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Anotace 

Předmětem bakalářské práce „Problematika nákupní činnosti ve společnosti 

MEKR´S s.r.o.“ je analyzovat problematiku nákupní činnosti a zhodnotit průběh této 

oblasti v podniku MEKR´S. První, teoretická, část práce obsahuje charakteristiku, 

hospodářskou situaci a organizační strukturu společnosti. Praktická část je rozdělena do 

dvou sekcí. První část je zaměřena na všeobecnou teorii nákupní činnosti v podniku a 

druhá rozebírá jednotlivé kroky nákupního procesu ve společnosti MEKR´S s.r.o.. 

V závěru jsou uvedená vhodná doporučení a návrhy, které by mohly prospět chodu celého 

podniku. 

Klíčová slova: analýza nákupní činnosti, struktura společnosti, dodavatelé, objednávkový 

systém. 

 

 

Annotation 

 The object of this thesis "The issue of purchasing activities in the Company 

MEKR'S s.r.o." is to analyze the issue of purchasing activities and evaluate the progress of 

this area in the company. The first, theoretical part, of the thesis contains the characteristics 

of the economic situation and the organizational structure of the company. The practical 

part is divided into two sections. The first part is focused on the general theory of 

purchasing activity in the enterprise and the second part discusses the different steps of the 

purchase process at the Company MEKR'S s.r.o.. Concludes with appropriate 

recommendations and proposals, that could benefit the entire business operation. 

Keywords: analysis of purchasing activities, structure of the company, suppliers, ordering 

system. 
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1. Úvod 

Podstatou veškerého podnikání je zejména nákup a prodej, který vede k dosažení 

zisku. Toto tvrzení platí bez ohledu na to, jak velkou společnost máme na mysli. Může jít o 

nákup vstupních surovin, potřebných při výrobě produktu nebo nákup již hotového 

produktu, který slouží k následnému prodeji. 

Samotná nákupní činnost, kterou se v této práci budu zabývat, je jednou 

z nejdůležitějších podnikových aktivit. Je známo, že jeden špatně provedený nákup může 

zisk společnosti ovlivnit mnohem více, než úspěšný prodej. Prodej je ovšem také velmi 

důležitým faktorem, je zdrojem zisku a financí, které podnik potřebuje pro další nákup a 

rozvoj společnosti.  

Před samotnou realizací nákupu je důležité zabývat se několika klíčovými oblastmi, 

jako jsou cena produktu, jeho kvalita a množství, ale v neposlední řadě také podnik zajímá 

jeho včasné dodání. Jednou z nejdůležitějších oblastí je výběr dodavatele, který může 

významně ovlivnit nejen celkový průběh nákupních činností, ale také hospodářskou situaci 

celého podniku. Výběr dodavatele určuje cenu daného produktu, jeho kvalitu, ale také 

například včasné dodání, které je také důležitou součástí nákupního procesu. Proto je 

důležitá optimalizace nákupní činnosti, hledání způsobů jak nakoupit co nejlevněji kvalitní 

produkt a jak ušetřit náklady s touto činností spojené.  

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma „Problematika nákupní činnosti ve 

společnosti MEKR´S s.r.o.“, tato společnost se zabývá nákupem a následným prodejem 

spojovacího a upevňovacího materiálu. Nákup produktů, které společnost dále nabízí svým 

zákazníkům, probíhá převážně u zahraničních dodavatelů. Výběr toho nejvýhodnějšího z 

nich spočívá ve vyhledávání a hodnocení jednotlivých dodavatelů dle předem daných 

kriterií.  

Podstatou této práce je charakteristika uspořádání nákupních činností ve společnosti 

MEKR´S s.r.o., především analýza oblastí, které mohou negativně ovlivňovat 

hospodářskou situaci podniku. Mezi tyto oblasti se řadí například výběr a hledání 

vhodného dodavatele, způsob a doba skladování a vyskladňování zboží, kvalita 

požadovaného produktu, doprava a další činnosti, které se podílejí na celkových nákladech 

podniku. Cílem této práce je rozbor nákupních činností jak z teoretického, tak 

z praktického hlediska. Práce je rozdělena do tří oblastí. V první kapitole se zaměřím na 

charakteristiku společnosti včetně historie podniku, organizační struktury a hospodářské 

situace společnosti. Druhá část práce je zaměřena na obecnou teorii nákupních činností a 

na faktory, ovlivňující nákupní proces. V poslední kapitole je popis průběhu konkrétních 

nákupních činností ve společnosti MEKR´S s.r.o.. Na závěr zhodnotím celou práci a uvedu 

návrhy a vhodná opatření, jež by mohly vést ke zlepšení chodu nákupního procesu 

v podniku.  

Tato práce byla postupně konzultována s vedoucím nákupního oddělení podniku a 

vycházím v ní z odborné literatury a interních materiálů společnosti. 
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2. Charakteristika společnosti 

Společnost MEKR´S s.r.o. byla založena roku 1994 a zabývá se velkoobchodním 

nákupem a následným prodejem veškerého spojovacího materiálu, hydraulických systémů, 

ale také kotevní a svařovací techniky. 

Podnik patří mezi největší distributory spojovacího materiálu v ČR. Spolupracuje 

jak se zahraničními, tak evropskými dodavateli. Vede skladem obrovské množství 

produktů, k těmto účelům slouží dva velkoobchodní sklady, které se nacházejí v Hradci 

Králové a v Úpici (viz obrázek č. 1) a jsou majetkem společnosti, další skladovací prostory 

jsou pronajímány.  

Sídlo této společnosti se nachází v Praze, avšak své zboží nabízí prostřednictvím 

expediční haly, která se nachází v Úpici. Firma své produkty a služby nabízí 

prostřednictvím dobře organizované sítě prodejců po celé republice. Tyto produkty 

využívají významní obchodní partneři a zákazníci nejen ve strojírenském průmyslu, ale 

také v elektrotechnice, hutnictví a v neposlední řadě také v automobilovém průmyslu [6]. 

 

Obrázek 1: Expediční sklad v Úpici 

Zdroj:Vlastní foto 
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2.1. Základní informace 

Založení společnosti: 26. června 2000 

Sídlo společnosti: Praha 2, Římská 526/20, PSČ 120 00 

Zapsáno u soudu: Městský soud v Praze 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

 

Obchodní firma: MEKR´S, s.r.o. 

IČO: 259 39 904 

Předmět podnikání společnosti: Nákup a prodej spojovacího materiálu. 

 

Základní kapitál: 13 000 000 Kč 

 

Webové stránky: www.mekrs.cz [7] 

 

 

 

Obrázek 2: Logo společnosti s reklamním sloganem 

Zdroj:[9] 
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2.2. Historie společnosti 

Společnost byla založena roku 1994 panem Janem Melicharem a původně nesla 

název Spojovací a upevňovací materiál s.r.o.. Na počátku se jednalo a malou prodejnu se 

spojovacím materiálem, která měla své sídlo v Úpici.  

Roku 1996 došlo k přemístění prodejny do větších prostor a rozšíření o skladový 

objekt. O rok později se firma sloučila se společností Cráter s.r.o, jejímž majitelem byl Ing. 

Peter Králik. Firma Cráter s.r.o. se rovněž zabývala prodejem spojovacího materiálu. Toto 

sloučení mělo za následek rozšíření působnosti mimo Východočeský kraj, což se 

podepsalo na otevření pobočky v Hradci Králové. Pobočka se nacházela ve skladu, jež se 

rozkládal na ploše 1000 m2. Tímto se získaly prostory potřebné k navýšení zásob 

spojovacího materiálu v jednotlivých položkách i v sortimentu. Následně bylo zboží 

dodáváno do firem po celé České Republice.  

Po roce 2002 vedl další růst společnosti k přemístění skladových prostor v Úpici do 

většího prostoru o rozloze 1000 m2, který byl krátce po rekonstrukci a splňoval potřebné 

požadavky. Na tomto místě firma funguje dodnes. V Hradci Králové naopak došlo 

k přestěhování ze skladových prostor do menší prodejny v Ladově ulici, která splňovala 

požadavky pro přímý prodej zboží zákazníkovi.  O 3 roky později byl na tomto místě 

postaven nový skladový areál, který se rozkládal na ploše 2000 m2, jehož součástí byla 

maloobchodní prodejna. V areálu v Úpici byl zrekonstruován další objekt, o rozloze 500 

m2. Tento objekt disponoval maloobchodní prodejnou a paletovým skladem, který byl o 

rok později rozšířen na kapacitu 1800 paletových míst.  

