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ABSTRAKT 

TÉMA: 

Analýza měření výkonnosti procesu nakupování a návrh jeho zlepšení ve společnosti 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Cílem této diplomové práce je analyzovat současný systém měření výkonnosti procesu 

nakupování ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a navrhnout jeho 

zlepšení.  

Na základě získaných informací v rámci analýzy současného stavu je vypracován pro jednotlivé 

činnosti makroprocesu nakupování zcela nový systém měření výkonnosti. Zlepšení systému 

měření výkonnosti procesu nakupování zahrnuje volbu vhodných ukazatelů výkonnosti, popis 

zvolených ukazatelů, návrh příslušných matematických vztahů a identifikování zdrojů dat. 

Návrh je také doplněn o doporučení k dalšímu zlepšování měření výkonnosti procesu 

nakupování. 

Klíčová slova: nakupování, partnerství s dodavateli, měření výkonnosti procesu, makroproces, 

ukazatele výkonosti. 

 

ABSTRACT 

THEME: 

Analysis of Purchasing Performance Measurement and Proposal of its Improvement at 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

The aim of this master thesis is to analyse the current purchasing performance measurement 

system at VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. and to propose its improvement. 

Based on the information obtained in the current state analysis is devised a completely new 

performance measurement system for each individual purchasing macroprocess activity. The 

improvement of purchasing performance measurement system includes a selection of the 

appropriate performance indicators, a description of these indicators, a design of the relevant 

mathematics relations and a data source identification. The proposal is also supplemented by 

some recommendations for further improvement of the purchasing performance measurement. 

Key words: purchasing, supplier partnership, process performance measurement, 

macroprocess, improvement indicators.   
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Úvod 

V dnešním konkurenčním světě musí společnosti neustále zlepšovat kvalitu svých výrobků a 

služeb tak, aby si udrželi svou konkurenční výhodu. Během několika posledních let moderní 

společnosti vynaložily mnoho organizačního úsilí k tomu, aby se staly procesně orientovanými 

organizacemi. V této chvíli je zjišťování výkonnosti procesu nezbytné, protože právě to 

poskytuje firmám informace o tom, kde stojí v porovnání s konkurencí. Navíc zjišťování 

výkonnosti procesu poskytuje možnost odhalení problémů a jejich případné odstranění dříve, 

než se rozrostou. Ačkoliv reorganizace podnikových procesů, zlepšení podnikových procesů, 

procesní management a mnoho dalších pojmů jsou známy již přes 10 let, většina organizací 

nemá integrovaný komplexní systém měření výkonnosti svých podnikových procesů 

v pravidelných intervalech. 

Neustálé zlepšování je klíčem k úspěchu na tomto trhu. Aby organizace byly schopny zlepšovat 

své procesy, musí nejprve zjistit pozici, na které se nacházejí, a to právě pomocí vhodných 

měření. Výkonnost je nutné měřit u všech procesů v organizaci, tedy jak výrobních tak 

nevýrobních procesů. 

Cílem této diplomové práce je stanovení vhodných ukazatelů pro měření výkonnosti procesu 

nakupování ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., neboť ačkoli se jedná o 

nevýrobní proces, výkonnost procesu nakupování může výrazně ovlivnit výkonnost celé 

organizace.  

Teoretická část této práce je zaměřena na problematiku a důležitost procesu nakupování a na 

měření výkonnosti tohoto procesu, jež je klíčem k dalšímu zlepšování výkonnosti celé 

organizace. 

Analýza současného stavu popisuje nynější používané metody v rámci měření výkonnosti 

procesu nakupování. Na základě této analýzy bude navrhnuto zlepšení současného stavu měření 

výkonnosti procesu nakupování v podobě stanovení vhodných ukazatelů výkonnosti spolu 

s návrhem v čem pokračovat k dalšímu zlepšování v návaznosti na tuto diplomovou práci.  
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Teoretická část 

1 Význam nakupování z pohledu managementu jakosti 

Mezi nejdůležitější podnikové procesy v dnešní době bezesporu patří proces nakupování. 

V minulosti byl chápán pouze jako pomocná funkce, jejímž úkolem bylo získání dostatku 

hmotných i nehmotných vstupů pro vlastní výrobu podniku. Ale v posledních letech došlo 

k zásadním změnám v oblasti řízení tohoto procesu. Proces nakupování je chápán jako důležitý 

zdroj konkurenceschopnosti podniku s významným strategickým potenciálem, neboť kvalita a 

ceny nakupovaných vstupů zásadně ovlivňují konečnou hodnotu výstupů. [1] 

1.1 Proces nakupování pro efektní fungování podniku 

Proces nakupování patří k nejvýznamnějším aktivitám podniku a představuje funkční činnost 

podniku, kterou začíná transformační proces v něm probíhající.  

Do procesu nakupování jsou zahrnuty všechny činnosti podniku, které mají za cíl získání 

hmotných i nehmotných vstupů do podniku. 

V obecné rovině lze proces nakupování charakterizovat jako soubor činností souvisejících se 

stanovením potřeb materiálových zdrojů na zabezpečení činnosti podniku a spojených s jejich 

obstaráváním, dopravou, příjmem, distribucí vstupů, řízením zásob a případnou jejich úpravou 

před předáním do výroby, kontrolou a reklamaci nekvalitních vstupů. 

Výše popsané činnosti zabezpečují materiálové vstupy do výrobního procesu v požadovaném 

množství, kvalitě, sortimentu a čase, s ohledem na kritéria optimálnosti v podobě minimálních 

nákladů, které vyplývají z procesů obstarání a skladování materiálů. [2] 

1.1.1 Základní funkce a úkoly procesu nakupování 

Základní funkcí procesu nakupování je systematické efektivní zabezpečování předpokládaného 

průběhu základních, pomocných a obslužných výrobních i nevýrobních procesů surovinami, 

materiálem a výrobky v potřebném množství, sortimentu, kvalitě, času a místě. [3] 

Pro splnění této funkce v souladu se všemi kritérii efektivnosti je potřeba [4]:  
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 co nejpřesněji a včas zjišťovat předpokládanou budoucí spotřebu materiálu, 

 systematicky zvažovat potenciální disponibilní zdroje,  

 úplně a včas projednávat a uzavírat smlouvy v ekonomicky efektivních dodávkách, 

dohlížet na jejich realizaci, projednávat změny, jakož i případné odchylky, 

 systematicky sledovat a regulovat stav zásob a zabezpečit jejich efektivní využití, 

 zabezpečit efektivní fungování skladového hospodářství, dopravy, manipulačních 

procesů, 

 vytvářet a zdokonalovat odpovídající informační systém pro řízení procesu nakupování, 

 soustavně zabezpečovat personální, organizační, metodický a technický rozvoj řídících 

a hmotných procesů. 

