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Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá řízením nákupního marketingu ve společnosti Vítkovice 

Heavy Machinery. Jedná se o velkou strojírenskou společnost, která je členem skupiny 

Vítkovice Machinery Group.  

 V první části se zabývám teoretickými východisky, které využívám pro praktické 

zpracování. V praktické části analyzuji současný stav nákupního procesu společnosti a 

navrhuji nejvhodnější metodiky k výběru dodavatelů. Byla navržena taková opatření, která 

mohou vést ke zvýšení účinnosti výběru dodavatelů. 

Klíčová slova 

Nákupní marketing, nákupní proces, subdodavatelé, vícekriteriální hodnocení, SWOT 

analýza. 

 

Abstract 

 This thesis deals with the management of purchasing marketing in Vitkovice Heavy 

Machinery. It is a large engineering company that is a member of Vitkovice Machinery 

Group. 

 The first part deals with the theoretical background, which I use for practical 

processing. In the practical part analyzes the current status of the purchasing process and 

suggest the most appropriate methodology for the selection of suppliers. It was proposed 

measures that may lead to increased efficiency of suppliers. 

Key words 

Purchasing marketing, purchasing process, subcontractors, multicriteria evaluation, SWOT 

analysis. 
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1. Úvod 

 Nákupní činnost je velmi důležitým procesem v každé společnosti. Zvyšuje se důraz 

na vyhledávání vhodných dodavatelů, kteří společnosti zajistí požadovanou kvalitu výrobku 

za přijatelnou cenu a při dodržení všech podmínek a termínů.  

 Tématem diplomové práce je Řízení nákupního marketingu ve velké strojírenské 

společnosti. Pro vypracování práce byla zvolena společnost Vítkovice Heavy Machinery a.s., 

která je členem skupiny Vítkovice Machinery Group. Jedná se o velkou strojírenskou 

společnost sídlící v Ostravě.  

 Diplomová práce se zaměřuje na nákup doplňků k výkovkům a odlitkům. Ty 

představují 50 % z celkového materiálu pro výrobu strojů a zařízení pro nejrůznější 

průmyslové aplikace. 

 V teoretické části je popsán nákupní marketing, jeho úkoly, modely, nákupní 

marketingový mix a další záležitosti týkající se nákupu. Dále se zde řeší volba dodavatele, 

dodavatelsko-odběratelské vztahy a dodavatelský řetězec. A v neposlední řadě jsou zde také 

zmíněny  metody k výběru dodavatelů, které jsou použity v této práci. 

 Následuje představení společnosti Vítkovice Heavy Machinery a samotná praktická 

část práce, ve které je analyzován současný stav nákupního procesu. Poté je zde popsán jeden 

reprezentativní výrobek společnosti, který je dekomponován na jeho součásti a ke každému 

nakupovanému výrobku jsou vyhledáváni na internetu dodavatelé. Nakonec je sestavena 

matice SWOT analýzy a porovnána s vícekriteriálním hodnocením, které společnost používá. 

 Cílem diplomové práce je analýza současného stavu nákupního procesu organizace a 

navržení nejvhodnější metodiky k výběru dodavatelů. 

 Přínosem diplomové práce je tedy navržení opatření, která mohou vést ke zvýšení 

účinnosti výběru subdodavatelů. 
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2. Nákupní marketing 

 Nákupní marketing se podle Lukoszové (2004) zabývá sběrem, analýzou a 

vyhodnocováním informací o nákupním trhu a přístupem k němu. Marketingově orientovaný 

nákup by měl být nákupem aktivním, který je odvozen od poznání situace podniku na 

nákupním trhu. Další jeho aktivity souvisí s tím, že pro vnitropodnikové odběratele je zajištěn 

komplexní materiálový servis, kompletace, přesun na místo spotřeby na vhodných 

manipulačních jednotkách.  

 Nákupní marketing zahrnuje aktivity, jako jsou výzkum trhu, volba dodavatele, 

rozhodování o optimálních dodávkách, rozhodování o stavu zásob, vztahy s dodavateli, 

rozhodování o cenových, platební a logistických podmínkách, a to vše s ohledem na vnější a 

vnitřní faktory, které působí na podnik [7]. 

 Zamazalová (2009) popisuje, že každý marketingově orientovaný podnik musí nutně 

aplikovat i linii zaměřenou na nákup. To vyplývá i ze samotné podstaty marketingu. Aby 

mohly být uspokojeny požadavky zákazníků, musí na ně být brán zřetel již při řízení vstupů 

do podniku. Marketing můžeme chápat jako nákupní a prodejní. Nákupní marketing se začal 

vyvíjet později než marketing prodejní. Pro obchodní firmy se však nákupní marketing stal 

velmi brzy nástrojem řízení jejich činnosti. Významná úloha nákupního marketingu v podniku 

vyplývá z uspokojování spotřebitelské poptávky a z nákupu zboží za účelem jeho dalšího 

prodeje [16]. 

2.1 Charakteristika marketingu 

 Pride a Ferrell (2011) charakterizují marketing jako proces vytváření, distribuce, 

propagace a ceny zboží a služeb. Vytváří také nápady k usnadnění výměny, které uspokojují 

vztahy se zákazníky. Rozvíjí a udržuje příznivé vztahy se zúčastněnými stranami 

v dynamickém prostředí [8]. 

 K definici marketingu se Kotler, Wong, Saunders, a Armstrong (2007) vyjadřují jako 

k procesu, jímž jednotlivci a skupiny získávají to, co chtějí a potřebují, vytvářením a směnou 

produktů a hodnot s ostatními účastníky trhu [6].  



3  

 Jednu z nejstručnějších definic marketingu uvádějí Kotler a Keller (2007). Zní takto: 

„Naplňovat potřeby se ziskem“ [5]. 

2.2 Charakteristika pojmu nákup 

 Nákup představuje jednu ze základních podnikových funkcí a nebere ohled na to, zda 

jde o podnik výrobní, obchodní nebo ve službách. Lukoszová (2004) uvádí, že „základní 

funkcí útvaru nákupu je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu základních, 

pomocných a obslužných výrobních i nevýrobních procesů surovinami, materiálem a výrobky 

v potřebném množství, sortimentu, kvalitě, času a místě“. Nákup se zabývá například 

opatřováním zboží k opětovnému prodeji, výrobků pro použití v podnikání, dílů a materiálů 

pro potřeby výroby, smluvně dojednaných služeb atd. Aktivně spolupracuje s dalšími útvary 

podniku, jako je například útvar financí, účetnictví, technické přípravy výroby, řízení výroby, 

údržby, rozborů, statistiky, kontroly, logistiky a informatiky [7]. 

 Podle Synka (2011) má nákup významný podíl na podnikovém úspěchu, a to 

z hlediska strategického i operativního. K pojmu nákup používá synonymum materiálové 

hospodářství. Předmětem nákupní činnosti je každý fyzický produkt a každá služba, které 

podnik nemůže vyrobit sám a je odkázán na externí dodávky [10]. 

 Tomek a Vávrová (2004) definují nákup jako soustředěný výběr dodavatelů a analýzu 

nákupních trhů. Efektivní nákup se snaží o omezení sortimentu používaných surovin, 

materiálů a nakupovaných výrobků nebo polotovarů. Klade důraz na nižší zásobovací 

náročnost a ekonomickou úspornost, které jsou v rozporu s marketingem, který se snaží o 

materiálovou variantnost výrobků a provedení v souladu s požadavky zákazníků [14]. 

2.3 Úkoly nákupu a nákupní cíle 

 Tomek a Vávrová (2007) společně se Synkem (2011) úkoly nákupu shrnují takto: 

• ujasnění potřeb, 

• stanovení velikosti a termínů potřeby, 

• hledání dodavatelů, 

• volba dodavatele, 

• tvorba objednávky, 
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• kontrola a zúčtování dodávky, 

• skladování, 

• vyskladnění, 

• sledování potřeby. 

 Cíle vystihují budoucnost, které bychom chtěli prostřednictvím různých činností 

dosáhnout nebo jí zabránit. Určují směr plánovaných opatření. Základní cíle podniku jsou 

východiskem pro definování cílů v jednotlivých funkčních oblastech podniku [14] a [10]. 

 Mezi nákupní cíle řadí Lukoszová (2004) tyto: 

• uspokojení potřeby, 

• snížení nákladů nákupu, 

• snížení rizika nákupu, 

• zvýšení kvality nákupu, 

• zvýšení flexibility nákupu 

• zvýšení rychlosti nákupu 

• sledování nákupních cílů orientovaných na veřejné zájmy [7]. 

2.3.1 Nákupní strategie 

 Nákupní cíle jsou východiskem pro definování nákupní strategie. Tvorba nákupní 

strategie má čtyři fáze: průzkumnou, analytickou, predikční a projekční. Jako každá strategie 

musí i nákupní strategie mít obecně platné strategické rysy. Těmi jsou dlouhodobý časový 

horizont, logická posloupnost kroků, zaměřit se na vybrané činnosti podniku a porovnat jejich 

náklady a zdrojové možnosti, za konečné znění a realizaci strategie odpovídá vrcholový 

management. 

 Lukoszová (2004) člení nákupní strategie na čtyři části: 

• materiálovou strategii, 

• strategii řízení zásob, 

• strategii dodavatelsko-odběratelských vztahů, 

• strategii nákupu informačních systémů [7]. 
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2.4 Modely nákupního procesu organizací 

 Jako důvod k vytvoření modelů podnikových nebo funkčních procesů považuje 

Lukoszová (2004) snahu o dosažení podnikových cílů v podobě zvýšení podnikové 

výkonnosti, či efektivnosti nebo zajištění jeho přežití v krizových podmínkách.  

2.4.1 Klasické modely nákupního procesu organizací 

 Modely nákupního procesu organizací započaly svou historii v 60. letech 20. století. 

Procesní modely nákupu se věnují průběhu nákupu a jednotlivé fáze rozhodovacího procesu 

odběratele chronologicky a věcně strukturují. Modely nákupního procesu organizací byly 

rozpracovány v 70. letech 20. století a jak Lukoszová (2004) píše, patří mezi ně: 

• model Robinsona a Farise (1967), 

• Ozanův a Churchillův model (1971), 

• model Webstera a Winda (1972), 

• Cordozův model (1972), 

• model Shetha (1973), 

• model Choffraya a Liliena (1978). 

 Model Robinsona a Farise 

 Tento model je až do současnosti považován za základní model nákupního procesu 

organizací. Osm fází nákupního procesu je základem modelu nákupní mřížky, ve které je 

skutečná realizace těchto fází podmiňována typem nákupní situace (více v kap. 2.8).  

 Základní fáze nákupního procesu jsou: 

1. fáze – identifikace problému, 

2. fáze – definování požadavků, 

3. fáze – specifikace produktu, 

4. fáze – vyhledávání dodavatelů, 

5. fáze – hodnocení dodavatelů, 

6. fáze – výběr dodavatele, 

7. fáze – vyřizování objednávek, 

8. fáze – vyhodnocení nákupu. 
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 Model nákupní mřížky má následující podobu, která je uvedena v tab. 1 [7]. 

Tab. 1 Model nákupní mřížky 

 

 Ozanův a Churchillův model  

 Tento model je považován za platný pro nákupní proces ve zpracovatelském průmyslu 

a rozlišuje pět základních skupin faktorů v nákupním procesu: 

 

1. Faktory, které souvisí s nákupním procesem 

2. Faktory podmiňující konečné rozhodnutí 

3. Časové faktory 

4. Jiná řešení 

5. Význam informací 

 Zohledňuje zejména vliv komunikace potenciálních dodavatelů na nákupní proces a 

rozhodování o nákupu.  

 Websterův a Windův model 

 Model spočívá v tom, že nákup v průmyslovém podniku je procesem rozhodování 

uskutečňovaným individualitami, které vzájemně působí a jsou součástí formální organizace.  

 Nákupní chování se podle tohoto modelu dělí na čtyři parametry: 

1. Individuální charakteristiky členů nákupního centra. 

2. Interpersonální vztahy mezi členy centra nákupu. 

3. Organizační charakteristiky, které souvisí s nákupem. 

4. Činitelé prostředí. 
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 Cordozův model 

 Podle tohoto modelu nákupní proces není vždy lineární a jednotlivé fáze nákupního 

procesu vždy nemusí být vzájemně závislé. Rozlišuje dvě nákupní politiky: 

1. Politiku synchronního hodnocení – dodavatel přesně odpovídá požadavkům 

odběratele. V praxi českých podniků není příliš častá. 

2. Politiku sekvenčního hodnocení – na základě vzájemných konzultací dochází 

k postupné eliminaci dodavatelů, dokud není vybrán nejlepší z nich. Typická pro 

podniky, které se snaží přizpůsobit rychlým technickým a technologickým změnám.  

 Shethův model 

 Za základní parametry nákupního chování průmyslového podniku považuje: 

• proces rozhodování, 

• centrum nákupu, 

• vliv organizačních charakteristik, 

• vliv individuálních charakteristik, 

• kolektivní charakter rozhodování. 