V roce 2007 byl ve skladu zaveden nový systém plovoucích míst. Tento systém je 

řízen počítačem, který ukáže, jakou položku je nejlepší vyskladnit, aby se tím uvolnilo 

místo pro položku novou. O rok později byla zrušena maloobchodní prodejna v Hradci 

Králové.  

Rok 2010 byl pro firmu přínosný dostavbou nové skladovací haly v Úpici a počet 

skladovacích míst stoupl až na 2100. Od roku 2011 je v provozu také e-shop, který má 

zákazníkovi usnadnit objednávání zboží a rovněž mu nabízí slevu. Zavedením kanban 

systému, který funguje přes čtečky čárových kódů, byla zákazníkům umožněna plynulá 

dodávka zboží. Firma se začala také věnovat exportu zboží mimo Českou republiku, 

především zákazníkům EU. 

 Před dvěma lety se činnost prodejního i nákupního oddělení přesměrovala pouze 

do Úpice, kde proběhla příprava plánů na výstavbu nové příjmové a expediční haly, jejíž 

součástí bude rovněž rozšíření kancelářských prostor. Byl také zahájen provoz zkušebny, 

kde se provádí celá řada základních měření. Jedním z nejdůležitějších měření je kontrola 

pevnosti materiálu prováděná na tvrdoměru WOLPERT 432 MVD. Sortiment podniku byl 

doplněn o další rozměrové řady položek a nyní disponuje více než 52 tisíci položek z řad 

kotevní techniky, spojovacího a upevňovacího materiálu, z nichž je na 40 tisíc položek 

skladem.  
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V loňském roce byla zrušena maloobchodní prodejna v Úpici a z pobočky v Hradci 

Králové se stává záložní sklad (viz obrázek č. 3), který do expedičního skladu v Úpici 

dodává potřebné zboží [6]. 

 

Obrázek 3: Záložní sklad v Hradci Králové 

Zdroj:[6] 

2.3. Sortiment společnosti MEKR´S s.r.o. 

Společnost nakupuje spojovací materiál za účel dalšího prodeje. Veškeré zboží je 

vedeno skladem, v případě potřeby se objednává na přání zákazníka. Skladovaný sortiment 

tvoří spojovací materiál, upevňovací materiál, kotevní technika, svařovací technika. 

Produkty se dělí v závislosti na použitém materiálu, pevnosti a dalších kriterií. Dále 

společnost nabízí pro zákazníky tzv. Kanban systém.  

Spojovací materiál 

Společnost nabízí skladem až 40 tisíc položek v normách DIN, ISO, ČSN 

s možností provedení v dalších, nestandardních provedení. Jedná se například o tyto druhy 

spojovacího materiálu: 

 čepy, kolíky, nýtovací technika 

 pera, svorníky, zákolníky 

 závitové tyče, hřebíky, krytky 

 O kroužky, podložky, šrouby 

 záslepky, závitové vložky, klíny 
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 matice, objímky, pojistné kroužky 

 vruty, zátky a maznice, závlačky 

  

Všechny tyto typy produktů jsou k nalezení na webových stránkách společnosti, a 

je zde k nalezení také převodník norem (viz obrázek č. 4). Například šroub se šestihrannou 

hlavou s částečným závitem vyjadřuje německá norma DIN 931, tak tento typ vyjadřuje 

česká norma pod číslem ČSN 021101 a mezinárodní norma ISO 4014. 

 

 Pro zjednodušení má společnost zavedeno vlastní označení produktu, což je 

v tomto případě číslo 00100. Na základě tohoto kódu lze výrobek snáze vyhledat, poptávat 

i objednávat prostřednictvím interního systému. Za normou jsou uvedeny potřebné 

vlastnosti produktu (viz obrázek č. 5). 

 

 

Obrázek 4: Převodník norem 

Zdroj:[6] 

 

Obrázek 5: Popis vlastností produktu-šroub šestihranný s částečným závitem 

Zdroj:[12] 
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Kotevní technika 

 V nabídce můžete nalézt široký sortiment kotvící a upevňovací techniky, kterou lze 

použít do veškerých stavebních materiálů, ať už se jedná o interiér či exteriér. Tato nabídka 

slouží jak pro profesionální použití ve stavebních firmách, tak pro domácí použití.  

 hmoždinky 

 chemické kotvy 

 ocelové kotvy 

 kotevní patky 

Svařování 

Nabízený svařovací materiál se týká především svařování v ochranných 

atmosférách. V případě zájmu lze zajistit i jiné svařovací materiály nebo různá 

příslušenství od dalších dodavatelů.  

 dráty pro svařování v ochranných atmosférách MIG/MAG 

 dráty pro svařování v ochranných atmosférách WIG/TIG 

 obalované elektrody pro ruční obloukové svařování 

 plněné elektrody 

 materiál pro svařování pod tavidlem 

 svařovací technika 

 příslušenství pro svařování 

 osobní ochranné pomůcky pro svařování 

 náhradní díly 

Hydraulika 

Firma také nabízí široký sortiment hydraulického šroubení, který dodává výrobce 

s dlouholetou tradicí. V závislosti na požadavcích klienta je možné zajistit i dodávku 

předmontovaných kompletů, na kterých byla provedena zkouška v tlakové komoře, 

popřípadě lze zajistit zboží od dalších dodavatelů. 

 hydraulické šroubení 

 hydraulické hadice 

 hydraulické trubky 

 hydraulické rychlospojky 

 ostatní hydraulické komponenty 
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Kanban systém 

Tento systém je vyvinut pro zákazníky, kteří požadují neustálou zásobu 

spojovacího materiálu na skladě. 

 V případě snížení této zásoby dodavatel zajistí jeho plynulou dodávku. Systém 

funguje na principu provozních a pojistných zásob. Zásoby provozní jsou uloženy 

v zásobních, které jsou označeny štítkem, kartou a čárovým kódem. Odtud je spojovací 

materiál odebírán do výroby. Pomocí čtečky čárových kódů (viz obrázek č. 6) odběratel 

posílá stav své zásoby dodavateli, jež vede pojistné zásoby. Dodavatel následně zajišťuje 

doplňování zásobníků v pravidelných intervalech [6]. 

                                       

 

Obrázek 6: Čtečka čárových kódů a zásobovací boxy 

Zdroj:[6] 

2.4. Organizační struktura společnosti 

Vytvořit vhodnou organizační strukturu podniku není lehký úkol. Je důležité 

vytvořit organizační strukturu na základě dané situace podniku, neexistuje totiž žádná 

„univerzální“ struktura, ze které může podnik vycházet. K realizaci vhodné strategie nám 

pomůže nahlédnout do podnikových procesů, které můžeme definovat jako množinu 

vzájemně propojených činností, jež se podílejí na plnění cílů podniku. Tyto procesy a 

jejich výsledky jsou dané podnikovou strategií. V první řadě je nutné si v organizační 

struktuře stanovit funkční role, čímž stanovíme, kdo bude vykonávat jakou činnost a jaká 

bude jeho specializace [1]. 
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Společnost MEKR´S s.r.o. je středně velká firma, proto je velmi důležité věnovat 

oblasti organizace větší pozornost. Organizační struktura společnosti je znázorněna na 

obrázku č. 7. 

 

 

Obrázek 7: Organizační struktura společnosti 

 Zdroj:[12]  

 

Nákupní oddělení se skládá ze 7 pracovníků. V čele nákupního oddělení stojí 

vedoucí nákupu, který dohlíží na průběh celého oddělení a má na starost objednávkový 

systém podniku.  

Produktoví manažeři, kteří jsou na oddělení dva, mají na starost kontrolu stavu 

skladových zásob a v případě potřeby poptávají zboží u dodavatelů. Další pracovník 

kontroluje potvrzenky (potvrzení objednávky dodavatelem) a dává je do interního systému. 

