Příl.2  Zisk prodejen v Kč v roce 2015 

 Prodejna 1 

 Měsíc Náklady ostatní Náklady na vlastní pečivo Výnosy Zisk  

1.  197 579 Kč    364 982 Kč   504 142 Kč  - 58 419 Kč  

2.  188 156 Kč    371 091 Kč   511 952 Kč  - 47 295 Kč  

3.  232 951 Kč    443 020 Kč   623 835 Kč  - 52 136 Kč  

4.  230 488 Kč    444 799 Kč   627 912 Kč  - 47 375 Kč  

5.  213 702 Kč    414 328 Kč   568 551 Kč  - 59 479 Kč  

6.  231 349 Kč    435 691 Kč   586 523 Kč  - 80 517 Kč  

7.  215 255 Kč    276 332 Kč   445 567 Kč  - 46 020 Kč  

8.  178 476 Kč    256 454 Kč   412 425 Kč  - 22 505 Kč  

9.  189 747 Kč    384 697 Kč   556 455 Kč  - 17 989 Kč  

10.  225 135 Kč    438 548 Kč   604 725 Kč  - 58 958 Kč  

11.  215 813 Kč    418 624 Kč   594 254 Kč  - 40 183 Kč  

12.  197 818 Kč    389 858 Kč   542 291 Kč  - 45 385 Kč  

Celkem - 576 261 Kč  

 

Prodejna 2 

 Měsíc Náklady ostatní Náklady na vlastní pečivo Výnosy Zisk  

1.  130 432 Kč    219 193 Kč   323 779 Kč  - 25 846 Kč  

2.  144 391 Kč    210 068 Kč   324 677 Kč  - 29 782 Kč  

3.  181 665 Kč    252 763 Kč   390 626 Kč  - 43 802 Kč  

4.  195 836 Kč    245 276 Kč   383 877 Kč  - 57 235 Kč  

5.  179 573 Kč    219 206 Kč   333 511 Kč  - 65 268 Kč  

6.  196 171 Kč    228 100 Kč   340 461 Kč  - 83 810 Kč  

7.  178 483 Kč    145 938 Kč   255 713 Kč  - 68 708 Kč  

8.  156 418 Kč    141 831 Kč   238 616 Kč  - 59 633 Kč  

9.  178 027 Kč    204 266 Kč   309 937 Kč  - 72 356 Kč  

10.  180 514 Kč    223 588 Kč   343 529 Kč  - 60 573 Kč  

11.  175 153 Kč    216 789 Kč   330 170 Kč  - 61 772 Kč  

12.  169 799 Kč    200 604 Kč   306 469 Kč  - 63 934 Kč  

Celkem - 692 719 Kč  

 

Prodejna 3 

 Měsíc Náklady ostatní Náklady na vlastní pečivo Výnosy Zisk  

1.  257 906 Kč    382 533 Kč   504 927 Kč  -135 512 Kč  

2.  222 045 Kč    350 723 Kč   499 383 Kč  - 73 385 Kč  

3.  270 374 Kč    429 394 Kč   600 070 Kč  - 99 698 Kč  

4.  256 015 Kč    440 078 Kč   603 552 Kč  - 92 541 Kč  



 

 

5.  250 133 Kč    402 426 Kč   554 065 Kč  - 98 494 Kč  

6.  262 565 Kč    399 613 Kč   571 434 Kč  - 90 744 Kč  

7.  261 320 Kč    288 597 Kč   474 111 Kč  - 75 806 Kč  

8.  255 330 Kč    264 638 Kč   442 279 Kč  - 77 689 Kč  

9.  279 364 Kč    393 244 Kč   565 049 Kč  - 97 598 Kč  

10.  269 403 Kč    436 271 Kč   607 279 Kč  - 91 443 Kč  

11.  262 451 Kč    407 928 Kč   565 161 Kč  -103 021 Kč  

12.  260 254 Kč    404 405 Kč   549 605 Kč  -115 054 Kč  

Celkem - 1 150 985 Kč  

 