 Typickým rysem je globalizace nákupu průmyslového podniku. Model popisuje 

důležité prvky chování nákupčích a jejich vzájemné vazby. Zohledňuje se zde kolektivní 

povaha procesu rozhodování o nákupu. 

 Choffrayův-Lilienův model 

 Vznik modelu je na základě výzkumů v oblasti průmyslového marketingu. Neopakuje 

předcházející modely, ale zkoumá nejvýznamnější proměnné nákupního procesu. Tím vzniká 

operativní model, ve kterém je nákupní rozhodování ovlivněno ze strany dodavatele a to 

použitím marketingových nástrojů, jako je cena, kvalita produktu, propagace apod.  

 Soustředí pozornost na vztah mezi nákupní skupinou a třemi důležitými faktory: 

1. Zdroje informací 

2. Hodnotící kritéria 

3. Interaktivní struktura [7] 
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2.4.2 Modely nákupního procesu konce 20. století 

 Jak Lukoszová (2004) uvádí, díky rozvoji induktivního teoretického proudu došlo 

k přijetí dřívějších a dalšímu rozpracování modelů nákupního chování organizací. Jeho 

metody spočívají v popisu jevů na bázi reálně provedeného marketingového výzkumu. 

Vychází se z informací o prostředí průmyslových podniků. Modely induktivního proudu jsou: 

• Model Woodsida a Vyase, 

• Moelerův model. 

 Model Woodsida a Vyase 

 Tento model vychází ze zkoumání chování šesti amerických průmyslových podniků 

při nákupu komponentů a surovin. Nákupní proces se rozděluje na pět fází: 

1. Příprava konkursního řízení 

2. Průzkum potenciálních dodavatelů 

3. Hodnocení a výběr dodavatelů na základě předvýběru 

4. Analýza přijatých nabídek 

5. Hodnocení a výběr dodavatelů 

 V praxi jsou používána relativně stálá pravidla výběru dodavatele při nákupu 

jakýchkoliv vstupů. Jedním z nejdůležitějších kritérií konečného výběru dodavatelů je cena. 

Konkurzu se účastní variabilní počet kandidátů, vždy více než 3, ale může být až 16 

dodavatelů. Po analýze přijatých nabídek, se uskutečňuje závěrečný výběr. Dodavatelé, kteří 

vstoupili do konečné fáze výběru mohou být spojeni s obchodním jednáním.  

 Moelerův model 

 Model vychází z analýzy procesu výběru dodavatelů komponentů pro šest finských 

podniků, které působí v oblasti informatiky. Nákupní proces se člení do osmi fází a pro 

každou fázi model zpřesňuje typ rozhodnutí a stanovuje odpovědné útvary v podniku, kterých 

se potenciální problémy týkají. 

 Jsou to tyto fáze: 

• přípravná fáze nákupu, 

• definice kritérií hodnocení, 

• sběr informací o potencionálních dodavatelích, 
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• předvýběr dodavatelů, 

• hodnocení nabídek, 

• obchodní jednání s vybranými dodavateli, 

• finální výběr dodavatele, 

• uskutečnění nákupu. 

   

 Další myšlenka, která se v tomto období objevila je, že nákup je interaktivní proces, 

který nemůže být zkoumán odděleně od prodeje. Předmětem analýz tedy musí být současně 

dodavatel a odběratel. Zrodil se interaktivní proud, do kterého patří: 

• dyadický model, 

• interakční model. 

 Dyadický model 

 Vychází z kritiky všeobecně uznávaných hypotéz, které obecně platí pro nákupní 

chování na průmyslovém trhu.  

1. Na průmyslovém trhu může být nákupní chování zkoumáno nezávisle na prodeji jako 

celek činností, které provádí jednotlivec nebo skupina v podniku. 

2. K analýze chování nákupce na průmyslovém trhu je vhodným přístupem model 

podnět – reakce. 

3. Hlavní teoretický proud v nákupním chování na průmyslovém trhu je založen na 

racionálním rozhodování zahrnující optimalizační rozhodování, strategický výběr a 

zpracování informací.  

 Výstupem tohoto modelu je vytvoření dvojic, které jsou zkoumány. Jejich činnost do 

značné míry závisí na tržní pozici, společenských faktorech a moci. Vyskytují se tři typy 

dvojic neboli dyád a těmi jsou dyády interpersonální, interorganizační a smíšené.  

 Typické dvojice (dyády) jsou: 

• prodávající – nákupčí (interpersonální dyáda), 

• prodejce – dodavatel (smíšená dyáda), 

• nákupčí – odběratel (smíšená dyáda), 

• dodavatel – odběratel (interorganizační dyáda). 
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 Interakční model 

 Tento model má čtyři základní prvky: 

1. Interakční proces 

2. Účastníci interakce 

3. Atmosféra vztahů 

4. Prostředí 

 Autorem interakčního modelu je mezinárodní vědecko-výzkumná skupina 

International Marketing and Purchasing. Model vychází ze dvou základních myšlenek. 

1. Pokud chceme pochopit fungování průmyslového trhu, pak není možné zkoumat 

odděleně dodavatele a odběratele. 

2. Marketingová strategie nemůže být chápána v rámci prodejních aktivit pouze jako 

nástroj řízení. Odběratel je také při svém nákupu aktivní a má určitou strategii.  

 V 80. letech vedly modely nákupního procesu ke vzniku nákupního marketingu [7]. 

2.5 Model nákupního marketingu 

 Tomek a Vávrová (2007) sdělují, že aby bylo možno označit činnost nákupu za 

realizaci nákupního marketingu, musí se uplatnit marketingové přístupy ve všech fázích 

nákupního procesu. Ten začíná stanovením nákupní strategie a nákupních cílů, nákupním 

výzkumem trhu, přes volbu nákupního trhu a dodavatelů, rozhodování o dodávkovém režimu, 

o tvorbě zásob a oboustranně vhodných vztazích s dodavateli. Zjednodušený model 

nákupního marketingu je uveden na obr. 1 [13]. 

 

Obr. 1 Zjednodušený model nákupního marketingu 
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2.6 Nákupní marketingový mix 

 Tomek G. a Tomek J. (1996) charakterizují nákupní marketingový mix jako soubor 

nástrojů, které má k dispozici nákup v podniku k tomu, aby splnil své funkce. Jejich použití 

závisí na schopnostech a dovednostech nákupu.  

1. Informační mix představuje schopnost vytvářet a využít informační soubory o 

vnitřních parametrech podniku i o vnější situaci na trhu zdrojů nákupu. 

2. Komunikační mix představuje schopnost komunikovat jak s partnerskými útvary 

uvnitř podniku, tak s tržními partnery. 

3. Dodavatelský mix znamená schopnost podniku zvolit optimálního dodavatele a 

působit na zlepšování vzájemných vztahů ve všech fázích nákupního procesu.  

4. Konkurenční mix je spojován se schopností identifikovat konkurenční situaci na 

zdrojích na základě průzkumu trhu a tudíž i schopnost volit optimálního dodavatele. 

S tím souvisí rozhodování o nákupní strategii, která může sledovat dosažení například 

těchto cílů: rozšíření konkurence dodavatelů, volbu dvojice dodavatelů s potenciální 

hrozbou změny, prosazování nových řešení v rámci dodavatelsko-odběratelských 

vztahů, objevování a získání nových dodavatelských trhů. 

5. Cenový mix představuje schopnost provádět optimální cenovou politiku nákupu nejen 

s ohledem na určitou výši ceny, ale zejména s ohledem na minimalizaci celkových 

nákladů pořízení a využití dodávky.  

6. Výrobkový mix spočívá ve schopnosti optimálně rozhodnout o nejvýhodnější 

materiálové variantě finálního výrobku, o nákladech, prodejnosti a 

konkurenceschopnosti těchto výrobků.  

7. Mix kvality má schopnost těsně spjatou s výrobkovým mixem. Spočívá v zajištění 

kvality ve všech oblastech dodavatelsko-odběratelských vztahů a dodávky. 

8. Množstevní mix souvisí s rozhodováním o režimu dodávek, především výši  a 

frekvenci realizované dodávky, a s celkovou strategií řízení zásob.  
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9. Termínový mix znamená schopnost časově synchronizovat a zajistit jak vnitřní, tak 

vnější informační a hmotné vztahy při zabezpečování hlavních funkcí nákupu 

s maximalizací dlouhodobého přínosu pro prosperitu podniku.  

10. Mix nákupních podmínek je spojován se schopností uplatnit a realizovat optimální 

platební, dodací a logistické podmínky dodávek, a to ve vztahu k dodavatelům i 

k vnitropodnikovým odběratelům [12]. 

2.7 Podmínky fungování nákupního marketingu 

 Jak Lukoszová (2004) upozorňuje, je potřebné pro zabezpečení fungování nákupního 

marketingu v podniku splnit určité podmínky. Tyto podmínky mohou zároveň představovat 

riziková místa jeho uplatnění. Jedná se o těchto devět podmínek: 

1. Vymezit funkce a postavení nákupu v podnikovém managementu. 

2. Vyřešit organizační uspořádání útvaru nákupu. 

3. Vytvořit nákupní informační systém. 

4. Vytvořit profil osobnosti nákupčího. 

5. Zohlednit vazby útvaru nákupu s ostatními podnikovými útvary. 

6. Vytvořit pravidla solidních vztahů s dodavateli. 

7. Vypracovat nákupní marketingové strategie a taktiky.  

8. Sestavit plán nákupu jako nástroje jeho řízení. 

9. Respektovat současné trendy nákupu [7]. 

2.8 Nákupní situace 

 Kotler, Wong, Saunders, a Armstrong (2007) rozdělují nákupní situace na tři typy (viz 

obr. 2) [6]: 

• přímý opakovaný nákup, 

• modifikovaný opakovaný nákup, 

• nové nákupní zadání. 
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Obr. 2 Tři typy nákupních situací 

 Přímý opakovaný nákup 

 Nákupní situace, kdy organizace rutinně opětovně něco objednává bez jakýchkoli 

modifikací. 

 Modifikovaný opakovaný nákup 

 Nákupní situace, ve které chce podnik změnit specifikace produktu, cenu, podmínky 

nebo dodavatele. 

 Nové nákupní zadání 

 Nákupní situace, kdy podnik kupuje určitý výrobek nebo službu poprvé. 

2.9 Standardizace a nákup 

 Synek (2011) definuje standardizaci v širším slova smyslu jako systematicky 

uskutečňované úsilí o výběr, sjednocení a stabilizaci jednotlivých řešení, jejich kombinací a 

vztahů napříč hodnototvorným řetězcem firmy. V praktickém slova smyslu standardizace 

znamená tvorbu limitů a norem, které jsou kvantitativním a kvalitativním vymezením a 

formulováním standardizačního procesu. Je to nástroj, který vyjadřuje jednotný, relativně 

stabilní, závazný předpis vlastností, míry vztahů a kombinací výrobních činitelů a jejich 

fungování v podnikových procesech.  

 Aby uplatnění standardizace bylo efektivní, vyžaduje se, aby jednotlivé standardy byly 

součástí komplexní standardizace. Je to systém vzájemně propojených limitů, norem, 

normativů, vztahů, značení atd., který umožňuje využívat standardizaci v jednotlivých 

oblastech řízení podniku. Komplexní standardizace zahrnuje soubor všech opatření a činností, 
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které vedou k tomu, aby základní činitelé výrobního procesu i všechny činnosti vznikající 

během těchto procesů byly omezeny na účelnou míru a respektovaly vzájemné souvislosti. Na 

obr. 3 je schéma jednotlivých fází standardizace, kde jsou uvedeny základní používané 

standardy, které označují oblasti jejich využití [10] a [11]. 

 

Obr. 3 Jednotlivé fáze komplexní standardizace 
  

Následující fáze standardizace mají význam z hlediska nákupu: 

 Standardizace věcných vstupních prvků 

 Představuje optimální výběr činitelů výrobního procesu, které odpovídají aktuálním 

poznatkům technických řešení, nákupního trhu a požadavkům hospodárnosti. Materiálový 

standard vede ke snižování nákladů při nákupu materiálu, a to včetně nákladů na dopravu a 

skladování. Umožňuje vytvářet trvalejší vztahy s dodavateli a zvyšovat úrovně systémů řízení 

jakosti. Má velký význam pro projektování logistických operací a snižování nákladů na jejich 

realizaci.  

 Standardizace vztahů ve spotřebě a využití výrobních činitelů 

 Tato fáze stanoví limity spotřeby jednotlivých faktorů výrobního procesu tak, jak to 

umožňují jejich stávající standardy, použité technologie, kvalifikace pracovníků atd. Norma 

spotřeby materiálu zahrnuje čistou spotřebu, odpad a ztráty, které odpovídají stávajícím 

podmínkám a možnostem využití vstupního materiálu s ohledem na rozměry, použitou 

technologii a zařízení. Ke stanovení normy spotřeby materiálu se používá řada metod, jako 

jsou propočtově analytické, pokusně analytické, metody porovnávací na základě konstrukční 

či technologické podobnosti atd., včetně expertních odhadů. Využívá se v plánování výroby, 

spotřeby jednotlivých činitelů výroby, při tvorbě kalkulací, v controlingu, v evidenci atd. Do 
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této fáze patří i normy zásob, které stanovují optimální výši zásoby k zajištění 

bezporuchového a plynulého výdeje skladovaných materiálů či polotovarů do spotřeby. 