Dále zařizuje dopravu produktů od dodavatele do podniku. Poslední 3 pracovníci poptávají 

zboží, které není skladem, nebo nestandardní produkty na základě výkresů. V případě 

potřeby tito zaměstnanci řeší běžné věci spojené s chodem nákupní činnosti [12]. 
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2.5. Hospodářská situace společnosti 

Společnost v posledních letech vykazuje spíše kolísavých výsledků (viz tabulka 

č.1). Zisk společnosti za minulý rok vzrostl o více než dvojnásobek. V roce 2011 

společnost vykazuje velmi nízký hospodářský výsledek v porovnání s ostatními lety, což je 

způsobeno vyššími finančními a provozními náklady podniku. V tomto roce byl také velmi 

nízký export spojovacího materiálu do zemí Evropské Unie, zejména do Německa, čímž se 

výrazně snížily výnosy podniku. V roce 2009 podnik zasáhla hospodářská krize, která se 

projevila na celkovém hospodářském výsledku.  

Údaje v tabulce č. 1 jsou zpracovány z údajů z výročních zpráv podniku. Výnosy 

podniku každým rokem nepatrně stoupají, nicméně rovnoměrně rostou také náklady 

podniku.  

Díky neustálé snaze podniku zlepšovat a modernizovat se, náklady v příštích letech 

porostou i nadále. V budoucnu společnost počítá s výstavbou nové, plně automatické haly, 

která umožní nižší operativní náklady a vyšší funkčnost skladu. Investiční návratnost této 

haly je přibližně 8 let. Následující tabulka obsahuje celkové náklady a výnosy, včetně 

dílčích propočtů jako jsou provozní, finanční a mimořádné náklady/výdaje v letech 2009-

2012. V závěru tabulky je uveden celkový hospodářský výsledek před a po zdanění [12]. 

 

Tabulka 1: Výsledek hospodaření v letech 2009-2012 

 

 Zdroj:[11]  

 

 

2009 2010 2011 2012

Provozní náklady [tis.Kč] 246 038 337 315 423 818 414 014

Finanční náklady [tis.Kč] 11 742 13 646 16 086 13 711

Mimořádné náklady [tis.Kč] 22

Náklady celkem [tis.Kč] 257 802 350 961 439 904 427 725

Provozní výnosy [tis.Kč] 256 495 353 281 438 290 431 152

Finanční výnosyy [tis.Kč] 4 449 7 865 4 744 5 338

Mimořádné výnosy [tis.Kč] 172

Výnosy celkem [tis.Kč] 261 116 361 146 443 084 436 490

HV za účetní období  [tis.Kč] 2 498 8 629 2 566 7 159

HV před zdaněním [tis.Kč] 3 314 10 185 3 180 8 765

ROK
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Graf č. 1 vyjadřuje vývoj hospodářských výsledků v letech 2009-2012 před 

zdaněním. Z tohoto grafu je patrné, že výsledky jsou v posledních letech velmi kolísavé. 

 

Graf 1: Výsledek hospodaření v letech 2009-2012 

 

Zdroj: [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2009 2010 2011 2012

ROK

Vývoj HV před zdaněním [tis.Kč]



Vladislava Turková: Problematika nákupní činnosti ve společnosti MEKR´S s.r.o. 

2014                                                                                                                                    12 

 

3. Analýza nákupní činnosti 

Nákup představuje jednu ze základních podnikových aktivit. Jeho úkolem je zajistit 

bezproblémový chod nejen výrobních, ale také nevýrobních aktivit. Společnost by tedy 

měla svými činnostmi zajistit nejen správný chod, ale také co nejpříznivější výsledek 

hospodaření [2]. 

3.1. Charakteristika nákupu 

Samotný nákup má z hlediska teorie i praxe nemalý význam na podnikovém 

úspěchu. Můžeme jej chápat jako veškerá opatření, která směřují k zajištění rozhodujících 

zdrojů a jejich následnému využití v rámci celé společnosti.  

Cílem nákupní činnosti je vytvoření pozitivních vztahů k vnějším zdrojům 

z dlouhodobého hlediska. Podnik od nákupu očekává efektivní řešení dosažené při 

minimálních nákladech, ať už máme na mysli náklady na dopravu, skladování či jiné další 

náklady, které mohou významně ovlivnit hospodářskou situaci podniku. 

 Optimálním řešením je nakupovat v co možná nejkratším čase při nejvyšší možné 

kvalitě, společně s neustálým vyhledáváním další možné spolupráce a vzájemné 

kooperace.  

Před provedením nákupu je důležitý samozřejmě nejen výběr vhodného dodavatele, 

ale je také nutné řešit spoustu dalších jiných otázek, které mohou mít podstatný vliv na 

celkovou situaci podniku. Na následujícím schématu je zobrazený zjednodušený model 

nákupního procesu [3]. 

 

Obrázek 8: Schéma nákupního procesu 

zdroj: [3] 

Posloupnost a obsah nákupního procesu se může lišit v závislosti na druhu 

objednávané modifikace, může se jednat o tyto druhy: 

Opakovaný nákup beze změny: Tento nákup probíhá opakovaně, což znamená, že 

můžeme využít předchozích zkušeností z nákupu a použít údaje o minulém průběhu 

nákupního procesu. 

Modifikovaný nákup: Může se stát, že odběratel změní požadavky na dané zboží a 

je potřeba udělat jisté změny ve specifikaci výrobků, či platební podmínky nebo může 

dokonce dojít ke změně dosavadního dodavatele. 
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Nová nákupní úloha: V tomto případě podnik nemůže využít dosavadních 

zkušeností, protože nakupuju určitý produkt poprvé. 

V případě nového nákupu je nutno podstoupit prakticky všechny fáze nákupního 

procesu, pokud provádí modifikovaný nákup, je možné některé fáze vypustit. U 

standardního, opakovaného, nákupu podnik vychází z předchozích zkušeností, a tak 

postačí použití jen některých aktivit. 

Na začátku nákupního procesu si podnik musí stanovit jednotlivé úkoly, které 

můžeme obecně shrnout asi takto: 

 Pro správné fungování podniku je důležité včas zajistit a objednat požadované 

zboží, proto je důležité průběžně sledovat spotřebu zboží. 

 Společnost musí vyvíjet značné úsilí v oblasti průzkumu nákupního trhu, kde 

vyhledává vhodné dodavatele, výběr vhodného dodavatele je jedna 

z nejdůležitějších činností v nákupním procesu. 

 Následně vypracovávat a odesílat jednotlivým dodavatelům poptávky. 

 Na základě přijatých nabídek vybírat nejvhodnější produkty a realizovat 

objednávky. 

 Průběžně musí nejen sledovat stav zásob, ale také jej regulovat, aby nevznikly 

nežádoucí náklady. 

 Po obdržení dodávky je nutné kontrolovat kvalitu nakoupeného zboží. 

 Součástí nákupního procesu je také zabezpečení přepravy a logistiky. 

 A v neposlední řadě se zabývat řešením případných reklamací [1]. 

3.2. Faktory, ovlivňující nákupní proces 

Každý podnik tyto úkoly plní v závislosti na své vlastní potřebě, a tak se mohou u 

různých společností nepatrně lišit. Nakupování může být však ovlivněno řadou různých 

faktorů. Na obrázku č. 9 je znázorněno zjednodušené schéma faktorů, jež mohou průběh 

nákupního procesu ovlivnit. 

 

Obrázek 9: Faktory, ovlivňující nákupní proces 

Zdroj: [4] 
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 Podmínky dodání:  U každé dodávky je nutné uvést veškeré dodací i platební 

podmínky v kupní smlouvě, jelikož jsou její důležitou součástí. 

 

 Jakost (kvalita): Jakostí rozumíme vhodnost daného materiálu či produktu 

s ohledem na zamýšlený účel. Cílem každého podniku je pořídit co nejkvalitnější 

surovinu za nejnižší možnou cenu. 

 

 Množství: Při objednávání zboží je nutné si položit otázku, jaké množství daného 

produktu je nutné objednat. Při objednání většího množství může být zákazníkovi 

poskytnuta sleva dodavatelem. Avšak se skladováním zboží jsou spojené další, 

poměrně vysoké, náklady. Cílem podniku tedy je udržovat skladové zásoby na co 

nejnižší úrovni a objednávat až tehdy, kdy je to nutné. Musí však počítat s tím, že 

když jsou objednávky menší, je menší i poskytnutá sleva a může se stát, že produkt 

nedorazí včas. 