Pokud jde o vztahy s vnějším okolím, je nutné klást důraz zejména na [4]: 

 systematické dlouhodobé prognózování budoucích materiálových potřeb, předvídání 

trendů a tendencí v objemu a struktuře spotřeby jak po stránce hmotné tak hodnotové, 

kvantitativní i kvalitativní, 

 soustavné a dlouhodobě orientované poznávání budoucích potenciálních materiálových 

zdrojů, 

 aktivní přístup k navazování a uskutečňování dlouhodobých a relativně stabilních 

obchodních vztahů s potenciálními dodavateli, týkající se vzájemného předávání 

informací o vývoji zdrojů a potřeb a očekávaných změnách v technických a 

ekonomických podmínkách, 

 aktivní dlouhodobou spolupráci v otázkách kvality výrobků, zabezpečování inovací, 

zdokonalování dodavatelských, skladovacích, manipulačních a balících procesů. 

1.2 Proces nakupování a partnerství s dodavateli 

Nakupování považujeme za proces, ve kterém odběratelské organizace zabezpečují dodávky 

jako vstupy pro své vlastní procesy, přičemž zde mohou být zahrnuty i činnosti dopravy, příjmu, 

skladování, řízení zásob, ověřování shody dodávek apod. Management partnerství s dodavateli 

je však mnohem více než pouhé nakupování. 

Již výše zmíněná funkce nákupu je zajišťována efektivní realizací na sebe vzájemně 

navazujících činností. Logický sled těchto činností můžeme vidět na následujícím obrázku (viz 

Obr. 1). [5] 
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Obr. 1 – Tradiční činnosti procesu nakupování [5] 

Ačkoli se může funkce nákupu jevit jako uzavřený kruh, ve skutečnosti se jedná z důvodů 

technického rozvoje a procesů neustálého zlepšování o spirálu nakupování, přičemž jednu 

otočku chápeme jako posun na vyšší úroveň jednotlivých činností. 

Management partnerství s dodavateli tedy obohacuje proces nakupování o nové činnosti a 

přístupy, které tak posouvají odběratelsko-dodavatelské vztahy na kvalitativně vyšší úroveň. 

Dříve v minulosti byli dodavatelé považováni za nepřátele, kteří se snaží důvěřivého odběratele 

podvést – tento fakt se projevoval nejvíce u monopolních dodavatelů, kteří své jedinečné pozice 

až zneužívali. To vedlo odběratele k takzvané „odvetě“, jíž dodavateli dokazovali, že mají 

v záloze několik dalších vhodných dodavatelů. Takovéto chování není přínosem pro nikoho. 

Naopak velmi účinnou formou motivování dodavatelů je nabídka dlouhodobých vztahů ze 

strany odběratelů.  

Obdobně jako u výběru nejvhodnějšího dodavatele je tomu tak i u samotného přístupu 

k zabezpečování jakosti dodávek. Dominujícím přístupem k definování požadavků na jakost 

dodávek je striktní plnění specifikací, norem, předpisů apod. ovšem bez vazby na funkce, které 

má dodávka plnit směrem k odběratelům a konečným uživatelům produktů. Budoucnost 

partnerství s dodavateli tkví v propojení zájmů a požadavků finálních uživatelů s požadavky na 

dodávky. 

Základním kamenem partnerství s dodavateli a naplňování strategie win-win je přechod od 

formálních forem komunikace k systematické komunikaci, při které si oba partneři vyměňují 

všechny užitečné informace, včetně sdílení nejlepší praxe.  
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Prvořadým zájmem v rovnovážných vztazích je vyhledávání oblastí k dalšímu zlepšování 

vztahů, procesů a nakonec i produktů – dodávek. [5] 

Zatímco tradiční pojetí nákupu se zabývá kvalitou dodávek, partnerství s dodavateli 

upřednostňuje kvalitu vzájemných vztahů. Neboť kvalitní vztahy jsou považovány za výchozí 

předpoklad kvality dodávek. [5] 

1.2.1 Klíčové faktory úspěšnosti v dodavatelském řetězci 

Vynecháme-li hraniční články na začátku a na konci dodavatelského řetězce, můžeme označit 

zbývající účastníky jak za odběratele, tak zároveň i za dodavatele. Zvládání obou těchto rolí 

s maximální výkonnosti a co nejlepšími výsledky nemusí být pro vedení organizací ani pro 

samotné zaměstnance jednoduché. Organizace musí naplnit tzv. klíčové faktory úspěšnosti [5]:  

 jakost (schopnost plnit požadavky zákazníků, legislativy a dalších zainteresovaných 

stran); 

 čas (schopnost plnit požadavky co nejrychleji); 

 náklady (schopnost plnit požadavky rychle a navíc s co nejmenší spotřebou zdrojů); 

 znalosti zaměstnanců, které samozřejmě ovlivňují tři předešlé faktory. 