Pojistná zásoba kryje výkyvy způsobené změnami či poruchami na straně dodávek i na straně 

spotřeby.  

 Standardizace výstupních prvků výrobního procesu 

 Tuto fázi můžeme nazvat zlatým středem celého procesu standardizace. Analytické 

strukturované kusovníky jsou jedním z výsledků standardizace výstupních prvků. Představují 

informace o velikosti či množství a časové posloupnosti spotřebovávaných materiálů, které 

vstupují přímo do výroby dílů, podsestav, sestav i konečné fáze dohotovení výrobku. 

Nestrukturované kusovníky umožňují přehled o spotřebě jednotlivých materiálových druhů na 

produkt celkem a plní tak funkci souhrnné normy [10]. 

2.10 Objekty nákupu 

 Základními subjekty nákupu jsou dodavatelé a odběratelé, objekty nákupu jsou 

nakupované vstupy. Lukoszová (2004) rozlišuje v průmyslových podnicích následujících 

sedm kategorií nakupovaných průmyslových výrobků. 

1. Suroviny jsou výrobky, které jsou dodávány v původním přírodním stavu. Jsou to 

například uhlí, dřevo, zemědělské plodiny atd. Jejich dodavatelské trhy jsou často 

regionálně koncentrovány, což vede ke zvýšeným logistickým nákladům. Tyto vstupy 

bývají objemově i prostorově náročné a vyskytují se v různé kvalitě. 

2. Procesní základní materiály, meziprodukty jsou výrobky vyžadující další 

opracování, než si získají podobu konečného výrobku nebo jeho dílů. Jsou to plasty, 

sklo, řezivo, stavební materiál. 

3. Doplňkový režijní materiál se v podnicích vyskytuje ve velkém množství a 

rozmanitosti. Jsou to čistící prostředky, mazadla nebo kancelářské potřeby. Slouží 

k zabezpečení výrobních i nevýrobních procesů. Nakupují se od velkého množství 

dodavatelů, což vede ke zvýšení nákladů. Představují pro podnik významný zdroj 

úspor.  
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4. Komponenty, díly, polotovary jsou obvykle plně hotovy nebo určeny pro přímou 

montáž. Popřípadě vyžadují jen minimální opracování či úpravu. Jsou to motory, 

ovladače, výkovky, odlitky (modelová zařízení). Je zapotřebí při jejich nákupu dávat 

důraz na vymezení technických parametrů a jakosti. 

5. Zařízení jsou zboží investičního charakteru pro výrobní i nevýrobní účely. Jsou to 

dopravní prostředky, vybavení pracovišť, počítače, stroje. Je to zboží rozmanité a 

finančně náročné. Je u něj důležitá spolehlivost, přesnost, úspornost fungování, cena 

pořízení ve vztahu k provozním nákladům.  

6. Systémy jsou kombinované, systémově propojené zboží investičního charakteru. Jeho 

existence je nezbytná pro plynulý průběh logistických a manažerských procesů ve 

výrobě i v obchodě. Jsou to výrobní linky a informační systémy. Vykonávají několik 

funkcí a mají velký podíl na ekonomických výsledcích podniku. Představují vysoké 

finanční náklady na pořízení a vysoká transakční rizika. 

7. Služby jsou aktivity nehmotné povahy nepřímo přispívající k vytvoření konečných 

výrobků. Jsou to opravy, údržby, propagace, čištění, doprava, výzkum. Jejich význam 

v současnosti roste. Z hlediska jejich nehmotnosti jsou obtížně porovnatelné a značně 

proměnlivé [7]. 

2.11 Volba dodavatele 

 Za ústřední problém nákupního marketingu považuje Lukoszová (2004) vyhledávání a 

volbu dodavatele. Dodavatel a komponenty, které podniku dodává, rozhodují o úspěšnosti 

podniku, a to ve třech základních oblastech: 

• kvalita výstupní produkce, 

• nákladovost, 

• aspekty dodávek zákazníkovi. 

 

 Existují dva typy dodavatelů: 

• konzervativní, který nabízí neměnný sortiment řadu let, ale je velmi spolehlivý, 

• inovativní, který je vhodný pro inovativní odběratele, ale jeho stabilita je nižší. 
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 Za normálních okolností nese odpovědnost za volbu dodavatele nákupčí. Zhodnotí 

situaci na nákupním trhu a poté přistupuje k samotnému výběru dodavatele. Existuje několik 

metod, které jsou výsledkem rozhodnutí o dodavateli: 

• expertní odhady týmu nebo jednotlivce, 

• scoring-model, který probíhá na základě kvantitativního hodnocení předem 

stanovených kritérií, 

• porovnání nabídek z hlediska cenové úrovně dodavatele, 

• kombinované metody, které se v praxi uplatňují nejčastěji, představují kombinaci výše 

uvedených metod. 

 

 Kromě těchto objektivních metod se můžeme v nákupní praxi podniků setkat i 

s dalšími, specifickými přístupy k výběru dodavatele: 

• nákupčí má příkaz, aby nakoupil co nejlevněji, 

• nákupčí volí první variantu, 

• nákupčí se řídí subjektivními zájmy, 

• výběr probíhá formou konkursního řízení [7]. 

2.12 Dodavatelsko-odběratelské vztahy 

 Lukoszová (2004) vymezuje dodavatelsko-odběratelské vztahy jako obchodní kontakt 

nebo různé druhy spolupráce mezi podnikem dodavatele a odběratele na trhu organizací. Tyto 

vztahy jsou podle legislativy obchodně závazkových vztahů zabezpečovány obvykle smluvně. 

S jejich realizací je spjata řada marketingových, logistických i obchodních aktivit. Na 

dodavatelsko-odběratelské vztahy působí vnější i vnitřní vlivy, přičemž nejdůležitějším 

faktorem je pozice podniku na daném trhu.  

 Dodavatelsko-odběratelské vztahy mají svůj životní cyklus vztahu mezi dvěma 

podniky a je možno ho rozdělit do čtyř základních fází. 

 Fáze 1: Předpřípravná fáze související s hodnocením nového dodavatele 

odběratelem 

 V této fázi ještě nedošlo k navázání obchodních vztahů, a tudíž nedošlo k uskutečnění 

transakce. Dodavatelsko-odběratelské vztahy mají interpersonální, společenský a informativní 

charakter. Hlavním cílem je se vzájemně poznat, pochopit fungování každého účastníka 
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vztahu, dosáhnout vzájemné důvěry a redukovat rozdíly. V této etapě je ukončení vztahu 

poměrně jednoduché, protože nejsou žádné vzájemné závazky organizací. V rámci první fáze 

hodnotí odběratel dodavatele na základě: 

• zkušeností z jiných dodavatelsko-odběratelských vztahů, 

• hypotézy o budoucím vývoji z hlediska dlouhodobého i krátkodobého, 

• diferencí dodavatele (zjišťování rozdílů v použité technologii, stylu řízení, pracovních 

metodách). 

 Fáze 2: Přípravná fáze související s počátečními rozhovory a navázáním kontaktů 

 V této fázi již dochází k výměně vzorků, objednávek k zaslání vzorků apod. a je často 

rozhodující pro navázání trvalejších dodavatelsko-odběratelských vztahů. Na počátku této 

fáze je nejvyšší pravděpodobnost přerušení kontaktů. Úroveň transakčního rizika je značně 

vysoká z pohledu odběratele. Tato etapa může být značně dlouhá, jestliže se vytváří zcela 

nové dodavatelsko-odběratelské vztahy. Ale může být i velmi krátká nebo se nemusí vůbec 

uskutečnit, pokud je odběratel schopen přesně specifikovat všechny charakteristiky své 

poptávky.  

 Fáze 3: Fáze rozvoje související se smlouvami o dodávkách a důležitých 

opakovaných nákupech 

 Obě organizace vynakládají prostředky a úroveň jejich vzájemného poznání se 

zvyšuje. Dodavatel i odběratel se snaží vzájemně přizpůsobit a redukovat mezi sebou rozdíly. 

Transakční riziko je poměrně vysoké v důsledku vysokých vkladů a složitosti jejich 

návratnosti. V této fázi je frekvence nákupu vysoká a dodavatelské služby mají velký význam.  

 Fáze 4: Fáze dlouhodobých vztahů, v nichž se relace stabilizuje 

 V této fázi se uskutečňuje rutinní činnost a běžné postupy. Zasahuje zde daleko méně 

lidí a klesají náklady vynaložené na nákup z hlediska odběratele i dodavatele. U 

dlouhodobých vztahů je potřeba analyzovat situaci, zejména požadavky odběratele a úroveň 

závislosti na dodavateli. Tato potřeba souvisí s technologickými změnami, změnami 

v poptávce odběratele, konkurenčním tlakem nebo v důsledku změny hlavních rozhodovatelů 

o nákupu. V dlouhodobých dodavatelsko-odběratelských vztazích dochází podle odborné 

literatury ke krizi zhruba po deseti letech [7]. 
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2.13 Dodavatelský řetězec 

 Dodavatelský řetězec nám představuje řízení tvorby hodnot mezi různými partnery. 

Tomek a Vávrová (2007) rozdělují členy dodavatelského řetězce na: 

• dodavatele,  

• logistické služby, 

• kooperující výrobci, 

• zprostředkovatelé odbytu, 

• konečný zákazník [15]. 

 Existují dva pohledy na dodavatelský řetězec, a to procesní nebo strukturní pohled. 

Strukturní pohled vyjadřuje vazby mezi jednotlivými účastníky hodnototvorného procesu. Od 

dodavatelů materiálů po velkoobchodní a maloobchodní centra k zákazníkovi. V procesním 

pohledu představuje dodavatelský řetězec komplex procesních modelů, které se zabývají 

hodnototvorným procesem z hlediska vlastní výroby produktu i všech jeho podpůrných 

procesů na straně vstupu a výstupu. Jde o komplexní a složitý proces tvorby hodnot, na 

kterém se podílí řada procesů, které je potřeba vzájemně sjednotit a podřídit společnému cíli.  

 Stehlík a Kapoun (2008) definují řízení dodavatelského řetězce neboli Supply Chain 

Management jako strategické, taktické a operativní, sladěné, kooperativní a integrální řízení 

uspořádaného systému hospodářských podniků. Jde zejména o řízení informačních, 

zbožových a finančních toků a tím i manuálních, poloautomatických a automatických procesů 

opatřování, výroby, logistiky, prodeje a vyřizování plateb. Supply Chain Management je 

proces plánování, řízení a kontrolování procesů dodavatelského řetězce za cílem uspokojení 

potřeb zákazníka a zahrnuje veškerý movitý majetek, zásoby, rozpracovanou výrobu a 

dokončenou výrobu.  

 Výhody moderně pojatého Supply Chain Managementu oproti klasické logistice: 

• vyšší optimum logistických výkonů, 

• nižší zásoby zboží elektronickým pořizováním údajů na pokladnách prodejen, 

• nadpodnikové zvýšení pružnosti partnerské sítě co do nabídky a poptávky, 

• racionální a nákladově velmi výhodná výroba JIT na zakázku, 

• velmi vysoká spolehlivost a úplnost dodávek, 

• bezproblémová zpětná logistika a odstraňování odpadu a tím, 

• podstatně lepší spokojenost konečných zákazníků [9]. 
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2.14 Moderní nákupní přístupy 

 Během posledních let došlo k obrovskému pokroku v oblasti informačních 

technologií. Zejména v potravinářském a automobilovém průmyslu je obvyklá elektronická 

výměna dat (EDI). Kotler, Wong, Saunders, a Armstrong (2007) uvádějí, že tyto systémy 

umožňují kupujícím snížit pořizovací náklady a urychlit zpracování a plnění objednávek. Jsou 

to zakázkové systémy, které spojují počítačové systémy velkých firem s dodavateli a 

umožňují lépe koordinovat jejich aktivity [6]. 

 Méně nákladné a flexibilnější jsou internetové burzy, které rostou velmi rychle. Na 

internetových burzách uvedou kupující své požadavky, které jsou rychle a efektivně předány 

potenciálním dodavatelům. Nakupování na internetových burzách lze použít pro rutinní i 

komplexní produkty.  

 Kaplan a Zrník (2007) charakterizují e-aukci jako on-line výběr dodavatele ve 

sdíleném webovém prostředí, kde na zveřejňovanou nejlepší nabídku některého z dodavatelů 

mohou ostatní zúčastnění dodavatelé výběru reagovat zlepšováním svých nabídek. Firmy 

zvou do e-aukcí jen dodavatele, kteří jsou kvalifikovaní, osvědčení, ke kterým mají důvěru a 

kteří se svou nabídkou vyhovují jejich požadavkům [3]. 

