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Význam a přínos elektronických objednávek: 

Elektronické objednávky jsou vyvíjené speciálně pro naše podmínky a požadavky. Zavedení 

tohoto systému do ostrého provozu může z počátku provázet několik problémů, než se celý 

systém zcela vychytá a odstraní se všechny nedostatky. 

Denně zásobujeme přes 550 odběrných míst, zpracováváme stovky telefonických a 

emailových objednávek a následně i jejich úprav přes záznamník a podobně. Aplikace 

elektronických objednávek by měla celý proces příjmu a editace objednávek výrazně 

zjednodušit, a to jak na straně odběratele, tak i dodavatele. 

Hlavním cílem zavedení elektronických objednávek je maximální snížení telefonických 

objednávek a jejich úprav. Z tohoto důvodu nebudou odběratelům, kterým budou 

zprovozněny elektronické objednávky, akceptovány jiné formy úpravy a tvorby objednávek 

(email, telefon…).  

Pravidla pro odběratele se zavedením elektronických objednávek nijak nemění, nově však 

bude v režimu úprav objednávky po uzavírce procentuálně omezena úprava v množství 

chlebů a rohlíků, aby se zamezilo masivnímu odhlašování nebo při-objednávkám na poslední 

chvíli, kdy již nelze vyrobené množství ovlivnit. 

 

Více informací k pravidlům objednávání naleznete na webové adrese www.pekarnavacov.cz 

 

V případě komplikací, nedostatků a připomínek k aplikaci elektronických objednávek, 

kontaktujte naši podporu na emailové adrese: it@pekarnavacov.cz  

http://www.pekarnavacov.cz/
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1. Přihlášení do EO: 
Do EO se lze přihlásit pomocí kteréhokoli internetového vyhledávače, zadáním následující webové adresy 

do adresního řádku:  objednavky.pekarnavacov.cz 

Zobrazí se následující tabulka pro přihlášení: 

 

Uživatelské jméno je emailová adresa nahlášená obchodnímu zástupci pekárny a heslo bude automaticky 

vygenerované po založení účtu obchodním zástupcem pekárny a zasláno na emailovou adresu odběratele. 

Heslo si lze v aplikaci následně změnit v menu vpravo nahoře. 

 

Po úspěšném přihlášení se zobrazí následující nabídka: 

 

Stiskem tlačítka „PŘEHLED OBJEDNÁVEK“ vstoupíte do objednávkové aplikace 
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2. Popis objednávkové aplikace: 

 

 

Na horní liště vpravo se zobrazuje aktuální hodnota vybrané objednávky a tlačítko s názvem aktuálně 

přihlášeného uživatele:   

 

Po kliknutí následujících tlačítek se zobrazí následující nabídky: 

- Zobrazí aktuální rozpracované a odeslané objednávky 

- Zobrazí uzavřené objednávky, které již nelze měnit 

- Vytvoří excelový soubor s přehledem stálých objednávek 

- Fakturační údaje odběrného místa 

- Přehled odběrných míst odběratele 

- Editace údajů přihlášeného odběrného místa 

- Možnost změny hesla 

- Odhlášení z aplikace 

V levé části úvodní stránky se nabízejí tlačítka „Domů“ (po stisku vystoupíte z přehledu objednávek) a 

tlačítko „Katalog výrobků“, kde je možné prohlížet aktuální katalog výrobků, stáhnout aktuální katalog 

výrobků ve formátu PDF anebo stáhnout aktuální ceník v EXCELU.  
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3. Výběr dne pro tvorbu a úpravy objednávek 
 

 

V přehledu objednávek se vyskytuje několik pojmů: 

Doobjednávky = úpravy objednávek na dny, kde již proběhla uzavírka a byly vytištěny dodací listy, ale ještě 

je možné provádět dodatečné změny, které musí zpracovat a schválit obsluha expedice. Do režimu 

„Doobjednávky“ přejde den několik minut po uzavírce tohoto dne. Obrázek výše, je z pátku 15:30 hod., kde 

objednávky na sobotu jsou již po uzavírce (uzavírka pro sobotu je v pátek 13:30). 

Standardní objednávky = objednávky na dny které ještě nejsou uzavřené a lze je libovolně měnit nebo rušit 

bez zásahu expedice pekárny 

Závoz = objednávka na první a druhý závoz se provádí zvlášť a musejí být rovněž i odeslané každá zvlášť. 