 

 Cena: Jak jsem již zmínila v úvodu, cílem podniku je nakoupit zboží nejvyšší 

kvality za co nejnižší cenu. Pokud je však cena příliš nízká, může se to odrazit na 

kvalitě produktu. Proto je důležité věnovat pozornost volbě vhodného dodavatele. 

 

 Čas: Pokud je zboží nakoupeno příliš brzy, zvyšují se podniku náklady na jeho 

skladování. Pokud však je naopak objednáno příliš pozdě, může dojít 

k nepříznivým prostojům ve výrobě či distribuci. Proto je rozhodnutí, kdy zboží 

objednat, pro podnik velmi důležité. 

 

 Dodavatel: Volba toho správného dodavatele je téměř nejdůležitějším faktorem 

nákupní činnosti. Musí splňovat specifické požadavky podle potřeby podniku [4]. 

3.3. Nákupní marketingový mix 

Nástroje nákupního marketingového mixu jsou základem strategického 

projektování, slouží nákupnímu oddělení ke splnění dlouhodobých strategických cílů 

podniku. Uspořádaní těchto strategických nástrojů odpovídá chronologii jednotlivých 

aktivit nákupního procesu, můžeme je rozdělit do následujících sekcí: 

 Informační mix 

Pro plynulý chod nákupních činností je důležité získávat, zpracovávat a využívat 

různé informace o nakupovaných výrobcích a službách, o dodavatelích a cenách produktů, 

o platebních a dodacích podmínkách, aj.  

Sběr těchto informací je velmi důležitý, musí být velmi podrobný a aktuální, aby na 

jejich základě bylo možné rozhodovat a uskutečňovat nezbytné aktivity, jež jsou součástí 

nákupního procesu. 
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 Komunikační mix 

Všechny aktivity, jež s tímto nástrojem souvisí, předpokládají především 

perfektní znalost veškerých dodavatelů. V rámci tohoto mixu se uskutečňuje nejen 

výzkum dodavatelů, ale také samotná volba dodavatele. Mezi další aktivity patří 

například veškerá komunikace s dodavatelem, jeho následné hodnocení, aj. 

 

 Výrobkový mix 

V tomto bodě je důležité posuzovat vlastnosti výrobku, zejména jsou-li v souladu 

s normami, požadovanými odběrateli koncového výrobku. Velký význam je také kladen na 

rozhodování o materiálu výrobku, ten musí splňovat nejen hygienické, ekonomické, 

estetické, ale také bezpečnostní požadavky. Rovněž je nutné zvážit variantu pořízení 

zboží (nákup, vlastní výroba, kooperace či leasing). 

 Mix Služeb 

Zde se hodnotí zejména služby, které prodejce výrobku poskytuje. Především 

kvalita sortimentu, pohotovost a pružnost služeb. Mezi tyto služby se řadí například 

garanční opravy, dodávky náhradních dílů, zaškolení operátorů údržby, aj. 

 Cenový mix a kontraktační mix 

Pochopitelně je důležité zabývat se také optimální cenovou politikou, která může 

ovlivnit spoustu parametrů prodeje a tím i pozici podniku na trhu. Předpokladem pro 

rozhodování o nákupních cenách jsou úplné informace o dodavatelích, o nabízených 

výrobcích, cenových a platebních podmínkách, atd. 

Patří sem rozhodování o způsobu objednávání dodávek. Objednávka může být 

realizována na základě osobního jednání, telefonicky či písemnou formou. Forma 

objednávky může ovlivnit nejen administrativní pracnost, ale také náklady. 

 Logistický mix a dodávkový mix 

Je nutné také řešit řadu možností jak realizovat vlastní nákup. Nákup musí 

rozhodnout o dodávkové cestě, způsobu realizace dodávek, velikosti dodávek, logistickém 

zabezpečení dodávek, aj [1]. 
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3.4. Nákup ve společnosti MEKR´S s.r.o. 

Nákup produktů ve společnosti zajišťuje nákupní oddělení, které se zodpovídá 

vedoucímu nákupu. Společnost se zabývá pouze samotným nákupem spojovacího 

materiálu, hydraulických systémů, kotevní a svařovací techniky, které jsou určeny 

k následnému prodeji. Nákupní činnost se skládá z několika fází, jejichž průběh se může u 

různých podniků lišit. Největší pozornost je v podniku věnována výběru vhodných 

dodavatelů. Úlohou nákupního oddělení je sledovat průběžnou spotřebu produktů, 

vyhledávat vhodné dodavatele a následně poptávat a objednávat zboží.  

Nákupní proces ve společnosti MEKR´S s.r.o. lze shrnout do několika fází, kterými 

se budu podrobně zabývat: 

1. Ujasnění základních potřeb. 

 

2. Stanovení termínů a velikosti této potřeby. 

 

3. Hledání vhodného dodavatele. 

 

4. Výběr dodavatele. 

 

5. Tvorba objednávky. 

 

6. Kontrola dodávky. 

 

7. Skladování zboží. 

 

8. Reklamace zboží [1]. 

3.4.1. Ujasnění základních potřeb 

Nákupní činnost v podniku začíná ve chvíli, kdy vzniká potřeba. Ta vzniká s cílem 

uspokojit potřeby zákazníka.  

Společnost objednává zboží buď průběžně na sklad, nebo nahodile na přání 

zákazníka. Potřeba by měla být obsažena v tzv. plánu zásobování. Důležité je sledovat 

průběžnou spotřebu zboží za dané období, aby podnik mohl objednávat správné množství 

zboží a nevznikaly tak nežádoucí náklady na skladování, nebo aby naopak nebyl 

nedostatek produktů na skladě. Z této průměrné spotřeby se vypočítá tzv. pojistná zásoba, 

což je množství zboží, pod které by zásoba neměla klesnout, velikost pojistné zásoby se 

může u každého produktu lišit. Pokud se produkt spotřebuje dříve a blíží se k pojistné 

zásobě, firma se obrátí na dodavatele v rámci Evropské Unie, protože je jeho dodání o 

poznání rychlejší. V opačném případě je výhodnější nákup z Asie, která má levnější zboží 

a pro podnik je tak tento nákup výhodnější. V poslední době však společnost čelí velkým 
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problémům, které vyvolává tzv. antidumpingové clo, kterému se budu věnovat blíže 

později. 

 Společnost MEKR´S s.r.o. je jedna z mála firem v Evropě, která nabízí skladem 

tak široký sortiment spojovacího materiálu. Což znamená, že se zboží na sklad objednává 

každý týden a dodavatelé se často mění. Podnik své produkty poptává podle potřeby a 

objednává na základě nabídnuté ceny. 

3.4.2.  Stanovení termínů a velikosti této potřeby 

Společnost se zabývá nákupem spojovacího materiálu v různé škále velikostí, 

pevností a tvarů, které poptává u různých dodavatelů. Ostatní produkty jako jsou kotevní 

technika, hydraulika a svařovací materiál dodávají většinou stálí dodavatelé. Tyto produkty 

se poptávají v množství a době, která se stanovuje v závislosti na stavu skladových zásob. 

Produkty se objednávají průběžně podle spotřeby, zboží by se nemělo dostat pod pojistnou 

zásobu, jakmile se k ní začne blížit, je nutné doobjednat další zboží. Vzhledem 

k obrovskému množství a druhů produktů je potřeba objednávat každý týden. 

 Nákupní oddělení je povinné neustále sledovat stav skladových zásob a ukládat jej 

do interního systému. Systém následně sám upozorní, je-li třeba zboží objednat (viz 

tabulka č. 2), úkolem zaměstnanců je však tyto objednávky již předvídat s předstihem a 

poptávat potřebné produkty včas u dodavatelů, kteří jsou vedeni v systému. Poptávka musí 

obsahovat typ daného produktu (norma, tvar, pevnost, atd.), množství daného produktu, 

potřebný termín dodání a další náležitosti. Tuto poptávku rozešle různým dodavatelům, 

kteří následně pošlou vypracovanou nabídku, vedoucí nákupního oddělení tuto nabídku 

prochází a objednává produkt, na který je nabídnuta nejnižší cena a nejrychlejší dodání. 

Což se samozřejmě nesmí projevit na kvalitě produktu, nákupy nekvalitního zboží za co 

nejnižší cenu jsou již dávno minulostí téměř v každém prosperujícím podniku. 