 E-aukce se odehrávají na internetu podle stejných principů jako aukce klasické. Je celá 

řada druhů e-aukcí. Můžeme rozlišovat e-aukce nákupní a prodejní, podle toho, jestli je 

iniciátorem nakupující nebo prodávající. Dále můžeme e-aukce dělit na veřejné nebo 

neveřejné. Veřejných e-aukcí se může zúčastnit každý, kdo se předem zaregistruje a zaváže se 

dodržovat pravidla na daném aukčním serveru. Dnes jsou veřejné všechny virtuální burzy. 

Neveřejné e-aukce bývají organizované z podnětu jednoho konkrétního podniku nebo úřadu. 

Jsou jen pro vybrané účastníky, které musí prověřit a odsouhlasit iniciátor aukce.  

 Nejrozsáhlejší online aukce ve světě je Ebay. Vznikla v roce 1995. V roce 2009 bylo 

na Ebay zaregistrováno více než 215 milionů uživatelů a draženo bylo více než 70 milionů 

předmětů.  

 V České republice existuje také celá řada e-aukcí. Většina jsou menšího formátu se 

stovkami až několika tisíci uživatelů. Na českém trhu jako nejobjemnější e-aukce vede Aukro. 

V roce 2009 mělo více než 1 milion uživatelů a 450 000 kusů zboží.  
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 E-portály jsou weby, které slouží mnoha lidem jako vstupní stránka do internetu. 

Obvykle umožňují rychlý přístup k velkému množství informací na jednom místě a často 

poskytují emailové schránky a další služby. E-portály lze rozdělit na obecné a oborové. 

Největšími českými obecnými portály jsou Seznam, Centrum, Atlas. Oborové portály bývají 

podporovány většinou firmami.  

2.15 SWOT analýza 

 SWOT analýza může být prováděna jako součást komplexní analýzy nebo jako 

samostatný krok. Jak Blažková (2007) uvádí, název SWOT analýzy se odvozuje od prvních 

písmen anglických názvů, a to: 

• S = strengths = silné stránky 

• W = weaknesses = slabé stránky 

• O = opportunities = příležitosti 

• T = threats = hrozby [1] 

 Podle Jakubíkové (2008) se SWOT analýza skládá ze dvou analýz, a sice SW analýzy 

a OT analýzy. Analýza OT neboli analýza příležitostí a hrozeb se týká vnějšího prostředí 

firmy, a to jak makroprostředí (faktory ekonomické, politicko-právní, technologické, sociálně-

kulturní), tak i mikroprostředí (zákazníci, odběratelé, dodavatelé, konkurence, veřejnost). 

Analýza SW neboli analýza silných a slabých stránek se týká naopak vnitřního prostředí firmy 

(cíle, systémy, organizační struktura, firemní kultura, mezilidské vztahy aj.) [2]. 

2.16 Vícekriteriální hodnocení 

 Jak Kolajová (2006) upozorňuje, je tato metoda na posouzení jednotlivých variant 

náročná. Nejdříve se stanoví kritéria hodnocení a určí jejich důležitost neboli jejich váha. 

Váha kritéria se určí přímo nebo se stanoví výpočtem. Stanovíme pořadí na základě získaných 

bodů.  

 Tato metoda se využívá při řešení problémů, které souvisí s činností organizace, a také 

v situaci, kdy je více důležitých faktorů, a tudíž nelze využít jednokriteriální hodnocení [4]. 
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3. Představení společnosti 

3.1 Vítkovice Machinery Group 

 Tato společnost je nejvýznamnější českou strojírenskou skupinou se silnou pozicí ve 

vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých investičních celků. 

Skupina zahrnuje okolo třiceti firem a disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní výrobní 

základnou a know-how založeným na výzkumu a vývoji. Značka VÍTKOVICE oslavila 

v prosinci 2008 své 180 narozeniny.  

 Vítkovice jsou v současnosti  evropským  lídrem ve výrobě ocelových lahví se 

supermoderní výrobní linkou a mají téměř pětinový podíl na světovém trhu speciálních 

zalomených hřídelí pro velké námořní lodě. Dynamicky rozvíjejí projekt pro přechod pohonu 

automobilů z klasických paliv na alternativní  pohon stlačeným zemním plynem (CNG). 

Vlastní také certifikace od významných renomovaných inspekčních společností. 

 Tvůrčí a inovační potenciál rozvíjejí i při přípravě a realizaci velkých investicí. Jsou to 

např. retrofity tepelných elektráren společnosti ČEZ v Tušimicích a v neposlední řadě se 

rozvíjí také v programu výroby komponent pro jadernou energetiku. V této oblasti mají 

Vítkovice na co navázat, jelikož v minulosti byly významným dodavatelem komponent pro 

jaderné elektrárny. Kompenzátory objemu a parogenerátory vyrobené ve Vítkovicích slouží v 

Temelíně, v Dukovanech, a v dalších jaderných elektrárnách v zahraničí. V posledních letech 

Vítkovice uskutečnily několik důležitých zakázek, jako jsou střešní konstrukce pražské O2 

arény, stavba hangáru u Mošnova či rekonstrukce historické ocelové konstrukce železničního 

nádraží ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. 

Cíle společnosti: 

• Globální lídr špičkových strojírenských technologií; 

• Řízení specializovaných engineeringových oborů; 

• Rozvoj svých aktivit kvalifikovanými pracovníky v souladu se zájmy svých akcionářů 

a s ohledem na ochranu životního prostředí. 
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Strategie skupiny Vítkovice Machinery Group stojí na třech základních pilířích: 

• Green Technology, 

• Výroba a engineering, 

• Informační technologie. 

Vize rozvoje je založena na čtyřech principech: 

1) Využití výrobní základny a rozvíjení engineeringu. 

2) Na rozvoji inovací, spolupráci s vysokými školami a akademickou sférou. 

Výsledkem jsou nové produkty a obory, které v rámci skupiny rozvíjíme. 

3) Na využití nejmodernějších technologií, jako jsou informační technologie, 

green technologie a nanotechnologie. Další oblastí, které je věnována velká 

pozornost, je energetika. 

4) Pro skupinu Vítkovice Machinery Group je spolupráce s regionem a program 

Corporate Social Responsibility jedním ze čtyř základů fungování skupiny. 

3.1.1 Historie společnosti 

 Předehra k fascinujícímu příběhu Vítkovic by mohla být datována již od roku 1800, 

kdy francouzský císař Napoleon Bonaparte řekl svému lidu: „Abych mohl nařídit mír, 

potřebuji peníze a železo!“. Touto větou předpověděl, že právě peníze a železo se stanou 

hlavní devizou a nástrojem nejen následujícího století. O devět let později, v roce 1809, přišel 

s myšlenkou vybudování střediska železárenského průmyslu v blízkosti ostravských uhelných 

dolů skotský hutní odborník John Baildon, jeho žádost však byla zamítnuta.  

 O necelých dvacet let později na jeho myšlenku navázal profesor přírodopisu a 

technologie na vídeňském Polytechnickém institutu a odborný poradce v řadě hutních 

podniků F. X. Riepl, který určil jako nejvýhodnější pozici železáren právě Vítkovice. Kromě 

zdrojů uhlí zdůraznil také možnost využití vodní energie z řeky Ostravice, výhodnost 

nedalekých beskydských lesů jako zdrojů dřeva, místního obyvatelstva jako poměrně levné 

pracovní síly a především strategickou pozici obce nacházející se na trase plánované železnice 

z Vídně do Haliče. O výhodnosti stavby železáren přesvědčil budoucího zakladatele a 

investora, olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana, ten v roce 1828 dal pokyn ke stavbě 

železáren.  
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 V roce 1830 byl zahájen provoz Rudolfovy huti a došlo k zapálení první pudlovací 

pece. Vítkovické železárny dostal v roce 1835 do dlouhodobého pronájmu vídeňský bankéř 

Salomon Mayer Rothschild. Ten pak v roce 1843 zakoupil od arcibiskupství Vítkovické 

železárny za 321 000 zlatých. V následujících letech se dostaly Vítkovické železárny v 

produkci surového železa na 1. místo na celé Moravě i Slezsku. Intenzivně stoupla zejména 

výroba, která se týkala rozšiřování železniční sítě. V roce 1858 vyrobily Vítkovice první 

silniční most, který spojil v Litoměřicích břehy řeky Labe. Tím byla zahájena úspěšná tradice 

produkce ocelových konstrukcí, která trvá do dnes. 

 Na počátku 70. let přestávaly Vítkovické železárny stačit požadavkům na výrobu 

železa, a proto v roce 1873 spojily Rothschildové síly s bratry Gutmannovými a vznikl jeden 

z největších průmyslových podniků Evropy – konsorcium Vítkovické horní a hutní těžířstvo. 

V roce 1876 byl generálním ředitelem jmenován Paul Kupelwieser, který mimo jiné vystavěl 

měďárnu, válcovnu trubek, zavedl výrobu pancéřových desek pro válečné lodě a z Vítkovic 

vybudoval město jedinečné nejen svou charakteristickou architekturou, ale i vyspělou sociální 

vybaveností. 

 Kupelwiesorovým nástupcem se stal jeho bývalý náměstek Emil Holz, který byl ve 

funkci generálního ředitele v letech 1893–1901. S jeho jménem byla spojena reorganizace na 

válečnou výrobu, zejména výroba pancéřových desek pro loďstvo, počátek výroby 

vysokotlakých ocelových lahví, ozubených kol, či zavedení elektrifikace podniku. V roce 

1897 byla ve Vítkovicích vyrobena první kliková hřídel. První elektrická ústředna byla 

uvedena do provozu v roce 1897 a v roce 1922 byly Vítkovické železárny plně 

elektrifikovány.  

 Výborným vyjednavačem obchodních kontraktů byl ve 30. letech 20. století 

Sonnenschein, významný ředitel. Dokázal získat zakázky, jakými byly třeba Mannesmannova 

válcovna v Mariupolu anebo dvoupatrový, 234 m dlouhý most přes Starý Dněpr v Kyjevě. 

 29. srpna 1944 byla Ostrava postižena americkým náletem a na vítkovické závody 

dopadlo přibližně 240 bomb. Mnoho budov a výrobních hal bylo poškozeno nebo zcela 

zničeno. Od září 1945 se do Vítkovic začínaly dovážet rudy z tehdejšího SSSR, které však 

obsahovaly příliš vysoké procento kysličníku křemičitého. Tento fakt způsobil závažné 

technologické problémy, které vedly k omezování výroby. Inovacemi byly v roce 1957 první 

vakuově odlitý ingot a první skládané hřídele. V roce 1966 byl zahájen provoz na lince 
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propan-butanových lahví. V 70. letech Vítkovice odstartovaly svůj jaderný program. Od roku 

1978 se zde vyrábí komponenty jaderných elektráren, jako jsou parogenerátory a 

kompenzátory objemu. 

 31.1.1992 vznikla akciová společnost Vítkovice. V roce 1994 byl do Pakistánu dodán 

potrubní přivaděč, který byl umístěný celý do skály. V roce 1999 vyrobily Vítkovice lodní 

drapákový vykladač sypkých hmot pro firmu Sollac v Saint Louis de Rhone a v roce 2001 byl 

uzavřen kontrakt na dodávku tří velkokapacitních ropných nádrží pro Centrální tankoviště 

ropy v Nelahozevsi. Mezi mostní konstrukce tohoto období lze zařadit pylonový Mariánský 

most v Ústí nad Labem z roku 1998, ohodnocený prestižní cenou Steel Design Award, a 

dálniční most v Oranienburgu z roku 2001.  

 Většinový podíl ve Vítkovice, a.s. získala v roce 2003 společnost Lahvárna Ostrava, 

která v následujícím roce změnila svůj název na Vítkovice Holding, a. s. V tomto období byla 

zkompletována dodávka střechy pro olympijský stadion v Berlíně a dodáno 600 ocelových 

hřídelí pro větrné elektrárny v Dánsku. Dále, v roce 2007, byl postaven hangár na letišti v 

Mošnově s unikátním vyzvednutím 1400 t těžké ocelové konstrukce střechy a byla vyrobena 

desetimiliontá ocelová láhev. Od roku 2008 holding Vítkovice používá nový název Vítkovice 

Machinery Group. Byl spuštěn rozsáhlý investiční program, jehož hodnota byla do roku 2011 

deset miliard korun. 
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3.2 Vítkovice Heavy Machimery a.s. 

