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ANOTACE 

Práce se zaměřuje na otázku zefektivnění logistického systému společnosti „Samaraněftěgaz“ 

a.s., která se nachází v Rusku, ve městě Samara. Zabývá se též analýzou současné situaci na 

místním trhu ropných produktů a jejím dopadem na výsledky činnosti vybrané společnosti. 
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Streamlining of logistic system in the company  

ANNOTATION 

The work focuses on the question of streamlining logistics system in the JSC “Samaraněftěgaz” 

company and which is located in Russia in Samara. It also deals with the analysis of the current 

situation in the local market of petroleum products and its impact on the performance of the 

selected companies. 
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ÚVOD 

Hlavní úlohou řízení v současné době tržního hospodářství je minimalizace rizika 

podnikatelské činnosti na základě posouzení každého z přijatých řešení z hlediska možností 

zvýšení ekonomického zisku. Podniky v tržních podmínkách, jako nezávislé hospodářské 

subjekty nesou plnou odpovědnost za výsledky výroby a ekonomické aktivity zaprvé před jejich 

vlastníky, zaměstnance a věřitele. Činnost společnosti a její finanční výsledky závisí na mnoha 

vnějších i vnitřních faktorů vlivu. Vnější faktory se objektivně skládají, společnost nemůže 

aktivně ovlivňovat jejich vývoj. Vnitřní faktory, které mají být mobilizovány pro nejpříznivější 

účetní dopad vnějších faktorů.  

Fungování tržního hospodářství vyžaduje, aby podniky zlepšovali efektivitu výroby, 

konkurenceschopnost produktů a služeb, udržitelné polohování na základě zavedení vědeckého 

a technologického pokroku, účinných forem hospodaření a řízení výroby, obchodní revitalizaci.  

Zvýšení efektivity hospodářské činnosti je podmínkou přežití výrobních jednotek  

v tržním hospodářství a taky je trvalým cílem ředitelství podniku. Integrovaná, tj. komplexní 

analýza efektivity ekonomických činností dovoluje zhodnotit všechny faktory, které určují 

efektivitu podniku a najít všechny zásoby pro její zvýšení. Tato analýza je založena na jasném 

pochopení faktorů a zásob zvýšení efektivity a jejich vyhodnocování.  

Významná role v rozvoji podniků je ve vlastnictví hledání a čerpání rezerv s cílem 

zlepšit výsledky podniků. Ekonomická podstata rezerv pro zvýšení efektivity výroby spočívá  

v nejvíce kompletním a efektivním využití rostoucího potenciálu pro tvorbu dalších vysoce 

kvalitních výrobků s co nejnižšími náklady lidské práce na jednotku výkonu. K vnitřním 

rezervám patří ty, které jsou označeny a mohou být použity pouze ve zkoumaném podniku. 

Tyto rezervy jsou založeny na více kompletním a nákladově efektivním využití výrobní 

kapacity, pracovních a materiálních zdrojů, uplatnění nejnovějších výsledků vědeckého  

a technologického pokroku v oblasti strojírenství, technologie a organizace výroby, vývoje 

správné strukturní, cenové, investiční strategie v oblasti obchodu a tak dále.  

Cílem bakalářské práce je na základě analýzy logistického systému podniku vytvoření 

účinných návrhů na zlepšení takového důležitého prvku logistického systému jako logistika 

zásob s cílem zlepšení finančních výsledků společnosti. 

Předmětem analýzy je proces zlepšování logistického systému s cílem zlepšit finanční 

výsledky společnosti.  

Problémy, které je třeba řešit v procesu vývoje této bakalářské práce, jsou:  
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- analýza a vyhodnocení finanční a hospodářské činnosti podniku;  

- identifikace faktorů a příčin, které určí současnou situaci;  

- analýza logistického systému společnosti;  

-identifikace a mobilizace zásob pro zvýšení efektivity finanční a hospodářské činnosti 

podniku;  

- příprava a zdůvodnění rozhodování pro management podniku, zaměřených na to, jak 

je možné zlepšit efektivitu finanční a hospodářské činnosti podniku zlepšením logistického 

systému. 

Strukturálně, projekt se skládá ze tří částí, z nichž první představuje teoretický rámec 

týkající se místa logistického managementu v činnosti společnosti a její cílovou instalace, role 

finančních ukazatelů, jako jsou příjmy, náklady a zisky v teorii a praxi logistického systému.  

Druhá část zkoumá logistický systém "Samaraněftěgaz" a.s. a odhalí její vliv na finanční 

výsledky organizace. 

Výsledky analytických výzkumu společnosti nám umožňují vyvodit závěry o úrovni 

stavu obchodních a finančních činností podniku, stav logistického systému a určení způsobů 

zlepšení logistického systému s cílem zlepšit finanční výsledky společnosti " Ros & Nefť " a.s. 

v rámci navržených k provádění způsobů rozvoje společnosti a jednotlivých akcí.  

Třetí kapitola je věnována vývoji slibných způsobů zlepšení jednotlivých prvků 

logistického systému společnosti s cílem zlepšit svou finanční výkonnost.  

Navržená k zavádění opatření zaměřená na zlepšení ekonomické efektivity podniků, 

obsahují specifické oblasti rozvoje s posouzením jejich nákladové efektivity.  

To znamená, že činnosti účetní jednotky a její výsledky jsou závislé na mnoha 

faktorech: na situaci na trhu, kvalitě produktů, konkurenceschopnosti, technologické úrovni, 

struktuře a využívání zdrojů, včetně finančních.  

Logistický systém je jedním z nejdůležitějších prvků v oblasti logistiky. Ve společnosti 

"Ros & Nefť" a.s. logistický systém - adaptivní systém se zpětnou vazbou, který provádí 

logistické operace a logistických funkcí, a skládá se z jednotek, vyrábějících, zušlechťovacích 

a absorbujících materiální a související informační a finanční toky (Selezneva a Ionova, 2003). 

Logistický systém, používaný společností, zahrnuje nejen funkční oblastí, ale také spolupracuje 

s ředitelskými funkcemi (plánování, organizace a řízení (Liubushkin, Leschseva  

а Diakova, 1999)). Proto, v rámci téma této práce, věnuje se pozornost problému zlepšení 

logistického systému s cílem zlepšit finanční výsledky společnosti.  

Společnost, která vybírá strategii své činnosti zaměření na zlepšení logistického 

systému, aktivuje všechny své zdroje k jejímu provádění, protože volba správné strategií a její 
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realizace by měla vést ke konečnému výsledku činností každé společnosti – zisku a zlepšení 

finančních výsledků jako celku. 

Celkově, práce spočívá v následujících bodech: 

1) Umístění logistického managementu ve firmě: základní funkce a formy organizace 

řízení logistiky; logistické a strategické plánování; výnosy, náklady a zisky v teorii a praxi 

logistického systému.  

2) Analýza logistického systému z "Samaraněftěgaz" a.s. a jeho vliv na finanční 

výsledky společnosti: analýza finanční a hospodářské činnosti podniku; Analýza finančních 

výsledků společnosti; analýza faktorů vnějšího a vnitřního prostředí poškozující finanční 

výsledky společnosti; Analýza logistického systému a jeho vliv na finanční výsledky 

společnosti.  

3) Vývoj návrhů na zlepšení logistického systému v zájmu zlepšení finančních výsledků 

"Samaraněftěgaz" a.s.: základní cesty ke zlepšení finančních výsledků a finanční situaci 

společnosti; Optimalizace řízení zásob paliva společnosti; Výpočet ekonomických dopadů 

daných opatření ke zlepšení logistického systému s cílem zlepšit finanční výsledky společnosti; 

Výpočet bodu zvratu pro systém podnikové logistiky. 
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1 CHARAKTERISTIKA LOGISTICKÝCH ČINNOSTÍ 

Na logistiku můžeme nahlížet dvojí perspektivou. V užším pojetí lze logistiku chápat jako 

distribuci. Druhou možností je vnímat logistiku globálněji – v širším pojetí tvoří distribuční 

logistika dominující, nikoliv však jedinou, součást komplexu, který představuje logistika 

integrální. Jaké činnosti a procesy lze tedy vnímat jako součást logistiky? 

Souvztažnost s logistikou má ve firmách celá řada činností. Je to například vše, co souvisí 

s managementem logistiky. Rozhodnutí logistické exekutivy ve firmě, která se přímo dotýkají 

plánování a řízení materiálových toků, musí být „informovaná“. Logistické činnosti, které se 

zabývají vypracováním metodologie, strategie, postupů a koncepcí, které jsou pro práci 

logistického managementu klíčové, jsou pro chod firmy zásadní. Na znalosti metodologie  

a koncepce navazuje souhrn samotných výkonných logistických činností, které konkrétně 

zpracovávají firemní logistické funkce.  

K plné logistické kompetenci firmy samozřejmě nepatří jen využití empiricky podložených 

východisek pro rozhodování, správná hierarchizace logistických činností, informací a úkolů, 

ale také efektivní komunikace. A to jak vnitrofiremní – horizontální, tak, v rámci širšího pojetí 

logistiky, mezi všemi články logistického řetězce. Nutnost dobré komunikace a koordinace 

vyplývá z procesního charakteru jednotlivých segmentů logistiky. 

Tok materiálu, informací, financí, plánování i řízení nikdy nestojí samostatně; jsou to 

logistické procesy. Tyto souběžné logistické procesy se musí v přesně daných bodech setkat  

a vzájemně se podporovat, aby působily synergicky a vedly k co nejefektivnějšímu dosažení 

ekonomických cílů firmy. 

Logistická akademie stojí na precizních znalostech teorie i reálného prostředí logistiky. 

Naše školení a kurzy logistiky vám mohou pomoci s orientací v nejnovějších logistických 

trendech a optimalizací vaší firemní logistiky. Certifikátem a titulem z Logistické akademie 

získáte kromě oborové prestiže také veškeré know-how a odporu pro to, abyste maximálně 

zužitkovali svůj firemní potenciál. (Bazala, 2014) 

1.1 Umístění logistického managementu ve společnosti  

Základní funkce a formy organizace řízení logistiky. 

Koncept logistického systému je jedním ze základních konceptů logistiky. Existuje celá 

řada systémů pro zajištění fungování hospodářského mechanismu. V této sadě, je třeba vyčlenit 

logistické systémy s cílem jejich syntézy, analýzy a zlepšení. Logistický systém - komplexní 

organizačně – dokončený (strukturovaný) ekonomický systém, skládající se z propojených do 
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jednoho procesního řízení materiály a související toky prvků a jednotek, které stanovenými 

hranicemi a provozními úkoly jsou propojeny interními cíli obchodování a (nebo) vnějších cíli 

(Ilienkova, 1997).  

Z mnoha různých systémů, se logistické systémy odlišují soustavou prvků, povahou 

spojení mezi nimi, organizací a integračními vlastností.  

Charakteristické rysy logistického systému (Selezneva а Ionova, 2003):  

- dostupnost procesu toku jednotek;  

- zvláštní integrita systému.  

Vzhledem k tomu, že jakýkoliv logistický systém inherentních vlastností, 

charakteristických pro systém jako celek, je možné charakterizovat vlastnosti logistických 

systémů v rámci každé z vlastností uvedených v následujícím odstavci.  

První vlastnost: systém logistiky je integrovaný soubor prvků, které na sebe vzájemně 

působí. Odlišují se tyto prvky logistických systémů:  

Nákup - subsystém, který zajišťuje proud dodávání materiálu v systému logistiky.  

Sklady - budovy, stavby, zařízení a podobné, kde zásoby jsou dočasně umístěny  

a uloženy a materiálové toky jsou převedeny.  

Zásoby - materiály, které umožňují, aby systém rychle reagoval na změny v poptávce, 

zajistí jednotnost dopravy, jakož i pomoci řešit řadu dalších problémů v logistických 

systémech.  

Dopravní systém - tento prvek jako ostatní, je složitý systém. To zahrnuje materiální  

a technické zázemí, jehož prostřednictvím je přepravován náklad, kromě toho dopravní systém 

zahrnuje infrastrukturu pro jeho fungování.  

Informace - subsystém, který poskytuje informační spojení mezi ostatními prvky 

logistického systému, monitoruje implementaci logistických operací, a řeší řadu dalších úkolů.  

Prodej - subsystém, který poskytuje odbyt materiálového proudu z logistického 

systému.  

Druhá vlastnost: existuje podstatné spojení mezi jednotlivými prvky logistického 

systému, které s legitimní potřebou definuje integrační schopnosti systému.  

Třetí vlastnost: spojení mezi prvky logistického systému je uspořádané určitým 

způsobem, tj. logistický systém je organizován.  

Čtvrtá vlastnost: logistický systém má integrační vlastnosti, které nepatří ani k jednomu 

prvků zvlášť. To je schopnost dodat ten správný produkt, ve správný čas, ve správné místo,  

v požadované kvalitě, s minimálními náklady a schopnost přizpůsobit se měnícím se 
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podmínkám okolního prostředí (změny v poptávce po produktu nebo službě, neočekávaného 

selhání technického vybavení, atd.). (Osipova а Sinyaeva, 2000) 

Jako logistický systém můžeme zkoumat výrobní závody, územně-výrobní komplexy, 

obchodní podniky, atd. Cílem logistického systému - dodání zboží a výrobků v daném místě, 

ve správném množství a rozsahu, v co největší míře připravených pro výrobu nebo osobní 

spotřebu, za podmínek stanovené výši nákladů.  

Při rozhodování o taktice a strategií potřebujeme v logistickém systému jasně definovat 

hranice systému logistiky.  

Hranice logistického systému jsou určeny cyklem výrobního procesu (Obr. 1). Jednotky 

výroby ve formě materiálového toku, vstupujícího do logistického systému, ukládány, 

zpracovávány a znovu se uskladňují, zatímco následně vystupují ze systému logistiky pro 

následnou spotřebu. Po jejím odchodu, podnik obdrží finanční prostředky, které znovu vstupují 

do logistického systému. 
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Obrázek 1 Vymezeni hranic logistického systému na základě cyklického obracení 

investičních statků (Selezneva a Ionova, 2003) 

- materiálové toky 

 

 - finanční toky 
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 Princip vymezení hranic logistického systému na základě cyklického obracení investičních 

statků byl nazýván princip "placení peněz - získání peněz" (Obr. 2). 

 

 

F2 je vyšší než F1 a kvalitativní ukazatele MT2 jsou lepší než MT1. 

Funkce logistického managementu společnosti jsou realizovány v určité organizační 

struktuře logistického systému (LS), který je chápán jako kvalitativně - určitý, relativně - 

stabilní pořadí funkčních vztahů mezi jednotkami. (Shemetov,2004)  

V procesu vyvíjení teorie řízení výroby a různých aspektů managementu jako 

aplikované na současnou úroveň tržních vztahů rozlišují se následující základní organizační 

struktury ovládání: lineární, funkční, štábní, lineárně-štábní pro zajištění flexibility řízení 

složitých hospodářských objektů, jaké jsou velké společnosti. Základní organizační struktury 

jsou doplněny dalšími programově-cílených forem řízení v různých matričních strukturách: 

projektový management, produkční management, koordinační komise, integrální ovládání, atd. 

(Selezneva а Ionova, 2003). Studie geneze organizačních struktur řídicích systémů ukazuje, že 

pro syntézu efektivní organizační struktury LS jsou potřebné tyto podmínky:  

1) přidělení potřebných a dostatečných funkcí logistického managementu (klíčových 

logistických aktivit);  

2) vyčlenění článků logistického systému (ČLS) pro řídicí funkce, potřebné pro 

realizace globálních cílů LS;  

3) existence vztahů logistického managementu (koordinace, integrace, harmonizace) 

mezi vybranými ČLS.  

Při vytváření organizační struktury, funkční struktura LS vždy zůstává jejím hlavním 

jádrem, ona definuje obsah procesu řízení logistiky. 

Zvláštnosti LS je skutečnost, že téměř každý ČLS je syntézou objektu a předmětu řízení, 

přičemž jednotlivé články mohou být funkčně oddělené logistické subsystém, s vlastními cíli  

F1 – finanční prostředky, 

které vynaloží logistický 

systém, za vstupní materiály 

MT1 – vstupní materiálový tok 

logistického systému 

F2 – finanční prostředky, které 

spotřebitel vynaloží za výstupní 

výrobek logistického systému 

MT2 – výstupní materiálový 

tok logistického systému 

Logistický systém 

Obrázek 2 Propojení logistického systému s okolním prostředím (Selezneva a Ionova, 

2003) 
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a místními kritérií optimalizace. Proto, dosažení strategického cíle LS má být zajištěno 

poskytnutím požadované úrovně koordinace a integrace řízení politiky na nejvyšších úrovních 

řízení společnosti, například ve formě oddělení logistiky integrálního manažera, atd.  

Genesis organizačního zabezpečení podnikového řízení logistického managementu  

v zahraničí, stejně jako samotný vývoj logistiky, má několik charakteristických fází (viz Příloha 

3). Graf odráží tři hlavní etapy (fáze) vývoje organizačních struktur LS: fragmentové vyčlenění, 

funkční agregace a procesní integrace. Každá z těchto fází má své vlastní charakteristiky vzniku 

a rozvoje organizačních struktur, které realizují provádění funkci firemního logistického 

managementu. (Sheremet, Shaifullin а Negashin, 2001) 

Zabezpečení funkce, nyní patřících do výsady logistiky, pro tradiční oblasti organizace 

řízení v zahraničních společnostech (podle diagramu v příloze 4) prošel významnými změny  

v dalších fázích vývoje organizační podpory pro řízení logistického managementu. Do určité 

míry tato situace se skládá i v ruských podnicích v tržních podmínkách. Vývoj procesové 

funkční a informační integrace v oblasti logistiky vedl ke zvýšení role koordinujících 

integrujících funkce, které v organizačních strukturách LS prováděli speciálně vytvořené 

oddělení logistiky takzvaných integrovaných logistických manažerů, členové  

«top» - pracovníků vedení společnosti. Integrované manažeři koordinují logistickou strategií 

společnosti s marketingovou, jsou zodpovědné za vypracování a realizace strategického 

logistického plánu společnosti. Jedním z nejdůležitějších úkolů integrovaného řízení je 

koordinace zájmů a cílů místního provozování logistických zprostředkovatelů v LS, což 

eliminace konfliktů, které vznikají, pro co nejefektivnější realizace globálního cílů řízení 

materiálními, informačními a finančními toky. (Selezneva а Ionova, 2003) 

Typické funkce integrovaných logistických manažerů velkých západních společností 

(na úrovni hlavního ředitele) jsou:  

- zavedení dlouhodobých cílů a záměrů řízení logistiky;  

- koordinace logistiky marketingových a výrobních strategií firmy;  

- členění pravomocí pro správu materiálními a souvisejícími informačními a finančními 

toky;  

- koordinace zájmů dodavatelů materiálních zdrojů (MZ), obchodních, dopravních  

a dalších logistických zprostředkovatelů, působících v LS společnosti;  

- eliminace střetu, které vznikají;  

- formulace cílů a omezení řízení zásob v dodávce značkových sítě (řízení nákupu, 

výroby, distribuce);  

- určení výše investic do systému řízení zásob (informační systém, skladování);  
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- rozvoj strategického logistického plánu a jeho koordinaci s výrobním programem;  

- stanovení potřebných finančních zdrojů a rozpočtového plánu strategické logistiky;  

- definice logistického informačního systému (LIS) a platných požadavků používaných 

informačními a komunikačními technologií (IKT);  

- stanovení personální politiky řízení logistického managementu, vzdělávacích 

programů a rozvoje zaměstnanců;  

- revize strategie řízení zásob, skladování v souladu se změnami v oblasti marketingu  

a výrobní strategií firmy;  

- identifikace oblasti optimalizace a snížení celkových logistických nákladů.  

Horizontálně - orientované organizační struktury LS se liší od běžných  

svisle - orientovaných hierarchických struktur těmito hlavními rysy:  

- organizační struktura orientována kolem celého projektu (procesu);  

- laděná podle úrovní (úkolů) hierarchie;  

- použití personálu každého horizontálního úrovni pro řešení všech problémů řízení;  

- zapojení uživatelů k vyřešení určitého problému;  

- maximalizace vazby mezi úrovněmi LS (logistických kanálů);  

- vysoká úroveň povědomí pracovníků managementu a neustálé zlepšování jejích 

kvalifikace;  

- podpora iniciativ personálu pro zlepšení managementu.  (Sheremet, Shaifullin  

а Negashin, 2001) 

1.2 Logisticko-strategické plánování  

Rozpracování logistické strategie má centrální místo ve společnosti zároveň  

s korporátním marketingem a výrobní strategiemi a zřízením mise. Logistická strategie by měla 

být v souladu s korporátní strategií společnosti a následovat ji v souladu s jejím posláním.  