Všechna tlačítka s nabízenými dny a závozy jsou v základu v neoznačeném stavu hnědá. Den a závoz, který 

je aktuálně vybraný změní barvu na tmavě šedou, dle obrázku výše tedy máme nyní vybrané pondělí 

25.4.2022 a první závoz. Po přihlášení se automaticky volí nejbližší neuzavřený den a první závoz. Pod 

možností volby závozů se zobrazují limitní časy, do kdy musí být právě vybraná objednávka nejpozději 

odeslána. 

Symboly pod tlačítky dnů:      

 

Symbol vlevo značí stav objednávky pro první závoz a symbol vpravo stav objednávky pro druhý závoz 

Zde se vyskytují tři následující symboly, jejichž významy jsou různé: 

 Na tento den je objednávka prázdná 

 Na tento den a závoz je řádně odeslaná objednávka 

 Na tento den a závoz je objednávka v rozpracovaném, neodeslaném stavu 
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4. Tvorba a úprava objednávky 
Po volbě dne a příslušného závozu se zobrazí aktuálně objednaná množství všech výrobků. Výrobky, u 

kterých nebylo v objednávce zadáno žádné množství nebo jsou momentálně blokované se v souhrnu 

objednávky nezobrazují.  

Po úspěšné volbě dne a závozu, na který je potřeba změnit objednávku se níže nacházejí dvě tlačítka: 

 

Pomocí tlačítka „UPRAVIT OBJEDNÁVKU“ vstoupíte do katalogu, kde je možné upravovat jednotlivá 

množství v objednávce. Symbol u této objednávky se změní na  a zůstane v této podobně až do odeslání 

objednávky se změnami, nebo použití tlačítka „ZAHODIT ZMĚNY“, které slouží pro opuštění objednávky 

beze změn a vrácení původních hodnot před vstupem do objednávky. 

Pomocí tlačítka „ZRUŠIT OBJEDNÁVKU“ dojde k úplnému zrušení objednávky na zobrazený datum a 

symbol se u objednávky se změní na . Na tento datum tedy odběrné místo nemá žádnou objednávku, 

ale pokud jsou v šedém sloupci vyplněna nějaká množství a uživatel je nevynuluje, dojde podle těchto dat 

další týden k vygenerování stálé objednávky. 

 

Nad katalogem se vždy zobrazuje limitní čas, do kdy je potřeba objednávku nejpozději odeslat. Tyto 

limitní časy zůstávají stejné pro první i druhé závozy stejné jako doposud. 

V pravé části katalogu se zobrazují dva sloupce pro objednaná množství, jejichž významy jsou odlišné: 

Šedý sloupec „Stálá objednávka“ = množství vyplněná v tomto sloupci se automaticky budou objednávat 

na každý příslušný den v týdnu (každé pondělí, každé úterý…). Tyto objednávky se automaticky samy 

vygenerují a odešlou. Generování probíhá vždy na 7 dní dopředu, to znamená, že například ve středu po 

uzavírce objednávek (13:30) se během několika minut vygeneruje automaticky další středa se stejným 

množstvím ve stálé objednávce jako byla tato středa.  

Oranžový sloupec „Jednorázová objednávka“= jednorázová úprava stálé objednávky. Do tohoto sloupce 

lze zadávat kladné i záporné množství kusů a výsledné množství v objednávce je součtem množství 

v oranžovém a šedém sloupci. Tento sloupec slouží pro případ, že chcete provést jednorázovou úpravu 
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objednávky, která se v dalším týdnu nezopakuje a vrátí se na původní hodnotu. V nově vygenerované 

objednávce na další týden budou v tomto sloupci samé nuly. 

Příklad: 

 

Ve stálé objednávce máme 200ks rohlíků, v jednorázové objednávce –50ks. Skutečně objednané množství 

je tedy 150ks, jelikož počet kusů byl v objednávce jednorázově snížen o 50 ks. Na další týden se ale tato 

objednávka vygeneruje bez jednorázové změny, tedy na původní počet 200Ks. 

Všechny počty, které jsou do oranžového i šedého sloupce vyplněny se ihned automaticky ukládají. 