 

Název:    VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Sídlo společnosti:  Ruská 2887/101, Vítkovice, 70300 Ostrava 

IČ a DIČ:   25877950, CZ 25877950 

Rok založení:   18. 04. 2001 

Základní jmění:  2 100 000 000,- Kč 

Akcionáři:   Jediný akcionář - VÍTKOVICE, a.s., IČ 45193070 

Počet zaměstnanců:  cca 1600  

 Společnost Vítkovice Heavy Machinery a.s. je součástí skupiny Vítkovice Machinery 

Group. Je to významná strojírenská společnost s vlastní výrobou oceli, která se zaměřuje na 

dodávky zejména v oblasti těžkých ocelových odlitků, opracovaných výkovků, zalomených 

hřídelí a dílů lodí, zařízení oceláren a válcoven, tvářecích zařízení a válcovaných obručí pro 

železniční průmysl. Své úsilí směřuje na zvyšování podílu výroby a dodávek strojírenských 

produktů s vysokou přidanou hodnotou. Organizační schéma společnosti viz příloha č. 1. 
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4. Analýza současného stavu nákupního procesu 

 Společnost Vítkovice nakupuje komodity, výkony a služby v souladu se schválenou 

koncepcí a strategií nákupních činností, které spadají pod odbor Výběrových řízení a 

supervize nákupních činností. Na základě této koncepce a strategie si jednotlivé útvary 

společnosti nákupy provádějí samostatně. Nákupní proces v podniku se skládá z několika 

kroků (viz obr. 4). V první řadě je potřeba odpovědět na otázky „co nakoupit?, jak nákup 

proběhne? a od koho?“. Celý systém nákupů je řízen tak, aby docházelo k co největším 

ekonomickým úsporám, jako jsou snížení ceny nákupu, zásob materiálu, redukce skladů, 

organizačních opatření atd. Jednotlivé útvary pečlivě vybírají dlouhodobé dodavatele a 

zároveň se snaží o jejich redukci, jelikož v dnešní době má společnost okolo šesti set 

dodavatelů. Kladou velký důraz na cenu, systém jakosti, plynulost dodávek, platební 

podmínky a šíři sortimentu.  

4.1 Útvar nákupu 

 Za zajišťování nákupních činností pro jednotlivé útvary je zodpovědný ředitel útvaru 

nákupu. Útvar nákupu jako celek je rozdělen do čtyř hlavních kategorií a pro každou je 

přiděleno 1 – 5 nákupních referentů, kteří vykonávají nákupní činnosti a jsou podřízeni 

řediteli nákupu. Hlavními objekty nákupu jsou: 

Hutní materiál a suroviny – nákup šrotu, koksu, vápna, feroslitin, pryskyřice, tvrdidel, 

   furanové směsi, grafitových elektrod, křemičitých a olivínových  

   písků.  

Kooperace a služby – kooperace: kapacitní, ohýbání plechů, opracování, tryskání atd.  

             – služby: servisní úkony, služby spojené s ekologií a bezpečností,  

   audity, účetnictví, přejímky, balení, přeprava, expedice. 

Strojírenské dodávky – nákup válcovaného materiálu, spojovacího materiálu, nástrojů, 

   nářadí, výrobků ze dřeva, výrobků z neželezných kovů a ochranných 

   pracovních pomůcek. 

Nákup pro engineering – ocelové konstrukce, technologické celky, výrobní technologie, 

   převodovky, motory.  
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 Ve své diplomové práci se zaměřuji na nákup doplňků k výkovkům a odlitkům, které 

představují 50 % z celkového materiálu pro výrobu strojů a zařízení pro nejrůznější 

průmyslové aplikace. 

 Výkovky a odlitky se využívají především při stavbě letadel, lodí, elektráren, 

v automobilovém průmyslu atd. Díky slévárenské technologii je možné ekonomicky vyrábět i 

tvarově složité díly. Především při výrobě motorů se klade důraz na odlitky z lehkých kovů 

kvůli snížení hmotnosti. Kované výrobky se využívají hlavně tam, kde je kladen důraz na 

pevnost, tlak a rázové zatížení. V automobilovém průmyslu jsou to klikové hřídele a 

spojovací tyče, při stavbě elektráren pak hřídele generátorů a turbín.  

4.2 Požadavek na zboží 

 Všechno začíná ve chvíli, kdy nákupní referent dostane požadavek od konstrukce. 

Nejprve se musí nakreslit výkresová dokumentace a vytvořit kusovníky a sestavy. Na základě 

montovaného celku se vše zadá do Technologie přípravy výroby, která podle výkresové 

dokumentace sestaví rozpisku dílů. Technologie přípravy výroby pak každou komoditu 

přidělí tomu nákupnímu referentovi, který tu určitou komoditu nakupuje.  

4.3 Výběrová řízení pro volbu dodavatelů 

 Výběrová řízení a jednání o cenách se řídí Pravidly pro výběrová řízení ve Vítkovicích 

Heavy Machinery. Nákup určitých komodit, výkonů a služeb se současně řídí 

Harmonogramem výběrového řízení a jednání o cenách, který spadá pod útvar výběrových 

řízení a supervizí nákupních činností. Jde o nákup komodit, výkonů a služeb, které jsou 

strategicky významné. Je to koks, válcovaný materiál, grafitové elektrody, účetnictví atd. 

V tomto případě je povinností útvaru nákupu nakoupit tyto komodity, výkony nebo služby 

pouze u dodavatelů, kteří jsou uvedeni v tomto harmonogramu, a to za podmínek a cen, které 

tam jsou také uvedeny.  

 Všechny ostatní nákupy komodit, výkonů a služeb, které nejsou uvedeny 

v Harmonogramu výběrového řízení a jednání o cenách si útvar nákupu uskutečňuje 

samostatně. Dodavatelé, kteří prošli výběrovým řízením, jsou zařazeni do seznamu vybraných 

dodavatelů. Výběrová řízení provádí útvar nákupu a seznam dodavatelů se pravidelně 
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aktualizuje. Výběrová řízení a jednání o cenách jsou platná jeden rok. Pro dodavatele, kteří 

jsou zařazeni do seznamu vybraných dodavatelů, je zřízena Karta dodavatele. V této kartě 

jsou vedeny záznamy o dodávkách, cenách, jakosti, dodacích lhůtách. Dvakrát ročně jsou pak 

dodavatelé na základě těchto karet kontrolováni.  

 Podle ceny nakupovaných komodit, výkonů nebo služeb se výběrová řízení, která 

spadají pod útvar nákupu rozdělují do pěti skupin: 

Do 10 000 Kč – nákupní referent vystaví návrh smlouvy podle přesně specifikovaného a 

schváleného požadavku zadavatele. Poté objedná požadovanou komoditu, výkon nebo službu 

podle svých znalostí a zkušeností u nejvhodnějšího dodavatele.  

Od 10 001 Kč do 200 000 Kč – zadavatel přesně specifikuje svůj požadavek a určí 

předpokládanou cenu. Nákupní referent vytvoří poptávku, kterou rozešle minimálně třem 

potencionálním dodavatelům. Výběrová komise poté došlé nabídky vyhodnotí a vybere 

nejlepšího dodavatele. Při těchto cenách se výběrová komise skládá ze tří členů, a to 

zadavatele, referenta nákupu a vedoucího útvaru nákupu.  

Od 200 001 Kč do 5 000 000 Kč – zadavatel s nákupním referentem vypracují písemný návrh 

na výběrové řízení a ten předloží ke schválení řediteli nákupu. Návrh musí obsahovat 

minimálně pět potencionálních dodavatelů. Poté ředitel nákupu odsouhlasí zaslání poptávky a 

složení komise výběrového řízení, která vybere nejvhodnějšího dodavatele. Komise musí mít 

alespoň tři členy, a to vedoucího zadavatele, zástupce útvaru výběrových řízení a supervizí 

nákupních činností a vedoucího útvaru nákupu. 

Nad 5 000 000 Kč – zadavatel vytvoří písemný návrh na výběrové řízení, který musí 

obsahovat důvodovou zprávu, ze které bude patrný návrh možnosti jiného řešení mimo 

technických a jiných parametrů (dlouhodobý hmotný majetek, opravy atd). Musí být osloveno 

minimálně pět potencionálních dodavatelů. Poté ředitel nákupu odsouhlasí návrh výběrového 

řízení a složení výběrové komise, která musí mít alespoň čtyři členy, a to vedoucího 

zadavatele, zástupce útvaru výběrových řízení a supervizí nákupních činností a další dva 

členy, kteří jsou stanoveni podle charakteru výběrového řízení. Komise vybere nejlepšího 

dodavatele.  
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Nákup pro engineering – řídí se stejnými Pravidly pro výběrová řízení ve Vítkovicích 

Heavy Machinery, ale jsou zde jiná hraniční pásma vyjádřená v Kč. Jedná se především o 

nákup technické dokumentace.  

4.4 Vícekriteriální hodnocení dodavatelů 

 Hodnocení nabídek potencionálních dodavatelů se ve společnosti Vítkovice Heavy 

Machinery provádí podle kritérií a jejich popisu v následujícím pořadí a s následujícími 

váhami kritérií: 

1) Kvalita dodávek – dodržování jakostních požadavků podle určitých specifikací, jako 

jsou rozměry, tolerance, mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti atd. (váha 3) 

2) Cena – srovnatelnost s konkurencí, s předešlými dodávkami, doprava dodavatelem. 

Přístup dodavatele k jednání o cenách, poskytované slevy. (váha 3) 

3) Dodržování termínů – dodržování smluvních termínů dodávek celkově i v postupu. 

(váha 3) 

4) Komplexnost dodávek a identifikace – dodržování množství, rozsahu, značení, 

kvalita obalu; kompletní atestová dokumentace a prohlášení o shodě; zadávání 

správných dispozic přepravci včetně vypsání čísla objednávky na dodací list a fakturu. 

(váha 3) 

5) Záruční podmínky – poskytované záruky, délky záruk a jejich plnění. (váha 2) 

6) Platební podmínky – způsob plateb, splatnost faktur. (váha 2) 

7) Kvalita dodavatelské dokumentace – včasnost, úplnost a čitelnost dodávaných 

inspekčních certifikátů (atestů), návodů k použití, protokolů atd. (váha 2) 

8) Flexibilita a komunikace – pružnost dodavatele reagovat na poptávky, na požadavky 

a jejich změny. Spolupráce s kontaktní osobou (dosažitelnost, ochota k jednání, 

navrhování technických a jiných změn). (váha 1) 
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9) Systém jakosti dodavatele – certifikovaný / akreditovaný systém  = 3 body

             – ve fázi zavádění    = 1 – 2 body 

             – žádný       = 0 bodů 

(váha 3)  

10)  Systém environmentálního managementu (EMS) dodavatele    

            – certifikovaný EMS    = 3 body 

            – ve fázi zavádění    = 1 – 2 body 

            – žádný       = 0 bodů 

(váha 1) 

11)  Reklamační řízení – vstřícnost a pružnost při vyřizování reklamací. (váha 2) 

 Kritériím hodnocení nabídek potencionálních dodavatelů se přiřazuje určité bodové 

hodnocení: 

3 body = vysoká kvalita 

2 body = drobné nedostatky 

1 bod   = na hranici způsobilosti 

0 bodů = velmi špatné 

 Dodavatel s nejvyšším počtem bodů je nejvhodnějším kandidátem na vítězství ve 

výběrovém řízení. Počet bodů se stanoví jako bodové hodnocení x váha. Dodavatelé jsou 

podle počtu bodů rozděleni do tří kategorií: 

 A – Způsobilý   (75 – 56 bodů) 

 B – Podmínečně způsobilý (55 – 31 bodů) 

 C – Nezpůsobilý   (do 30 bodů) 

 Při výběru dodavatelů a v průběhu celého výběrového řízení se nákupní referent a 

výběrová komise řídí platnými právními předpisy a zákony, jako je především Občanský 

zákoník a Obchodní zákoník, dále pak vnitřními příručkami, opatřeními a směrnicemi, jako 

jsou: 

• Pravidla pro výběrová řízení ve Vítkovicích Heavy Machinery, 

• Příručka managementu jakosti, 

• Příručka environmentálního managementu, 
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• Příručka managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

• Příprava a řízení vstupní kontroly, 

• Řízení neshodného produktu při vstupní kontrole a aktivní reklamační řízení, 

• Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. 

4.4.1 Výhody a nevýhody vícekriteriální analýzy 

Výhody: 

• hodnotí každého dodavatele individuálně a nabízí komplexní pohled na 

každého zvlášť podle všech kritérií, 

• možnost obsáhnutí většího množství kritérií, 

• na základě váhy kriterií a bodového hodnocení získáme pořadí daných kritérií 

podle důležitosti,  

• tato metoda je velmi přehledná a věrohodná, 

• není potřeba velkých odborných zkušeností zhotovitele, 

• vstupní data není problém získat, 

• není nutné zohledňovat faktor času. 

Nevýhody: 

• časová náročnost a pracnost, 

• nutnost použití příslušné techniky, 

• některá kritéria mají vyloženě subjektivní charakter, nelze je objektivně 

kvantifikovat, 

• kvantitativní kritéria jsou vyjádřena v různých, často nesrovnatelných  

jednotkách. 

4.5 Vyřizování objednávky 

 Po vyhodnocení a výběru nejvhodnějšího dodavatele se začne vyřizovat objednávka. 