Prodejna 4 

 Měsíc Náklady ostatní Náklady na vlastní pečivo Výnosy Zisk  

1.  393 093 Kč    496 828 Kč   790 135 Kč  - 99 786 Kč  

2.  363 069 Kč    484 907 Kč   795 250 Kč  - 52 726 Kč  

3.  428 331 Kč    591 334 Kč   941 371 Kč  - 78 293 Kč  

4.  426 057 Kč    603 822 Kč   943 965 Kč  - 85 913 Kč  

5.  379 385 Kč    540 672 Kč   870 559 Kč  - 49 497 Kč  

6.  389 342 Kč    551 843 Kč   890 963 Kč  - 50 222 Kč  

7.  381 564 Kč    420 748 Kč   747 600 Kč  - 54 712 Kč  

8.  350 152 Kč    394 527 Kč   728 741 Kč  - 15 938 Kč  

9.  423 600 Kč    538 925 Kč   898 932 Kč  - 63 593 Kč  

10.  422 294 Kč    576 338 Kč   973 977 Kč  - 24 655 Kč  

11.  396 133 Kč    530 469 Kč   912 775 Kč  - 13 827 Kč  

12.  401 167 Kč    556 671 Kč   910 053 Kč  - 47 785 Kč  

Celkem - 636 946 Kč  

 

Prodejna 5 

 Měsíc Náklady ostatní Náklady na vlastní pečivo Výnosy Zisk  

1.    67 949 Kč    146 487 Kč   192 327 Kč  - 22 109 Kč  

2.    70 381 Kč    142 761 Kč   189 289 Kč  - 23 853 Kč  

3.    70 136 Kč    177 664 Kč   233 717 Kč  - 14 083 Kč  

4.    84 117 Kč    169 545 Kč   223 992 Kč  - 29 670 Kč  

5.    74 558 Kč    154 061 Kč   199 743 Kč  - 28 876 Kč  

6.    76 755 Kč    155 329 Kč   198 948 Kč  - 33 136 Kč  

7.    52 494 Kč      99 870 Kč   146 695 Kč  - 5 669 Kč  

8.    46 528 Kč      94 276 Kč   137 143 Kč  - 3 661 Kč  

9.    85 904 Kč    143 839 Kč   183 026 Kč  - 46 717 Kč  

10.    48 504 Kč    145 597 Kč   191 250 Kč  - 2 851 Kč  

11.    73 595 Kč    147 079 Kč   192 907 Kč  - 27 767 Kč  

12.  100 400 Kč    133 144 Kč   171 274 Kč  - 62 270 Kč  



 

 

Celkem - 300 662 Kč  

 

Prodejna 6 

 Měsíc Náklady ostatní Náklady na vlastní pečivo Výnosy Zisk  

1.  230 567 Kč      62 107 Kč     284 498 Kč  - 8 176 Kč  

2.  229 255 Kč      57 995 Kč     266 527 Kč  - 20 723 Kč  

3.  268 725 Kč      74 809 Kč     316 710 Kč  - 26 824 Kč  

4.  217 510 Kč      78 041 Kč     325 086 Kč    29 535 Kč  

5.  236 108 Kč      77 072 Kč     319 881 Kč    6 701 Kč  

6.  280 947 Kč      84 991 Kč     352 679 Kč  - 13 259 Kč  

7.  268 496 Kč      65 869 Kč     371 279 Kč    36 914 Kč  

8.  254 942 Kč      67 115 Kč     352 977 Kč    30 920 Kč  

9.  277 124 Kč      81 435 Kč     352 599 Kč  - 5 960 Kč  

10.  269 226 Kč      83 900 Kč     342 213 Kč  - 10 913 Kč  

11.  237 916 Kč      76 370 Kč     318 450 Kč    4 164 Kč  

12.  244 616 Kč      83 238 Kč     341 550 Kč    13 696 Kč  

Celkem   36 075 Kč  

  