Tabulka 2: Stav skladových zásob 

 

Zdroj: [12] 

Produkt Pojistná zásoba[ks] Stav zboží na skadě [ks] Stav

DIN 931 8.8 zinek bílý M8x45 50 000 115 000 dostatečné množství zboží na skladě

DIN 933 8.8 bez povrchu M10x50 25 000 7 000 objednat zboží!!!

DIN 912 10.9 zinek bílý M16x120 350 370 objednat zboží

DIN 934 8 zinek bílý M8 1 250 000 6 200 000 dostatečné množství zboží na skladě

DIN 7991 10.9 zinek bílý M6x20 120 000 90 000 zboží na cestě-neobjednávat
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3.4.3. Hledání vhodného dodavatele 

Výběr vhodného dodavatele je v nákupním procesu jedním z nejdůležitějších 

rozhodnutí. Špatně zvolený dodavatel může v podniku způsobit tolik škody, že následky 

mohou mít negativní vliv na vývoj nákupního procesu. Firma MEKR´S spolupracuje 

s dodavateli v tuzemsku, v rámci Evropské Unie nebo v Asii. Proto se výběr liší 

v závislosti na aktuální potřebě společnosti. Najít vyhovujícího dodavatele je poměrně 

složitý úkol, málokdy podnik najde takového, aby vyhovoval ve všech parametrech, což 

znamená, že v ideálním případě musí najít takového, který nabízí nejlepší kombinaci všech 

požadavků.  

Nákupní oddělení vybírá vhodné dodavatele například z evidence těch, se kterými 

již spolupracovali, prostřednictvím internetu, prospektů a katalogů, z obchodních jednání, 

na základě zkušeností jiných odběratelů. Společnost často navštěvuje různé veletrhy po 

celém světě, kde sbírá důležité kontakty a vybírá nové potencionální dodavatele. Všechny 

tyto dodavatele pak eviduje v seznamu. Uvedu alespoň některá kritéria, podle kterých 

může podnik vybrat toho správného: 

 Mezi první ukazatele patří finanční situace dodavatele, která podniku napovídá, 

jestli může s dodavatelem počítat i do budoucna. Potřebuje-li zjistit, zda je podnik 

vyhovující pro dlouhodobější spolupráci a jaká je jeho finanční situace, může 

například nahlédnout do výroční zprávy, či zjistit jak si stojí podnik na trhu.  

 

 Dále by se podnik měl zajímat o to, jaký je perspektivní vývoj dodavatele. Což 

znamená, jestli je schopen operativně přizpůsobit požadavkům podniku na zlepšení 

vlastností produktu. Nebo jestli je schopen produkt nějakým způsobem vyvíjet. 

Spojovací materiál podléhá stále větším nárokům a vývoj je rychlý zejména 

v oblasti pevnosti a druhu použitého materiálu. To samozřejmě platí i pro další 

produkty, které tato společnost distribuuje. V tomto případě by si podnik měl zjistit, 

jakou má výzkumnou a vývojovou základnu, nebo jestli spolupracuje s vysokými 

školami či různými vývojovými institucemi apod. 

 

 Nelze opomenout ani nabídku logistických služeb, ta se v řadě podniků dostává 

dnes do popředí zájmu. Vzhledem k tomu, že společnost odebírá převážně ze 

zahraničí, zajímá se zejména o to, kde má dodavatel základnu, jaká je doba dodání 

zboží, jak je schopen reagovat na mimořádné objednávky, balení produktu, způsob 

odeslání, a další.  

 

 Pro podnik jsou rovněž velmi důležité informace o výrobních možnostech 

dodavatelů. Spojovací materiál se objednává většinou v obrovském množství, a tak 

jde především o to, je-li možné dodavatele považovat za spolehlivého výrobce. K 

posouzení je nutné zjistit, jakou má výrobní kapacitu a stupeň jejího využití, dále 

pak množství výrobních zařízení, na jaké úrovní je řízení výroby, či v jakém stavu 

je zařízení a jak jej udržuje. 
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 V době, kdy se čím dál víc rozvíjí komunikační technologie, měl by podnik 

především brát v úvahu, jaký druh informační technologie dodavatel používá, čímž 

může společnosti významně zjednodušit samotné objednávání. 

 

 K téměř nejdůležitějšímu kritériu patří samozřejmě cena. Ta je pro společnost 

nesmírně důležitá. Cenou mám na mysli celkové náklady spojené s pořízením 

produktu. Dalším důležitým faktorem jsou platební podmínky, na které je dodavatel 

ochoten přistoupit.  

 

 Vůbec nejdůležitějším kritériem je kvalita požadovaného výrobku, obzvlášť u 

spojovacího materiálu, který slouží k následnému použití v různých. Nabízí-li 

dodavatel méně kvalitní výrobky, neměl by jej podnik vůbec brát v úvahu. 

Následný prodej těchto výrobku by mohl poškodit dobré jméno podniku [5]. 

 

Hlavní dodavatelé: 

Podnik věnuje nemalé úsilí v oblasti hledání nových dodavatelů, nákup od 

ověřených dodavatelů je však pro společnost nejvýhodnější, proto s některými 

spolupracuje dlouhodobě. Některé produkty nabízí pouze jeden dodavatel. 

Nejprodávanějším artiklem společnosti je spojovací materiál, který dodává podniku 

více než 100 dodavatelů.  

 

Dodavatelé-Asie: 

Dodávky z Asie tvoří 70 % veškerého zboží, které společnost nakupuje. 

Společnost eviduje přibližně 15 hlavních dodavatelů. Tyto 3 společnost považuje za 

ty nejdůležitější. 

 QSST Ltd. 

 OFCO Ltd. 

 Kintercel Ltd. 

 

Dodavatelé-Evropa: 

Dodávky z Evropy tvoří zbylých 30% zboží, mezi tyto dodavatele se řadí i 

tuzemské společnosti. K těm nejvýznamnějším patří tito: 

 Reyher GmbH. 

 Dresselhaus GmbH. 

 Eurobolt B.V. 

 Šroubárna Ždánice a.s. 

 Puehl GmbH. 
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3.4.4. Výběr dodavatele 

Společnost MEKR´S s.r.o. všechny vhodné dodavatele eviduje v systému. 

V případě potřeby, poptává ty, kteří jsou zaregistrovaní na potřebnou komoditu. Každý 

druh spojovacího materiálu nabízí jiný dodavatel, popřípadě jej nabízí za odlišnou cenu, 

s jiným termínem dodání či s jinou kvalitou.  

Na základě poslané poptávky firma obdrží nabídky všech dodavatelů, tyto nabídky 

se nahrají do interního systému. Vedoucí nákupního oddělení z těchto nabídek vybere 

nejvhodnější variantu a vytvoří finální objednávku, která se pak hromadně odesílá všem 

vybraným dodavatelům. 

Příklad výběru dodavatele a vytvoření nabídky: 

Nákupní oddělení má 7 zaměstnanců, oblast výběru dodavatele a následnou tvorbu 

objednávky, mají na starost 2 produktoví manažeři a vedoucí nákupního oddělení. 

Produktový manažer nákupního oddělení kontroluje každý týden stavy skladových 

zásob. Společnost prodává typ matice DIN 934 8 zinek bílý M6 v množství cca 4 200 000 

kusů/rok. Kdy DIN je německá norma, která určuje vzhled matice, z čísla 934 zjistíme, že 

jde o matici. M6 udává průměr matice. Všechny druhy norem a produktů jsou k nalezení 

na stránkách společnosti. Pojistná zásoba je 1,5 milionů kusů, pod tuto hranici by zboží 

nemělo klesnout, proto se objednává již s předstihem u dodavatelů z Asie. V případě, že by 

zásoba klesla na 700 000 kusů a zboží z Asie by ještě nedorazilo, je potřeba alespoň část 

tohoto produktu doobjednat u Evropských dodavatelů. 

Produktový manažer, který poptává zboží z Asie, ze stavu skladových zásob zjistil, 

že množství kleslo pod pojistnou zásobu a stále není objednáno. Interní systém průběžně 

zaznamenává průměrný prodej veškerého zboží, z těchto údajů pracovník vyhodnotí jaké 

množství je potřeba objednat. V tomto případě se rozhodl poptat produkt v množství 1,2 

milionu kusů. Poptávku rozešle všem dodavatelům, kteří jsou v systému vedeni pod danou 

komoditou.  