Obr. 2 – Klíčové faktory úspěšnosti v rámci dodavatelského řetězce [5] 

Tyto čtyři kritické faktory úspěšnosti (viz Obr. 2) se navzájem ovlivňují. Rozvíjí-li organizace 

znalosti svých zaměstnanců všemi vhodnými formami podle zásad a modelů tzv. učící se 

Znalosti 

 

Jakost 

 

 

 

Čas    Náklady 
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organizace, může tak na základě nově získaných znalostí rozvíjet své systémy managementu a 

aplikovat principy a modely excelence. Tím organizace dosáhne celkového zvýšení výkonnosti 

i výkonnosti jednotlivých procesů, přičemž nalezne příležitosti ke zlepšování svých procesů, 

činností a možností nových inovací, protože jedině tak je schopna přežít v konkurenčním 

prostředí trhu. [5] 

Myslíte-li, že se tento cyklus pohybuje po kružnici stále dokola, není tomu tak, neboť se jedná 

o spirálovitý jev, kde každý nový cyklus je vždy na vyšší úrovni výkonnosti nežli ten předchozí 

(viz Obr. 3). [5] 

 

Obr. 3 – Spirála zvyšování výkonnosti organizací [5] 

Úroveň vzájemných vztahů mezi odběratelem a dodavatelem značně ovlivňuje klíčové faktory 

úspěšnosti obou obchodních partnerů [5]:  

 vztahy založené na vzájemné nedůvěře 

Když dodavatelé neplní požadavky na jakost dodávek, jejich dodávky přicházejí pozdě, 

popřípadě obsahují neshody. To způsobuje odběrateli problémy s plynulostí a výkonností jeho 

procesu. Pak se odběratel snaží dohánět výpadky zvyšováním výkonnosti nad rámec reálných 

možností a to může způsobit vyšší objem neshod. Odběratel následně neplní stanovené termíny 

a potýká se s vysokými ztrátami vyvolané nízkou jakostí, tím pádem se může dostat do 

ekonomických problémů. Tyto všechny problémy mohou být způsobeny pouhým nezájmem 

odběratele o problémy dodavatele.  

Rozvoj znalostí 

zaměstnanců 

Rozvoj 
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 vztahy založené na bázi partnerství 

Odběratel může nabídnout dlouhodobou spolupráci spolehlivým dodavatelům, což je pozitivní 

motivací v rámci tohoto partnerství. Dodavatelé jsou pak ochotni využít své zdroje k rozvoji 

svých zaměstnanců, technologii a produktů, čímž snižují své náklady. Nižší náklady jsou 

výchozím bodem k zajímavějším nabídkám pro odběratele, aniž by se snižovala ekonomická 

výkonnost dodavatele. Sníží se ovšem variabilita hodnot znaků jakosti dodávek, což je 

pozitivum v rámci celkové spolehlivosti všech partnerů. Na základě vzájemné spolupráce, 

komunikace a celkové snahy o neustále zlepšování se vytvoří pevný rámec opravdového 

partnerství. 

Spirála zvyšování výkonnosti organizací se dotýká jak odběratelů, tak dodavatelů, a jsou-li 

jejich vztahy rozvíjeny na základě partnerství, zvýší se tak i kvalita dodávek, neboť právě ta je 

výsledkem kvality vzájemných vztahů. [5] 

1.2.2 Význam partnerství s dodavateli 

Dle definice EFQM můžeme chápat partnerství jako „pracovní vztah mezi dvěma nebo více 

zainteresovanými stranami, vytvářející přidanou hodnotu“. [6] Aplikujeme-li tuto definici, pak 

považujeme za partnerství s dodavateli takový pracovní vztah mezi odběratelem a dodavatelem, 

který je budován na bázi vzájemné důvěry a přináší hodnotu oběma partnerům. [5]  

Klíčové principy partnerství byly shrnuty v neformálním etickém kodexu. Tento kodex byl 

vyvinut americkou společností pro řízení jakosti ASQC Vendor-Vendee Technical Committee. 

Byla za tím motivace, aby oba jak odběratel, tak dodavatel pochopili, že mají společné zájmy, 

a to dosažení stejných cílů. Následuje výčet 12 zásad kodexu [7]: 

1. Osobní přístup. Všechna jednání v rámci obou funkcí řízení kvality a zabezpečování 

kvality by měla být ku prospěchu obou společností i zúčastněných osob. V případě 

problémů je nezbytné, aby nedošlo k ohrožení vzájemných vztahů. 

2. Objektivita. Jak odběratel, tak dodavatel by měli naplňovat všechny smluvní požadavky 

a stanovené cíle. Požadavky legislativy nemohou být ignorovány, ale oba mají rovněž 

morální povinnost dosáhnout uspokojivého finálního produktu. K vzájemnému 

prospěchu obou stran je, že dosažení cíle je doprovázeno spravedlivým rozdělením 

nákladů. Pokud ovšem má odběratel dodatečné požadavky, s nimiž jsou spojeny 

dodatečné náklady, měl by očekávat, že tyto náklady budou v jeho režii.  
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3. Specifikace produktu. Odběratel je plně odpovědný za jasnou, úplnou, správnou a 

dostatečnou specifikaci svých požadavků na dodávky. V rámci interpretace těchto 

požadavků by měly být poskytnuty dodavateli veškeré potřebné informace.  

4. Vzájemné porozumění. Na začátku všech kontraktů a po celou dobu životnosti smlouvy 

by mělo docházet k přímé komunikaci mezi oběma partnery. Přímá komunikace 

zajišťuje udržování vzájemného závazku vůči požadavkům na jakost.  

5. Hodnocení kvality. Povinností odběratele je spravedlivě ohodnotit výkonnost 

dodavatele a dodavatel má právo znát výsledky tohoto hodnocení, neboť tento faktor 

předpovídá budoucí vývoj vztahu s odběratelem. Je důležité zmínit spokojenost 

s dodavatelem, pokud je dosaženo uspokojivého výkonu dle stanoveného systému 

hodnocení, se kterým by měl být dodavatel seznámen. Následně prodiskutovat možné 

oblasti zlepšení, případně způsoby, jak tohoto zlepšení dosáhnout.  

6. Kvalita výrobku. Dodavatel by měl čestně a spravedlivě informovat odběratele o stavu 

zabezpečení jakosti svých dodávek. Rovněž je odpovědný za dodání aktuálních a 

přesných údajů vztahující se k dodávkám tak, jak je smluvně stanoveno. Jakékoli 

nesrovnalosti, které my mohly ohrozit plynulost procesů odběratele, by měly být 

okamžitě sděleny odpovědným osobám, aby se předešlo poškození dobré pověsti 

dodavatele. 

7. Nápravná opatření. Odběratel i dodavatel by měli aktivně realizovat a rozvíjet nápravná 

opatření. Když vyvstanou problémy, společná spolupráce při jejich řešení šetří nejen 

čas, ale i peníze. 