Prodejna 7 

 Měsíc Náklady ostatní Náklady na vlastní pečivo Výnosy Zisk  

1.  215 779 Kč    124 522 Kč     361 202 Kč     20 901 Kč  

2.  183 177 Kč    122 617 Kč     333 346 Kč     27 552 Kč  

3.  282 650 Kč    149 449 Kč     411 896 Kč  - 20 203 Kč  

4.  229 232 Kč    154 486 Kč     408 058 Kč     24 340 Kč  

5.  230 017 Kč    151 385 Kč     388 688 Kč       7 286 Kč  

6.  229 489 Kč    160 170 Kč     411 166 Kč     21 507 Kč  

7.  223 884 Kč    119 441 Kč     360 740 Kč     17 415 Kč  

8.  221 194 Kč    115 249 Kč     356 120 Kč     19 677 Kč  

9.  246 055 Kč    149 206 Kč     401 836 Kč       6 575 Kč  

10.  234 597 Kč    169 901 Kč     440 904 Kč     36 406 Kč  

11.  258 725 Kč    161 024 Kč     406 634 Kč  - 13 115 Kč  

12.  233 936 Kč    155 602 Kč     408 152 Kč     18 614 Kč  

Celkem  166 955 Kč  

 

Prodejna 8 

 Měsíc Náklady ostatní Náklady na vlastní pečivo Výnosy Zisk  

1. 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

2. 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

3. 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

4.    28 744 Kč  0 Kč 0 Kč 0 Kč 



 

 

5.  413 264 Kč    177 443 Kč   191 089 Kč  nekalkulováno 

6.  151 449 Kč    186 355 Kč   240 347 Kč  - 97 457 Kč  

7.  149 877 Kč    114 523 Kč   196 450 Kč  - 67 950 Kč  

8.  115 202 Kč    107 962 Kč   182 272 Kč  - 40 892 Kč  

9.  133 619 Kč    165 733 Kč   225 485 Kč  - 73 867 Kč  

10.  119 874 Kč    188 392 Kč   252 448 Kč  - 55 818 Kč  

11.  110 754 Kč    172 336 Kč   240 456 Kč  - 42 634 Kč  

12.    93 756 Kč    151 024 Kč   202 148 Kč  - 42 632 Kč  

Celkem - 820 868 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příl.3  Analýza obratu jednotlivých zákazníků maloobchodní sítě 

Odběrné místo 4. Q 
Průměrný měsíční 

obrat 3% 7% 10% 

1 203 687,00 Kč 67 895,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
20 368,70 

Kč 

2 138 684,00 Kč 46 228,00 Kč 0,00 Kč 9 707,88 Kč 0,00 Kč 

3 137 130,00 Kč 45 710,00 Kč 0,00 Kč 9 599,10 Kč 0,00 Kč 

4 135 366,00 Kč 45 122,00 Kč 0,00 Kč 9 475,62 Kč 0,00 Kč 

5 125 349,00 Kč 41 783,00 Kč 0,00 Kč 8 774,43 Kč 0,00 Kč 

6 123 336,00 Kč 41 112,00 Kč 0,00 Kč 8 633,52 Kč 0,00 Kč 

7 121 038,00 Kč 40 346,00 Kč 0,00 Kč 8 472,66 Kč 0,00 Kč 

8 104 459,00 Kč 34 819,67 Kč 0,00 Kč 7 312,13 Kč 0,00 Kč 

9 103 823,00 Kč 34 607,67 Kč 0,00 Kč 7 267,61 Kč 0,00 Kč 

10 87 924,00 Kč 29 308,00 Kč 848,34 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

11 84 345,00 Kč 28 115,00 Kč 850,41 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

12 77 428,00 Kč 25 809,33 Kč 758,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

13 76 802,00 Kč 25 600,67 Kč 729,57 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

14 74 048,00 Kč 24 682,67 Kč 642,66 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

15 73 783,00 Kč 24 594,33 Kč 728,46 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

16 68 698,00 Kč 22 899,33 Kč 667,92 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

17 68 236,00 Kč 22 745,33 Kč 704,25 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

18 67 783,00 Kč 22 594,33 Kč 658,53 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

19 63 899,00 Kč 21 299,67 Kč 658,65 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

20 63 328,00 Kč 21 109,33 Kč 600,93 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

21 63 155,00 Kč 21 051,67 Kč 589,17 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

22 61 913,00 Kč 20 637,67 Kč 594,09 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