Do týdne společnost obdrží nabídky od daných dodavatelů (viz tabulka č. 3) a 

manažer je povinen ji uložit do systému. Nabídku, která je vedena v systému si zobrazí 

vedoucí nákupu. Ten porovná veškerá kritéria a vytvoří finální objednávku.  
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Tabulka 3: Nabídka dodavatelů 

 

zdroj: [12] 

Cena bez nákladů je nabídnuta samotným dodavatelem, interní systém však zobrazí 

cenu, která je navýšena o náklady spojené s dopravou. Na základě této nabídky se vedoucí 

nákupu rozhodl objednat matice v množství 1 200 000 kusů od společnosti Beco GmbH.. 

Cena není sice nejnižší, nicméně mají zboží skladem. Vzhledem k velmi nízké ceně, kterou 

nabízí společnost Fritz Halfmann GmbH., se rozhodl navíc objednat dalších 1 200 000 

kusů s termínem dodání na konci června.  

3.4.5. Tvorba objednávky 

Společnost objednává zboží každý týden, tuto činnost má na starost vedoucí 

nákupu. K objednávání slouží vnitropodnikový systém-K2, který obsahuje veškeré údaje o 

dodavatelích a nabídkách. Produktový manažer do tohoto systému vloží nabídky 

dodavatelů a vedoucí nákupu vidí u každého produktu veškeré potřebné informace. Interní 

systém zobrazí seznam všech produktů. Po otevření jednotlivých položek se zobrazí 

nabídky dodavatelů a vedoucí nákupu vybere nejlevnější položku s nejbližším termínem 

dodání a zaznamená potřebný počet kusů. Vedoucí nákupu píše do objednávkového 

systému poznámky, pokud je například nějaká položka nabídnuta za příliš vysokou cenu, 

nebo ji žádný dodavatel nenabídl. Jakmile je objednávka vytvořena, vedoucí ji uloží a 

odešle ke kontrole produktovému manažerovi. 

Ten tuto objednávku znovu překontroluje a zobrazí si všechny uvedené poznámky. 

V případě, že položku nenabídl žádný dodavatel, poptává ji dál a bude objednána 

v následující objednávce. Může nastat také situace, kdy je nabídnutá cena příliš vysoká a 

tak vedoucí nákupu odesílá v poznámkách tzv. „would like“, což znamená, že požaduje po 

dodavatelích nižší cenu. Pokud některé produkty nebyly objednány, poptává je manažer 

dál. Zkontrolovanou objednávku rozesílá dodavatelům. Dodavatelé následně rozešlou 

potvrzenky, které obsahují potvrzení ceny a termínu dodání. Mohlo by dojít k situaci, kdy 

dodavatel zboží vyprodal, mezitím než bylo objednáno. 

Dodavatel Cena [€/100 ks] Cena s náklady [€/100 ks] Termín dodání Množství [ ks]

Beco GmbH. 1,12 1,12 28.3.2014 1200000

Wolters GmbH. 1,14 1,15 28.3.2014 1200000

Reyher GmbH. 1,08 1,22 28.3.2014 1200000

Chaves bilbao s.a. 1,27 1,61 28.3.2014 800000

Fritz Halfmann GmbH. 1,02 1,09 29.6.2014 1200000

Šroubárna Ždánice a.s. 1,79 2,05 14.4.2014 300000



Vladislava Turková: Problematika nákupní činnosti ve společnosti MEKR´S s.r.o. 

2014                                                                                                                                    22 

 

3.4.6. Kontrola dodávky 

Jakmile zboží dorazí od dodavatelů na sklad, pracovníci na přijmu mají za úkol jej 

zkontrolovat. Kontrola probíhá na základě obdržené příjemky podle následující tabulky 

(tab. č. 4). Stupeň kontroly je uveden jednotlivě u každého produktu. První, vizuální 

kontrola, se provádí u veškerého zboží bez výjimky. Pracovník prověří, zda-li se údaje 

z příjemky shodují s přijatými produkty. Další typy kontrol se provádí, jsou-li uvedeny u 

produktů, nebo na přání zákazníka. Proběhne-li kontrola v pořádku, je zboží přemístěno do 

skladu. V případě, že nějaká z kontroly byla negativní, postupuje toto zboží k reklamaci. 

V průběhu letošního roku se počítá s výstavbou nové zkušebny, která bude 

disponovat nejmodernějšími zařízení k provádění případných zkoušek. Zkušebna bude 

obsahovat například test tvrdosti, solnou komoru, spectrometr, trhací zařízení a další 

zařízení. Tyto testy mnohonásobně zlepší kontroly dodávky a mohou urychlit také 

případné reklamace produktů. 

Tabulka 4: Tabulka kontroly výrobků 

 

zdroj:[12] 

1.kontrola-Vizuální

Kontorluje se pouze shoda příjemka-zboží-balení-štítek-povrchová úprava-rozměr-množství

*Provádí na  všech položkách u všech dodavatelů.

*Kontrola značení- DIN 931, 933, 960, 961,912, 7984, 6 912, 6 914, 6 916, 7991, 7990, 934, 935, 985, 982, 980,

*Musí být značeno-pevnost, značka výrobce u všech v kvalitě 8.8 a vyšší.

DIN 7990-musí mít na hlavě: pevnost, značku výrobce a 7990.

DIN 938, 939- pevnot 8.8 a vyšší musí mít vyraženou pevnost.

DIN 975-musí být značena pevnost, barevné konce, nebo vyražená pevnost.

Barevné zančení tyčí:

4.6,4.8,mosaz,plast-bez značení

5.6- hnědá

5.8- modrá

8.8-žlutá

10.9-bílá

12.9-černá

Nerez A2- zelená

Nerez A4-čerevná

2.kontrola- Následuje po kontrole 1-provádí se základní měření za použití kalibrů

( nebo k tomu určené matice, digitální mikrometr, digitální posuvné měřítko)

* Provádí se pouze na vybraných položkách u vybraných dodavatelů .

3.kontrola-Následuje po kontrole 1,2-provádí se zkouška tvrdosti na zařízení:tvrdoměr Wolpert 432 MVD

*Provádí se pouze na vybraných položkách u vybraných dodavatelů .

4.kontrola-Kontrolu provádí Strojírenský zkušební ústav.

*Provádí se dle specifických požadavků zákazníka.
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3.4.7. Skladování zboží. 

Společnost vlastní 2 sklady, v Úpici a Hradci Králové. Sklad v Úpici slouží jako 

sklad expediční a sklad v Hradci Králové slouží jako záložní. Podnik má další tři externí 

sklady, které má pouze v pronájmu a ty slouží také jako záložní. Každý z těchto skladu má 

více než 10 000 paletových míst. Expediční sklad slouží firmě ke skladování 

nejprodávanějších produktů, které musí mít podnik neustále k dispozici. Do záložních 

skladů se pak ukládají produkty, jejichž prodej neprobíhá v takovém objemu a tak častých 

intervalech. 

Prostředky, vynaložené na nákupní činnosti se významně podílejí na celkových 

nákladech. Proto je důležité znát, jak se jednotlivé položky na nákladech podílejí. 

V nákupním procesu je tedy vhodné využít při skladování ABC-analýzu. Je efektivním 

nástrojem, který umožní podniku soustředit se na produkty, které jsou nejdůležitější. 

Aby mohla společnost toto zboží odlišit, sestaví objem a četnost prodeje produktů 

za jednotlivé období. Na základě rozdělení zboží do jednotlivých kategorií podle tabulky 

č.5 lze skladovat zboží efektivněji. Výrobky, jež mají nejvyšší prioritu jsou skladovány 

v expedičním skladu a ostatní jsou umístěny v externích skladech. 

Tabulka 5: Rozdělení produktů podle různých kritérií 

 

zdroj:[5] 

V praxi to znamená, že společnost vede informace o prodeji veškerých produktů. 

Produkty, jež tvoří největší objem tržeb se řadí do kategorie A, která je pro společnost 

prioritní. Tyto kategorie lze rozdělit dále podle skupin X, Y, Z. Pokud tedy výrobek spadá 

do kategorie A-Z jedná se o zboží s největším podílem na tržbách společnosti s velmi 

pravidelnou spotřebou. Tento produkt je tedy vhodné umístit do expedičního skladu, aby 

byl v případě potřeby k dispozici. Zatímco produkt kategorie C-Y, který má nejmenší podíl 

na tržbách a velmi nepravidelnou spotřebu, postačí uskladnit v pronajatých skladech, 

kterými společnost disponuje.  