Vyřizování objednávek je velmi důležitá činnost nákupu. Sepíše se návrh kupní smlouvy a 

specifikují se podmínky, jako jsou technologická specifika, cena, termín dodání atd. Tento 

návrh kupní smlouvy se pošle dodavateli, který poté zašle protinávrh. Dodavatel 
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s podmínkami buď souhlasí nebo napíše body, se kterými nesouhlasí a sporné body se 

diskutují. Když se nakonec dohodnou, sepíše se kupní smlouva a podepíše.  

4.6 Sledování objednávky 

 V dnešní době se běžně sledují objednávky, protože je pro podnik velmi důležité, aby 

vše proběhlo tak, jak má a hlavně včas. Nakupovaný výrobek se montuje do celku, takže vše 

musí klapnout. Je potřeba hlídat rozpracovanost výroby, aby se dodržely termíny a 

dokumentace byla včas dodána.  

4.7 Příjem na sklad a zpětná kontrola 

 Výrobek do skladu doveze dodavatel nebo si společnost Vítkovice Heavy Machinery 

zařídí dovoz sama. Zde po převzetí odbor jakosti výrobek zkontroluje a přeměří. Pokud 

některé z parametrů výrobku nesedí, sepíše se interní dokument Protokol o neshodě. Neshody 

se řeší v první řadě s konstrukcí, zda může být zabudovaný výrobek takový, jaký je nebo 

nevyhovuje. Pokud se jedná jen o drobné vady, tak si je společnost opraví sama na náklady 

dodavatele nebo výrobek pošlou zpátky. Pokud opravují vady sami, sepíše se Hlášení 

vadných výrobků a účtárna vystaví fakturu dodavateli. Když se s dodavatelem na tomto 

nedomluví, tak odbor jakosti provede Zápis o vadách a výrobek zasílá zpět dodavateli s tím, 

že dodají nový kus nebo opraví zaslaný.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Přehled nákupního procesu 
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5.  Reprezentativní výrobek společnosti 

 Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila zařízení, které společnost Vítkovice Heavy 

Machinery dodává včetně montáže a revizních zkoušek jako celek v rámci komplexní obnovy 

Elektrárny Prunéřov II. Jedná se o nádrž napájecí vody s odplyňovačem viz obr. 5. Společnost 

elektrárně dodala tři tyto nádrže. 

 Komplexní obnova elektráren je v současné době jednou z největších investic v České 

republice. Výběr tohoto zařízení byl proveden z důvodu, že energetický program patří dnes ve 

společnosti Vítkovice Heavy Machinery k hlavním a prioritním výrobním programům a 

očekávají se další dodávky podobných zařízení, viz kap. 3.1) 

 

Obr. 5 Nádrž napájecí vody umístěná na vícenápravovém přepravníku, určená k expedici 

5.1 Popis zařízení 

 Nádrž napájecí vody s odplyňovačem společnost Vítkovice Heavy Machinery montuje 

z výrobků, které si sami vyrobí, ale také z výrobků, které nakoupí od dodavatelů. Vše začíná 

ve chvíli, kdy je zadán určitý projekt, který je potřeba uskutečnit. Nakreslí se výkresová 

dokumentace a sestaví rozpiska dílů. Sepíše se návrh dodavatelské smlouvy a poté smlouva 

samotná, kde se specifikují podmínky jako jsou cena, termín dodání, reklamační podmínky 

atd. Po podpisu dodavatelské smlouvy následuje synchronizace výrobní a technické 

dokumentace. Sjednají se smlouvy se subdodavateli, včetně specifikace podmínek. Poté dojde 

k vlastní výrobě zařízení a následuje montáž u odběratele, kde také proběhnou všechny 
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potřebné zkoušky. Dalším krokem je zkušební provoz zařízení. Pokud vše proběhne tak, jak 

má, sepíší se předávací a zkušební protokoly a dochází k vlastnímu předání zařízení.  

5.1.1 Výrobky, které si Vítkovice Heavy Machinery sami vyrábějí 

Společnost Vítkovice Heavy Machinery vyrábí tyto součásti: 

Napájecí nádrž – tento výrobek je odlitek i výkovek o objemu 150 m3. Jedná se o zásobníky 

z uhlíkové oceli ve tvaru válce o průměru téměř 4 m a délce skoro 15 m. Nádrže jsou 

hlavními zásobníky napájecí vody pro provoz rekonstruovaných kotlů. Výkres viz obr. 6. 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Zjednodušený výkres napájecí nádrže 
 

Blokový parní kolektor bez ventilů – slouží pro topení napájecí nádrže. Na parním 

kolektoru jsou umístěny ventily, které společnost nakupuje od dodavatelů.  

Potrubí DN – přivádí topnou páru. Označení DN – Diameter Nominal – jmenovitá světlost, 

označuje vnitřní průměr potrubí. 

Těleso kondenzátoru – kondenzátor je tepelný výměník pro chlazení páry a její přeměnu na 

kapalinu neboli kondenzát. 

5.1.2 Výrobky, které nakupují od dodavatelů 

Součásti, které společnost Vítkovice Heavy Machinery nakupuje od dodavatelů: 

Odplyňovač – odstraňuje z vody korozní plyny a to zejména kyslík a volný kysličník uhličitý 

ve dvou stupních pomocí technologií holandské firmy STORK. Tento systém je účinnější a 

energeticky úspornější ve srovnání s klasickým gravitačním odplyněním. 
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Napájecí čerpadlo – je vysokotlaké zařízení, které za provozu dodává vodu do parního kotle. 

Parní protitlaková turbína – turbína je mechanický rotační stroj, který se skládá z jednoho 

nebo více pohyblivých lopatkových kol umístěných na společné hřídeli. Mezi nimi aktivně 

prochází kapalina nebo plyn. 

Ventily – zařízení, které regulují nebo uzavírají tok tekutiny (plyny, kapaliny, pevné látky 

nebo kaly) podle otevření, uzavření, nebo částečným zakrytím průchodu. 

Hrdla k potrubím – jsou umístěna ve spodní části napájecí nádrže a slouží pro jednotlivá 

potrubí napájecí vody k napájecím čerpadlům. 

Odvaděče kondenzátu – regulují hladinu a jsou elektronicky řízené.  

Vývody, návarky a hrdla – pro měření tlaku, teploty, množství, hladiny a jiné.  

5.2 Výroba 

 Jedná se o zakázkovou výrobu tří kusů nádrží, kdy je nádrž napájecí vody vyrobena 

zhotovitelem na místě výrobny dle vlastního know-how, předaných podkladů od 

objednavatele a dokumentace technologie STORK společně se všemi náležitostmi (hrdla, 

návarky, vestavby, přepážky, průlezy, ocelové konstrukce aj.). Z důvodu dopravy musí být 

nádrž dopravena ve dvou polovinách.  

 Dokumentace STORK se skládá z odvzdušňovače a rozprašovače zajišťující 

odstranění kyslíku v nádrži napájecí vody. 

 Výrobní dokumentace nádrže napájecí vody musí být v souladu s dokumentací 

STORK, proto je potřebné před zahájením výroby nádrže napájecí vody seznámit STORK 

s výrobní dokumentací nádrže napájecí vody, tak aby byla STORKem odsouhlašena. 

 Rozprašovač STORK byl instalován až na montáži po ustavení nádrže napájecí vody, 

tak aby při transportu nedošlo k jeho poškození. Odvzdušňovač STORK byl instalován na 

dílně. 
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5.3 Doprava 

 Nádrž napájecí vody společně se všemi náležitostmi (vestavby, hrdla aj.) byla z místa 

výroby zhotovitele šetrně dopravena ve 2 kusech na staveniště elektrárny. Paralelně s nádrží 

napájecí vody byl dopraven i rozprašovač STORK, ne však instalovaný v nádrži napájecí 

vody.  

5.4 Instalace 

 Každou nádrž vážící 35 tun musel jeřáb zvednout do výšky 22,20 m. Ze čtyř způsobů 

usazení, které byly navrženy, se vybralo zasunutí boční stěnou mezistrojovny do připraveného 

montážního otvoru. Pomocí zavážecího vrátku se nádrže dostaly po zásuvné dráze na stávající 

základy v mezistrojovně. 

5.5 Tlakové, pevnostní a jiné zkoušky 

 Tlaková zkouška byla provedena na montáži po smontování jednotlivých polovin a 

ustavení nádrže napájecí vody na podlaží 22,20 m. Na nádrži napájecí vody byly zkoušky 

provedeny tak, aby byla nádrž napájecí vody v souladu s platnými normami, vyhláškami a 

předpisy. Za veškeré výše uvedené zkoušky je zodpovědný zhotovitel.  

 Veškeré sváry musí splňovat požadavky plynoucí z charakteru a provozních hodnot 

nádrže napájecí vody. Po svaření jednotlivých částí nádrže napájecí vody a vestaveb, byla za 

přítomnosti odborného pracovníka provedena 100% RTG kontrola.  

5.6 Kontrola rentgenem 

 Jelikož byla tlaková zkouška na nádrži napájecí vody provedena na místě výroby, 

následně rozřezána na poloviny, dopravena na místo a po montáži svařeny poloviny nádrže 

napájecí vody a její vestavby dohromady, musela být následně provedena 100% RTG 

kontrola.  
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 Tlaková zkouška a následná 100 % RTG kontrola svarů byla provedena za povolení 

výjimky odborného pracovníka. Toto povolení bylo třeba získat ještě před zahájením výroby 

nádrže napájecí vody. 

5.7 Montáž opěrné konstrukce 

 Po těchto činnostech, přišla na řadu montáž opěrné konstrukce příslušející k nádrži 

napájecí vody. Jedná se především o průchozí plošinu, která byla přivařena k plášti nádrže 

napájecí vody, žebříky, nástupní plošiny, rošty a jiné. 

5.8 Dodavatelé nakupovaných částí 

 Všechny dodavatele, kteří vyrábí tyto výrobky jsem si sama našla na internetových 

stránkách.  

5.8.1 Odplyňovač 

1) STORK 

 Zahraničním dodavatel tohoto odplyňovače je holandská firma STORK. Je to skupina 

společností, které jsou sdružené na technologické základně a operují na celém světě. Její roční 

obrat je okolo 2,3 miliard euro a zaměstnává zhruba 20 000 lidí. Skupina má celkem 5 divizí, 

které produkují: 

• textilní a potravinářské stroje pro individuální zákazníky, 

• součástky pro letecký a kosmický průmysl a další odvětví, 

• technologické služby pro celou řadu výrobců. 

2) TH, s.r.o. 

 Na českém trhu je dodavatelem odplyňovačů firma TH, s.r.o. Zajišťuje kompletní 

vývoj, konstrukci, výrobu a prodej kotlů a zařízení kotelen. Současně také provádí kompletaci 

dodávek, uvádění zařízení do provozu, záruční a pozáruční servis. 

 Sortiment firmy zahrnuje teplovodní, horkovodní, kondenzační, nízkotlaké a 

středotlaké parní kotle, speciální výměníky pro využití tepla spalin a k nim přizpůsobené 
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součásti tepelné techniky. Těmi jsou hořáky, regulace, rozdělovače, čerpadla a další. 

Široký výrobní program, který se produkuje ve výrobním závodě v Ratíškovicích uspokojí 

většinu zákazníků. Nestandardní požadavky odběratelů řeší zakázkovou výrobou. 

 Společnost Vítkovice Heavy Machinery tento odplyňovač nakoupila od firmy č. 1, 

kterou je holandská firma STORK. 

5.8.2 Napájecí čerpadlo 

1) KSB 

 Společnost KSB je expertem v oboru čerpadel, armatur a systémů pro technická 

zařízení budov, průmysl, vodní hospodářství, energetický sektor a těžařský průmysl. Po celém 

světě zaměstnává více než 16 200 lidí, kteří se snaží poskytovat vynikající servis a nejvyšší 

kvalitu výrobků. Obrat z prodeje činí kolem 2,3 miliard euro.  

2) AQUA-STYL spol. s.r.o. 

 Činnost společnosti se soustřeďuje na dodávky a výstavbu „na klíč“ v oblasti 

energetiky a vodního hospodářství. Součástí je poskytování servisu, záručních a pozáručních 

oprav, včetně zaškolení provozního personálu.  

 Do elektráren, tepláren a výměníkových stanic dodává napájecí čerpadla, oběhová 

čerpadla, kondenzátní čerpadla a chladicí okruhy. Konstrukce, materiál i provedení 

napájecího čerpadla musí splňovat požadavky, pro potřebnou životnost a spolehlivost provozu 

s horkou, chemicky upravenou napájecí vodou. 

3) SIGMA GROUP a.s. 