Při vypracování logistické strategií by se mělo odpovědět na následující klíčové otázky:  

1. Jaký je typ firem, které zastupujeme teď?  

2. Jaký typ společnosti chceme reprezentovat v budoucnu? 

3. Kdo jsou naši zákazníci (kupující)?  

4. Jaká je povaha a vlastnosti našeho podnikání?  

5. Jaké jsou alternativní způsoby rozvoje našeho podnikání?  

6. Jaké jsou naše silné a slabé stránky v porovnání s konkurencí?  

7. Jakou firemní strategie chceme identifikovat?  

8. Jaký druh marketingové strategie (produktu) je nejvhodnější pro nás? 
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9. Jaká by měla být logistiky strategie pro určitý hospodářský (výrobku) strategie?  

10. Jaké jsou hlavní cíle a cíle strategie logistiky?  

11. Jaký by měl být strategický plán logistiky?  

12. Jaký je rozpočet potřebný pro realizaci strategického plánu?  

13. Jak organizovat sledování provádění strategického plánu? 

14. Jaké jsou klíčové logistické aktivity, které bychom měly mít přednostně v plánu?  

15. Jaká by měla být úroveň integrace logistických činností?  

16. Jaká je jednotka (části) logistického plánu?  

17. Jaká je povaha vnějšího prostředí?  

18. Jaká je povaha, úroveň a charakteristiky trhu?  

19. Kdo jsou našimi hlavními konkurenty na trhu, a to je pro každého účastníka  

ve srovnání s naší společnosti?  

20. Jaká byla logistika našich minulých politik a způsobů, co se změnilo? 

21. Jaké byly investice do provádění předcházejících logistických strategií a kde lze získat 

nové investice?  

22. Jaká je prognóza změn faktorů (indexy, ukazatele) z vnějšího prostředí?  

23. Jaký by měl být základ našeho strategického logistického plánu?  

24. Jaký by měl být nejnaléhavější program ucelený dosažení cílů logistické strategie?  

25. Jaká jsou rizika spojená s realizací logistické strategie?  

26. Jak kvantifikovat výkon logistické strategie?  

Rozšířeně vývojový proces logistické strategie společnosti může být představen v podobě 

diagramu (Obr. 3). Schéma ukazuje logistickou strategie, s propojením korporátních 

strategických cílů podniku, marketingové a výrobní strategie a skládá se z následujících 

hlavních komponent (Selezneva а Ionova, 2003):  

- logistické konfigurace sítě;  

- koordinace a rozvoj organizační struktury LS;  

- definice strategických požadavků na kvalitu výrobků a služeb zákazníkům;  

- integrovaný systém řízení zásob logistického informačního systému. 
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Strategická řešení pro konfigurace logistické sítě zahrnují definici kvality, nasazení  

a konfiguraci logistických řetězců, kanálů, skladů, terminálů, logistických center, míst 

manipulace s nákladem, atd., které zajišťují úsporné pokrytí trhu hotových výrobku.  

Strategie koordinace a organizace určuje organizační a funkční strukturu LS, prioritní 

klíčové logistické činnosti a strategické vztahy mezi logistickými zprostředkovateli v LS.  

Strategie zákaznického servisu identifikuje hlavní parametry kvality produktů  

a logistických služeb, které musí splňovat požadavky a budoucí očekávání spotřebitelů výrobků 

(služby) společnosti.  

Integrovaná strategie (systém) řízení zásob zahrnuje rozmístění funkcí koordinace, 

regulace (doplňování) zásob v plném dodavatelském řetězce od dodavatelů do koncových 

uživatelů.  

Konečně jednou z hlavních složek logistické strategie je LIS, propojující informační  

a telekomunikační kanály a IKT základní, jednoduché a komplexní logistické činnosti a rozsah 

podnikání. (Vihanskii, 2000) 

LIS poskytuje rozhraní s vnějším prostředím přes marketingové strategie, a s vnitřním 

mikroprostředím společnosti přes výrobní strategie.  

Mise podniku 

Korporátní strategie (cíle) 

Marketingová strategie Výrobní strategie 

Okolní prostředí: 

- Ekonomie 

- Legislativa 

- Technologie 

- Ekologie 

- Konkurence 

Vnitřní mikroprostředí: 

- Finance 

- Zařízení 

- Investice 

- Pracovní sila 

- Technologie 

 

Logistická strategie: 
- Konfigurace toku 

dodávek 

- Koordinace a organizace 

- Logistický servis 

- Řízení zásob 

- Informační zabezpečení 

Propojení s okolním prostředím 

Cíle 

Úkoly 

Identifikace rizik a management 

Realizace strategie 

Informační technologie 

Systém monitoringu 

Obrázek 3 Schéma vypracování logistické strategie podniku (Rogozhin, 2004) 
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Vývoj logistických strategií podle diagramu (Obr. 3) probíhá ve čtyřech fázích: 

hodnocení, analýza možnosti, stanovení priorit, realizace.  

Ve fázi hodnocení logistická strategie je umístěna ve vztahu k misi a podnikové strategie 

organizace na trhu. Měla by být pečlivě analyzována celková ekonomická a politická situace, 

identifikovány tendence jejich změn po dobu 5-15 let. Podrobnější odhad se provádí pro 

rozhrání logistické strategie s marketingovou a výrobní. 

Zejména s ohledem na ekonomické trendy (na celostátní i regionální úrovni) musí být 

vyhodnocena dynamika makroekonomických ukazatelů (inflace, HDP, kurzy cizích měn, 

úrokové sazby, burzovní ukazatele, atd.), demografické trendy, technologické a vědecké úrovně 

v příslušných odvětvích, trendy ve vývoji trhů, možné skupiny konkurentů, legislativa, atd.  

Logistická strategie je ovlivněna některými z ukazatelů okolního prostředí.  

(Vihanskii, 2000) 

Ve druhé fázi vývoje logistické strategií jsou vybrány a analyzovány možná strategická 

rozhodnutí na úrovni korporace jako celku a jednotlivých oddělení, určují se základní 

požadavky na komponenty logistické strategií.  

Třetím krokem je stanovení priority a výběr jedné z dominantních strategií ze sady 

možných alternativ. Současně zásadní význam má včasné určení zdrojů potřebných k provádění 

strategie a cest k jejich obdržení.  

Konečně, poslední fáze je vytvoření strategického plánu logistiky s konkrétní definici 

agregátních ukazatelů jak celkově pro LS tak i pro jednotlivé úrovně řízení. V této fázi, 

organizační struktura LS bude schválená, určuje se základní LIS pro posuzování plnění 

strategických cílů a monitorování.  

Integrovaný proces logistického plánování je znázorněn na následujícím obrázku 4 

(Selezneva а Ionova, 2003). 

 

 

  

 

Obrázek 4 Proces logistického plánování (Rogozhin, 2004) 



 

20 

 

Jako jedné z hlavních cílů, vypracovaných zahraničními firmy logistických strategií jsou 

obvykle:  

- snížení nákladů;  

- minimalizace investic do LS;  

- zlepšení logistických služeb. 

Strategie snižování nákladů je zaměřena na snížení provozních komponent nákladů, 

spojených především s pohybem MZ, RV, HV (distribuce) a výrobků z inventáře. Nejlepší 

strategie je formulována jako výsledek alternativního výběru mezi možnými varianty systému 

"skladování - distribuce" pomocí lepšího umístění skladů, optimalizace skladových zásob, 

výběru optimálních způsobů distribuce a cest, atd. Úroveň služeb je obvykle omezena, dokud 

nebyly nalezeny nejlepší souhrnné náklady, a maximalizace je prioritou.  

Strategie minimalizace investic spojena s nalezením nejlepších způsobů organizace LS, 

které umožňují získat maximální návratnost vloženého kapitálu. Praktickou orientaci realizace 

této strategie jsou například přímé dodávky HV pro spotřebitele (bez skladování), využívání 

veřejných skladů, rozšířené používání JIT konceptu do výroby a distribuce, využití logistických 

partnerů v LS, atd.  

Strategie pro zlepšení služeb zákazníkům vychází z předpokladu, že zlepšení kvality 

produktů a služeb vede k vyšším ziskům podniku od expanze zóny trhu prodeje a zvýšení 

objemu prodeje. Kromě toho, taková strategie posílí postavení společnosti na trhu a zlepší její 

obraz, co v konečném důsledku ovlivňuje růst hrubého zisku.  

Nicméně, v těchto strategiích důležité místo patří problematice optimalizace kvality 

služeb, jakož i poskytování spotřebitelům ultra-vysoké úrovně služeb, kterou oni nepotřebují, 

což vede pouze k dodatečným nákladům. (Rogozhin, 2004) 

1.3 Výnosy, náklady a zisky v teorii a praxi logistického systému 

V oblasti logistiky teoretické a metodologické úspěchy jsou velmi důležité, a hledání 

základních principů posuzování efektivnosti posuvu materiálového toku je důležitým úkolem.  

Američtí ekonomové se domnívají, že dosud neexistuje univerzální model pro 

posouzení účinnosti logistického systému, který může vzít v úvahu všechny proměnné, všech 

situací a všech možných scénářů.  

Avšak existuje jedno kritérium, které může spojit celý logistický systém, který uvažuje 

vše proměnné, situace a scénáře - to je zisk. Jestli vytvořit řetězec toku materiálů, pak v něm 

budou ty firmy, které budou mít zisk a které se na něm budou podílet. Tyto společnosti 
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nevytváří se volním rozhodnutím, jejichž existence způsobena současnou ekonomickou 

situací.  

Například, pokud pro spotřebitele je prospěšné dostávat produkty pomocí přímých 

dodávek, nikdo nikdy nebude schopen vytvořit skladovací prostory (nejsou ekonomické 

podmínky). Nicméně pokud mají spotřebitelé zájem o produkty dodávané prostřednictvím 

skladu, pak budou nové ekonomické podmínky a vytvoří se podmínky pro vznik skladovacích 

prostorů. Hlavní je, že odbory budou moci vydělávat. (Basovskii, 2001) 

Jak zjistíme zisk? On zůstává společnosti z prodeje výrobků z toku materiálu po 

odečtení celkových nákladů s ním spojených, atd.  

Celkový zisk = celkové příjmy (výnosy) - celkové náklady (1)  

Analýza začíná nákladovou části, která zahrnuje fixní, variabilní, celkové (hrubé) 

náklady a marginální náklady.  

Fixní náklady (FC) - náklady, které se nemění v závislosti na změnách úrovně 

materiálového toku v krátkodobém horizontu. Příkladem fixních nákladů může být plat 

zaměstnanců, jehož výše je sjednána při podpisu smlouvy na určitou dobu.  

Variabilní náklady (VC) - náklady, které se liší v závislosti na změnách v úrovni toku 

materiálu v krátkodobém horizontu. Příkladem jsou náklady na suroviny, energie. Rostou  

s růstem průtoku materiálu.  

Celkové (hrubé) náklady (C) - je součet fixních a variabilních nákladů.  

Průměrné náklady jsou získány vydělením konstantních (FC), proměnných (VC)  

a celkových nákladů (C) úrovní materiálového toku (Q), (Selezneva а Ionova, 2003) :  

AFC = FC / O; (2a) 

AVC = VC / O; (2b) 

AC = C / O. (2c) 

Mezní náklady (MC) - jedná se o dodatečné náklady spojené s výrobou jedné další 

jednotky materiálového toku:  

MC = ΔC / ΔO (3) 

Kde ΔC - změna celkových nákladů, 

ΔO- změna objemu průtoku materiálu.  

Variabilní náklady na jednotku produkce během určité doby klesá, a pak  

se zvětšuje. Toto chování variabilních nákladů je způsobeno zákonem klesajících 

výnosů. Tento zákon stanoví, že od určitého bodu postupným přidáváním jednotek střídajícího 

se produktu (např. práce) do neměnného pevného zdroje (např. kapitál) poskytuje snižující 

dodatečný nebo mezní produkt za každou další jednotku variabilních zdrojů.  
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Závislost mezních nákladů na průměrných celkových a průměrných variabilních 

nákladech je znázorněna na obr. 5. 

 

Obrázek 5 Závislost mezních nákladů na průměrných celkových a průměrných variabilních 

nákladech (Hobza, 2014) 

Křivka mezních nákladů protíná křivku průměrných variabilních nákladů a křivku 

celkových nákladů. Není to náhoda, ale výsledek poměru, které může být nazýváno pravidlem 

marginální a průměrných. Podstatou tohoto pravidla je, že mezní náklady by se měli rovnat 

průměrným nákladům, které dosáhli svého minima. Z toho vyplývá, v případě, že mezní 

náklady jsou menší, než průměr (celkových nebo variabilních), křivky těchto nákladů musí jít 

dolů. V případě, že mezní náklady jsou vyšší, než je průměr (celkových nebo variabilních), 

křivka těchto nákladů by měla jít nahoru. To zase znamená, že křivka mezních nákladů protíná 

křivky průměrných nákladů (celkových a variabilních) na jejím místě minima.  

Se znalostmi nákladů, můžete určit optimální množství toku materiálu nebo optimální 

rozsah působení regionálního skladu při distribuci výrobků spotřebitelům při minimálních 

nákladech.  

Takže byla prozkoumána jedná - nákladová část řízení pro dosažení zisku. Druhá část - 

příjmy, tj. vyjadřující příjem, který dostane firma na krytí nákladové části.  

Dále budou rozebrány příjmy a indikátory, které se na něj vztahují: hrubý příjem (tržby), 

průměrný příjem a mezní příjem.  

Hrubý zisk (výnosy) společnosti - celkový objem prostředků, získaných z prodeje 

jakéhokoliv množství jednotek materiálového toku:  

Celkové příjmy = objem prodaných jednotek x cena za distribuce jednotky (4) 
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Při výpočtu průměrného hrubého příjmu cílem je určit průměrnou výši příjmů z každé 

jednotky materiálového toku:  

Celkové příjmy = průměrný příjem / celkový průtok materiálů (5) 

Mezní příjmy - jsou dodatkem k celkovým příjmům z prodeje dodatečné jednotky 

materiálového toku.  

Když jsou známé tržby a náklady, je možné vyhodnotit účinnost systému logistiky.  

V ekonomické teorii existují dvě verze posouzení:  

1. Principy srovnávající hrubý příjem TR s celkovými náklady TC.  

2. Zásada srovnání mezního příjmu MR a MC mezních nákladů. 

První varianta. Porovnáním hrubého příjmu TR a hrubých nákladů TC, můžete 

vypočítat maximální zisk:  

Emax = TR-TC (6) 

Navíc použitím tohoto principu je možné zjistit, za jaké výši minimální ztráty logistická 

společnost může pracovat a za jaké výši musí být uzavřena (viz obrázek 6b). 

a) 

  

b) 

 

Obrázek 6 Případy maximalizace příjmů a maximalizace ztrát (a) a uzavření společnosti (b), 

(Hobza, 2014) 
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Druhá varianta. Srovnání mezního příjmů a mezních nákladů.  

Tento princip je aplikován, protože dynamika průměrných celkových nákladů, které 

popisují situaci na trhu, nemusí vždy určit optimální množství materiálového toku. 

Průměrné celkové náklady AC a mezní příjem MR jsou zobrazeny na obr. 7. Je důležité 

zjistit, v jaké oblasti je zóna implementace ziskového materiálového toku. Mohlo by se zdát,  

že nejlepší možností by bylo bod M (zde jsou minimální průměrné náklady), ale neměli bychom 

zapomínat, že společnost nemá zájem o zisku na jednotku výkonu ale maximální celkový zisk. 

 

Obrázek 7 Možnosti výběru velikosti materiálového toku (Hobza, 2014) 

 

Bohužel, křivka průměrných nákladů (Obr. 8) neukazuje, kde bude dosaženo tohoto 

maxima. Proto byste měli si vzít v úvahu takzvané mezní náklady na výrobu dodatečné 

jednotky materiálového toku.  

Změny v průměrných, celkových, variabilních nákladech a mezních nákladech  

je zobrazena na obr. 8.  

Mezní náklady nejsou závislé na fixních nákladech, protože fixní náklady existují bez 

ohledu na to, zda je vyprodukována další jednotka výstupu nebo ne.  

Na začátku mezní náklady se snižují a zůstávají pod úrovní průměrných nákladů. 

Důvodem je, že pokud celkové průměrné náklady na jednotku výstupu klesají, každý 

následný výrobek je v hodnotě nižší než průměrné náklady na předchozí produkty,  

tj. AC > MC. Růst průměrných celkových nákladů znamená, že mezní náklady jsou vyšší než 

průměrné náklady. Mezní náklady a průměrné celkové náklady se protínají v bodě M '- je to 

nejlepší možnost výroby (viz obrázek 8).  

Nicméně, výroba další jednotky materiálového toku vytváří nejen dodatečné náklady, 

ale také přinese dodatečné příjmy. Velikost tohoto dodatečného nebo mezního, jak je uvedeno 

výše, příjmu je rozdíl mezi výnosy z prodeje n a n-1 jednotek materiálového toku. 
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Za podmínek čisté hospodářské soutěže, výrobce nemůže ovlivnit výši tržní ceny,  

a proto libovolný počet svých výrobků prodává za stejnou cenu. To znamená, že v podmínkách 

čistého soutěže dodatečný příjem z prodeje další jednotky materiálového toku je stejná při 

jakékoli úrovni prodeje, mezní příjem se rovná ceně: MR = P. (Bakanov а Sheremet, 2002) 

  

Obrázek 8 Dynamika změny průměrných, celkových a mezních nákladů (Hobza, 2014) 

Znalost mezních výnosů a mezních nákladů, společnost může určit bod rovnováhy 

(obrázek 9). 

 

Obrázek 9 Určení bodu rovnováhy podniku (Hobza, 2014) 

MC – mezní náklady 

MR – mezní příjmy 

Rovnovážné podmínky podniky mohou být formulovány tak, že mezní náklady rovnají 

se mezním příjmům a ceně, tj.: 

MC = MR = P (7),  

Poměr mezních nákladů a mezního příjmu - jakýsi varovný systém, který informuje 

podnikatele o tom, zda je dosaženo optimálního počtu produkci, nebo lze očekávat další růst 

zisku. (Баканов а Шеремет, 2002) 
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1.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je univerzální analytická technika používaná pro zhodnocení vnitřních  

a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního záměru 

(například nového produktu či služby). Nejčastěji je SWOT analýza používána jako situační 

analýza v rámci strategického řízení a marketingu. Autorem SWOT analýzy je Albert 

Humphrey, který ji navrhl v šedesátých letech 20. století. SWOT je akronym z počátečních 

písmen anglických názvů jednotlivých faktorů: 

 

- Strengths - silné stránky 

- Weaknesses - slabé stránky 

- Opportunities - příležitosti 

- Threats - hrozby 

Vzhledem k tomu, že SWOT analýza je velmi univerzální a jednou z nejpoužívanějších 

analytických technik, je její využití v praxi velmi široké.  

Její podstatou je identifikovat klíčové silné a slabé stránky uvnitř, tedy v čem je organizace 

(nebo její část) dobrá a v čem špatná. Stejně tak je důležité znát klíčové příležitosti a hrozby, 

které se nacházejí v okolí, tedy ve vnějším prostředí. Cílem SWOT analýzy je identifikovat  

a následně omezit slabé stránky, podporovat silné stránky, hledat nové příležitosti a znát hrozby. 

Organizace by měla využívat příležitostí, které se nabízejí a předcházet hrozbám. 

Pro její využití jsou následující pravidla: 

- Zaměřte se na klíčové a důležité věci. Dlouhý seznam s řadou nepodstatných věcí 

pouze rozptýlí vaši pozornost. Důležité je slovo klíčové faktory 

- Zahrnujte pouze fakta a objektivní faktory, ne domněnky nebo spekulace. Pouze 

věci, které jsou nějak měřitelné nebo změřitelné dávají analýze důraz. 

- Využijte týmovou spolupráci a názory ostatních. Důležitost a objektivnost vám 

potvrdí kolegové - jen ty věci, na kterých se shodnete ve více lidech májí váhu. 

- Rozepište faktory do 4 SWOT kvadrantů. 

- Vyhodnoťte co s tím. Hledejte cesty jak využít vaší situace, případně jak ji zlepšit. 

K tomu použijte následující hodnocení mezi kvadranty - to je klíčem ke správnému 

stanovení SWOT analýzy, pomůže totiž stanovit strategii realizace dalších opatření. 

- Jak pomocí silných stránek využít příležitosti na trhu? S-O hodnocení. 

- Jak využít příležitosti k odstranění nebo snížení našich slabých stránek? W-O 

hodnocení. 

- Jak využít silné stránky odvrácení hrozeb? S-T hodnocení. 
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- Jak snížit hrozby ve vztahu k našim slabým stránkám? W-T hodnocení. 