Proces ukládání trvá několik vteřin a je indikován zašednutím tlačítek pod objednávkou a rovněž i 

zašednutím hodnoty v košíku v horním pravém rohu aplikace, kde se souběžně provádí i přepočítání 

aktuální hodnoty objednávky. Aplikace si bude vyplněné hodnoty pamatovat i v případě, že byste 

během vyplňování úplně opustili aplikaci, restartovali počítač a podobně. Dokud ale nedojde 

k závaznému odeslání objednávky, jsou změny uloženy pouze v aplikaci a nemají vliv na předchozí verzi 

odeslané objednávky. 

 

U produktů se zobrazují různé doplňkové informace, týkající se systému a omezení pro objednání: 

Minimální množství a násobky: 

 

 

Limitní čas pro objednání produktů s dvoudenním předstihem: 

 

Jedná se o produkty, které mají delší výrobní dobu a začínají se vyrábět již na ranní směně, z tohoto důvodu 

musejí být objednány s dvoudenním předstihem.  

 

Blokované produkty: 

 

Výrobky, které jsou ve stálé objednávce, ale nejsou momentálně dostupné, budou automaticky 

z objednávky vyřazeny. 
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5. Kontrola a odeslání objednávky 
Pokud byly do objednávky přidány nové produkty, nebo se nacházíte v katalogu výrobků (po kliknutí na 

některou z položek v levém sloupci „Druhy Výrobků“), vypadá aplikace nyní následovně: 

 

 

Po kliknutí na tlačítko „PŘEJÍT DO OBJEDNÁVKY“ se otevře souhrn celé objednávky, kde je ještě možné 

provádět změny. 

Pod tímto souhrnem se nachází tlačítka: 

 

Tlačítko „PŘEPOČÍTAT CENY“ = provede se kontrolní přepočet celkové hodnoty objednávky. Není potřeba 

toto tlačítko používat, jedná se pouze o informační údaj pro představu hodnoty objednávky. Údaj o 

hodnotě by se měl aktualizovat automaticky. Toto tlačítko slouží jen pro jistotu správnosti zobrazené 

hodnoty. 

Tlačítko „ZAHODIT ZMĚNY“ = všechny změny v objednávce budou vráceny na původní hodnotu a 

objednávka bude uzavřena. Pokud byla již v minulosti odeslána nějaká verze objednávky na tento den, 

zobrazí se u objednávky symbol , pokud byla objednávka původně prázdná, zobrazí se symbol . 

Tlačítko „REKAPITULACE OBJEDNÁVKY“ = po stisku tohoto tlačítka se zobrazí konečný přehled 

jednorázové a stálé objednávky, kde již není možné provádět žádné úpravy. Pod tímto přehledem se 

zobrazují tlačítka „ZAHODIT ZMĚNY“ a „ZÁVAZNĚ ZMĚNIT OBJEDNÁVKU“  



8 
 

 

Stisknutím tlačítka „ZÁVAZNĚ ZMĚNIT OBJEDNÁVKU“ dojde k odeslání objednávky do pekárny, kde 

budou data zpracována. 

Poznámkový blok, který se zobrazuje v rekapitulaci objednávky slouží pouze pro Vaše poznámky 

k objednávce, a nikoliv jako komentář k objednávce pro dodavatele!!! 
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6. Úprava objednávek po uzavírce 
Objednávky je možné v omezeném (garantovaném) sortimentu upravovat i po uzavírce.  

 

Je-li objednávka již po uzavírce, přejde v aplikaci do režimu „DOOBJEDNÁVKY“ 

 

Po stisknutí tlačítka „DOOBJEDNAT“ je možné v objednávce provádět změny na první i druhé závozy, dle 

tabulky výše. Tyto změny však musejí být již schváleny expedicí, jelikož ne vždy je zboží v požadovaném 

množství k dispozici.  

 

Do úpravy elektronických objednávek bylo doplněno omezení, že objednávku lze po uzavírce změnit 

pouze v určitém procentuálním rozsahu, aby se nestávalo, že si odběratel před standartní uzavírkou 

objedná větší množství kusů, než potřebuje a na poslední chvíli v 18:50 vše odhlásí nebo naopak. 

Například výroba kvasových chlebů začíná v 11 hodin dopoledne a trvá cca sedm hodin a nelze 

akceptovat velké přiobjednávky či odhlášky na poslední chvíli, kdy už vyrobené množství nelze ovlivnit. 