8. Technická výpomoc. Technická výpomoc by měla být odběratelem poskytnuta, 

zažádá-li dodavatel o ni. Jestliže dodavatel požádá odběratele o technickou výpomoc, 

má odběratel dvě možnosti, jak mu pomoci. Buď může dodavateli pomoci z vlastních 

zdrojů, nebo mu může doporučit nezávislý zdroj. Tato výpomoc ovšem neznamená, že 

by odběratel přebíral jakoukoli odpovědnost za produkt, který mu dodavatel poskytuje. 

Odběratel je jednoduše ochoten pomoci dodavateli s konkrétním problémem. 

9. Integrita. Dodavatel musí umožnit odběrateli přístup ke svému zařízení a vybavení, aby 

si odběratel mohl ověřit jejich funkčnost a/nebo jiné související funkce ve spojení se 

zabezpečováním kvality smluvních závazků. Dodavatel by měl za normálních okolností 

umožnit odběrateli provádět kontroly či zkoušky a posoudit výsledná data. Odběratel 

by neměl přijímat jakékoli dary, pohoštění či jiné úplatky, čímž se eliminují situace, pro 

něž by mohlo dojít k ohrožení úrovně jakosti. Jednoduše nedělejme nic, co by mohlo 

nás nebo naši společnost uvést do rozpaků. 
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10. Odměny. Oddělení řízení kvality nakupování by mělo nabádat své nákupčí, aby se 

orientovali pouze na ověřené dodavatele. Řízení jakosti by mělo sestavit a udržovat 

aktuální seznam kvalifikovaných dodavatelů na základě jejich výkonnosti. Při výběru 

dodavatelů je třeba zvážit využití těch nejkvalifikovanějších z hlediska kontroly jakosti 

a odměňovat ty dodavatele, kteří neustále poskytují vyhovující dodávky.  

11. Citlivé informace. Odběratel i dodavatel by se měli zdržet od vyzrazení citlivých 

informací, které získali důvěrně. Sdělení takovýchto citlivých informací porušuje etické 

a morální zásady. Zrazení důvěry je destrukcí pro odběratelsko-dodavatelské vztahy.  

12. Ochrana pověsti. Odběratel i dodavatel by se měli vyvarovat nepravdivým, 

nepodloženým, či zavádějícím výrokům. Integrita a profesionalita jsou svrchovanými 

rysy každého obchodního vztahu. Aby vzájemný vztah mohl dále růst a rozvíjet se, musí 

být partnerství založeno na základech otevřenosti a upřímnosti. Cokoli primitivnějšího 

pracuje vůči tomu, čeho se snažíme dosáhnout. 

Výše zmíněné principy tak potvrzují, že vztahy založené na partnerství s dodavateli poskytují 

široké spektrum možností k rozvoji a vzájemné spolupráci. Tyto aktivity se netýkají pouze 

procesu nakupování, nýbrž se na nich musí podílet všechny úrovně managementu a to 

v odběratelských, ale i v dodavatelských organizacích. Požadavky na rozvoj a budování těchto 

vzájemných vztahů nalezneme samozřejmě i v systémových standardech.  

1.3 Partnerství s dodavateli v systémových standardech 

Dosažení konkurenceschopnosti na trhu je cílem každé organizace. Předpokladem pro tento 

úspěch je dodržování mezinárodně uznávaných standardů – norem, které byly přijaty jako 

vhodná a respektovaná základna rozvoje systémů managementu organizací. 

K nejrozšířenějším a nejznámějším normám se bezesporu řadí normy ČSN EN ISO řady 9000, 

které formulují požadavky a doporučení pro budování a rozvoj systémů managementu kvality.  

V normě ČSN EN ISO 9000:2006 se uvádí kromě definic pojmů osm principů managementu 

kvality, které může vrcholové vedení používat pro vedení organizace ke zvýšení výkonnosti. 

Jedním z těchto principů je princip „vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy“, který je v normě 

definován následujícím způsobem: „Organizace a její dodavatelé jsou vzájemně závislí a jejich 

vzájemně prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet hodnotu.“ [8] Ačkoli pojem 

„partnerství“ zde přímo nenalezneme, je možné tento princip považovat za výchozí základnu 
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rozvoje partnerství s dodavateli [5], již dále rozšiřuje norma ČSN EN ISO 9004:2010 ve své 

příloze B – Principy managementu kvality, cituji [9]: 

„Princip 8: Vzájemně prospěšné dodavatelsko-odběratelské vztahy 

Organizace a její dodavatelé jsou nezávislé1 subjekty a vzájemně prospěšné vztahy zvyšují u 

obou stran schopnost vytvářet hodnotu. 

a) Klíčové přínosy 

 zvýšená schopnost vytvářet hodnotu pro obě strany, 

 flexibilita a rychlost společných reakcí na měnící se trh nebo potřeby a 

očekávání zákazníka, 

 optimalizace nákladů a zdrojů. 

b) Aplikování principů vzájemně prospěšných dodavatelsko-odběratelských vztahů běžně 

vede k 

 vytvoření vztahů, které vzájemně vyvažují krátkodobé a dlouhodobé přínosy, 

 sdílení odborných znalostí a zdrojů s partnery, 

 identifikování a výběru klíčových dodavatelů, 

 jasné a otevřené komunikaci, 

 sdílení informací a plánů týkajících se budoucnosti, 

 vytvoření společných činností vývoje a zlepšování, 

 inspirování, podněcování a uznávání zlepšení a úspěchů partnerů.“ 

Norma ČSN EN ISO 9004:2010 uvádí k definici principu vzájemně prospěšných dodavatelsko-

odběratelských vztahů i klíčové přínosy a rovněž vyzdvihuje pozitiva, která partnerství 

s dodavateli přináší. Princip vzájemně prospěšných dodavatelsko-odběratelských vztahů však 

není jediný, v němž se norma ČSN EN ISO 9004:2010 partnerství s dodavateli věnuje. O této 

problematice pojednává také kapitola 6.4 Partneři a dodavatelé. Cituji [9]: 

  

                                                 
1 Chybný překlad slova interdependent z anglického originálu do českého jazyka (korektura: vzájemně závislé) 
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„6.4 Partneři a dodavatelé 

6.4.1 Obecně 

Partnery mohou být dodavatelé výrobku, poskytovatelé služeb, technologické a finanční 

instituce, vládní a nevládní organizace a další zainteresované stany. Partneři mohou poskytovat 

jakýkoli zdroj, a to podle toho, jak je odsouhlaseno a stanoveno v dohodě o partnerství. 