- Případně zrevidujte faktory, pokud jste během hodnocení přišli na něco jiného než 

před ním. (Management Mania, 2016) 
 

Následující obrázek 10 ukazuje podrobné schéma vytvoření SWOT analýzy pro plánování 

strategie podniku. 

 

Obrázek 10 Mapa SWOT analýzy (Hobza, 2014) 

 

SWOT analýzu je možné využít jako silný nástroj pro stanovení a optimalizaci strategie 

společnosti, projektu nebo zlepšování stávajícího stavu či procesů. Při této možnosti je možné 

se rozhodovat, pro kterou strategii se management rozhodne. SWOT analýza nabízí tyto 

strategické možnosti: 

- MAX-MAX strategie - maximalizací silných stránek – maximalizovat příležitosti 

- MIN-MAX strategie - minimalizací slabých stránek – maximalizovat příležitosti 

- MAX-MIN strategie - maximalizací silných stránek – minimalizovat hrozby 

- MIN-MIN strategie - minimalizací slabých stránek – minimalizovat hrozby 

Uvedené strategie jsou pro vyhodnocení již náročnější. Je však možné použít rychlou 

variantu vyhodnocení, kterou nabízíme v přiložené šabloně k zakoupení. Na tvorbu strategii 

např. MAX-MAX je vhodné si najmout poradce, který tyto strategie prakticky zná (Střelec, 

2012). 
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Oblasti používání SWOT analýzy: 

SWOT analýza se v poslední době využívá i jako personální SWOT analýza, která 

hodnotí potenciálu pracovníků. Personální SWOT pracuje se silnými a slabými stránkami 

pracovníků, příležitosti pro např. dosažení pracovní pozice, nových dovedností apod., hrozby 

např. ztráty pracovního místa, neuplatnění stávajících dovednosti apod. 

SWOT je možné také použít pro vyhodnocení postavení oddělení nebo týmu v rámci 

korporace. Na základě ní pak připravit strategii rozvoje oddělení. Obecně lez říci, že analýzu 

můžete využít v oblastech jako: 

- marketing 

- management 

- procesní řízení 

- projektové řízení 

- systém kvality 

- lidské zdroje 

- apod. (Střelec, 2012). 
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2 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO LOGISTICKÉHO SYSTÉMU 

VE VÝBRANEM PODNIKU 

Objektem zkoumání byla vybrána společnost „Samaraněftěgaz“ a.s., nacházející  

se v Samarské oblasti v Ruské federaci. 

2.1 Analýza finančně-hospodářské činnosti ve společnosti „Samaraněftěgaz“ 

a.s. 

Jméno společnosti: Otevřená akciová společnost "Samaraněftěgaz";  

Zkrácený název: "Samaraněftěgaz" a.s. 

Založena v roce 1936. 10. 05. 2007 byla odkoupena společnosti „Rosneft“ a.s. v průběhu 

prodeje bývalého majitele, společnosti „JUKOS“, která se stala bankrotem. 

Adresa sídla v Samaře: Ruská federace, 443110, Samara, Volžskij prospěkt, 50.  

Jediným zřizovatelem je společnost: - Uzavřená akciová společnost "Rosnefť", 

zaznamenaný 13. května 1994.   

Registrační číslo 3152-МНР (ОГРН 1023901642753 od 30. 09. 2002). 

Generální ředitel: Gilaev Gani Gajsilovich.  

Základní kapitál činí 1 000 000 rublů.  

Aktivity:  

- maloobchodní prodej pohonných hmot, spotřební zboží; 

- velkoobchod s palivem;  

- stravovací služby. Hlavní směry v činnosti podniku.  

Společnost založena za účelem účasti na formování komoditních trhů, podpory plného 

uspokojování potřeb obyvatelstva v zbožích, službách, a taky pro dosažení finančního zisku.  

Maloobchod se provádí prostřednictvím sítě čerpacích stanic. Devět čerpacích stanic  

ve městě Samara, poskytují tyto služby pro fyzické a právnické osoby:  

- prodej pohonných hmot: AI-98; AI -95; AI-92; AI - 80; Motorová nafta;  

- související s obchodem produkty a spotřební zboží, v obchodech umístěných na čerpací 

stanici;  

- stravovací služby prováděny prostřednictvím kavárny na čerpací stanici.  

Obrázek 11 ukazuje strukturu socioekonomického systému společnosti. 

Tento typ organizační struktury patří mezi nejpopulárnější lineárně - funkční struktury 

organizace, které se tradičně používají ve mnoha podnicích z různých hospodářských odvětví. 

Liniový management zahrnuje rozdělení pracovních úkolů takovým způsobem, aby každý 
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zaměstnanec byl nejvíce soustředěn na plnění úkolů průmyslového podniku. Mezi výhody 

lineární organizační struktury patří: zodpovědnost, zákonné povinnosti, jasné rozdělení 

odpovědností a pravomocí, operační rozhodovací proces, projekčního pochopení a používání, 

schopnost udržet potřebnou disciplínu.  

 

 

 

 

Taková lineární struktura dovolila společnosti "Samaraněftěgaz" vytvořit stabilní  

a pěvnou organizace.  

Mezi slabé stránky lineární výstavby podniku patří: nepružnost, nehybnost, neschopnost 

k dalšímu růstu organizace, což bude potvrzeno další analýzou.  

Liniový management je podporován pomocí speciálních funkčních podpůrných služeb 

vytvořených na základě zdrojů (HR, účetnictví, plánově-finanční oddělení, oddělení logistiky, 

oddělení certifikace výrobků). Mezi nedostatky lineárně-funkční konstrukce - kontroverze mezi 

lineárními a funkčními zaměstnanci. Lineární zaměstnanci často odmítají funkční odborníky; 

neshody jsou vyjádřeny v nesprávném výkladu informací získaných od odborníků, která  

se předává liniovými zaměstnanci přímým realizátorům. Existuje nedostatek kompetencí 

jednotlivých manažerů, tajemnost rozhodování, kastovní výběr zaměstnanců. Lineární 

pravomoci snižují účinnost řízení manažerů kvůli velkému zahlcení informací, obrovskému 

toku dokumentů, množství kontaktů s podřízeným. S takovou organizační strukturou řídicího 

Obrázek 11 Výrobně - organizační struktura řízení "Samaraněftěgaz" a.s. 

(autorka) 
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systému ve společnosti "Samaraněftěgaz" a.s., příležitosti k zefektivnění řízení logistického 

systému jsou velmi omezené. Je třeba posílit úroveň funkčního řízení logistické činnosti 

podniku s jejím vyčleněním v struktuře odpovídajícího útvaru. 

Z hlediska prodeje pohonných hmot, společnost "Samaraněftěgaz" a.s. obsadila třetí 

místo po "Lukoil" (angl. PJSC „Lukoil“) a "Gazpromneft" (angl. PJSC „Gazpromneft“), což 

jsou hlavní konkurenti společnosti. Podíl na trhu s ropou je 15-17 %.  

Obchodování s ropou se provádí jak v hotovosti a využitím vlastních karet prodeje paliva, 

což nám umožňuje pracovat nejen s fyzickými, ale i s právnickými osoby.  

Mezi největší zákazníky, majitelé palivových karet, "Samaraněftěgaz" a.s. jsou 

následující:  

1) Oddělení centrální banky  

2) Státní služby bezpečnosti  

3) MDM banka  

4) Baucenter  

5) Pojišťovna "Aini"  

6) Vodní inspekce  

7) Federální služba antidrogové kontroly   

8) Správa inkasace  

9) SPETSAVTOTRANS  

10) Sberbank 

11) Samaratrans 

Na obrázku 12 je představen podíl společnosti na trhu ropných produktů. 

 

Obrázek 12 Prodej ropných produktů největšími podniky na místním trhu (autorka) 

 

Lukoil

Gazpromneft

Samaraněftěgaz

Bashneft
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To znamená, že společnost "Lukoil" je vůdcem v tomto segmentu trhu, na druhém místě 

je "Gazpromneft", třetí - "Samaraněftěgaz“, čtvrté místo - "Bashneft".  

Velkoobchod tvoří 10% z celkového prodeje ropných produktů.  

Hlavními dodavateli ropných produktů na regionálním trhu velkoobchodu:  

- "Gazpromneft"; 

- "Rosneft " - podíl 70 %;  

- "Lukoil" - 20 %; 

- "Neftetechnologiya" -8 %.  

Hlavními spotřebiteli ropných produktů jsou: 

 - "Avianeft" - podíl 70 %;  

- "Samarasnab"- 12 %.  

Hlavními směry činnosti společnosti je rozšíření síti čerpacích stanic pohonných hmot 

na 10-12, rozšíření počtu doplňkových služeb na již existujících čerpacích stanicích.  

Analýza technickoekonomických a finančních výkonnosti podniku.  

Společnost "Samaraněftěgaz" a.s. dosáhla vysokých výkonů jenom v roce 2005, během 

10 let údaje o činnostech podniku se změnili, byli překonáni několik krizových situaci a situace 

celková bude analyzována podle výsledků činnosti za rok 2013 se čtvrtletním rozpisem 

technickoekonomických a finančních ukazatelů. 

V roce 2013 tržby společnosti vzrostly o 57 463 tis. Kč. Z 108 468 do 165 931 tis. Kč, 

nebo 153.0 %. Celkový zisk vzrostl o 4 353 tis. Kč. Z 9330 až 13 683 tis. Kč, nebo 146.7 %.  

Nicméně, náklady na prodej rostli rychleji (153,6 %) než příjmy a zisk z prodeje, což  

by se mělo uznat jako negativní trend.  

Poměr ztráty z hlediska bilančního zisku podle výsledků práci podniku v prvním 

čtvrtletí (-152 tis. Kč.), byla odstraněna v průběhu roku a výsledkem v čtvrtém čtvrtletí dosáhl 

ziskových 1 043 tis. Kč.  

V průběhu roku dochází k postupnému zvyšování produktivity práce průmyslových 

pracovníků - od 504 v prvním čtvrtletí do 737 tisíc Kč / os. v posledním čtvrtletí.  

Počet zaměstnanců podniku v průběhu roku se nijak významně nezměnil, stejně jako 

průměrný měsíční plat průměrného pracovníka.  

Ukazatele rentability tržeb a ziskovosti prodeje ve čtvrtém čtvrtletí byli nižší  

v porovnání s prvním čtvrtletím, avšak vyšší než v druhém a třetím čtvrtletí.  
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Tabulka 1 Základní technickoekonomické ukazatele "Samaraněftěgaz" a.s. 

Ukazatele 1 čtvrtletí 2 čtvrtletí 3 čtvrtletí 4 čtvrtletí 

4 čtvrtletí ku 1 čtvrtletí 

Absolutní 

odchylka, 

(+,-) 

Tempo 

růstu, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Příjem, tis. Kč 108 468 154 855 157 812 165 932 57 463 153,0 

2. Náklady na prodej, tis. 

Kč 
99 138 143 085 145 631 152 248 53 110 153,6 

3. Zisk z prodeje, tis. Kč 9 330 11 770 12 181 13 683 4 353 146,7 

4. Rozvaha, tis. Kč -152 0,87 630 1 043 1 195 - 

5. Průměrná roční 

hodnota majetku,  

tis. Kč 

pronájem pronájem pronájem pronájem х х 

6. Průměrná roční 

hodnota dlouhodobého 

majetku, tis. Kč 

3 264,7 5 995,9 5 810,9 6 517,0 3 252,2 199,6 

7. Průměrný počet 

zaměstnanců, lidi 
215 224 220 225 10 104,7 

8. Objem mezd a platů, 

tis. Kč 
3 191 3 162 3 208 3 303 113 103,5 

9. Produktivita práce, tis. 

Kč/člověk 
504 691 717 737 233 146,2 

10. Průměrná měsíční 

mzda 1 zaměstnance, tis. 

Kč/člověk 

4,96 4,69 4,87 4,91 -0,1 99,1 

11. Rentabilita prodeje % 8,6 7,6 7,7 8,2 -0,4 95,3 

12.Ziskovost 

prodávaných výrobků, % 
9,4 8,2 8,4 9,0 -0,4 95,7 

Zdroj: SAMARANĚFTĚGAZ (2016) 
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Následující tabulka obsahuje analytická data získaná z rozvahy. 

Tabulka 2 Analytická bilance "Samaraněftěgaz" a.s. (tis. Kč) 

Ukazatele 

 

31.03.13. 

 

30.06.13 

 

30.09.13 

 

31.12.13 

 

Odchylka 

S
u
m

a 

C
el

k
o
v
é 

%
 

S
u
m

a 

C
el

k
o
v
é 

%
 

S
u
m

a 

C
el

k
o
v
é 

%
 

S
u
m

a 

C
el

k
o
v
é 

%
 

C
el

k
em

 

T
em

p
o
 

rů
st

u
, 
%

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Aktiva           

Dlouhodobý majetek 3 265 8 5 390 10 6 230 11 6 803 11 3 539 208,4 

Krátkodobý majetek 37903 92 48 185 90 52 149 89 55 322 89 17 418 146,0 

Zásoby 13 120 35 11 020 23 19 778 38 24 313 39 11 192 185,3 

DPH z nakoupených 

aktiv 
3 004 8 5 050 10 8 496 16 9 312 15 6 308 

o 3,1 

krát 

Krátkodobé pohledávky 2 810 7 10 823 23 7 661 15 6 960 11 4 150 
o 2,5 

krát 

Krátkodobé investice 18 078 48 20 231 42 15 133 29 13 410 22 -4 668 74,2 

Fondy 890 2 1 060 2 1 080 2 1 325 2 436 149,0 

Ostatní oběžná aktiva - - - - - - - - - - 

Bilance 41 168 100 53577 100 58379 100 62125 100 20957 150,9 

Pasiva           

Kapitál -866 -2 -865 -2 -235 -0,4 807 1 1673 х 

Dlouhodobé závazky - - - - - - - - - - 

Krátkodobé závazky 42 034 102 54 443 102 58 614 100,4 61 317 99 19 283 145,9 

Krátkodobé úvěry 13 755 33 20 102 37 2 467 4 5 526 9 -8 229 40,2 

Závazky 28 278 67 34 340 63 56 147 96 55 791 90 27 512 197,3 

Výpočty dividend - - - - - - - - - - 

Ostatní krátkodobé 

závazky 
- - - - - - - - - - 

Bilance 41 168 100 53 577 100 58 614 100 62 125 100 20 957 150,9 

Zdroj: SAMARANĚFTĚGAZ (2016) 

Podle tabulek 1 a 2 lze vidět, že došlo k nárůstu bilanční sumy, což indikuje zvýšení 

výrobní kapacity společnosti.  

Dlouhodobý majetek se zvýšil o 3 %, vzhledem k zavedení dodatečného vybavení, pro 

zlepšení účinnosti prodeje pohonných hmot na čerpací stanici.  
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Oběžná aktiva společnosti "Samaraněftěgaz" a.s. se snížila o 3 %. Tento vývoj  

je především z důvodu poklesu ve třetím čtvrtletí, krátkodobé pohledávky o 4 %, stejně jako 

snížení krátkodobých investic o 26 %.  

Výše pasiv se zvýšila o 145,9 %. Nedostatek dlouhodobých závazků spolu s růstem 

krátkodobých závazků, snižuje finanční stabilitu společnosti. K významným změnám došlo ve 

struktuře pasiv: výrazně se snížil podíl krátkodobých úvěrů z 33 % na 9 % z důvodu poklesu 

ve třetím čtvrtletí množství krátkodobých úvěrů, zatímco podíl závazků z obchodního styku se 

zvýšil z 67 % na 90 %, což zvýšilo téměř dvakrát. 

Tabulka 3 Struktura příjmu a výdajů "Samaraněftěgaz" a.s., tis. Kč. 

Položky příjmů a výdajů 
1 čtvrtletí 

2013 roku 

2 čtvrtletí 

2013 roku. 

3 čtvrtletí 

2013 roku 

4 čtvrtletí 

2013 roku 

Příjmy bez DPH     

Příjem z prodeje ropných produktů 103 452 149 088 150 828 157 473 

Příjmy z obchodů 3 264 3 557 4 348 5 398 

Příjmy z kaváren 1 697 2 150 2 535 2 908 

Příjmy ze služeb 55 59 100 153 

Celkový příjem 108 468 153 855 157 812 165 931 

 

 

Příjmy ne z obchodních činností 

    

% z půjček 504 512 464 420 

Přebytek 47 23 14 72 

Kurzovní rozdíl 92 218 0 0 

Ostatní 7 7 34 74 

Celkem příjmu ne z obchodní 

činnosti 
650 760 512 566 

Celkový příjem 109 118 155 616 158 324 167 060 

Cena majetku     

Náklady z neprodaných výrobků 95 529 138 923 140 566 146 324 

Náklady z obchodů 2 462 2 692 3 310 3 701 

Náklady z kaváren 1 146 1 470 1 754 2 223 

Celkem 99 138 143 086 145 631 152 248 
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Obchodní náklady 

Odpisy 113 131 150 164 

Odpisy z pronájmu 2 808 4 922 4 868 4 874 

Cestovní náklady 774 506 474 567 

Opotřebení 62 55 144 150 

Náklady na technické služby 133 190 165 145 

Náklady na opravárenské služby 118 203 139 211 

Náklady na provize 67 18 0 16 

Náklady na energie 25 136 44 203 

Náklady na komunikace 17 16 31 26 

Náklady na služby cisternové 

automobily na převoz benzínu 
57 22 0,87 97 

Náklady na ochranu 41 40 40 39 

Chemické a ekologické testy 64 63 65 65 

Obnovení softwaru  15 17 19 19 

Přirozené ztráty 2 71 97 127 

Ostatní náklady 52 77 69 79 

Náklady na ekologické bezpečí 0 0,17 0,87 11 

Reklama 13 2 18 27 

Náklady na obchody (kavárny) ¨36 5 55 6 

Celkem 4 633 7 011 6 380 6 885 

Náklady řízení     

Mzdy 3 190 3 190 3 208 3 303 

JSD 738 738 746 768 

Náklady pracovních cest 40 44 44 149 

Zastupitelské náklady 1,7 4 3 8 

Právnické náklady 0,8 1,7 0,4 1,7 

Náklady na kancelářské potřeby 57 58 88 168 

Náklady „domácích“ potřeb 83 96 91 205 

Auditorské služby 49 49 116 132 

Pojištění 28 83 8 90 

Náklady školení 9 5 2 15 

Předplatné náklady 2 0,3 2 5 

Medicína 11 4 3 150 

Celkem 4 211 4 243 4 409 4 997 
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Náklady ne z obchodních činností     

% z úvěrů, půjček 798 679 506 570 

Finanční pomoc 100 52 72 80 

Bankovní služby 220 272 287 291 

Kurzovní rozdíly 74 13 41 46 

Pokuty 0 41 4 1,7 

Sponzorství 0 4 4 4 

Daně     

Daň z majetku 16 17 19 25 

Nedostatek 27 27 121 138 

Ostatní 49 13 38 141 

Celkem 1 288 1 120 1 094 1 297 

Celkem nákladů 109 269 155 461 157 516 165 427 

Příjem/Ztráta -152 154 809 1 372 

Zdroj: SAMARANĚFTĚGAZ (2016) 

 

Podle tabulky 3 a vzájemně porovnávaných nákladových položek, věnuje se pozornost 

následujícím bodům: v hmotné struktuře nákladů, existují značné rozdíly, stejně jako podíl 

nákladů na "zakoupené zboží" společnosti "Samaraněftěgaz" a.s. je 90%, což naznačuje,  

že podnik je obchodní organizace. Proto se pozornost by měla být věnována jednání  

s dodavateli, nalezení "výhodnějších" partnerů. Druhou a třetí pozice jsou obsazeny mzdovými 

náklady a náklady na pronájem. Tento způsob seskupení výdajů podle ekonomických jednotek, 

dává určit nejvýznamnější položky výdajů.  

Obrázek 13 je grafickým znázorněním dynamiky hlavních ukazatelů charakterizujících 

finanční situaci podniku. 
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Analýza produktivity práce a počet zaměstnanců "Samaraněftěgaz" a.s.  

Jedním z faktorů úspěšného rozvoje maloobchodního obratu je zabezpečení pracovními 

sily, a stanovení správného režimu práce. Účinnost využití pracovního času, růst produktivity 

práce. Produktivita práce se měří součtem obchodního obratu na jednoho pracovníka. 

Charakterizovat produktivitu práce lze vypočtením dvou ukazatelů - průměrného obratu na 

zaměstnance a průměrného obchodního obrat na prodejce. Analýza dynamiky ukazatelů práci 

v "Samaraněftěgaz" vystoupí z údajů v tabulce 4.  

V průběhu roku 2013 se počet průmyslových pracovníků mírně zvýšil o 10 jednotek 

(104,7 %), zatímco počet prodejců zůstává stabilní - 90 jednotek. S růstem maloobchodního 

obratu postupně se zvyšoval počet technických pracovníků, což vedlo ke zvýšení celkového 

počtu zaměstnanců. 