Odeslání upravené „DOOBJEDNÁVKY“ je shodné s odesláním standartní objednávky. 

Doobjednávku lze odeslat i vícekrát po sobě, platná je ale vždy poslední zaslaná verze. 
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7. Objednávky po uzavírce „Nestandartní doobjednávky“ 
Pro hotely a penziony byla do aplikace přidána funkce s názvem „Nestandartní doobjednávky“, která 

umožňuje vytvořit objednávku na následující den i po uzavírce v sortimentu garantovaných výrobků 

(rohlíky, housky, chleby konzumní). Tato funkce musí být pro dané odběrné místo povolena a nastavena 

naším obchodním zástupcem, jelikož za tyto pozdní objednávky bude účtován jakýsi symbolický 

kompenzační poplatek, aby měli naši odběratelé motivaci objednávat do času standartní uzavírky a nebyla 

tato funkce zneužívána i v případech, kdy mohlo odběrné místo bez problému objednat ve standartním 

čase pro objednávání. 

Použití: 

Přibližně 15 minut po uzavření objednávek se nad řádkem s výběrem datumů dodání objeví tlačítko 

s názvem „Doobjednávky“, stisknutím tohoto tlačítka přejdete do režimu doobjednávek. Pokud odběrné 

místo mělo vytvořenou objednávku již před uzavírkou, může zde upravovat svou objednávku, pokud ale 

žádnou objednávku nemělo, zobrazuje se tlačítko „Vytvořit nestandartní doobjednávku“, po jehož 

stisknutí je umožněno vytvořit objednávku v rozsahu, který se zobrazuje u každého sortimetu. 

 

Po zvolení množství výrobku v nestandartní doobjednávce se v dolní části zobrazuje několik tlačítek. 

 

PŘEPOČÍTAT CENY – po stisku přepočítá hodnotu v košíku (měla by být přepočítávána automaticky) 

UKONČIT DOOBJEDNÁVKU – využijete, pokud nechcete objednávku odesílat a chcete ji zavřít 

ZAHODIT ZMĚNY – pokud byla již objednávka odeslána a znovu jste do ní vstoupili, ale nechcete ji měnit 

REKAPITULACE DOOBJEDNÁVKY – po stisku přejdete do přehledu objednaného sortimentu a po kontrole 

přehledu stisknete tlačítko „ZÁVAZNĚ ZMĚNIT DOOBJEDNÁVKU“ 
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8. Uzavření odběrného místa 
Pokud odběrné místo využívá stálé objednávky a bude delší dobu uzavřeno, nabízí systém možnost 

nastavení datumu nebo rozsahu dnů, kdy má uzavřeno a systém na tyto dny automaticky zruší všechny 

existující objednávky nebo v případě generování nových (stálých) objednávek, tyto objednávky přeskočí 

a nevygeneruje. Dny, na které je nastavena uzavírka se skryjí a nelze na ně žádnou objednávku vytvořit. 

Funkci uzavírek naleznete pod rozevírací nabídku v pravém horním rohu:

 

 

 

V rozevírací nabídce si vyberete odběrné místo, které 

bude uzavřené, datum „od“ a datum „do“, případně 

můžete do poznámky uvést důvod uzavření. Pokud bude 

OM uzavřeno pouze jeden den, nastavte do datumu 

„od“ i „do“ stejný datum. Po dokončení nastavení 

stiskněte tlačítko „PŘIDAT UZAVÍRKU“ a systém Vám 

vypíše informace o tom, zdali byla uzavírka úspěšně 

nastavena a zdali byly zrušeny nějaké existující objednávky.  

 

V přehledu objednávek se pak zobrazuje informace v modrém řádku, že pro toto OM jsou v blízké době 

nastaveny uzavírky. Datumy 15. a 16.11. v nabídce dnů, na které lze objednávat jsou skryté. 
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9. Obecné informace k objednávkám 
 

• Odběratelům, kteří mají zpřístupněné Elektronické objednávky, nebudou akceptovány 

telefonické, ani emailové úpravy objednávek ani ve standartní době před uzavírkou, ani na 

záznamníku. Nelze kombinovat úpravy přes telefon (email) a zároveň přes elektronické 

objednávky, jelikož by vznikaly nesrovnalosti a komplikace. 