Organizace a její partneři jsou nezávislé2 subjekty a vzájemně prospěšné vztahy zvyšují jejich 

schopnost vytvářet hodnotu. Organizace by měla o partnerství uvažovat jako o specifické formě 

vztahu s dodavateli v případě, že jsou dodavatelé schopni investovat do oblasti činností 

organizace a sdílet její zisk nebo ztrátu. 

Při budování partnerství by měla organizace brát v úvahu následující záležitosti 

 vhodné poskytování informací partnerům tak, aby byly maximalizovány jejich 

příspěvky, 

 podporování partnerů ve smyslu poskytování zdrojů (jako jsou informace, znalosti, 

odborné posouzení, technologie, procesy a sdílený výcvik), 

 sdílení zisků a ztrát s partnery a 

 zvyšování výkonnosti partnerů. 

6.4.2 Výběr, hodnocení a zvyšování způsobilosti dodavatelů a partnerů 

Organizace by měla vytvořit a udržovat proces identifikace, výběru a hodnocení svých 

dodavatelů a partnerů tak, aby docházelo k neustálému zlepšování jejich způsobilosti a bylo 

zajištěno, že jimi poskytované produkty a další zdroje splňují potřeby a očekávání organizace. 

Při výběru a hodnocení dodavatelů a partnerů by organizace měla brát v úvahu následující 

záležitosti  

 jejich přínos k činnostem organizace a jejich schopnost vytvářet hodnotu pro organizaci 

a její zainteresované strany, 

 potenciál pro neustálé zvyšování jejich způsobilosti, 

 zvyšování vlastní způsobilosti, kterého lze dosáhnout prostřednictvím spolupráce s 

dodavateli a partnery a 

                                                 
2 Chybný překlad slova interdependent z anglického originálu do českého jazyka (korektura: vzájemně závislé) 
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 rizika vyplývající ze vztahu s dodavateli a partnery. 

Organizace by se měla spolu s dodavateli a partnery snažit neustále zlepšovat kvalitu, cenu a 

dodávání produktů, které poskytují dodavatelé a partneři. Dále by se měla snažit neustále 

zvyšovat efektivnost svých systémů managementu, a to na základě pravidelného hodnocení a 

poskytování zpětné vazby ohledně jejich výkonnosti. 

Organizace by měla neustále přezkoumávat a posilovat své vztahy s dodavateli a partnery, a to 

s ohledem na rovnováhu mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli.“ 

Porovnáme-li normu ČSN EN ISO 9004:2010 s normou ČSN EN ISO 9001:2009, zjistíme 

značný nedostatek skutečné aplikace vzájemně prospěšných vztahů s partnery v rámci procesu 

nakupování u normy ČSN EN ISO 9001:2009 – tato norma se o partnerství s dodavateli vůbec 

nezmiňuje. Pouze v článku 7.4 nalezneme zmínku o dodavatelích v rámci nakupování. Cituji 

[10]:  

„7.4 Nákup  

7.4.1 Proces nákupu 

Organizace musí zajistit, aby nakupovaný produkt vyhovoval specifikovaným požadavkům na 

nákup. Typ a rozsah nástrojů řízení aplikovaných na dodavatele a na nakupovaný produkt musí 

být závislé na vlivu nakupovaného produktu, na následné realizaci produktu nebo na konečný 

produkt. 

Organizace musí hodnotit a vybírat dodavatele podle jejich schopnosti dodávat produkt 

v souladu s požadavky organizace. Musí být stanovena kritéria pro jejich výběr, hodnocení a 

opakované hodnocení. Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o výsledcích hodnocení a o 

všech nezbytných opatřeních vyplývajících z hodnocení. 

7.4.2 Informace pro nákup 

Informace pro nákup musí popisovat produkt, který má být nakoupen a podle okolností má 

zahrnovat 

a) požadavky na schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení, 

b) požadavky na kvalifikaci pracovníků a 

c) požadavky na systém managementu kvality. 
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Organizace musí zajistit přiměřenost specifikovaných požadavků na nákup dříve, než je sdělí 

dodavateli. 

7.4.3 Ověřování nakupovaného produktu 

Organizace musí stanovovat a uplatňovat inspekční nebo jiné činnosti nezbytné pro zajištění 

toho, že nakupovaný produkt splňuje specifikované požadavky nákupu. 

V případě, že organizace nebo její zákazník zamýšlí provést ověřování v prostorách dodavatele, 

musí organizace v informacích pro nákup uvést zamýšlený průběh ověřování a způsob uvolnění 

produktu.“ 

Z citovaného textu normy ČSN EN ISO 9001:2009 je patrné, že se problematice partnerství 

s dodavateli téměř vůbec nevěnuje, pouze v rámci vztahu ke kvalitě dodávanému produktu. 

Naopak nejdůmyslnější v rámci rozvoje partnerských vztahů s dodavateli je koncepce TQM, 

která je zastoupena v Evropě EFQM Modelem Excelence (viz Obr. 4). 

 

Obr. 4 – EFQM Model Excelence, verze r. 2013 [6] 

Pojem excelence je definován jako vynikající působení v oblasti řízení organizací a 

dosahovaných výsledcích díky efektivnímu implementování osmi principů [6]: 

 Vytváření hodnoty pro zákazníky 

PARTNERSTVÍ 

A ZDROJE 

100 bodů 

LIDÉ 

100 bodů 

STRATEGIE 

100 bodů 

PROCESY, 

PRODUKTY 

A SLUŽBY 

100 bodů 

VEDENÍ 

100 bodů 

VÝSLEDKY: 

SPOLEČNOST 
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VÝSLEDKY: 

LIDÉ 

100 bodů 

VÝSLEDKY: 

ZÁKAZNÍCI 

150 bodů 

KLÍČOVÉ 

VÝSLEDKY 

150 bodů 

NÁSTROJE A PROSTŘEDKY VÝSLEDKY 

INOVACE, TVOŘIVOST A UČENÍ 

SE 
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 Vytváření trvale udržitelné budoucnosti 