 

Obrázek 13 Rozvoj příjmů/výdajů na prodané výrobky a ze změny hrubého a čistého příjmu 

(autorka) 
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Tabulka 4 Rozvoj ukazatelů práce 

Ukazatele 

Faktické údaje 4 čtvrt. ku 1 čtvrt. 

1 

čtvrt. 

2 

čtvrt. 

3 

čtvrt. 

4 

čtvrt. 

Absolutní 

odchylka, (+,-) 

Tempo 

růstu, % 

1.Obrat maloprodeje, mil. Kč. 44,5 51 55,5 61 38,2 137,3 

2. Průměrný počet zaměstnanců, 

lidé. 
93,4 97 95,6 97,8 10 104,7 

2.1. Taky prodejci 39 39 39 39 - 100,0 

3. Poměr prodejců v celkovém 

počtu prodejního personálu,% 
18,2 17,5 17,4 17,4 -1,9 95,5 

4. Průměrný obrat za čtvrtletí na 

1 pracovníka, tis. Kč.  
206,9 227,8 252 277,8 163 134,2 

5. Průměrný obrat za čtvrtletí na 

1 prodejce, tis. Kč. 
494,3 566,9 616,9 678,7 424 137,3 

Zdroj: SAMARANĚFTĚGAZ (2016) 

Vzhledem k tomu, že tempo růstu maloobchodního obratu překročilo tempo růstu počtu 

zaměstnanců, vedlo to ke zvýšení produktivity práce. To znamená, že obrat připadající  

na průměrnou jednotku zaměstnance společnosti se v průběhu roku zvýšil o 163 tisíc rub., nebo  

o 34,2 %, a jednoho dodavatele - o 184 tisíc Kč, nebo o 37,3 %.  

Údaje ukazují zvýšení efektivity využívání pracovníků společnosti.  

Analýza dlouhodobého majetku  

Nárůst obratu a zlepšení veřejných služeb záleží na úrovni zabezpečení obchodních 

organizaci dlouhodobým majetkem a efektivním jeho využitím. Struktura dlouhodobého 

majetku obchodního podniku je podstatně odlišná od struktury dlouhodobého majetku  

v průmyslu. To je vzhledem k zvláštnosti technologického procesu v obchodu, potřebou použití 

lidské práce, nízká úroveň mechanizace a automatizace procesu prodeje. Pro více kompletní 

analýzu majetku je nezbytně nutno vypočíst specifické ukazatele (Tab. 5). 

Analýza ukazatelů vlastnictví identifikuje následující hlavní trendy: součet 

dlouhodobých aktiv, držených společností, zvýšil se o 8,1 milionu rub. (15,6-7,5), jakož i jejich 

podíl na majetku společnosti o 3,0 % (4,74-3,4), který se kvalifikuje jako pozitivní 

vývoj; odpisy dlouhodobého majetku se snížili o 52,5 % (0,8 : 1,7 * 100-100) pomocí instalaci 

nového dodatečného vybavení; obnovovací frekvence byla 8 %. 
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Tabulka 5 Souhrnná tabulka ukazatelů současné situaci dlouhodobého majetků společnosti 

Ukazátele 

Velikost Norma 

Do 01.04.13 Do 01.07.13 

 

Do 01.10.13 

 

Do 01.01.14  

1.1 Peněžní aktiva 41,2 54,4 58,6 62,1 Růst 

1.2 Množství peněz 

z kapitálu v aktivách 

(%) 

3,3/41,2*100 

=7,9 

5,4/54,4* 

100=9,9 

6,2/58,6* 

100= 10,6 

6,8/62,1* 

100=10,9 
Růst 

1.3.Koeficient 

opotřebení 

peněžních aktiv 

0,13/3,3*100= 

4,0 
0,13/5,4*100=2,4 0,13/6,2*100=2,1 0,13/6,8*100=1,9 Snížení 

1.6 Koeficient 

obnovení, % 
(6,8-3,3)/3,3*100-100 =8 Růst 

Zdroj: SAMARANĚFTĚGAZ (2016) 

Analýza nákladů na distribuce ve společnosti 

 Náklady dodání zboží od místa výroby až ke spotřebiteli, vyjádřené ve formě peněz, 

nazývají se náklady na distribuce. Ty zahrnují náklady na dopravu, skladování a prodej zboží, 

jakož i administrativní náklady. Náklady na manipulaci obchodních podniků se měří v celkové 

výši a na jejich úrovni. Úroveň nákladů na distribuci je poměr množství na obrat, vyjádřený 

v procentech. On je jeden z nejdůležitějších kvalitativních hodnocení hospodářských činností 

komerčních podniků a ukazuje, jak hodně se podílí distribuční náklady v celkové hodnotě 

maloobchodního prodeje zboží. Úkoly analýzy nákladů na distribuce - nejen studovat realizace 

plánu a poskytnout objektivní posuzování souladu s jejich rozpočtem, ale také odhalit rezervy 

ke snížení nákladů a vypracovat nástroje jejich použití pomoci odstranění nesmyslných 

nákladů, plýtvání a zajištění nejekonomičtějšího, vhodného a efektivního využití zdrojů  

a práce. V procesu analýzy je nutné studovat dynamiky změn nákladů na distribuci, 

identifikovat a měřit dopad klíčových faktorů na jejich velikost. Analýza nákladů na distribuci 

se provádí v závislosti na účetnictví a statistickém vykazování běžného účtu, primárních  

a souhrnných dokumentech.  Ke studiu příčin zjištěných odchylek od plánu a v dynamice 

nákladů používají se zdrojové dokumenty, materiály inspekce, průzkumy, osobní 

postřehy. Takže, stačí navštívit místo, a je možné identifikovat případy „úniku vody“, 

iracionálního využívání elektřiny, materiálů, paliva, přepravy a používání dopravy, atd.  

V souladu s platnými předpisy, mnoho obchodních nákladů nejsou zohledněny v distribučních 

nákladech. Patří mezi ně obchodní ztráty přesahující zavedené normy, zvýšené procento, 
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placené za pozdní vrácení bankovních úvěrů, atd., oni jsou odečteny ze zisku, který zbývá  

k dispozici společnosti nebo odečteny z jiných zdrojů. V této souvislosti je potřeba 

identifikovat, analyzovat, vyhodnotit veškeré náklady obchodních podniků, které připadají a ne 

připadají na distribuční náklady. Celkový objem maloobchodních výdajů se nazývá 

ekonomickými distribučními náklady. Odečtením z hrubého zisku zbývajícího k dispozici 

obchodní společnosti, ekonomických distribučních nákladů určují ekonomické (skutečné) zisky 

z prodeje zboží.  

Stanovení ceny na maloobchodním trhu ropných produktů ke všem zákonům 

marketingu může být definované jako kombinace dvou strategií: ". Po soutěži" a "zaměřit se na 

náklady". Analýza nákladů předchází zisku a prodejní analýze. Jak plyne z klasické 

ekonomické literatury, náklady na výrobu a prodej výrobků se dělí na fixní a variabilní.  

Ve struktuře nákladů "Samaraněftěgaz" a.s., variabilní náklady tvoří více než 90%. 

Bohužel, možnost ovlivnění jejich úrovně je minimální: volba dodavatele a kontrola 

velkoobchodních cen je omezena, železniční tarif je konstantní hodnota, korekce hodnoty 

služeb tankovišť a přepravních služeb je také obtížná. Fixní náklady, naopak, je nutné 

optimalizovat v první řadě. Analýza struktury nákladů je uvedena v tabulce 8.  

Jednou z hlavních položek fixních nákladů společnosti "Samaraněftěgaz" a.s., jsou 

náklady na pracovní síly. Na základě údajů z tabulek 6 a 7 založené, je možné vidět, že tempo 

růstu obratu předstihlo nárůst počtu a výši mzdových nákladů. 

V důsledku toho společnost získala relativní úsporu mzdových nákladů.  

Významná pozice je pořízena nákladům na pronájem čerpací stanici. Podle podmínek 

smlouvy o pronájmu, údržby musí platit nájemce. Vzhledem k tomu, že pronajaté vybavení 

pořízené s počátečním opotřebením ve výši 60%, nárůst těchto nákladů je způsoben především 

náklady na výměnu a opravy zpracovatelských jednotek, součástí, náhradních dílů.  

Ztráty pohonných hmot v různých fázích jeho dopravy byli vždy citlivou záležitostí 

podniku. Ztráty paliva vznikají jak v souvislosti s fyzikálními zákony - odpařování, tak  

i s nedokonalým systémem kontroly úrovně zajištění teploty a hustoty.  
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Tabulka 6 Analýza nákladové struktury 

Náklady 

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 

Suma 
Poměr. 

množ. 
Suma 

Poměr. 

množ. 

Suma Poměr. 

množ. 

Suma Poměr. 

množ. 

1.Variabilní 

náklady (celkem): 
100,124 39,84 144,048 40,28 146,739 15,72 153,718 40,5 

– náklady 

nakoupených 

výrobků 

99,14 39,44 143,09 40,01 145,63 40,19 152,25 40,08 

- distribuční 

náklady 
0,77 0,31 0,51 0,14 0,47 0,13 0,59 0,16 

- náklady na 

skladování 
0,09 0,09 0,46 0,13 0,63 0,18 0,88 0,23 

2.Fixní náklady 

(celkem): 
9,14 3,64 11,41 3,19 10,76 2,97 11,40 3,01 

- náklady na 

odměnu 

zaměstnancům 

3,19 1,28 3,16 0,88 3,21 0,89 3,30 0,87 

- na sociální 

potřeby 
0,74 0,29 0,73 0,20 0,75 0,20 0,77 0,20 

- pronájem 

nemovitosti 
2,81 1,12 4,92 1,37 4,23 1,17 4,69 1,23 

- amortizace 0,113 0,043 0,131 0,034 0,151 0,039 0,161 0,043 

- technické služby 0,22 0,09 0,38 0,10 0,35 0,09 0,36 0,09 

- bankovní služby 0,22 0,09 0,27 0,07 0,29 0,08 0,31 0,08 

- % z půjček 0,36 0,32 0,68 0,19 0,51 0,14 0,42 0,11 

- ztráty  0,05 0,02 0,09 0,03 0,22 0,06 0,24 0,07 

- jiné 1,006 0,4 1,03 0,29 1,07 0,29 1,02 0,30 

Celkém nákladů 109,27 43,48 155,46 43,48 157,51 43,48 165,13 43,48 

Zdroj: SAMARANĚFTĚGAZ (2016) 

 

Analýza maloobchodního obratu "Samaraněftěgaz" a.s.  

Jak již bylo zmíněno, "Samaraněftěgaz" a.s. je společnost převážně maloobchodního 

prodeje ropných produktů pro veřejnost. V současné době, s růstem životní úrovně a platební 

schopnosti, konkurence taky roste v této oblasti. Proto, za podmínek nejistoty  
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a nepředvídatelnosti vývoje tržního hospodářství je nezbytné provést komplexní a hloubkovou 

analýzu hospodářské činnosti podniku, aby přijatá rozhodnutí byla opodstatněná a optimální, 

což je předpokladem pro úspěšné fungování podniku.  

Aby byla zajištěna vysoká životní úroveň, musí být všestranný rozvoj obchodního 

procesu. Vedeni touto misí "Samaraněftěgaz" rozšiřuje svou síť čerpacích stanic s různým 

rozsahem služeb, což vede ke zvýšení obratu, a zároveň ke zlepšení kvality služeb. Další vývoj 

úspěšného obratu zaleží na správné organizaci kontroly nad dynamikou a prováděcích 

plánů. Hlavním cílem analýzy společnosti "Samaraněftěgaz" a.s., je kontrola dynamiky 

realizace plánu obratu, studium faktorů ovlivňujících jeho velikost a strukturu, otevření rezervy 

dalšího rozvoje obchodování a zlepšení služeb pro veřejnost.  

Analýza prodeje ropných produktů probíhá v úzké souvislosti s analýzou zabezpečení 

jednotkami prodeje, zásobami a obratem zboží. Každý z těchto faktorů má určitý dopad na 

objem obchodu a jeho strukturu. Základní údaje, použité při analýze implementace plánu 

obratu, jsou obsaženy v obchodním plánu, účetních a statistických výkazech.  

Maloobchodní obrat zboží představuje souhrn zboží, prodaných zákazníkům pro osobní 

spotřebu. Jeho součásti je prodej zboží pro obyvatelstvo za hotovost (stejně jako při používání 

plastových karet) a pomocí úvěru, stejně jako prodej zboží velkoobchodní metodou v malých 

množstvích pro kolektivní podniky, institucí a organizací. Analýza maloobchodního obratu  

v obchodní organizaci začíná prozkoumáním celkového obratu. Jako příklad dynamiky plnění 

plánu maloobchodního prodeje pro "Samaraněftěgaz" a.s. (Tab. 7): 

Tabulka 7 Dynamika plnění plánu maloobchodního prodeje podle čtvrtletí v roce 2013 od 

společnosti "Samaraněftěgaz" a.s. (mil. Kč) 

Ukazatele Plán Faktický 
 % v poměru 

k plánu 

% v poměru 

k předchozímu 

čtvrtletí 

Velikost maloobchodního prodeje 250 272 108,9  

1. čtvrtletí 56,5 56,5 100,5  

2. čtvrtletí 60,9 65,2 107,2 115,4 

3. čtvrtletí 63 71,3 113,2 109,3 

4. čtvrtletí 69,6 79,1 113,8 111,0 

Zdroj: SAMARANĚFTĚGAZ (2016) 
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Jak je možné vidět z výše uvedených údajů, realizace plánu maloobchodního prodeje 

jako celek překročila plánovanou výši o 8,9 %.  

Rovnoměrnost obchodního obratu podniku může být více proanalyzována s využitím 

údajů uvedených v tabulce 8. 

Tabulka 8 Údaje o účasti každého čtvrtletí v realizaci ročního plánu maloprodeje (mil. Kč) 

Ukazatele Plán Faktický 

Odchýlení 

Od plánu 
Od minulého 

čtvrtletí 

1. čtvrtletí 2013 9,8 9,04 -1,8  

2. čtvrtletí 2013 10,6 10,4 -0,4 +3,2 

3. čtvrtletí 2013 10,9 11,4 +1,0 +2,2 

4. čtvrtletí 2013 12,08 12,6 +2,6 +2,8 

Celkem za rok 43,38 43,44 - - 

Zdroj: SAMARANĚFTĚGAZ (2016) 

 

Na základě dat tabulky 9 je možné konstatovat, že v období od 01.01.13  

do 31.12.13 celková realizace jak objemově, tak i v hodnotovém vyjádření vzrostla  

v uvedeném pořadí o 875 tun (111,0 %) a 18,2 milionu Kč (135,2 %). Vyšší tempo růstu cen 

realizovaného paliva ve srovnání s tempem růstu množství prodaného paliva říká o vlivu 

cenového faktoru.  

Při pohledu v rámci nomenklatury, je možné vysledovat výrazný pokles objemu prodeje 

motorové nafty ve druhém a ve třetím čtvrtletí a to o 9 %. Nicméně, jak je vidět z tabulky 10, 

největší nárůst v maloobchodní ceně byl u motorové nafty a to zvýšení o 25,6 %. 

Při analýze obchodní činnosti "Samaraněftěgaz" a.s., je nutné kontrolovat soulad  

s jednotlivými čerpacími stanicemi sortimentních minimálních pravidel obchodu. Je důležité 

zkoumat kvalitu a kulturu zákaznického servisu. 

Při hodnocení realizace plánu a dynamiky maloobchodního prodeje jednotlivých 

čerpacích stanic, lze rozlišit čerpací stanice, které jsou lídry v oblasti prodeje určitého druhu 

paliva. Podíl na celkových tržbách AI-92 a AI-95 na čerpacích stanicích № 2,3,6,9 pohybuje se 

od 12 % do 19 %; podíl na celkových tržbách je od 13% do 23% pro AI-98 na čerpacích 

stanicích № 2,3,8; podíl prodeje motorové nafty na čerpacích stanicích № 1,5,8,9, - od 11 % do 

28 %.  
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Tabulka 9 Informace o rozvoje sortimentu a struktury maloprodeje společnosti 

"Samaraněftěgaz" a.s. 

Druhy pohonných 

hmot 

Faktický prodáno Odchylka  

4. čtvrtletí 

ku 1.čtvrtletí 
1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 

tun 
mil. 

Kč. 
tun 

mil. 

Kč. 
tun 

mil. 

Kč. 
tun 

mil. 

Kč. 
tun 

mil. 

Kč. 

AI - 80 26 0,17 32 0,22 28 0,22 34 0,26 8 0,09 

AI - 92 2 274 15,8 2 960 21,4 2 976 22,9 3 035 24,9 761 9,13 

AI - 95 2 279 16,4 2 432 18,7 2 551 20,6 2 569 21,8 290 5,4 

AI - 98 170 1,35 172 1,48 169 1,5 185 1,7 15 0,35 

Motorová nafta 3 217 17,9 2 930 17,7 2 930 19,08 3018 21,22 199 3,26 

Celkem 7 966 51,7 8 526 59,56 8 654 64,3 8841 69,96 875 18,2 

Včetně:           

а) pomocí karet:           

AI - 80 19 0,13 24 0,17 22 0,17 25 0,17 - 0,04 

AI - 92 499 3,34 599 4,2 638 4,9 664 5,4 165 2,08 

AI - 95 690 4,78 716 5,2 758 5,9 781 6,6 91 1,87 

AI - 98 35 0,26 34 0,26 33 0,26 40 0,39 5 0,13 

Motorová nafta 1 441 8 1 404 8,39 1 435 9,13 1472 10,3 31 2,3 

Celkem 2 684 16,5 2 777 18,26 2 886 20,4 2 982 23 298 6,48 

b) fyzickým 

osobám: 
          

AI - 80 7 0,04 8 0,04 7 0,04 8 0,04 1 - 

AI - 92 1 774 12,48 2 361 17,22 2 338 18,17 2 368 19,4 594 6,96 

AI - 95 1 588 11,48 1 716 13,34 1 793 14,65 1 806 15,35 218 3,87 

AI - 98 135 1,09 138 1,17 135 1,22 148 1,39 13 0,3 

Motorová nafta 1 777 10,1 1 527 9,3 1 495 9,8 
1 529 10,74 

-

248 
0,61 

Celkem 5 281 35,2 5 750 41,3 5 768 43,9 5 859 46,9 579 11,74 

Zdroj: SAMARANĚFTĚGAZ (2016) 

Po analýze vnějších faktorů, je třeba poznamenat, že nerovnosti maloobchodního obratu, jsou 

v první řadě způsobeny v důsledku umístění čerpací stanice. Takže, pokud na čerpacích 

stanicích městských, dominuje provádění AI-92, AI-95, pak na okraji města a na okolo 

hraničních čerpacích stanicích vůdcem prodeje je nafta. 
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Tabulka 10 Dynamika rozvoje prodejní ceny pohonných hmot 

Druhy 

pohonných 

hmot 

 

Reální ceny, Kč/kg 

Odchylka 1. čtvrtletí ku 4. 

čtvrtletí, (+,-) 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 

AI - 80 11,82 12,20 29,21 30,42 3,24 123,1 

AI - 92 12,61 12,90 30,75 31,90 2,90 118,1 

AI - 95 12,87 13,36 31,61 32,54 2,95 117,8 

AI - 98 13,63 14,20 33,50 34,32 2,97 108,5 

Mot. nafta 11,25 11,68 28,00 29,17 3,30 125,6 

Zdroj: SAMARANĚFTĚGAZ (2016) 

Významnou roli v objemu prodeje určitého typu paliva má takové faktory, jako 

sezónnost. V chladnějších obdobích roku spotřeba paliva se zvyšuje, to je vzhledem k 

fyzikálním vlastnostem ropných produktů. Když teplota paliva klesá, její zvýšení hustoty 

příslušně zvyšuje jeho spotřebu. V letní a podzimní sezóny  

(o prázdninách), na čerpacích stanicích lze pozorovat pokles prodeje AI-92,95,98.  

Faktory ovlivňující objem maloobchodního prodeje.  

Hlavními faktory, které ovlivňují objem maloobchodu lze rozdělit do tří skupin:  

1) zabezpečení komoditními zdroji, přesnost a správnost jejich distribuce a používání;  

2) zajištění lidských zdrojů a efektivity práce prodejního personálu;  

3) stav, rozvoj a efektivní využívání materiálně technické základny obchodu. 