 Tato akciová společnost je moderní a dynamicky se rozvíjející strojírenskou firmou, 

která stojí v čele nejvýznamnějších výrobců čerpací techniky v České republice. V současné 

době se společnost zaměřuje na výzkum, vývoj a výrobu středních, těžkých a unikátních 

čerpadel a čerpacích soustrojí pro průmyslové využití. V tomto oboru se firma řadí mezi 

světovou špičku a úspěšně tak navazuje na dlouholetou tradici výroby čerpadel v regionu 

střední Moravy. Klíčovými zákazníky jsou tuzemské a zahraniční průmyslové podniky 

působící v oblasti lehkého i těžkého strojírenství, klasické a jaderné energetiky, petrochemie, 

těžby ropy, dobývání a zpracování nerostů a vodního hospodářství. 
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5.8.3 Parní protitlaková turbína 

1) PBS ENERGO, a.s. 

 Společnost PBS ENERGO, a.s. je nástupcem a nositelem know-how značky PBS jako 

výrobce turbín a turbosoustrojí včetně jejich příslušenství. Nabízí kompletní dodávku parních 

protitlakových a kondenzačních turbín a expanzních plynových turbín o spojkovém výkonu 

od 100 kW do 30 MW. Také nabízí komplexní dodávku turbosoustrojí včetně příslušenství, 

dodávky náhradních dílů, záručního i pozáručního servisu, rekonstrukci a modernizaci 

starších typů turbosoustrojí. 

2) Doosan Škoda Power s.r.o. 

 Doosan Škoda Power je součástí skupiny Doosan Power Systems. Je předním 

evropským výrobcem moderních systémů, komponent a služeb v oblasti návrhu a výroby 

zařízení elektráren. Využívá svou bohatou tradici, dlouhodobé zkušenosti a odborné znalosti 

společně se špičkovým technologickým know-how pro inovativní přístup k managementu a 

kvalitě každého projektu.  

 Parní turbíny ŠKODA vlastní konstrukce jsou vhodné pro širokou škálu použití od 5 

MW až po 1250 MW. Společnost využívá modulární konstrukční systém, založený na 

provozně ověřených komponentech a konstrukčních uzlech. Konstrukce je v souladu s 

požadavky zákazníka a využívá vhodných kombinací standardních konstrukčních součástí.   

3) EKOL energo s.r.o. 

 Společnost EKOL energo s.r.o. byla založena v roce 2006 holdingem EKOL, spol. 

s.r.o. jako dceřiná společnost. Hlavním záměrem společnosti je výroba parních, 

kondenzačních i protitlakových turbín do výkonu 70 MW. Záměr byl rozšířen i o oblast 

rekonstrukce a modernizace již používaných parních turbín a podstatné rozšíření nabídky 

v oblasti servisu.  

5.8.4 Ventily 

1) JSP  

 Společnost JSP je předním českým dodavatelem a výrobcem měřící a regulační 

techniky. Mezi hlavní výrobky dodávané touto společností patří snímače teploty, snímače 



41  

tlaku, snímače hladiny, snímače průtoku, měřiče průtoku a tepla, digitální programovatelné 

převodníky, napájecí zdroje, oddělovací členy, komunikátory HART, ukazovací přístroje, 

regulátory, zapisovače, průmyslové armatury a příslušenství snímačů teploty, tlaku a průtoku. 

 Průmyslové armatury – havarijní, regulační a uzavírací ventily, zpětné a pojistné 

ventily, regulátory tlaku, filtry, servopohony,  mezipřírubové klapky, kulové ventily, desková 

šoupátka, solenoidové ventily atd. 

2) Badger Meter Czech Republic s. r. o. 

 Společnost Badger Meter Czech Republic s. r. o. je dceřinou společností firmy 

Badger Meter, Inc. se sídlem v Milwaukee, stát Wisconsin, USA. Specializuje se na výrobu 

průtokoměrů a ventilů. Výrobní základna i administrativa se nachází v novém výrobním 

areálu firmy v Brně-Řečkovicích. Zaměstnanci společnosti jsou schopni stanovit na míru 

potřebnou velikost ventilu a nabízí také poradenství při výběru materiálu.  

3) P.A. servis spol. s r.o. 

 Společnost byla založena v roce 1999 a její hlavní činností je prodej a servis 

redukčních ventilů, pojistných ventilů a ostatních průmyslových armatur. Poskytují 

kvalifikovanou poradenskou činnost, zpracování návrhů  včetně  realizace redukčních stanic i 

jednotlivých průmyslových armatur. Konkrétně společnost nabízí ventily, šoupátka, klapky, 

kulové kohoutky, odvaděče kondenzátu, manopříslušenství a ostatní.   

5.8.5 Hrdla k potrubím 

1) STEELING s.r.o. 

 Jedná se o společnost sídlící v Pardubicích, která se zabývá kompletním sortimentem 

průmyslových armatur a prodejem široké škály potrubních komponentů – tvarovek. Zajišťují 

armatury a tvarovky pro veškeré normované tlaky a teploty ve všech vyráběných jmenovitých 

světlostech DN, včetně atypických tvarovek.  

 Trubková hrdla přivařovací se vyrábí z běžných ocelí třídy 11, uhlíkatých ocelí třídy 

12, legovaných ocelí třídy 15 a ocelí vysoce legovaných třídy 17 (nerez). 
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2) 3Q Metal s.r.o. 

 Jedná se o internetový obchod, který nabízí ucelený sortiment hutních materiálů a 

výrobků z nerezových ocelí v mnoha jakostních třídách, pro použití v různých oborech 

průmyslu. Nabízí materiál pro strojírenství, stavebnictví, potravinářství, chemii, ale i pro 

dekorativní a podobné účely.  

3) MIT METAL spol. s.r.o. 

 Tato společnost byla založena v roce 2000 a zaručuje dodávky kompletního 

sortimentu hutního materiálu. Dodává ocelové trubky, duté profily, potrubní příslušenství, 

výkovky, plechy, profilovou ocel, armatury, spojovací materiál, uložení, těsnění, výrobky dle 

výkresové dokumentace, a to vše v co nejkratším čase a odpovídající kvalitě. Specializací 

firmy jsou dodávky pro chemické, petrochemické, energetické a strojírenské provozy a 

zařízení. 

5.8.6 Odvaděče kondenzátu 

1) TECHNO-AIR s.r.o. 

 Společnost TECHNO-AIR s.r.o. působí na trhu od roku 1994 v oboru techniky 

stlačeného vzduchu, ve kterém zaujímá stabilní a pevnou pozici na trhu České republiky a 

Slovenské republiky. Vyrábí vzduchové kompresory, sušiče vzduchu, filtry tlakového 

vzduchu, tlakové nádoby, kondenzační techniku a potrubní rozvody tlakového vzduchu. Za 

dobu své činnosti společnost dodala své produkty stovkám spokojených zákazníků jak formou 

kusových dodávek strojů tak i formou realizace kompletních souborů kompresorových stanic 

na klíč.  

2) P.A. servis spol. s r.o. 

 Viz kap. 5.8.4. 

3) KOMO 

 Firma byla založena v roce 1992. Jejím hlavním programem je výroba a prodej 

několika typů termických odvaděčů parního kondenzátu, termodynamických odvaděčů a 

mezipřírubových zpětných ventilů. Firma poskytuje pro všechny své výrobky servis ve svých 

výrobních prostorách, nebo v servisních střediscích v České republice i v zahraničí. Nabízí 
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také svým zákazníkům diagnostiku kondenzačního systému včetně okamžitého a efektivního 

řešení problémů. 

5.8.7 Vývody, návarky, hrdla 

1) JSP 

 Viz kap. 5.8.4. 

2) MANOCENTRUM CZ, s.r.o. 

 Tato společnost má více jak 19 letou tradici. Zabývá se prodejem měřící a regulační 

techniky v oblastech tlaku a teploty. Jedná se o jednoho z největších dodavatelů 

průmyslových tlakoměrů (manometrů), teploměrů, elektrických snímačů, spínačů tlaku a 

teploty a jejich příslušenství v České Republice. Společnost zastupuje hned několik 

významných výrobců měřící a regulační techniky a příslušenství jako je MANOMER SK, 

PREMATLAK SK, TECSIS GmbH, WIKA GmbH, METRA Šumperk, PFÖRTNER GmbH, 

FISCHER GmbH, Armaturka Vranová Lhota a další. 

3) MARIX, s.r.o. 

 Společnost vznikla v roce 2000 a je nástupcem plně funkční firmy Jan Volánek – 

ELEKTROSERVIS. Má sídlo v Brně, kde je technické zázemí, sklady, projekce, vývojové 

pracoviště atd. a pobočku v Praze, kde je technická kancelář a ubytování pro zaměstnance. 

Činností firmy je poradenství, projekce, dodávka, montáž, prodej, záruční a pozáruční servis 

měřící a regulační techniky, volně programovatelných řídících systémů, měření a regulace pro 

tepelná zařízení, klimatizace, úpravy vod atd. 
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5.9 SWOT analýza dodavatelů 

SILNÉ STRÁNKY 

• Tradice 

• Kvalita  

• Vysoká specializace 

• Dodání montáže 

• Vlastní výrobna 

• Kvalifikovaní zaměstnanci 

SLABÉ STRÁNKY 

• Dostupnost  

• Specializace pouze na určité výrobky 

• Zakázková výroba  

• Cena  

• Potřebné certifikáty jakosti  

• Odborná montáž 

PŘÍLEŽITOSTI 

• Silná vyjednávací pozice 

• Platební morálka  

• Možnost zúčastnit se výběrového 

řízení  

• Možnost vlastní dopravy  

• Expanze na nové trhy  

• Existence substitutů  

HROZBY 

• Nedodržení smluvních termínů  

• Nedodržení kvality 

• Dodatečné náklady 

• Chybějící certifikáty 

• Konkurence 

• Nedodržení komplexnosti dodávek 

• Nedodržení legislativních předpisů 

SWOT analýza dodavatelů je mým vlastním návrhem, zatímco vícekriteriální hodnocení 

v kap. 4.4 je způsob uvedený do praxe ve společnosti Vítkovicích Heavy Machinery. Níže je 

rozepsáno, proč jsem každý z faktorů zařadila právě do té skupiny, ve které je uveden. 
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5.9.1 Silné stránky 

• Tradice – dodavatelé, kteří se mohou pyšnit dlouholetou tradicí, si předávají poznatky 

a zkušenosti z generace na generaci a tím zvyšují u potencionálních zákazníků pocit 

spolehlivosti. V současné době je tradice dodavatele i odběratele velkou obchodní 

výhodou. Mnoho společností zohledňuje při výběru obchodních partnerů i PR (public 

relation), které je u firem s dlouhou tradicí poměrně vysoké. 

• Kvalita – rostoucí počet konkurenčních firem vytváří tlak na dodavatele stále 

zvyšovat kvalitu ve prospěch zákazníka. Také možnost používat materiály a 

technologie doslova z celého světa ovlivňuje výrazně kvalitu produktů. 

• Vysoká specializace – čím má dodavatel vyšší specializaci na určitý druh výrobku, 

tím je tento výrobek kvalitnější. Nevýhodou může být nákladnější výroba. Avšak 

přizpůsobením provozu zakázkové nebo malosériové výrobě může být velkou 

výhodou při získávání zakázek. 

• Dodání montáže – velkou výhodou dodavatelů je i dodání vlastní montáže. Odpadá 

tím starost s najímáním další firmy pro odběratele. 

• Vlastní výrobna – dodavatelé s vlastní výrobnou ušetří čas i peníze, protože si 

výrobky přímo sami vyrábějí a nemusí je objednávat odjinud. 

• Kvalifikovaní zaměstnanci – základem každé společnosti jsou vysoce kvalifikovaní 

zaměstnanci, kteří perfektně odvádějí svou práci. 

5.9.2 Slabé stránky 

• Dostupnost – dodavatelé jsou rozprostřeni po celé České republice a někteří jsou i 

zahraniční, proto dostupnost patří mezi slabé stránky. 

• Specializace pouze na určité výrobky – specializace může být i slabou stránkou, 

protože dodavatelé, kteří se specializují jen na určitý druh výrobku, nejsou schopni 

vyrábět i jiné výrobky. Velký význam zde má složitost a odbornost jednotlivých 

zakázek. 

• Zakázková výroba – plusem u zakázkové výroby je výroba na míru. Ovšem mínusem 

je, že průběh výroby se opakuje nepravidelně nebo vůbec a nutností jsou také vysoce 

specializovaní zaměstnanci.  

• Cena – v tomto případě je cena slabou stránkou právě proto, že se většinou jedná o 

zakázkovou výrobu a ta je podstatně dražší, než výroba sériová. 
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• Potřebné certifikáty jakosti – ne všichni dodavatelé vlastní všechny potřebné 

certifikáty jakosti, příp. získání potřebných dokumentů je nákladné. 

• Odborná montáž – nevýhodou pro dodavatele může být i to, že nemají ve své 

společnosti odborníky pro odbornou montáž dodávaného zařízení. 

5.9.3 Příležitosti 

• Silná vyjednávací pozice – čím má dodavatel silnější vyjednávací pozici, tím lepší 

podmínky obchodu může svým zákazníkům nabídnout. 

• Platební morálka – dobrá platební morálka zákazníků je pro dodavatele příležitostí, 

protože tak má vždy dostatek prostředků pro uspokojení další poptávky. 