Produkty

Rozdělení podle jejich vlivu na hospodaření společnosti

A- zboží, které tvoří 80% tržeb

B-zboží, které tvoří dalších 10-15% tržeb

C-zboží, které tvoří zbylých 5-10% tržeb

Rozdělení podle charakteru jejich spotřeby v množství a čase

X-zboží s velmi pravidelnou spotřebou 

Y-zboží, u kterého dochází k výkyvům ve spotřebě

Z-zboží, se značně nepravidelnou spotřebou
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Ke zjednodušení skladování slouží ve firmě MEKR´S tzv. systém plovoucích míst, 

který pomocí čárových kódů zaznamenává veškeré pohyby ve skladu. Což v praxi 

znamená, že jakmile přijme společnost zboží na sklad, systém vyhodnotí nejlepší vhodné 

místo uložení. Nový produkt mohou uložit buď na místo, kde se vytvořilo prázdné místo 

po předchozím produktu (čímž společnost provádí zároveň inventuru- pomocí systému si 

ověří, má-li být tento produkt již vyprodán) nebo jej mohou uložit na místo, kde byl stejný 

typ produktu, který již dochází. Na obrázku č. 10, vlevo, jsou zobrazeny skladovací 

prostory společnosti MEKR´S. Na obrázku vpravo je rampa, sloužící k vyskladňování 

zboží a jeho následné expedici. 

 

 

Obrázek 10: Sklad společnosti MEKR´S s.r.o. 

Zdroj: Vlastní foto 

Výstavba plně automatické expediční haly 

V současné době firma disponuje celkem 5 sklady, z nichž 3 pronajímá externě. 

Provoz a pronájem těchto skladovacích prostor je poměrně nákladný, proto se podnik 

rozhodl pro modernizaci oblasti skladování.  

Společnost v následujících letech počítá s výstavbou nové haly, která bude sloužit 

ke skladování zboží, jež je určené k okamžité expedici, a zároveň jako skladovací hala. Její 

výstavba umožní rozšíření skladovacích prostorů při současném snížení nákladů na 

skladování. Tato hala nahradí všechny dosavadní skladovací prostory a ušetří tak podniku 
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obrovské množství finančních prostředků, které může společnost investovat do jiných 

oblastí podnikání. Investiční návratnost je odhadována na dobu přibližně 8 let.  

V současné době je projekt haly v přípravě a návrh těchto prostor může trvat i rok. 

Samotná výstavba haly by se mohla realizovat v časovém horizontu 4 let.  Hala by měla 

být 20 metrů vysoká a měla by se rozkládat se na ploše 15x60 metrů. Veškerý pohyb na 

skladě bude řízen pomocí počítače. Interní obchodník pouze zadá potřebné informace do 

systému a automatický sklad zboží hned vychystá k odběru, čímž tento projekt zjednoduší 

logistiku celé společnosti.  

3.4.8. Reklamace 

Reklamace zboží z Tuzemska řeší reklamační oddělení. Nákupní oddělení má na 

starost veškeré zahraniční reklamace. V případě, že po kontrole přijatého zboží objeví 

pracovníci nějaké nesrovnalosti (například nesedí-li množství výrobků, kvalita povrchové 

úpravy, kvalita zpracování závitů, kvalita materiálu a tvrdosti), postupuje zboží 

k reklamaci. Nová zkušebna zajistí zpřesnění těchto kontrol a také urychlí proces samotné 

reklamace. Zboží mohou také reklamovat zákazníci, objeví-li nějakou vadu během 

provozu. V obou případech je nutné vyplnit reklamační protokol, který je k nalezení na 

webových stránkách společnosti (viz příloha 1).  

Veškeré reklamace se zaznamenávají do tzv. reklamační řady (interní systém) a 

jsou zpětně k dohledání u všech dodavatelů.  

Druhy reklamací a jejich řešení: 

 Zboží dorazilo v menším množství, než bylo objednáno. 

 Dodavatel je vyzván k doplnění zbývajícího množství nebo musí vystavit dobropis.  

 Kvalita dodaného zboží neodpovídá normě nebo představám zákazníka. 

 Zboží je odesláno zpět dodavateli, který jej vymění za nové, nebo jej společnost 

sešrotuje a dodavatel vystaví dobropis nebo pošle nové zboží. 
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3.5. Antidumpingové clo-spojovací materiál 

Společnost se v posledních letech potýká s problémy, které nastaly při zavedení 

antidumpingového cla na spojovací materiál. Clo bylo zavedeno v roce 2009 na základě 

stížností Evropských výrobců. Těm se nelíbilo, že se Čína dostala do čela světové špičky 

vývozců spojovacího materiálu a nahradila tak Německo. Důvodem vzniku 

antidumpingového cla bylo posílení vývozu spojovacího materiálu ze zemí Evropské Unie 

[8]. 

Antidumpingové clo se vztahuje na spojovací materiál, který je dovážen z Číny za 

cenu nižší než v zemích EU a mohlo by poškodit Evropské výrobce. Na spojovací materiál, 

dovezený z Číny je uvaleno dodatečné clo ve výši 85%. Jakmile bylo toto clo zavedeno, 

podniky přestaly odebírat spojovací prostředky z Číny a zaměřily se na dovoz z jiných 

zemí, především Tchaj-wan. Tchaj-wanské firmy, dovážející do zemí EU, si však i nadále 

nechávají zboží vyrábět v Číně. Úkolem EU je tomuto jednání předcházet a eliminovat 

škody vzniklé rozpočtu EU. 

V rámci této problematiky vznikl Evropský úřad OLAF (úřad pro boj proti 

podvodům), který má za úkol vyšetřovat podvodnou činnost, která by mohla ovlivnit 

rozpočet EU. Jakmile se objeví společnost, která má maximální výrobní kapacitu například 

500 tun, avšak vyváží 2500 tun do Evropských zemí, je zřejmé, že si společnost tyto 

produkty nechává vyrábět jinde (zboží pak podnik jen zabalí do vlastních obalů). Úřad 

OLAF pak navštěvuje tyto dodavatele a tam zjišťuje původ spojovacího materiálu. 

V případě, že zjistí, že si firma nechává vyrábět zboží v Číně, je antidumpingové clo 

uvaleno na všechny evropské společnosti, kteří zboží odebrali. 

 

Obrázek 11: Logo Evropského úřadu OLAF 

Zdroj:[10] 

Evropské společnosti nemají možnost se proti těmto dodatečným clům bránit. I 

přestože, se prokáže podnik potvrzením, že daná firma existuje a sama produkty vyrábí, je 

na něj uvaleno antidumpingové clo. Tyto počiny mohou mít za následek zkrachování 

některých podniků, avšak s tím bohužel nejde nijak bojovat. 

Toto clo může EU uvalit společnosti zpětně až do doby 3 let. Společnost MEKR´S 

jen za poslední rok tuto problematiku řešilo nesčetněkrát a vynaložilo nemalé prostředky 

na platbu antidumpingového cla, což se jistě negativně projeví na chodu celého podniku 

[10]. 
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4. Návrhy a doporučení 

Během konzultací s vedoucím nákupního oddělení společnosti MEKR´S s.r.o. jsem 

měla možnost nahlédnout nejen do interních systémů společnosti, rovněž mi byl předveden 

názorný příklad objednávání zboží prostřednictvím tohoto systému. Shlédla jsem také 

prostory areálu podniku včetně skladových prostor v Úpici. Na základě těchto zkušeností si 

dovolím zhodnotit chod nákupních činností jako velmi vyspělý. Jediné pochybení jsem 

shledala v oblasti hodnocení dodavatelů, které se firma věnuje velmi málo.  

Společnost patří mezi největší distributory spojovacího materiálu v České 

republice, proto také neustále prostupuje různými změnami v oblasti nákupních činností, 

tyto změny vedou k celkovému zlepšení chodu společnosti. Zjistila jsem, že i nadále jsou 

vyvíjeny nemalé náklady na rozvoj interních systémů, rozšiřování skladových zásob a 

dalších oblastí.  