2.2 Analýza finančních výsledků společnosti 

Finanční výsledek hospodaření - obecný ukazatel analýzy a vyhodnocení účinnosti 

(neúčinnosti) hospodářské činnosti během určitých fází jeho existence. Existující účtová osnova 

otevírá sdružující syntetický účet 99 "zisky a ztráty", který má za cíl identifikovat konečný 

hospodářský výsledek činnosti jakékoliv obchodní organizace. Smyslem jejich činnosti je 

vytváření zisku pro její kapitalizace, rozvoj podnikání, obohacování vlastníků, akcionářů  

a zaměstnanců.  

V moderních podmínkách řízení, finanční výsledek organizace podle účetnictví  

se skládá ze sady výsledků z prodeje zboží (práce, služby), výrobků a dalších hmotných aktiv 

(majetku, nehmotného majetku, hmotného dlouhodobého majetku a jiných aktiv).  

Finanční výsledek hospodářské činnosti organizace je dána mírou zisku (nebo ztráty), 

který je vytvořen během rozpočtového roku.  
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Finanční výsledek hospodářské činnosti organizace je tvořen ze tří částí, z nichž hlavní 

je realizovaný finanční výsledek z prodeje. Druhý člen je finanční výsledek, který přímo 

nesouvisí s hlavní činností organizace. V některých organizacích, kde podíl druhého členu je 

velký, existuje významná úprava konečného hospodářského výsledku (například ušlý zisk nebo 

jinak). Třetím členem je finanční výsledek dalších aktivit. 

Účelem finanční analýzy je hodnocení výkonnosti v minulosti a situace firmy  

v současné době, stejně jako posouzení budoucího potenciálu podniku (Bakanov а Sheremet, 

2002).  

Analýzu lze provádět jak v absolutních i relativních ukazatelích. Zvláštní význam má 

výpočet relativních ukazatelů likvidity a stability trhu a ziskovosti.  

Zisk a ziskovost jsou důležité indikátory efektivity výroby. Zisk znamená z jedné strany 

hlavní zdrojů fondů společnosti, a na druhé straně je zdrojem příjmů státních a místních 

rozpočtů. Je důležité vzít si v úvahu nejen velikost a růst příjmů ale i úroveň ziskovosti; vědět, 

jak velký zisk se získá pro každý rubl výrobních aktiv.  

Na velikost marže a úroveň ziskovosti má vliv mnoha faktorů. Zisk a ziskovost jsou 

zobecňující ukazatele intenzifikaci výrobních a marketingových aktivit.  

Níže je vývojový diagram pro tváření a analyzování výkonu a faktorů zisku (Obr. 14), 

(Bakanov a Sheremet, 2002).  
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Obrázek 14 Model formování čistého zisku komerční organizace (Sergeev, 2001) 

 

 

Pro podrobnější analýzu zisku je vhodné seskupit faktory ovlivňující jeho velikost.  

Míra vlivu různých faktorů na zisk z prodeje se určí následujícím způsobem. K tomu 

používají se data v tabulce 11, která se skládá z: 1) výpočtů skutečné realizace a nákladů 

v účetním roce podle prodejních cen základního roku; 2) výpočty aktuálních dat očištěných  

o změny cen materiálu a jiných zdrojů. 

Na základě účetní a provozní účetních dat sestavil tabulku 11, což umožňuje stanovit 

míru vlivu různých faktorů na zisku společnosti. Uváděné údaje doplněné vypočtených 

indikátorů: 1) výpočet skutečného provedení a náklady ve čtvrtém čtvrtletí podávání zpráv  

o cenách základny v prvním čtvrtletí; 2) výpočet skutečných dat, očištěný o změnách cen 

materiálu a jiných zdrojů.  
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Tabulka 11 Údaje pro faktorovou analýzu zisku z prodeje organizace za rok 2013 (tis. Kč) 

Ukazatele 
Podle základu 

1. čtvrtletí 

Отчетный 4 квартал 

Podle základu pro 

faktické prodané 

výrobky 

Faktický podle 

výkazu 

Faktické údaje 

s korekce podle 

změny cen a tarifů 

1.Realizace výrobků 

v prodejních cenách podniku 
108468,26 136210,00 165931,74 132136,52 

2.Celkové náklady na 

výrobu a realizace 
107981,74 134731,30 164130,43 131543,91 

3.Ztráty během realizaci 486,52 1478,70 1801,30 592,61 

Zdroj: SAMARANĚFTĚGAZ (2016) 

1. vliv na zisk, změny v prodejních cenách výrobků a služby se vypočítá jako rozdíl 

mezi příjmy z prodeje v účetním roce v běžných cenách a v cenách základního roku 29 721 

tisíc Kč (165 931 – 136 210). To znamená, že příjem navíc (29 721 tisíc Kč.) se získává na úkor 

růstu cen ropy a tarifů, služby podniku. Analýza účetních údajů odhalí příčiny a rozsah nárůstu 

prodejních cen v každém jednotlivém případě.  

2. Vliv na zvýšení zisku z prodeje ropných produktů v hodnocení celkových nákladů 

podle základních souhrnných nákladů na to vynaložených (skutečný objem ropných produktů). 

Původně musí být odhadovaná míra růstu objemu prodeje ve vyhodnocení se základními 

cenami. To se rovná 1,24772 (134731: 107981). Pak upravuje se základní zisk za tímto 

faktorem a odečte se od základní hodnoty zisku:   

211,5 * 0,23-211,5 = 52,4 tisíc Kč 

Nárůst objemu prodeje vytváří zisk, který vzrostl o 52,4 tis. Kč.  

3. Vliv na zvýšení zisku při prodeji ropných produktů v důsledku strukturálních změn 

ve složení ropy je určen jako rozdíl mezi mírou růstu tržeb za podmínek prodejních cen  

a objemu tempo růstu tržeb za podmínek základních cen. Výsledný poměr se násobí ročním 

ziskem základného roku:  

486,5 (136210: 108468 - 134731 : 107981) = 0,435 tisíc Kč 

4. Vliv na zisk změny nákladů (změny nákladu pro 1 rubl ropných výrobků), vyjádřené 

jako rozdíl mezi celkovými základními náklady skutečného prodeje a skutečných nákladů, 

vypočítané při zohlednění změn v cenách materiálu a jiných zdrojů, tarifů apod.: 

134731-131543 = 3187,4 tis. Kč. 

5. Vliv na zisk změny v nákladech v důsledku strukturálních změn ve složení ropných 

produktů se počítá na základě srovnání celkových nákladů na základnu, která je upravena 
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koeficientem nárůstu objemu ropných produktů na bázi plné ceny ropných produktů skutečně 

prodaných:  

107981 * 136210: 108468-134731 = 867 739,13 Kč. 

6. Dopad na hospodářský výsledek změny nákupních cen ropných produktů, tarifů, 

mzdových sazeb. V tomto případě došlo ke zvýšení cen materiálů, energetiky a dopravních 

tarifů, což dává nárůst nákladů o 32 137,8 tis. Kč., taky byla zvýšena pracovní odměna ve výši 

259 tis. Kč. (Tabulka 2), což dává nárůst ztrát celkově o 32250,4 tisíc Kč.  

7. Vliv na zisk překročení, způsobeného porušením hospodářské a technologické kázně 

byl ve výši 332,6 tis. Kč.  

Celkový součet účinků posuzovaných činitelů ohledně zisku je 747 tisíc Kč, což 

odpovídá celkové odchylce zisku - 140 tisíc Kč (- 983,9 - (- 659)).  

Celkové výsledky faktorové analýzy jsou uvedeny v souhrnné tabulce faktorů vlivu na 

zisk z prodeje výrobků (Tab. 12). 

Jak je možné vidět z níže uvedených výpočtů, více směrné působení faktorů ovlivnilo 

změnu zisku.  

Největší vliv na snížení zisku společnosti má nárůst výkupních cen ropných produktů 

od dodavatelů, tempo růstu tarifů, včetně přepravních služeb pro ropné produkty do Samarské 

oblasti, zvýšení mzdových nákladů na zaměstnance celkem 32250,4 tisíc Kč. Ztráty způsobené 

porušením hospodářské a technologické kázně snížili zisk o 332,6 tis. Kč. 

 

Tabulka 12 Souhrnná tabulka vlivu faktorů na zisk z prodeje výrobků "Samaraněftěgaz" a.s. 

2013 

Faktory Souhrnný vliv, tis. Kč 

Změny prodejních cen ropných produktů +29721,7 

Změny objemu výroby +120,5 

Změny struktury výrobků +0,44 

Změny úrovně nákladů +3187,4 

Změny struktury výdajů +867,7 

Změny nákupních cen, tarifů -32250,0 

Porušení hospodářského systému řízení -332,6 

Celkem +1314,7 

Zdroj: SAMARANĚFTĚGAZ (2016) 
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Zbytek z faktorů ovlivnily zisk ve směru zvýšení. Zisk vzrostl zejména v důsledku 

zvýšení prodejních cen ropných produktů (+ 29721,7 tis. Kč.). Finanční výsledky z ostatních 

činností jsou uvedeny v tabulce 13. 

Tabulka 13 Analýza finančních výsledků z ostatních činnosti 

Ukazatele 

1. 

čtvrtlet

í 

2. 

čtvrtlet

í 

3. 

čtvrtlet

í 

4. 

čtvrtlet

í 

Změna v 4. čtvrtletí od 1. 

čtvrtletí 

Absolutní 

odchylka, 

(+,-) 

Tempo 

růstu, % 

1.Hrubý příjem 9330,0 11770 12181 13683 4353,5 63,8 

2.Obchodní náklady 4633,0 7011,7 6380,9 6885,2 2252,2 64,6 

3.Náklady řízení 4210,4 4243,5 4408,7 4997,0 786,5 51,6 

4.Příjem (ztráta) z prodeje 486,5 514,8 1391,7 1801,3 1314,8 1,6 

 Jiné příjmy a náklady:       

5.Úroky k vyzvednuti 503,9 512,2 72,6 420,0 -83,9 36,2 

6.Úroky k úhradě 798,3 679,1 506,1 570,0 -228,3 31,0 

7.Příjmy z podílu v jiných 

organizacích 
- - - - - - 

8.Jiné provozní příjmy - - - - - - 

9.Jiné provozní náklady - - - - - - 

10.Mimořádné příjmy 145,7 248,7 47,8 144,3 -1,3 43,1 

11. Mimořadné náklady 
489,6 442,2 588,3 423,0 -66,5 37,6 

 Příjem (ztráta) před zdaněním -151,7 154,3 809,1 1372,6 1524,3 Х 

12.Odložené daňové pohledávky - - - - - - 

13.Odložené daňové závazky - 114,3 - - - - 

14.Současné daně z přijmu - 37,0 179,1 329,6 329,6 Х 

 Čistý příjem (ztráta) účetního 

období  

-151,7 0,9 630,0 1043,0 1194,8 Х 

Zdroj: SAMARANĚFTĚGAZ (2016) 
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Společnost neprováděla finanční činnost spojenou s investicemi do cenných papírů, 

prováděním operací na finančním trhu, prováděním společných činností.  

V prvním čtvrtletí roku 2013 výše celkových ztrát podniku zvýšili ostatní náklady, které 

překročili ostatní příjmy.  

O 120 tis. Kč., hrubá ztráta zvýšila ostatní provozní náklady (pokuty za porušení 

smluvních povinností, kompenzace za škody způsobené jiným podnikům během průmyslových 

prací).  

Záporný rozdíl, vytvořený jako důsledek vychýlení kurzu prodeje (nákupu) cizí měny 

od oficiálního kurzu centrální banky Ruské federace k datu prodejní transakce (nákup) měny 

také zvýšil hrubou ztrátu o 97 tisíc rub.  

Celkově, záporné finanční výsledky z neobchodních operací zvýšili hrubou ztrátu  

ve výši 101 tis. Kč. Nebo o 10,3 % . 

Čistá ztráta pro první čtvrtletí činila 151,7 tisíc Kč.  

Od druhého čtvrtletí, společnost normalizovala svou činnost na regionálním trhu 

ropných produktů a začala pracovat se ziskem, což zvýšilo čistý příjem ve čtvrtém čtvrtletí  

v celkové výši 1043 tis. Kč.  

Analýza likvidity a finanční stability společnosti.  

Pro analýzu likvidity "Samaraněftěgaz" a.s., je nutné vypočítat následující ukazatele 

(Tab. 14) na základě údajů z rozvahy. 

Množství a celkový podíl vlastních oběžných aktiv společnosti "Samaraněftěgaz" a.s. 

jsou malé, což znamená nedostatek likvidity organizace.  

Tento stav potvrzuje poměry likvidity.  

Takže, aktuální ukazatel v likvidity při standartní výši více než 2 byl jen 0,9, poměr 

momentální likvidity, za normy více než 1, činil pouze 0,51 a absolutní poměr likvidity byl  

v blízkosti nuly.  

Poměr pokrytí zásob nezměnil se a zůstal záporný. To říká, že pokud podnik v blízké 

budoucnosti nezmění dynamiku indexů v příznivém směru, bude mít vážné problémy  

ve výpočtech s věřiteli. 
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Tabulka 14 Souhrnná tabulka likvidity analytických ukazatelů skupiny likvidity 

Ukazatele 
Velikost 

01.04.13 01.07.13 01.10.13 01.01.14 

Oběžná aktiva  

mil. Kč 

3,3-0,17= 

=3,13 

5,4-0,48= 

= 4,92 

6,2-0,22= 

=5,98 

6,8-0,8= 

=5,99 

Běžná likvidita 
2,0/7,1= 

=0,28 

2,4/1,1)= 

= 0,17 

2,4/12,9= 

= 0,19 

3,05/13,79= 

=0,22 

Okamžitá likvidita 87,2/96, 6= 0,9 110,8/125,2= 0,88 119,9/134,4= 0,88 
127,24/141,03= 

=0,90 

Pohotová likvidita 

(87,2-

30,2)/96,6= 

= 0,6 

(110,8-

25,3)/125,2= 0,7 

(119,9-

45,5)/134,8= 0,55 

(127,24-

55,92)/141,03= 

=0,51 

 

Absolutní likvidita 2,0/96,6= 0,02 2,4/125,2=0,02 2,5/134,8=0,02 
3,05/141,03= 

=0,02 

Podíl oběžných 

prostředků v aktivách 
87,2/94,7=0,92 110,8/123,2=0,9 119,9/134,3=0,89 

127,24/142,89= 

=0,89 

Podíl oběžných 

prostředků v jejích 

celkové sumě 

7,1/87,2= 0,08 13,5/110,8= 0,13 12,9/119,9=0,12 
13,79/127,24= 

=0,11 

Podíl zásob v oběžných 

prostředcích 
30,2/87,2=0,34 25,3/110,8=0,22 45,5/119,9=0,38 

55,92/127,24= 

=0,44 

Podíl vlastních 

oběžných prostředků 

v krytí zásob 

7,1/30,2= 

=0,2 

13,5/25,3= 

=0,5 

12,9)/45,5= 

= 0,3 

13,79/55,92= 

=0,25 

 Koeficient krytí zásob 
(7,1-7,5)/30,2= 

= (-0,5) 

(13,5-12,4)/25,3= 

=-1,02 

(12,9-14,3)/45,4= 

= -0,6 

(13,79-

15,65)/55,92= 

-0,03 

Zdroj: SAMARANĚFTĚGAZ (2016) 

 

Analýza finanční stability.  

Tabulka 15 ukazuje výpočet klíčových výkonnostních ukazatelů charakterizujících 

finanční stabilitu "Samaraněftěgaz" a.s., 

Po analýze finanční stability "Samaraněftěgaz" a.s., můžeme říci, že během sledovaného 

období, finanční stabilita podniku se zvýšila. Důkazem toho je dynamika následujících 

ukazatelů:  
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- poměr koncentrace vlastního kapitálu se zvýšil z 0,003 na 0,01, ačkoli toto  

je nižší než standardní hodnota (0,6), 

- finanční závislost se snížila z 315,3 na 76,82 (při normální výši nižší než 1,4), 

- poměr dluhu a vlastního kapitálu rovněž snížil z 105,3 na 6,83.  

Společnost "Samaraněftěgaz" a.s. ne používá na financování dlouhodobých dluhů 

kapitálový majetek, což také negativně ovlivňuje finanční stabilitu společnosti. 

 

Tabulka 15 Souhrnná tabulka analytických ukazatelů skupiny finanční stability 

"Samaraněftěgaz" a.s. 

Ukazatele 
Velikost 

Norma 
01.04.13 01.07.13 01.10.13 01.01.14 

Koncentrační poměr vlastního 

kapitálu 

 

0,3/94,7= 

= 0,003 

(-1,1)/123,2= 

= (-0,008) 

1,4/134,3= 

= 0,01 

1,86/142,89= 

=0,01 
>0.6 

Poměr finanční závislosti 
94,6/0,3= 

= 315,3 

123,2/(-1,1)= 

=(-112) 

134,3/1,4= 

= 95,9 

142,89/1,86= 

=76,82 
<1.4 

Pohyblivost vlastního kapitálu 
87,2/(-1,9)= 

45,8 

110,8/ 

(-1,9)=58 

119,9/ 

(-0,5)= 

=240 

127,24/1,86= 

=68,41 
- 

Poměr struktury dlouhodobých 

vkladů 
- - - - <0.6 

Výpůjčky - - - - - 

Poměr struktury výpůjček - - - - - 

Poměr výpůjček a vlastních 

prostředků 

31,6/0,3 = 

=105,3 

46,2/(-1,1)= 

= (-42) 

5,6/1,4= 

= 4 

12,7/1,86= 

=6,83 
Snížení 

Zdroj: SAMARANĚFTĚGAZ (2016) 

 

2.3 Analýza faktorů vnějšího a vnitřního prostředí, které mají vliv na finanční 

výsledky společnosti 

Pro určení míru stability analyzované společností na regionálním trhu ropných produktů 

je třeba posoudit jeho konkurenceschopnost.  

Důležitou otázkou v procesu výzkumu je posouzení úrovně rozvoje tohoto odvětví 

regionální ekonomiky. V posledních letech se činnost různých ruských společností se 

dramaticky zvýšila v tomto regionu. Intenzivně vznikají nové čerpací stanice na celém území 
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Samarské oblasti. Dnes, v Samarské oblasti je jich kolem 120. Samozřejmě, že majitelé 

čerpacích stanic jsou různé. Tabulka. 16 obsahuje srovnávací popis silných a slabých stránek 

hlavních konkurenčních firem. 

Tabulka 16 Porovnání konkurenceschopnosti "Samaraněftěgaz" a.s. 

Konkurenti 
Silné stránky 

 
Slabé stránky 

«
L

u
k

o
il

»
 

- vlastní produkce ; 

- vlastní tankoviště; 

- vlastní investice; 

- vlastní síť čerpacích stanic; 

- počet čerpacích stanic (33) ; 

- sociální politika a záruky; 

- ekologické bezpečí. 

- systém loajality; 

- systém obratu 

dokumentů; 

- práce v současnou 

chvíle (online); 

«
G

az
p
ro

m
n
ef

t»
 - vlastní produkce ; 

- vlastní tankoviště; 

- vlastní investice; 

- vlastní síť čerpacích stanic; 

- počet čerpacích stanic (57). 

- sociální politika; 

- kontrola kvality 

pohonných hmot; 

- vysoká úroveň 

služeb. 

«
S

am
ar

an
ěf

tě
g
a
z»

 

- vlastní tankoviště; 

- vlastní síť čerpacích stanic (9); 

- vlastní distribuce do čerpacích stanic; 

- přísná kontrola kvality pohonných hmot; 

- systém loajality pomoci plastových karet; 

- práce v současné chvíle (online); 

- sociální politika; 

- vysoká úroveň služeb. 

- investice; 

- nákup pohonných 

hmot; 

- malý počet stanic; 

- technické vybavení. 

 Zdroj: autorka 

V tuto chvíli je několik velkých hráčů. Mezi nimi, "Lukoil" - má 33 čerpacích stanic; 

"Samaraněftěgaz" - má 9 stanic, "Gazpromneft" - má 57 čerpacích stanic.  

Tabulka 17 metodou SWOT-analýzy hodnotí silné a slabé stránky společnosti 

"Samaraněftěgaz" s ohledem na stávající podnikové příležitostí a hrozby ve vnějším prostředí. 
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Tabulka 17 SWOT analýza "Samaraněftěgaz" a.s. 

 Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

 - Vedení kompetence, vysoce 

kvalifikovaní pracovníci, 

- široký sortiment, 

- dobré konkurenční postavení, 

- dobrá úvěrová historie a stabilní 

finanční výkonnosti, 

- vysoká míra dodržování 

smluvních závazků ve vztahu ke 

koncovým uživatelům, 

- dobrý obraz firmy ve veřejném 

životě (účast na výstavách, 

soutěžích, charita), 

- je známá značka, vývoj nových 

tržních segmentů, 

- vysoká úroveň služeb, servis, 

zavádění nových technologií, 

která umožňuje lépe sloužit 

zákazníkům. 