23 60 072,00 Kč 20 024,00 Kč 752,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

24 60 062,00 Kč 20 020,67 Kč 601,41 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

25 59 642,00 Kč 19 880,67 Kč 425,43 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

26 58 746,00 Kč 19 582,00 Kč 609,42 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

27 57 947,00 Kč 19 315,67 Kč 534,51 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

28 57 449,00 Kč 19 149,67 Kč 556,53 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

29 55 617,00 Kč 18 539,00 Kč 605,04 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

30 53 797,00 Kč 17 932,33 Kč 553,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

31 53 705,00 Kč 17 901,67 Kč 441,66 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

32 52 963,00 Kč 17 654,33 Kč 534,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

33 52 810,00 Kč 17 603,33 Kč 560,94 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

34 51 929,00 Kč 17 309,67 Kč 595,26 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

35 51 238,00 Kč 17 079,33 Kč 543,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

36 49 638,00 Kč 16 546,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

37 48 001,00 Kč 16 000,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

38 45 671,00 Kč 15 223,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

39 44 583,00 Kč 14 861,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

40 44 568,00 Kč 14 856,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

41 44 466,00 Kč 14 822,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 



 

 

42 44 224,00 Kč 14 741,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

43 43 378,00 Kč 14 459,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

44 42 944,00 Kč 14 314,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

45 42 611,00 Kč 14 203,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

46 42 067,00 Kč 14 022,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

47 40 265,00 Kč 13 421,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

48 39 190,00 Kč 13 063,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

49 38 463,00 Kč 12 821,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

50 38 327,00 Kč 12 775,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

51 37 866,00 Kč 12 622,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

52 37 776,00 Kč 12 592,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

53 37 733,00 Kč 12 577,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

54 37 287,00 Kč 12 429,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

55 37 155,00 Kč 12 385,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

56 37 124,00 Kč 12 374,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

57 37 090,00 Kč 12 363,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

58 36 811,00 Kč 12 270,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

59 36 577,00 Kč 12 192,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

60 36 407,00 Kč 12 135,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

61 35 803,00 Kč 11 934,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

62 35 705,00 Kč 11 901,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

63 33 711,00 Kč 11 237,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

64 33 629,00 Kč 11 209,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

65 33 606,00 Kč 11 202,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

66 33 568,00 Kč 11 189,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

67 32 292,00 Kč 10 764,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

68 31 734,00 Kč 10 578,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

69 31 395,00 Kč 10 465,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

70 31 300,00 Kč 10 433,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

71 30 705,00 Kč 10 235,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

72 30 400,00 Kč 10 133,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

73 29 616,00 Kč 9 872,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

74 29 395,00 Kč 9 798,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

75 29 288,00 Kč 9 762,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

76 29 192,00 Kč 9 730,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

77 28 786,00 Kč 9 595,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

78 28 754,00 Kč 9 584,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

79 27 982,00 Kč 9 327,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

80 27 650,00 Kč 9 216,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

81 27 622,00 Kč 9 207,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

82 27 473,00 Kč 9 157,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

83 27 341,00 Kč 9 113,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

84 27 273,00 Kč 9 091,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

85 27 165,00 Kč 9 055,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

86 27 139,00 Kč 9 046,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 



 

 