 Rozvíjení schopnosti organizace 

 Využívání kreativity a inovací 

 Vedení na základě vize, inspirace a integrity 

 Agilní řízení 

 Dosahování úspěchu díky schopnostem pracovníků 

 Trvalé dosahování vynikajících výsledků 

V jednom z osmi principů excelence – Rozvíjení schopností organizace – nalezneme nepřímo 

zmínku o partnerství s dodavateli: „Excelentní organizace rozvíjejí svoje schopnosti efektivním 

řízením změn uvnitř i vně organizace. Spolupracují s partnery, aby dosáhly vzájemného 

prospěchu a zvýšily hodnotu pro příslušné zainteresované strany, a to tím, že se vzájemně 

podporují expertně, zdroji a znalostmi. [6]“ Rovněž kritérium Partnerství a zdroje je jedním z 

devíti základních kritérií EFQM Modelu Excelence, kde nalezneme doporučení k naplňování 

tohoto kritéria, neboť právě toto kritérium je orientováno na tvorbu a rozvoj partnerství s 

dodavateli. Porovnáme-li EFQM Model Excelence s dalšími standardy, můžeme říci, že právě 

EFQM Model Excelence poskytuje nejrozsáhlejší podporu pro rozvoj partnerství s dodavateli. 

1.4 Shrnutí  

Proces nakupování je jedním z nejdůležitějších nevýrobních procesů organizace, jehož úkolem 

je zabezpečení všech potřebných materiálových vstupů do výrobního procesu. Tento proces 

nesmí být chápán jako izolovaný proces, neboť je provázán se všemi ostatními procesy 

v organizaci v rámci procesního přístupu. Nedílnou součástí procesu nakupování je výběr, 

hodnocení a zvyšování způsobilosti dodavatelů a partnerů, s nimiž organizace spolupracuje. 

Procesní chápání nakupování patří mezi požadavky odvětvových standardů a normy ČSN EN 

ISO 9001:2009. EFQM Model Excelence pak poskytuje nejbohatší podporu v rámci rozvoje 

partnerství s dodavateli. Jsou-li dodavatelsko-odběratelské vztahy rozvíjeny na základě 

partnerství, zvyšuje se tak kvalita dodávek, díky níž se zvyšuje výkonnost procesu nakupování, 

potažmo i celková výkonnost organizace.  
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2 Teoretická východiska pro analýzu měření výkonnosti procesu nakupování 

2.1 Definice základních pojmů a názvosloví 

V rámci aplikace požadavků souboru norem řady ISO 9000 musí všechny organizace řešit 

problematiku postupů měření a monitorování výkonnosti procesů. Tento požadavek se 

vyskytuje nejen v normách řady ISO 9000, ale také je základním předpokladem firemní 

úspěšnosti vedoucí k excelenci podle doporučení EFQM Modelu Excelence. Měření a 

monitorování výkonnosti procesů nalezneme jak v kapitole 8.2.3 Monitorování a měření 

procesů normy ČSN EN ISO 9001:2009, tak v kapitolách 7 Management procesů a 8 

Monitorování, měření, analýza a přezkoumání normy ČSN EN ISO 9004:2010. 

Níže uvedené definice jsou převzaty z normy ČSN EN ISO 9000:2006 [8]: 

Proces je definován jako soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, 

který přeměňuje vstupy na výstupy (viz Obr. 5). 

 

 

 

Vlastník procesu 

Hlas vlastníka procesu Hlas zákazníků 

Dodavatelé Zákazníci 

interní 

externí  

interní 

externí  

Regulátory 

Zdroje 

Vstupy Výstupy 
Proces 

Obr. 5 – Základní model procesu [15] 
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Efektivnost je rozsah, ve kterém jsou plánované činnosti realizovány a plánované výsledky 

dosaženy. Jedná se o stupeň plnění cíle, tedy co je dosaženo oproti plánovaným záměrům. 

Účinnost je vztah mezi dosaženým výsledkem a použitými zdroji. V praxi je též vžit pojem 

hospodárnost nebo produktivita (míra využití zdrojů v podobě výstupů) tedy, jak bylo 

realizovaných výsledků dosaženo. 

Vzhledem k neúplnosti názvosloví normy ČSN EN ISO 9000:2006, která pojem „výkonnost“ 

vůbec nedefinuje, můžeme využít definice tohoto pojmu podle EFQM [6]: 

Výkonnost je míra dosahovaných výsledků jednotlivci, skupinami, organizací i procesy. 

Jestliže tedy chceme výkonnost měřit, musíme tak činit v porovnání s definovanou, tzv. cílovou 

hodnotou výsledku. 

2.2 Koncept měření výkonnosti procesů 

Základem jakékoli analýzy či aplikace metody měření výkonnosti procesů je pochopení její 

definice a jejích výhod. 

Pod měřením výkonosti procesů chápeme aktivity, které mají poskytovat objektivní a přesné 

informace o průběhu jednotlivých procesů, tak aby tyto procesy mohly být jejich vlastníky 

průběžně, tzn. operativně řízeny za účelem plnění všech požadavků na procesy kladených. [11] 

Efektivní měření výkonnosti nám poskytuje informace o tom [12]: 

 jak dobře to děláme, 

 jak plníme vytyčené cíle, 

 zda jsou naši zákazníci spokojeni, 

 zda jsou procesy statisticky stabilní a  

 zda a kde jsou nezbytná zlepšení. 

Měření výkonnosti procesů nám tedy poskytují informace nezbytné pro inteligentní 

rozhodování na základě faktů o tom, co děláme. Měření výkonnosti je vždy spjato s vytyčenými 

cíli a může být reprezentováno jednorozměrnými jednotkami, jako jsou dny, metry, vteřiny, 

koruny, počty reportů, počty zmetků či průběžná doba výroby jednoho výrobku. Takováto 

měření nám mohou ukázat rozdíly ve výrobním procesu nebo odchylky od specifikací návrhu. 

[12] 
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Mark Graham Brown zmiňuje ve své knize tři hlavní důvody, proč by mělo být měření 

výkonnosti procesů použito [13]: 

 Měření poskytuje konkrétní údaje, na základě kterých je možné dělat správná obchodní 

rozhodnutí, čímž se eliminuje rozhodování na základě intuice. 