- Slabý systém plánování 

nákladů, 

- Nedostatečný počet 

čerpacích stanic, 

- Nedostatek rozpočtu, 

-Vysoká míra dodavatelů 

(výrobců). 

Příležitosti (O) SO WO 

- Přitažlivost úvěrových 

zdrojů;  

- Přístup na nové trhy; 

- Transit;  

- Vznik nových dodavatelů;  

- Oslabení konkurenčních 

podniků;  

- Rozšíření trhu tím, že 

odstraní menších konkurentů. 

- Úvěrování na výstavbu 

čerpacích stanic; 

- Další rozvoj souvisejících 

služeb (výstavba a opravy);  

- Vývoj nových oblastí činnosti 

(výrobní);  

- Diferenciace návrhů pro klienty. 

-Vylepšená služeb a zkrácení 

doby údržby;  

- Rozvoj sítě firemních zákazníků 

a nových zákaznických segmentů. 

Obchodní strategie v určitém 

(paliva) působiště pro dobývání 

silné dlouhodobé konkurenční 

pozice. 

- Organizace plánování  

a sestavování rozpočtu;  

- Optimalizace řízení zásob;  

- Optimalizace distribučních 

soustav;  

- Zvýšení ziskovosti, řízení 

nákladů. 
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Hrozby (T) ST WT 

- Nepříjemná vládní politika  

a celosvětová politická 

situace;  

- Zrušení celních výsad; 

- Vznik náhradního zboží;  

- Snížení platební schopnosti 

poptávky;  

- Vznik společností na trhu - 

konkurentů s nižšími cenami, 

ale odpovídajícím způsobem 

nižší kvalitou pohonných 

hmot. 

- Rozpracování marketingové 

služby, sledování konkurentů;  

- Obnovení sortimentu zavedením 

více populárních a cenově 

dostupných produktů;  

- Rozšíření služeb. 

 

- Aktivní postavení ve vztahu 

ke konkurenci,  

- Prodej "pomalých" položek 

za snížené ceny,  

- Propagace a zprávy  

ke koncovému uživateli 

prostřednictvím médií, akce, 

informace o vysoké kvalitě 

prodaného zboží. 

 Zdroj: autorka  

Trendy změn na trhu lze popsat následovně. Přes zdánlivou stabilitu, tento trh  

je považován za stabilní, rozdělený je příliš brzy. Protože právě teď je aktivní restrukturalizace.  

V polovině 90. let stát rozdělil regiony mezi různé velké ropné společnosti. Rosněfť šla do 

středu Ruska, zejména Moskva, Smolensk, Samara a taky Kaliningrad. Každá společnost 

zahájila činnost výhradně na přiděleném ji území a postavila tam vlastní infrastrukturu, ropné 

sklady, síť čerpacích stanic, a na sousední teritoria dostat se nesnažila. Až do roku 2010, 

všechny hlavní ropné společnosti jasně dodrželi stanovené pravidla hry. A pak se obraz začal 

dramaticky měnit - hlavními hráči již nebyli v souladu s územní povinností a začali realizovat 

své zájmy v cizích oblastích a vytvářeli konkurence s již pracujícími tam struktury. Takže 

"Rosneft" měla dvě stanice a během 3 roky odkoupila u "Bineks" 4 čerpací stanice.  

Ve skutečnosti tato taktika diverzifikace je nyní velmi populární mezi velkými hráči: v každém 

regionu obrovské společnosti snaží se zakrýt co největší segmentu trhu.  

Nicméně, agresivní politika má i kladné stránky - je to dobré pro spotřebitele, protože 

„giganti“ se snaží prosazovat své značky jakýmikoliv způsoby. A co teď překvapí standartního 

kupujícího? Jenom úroveň služeb a kvalita zboží. Navzdory rozsáhlým změnám, jsou stále 

prázdná místa v ropném byznysu. V současné době existuje velké množství obou „dceřiných“ 

společnosti velkých společnosti jako Lukoil, Rosněfť atd., stejně jako i u soukromých 

podnikatelů. Kromě toho hodně ropných společnosti rychle reviduje plány na výstavbu nových 

čerpacích stanic ve směru intenzifikace starých a snaží se mít čas, aby si udělat své vlastní 

obchodní sítě dokud se ceny na celkovém ropném trhu neklesli. 
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2.4 Analýza logistického systému a jeho vlivu na finanční výsledky společnosti 

Koncepční položky logistiky umožňují mluvit o zaměření na dosažení konečného výsledku 

hospodaření - úspěšnou realizaci navrženého trhu výrobků vysoké kvality a za přijatelnou cenu.  

Logistika - úroveň řešení problémů - funkční. Výsledkem úsilí v oblasti logistiky - je tvorba 

procesu proudění materiálu, informací, financí a optimalizace celkových distribučních nákladů 

v celém rozsahu realizaci tohoto procesu - "Ze zdroje na cíl".  

Marketingový proces v logistice - je postupný pohyb komodit po hmotných prvcích 

logistického systému a příslušného těmto komoditám informačního, finančního a servisního 

toku služeb "od zdroje ke konečnému cíli." Charakteristickým rysem procesu proudění  

v logistice - je dostupnost hodnotících kritérií optimalizace tohoto procesu v rámci hranic 

systému logistiky.  

Konečná komerční účinnost marketingových a logistických úsilí se projevuje  

v implementační fázi zboží. Tento krok ukazuje, jak efektivně se vzájemně doplňují marketing 

a logistika v dosažení cíle - úspěšné realizaci prodeje navrhovaného výrobku pro trh.  

V obecném případě mohou nastat tři situace:  

1. Situace se vyznačuje vysokým výkonem kvality výrobků a jeho vlastnostmi pro 

spotřebitele, ale prodejní cena zboží je příliš vysoká. To znamená, že specialisté 

marketingového oddělení navrhli trhu produkt, po kterém reálně existuje poptávka, ale 

vzhledem k vysoké prodejní ceně takové zboží prodat je nemožné nebo velmi obtížné.  

To znamená, že specialistům logistické služby nepodařilo se minimalizovat náklady výroby  

a distribuce, což přirozeně zvyšuje prodejní cenu. Obchodní výsledek v tomto případě mohou 

být považovány za nevyhovující.  

2. Situace je charakterizována nízkou úrovní kvality produktů a jeho vlastnosti pro 

spotřebitele, ale prodejní cena zboží je nižší než na současném trhu. To znamená, že službě 

marketingových profesionálů z různých důvodů nepodařilo se vyvinout a nabídnout trhu 

konkurenční produkt, a to jak v kvalitě, tak i ve spotřebitelských vlastnostech, ale produkt je 

konkurenceschopný cenově. To znamená, že odborníci logistických služeb úspěšně vyřešili 

problém minimalizace celkových nákladů na distribuce, což umožnilo realizace zboží vzhledem 

k nízké platební schopnosti poptávky. Hospodářský výsledek v tomto případě lze považovat za 

uspokojivý.  

3. Situace se vyznačuje vysokou kvalitou výrobků a jejích dobrými vlastnostmi pro 

spotřebitele a realizace je za přijatelnou cenu. To znamená, že služba marketingových 

odborníků a logistických služeb pracovali na "vynikající" úrovní a mají vysoký obchodní 
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výsledek. Obchodníci nabízejí trhu konkurenceschopný produkt, a to jak v kvalitě, tak i ve 

spotřebitelských vlastnostech, taky specialisté logistické služby vyřešili problém minimalizace 

celkových distribučních nákladů. Hospodářský výsledek v tomto případě bude co nejúčinnější.  

Takže, fáze realizace ukazuje, jak se vzájemně doplňují a zvyšují konečný komerční 

výsledek spolupráce marketingové a logistické služeb, dosažení společnými úsilí vysokých 

obchodních výsledků při řešení svých vlastních cílů a záměrů, aniž by se vzájemně nahrazovala, 

a potlačovala.  

Logistický systém - komplexní organizačně-dokončený (strukturovaný) ekonomický 

systém skládající se z propojených do jednoho procesního řízení materiálů a souvisejících 

prvků průtokových jednotek, které stanovují hranice a provozní úkoly a jsou propojeny 

interními cíli obchodní organizace a (nebo) vnějšími cíli (Liubushkin, Lescheva а Diakova, 

1999).  

Z mnoha různých systémů, logistické systémy odlišují se strukturou prvků, povahou 

spojení mezi nimi, organizací a integračními vlastností.  

Charakteristické rysy logistického systému (Nerush, 2000):  

- dostupnost procesu proudění;  

- zvláštní integrita (nedílnost) systému.  

Logistický systém - adaptivní systém se zpětnou vazbou, který provádí určité logistické 

funkce. Ona obvykle sestává z několika subsystémů a má rozvinuté vztahy k vnějšímu prostředí 

(Nerush, 2000). 

Jako logistický systém práce považuje obchodní společnost "Samaraněftěgaz" a.s. Cílem 

logistického systému - dodávky ropných produktů a dalšího zboží ve stanovené místo, ve 

správném množství a rozsahu a v co největší míře připravených k výrobnímu nebo osobnímu 

použiti a to za podmínek správné úrovně nákladů.  

Při výběru taktiky a strategie logistického systému, je nutné jasně definovat hranice 

systému logistiky. Hranice logistického systému zkoumané společnosti jsou určeny cyklem 

obratu jednotek výroby (Obr. 1). Jsou ve formě věcného proudu vstupujícího do logistického 

systému, ukládány, zpracovávány a znovu uskladněny a následně ponechávají systém logistiky 

pro spotřebu, vyměňují se za finanční prostředky, které obdrží logistický systém. 

Definice hranic logistického systému založena na základě cyklu obratu jednotek výroby, 

což se nazývá princip "placení peněz - získání peněz". V tomto případě logistický systém 

společnosti lze znázornit pomoci schéma na obrázků 2. 

V logistickém systému společnosti důležitou roli hraje řízení zásob, protože na jejich 

optimálních vlastnostech jsou závislé finanční výsledky společnosti.  
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Řízení zásob je klíčovou aktivitou, vytvářející důležitější oblast logistického managementu 

společnosti, a to jak z hlediska složitosti tak i nákladů spojených s ní (Selezneva а Ionova, 

2003). Zásoby v jedné či jiné podobě jsou přítomné v celém dodavatelském řetězci, a tím 

znehybňuji významnou část oběžného kapitálu společnosti.  

Racionální využití zdrojů - hlavním faktorem pro úspěšný vývoj obchodování, s cílem 

snížit náklady.  

Prostřednictvím analýzy, v první řadě, je třeba zkontrolovat, jak komoditní zdroje zajišťují 

úspěšnou realizaci plánu a dynamiku rozvoje maloobchodu. Maloobchodní obrat je závislý na 

dodávce zboží a stavu zásob. Na jeho rozvoj působí taky faktory jako včetně ztráty, devalvace, 

boj, poškození, nedostatek, stejně jako realizace nízkorozpočtových zboží. Tento vztah může 

být vyjádřen vzorcem komoditní bilance:  

Zz + D = M + I + Zk, [t], (1) 

kde Zz- zásoby zboží na začátku účetního období; 

D – dodávka zboží [t]; 

M – maloobchodní obrat zboží [t]; 

I - ostatní vyřazení zboží [t]; 

Zk - zásoby zboží na konci účetního období [t]. 

Ukazatele týkající se dopadu na vývoj obchodní bilance maloobchodního obratu může být 

stanovena na základě následujícího vzorce:  

M = Zz + D - I – Zk, [t], (2) 

Z tohoto důvodu, pro realizace plánu a dynamiky maloobchodního obratu pozitivní vliv 

dávají nahuštěné zásob zboží na počátku sledovaného období, a růst dodávek zboží, negativní 

vliv dávají - zvýšení jiného vyřazení zboží a nahuštěné zásoby na konci období. Analýza 

komoditních zdrojů začíná s přípravou a studiem obchodní bilance (Tab. 19). Všechny 

ukazatele jsou uvedeny v maloobchodních cenách. Obchodní bilance by měla zahrnovat 

všechny zásoby zboží. 

Maloobchodní obrat po dobu čtyř čtvrtletí tohoto ohlašovacího roku zvýšil se díky stavu 

zásob na začátku období o 1,04 mil. Kč., díky zvýšení dodávek ropy - o 13,9 mil. Kč. Možnosti 

zvýšení obratu se snížili v důsledku zvýšení zásob na konci účetního období, a kvůli jiným 

vyřazením ropy (-0,14 mil Kč.). 
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Tabulka 18 Obchodní bilance "Samaraněftěgaz" a.s. (mil. Kč.) 

Ukazatele 

Fakticky 
Odchylka 

4. čtvrtletí ku 

1. čtvrtletí 

 

Vliv na 

dynamiku obratu 

zboží 

1. 

čtvrtletí 

2. 

čtvrtletí 

3. 

čtvrtletí 

4. 

čtvrtletí 

Zásoby na začátku období 3,00 3,48 3,83 4,04 1,04 1,04 

Dodávka 45,04 51,48 55,96 58,96 13,91 13,91 

Ostatní vyřazení 0,04 0,09 0,17 0,18 0,14 -0,14 

Zásoby na konci období 3,48 3,83 4,09 4,39 0,91 -0,91 

Maloobchodní prodej 44,48 51,04 55,52 58,39 13,91 13,91 

Ostatní vyřazení, 

v poměru k její dodávce 

(%) 

0,09 0,17 0,3 0,31 0,22 - 

Zdroj: SAMARANĚFTĚGAZ (2016) 

"Samaraněftěgaz" a.s. do dalších ztráty zahrnuje: 

 - vlastní náklady na dopravu;  

- nedostatek zásob při kontrolách; 

 - přirozený pokles.  

Důležitým bodem analýzy je zkoumání účinnosti využívání výrobkových zdrojů, 

správného jejich rozložení.  

Hlavním ukazatelem hodnocení efektivita využívání komoditních zdrojů je objem obratu 

k 1 Kč výrobních zdrojů (Eov), který je definován vztahem (3) 

Eov = M/(Zz+D-Zk), (3), 

kde Eov - ukazuje, kolik korun obratu připadá na každou korunu komoditních zdrojů. 

Analýza a vyhodnocení komoditních zdrojů "Samaraněftěgaz" a.s. je uvedena v tabulce 19 

Po analýze ukazatelů komoditní bilance, je nutné provést analýzu dodávek ropy do 

organizace a organizace jejích dodávek do síti čerpacích stanic. Údaje o dynamice dodávek 

ropy "Samaraněftěgaz" a.s. jsou uvedeny v tabulce 20. 

Pro zajištění plynulého chodu, širokého výběru produktů a nejlepšího zajištění 

uspokojování poptávky v maloobchodní síti a ve skladech, musí být určité zásoby. Podle 

spotřeby dělíme zásoby zboží do třech skupin: současné, sezónní a cílená. Nejdůležitější z nich 

jsou současné zásoby, jejichž účelem je zajistit hladké každodenní obchodování. Zásoby 

současných produktů neustále doplňovány. Současné zásoby musí být na průměrné úrovni, tj. 

ne příliš vysoko a ne příliš nízko. Nahuštěné zásoby zboží vedou ke zpomalení obratu, růstu 

distribučních ztrát a dalších nákladů spojených se skladováním a prodejem zboží, a především 
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ke zhoršení, a dokonce i poškození zboží. Snížení zásob může vést k narušení plynulosti 

obchodování, snížení maloobchodního obratu. 

Tabulka 19 Informace o dynamice dodávek ropných produktů 

 
1. 

čtvrtletí 

2. 

čtvrtletí 

3. 

čtvrtletí 

4. 

čtvrtletí 

Změna v 4. čtvrtletí ku 1. čtvrtletí 

Absolutní 

odchylka, (+,-) 

Tempo růstu, 

% 

А-80 0,4 0,4 0,4 0,5 +0,1 125,0 

АI-92 29,5 42,6 45,2 47,8 +18,3 162,0 

АI-95 32,9 36,8 40,9 42,3 +9,4 128,6 

АI-98 2,9 3,3 3,1 3,5 +0,6 120,7 

Motorová nafta 37,9 35,3 39,1 41,5 +3,6 109,5 

Celkem 103,6 118,4 128,7 135,6 +32,0 130,9 

Zdroj: SAMARANĚFTĚGAZ (2016) 

 

Logistický přístup k tvorbě zásob surovin ve společnosti "Samaraněftěgaz" a.s. hraje 

důležitou roli, protože umožňuje eliminovat zbytečné imobilizace pracovního kapitálu 

společnosti.  

V činnosti obchodní společnosti současné komoditní zásoby jsou považovány na jedné 

straně jako zdroj výrobkového zabezpečení s cílem zajistit realizace plánu a plynulou dynamiku 

rozvoje maloobchodního obratu, a na druhé straně - jako nedílnou součást finančního plánu  

a základ výpočtu potřeby zdrojů vlastních a půjčovaných prostředků.  

S ohledem na toto, jsou současné normy zásob, stejně jako skutečná jejich přítomnost by 

měla být hodnocena v analýze pokrytí komoditního obratu v maloobchodních cenách, a při 

plánování financování a studií finanční stability podniku - v pořizovací ceně. 

Předpisy zásob v maloobchodních cenách by měly být plánovány v rámci skupin výrobků, 

výrobků podniku celkově, a v pořizovací ceně - jen celkově v podniku. Předpisy aktuálních 

zásob v maloobchodě a velkoobchodě obsahují zboží v maloobchodních prodejnách, ve 

skladech, v tranzitu, jakož i zboží dodané ale poukázky ještě nejsou uložené v bance. 

Analýza současných zásob začíná se srovnáním skutečné jejich velikosti se stanovenými 

normami. Zkoumání zásob provádí se nejen v sumě, ale i podle počtu dnů obratu. Velikost 

obratu je ovlivněná strukturou obratu a dobou obratu. 
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Tabulka 20 Efektivita použiti komoditních zdrojů 

Ukazatele Faktické množství Odchylka 

4. čtvrtletí ku 

1. čtvrtletí 

 % na 

začátku 

období 

1. 

čtvrtletí 

2. 

čtvrtletí 

3. 

čtvrtletí 

4. 

čtvrtletí 

1. Maloobchodní prodej, 

mil. rub. 
44,48 51,04 55,52 58,39 13,91 57,09 

2. Objem výrobních 

zdrojů, mil. rub. 
45,04 51,48 55,96 58,96 13,91 56,91 

3. Jiné vyřazení zboží,  

mil. rub. 
0,04 0,09 0,13 0,13 0,09 o 3 krát 

4.Objem prodeje ku 1 

rubli výrobních zásob, 

rub 

0,43 0,43 0,43 0,43 0,00 43,61 

5. Objem výrobních 

zásob ku 1 rubli prodeje, 

rub. 

1,013 1,008 1,007 1,010 -0,003 99,7 

6. Jiné vyřazení výrobku 

k objemu prodeje, % 
0,1 0,2 0,3 0,24 +0,14 240,0 

7. Jiné vyřazení 

k objemu výrobních 

zásob, %. 

0,1 0,2 0,3 0,23 +0,13 230,0 

Zdroj: SAMARANĚFTĚGAZ (2016) 

 

 

Doba obratu je doba oběhu zboží ode dne jeho obdržení až do momentu realizace, stejně 

jako rychlost pohybu zboží. Doba obratu udává průměrnou délku pobytu zboží ve formě zásob. 

Rychlost obratu udává, kolikrát v průběhu sledovaného období byli aktualizováni zásoby.  

 

Je třeba poznamenat, že samotné zboží není aktualizováno, ale aktualizují se investice do 

zboží. Zrychlení doby obratu má velký význam: uvolnění oběžného kapitálu investovaného do 

zásob, snížení ztráty zboží, atd. Zpomalení času obratu vyžaduje další potřebnost v úvěrech, 

což vede ke zvýšení nákladů na distribuce, snížení zisku, zhoršení finanční situace. Doba obratu 

ve dnech (doba obratu zboží) stanoví se na základě údajů o průměrných zásobách a obratu zboží 

jedním z následujících vzorců: 

Td=(Zp*D)/P, (4) nebo        Td=Zp/(P/D), (5)    nebo          Td=Zp/Pd, (6). 
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Kde Td – obrat výrobků [dny], 

Zp – průměrná zásoba [t], 

D – počet dni, 

P – prodané výrobky během účetního období [t], 

Pd – průměrný denní prodej výrobků [t]. 

 

Určí se skutečná průměrná zásoba "Samaraněftěgaz" a.s. pomocí metody aritmetického 

průměru, podle údajů v tabulce 21:  

Zp=(3 + 3,5 + 3,8 + 4)/1,7 = 3,6 [mil. Kč.]  

Poté vzorcem (4) vypočítá se skutečná doba obratu ve dnech za účetní období 

"Samaraněftěgaz" a.s.:  

- 1. čtvrtletí: Td = 8,3 (102,3 90) = 7,3;  

- 2. čtvrtletí: Td = 8,3 (117,4 91) = 6,4;  

- 3. čtvrtletí: Td = 8,3 (127,7 92) = 5,9;  

- 4. čtvrtletí: Td = 8,3 (134,3 92) = 5,7.  