 

• Úpravy objednávek po uzavírce (uzavírky jsou PO-PÁ 13:30, SO 9:00), slouží k drobné korekci 

objednaného množství, nikoliv k rušení celých objednávek. Veškeré produkty, které odhlásíte ze 

svých objednávek na poslední chvíli (mezi 17h až 19h), nám v pekárně pravděpodobně zůstanou 

k likvidaci, jelikož v této době jsou již ve výrobním procesu anebo jsou již vyrobené!!! 

 

• Všechny chleby dodávané na druhý závoz jsou vyráběné ve stejný čas jako chleby dodávané na 

první závoz!! Neznamená tedy, že chleby objednané na druhý závoz jsou čerstvější!!! 

 

• Rohlíky dodávané na druhý závoz vyrábí ranní směna, což znamená, že jsou mnohem čerstvější 

než ty z prvního závozu > pokud je pro vaši prodejnu dostupný druhý závoz, objednávejte si 

v prvním závozu pouze takové množství, které Vám vystačí na prodejně do doby, než dorazí 

druhý závoz. Tyto rohlíky mohou být až o 10 hodin čerstvější než rohlíky dodávané prvním 

závozem. 

 

• V aplikaci elektronických objednávek se zobrazují stejně jako na dodacích listech základní ceny 

dle přiřazeného ceníku k odběrateli. Případné slevy jsou aplikovány až ve výsledných dekádních 

fakturách. Z tohoto důvodu nelze zobrazovat ceny po slevě v aplikaci elektronických objednávek 

ani na dodacích listech, jelikož není předem jisté, že odběratel bude mít na slevu nárok!!! 

 

• V případě nedostupnosti elektronických objednávek má obsluha expedice možnost do 

objednávky odběratelů vstoupit v režimu „zástupu odběratele“, možnosti a pravomoc pro 

úpravu v objednávce má však stejné jako samotný odběratel. Tato možnost může být použita 

v případě problému nebo chyby na straně objednávek, nikoliv k zásahům do objednávky, které 

systém neumožňuje. 

 

• V případě ztráty hesla pro vstup do aplikace kontaktujte obchodního zástupce pekárny. 

 

10. Kontakty 

 Tel. E-Mail 

• IT podpora........... 384 971 147 (8:00 – 16:00) ............... it@pekarnavacov.cz 

• Expedice .............. 388 431 214 ............................... expedice@pekarnavacov.cz 
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11. Stručný návod k správě objednávek 
 

➢ Otevřít prohlížeč (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox...) / přímý odkaz 

➢ Zadat adresu objednavky.pekarnavacov.cz 

➢ Zadat e-mailovou adresu a heslo → kliknout na „PŘIHLÁSIT SE“ 

 

➢ Kliknout na „PŘEHLED OBJEDNÁVEK“ 

o V případě více odběrných míst vybrat Odběrné místo (vybrané pole ztmavne) 

➢ Kliknout na požadovaný den a závoz (vybraná pole ztmavnou) 

➢ Operace s objednávkou: 

o „ZRUŠIT OBJEDNÁVKU“ zruší kompletně objednávku na vybraný den a závoz 

o Pro zadání změn ve vaší objednávce kliknout na „UPRAVIT OBJEDNÁVKU“ 

➢ Úprava objednávky: 

o Výběr kategorie pečiva (nalevo) 

o Zadání počtu zvoleného pečiva (kliknout na číslo a přepsat / šipkami) 

▪ Šedý sloupec = stálá objednávka = zadané množství se generuje na každý další 

vybraný den v týdnu automaticky (každé pondělí, každé úterý…) 

▪ Oranžový sloupec = jednorázová objednávka = jednorázová objednávka pouze na 

vybraný den / korekce stálé objednávky ( + / – ) 

o V případě potřeby vrátit zpět nastavené hodnoty kliknout na „ZAHODIT ZMĚNY“ = 

smažou se změny a vrátí se poslední uložené hodnoty 

➢ Dokončení objednávky 

o Kliknutí na „REKAPITULACE OBJEDNÁVKY“ 

o Kontrola údajů a hodnot 

o Kliknutí na „ZÁVAZNĚ OBJEDNAT“ / „ZÁVAZNĚ ZMENIT OBJEDNÁVKU“  