 Měření identifikuje oblasti, na které je potřeba se zaměřit, a poskytuje tak pozitivní vliv 

na tyto oblasti. 

 Bez měření není možné zlepšení. Nemáme-li informace o úrovni, na které se nacházíme, 

nejsme schopni určit směr, kterým se budeme dále ubírat, natož pak kde bychom chtěli 

v budoucnu být. 

Význam měření výkonnosti procesu se zvyšuje s poznáním, že být úspěšným v dlouhodobém 

horizontu vyžaduje uspokojování potřeb všech zainteresovaných stran včetně zákazníků, 

spotřebitelů, zaměstnanců, dodavatelů a ostatních, (ale i měření výkonnosti proti těmto 

potřebám). Zatímco význam měření výkonnosti procesu je obtížné vyčíslit, je zřejmé, že 

prakticky ve všech výzkumech a případových studiích na organizační zlepšení hraje měření 

výkonnosti procesu ústřední roli. Za zmínku stojí, že měření výkonnosti procesu je požadavkem 

pro benchmarking či podnikovou excelenci. [13] 

EFQM Model Excelence se zmiňuje o měření výkonnosti procesů ve svém principu Agilní 

řízení: „Excelentní organizace jsou široce uznávané pro svoji schopnost efektivně a účinně 

identifikovat příležitosti a hrozby a reagovat na ně. Excelentní organizace v praxi vytvářejí 

vhodné kombinace ukazatelů výkonnosti procesů a souvisejících měřítek výstupů umožňující 

přezkoumání účelnosti a účinnosti klíčových procesů a jejich podílu na dosažení strategických 

cílů“ [6]. 

2.3 Východiska měření výkonnosti procesů 

Ve výrobních procesech se výkonnost vždy určitým způsobem měřila a měřit bude. Na druhé 

straně může být problémem to, že výkonnost je nutné měřit u všech procesů v systému 

managementu kvality, tedy i u nevýrobních procesů. 

Bez předem stanovené struktury a logiky výběru, které ukazatele budou vhodné pro měření 

výkonnosti procesů, může organizace skončit s ukazateli, které nedávají téměř žádný smysl. 

Pak se bude provádět měření prakticky všeho – každé činnosti, každého výstupu, každé 
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proměnné – neposkytující jasný obraz o výkonnosti procesů. Takováto praxe ale nebude mít 

pro organizaci vypovídající hodnotu. [14] 

2.3.1 Vázanost měření výkonnosti procesů na stanovení cílů 

Výkonnost, jak již bylo výše uvedeno, je mírou dosahovaných výsledků. Všechny postupy 

měření výkonnosti procesů se tedy musí opírat o vhodnou základnu, etalon. Takovým etalonem 

by měly být vždy stanovené cílové hodnoty výkonnosti, jimž se v systémech managementu 

kvality říká cíle kvality. Pod nimi si můžeme představit něco, oč se usiluje, nebo na co se někdo 

zaměřuje ve vztahu ke kvalitě. Podle koncepce TQM i souboru norem ISO 9000 mají být cíle 

kvality plánovány pro všechny organizační úrovně, tedy aby cíle kvality měl každý útvar v 

organizaci. Cíle kvality však musí korespondovat s politikou kvality, což je strategické 

vyhlášení, které formuluje celkové strategické záměry vedení organizace s ohledem na kvalitu. 

[15] Pokud organizace hodlá měřit výkonnost procesů, musí dodržet následující algoritmus (viz 

Obr. 6) [11]: 

 

Odvodit vhodné ukazatele výkonnosti procesů 

dané organizační jednotky 

Stanovit ukazatele výkonnosti organizační 

jednotky 

 

Přerozdělit tyto cíle na všechny organizační 

jednotky  

Definovat cíle jakosti celé organizace 

Deklarovat politiku jakosti 

Obr. 6 – Algoritmus definování ukazatelů výkonnosti procesů [11] 
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Neboť určení vhodných ukazatelů pro měření výkonnosti procesů je samozřejmě nezbytné, ba 

dokonce klíčové, bude této problematice věnována celá podkapitola. Uvědomme si však 

důležitý poznatek, že měření výkonnosti bez stanovených cílů kvality není reálné. 

2.3.2 Požadavky na měření výkonnosti procesů 

Měření výkonnosti procesů musí také splňovat určité požadavky [11] [15]: 

 Validita (platnost) měření. Dosažení stavu důvěry k informacím, které na základě 

měření výkonnosti získávají jak vlastníci procesů, tak i některé další zainteresované 

osoby v organizaci. 

 Úplnost měření. Měření výkonnosti procesů musí postihovat všechny významné 

aspekty a faktory průběhu a realizace procesů, aby bylo možné objektivně identifikovat 

oblasti dalšího zlepšování výkonnosti. 

 Dostatečná podrobnost měření. Nestačí měřit pouze výstupy z procesů. Měřit musíme 

i na vstupu do procesu i v průběhu vlastního procesu, na všech místech s možností 

vzniku variability. 

 Dostatečná frekvence měření.  Na požadovanou přesnost měření má velký vliv i jejich 

četnost. Nesprávně stanovená četnost měření může vést k velmi zkresleným údajům. K 

určení postačující četnosti měření bychom měli poznat i způsobilost procesu. 

 Požadovaná přesnost měření. Dosažení stavu důvěry k informacím z měření 

výkonnosti procesů je podmíněno i jejich odpovídající přesností. Není ani tak důležitá 

absolutní přesnost jednotlivých měření (tj. výpočtu ukazatelů výkonnosti), jako poznání 

skutečných trendů ve vývoji sledovaných ukazatelů.  

 Možnost odhalení mezer výkonnosti. Měření výkonnosti procesů musí být 

projektováno tak, aby bylo možné odhalit alespoň 80 % všech odchylek od plánovaných 

hodnot. Analýza těchto odchylek pak odhalí i mezery výkonnosti, které musí být 

chápány jako příležitosti k dalšímu zlepšování výkonnosti. 