Tak obrat výrobků ve čtvrtém čtvrtletí ve srovnání s předchozími obdobími urychlila se až 

o 1,6; a 0,7 a 0,2.  

Chcete-li určit výši finančních prostředků uvolněných nebo množství dodatečných investic 

v důsledku změn v obratu výrobků, je potřeba změnu v čase (zrychleni či zpomalení a to ve 

dnech) vynásobit skutečným průměrným denním obratem účetního období.  

V "Samaraněftěgaz" a.s. skutečný průměrný denní obrat ve druhém čtvrtletí – 0,56 mil. Kč., 

zrychlení obratu uvolnilo 0,9 dni, a uvolnilo oběžný kapitál ve výši 0,5 mil. Kč.  

Rychlost obratu výrobků v počtu otáček může být vypočítána podle vzorce: 

Tob=(P*D)/Zp, (7) nebo Tob=Td, (8) 

kde Tob – rychlost obratů výrobků, počet otáček (rychlost oběhu zboží), [otáček].  

V "Samaraněftěgaz" a.s. rychlost obratu ropných produktů dosáhla (v počtu otáček):  

- Pro 1. čtvrtletí Tob = 102,3: 8,3 = 12,3;  

- Pro 2. čtvrtletí Tob = 117,4: 8,3 = 14,1;  

- Pro 3. čtvrtletí Tob = 127,7: 8,3 = 15,4;  

- Pro 4. čtvrtletí Tob = 134,3: 8,3 = 16,2.  

Výsledky analýzy rychlosti obratu "Samaraněftěgaz" a.s., jsou uvedeny v tabulce 21. 

Změny rychlosti obratu ve dnech pro celou obchodní společnost vyskytla se pod vlivem 

dvou faktorů: 1) změny ve struktuře maloobchodního obratu; 2) změny v čase oběhu 

jednotlivých skupin komoditních skupin a zboží. 
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Tabulka 21 Průměrné zásoby a rychlost obratu v "Samaraněftěgaz" a.s. 

Ukazatele 

Faktické údaje 
Změna 4. čtvrtletí ku 1. 

čtvrtletí 

1. 

čtvrtletí 

2. 

čtvrtletí 

3. 

čtvrtletí 

4. 

čtvrtletí 

Absolutní 

odchylka, (+,-) 

Tempo růstu, 

% 

1.Maloobchodní prodej, mil. 

rub. 
44,5 51,0 55,5 58,4 13,9 57,1 

2.Průměrné zásoby, mil. rub. 3,6 3,6 3,6 3,6 - 43,5 

3. Doba obratu produkce, dny 7,3 6,4 5,9 5,7 -1,6 78,1 

4. Rychlost obratu, počet 12,3 14,1 15,4 16,2 +3,9 131,7 

Zdroj: SAMARANĚFTĚGAZ (2016) 

  

Vzhledem k tomu, že každá skupina výrobků má jinou rychlost obratu, měnící se obchodní 

struktura má nějaký vliv na dobu oběhu zboží v obchodním podniku jako celku. V případě,  

že se zvyšuje podíl výrobků s akcelerovanou rychlostí, teda díky tomu celková průměrná 

rychlost se zvýší a naopak. Takové výrobky zahrnují benzín značky AI-92 a AI-95, jejíž podíl 

na obratu nejrychleji roste.  
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3 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ LOGISTICKÉHO SYSTÉMU A 

JEJICH ZHODNOCENÍ 

Majetkový stav organizace celkově je normální. Došlo k nárůstu množství ekonomických 

zdrojů k dispozici podniku.  

Zvláštním ohrožením finanční pozice společnosti "Samaraněftěgaz" a.s. je významná 

nerovnováha ve struktuře aktiv a pasiv společnosti. Takže v aktivách je nepřiměřeně velký podíl 

zásob a v pasívech - závazky z obchodního styku, což negativně ovlivňuje likviditu a finanční 

stabilitu organizace. 

3.1 Rozpracování možných variant zlepšení logistického systému a jejích vliv na 

finanční výsledky podniku 

Při analýze indikátorů podnikatelské činnosti, může se konstatovat o běžné, klasické 

obchodní činnosti. Malým negativním bodem je pokles obratu zásob a zvýšení provozních  

a finančních cyklů, co je dočasná a přechodná situace.  

Ukazatele rentability společnosti "Samaraněftěgaz" a.s. jsou na normální úrovni, díky 

tomu se snížila doba návratnosti vlastního kapitálu, což jednoznačně je pozitivní trend.  

To znamená, že jednoznačným doporučením ke zlepšení finanční situace podniku je 

odstranění nerovnováhy aktiv a pasiv společnosti, což určitě zvýší finanční stabilitu 

"Samaraněftěgaz" a.s. Je také nutné v budoucnu udržet pozitivní dynamiku ukazatelů 

podnikatelské činnosti a ziskovosti.  

Velký vliv na finanční výsledky společnosti má optimalizace logistického systému, 

zejména řízení zásob ropných produktů. Praktická realizace konceptu logisticky by měla být 

spojena s optimalizací celkových zásob společnosti. Kritériem optimalizaci zásob jsou náklady: 

na zakoupení, na udržování zásob, atd. Analýza nákladů na udržování zásob, které se určují 

pomocí nákladů na skladování ropných produktů, dovolil vypracovat opatření k jejich snížení. 

V další části bude dána 3.2 příslušná doporučení k vývoji určitých aktivit v této oblasti. 

3.2 Optimalizace řízení zásob ropných produktů společnosti „Samaraněftěgaz“ 

a.s. 

Řízení zásob je společný problém pro podniky a společností kteréhokoliv odvětví 

ekonomického systému. Hlavním důvodem pro vytvoření palivových zásob ve společnosti 

"Samaraněftěgaz" a.s., je potřeba mít určité množství materiálních zdrojů na podporu výrobního 

procesu. Při nedostatku potřebných zásob, společnost může utrpět obrovské ztráty. Kromě toho 
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je zde další důvod pro tvorbu a řízení zásob - sezóny, podle kterých se mění množství zásob  

a jejich skladba.  

Tak, v letní sezóně v sítě čerpacích stanic podniku spotřeba benzíny se sníží u A-92, 95 

a 98, a naopak zvyšuje se spotřeba nafty. V zimě jsou zvláštní požadavky na motorovou naftu. 

Naproti tomu, v zimě se musí dodávat motorová nafta obsahující přísady ve formě speciální 

látky „antigel“, což zlepšuje fyzikální a chemické vlastnosti a zajišťuje normální provoz 

motorových vozidel při nízkých teplotách.  

Sezónní faktor ovlivňuje cenu pohonných hmot. V některých obdobích, cena je nižší 

než průměrná tržní cena, takže pro společnost je přínosem vytvoření dostatečné rezervy paliva, 

což by mělo stačit pro celou sezónu vysokých cen a která podle potřeby se používá pro 

provozování čerpacích stanic. Kromě toho přebytečné zásoby paliva s nízkými cenami vždy 

možné prodat dalším velkoobchodním a maloobchodním zákazníkům - dalším čerpacím 

stanicím, dopravním podnikům.  

Tyto trendy a charakteristiky pro síť čerpacích stanic mají významný dopad na zásoby, 

což významně ovlivňuje efektivitu výrobně - hospodářské činnosti "Samaraněftěgaz". Při řízení 

rezervy "Samaraněftěgaz" musí být odpověď na dvě otázky: kdy potřebuje se doplnění a jaká 

by měla být velikost objednávky pro doplnění. K řešení těchto problémů, existuje určitý systém 

řízení zásob: 

-    fixní velikost objednávky;  

- s pevným intervalem mezi objednávkami (s konstantní úrovní zásob).  

Jiné systémy jsou varianty těchto dvou systémů.  

Tabulky 22 a 23 obsahuje údaje o komoditních zásobách pohonných hmot, potřebné pro 

další výpočty. 

Na druhou stranu nesmíme zapomínat, že rezervy - je provozní kapitál, čím méně, tím 

lépe. Zásoby ve struktuře majetku (aktiva) společnosti na konci 3. čtvrtletí vytvářeli 20,6%, což 

nadprůměrná veličina. 

V rámci teto akce s cílem zvýšit účinnost výroby a hospodářskou činnost, je dalším 

úkolem určit hodnotu velikosti objednávky paliva, která minimalizuje čtvrtletní náklady na 

řízení zásob, to znamená, že má se dojit k určení nejhospodárnější velikosti objednávky.  
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Tabulka 22 Objem prodeje a komoditní zásoby pohonných hmot (leden - prosinec, 2013)  

1. část Objem prodeje 

U
k
az

at
el

e 

M
ěs

íc
e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C
el

k
em

 

Objem 

prodeje 

měsíčně, tun 

2600 2550 2816 2806 2840 2880 2790 2891 2973 2916 2945 2980 
33 

987 

AI-80 8,5 8,3 9,2 10,5 10,7 10,8 9,0 9,4 9,6 10,4 11,7 11,9 120 

АI-92 741,5 728,3 804,2 
973,

1 
987,9 999,0 960,4 

994,

3 

1021

,3 
1001 1014 1020 

10 

250 

АI-95 743,2 729,9 805,9 
799,

5 
811,7 820,8 823,3 

852,

3 

875,

4 
846 859 864 9831 

АI-98 55,4 54,4 60,2 56,5 57,4 58,1 54,5 56,5 58,0 59,3 61,6 64,1 696 

Mot. nafta  
1049,

0 

1030,

4 

1137,

6 

963,

2 
977,9 988,9 945,6 

978,

9 

1005

,5 
988 1011 1019 

1209

5 

Objem 

prodeje 

měsíčně, tis. 

Kč. 

1687

1 

1657

2 
18296 

1958

2 

1987

7 
20106 20767 

2149

8 

2208

3 

2298

8 
23398 

2357

0 

2456

08 

АI-80 57 56 62 71 70 76 70 73 75 79 89 90 866 

 АI-92 5161 5069 5597 7047 7154 7234 7409 7670 7878 8226 8333 8382 
8515

7 

 АI-95 5359 5264 5812 6160 6254 6324 6637 6871 7058 7187 7298 7340 
7756

4 

 АI-98 440 432 477 486 493 499 491 508 522 550 571 594 6063 

Mot. nafta 5855 5751 6350 5817 5906 5972 6160 6377 6550 6946 7108 7164 
7595

7 

Zdroj: SAMARANĚFTĚGAZ (2016) 

Optimální velikost objednávky paliva může být stanovena na základě celkových ročních 

nákladů podle vzorce Wilsona (Gopt), (Liubushkin, Lescheva a Diakova, 1999): 

Gopt = sqrt(2*Co*S)/(Cj*I), [t] (9),  

kde Co – náklady vyřízení objednávky (Kč), 

S – poptávka (t), 

Cj – cena nakupované jednotky (Kč), 

I – náklady skladování, vyjádřené jako část této ceny (Kč/t), 

Sqrt – druhá odmocnina.   
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Tabulka 23 Objem prodeje a komoditní zásoby pohonných hmot (leden - prosinec, 2013)  

2. část Komoditní zásoby  

Zásoby na záč. 

měsíce, celkem, 

tis. Kč. 

2870 2957 3174 3435 3478 3522 3696 3783 4000 4087 4174 4217 3616 

АI-80 - - - - - - - - - - - - - 

 АI-92 826 870 913 1174 1217 1217 1261 1304 1391 1391 1413 1435 1201 

 АI-95 826 826 913 1043 1043 1087 1087 1130 1174 1217 1239 1252 1070 

 АI-98 43 43 87 87 87 87 87 87 87 87 96 100 80 

Mot. nafta  1174 1217 1261 1130 1130 1130 1261 1261 1348 1391 1426 1430 1263 

Zásoby na záč. 

měsíce, celkem, 
tun 

475,6 482,8 524,1 521,5 532 536,5 537,1 550,5 581,2 585,8 531 536,3 
532,9 

средн. 

АI-80 - - - - - - - - - - - - - 

АI-92 125 123,5 138,2 166,7 172 174 172,6 178,6 190,5 186 172 174,6 164,5 

АI-95 120 120 132,9 141,2 144 147 148,8 154,8 160,7 161,5 145,9 147,4 125,4 

АI-98 5,6 6 11,3 10,5 11 11 10 10 10 9,8 10,3 10,8 9,7 

 Mot. nafta 225 233,3 241,7 203,1 205 204,5 205,7 207,1 220 228,5 202,8 203,5 215 

Zdroj: SAMARANĚFTĚGAZ (2016) 

Skladování různých druhů paliv probíhá na území tankovišti v pronajatých 

kontejnerech.  

Jedna tuna skladování stojí 0,37 Kč za tunu denně, a to bez daně z přidané hodnoty 

(DPH = 18%), a s DPH – 0,44 Kč.  

Nákladů na provedení přemístění pohonných hmot z/do kontejnerů – 78,3 Kč za tunu.  

Paliva z nádrže do čerpací stanice dodávají se v pronajatých vozidlech, s následující 

sazbou pro přepravu jedné tuny a to není závislé na vzdálenosti:  

- do města Samara - 0,05 Kč.;  

- do měst Kinel, Smyshljajevka a jiných měst v tomto směru - 0,09 Kč.; 

- do měst Uljanovsk, Togliatti a jiných měst v tomto směru - 0,0,11 Kč.  

Dodávky pohonných hmot do Samarské oblasti pro "Samaraněftěgaz" a.s. provádí 

„Lukoil“ zejména od města Otradnyj. Výše jedné objednávky je:  

- benzín AI-92 - 2500 [t];  

- AI-95 - 2500 (t);  

- AI-80 - 1500 (t);  

- DT - 6000 (t).  

Průměrná doba jízdy - 8 dní. Náklady na zásobování zahrnují: náklady na vytváření 

objednávky, náklady spojené se zápisem smlouvy o dodávkách a komunikace s dodavateli, 
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náklady na dopravu, v případě, že do nákladů na dopravu se nezahrnují do ceny objednaného 

paliva; náklady na skladování a zpracování objednávek.  

Při přepravě paliva do Samary nákladů na pořízení jsou:  

- vlakové jízdné – 406,5 Kč za tunu;  

- agenturní poplatek – 10,8 Kč za tunu.  

Pro přepravu nákladu s cílem obchodování, platí se sazba ve výši 206,9 Kč za tunu.  

V tabulce 21 jsou údaje pro určení optimálních úrovni ukazatelů, charakterizujících 

systém řízení zásob. 

Tabulka 24 Výpočty pro systém s konstantní úrovní objednávky 

Ukazatele 1 čtvrtletí 2 čtvrtletí 3 čtvrtletí 4 čtvrtletí 

1.Spotřeba (poptávka), 

(S), tun 
7 966 8 526 8 654 8 841 

2.Prům. denní prodej 

(Sd), tuna 

88,51 (7 966 t: 90 

dnů) 
93,69 (8 526:91) 94,07 (8 654:92) 96,10 

3.Prům. cena prodeje za 

tunu, tis. Kč. 

6,49 Kč  

(51739 

tis. Kč:7 966 t) 

6,98 

(59565:8 526) 

7,43 

(64347:8 654) 

7,91 

(69956:88 410) 

4. Náklady splnění 

objednávky, (Со) - 

celkem 

6246,3 7027,0 7027,0 7378,4 

4.1.Distribuce 

(935+24,8)rub.*800

0 tun = 

=7678,4 (3338 Kč) 

(935+24,8)*000=

8 638,2 (3755 

Kč) 

(935+24,8)* 

9 000=8 638,2 

(3755Kč) 

 

8 638,2  

(3755 Kč) 

4.2.Daně distribuce 

s cílem prodeje 

476 rub.*8000= 

3 808 (1655 Kč) 

476*9 000= 

4 284 (1862 Kč) 

476*9 000= 

4 284 (1862 Kč) 
4 284 (1862 Kč) 

4.3. Náklady na přeliv 

poh. hmot za 1 tunu 

0,18tis.rub.*2krát* 

8 000 tun=2 880 

(1252 Kč) 

0,18tis.rub.*2krát

*9000 tun=3240 

(1408 Kč) 

0,18tis.rub.*2krát

*8000 tun=2880 

(1252 Kč) 

3 246 (1411 Kč) 

5.Prům. denní zásoba, tun 
88,9 

(8 000tun:90dny.)  
98,9 (9 000:91) 97,8 (9000:92) 96,1 

5. Náklady na skladování 

poh. hmot, tis. rub. 

8,0 (3,47 Kč) 

(88,9*90*1,003) 

9,0 (3,91 Kč) 

(98,9*91*1,003) 

9,0 (3,91 Kč) 

(97,8*92*1,003) 
9,4 (4,08 Kč) 

Zdroj: autorka 
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Pomoci výpočtů z tabulky 21 a pomocí vzorce 9 lze určit optimální množství objednaného 

paliva (velikost objednávky) pro každé čtvrtletí (jenom pro 9 účetních měsíců): 

 

1. Gopt = sqrt(2*14366,6*7966)/8,0 = 5349 [t]. 

2. Gopt = sqrt(2*16162,2*8526)/9,0 = 5534 [t]. 

3. Gopt = sqrt(2*16162,2*8654)/9,0 = 5575 [t]. 

 

Objednávkový bod (P) je v tomto případě určen vzorcem (Liubushkin, Lescheva a Diakova, 

1999): 

P = B + Sd*L, [t], (10), 

kde B - rezervní zásoba;  

Sd - průměrný očekávaný prodej;  

L - dodací lhůta paliva za den.  

Rezervní zásoba společnosti se určuje podle množství 100 tun, což je o něco více, než je 

denní spotřeba paliva. Vzhledem k zeměpisné poloze v Samarské oblasti, velikost takové 

rezervní zásoby je velmi malá v případě přerušení dodávek to může způsobit výklenek 

provozního režimu všech čerpacích stanic v systému podniku. V praxi společnosti, došlo  

k takovému případu. Proto se doporučuje zavést objednání paliva v třídenním množství ve výši 

300 tun.  

Rezervní zásoba je pojistící zásoba paliva ve společnosti, která je určena k zásobování 

maloobchodní síti v případě odchylky ve frekvenci a rozsahu plánovaných dodávek, změny  

v intenzitě spotřeby v závislosti na faktoru sezónnosti a zpoždění při dopravě. Rezervní zásoby 

lze vypočítat různými způsoby. Rezerva se stanoví rozdílně pro každé čtvrtletí, na základě 

průměrné denní spotřeby paliva každého čtvrtletí a počtu dní, během kterých je nutné zadat 

spotřebu paliva ze zásob (Zr):  

Zr = Sden * tr, [t], (11), 

kde Sden - očekávaná denní spotřeba paliva, 

tr - doba, po kterou je spotřeba paliva poskytuje rezervou.  

Velikost rezervy pro čtvrtletí:  

Zr1 = 88.51 * 3 = 265 [t]; 

Zr2 = 93,69 * 3 = 281 [t]; 

Zr3 = 94.07 * 3 = 282 [t]; 

Zr4 = 96,10 * 3 = 288,3 [t]. 
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U takového systému maximální očekávaná zásoba (Zmax) se vypočte jako součet optimální 

objednávky Gopt a rezervy Zr:  

Zmax = Gopt + Sz, [t] (12), 

pak je maximální očekávaná zásoba za každé čtvrtletí bude:  

Zmax1 = 5349 + 265 = 5614 [t]; 

Zmax2 = 5534 + 281 = 5815 [t]; 

Zmax3 = 5575 + 282 = 5857 [t]; 

Zmax4 = 5650 + 288,3 = 5938,3 [t]. 

Průměrný stav zásob (Zprům) u tohoto modelu je dána vztahem:  

Zprům = Zr + Q / 2  [t] (13), 

kde Q - velikost objednávky.  

Průměrná úroveň rezerv plánovaného modelu bude:  

1. čtvrtletí: Zprům1 = 265 + 5349: 2 = 2939.5 [t]; 

2. čtvrtletí: Zprům2 = 281 + 5534: 2 = 3048 [t]; 

3. čtvrtletí: Zprům3 = 282 + 5575: 2 = 3069,5 [t]; 

4. čtvrtletí: Zprům4 = 288,3 + 5650: 2 = 3113,3 [t]; 

Vzhledem k tomu, tato událost má optimalizační charakter a výpočty jsou založeny na 

empirických datech, jako indikátor Sd považuje se denní spotřeba paliva pro každé z těchto 

čtvrtletí.  

Dodávka paliva se pohybuje v rozmezí od 7 do 9 dnů (L). Chcete-li zvýšit spolehlivost 

výpočtů L, předpokládá se doba 9 dnů. Objednací bod teda je: 

P = 300 + 88,9 * 9 = 1100 [t]. 

Plánovaný systém řízení zásob paliva s pevnou velikostí rezervy je uveden v tabulce 25.  