Nákupní činnost ve firmě je rozdělena do několika oblastí, vedoucí tohoto oddělení 

neustále dohlíží na chod jednotlivých sekcí. Případné pochybení některé části oddělení 

může negativně ovlivnit celý nákup. Systém nákupních činností je velmi propracovaný a 

společnost disponuje vyspělými moderními technologiemi v oblasti poptávání a 

objednávání produktů. V současnosti společnost používá velmi dobře propracovaný interní 

systém, který se nazývá K2. Zahrnuje veškeré oblasti nákupu i prodeje, například eviduje 

veškeré potřebné dodavatele, umožní tvořit poptávky i objednávky a další potřebné 

náležitosti. I přes velmi dobře vypracovanou strategii nákupního procesu jsou v podniku 

oblasti, které mohou být vylepšeny.  

4.1. Ujasnění základních potřeb, stanovení termínů a velikosti těchto 

potřeb 

Společnost využívá nejmodernější technologii v oblasti komunikačních systémů. 

Interní systém zaznamenává průběžnou spotřebu produktů a dokáže včas upozornit, kdy je 

potřeba doobjednat zboží. Zaměstnanci však dokážou na základě předchozích zkušeností 

objednávat zboží bez předchozího upozornění systému. Ten slouží pouze jako pojistka pro 

případ, že by některý ze zaměstnanců pochybil. Pomocí interního systému se tvoří také 

následná poptávka zboží. Vzhledem k četnosti poptávání zboží je tato oblast plně funkční.  

Drobným problémem v této oblasti jsem shledala fakt, že podnik vede produkty 

v systému pod vlastním kódem, po odeslání poptávky jej musí dodavatel převést  na svůj 

vlastní kód, což celý proces významně zpomaluje. Společnost například odešle poptávku 

v souboru excel a dodavatel si ji otevře ve svém vlastním souboru, pokud se kódy již 

v minulosti spárovaly, převedou se automaticky.  

Řešením této problematiky by bylo zavedení tzv. EDI-systému, což je externí 

úložiště, na které se objednávka uloží a dodavatel si ji pouze otevře již ve správném 

formátu. Toto úložiště převádí automaticky kódy a také odstraní krok odesílání 

poptávaného zboží pomocí emailu. 
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4.2. Hledání a výběr vhodného dodavatele 

Společnost má stálé dodavatele, u kterých své produkty poptává a objednává. I 

přesto však i nadále vyvíjí značné úsilí zejména v oblasti hledání dodavatelů. Existují 

různé metody hledání dodavatelů. Nejlepším prostředím pro hledání a kontakt se 

stávajícími i potencionálními dodavateli jsou pro podnik strojírenské veletrhy, konkrétně 

veletrhy spojovacích prostředků. Výstavba stánku a pronájem místa na těchto veletrzích je 

velmi nákladná, avšak zajistí reklamu společnosti a dostává se tím do povědomí ostatním 

firmám a potencionálním zákazníkům. V lepším případě jsou někteří pracovníci vyslání na 

pouhou „obhlídku“ těchto výstav, které se konají po celém světě.  

Poslední výstavy, které podnik navštívil v letošním roce, se konaly například na 

Thajwanu či v Německu. Součástí návštěv těchto výstav jsou schůzky se stávajícími 

dodavateli, kde mohou snadněji řešit případný problém.  

Problematika této oblasti spočívá v hodnocení dodavatelů, jímž se podnik téměř 

nezabývá. Společnost pouze vyhodnotí očekávaný stav dodavatelských služeb se stavem 

skutečným, pokud dodavatel nesplňuje některá očekávání, je vyzván k nápravě, nebo 

v případě větších pochybeních je vymazán z databáze stávajících dodavatelů a je s ním 

ukončena spolupráce. 

Samotné hodnocení dodavatelů spočívá ve vytvoření podnikových kritérií na 

základě vlastních potřeb, může se jednat například o tyto kritéria-kvalita, náklady, 

dodavatelská spolehlivost, technické schopnosti, dodavatelský servis, komunikace 

s dodavatelem, atd. Dále na vlastním sledování a hodnocení dodavatelských výkonů. Na 

závěr si společnost zobrazí výsledky hodnocení dodavatelů a dochází k vyhodnocení a 

následnému opatření [3].  

Hodnocení společnosti je nedostačující a je třeba si uvědomit, že postačí splnění 

alespoň základních metod hodnocení, což nezabere mnoho času, avšak může značně 

vylepšit nákupní úroveň. 

4.3. Tvorba a kontrola objednávky 

V této oblasti se opět využívá systém K2, prostřednictvím, kterého probíhá 

objednávání zboží, které má na starost vedoucí nákupu. Objednávání probíhá každý týden, 

je tedy již na velmi vysoké úrovni a není třeba nějakých zásadních změn či opatření. 

S vývojem technologií se může používaný systém dále zdokonalovat a ulehčovat 

objednávání. 

4.4. Skladování zboží 

Součastný stav skladování zboží je funkční a nevykazuje žádné zásadní problémy, 

jež by se mohly podílet na chodu společnosti. Tento způsob skladování je však pouze 

dočasný, vzhledem k plánům výstavby nové, plně automatické haly. Plánovaná výstavba 
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podniku bude sice velmi finančně náročná, avšak ušetří podniku spoustu nákladů, jelikož 

bude veškerý sortiment přesunut ze všech skladů (externích i expedičního) do jednoho 

skladovacího prostoru.  

4.5. Reklamace 

Probíhá převážně prostřednictvím dodavatelů. Bezproblémový chod reklamací je 

závislý především na ochotě a domluvě s dodavateli. Jelikož společnost spolupracuje se 

stávajícími dodavateli, je v zájmu obou stran si ve všech směrech vyhovět. 
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5. Závěr 

 Tématem bakalářské práce byla problematika nákupních činnost ve společnosti 

MEKR´S s.r.o., při jejím zpracování jsem spolupracovala s vedoucím nákupního oddělení 

podniku. Cílem této práce bylo analyzovat jednotlivé oblasti nákupního procesu a následně 

zhodnotit jejich funkčnost a v případě objevení nedostatků navrhnou vhodná opatření. 

Cílem společnosti je neustále se rozvíjet ve všech směrech, používat nejmodernější 

technologie, které usnadňují chod nejen nákupních činností, ale také celého podniku. 

Podnik by rád rozšířil pole působnosti a víc expandoval do západních zemí. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje charakteristice 

společnosti. Obsahuje všeobecné údaje o podniku, základní informace z obchodního 

rejstříku a stručnou historii od počátku založení až do současnosti. Je zde znázorněn 

veškerý nakupovaný sortiment spojovacího a upevňovacího materiálu a dalších produktů. 

Podrobně je popsána organizační struktura společnosti a hospodářská situace včetně údajů 

o nákladech a výnosech za poslední čtyři roky. 

Druhá kapitola rozebírá nákup z teoretického hlediska, je zde čerpáno především 

z odborné literatury. Zaměřila jsem se na charakteristiku nákupních činností, na faktory, 

ovlivňující jejich plynulý chod a nákupní marketingový mix. 

Ve další části je popsán konkrétní průběh nákupního procesu ve společnosti 

MEKR´S s.r.o.. Jsou zde jednotlivě popsány veškeré kroky, které jsou potřebné 

k uskutečnění nákupu. Jedná se zejména o hledání a výběr dodavatele, jež vnímám jako 

jednu z nejdůležitějších oblastí nákupního procesu. Dále pak popisuji průběh tvorby 

poptávky a objednávky na konkrétním příkladě, skladování nakoupených produktů a 

následné reklamaci zboží. 

Poslední část je zaměřena na celkové zhodnocení jednotlivých nákupních činností 

ve společnosti a v případě nalezení nedostatků jsou zde navrženy návrhy na zlepšení či 

vhodná opatření. 

V teoretické části práce vycházím ze zdrojů odborné literatury a praktická část 

vznikla na základě interních informací společnosti a cenných rad vedoucího nákupního 

oddělení, který mi byl ochoten nejen vysvětlit podrobný chod nákupního procesu 

v podniku, ale také názorně všechny potřebné kroky ukázat v praxi.  

Cíl bakalářské práce byl podle mého názoru splněn a její zpracování mi přineslo 

velmi zajímavé poznatky v této oblasti, která je pro chod podniku jedna z nejdůležitějších. 
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