87 27 000,00 Kč 9 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

88 26 544,00 Kč 8 848,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

89 26 102,00 Kč 8 700,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

90 25 818,00 Kč 8 606,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

91 25 781,00 Kč 8 593,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

92 25 432,00 Kč 8 477,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

93 25 118,00 Kč 8 372,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

94 24 711,00 Kč 8 237,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

95 24 668,00 Kč 8 222,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

96 24 602,00 Kč 8 200,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

97 24 236,00 Kč 8 078,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

98 24 057,00 Kč 8 019,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

99 23 819,00 Kč 7 939,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

100 23 016,00 Kč 7 672,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

101 22 358,00 Kč 7 452,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

102 22 291,00 Kč 7 430,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

103 21 551,00 Kč 7 183,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

104 21 184,00 Kč 7 061,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

105 21 139,00 Kč 7 046,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

106 20 909,00 Kč 6 969,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

107 19 917,00 Kč 6 639,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

108 19 808,00 Kč 6 602,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

109 19 423,00 Kč 6 474,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

110 18 667,00 Kč 6 222,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

111 17 908,00 Kč 5 969,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

112 17 822,00 Kč 5 940,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

113 17 658,00 Kč 5 886,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

114 17 260,00 Kč 5 753,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

115 17 127,00 Kč 5 709,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

116 17 119,00 Kč 5 706,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

117 16 774,00 Kč 5 591,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

118 16 762,00 Kč 5 587,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

119 16 227,00 Kč 5 409,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

120 16 217,00 Kč 5 405,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

121 15 991,00 Kč 5 330,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

122 15 846,00 Kč 5 282,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

123 15 435,00 Kč 5 145,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

124 15 310,00 Kč 5 103,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

125 15 227,00 Kč 5 075,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

126 14 763,00 Kč 4 921,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

127 14 481,00 Kč 4 827,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

128 14 423,00 Kč 4 807,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

129 14 097,00 Kč 4 699,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

130 14 092,00 Kč 4 697,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

131 13 620,00 Kč 4 540,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 



 

 

132 13 451,00 Kč 4 483,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

133 13 349,00 Kč 4 449,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

134 12 849,00 Kč 4 283,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

135 12 548,00 Kč 4 182,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

136 12 540,00 Kč 4 180,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

137 12 400,00 Kč 4 133,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

138 12 235,00 Kč 4 078,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

139 12 205,00 Kč 4 068,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

140 12 074,00 Kč 4 024,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

141 11 939,00 Kč 3 979,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

142 11 550,00 Kč 3 850,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

143 11 528,00 Kč 3 842,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

144 11 030,00 Kč 3 676,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

145 10 902,00 Kč 3 634,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

146 10 799,00 Kč 3 599,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

147 10 505,00 Kč 3 501,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

148 10 435,00 Kč 3 478,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

149 10 322,00 Kč 3 440,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

150 10 169,00 Kč 3 389,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

151 9 256,00 Kč 3 085,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

152 8 974,00 Kč 2 991,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

153 8 679,00 Kč 2 893,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

154 8 657,00 Kč 2 885,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

155 8 409,00 Kč 2 803,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

156 7 915,00 Kč 2 638,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

157 7 695,00 Kč 2 565,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

158 7 242,00 Kč 2 414,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

159 7 156,00 Kč 2 385,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

160 6 074,00 Kč 2 024,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

161 5 583,00 Kč 1 861,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

162 4 942,00 Kč 1 647,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

163 4 682,00 Kč 1 560,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

164 4 557,00 Kč 1 519,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

165 4 420,00 Kč 1 473,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

166 4 050,00 Kč 1 350,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

167 3 953,00 Kč 1 317,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

168 3 933,00 Kč 1 311,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

169 3 645,00 Kč 1 215,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

170 3 627,00 Kč 1 209,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

171 3 524,00 Kč 1 174,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

172 3 470,00 Kč 1 156,67 Kč 0,00 Kč 111,37 Kč 0,00 Kč 

173 3 356,00 Kč 1 118,67 Kč 0,00 Kč 2,87 Kč 0,00 Kč 

174 3 209,00 Kč 1 069,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

175 2 920,00 Kč 973,33 Kč 0,00 Kč 66,43 Kč 0,00 Kč 

176 2 811,00 Kč 937,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 



 

 

177 2 562,00 Kč 854,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

178 2 403,00 Kč 801,00 Kč 0,00 Kč 168,21 Kč 0,00 Kč 

179 2 348,00 Kč 782,67 Kč 0,00 Kč 79,59 Kč 113,70 Kč 

180 2 148,00 Kč 716,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

181 2 134,00 Kč 711,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

182 1 687,00 Kč 562,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

183 1 680,00 Kč 560,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

184 947,00 Kč 315,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

185 856,00 Kč 285,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

186 737,00 Kč 245,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

 
5 934 318,00 Kč 1 978 106,00 Kč 

16 346,61 
Kč 

69 671,42 
Kč 

20 482,40 
Kč 

 

 

 