Pro sestavení tabulky použity vzorce popisující úrovně zásob:  

- úroveň zásob po jejím doplnění (Zpo):  

Zpo = Gopt + Zr (14a) [t]; 

 

- úroveň objednávky přes jeho doplnění (Zpřes): 

Zpřes = Zpo-C (14b) [t]; 

kde C - poptávka v období mezi dvěma dodávkami;  

- úroveň zásob v moment doplnění (Zdop):  

Zdop = Zpřes+S´den*L (14c) [t],  

kde S´den - denní poptávka (spotřeba) v tunách,  

L - doba odezvy (9 dní).  
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První bod objednání by měl být od 1. ledna protože na začátku roku společnost měla 

potřebnou rezervu paliva pro zajištění práci čerpací stanice po dobu 10 dnů. Následující body 

by měli být s takovým intervalem, aby mohli zajistit příchod paliva v době, kdy se velikost 

zásob nachází v blízkosti množství rezervy. Body doplňování objednání berou v úvahu čas na 

distribuci výrobků, to znamená, že čas potřebný k vypuštění paliva z nádrže do tankoviště  

a jeho dodání cisternami k čerpacím stanicím. To obvykle trvá jeden den. 

Tabulka 25 Úroveň zásob paliva při konstantním množství objednávky 

Bod 

objednání, 

dny 

Body 

doplnění 

zásob, dny 

Velikost 

objednávky, v 

tunách 

Úroveň zásob, v tunách 

Bod objednání 
Úroveň před 

doplněním 

Úroveň po 

doplnění 

1.  5349 1150 (zůstatek) 265 5614 

61. 11 5349 1277 392 5741 

120. 71 5534 1218 284 5818 

169. 130 5575 1241 307 5882 

215. 179 5575 1282 342 5917 

265. 225 5575 1331 371 5946 

315. 275 5575 1336 354 5924 

365. 325 5575 1278 296 5929 

 375 5575 961 294 5871 

   - - - 

Zdroj: SAMARANĚFTĚGAZ (2016) 

 

Jak je možné vidět z výše uvedených výpočtů, namísto třech dodávek během třech 

čtvrtletí, se doporučuje pět dodávek. Tato varianta bude poskytovat, za prvé, plynulý průběh 

činnosti sítě "Samaraněftěgaz" a.s. v období mezi dodávkami paliva; za druhé, zachování 

potřebné velikosti garantované rezervy; za třetí, díky nižší úrovni zásob, tato strategie dá 

ekonomický přínos úspory z nákladů na skladování a poplatků za půjčování peněz.  

Návrh schéma s pevnou velikostí objednávky je znázorněn na obrázku 15.  

Systém optimálního stavu zásob poskytuje výběr z racionální taktiky objednání, aby se 

zabránilo nadměrné koncentraci pohonných hmot v pronajatých kontejnerech na tankovišti,  

a tedy se snižuje množství neopodstatněných nákladů společnosti, ale zároveň nebyly žádné 

zbytečné průtahy ve firmě kvůli nedostatku paliva.  
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Obrázek 15 Objednací bod, úroveň objednaní, průměrná úroveň rezervy v modelu s konstantní 

velikosti objednávky (autorka) 

Chcete-li určit ekonomickou účinnost vyvinutého systému objednávek ve srovnání se 

současným systémem společnosti "Samaraněftěgaz" a.s., je třeba provést srovnání nákladů na 

merchandising pro obě varianty. Výpočet ekonomických dopadů navrhovaných variant se 

provádí v bodě 3.3 tohoto oddílu. 

 

3.3 Výpočet ekonomických dopadů opatření ke zlepšení logistického systému  

s cílem zlepšit finanční výsledky  

Systém řízení zásob s pevnou velikostí objednávky, používá se za podmínek značných 

nákladů na řízení zásob, které lze vypočítat. Kromě toho dodávka paliva do regionu se odehrává 

v časovém limitu. Tato situace nastává ve firmě "Samaraněftěgaz" a.s.  

V tabulce 27 je uveden výpočet ekonomického dopadu z důvodu zavedení systému 

optimálního objednávání paliva ve společnosti „Samaraněftěgaz“ a.s. 

Výsledky výpočtů ukázaly, že racionální objednávkový systém, který optimalizuje 

palivové zásoby, pomůže šetřit náklady na skladování paliva ve výši 3 702 tis. Kč. 
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Tabulka 26 Ekonomický dopad na výsledky podniku z důvodu zavedení systému optimálního 

objednávání 

Ukazatele 

Existující systém Optimalizační model Absolut

ní 

odchylk

a,(+,-) 

1
. 
čt

v
rt

le
tí

  

2
. 
čt

v
rt

le
tí

 

3
. 
čt

v
rt

le
tí

 

4
. 
čt

v
rt

le
tí

 

C
el

k
em

 

1
. 
čt

v
rt

le
tí

 

2
. 
čt

v
rt

le
tí

 

3
. 
čt

v
rt

le
tí

 

4
. 
čt

v
rt

le
tí

 

C
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k
em

 

1. Velikost 

objednávky, 

tun 

3
4

7
8

,3
 

3
9

1
3

,0
 

3
9

1
3

,0
 

3
9

1
3

,0
 

1
5

2
1

7
,4

 

4
6

5
1

,3
 

4
8

3
0

,0
 

4
8

4
7

,8
 

2
4

2
3

,9
 

1
6

7
5

3
,0

 

1
5

3
5

,7
 

2.Velikost 

objednávky,tis. 

Kč. 4
9

1
0

3
,0

 

5
9

3
6

8
,7

 

6
2

1
0

4
,3

 

6
5

2
0

9
,6

 

2
3

5
7

8
5

,7
 

6
5

6
3

0
,0

 

7
3

2
7

1
,3

 

7
6

9
3

4
,8

 

4
0

0
0

6
,1

 

2
5

5
8

4
2

,2
 

2
0

0
5

6
,5

 

3. Prům. cena 

nákupu 1 tuny, 

tis. Kč. 

6
,1

 

6
,6

 

6
,9

 

7
,1

 

6
,7

 

6
,1

 

6
,6

 

6
,9

 

7
,1

 

6
,3

 

-0
,4

 

4.Prům. zásoba, 

tun 1
7

8
2

,6
 

2
0

0
0

,0
 

2
0

0
0

,0
 

2
0

0
0

,0
 

1
9

4
5

,7
 

1
2

9
3

,5
 

1
3

3
3

,5
 

1
3

4
2
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1
3

2
9
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1
3

2
4

,8
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2

0
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5.Prům. zásoba, 

tis. Kč. 2
5

1
5

2
,6

 

3
0

3
4

0
,0

 

3
1

7
4

0
,0

 

3
2

6
8

0
,0

 

2
9

9
7
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1
8

2
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0
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2
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3
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7

7
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6.Náklady 

skladování, tis. 

Kč.  

1
7

8
7

,8
 

2
0

0
6

,1
 

2
0

0
6

,1
 

2
0

6
5

,7
 

7
8

6
5

,7
 

1
2

9
7

,4
 

1
3

3
7

,4
 

1
3

4
6

,5
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3

7
3

,0
 

4
1
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0

,4
 

-3
7

0
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,2
 

7.Úroky 

z půjček, tis. 

Kč. 

26
40

,9
 

31
85

,7
 

33
32

,6
 

34
99

,1
 

12
65

8,
3

 

19
16

,5
 

21
23

,9
 

22
37

,0
 

23
26

,1
 

86
03

,5
 

-4
05

4,
8

 

Zdroj: autorka 

Čím menší je množství komoditních zásob, tím méně bude vyžadováno pracovního 

kapitálu k udržení výrobně - obchodní aktivity. Nákup pohonných hmot se provádí pomocí 

půjčených prostředků, za podmínek 14% ročního úroku v komerční bance. Podnik obsahuje 

nadměrné zásoby paliva, což imobilizuje finanční zdroje a nenechává možnost pustit je do 

oběhu. Toto zhoršuje podnikatelskou činnost podniku a jeho finanční výsledky. Zefektivnění 

použití zásob umožní stahovat z oběhu značné množství peněz - 9601 tisíc Kč. Tím se sníží 

poplatek za půjčení. Úspory z tohoto by se rovnali 4054 tisíc Kč.  
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Tak, řešení spojená s problémem řízení zásob v "Samaraněftěgaz" a.s., dává ekonomický 

přínos ve výši 7756 tis. Kč.  

Tato částka představuje asi 70 % z ceny vybudování čerpací stanice, kterou společnost 

může zavést do provozu, což zvýší objem realizace prodeje ropných produktů v Samarské 

oblasti.  

3.4 Výpočet bodu zvratu pro podnik logistického systému  

V důsledku realizace navrhovaných opatření ke zlepšení řízení objednávek a nákupu 

ropných produktů, řízení zásob ropných produktů, manažeři společností mohou určit příjmy  

a náklady v rámci navrhovaného optimálního toku materiálů, ve kterém se zvyšují finanční 

výsledky podniků v daných podmínkách.  

Na základě dat tabulky 28, je určen bod zvratu ve dvou variantách: v prvním případě, bod 

zvratu vypočten za stávajících podmínek, druhá varianta zahrnuje optimalizace materiálového 

toku. 

Tabulka 27 Údaje pro výpočet bodu zvratu za podmínek optimalizačního logistického modelu 

Ukazatele 
Existující 

podmínky  

Plánované 

podmínky 

Odchylka, 

+,- 

1. Tok ropných produktů, tis.Kč. 587068,3 587068,3 0 

2. Variabilní náklady, tis. Kč. 497367,0 493312,2 -9326 

3. Fixní náklady, tis. Kč. 42736,5 39034,3 -8515 

4. Tok ropných produktů, tis. Kč. 37900,0 40515,2 6015 

5. Prům. cena 1 tuny, tis. Kč. 6,7 6,3 -1 

6. Variabilní náklady výrobní jednotky,  

tis. Kč. 
5,7 5,3 -0,94 

Zdroj: autorka 
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Bod zvratu se vypočte takto (Nerush, 2000):  

 

a) Stávající podmínky: 

 

Amin1 = Cf/(1-Cv/Q) = 98 294/(1-497 366/587 068) = 149 254 [Kč], 

kde, Cf – fixní náklady,  

Cv – variabilní náklady,  

Q – množství ropných produktů. 

 

Množství ropných produktu v bodě zvratu bude: 

Qmin1 = Amin1/Pprům = 279 689/15,49 = 41 529 [t]; 

b) plánované podmínky: 

Amin2 = 39 034/(1-488 964/587 068) = 233 598 [tis. Kč], 

Qmin2 = 537 277/14,49 = 37 079 [t]. 

 

Minimální počet tun ropných produktů, které musí být prodány s cílem pokrýt náklady, 

se snížil ze 41 529 až do 37 079 tun za podmínek konstrukci účinnějšího systémů logistiky 

zásob. Tímto se snižuje práh rentability, a to zase vede k větší rychlosti návratu nákladů.  

"Samaraněftěgaz" a.s. působí v podmínkách čisté soutěže. Křivka poptávky ropných 

produktů v regionálním trhu, pokud jde o čisté soutěže je dána směrem z horní části - dolů a je 

skoro dokonale pružná. V této situaci společnost nemůže omezovat množství paliva pro 

zvyšování cen, protože podíl na trhu je malý, a na tržní cenu to nebude mít vliv. Nebezpečná  

i opační situace snížení cen ropných produktů pro zvýšení objemového průtoku. Ta může vést 

k tomu, že náklady činností nebudou pokryty.  

Pokud jde o čisté hospodářské soutěže, za relativně stálých cen a stálých výrobních 

výkonech, pro systém logistiky je důležitá otázka: "Co se stane se společnosti - zisk nebo 

ztráta".  

Pro porovnání takové situaci hrubý příjem porovnáme s celkovými náklady, což dá 

možnost posoudit a zvážit obě možnosti: současnou situaci a možnosti optimalizace.  

Zisky vypočítají se rozdílem hrubého příjmu (TR) a celkových nákladů (TC) a zobrazí 

je úsečka CD (obr. 16). 

Jak je vidět z následujícího grafu, bod zvratu udělá pohyb doleva a množství ropných 

produktů v současných podmínkách (Qmin1) v promítané variantě se sníží (Qmin2).  
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Zavedení optimalizačního logistického modelu posune hranici celkových nákladů, což 

bude mít za následek dodatečné příjmy, jejíž výše byla vypočtena výše. 

  

Obrázek 16 Bod zvratu za podmínek optimalizace logistiky zásob (autorka) 
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ZÁVĚR 

Proces formování ekonomických výsledků hospodářské činnosti výzkumného objektu 

"Samaraněftěgaz" a.s. se skládá z několika částí (bloků) se specifickou sadou ekonomických  

a finančních ukazatelů, z nichž nejdůležitější jsou technickoorganizační úroveň a jiné podmínky 

výroby; předmětem obchodování; práce; náklady na zboží (práce, služby); kapitál (fondy); 

ziskovost výroby; obrat kapitálu; rentabilita kapitálu; finanční situace.  

Společnost "Samaraněftěgaz" a.s. je převážně společnost maloobchodního prodeje 

ropných produktů pro veřejnost. Růst konkurence na trhu s ropou je spojen s postupným 

zlepšením sociálně-ekonomických podmínek v zemi, zvyšováním prosperity a solventnosti 

obyvatel. Proto, za podmínek nejistoty a nepředvídatelnosti vývoje tržního hospodářství 

vyžaduje komplexní a hloubkové analýzy hospodářské činnosti podniku pro správná 

manažerská rozhodnutí, což je základním předpokladem pro úspěšné fungování podniku.  

Při vývoji téma práce v této zprávě byly analyzovány finanční zprávy, statistické 

výkazy, informace o aktivitách čtyř zpravodajských čtvrtletí roku 2013 společnosti 

"Samaraněftěgaz" a.s., a to: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz o peněžních tocích, provozní 

záznam dat a jiné zprávy. Byla provedena analýza konkurenčního prostředí, vystudována 

marketingová politika společnosti.  

Při analýze finanční a hospodářské činnosti společnosti, byly použity následující metody 

analýzy: horizontální, vertikální, analýza poměrových ukazatelů, srovnávací analýzy.  

V období od prvního do čtvrtého čtvrtletí roku 2013 hlavní technické a ekonomické 

ukazatele, charakterizující činnost "Samaraněftěgaz" a.s., mají pozitivní trend. Dynamika 

obratu výrobků má pozitivní růstový trend, což je pro společnost důležité.  

Společnost úspěšně realizovala plán maloobchodního obratu ve všech čtvrtletích, i přes 

mírný pokles ve 3. čtvrtletí ve srovnání s 2., což je vysvětleno vlivem sezónních faktorů.  

Během období účetního roku, příjmy společnosti se zvýšili z 108,4 milionů Kč do 165,9 

milionů Kč (tempo růstu je 153,0%). Současně výrobní náklady rostly rychlejším tempem - 

153,6%, což by mělo být uznáno jako negativní trend. Zisky z prodeje ve čtvrtém čtvrtletí ve 

srovnání s prvním se zvýšili z 9,330 tis. Kč do 13,683 tis. Kč.  

Podíl dlouhodobého majetku v majetkové struktuře společnosti je malý a je jen 7,7%.  

Ve struktuře nákladů na velké části se podílí nákup zboží - asi 90%, což znamená, že to 

je obchodní společnost. Proto se pozornost by měla být věnována jednání s dodavateli, nalezení 

výhodnějších partnerů.  
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Nárůst bilanční sumy společnosti svědčí o vybudování výrobní kapacity.  

Dlouhodobý majetek se zvýšil o 3%, vzhledem k uvedení dodatečného vybavení pro 

zlepšení účinnosti prodeje pohonných hmot na čerpací stanici.  

Výše pracovního kapitálu je nízká, což ukazuje nedostatečnou nelikvidní pozice 

organizace.  

Koeficient poměru krytí zásob má zápornou hodnotu, takže v případě, že společnost  

v blízké budoucnosti nezmění dynamiku indexů v příznivém směru, pak to bude mít vážné 

problémy s věřiteli.  

Během sledovaného období mírně zvýšila finanční stabilita podniku, ovšem relativní 

ukazatele likvidity jsou výrazně nižší než standardní hodnoty.  

Analýza finanční a hospodářské činnosti ukázala, že je třeba zlepšit účinnost společnosti 

"Samaraněftěgaz" a.s.  

Provedená analýza situace na trhu ukazuje, že silný konkurenční tlak společnost zažívá 

ze strany několika velkých účastníků trhu. Mezi nimi, "Lukoil", "Gazpromneft" a "Bashneft". 

Podle výsledků SWOT analýzy je vidět, že společnosti pro realizace svých silných 

stránek a využití stávajících příležitostí ve vnějším prostředí, vybírají pracovní strategie 

obchodování.  

Pracovní strategie obchodování v specifické („palivové“) sféře působností je zaměřena 

na dobytí silného dlouhodobého konkurenčního postavení na trhu palivových zdrojů.  

K dosažení tohoto hlavního cíle obchodní strategie ve společnosti "Samaraněftěgaz" je 

třeba rozvíjet se v následujících oblastech:  

1. reagovat na změny na trhu s ropou, v ekonomice jako celostátně a regionálně,  

v politice a dalších důležitých oblastech.  

2. Vývoj konkurenčních opatření a činností, tržní přístupy, které mohou poskytnout 

silnou konkurenční výhodu.  

3. Kombinace strategické iniciativy funkčních útvarů společnosti.  

4. Řešení konkrétních politických otázek, které jsou důležité v tuto chvíli.  

Důležitým problémem k řešení je rozšíření rozsahu podnikání v Samarské oblasti. 

Společnost má v současné době ve své struktuře celkem devět čerpacích stanic a hlavním 

konkurentem je "Lukoil", stejně jako dalším menším společnostem na totalitě svého 

obchodního objemu a podílu na trhu. Proto je strategicky důležitou oblastí rozvoj maloobchodní 

sítě ve vhodně umístěných oblastech s velkým průtokem vozidel, který by měl najít dostatečně 

účinné operativní řešení.  
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Za účelem zlepšení účinnosti "Samaraněftěgaz" a.s., je navřené zavedení aktivit 

spojených s investicemi do vybudování nové čerpací stanice ve výhodné z obchodního hlediska 

lokalitě - v průsečíku Moskevské ulice a Krasnoarmejské ulice. To poskytne velký přítok 

zákazníků, kteří používají starší čerpací stanice konkurenčních firem.  

Řízení zásob je problém pro "Samaraněftěgaz" a.s., protože analýza společnosti ukázala, 

že jsou nadměrné zásoby paliva, které nehospodárné spotřebovávají peněžní prostředky  

k úhradě nákladů na skladování a imobilizují zapůjčené finanční prostředky.  

Nabízený logistický systém řízení skladových zásob paliva zjednodušuje systém 

pevných objednávek, čímž se snižuje průměrné velikosti zásob.  

Výsledky výpočtů ukázaly, že racionální objednávkový systém, který optimalizuje 

palivové zásoby, ušetří náklady na skladování pohonných hmot ve výši 3022 tis. Kč.  

Čím menší je množství zásob, tím menší množství pracovního kapitálu udrží pro 

výrobní a obchodní aktivity. Nákup pohonných hmot se provádí pomocí vypůjčených 

prostředků získaných od komerčních bank za podmínek úroku ve výši 14% ročně. Podnik 

obsahuje nadměrné zásoby paliva, čímž propojuje své finanční zdroje a nenechává je do oběhu.  

Takovou činnosti podnik zhoršuje své podnikatelské činnosti a finanční výsledky. 

Racionalizace zásobování umožní stahovat z oběhu značné množství peněz - 9601 tisíc Kč. Tím 

se sníží poplatek za půjčku. Úspory z tohoto jsou 4054 tisíc Kč.  

Tak, řešení spojená s problémem řízení zásob v "Samaraněftěgaz" a.s., pomůžou získat 

ekonomický přínos ve výši 7756,9 tisíc Kč.  

Tato částka představuje více než polovinu nákladů na novou čerpací stanici. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

AI - A - automobilový, I – metoda „issledovaniya», ruská zkrátká pro druhy pohonných hmot 

a.s. – akciová společnost 

ČSL – článek logistického systému 

HDP – hrubý domácí produkt 

HR – human recource (angl.) = pracovní síla 

HV – hotový výrobek 

IKT – informační a komunikační technologie 

JIT – just in time (angl.) 

JSC – joint-stock company (angl.) = a.s. 

LIS – logistický informační systém 

LS – logistický systém 

MT – materiálový tok 

MZ – materiálové zdroje 

PJSC – public joint-stock company (angl.) = a.s. s veřejnou publikaci akci 

RV – rozpracována výroba 

SWOT – strengths, weaknesses, opportunities, threats = silné a slabé stránky, příležitosti a 

hrozby 