• Možnost zúčastnit se výběrového řízení – odběratelé vypisují výběrová řízení a pro 

dodavatele je velkou příležitostí se jich zúčastnit. 

• Možnost vlastní dopravy – vlastní doprava je příležitostí pro dodavatele, protože je 

to i jeho konkurenční výhoda oproti dodavatelům, kteří nemají možnost vlastní 

dopravy. Také dodavatelům pomáhá splnit včas podmínky dodání a nemusí se tak 

spoléhat na externí firmu. 

• Expanze na nové trhy – díky svým výrobkům se mohou dodavatelé dostat i na nové 

trhy, kde dosud neobchodovali. 

• Existence substitutů – příležitostí pro dodavatele může být i existence substitutů, 

jelikož je ženou stále kupředu a nutí je své výrobky zlepšovat a diferenciovat. 

5.9.4 Hrozby 

• Nedodržení smluvních termínů – hrozbou pro dodavatele je, když z jakýchkoli 

důvodů nedodrží smluvní termíny, za což mohou být pokutováni. 

• Nedodržení kvality – za dodržení kvality je zodpovědný dodavatel, při jejím 

nedodržení mohou zákazníci požadovat náhradu. 

• Dodatečné náklady – velmi často se stává, že při uspokojování poptávky vzniknou 

dodatečné náklady, které rozhodně nejsou vítány. 

• Chybějící certifikáty – ne každý dodavatel má všechny certifikáty, které potřebuje 

pro správné vyřízení objednávky, proto zde mohou nastat komplikace. 

• Konkurence – velkou hrozbou pro každého dodavatele je samozřejmě konkurence, 

díky níž může přijít o své zákazníky. 
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• Nedodržení komplexnosti dodávek – nedodržení množství, rozsahu, chybějící 

dokumentace, to vše je hrozbou pro dodavatele. 

• Nedodržení legislativních předpisů – dodavatelé mohou být sankciovaní za 

nedodržení legislativy. 

 Celou SWOT analýzu lze pojmout z pohledu dodavatele i odběratele. Například 

platební morálka či vlastní doprava je velkou výhodou a vyjednávací příležitostí z pozice 

odběratele. Mnoho dodavatelů je ochotno upravit cenové nabídky při zkrácení doby splatnosti 

či nabízí skonto z ceny při dřívější úhradě. Podobně jsou dodavatelé přístupni jednání i při 

vlastní dopravě či montáži. 

 Obrovským rizikem při výše uvedených dodávkách velkých komplexů je právě 

dodržování termínů. Obvykle ve smluvních ujednáních jsou opoždění sankcionována. Pro 

dodavatele takovýchto celků je v podstatě nutností toto riziko přenést na subdodavatele a to 

ještě i s časovou rezervou pro případné vyřešení reklamací. 

 Příležitostí pro dodavatele i odběratele je existence substitutů. Dodavatele tato 

skutečnost nutí stále inovovat své výrobky a služby. Tím se jejich pozice na trhu stále 

zlepšuje. Mohou se tak posunout na nové trhy, kde dosud své obchody neuzavírali. Pro 

zákazníky je výhodou to, že si mohou vybírat z většího množství výrobků a tím si lépe zvolit 

nejvhodnějšího dodavatele. 

 Zakázková výroba je pro odběratele výhodou, protože si mohou nechat vyrobit 

zařízení přímo na míru. Ovšem nevýhodou je, že je podstatně dražší, než sériová výroba. Pro 

dodavatele z toho vyplývají různá omezení, jako je složitost zadání nebo delší dodací lhůty. 

Nutností jsou vysoce kvalifikovaní zaměstnanci, kteří jsou základem každé společnosti.  

 Pro odběratele, kteří vypisují výběrová řízení dodavatelů, je velkou výhodou to, že si 

mohou vybírat z většího množství nabídek, které jim byly poskytnuty. Na základě zhodnocení 

nabídek a dodavatelů, pak mohou vybrat tu nejlepší variantu. Na druhou stranu pro dodavatele 

je obrovskou příležitostí se výběrového řízení zúčastnit, protože dodavatelé, kteří jím prošli, 

jsou zařazeni do seznamu vybraných dodavatelů. 
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5.9.5 Výhody a nevýhody SWOT analýzy 

Výhody 

• rychlost a jednoduchost, 

• nenákladnost, 

• přehlednost a výstižnost, 

• snadná orientace a rychlé získání potřebných informací, 

• určuje, v čem jsou dodavatelé silní a v čem zranitelní, 

• dává celkový pohled na nejdůležitější faktory, které ovlivňují výběr 

dodavatele. 

Nevýhody 

• subjektivní, 

• možnost zkreslení informací, 

• může dojít k přeceňování silných stránek a podceňování slabých stránek. 

5.10 Konkrétní příklad SWOT analýzy  

 Pro konkrétní příklad SWOT analýzy dodavatele jsem zvolila firmu Doosan Škoda 

Power s.r.o. z pohledu společnosti Vítkovice Heavy Machinery, jakožto odběratele. 

• Silnou stránkou Doosan Škoda Power s.r.o. je bezpochyby bohatá tradice, 

dlouholeté zkušenosti, odborné znalosti a špičkové technologické know-how. 

V oblasti kvality si společnost klade vysoké cíle a požadavky zákazníků vnímá jako 

motor pro stálé zlepšování kvality výrobků. Jejich cílem je, aby odběratelé za své 

peníze dostali odpovídající kvalitu. 

• Slabou stránkou je určitě dostupnost, jelikož společnost sídlí v Plzni. 

• Příležitostí je silná vyjednávací pozice obou firem. Díky ní mohou společnosti 

Vítkovice Heavy Machinery nabídnout lepší podmínky obchodu. 

• Největší hrozbou je nedodržení termínů dodání. Požadavky na zařízení i samotnou 

výrobu jsou většinou vysoce náročné, proto zde může dojít ke zpoždění dodávky.  
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5.11 Srovnání vícekriteriálního hodnocení a SWOT analýzy 

 Společnost Vítkovice Heavy Machinery používá k hodnocení dodavatelů 

vícekriteriální hodnocení (kap. 4.4). Dle mého názoru by měla používat i SWOT analýzu, 

která je na rozdíl od vícekriteriální analýzy časově nenáročná a jednoduchá. Obě metody jsou 

velmi přehledné a bylo by dobré používat obě. Na základě vícekriteriálního hodnocení se 

podnik dozví, jak si na tom jednotlivá kritéria stojí z hlediska důležitosti a díky SWOT 

analýze zase zjistí, do které kategorie každé kritérium spadá. Jestli dané kritérium je pro 

dodavatele silnou nebo slabou stránkou, příležitostí nebo hrozbou. To může společnosti velmi 

pomoci při rozhodování o dodavatelích.   

 Některá kritéria, která společnost hodnotí, jsem vložila i do SWOT analýzy. Na 

základě vícekriteriálního hodnocení má každé kritérium k sobě přiřazenou určitou váhu, jak 

jsem uvedla v kap. 4.4. Když porovnáme tuto vícekriteriální analýzu se SWOT analýzou 

z kap. 5.9, tak zjistíme u kritérií, která jsou shodná, že i když mají podle vícekriteriálního 

hodnocení váhu kritéria 3, tak ve SWOT analýze mohou patřit do kategorie slabých stránek 

nebo hrozeb. Jedná se především o cenu, která ve SWOT analýze spadá do kategorie slabých 

stránek a dodržování termínů, které jsou hrozbou.  

 Pro každého subdodavatele lze sestavit SWOT analýzu z pohledu odběratele i 

dodavatele. Navíc kombinací s vícekriteriální analýzou lze získat velmi komplexní pohled na 

danou společnost. Obě metody mají svoje výhody i úskalí. 

 Lze sestavit i SWOT analýzu pro danou zakázku či projekt. Ta může dopomoci 

k eliminaci rizik a stanovení priorit při realizaci jednotlivých kroků. 

 V každém případě je v současné době ve společnostech kladen důraz spíše na kvantitu 

(z hlediska získávání a vyřizování zakázek) a rizika či nesrovnalosti se řeší „za pochodu“.  

S tím často souvisí i zvýšené náklady na realizaci. SWOT analýza by mohla mnoha 

problémovým situacím předejít nebo na ně včas upozornit. 

 Proto je vhodné tyto dvě metody kombinovat. Kombinací těchto dvou metod 

hodnocení společnost získá komplexní pohled na každého dodavatele a na nejdůležitější 

faktory, které výběr dodavatelů ovlivňují. Vícekriteriální hodnocení a SWOT analýza se 

v tomto případě skvěle doplňují. 
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6. Návrhy a doporučení 

 Na základě zjištění, které jsem provedla ve své diplomové práci, se pokusím 

navrhnout efektivní řešení nastalé situace.  

 Výběr vhodného dodavatele je pro společnost velmi důležitým procesem. Proto bych 

společnosti Vítkovice Heavy Machinery doporučila, aby k vícekriteriálnímu hodnocení, které 

používají, zkusili využívat i SWOT analýzu dodavatelů. Porovnání vícekriteriálního 

hodnocení a SWOT analýzy jsem provedla v kap. 5.10. Pomocí SWOT analýzy se společnost 

mimo jiné dozví o silných a slabých stránkách potenciálních subdodavatelů, které mohou 

využít ve svůj prospěch.  

 Naopak si zase musí dávat velký pozor na hrozby, které jim od subdodavatelů mohou 

hrozit. Každý podnik se snaží tyto hrozby eliminovat. Jedním z největších problémů vůbec, co 

se týče dodavatelů, je nedodržení termínů a podmínek dodání.  

 Proto by bylo vhodné vyhradit jednoho zaměstnance, který se bude starat výhradně 

o dodržení smluvních podmínek a hlídat termíny. Je potřeba kontrolovat rozpracovanost 

výroby, aby se dodržely termíny, za které zase ručí společnost svým odběratelům, jelikož 

jednotlivé součásti se montují do celku, který Vítkovice Heavy Machinery dále prodává. Tím 

by se snad mohlo alespoň částečně zamezit prodlevám ve výrobě a ušetřit čas a peníze, které 

se dají efektivně využít jinak. Tento zaměstnanec by se mohl také zúčastnit výběrových řízení 

pro volbu dodavatelů, které společnost Vítkovice Heavy Machinery provádí pomocí útvaru 

nákupu. Možná by byla vhodná i častější kontrola dodavatelů, kteří jsou zařazeni do 

seznamu vybraných dodavatelů.  

 Tento zaměstnanec by také mohl kontrolovat, zda má každý vybraný potenciální 

dodavatel všechny potřebné certifikáty, obzvláště certifikáty jakosti. Ty jsou velmi důležité 

pro správný a plynulý chod výroby, jelikož nekvalitní výrobky mohou výrobu podstatně 

zpomalit. Tyto nekvalitní výrobky je pak potřeba vyreklamovat, což je další nepříjemnost a 

zdržení výroby.  

 Reklamační řízení se mohou táhnout i delší dobu, proto je potřeba se snažit o jejich 

nejrychlejší vyřízení, když už k této situaci dojde. Tento nově určený zaměstnanec by se mohl 

starat také o komunikaci s dodavateli v průběhu reklamačního řízení a snažit se o pružnost při 

vyřízení reklamací.  
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 K tomu, aby vše proběhlo tak, jak má, je zapotřebí mít rychle a správně zpracovanou 

veškerou dokumentaci a smlouvy. Vše musí být včas, úplné a čitelné. Proto je velmi 

důležité, aby i o tuto záležitost bylo pečlivě postaráno.  

 Další hrozbou pro společnost jako odběratele je navýšení nákladů, což se v poslední 

době stává velmi často. Tato skutečnost je potřeba hlídat a možná by bylo vhodné ji ošetřit ve 

smlouvě.  
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7. Závěr 

 Cílem diplomové práce byla analýza současného stavu nákupního procesu společnosti 

Vítkovice Heavy Machinery a navržení nejvhodnější metodiky k výběru dodavatelů. Na 

základě svých teoretických znalostí jsem se tedy pokusila tento cíl splnit. 

 Pomocí podkladů, které mi byly poskytnuty ředitelem nákupu společnosti Vítkovice 

Heavy Machinery jsem provedla analýzu současného stavu jejich nákupního procesu. Poté 

jsem popsala reprezentativní výrobek společnosti a dekomponovala jej. U součástí, které 

nakupují od dodavatelů, jsem si jednotlivé dodavatele sama vyhledala na internetu. 

Vypracovala jsem matici SWOT analýzy dodavatelů a porovnala ji se stávajícím 

vícekriteriálním hodnocení, které společnost používá.  

 Na základě tohoto srovnání jsem navrhla taková opatření, která by mohla vést ke 

zvýšení účinnosti výběru subdodavatelů. Dle mého názoru by se aplikováním navržených 

opatření mohl ušetřit čas i peníze a výroba by mohla probíhat plynuleji. Celkově by se tímto 

mohl zefektivnit nákupní proces, jelikož jeho hlavním úkolem je výběr vhodného dodavatele. 
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