 Správné načasování měření. Získání dat z měření výkonnosti procesů je pouze jedna 

stránka problému. Druhou stránkou je pak rychlost, s jakou pracovníci analyzující 

získaná data jsou schopni zpracované informace dopravit vlastníkovi procesu. Tato 

rychlost by měla být co nejvyšší. Musíme mít totiž na paměti, že měření výkonnosti 

procesů slouží k získání informací, které jsou žádoucí pro operativní řízení procesů (tj. 

krátkodobé, bezprostředně reagující na zjištění).  
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 Stálost získaných dat v čase. Ukazatele výkonnosti procesů musí mít takovou povahu, 

aby jejich hodnoty nebyly závislé na různých sezónních proměnných. V definování 

ukazatelů pro měření výkonnosti tak hraje velmi důležitou roli volba správné srovnávací 

základny. Vlastníci procesu musí mít příležitost porovnávat současné hodnoty ukazatelů 

s minulými. Proto by při návrhu ukazatelů měly převládat snahy o konstrukci různých 

poměrových ukazatelů, nebo využití přímých finančních měřítek. 

 Snadná srozumitelnost informací.  Pro všechny pracovníky, kteří mají ve své činnosti 

používat informace z měření výkonnosti, musí být tyto informace zcela jasné, 

srozumitelné a tedy i lehce interpretovatelné. 

 Odpovědnost za výsledky měření. Stejně jako u jiných procesů v systémech 

managementu jakosti, tak i u měření výkonnosti procesů musí být stanovena konkrétní 

odpovědnost za průběh měření a zpracování výsledků na určitého pracovníka 

organizace. Tento pracovník však musí mít šanci svou odpovědnost nést, tedy musí být 

pro tyto činnosti příslušně odborně připraven a musí mít i příslušné pravomoci např. 

vstupovat do míst realizace procesů, monitorovat práci lidí apod. 

V praxi lze přepokládat, že se řídící pracovníci i vlastníci procesů budou muset vždy rozhodovat 

mezi potřebností měření výkonnosti a dostupností zdrojů a pracností, jež se s vybranými 

měřeními pojí. Obzvláště u požadavků na podrobnost, frekvenci a přesnost měření, které 

významně ovlivňují i náklady, které se s měřením výkonnosti pojí. Odpovědnost leží v rukou 

vlastníků procesů, kteří musí nalézt optimální poměr mezi potřebami a možnostmi řešení na 

základě míry závažnosti konkrétního procesu a jeho podílu na plnění cílů kvality. Obzvláště 

klíčové procesy by neměly být ovlivněny omezeností zdrojů a měly by splňovat všechny výše 

uvedené požadavky. [15] 

2.3.3 Volba ukazatelů pro měření výkonnosti procesů 

Jedním z nejdůležitějších kroků měření výkonnosti procesů je návrh vhodných ukazatelů, které 

by výkonnost nestranně charakterizovaly. Pro volbu ukazatelů měření výkonnosti procesů 

bychom měli dodržet následující postup [11]: 

1. Přesně definovat proces, u kterého hodláme měřit výkonnost (vedením organizace nebo 

vedením příslušné organizační jednotky). 

2. Sestavit skupinu zkušených pracovníků pro volbu ukazatelů (vlastníkem daného 

procesu). 
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3. Aplikovat brainstorming na téma volby ukazatelů pro měření výkonnosti procesu, který 

by moderoval a vedl vlastník procesu. 

4. Vybrat nejvhodnější ukazatele z brainstormingem navržené škály ukazatelů tak, aby 

aplikace nezaznamenala neefektivní nárůst pracnosti, ale aby byla zachována 

maximální vypovídající schopnost o skutečné výkonnosti daného procesu (celou 

skupinou pracovníků, ve které je nutné dosáhnout konsensu). 

5. Navrhnout matematické vztahy pro výpočet jednotlivých ukazatelů výkonnosti procesů 

(celou skupinou pracovníků). 

6. Stanovit potřebné informační vstupy pro výpočet ukazatelů výkonnosti vlastníkem 

procesu. 

Výběr vhodných ukazatelů procesu je v rukou vlastníka procesu, který je vždy nejdůležitějším 

zákazníkem a mnohdy i sám osobně daná měření vykonává. Mělo by mu proto záležet na kvalitě 

výběru ukazatelů, z nichž bude usuzovat efektivní, resp. neefektivní průběh jím řízeného 

procesu. 

2.3.3.1 Požadavky na ukazatele výkonnosti procesů 

Výše byl stanoven postup pro volbu ukazatelů měření výkonnosti procesů. Cílem této části je 

soubor požadavků, které by měli ukazatelé výkonnosti procesů splňovat [16]: 

 Měřitelnost: Pokud ukazatelé výkonnosti procesů nejsou kvantitativní povahy, měly by 

být transformovány. 

 Citlivost: Citlivost určuje minimální velikost rozdílu ve výkonnosti procesu, jež je 

zaznamenatelná jako změna v procesu. Citlivé ukazatele jsou tedy schopny zaznamenat 

sebemenší změnu v procesu. 

 Linearita: Linearita vyjadřuje, do jaké míry jsou změny ve výkonnosti procesu shodné 

s hodnotou daného ukazatele. 

 Spolehlivost: Spolehlivý ukazatel výkonnosti procesu je takový, který umožňuje 

bezchybné měření výkonnosti procesu. 

 Účinnost: Pokud samotné měření vyžaduje lidské, finanční či jiné zdroje, musí být 

přínosné z hlediska vynaložených nákladů. 

 Orientace na zlepšování: Ukazatele výkonnosti procesu by měly spíše klást důraz na 

zlepšování procesu než na shodu s požadavky.  
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2.3.3.2 Univerzální ukazatele výkonnosti procesů 

Ačkoliv charakter většiny ukazatelů souvisí s jedinečností procesů, existují určité ukazatele, 

které mají univerzální charakter [15]: 

 průběžná doba procesu, 

 efektivní využití doby procesu, 

 celkové náklady na proces, 

 efektivní využití nákladů, 

 podíl neshod v procesu, 

 úroveň Sigma způsobilosti, 

 využití disponibilních kapacit v procesu, 

 počet registrovaných odchylek v procesu apod. 

Tyto univerzální ukazatele však nemohou pokrýt potřebu celkového měření výkonnosti všech 

procesů, a proto je vhodnější volit i další, už specifické ukazatele pro výrobní a nevýrobní 

procesy.  

2.3.3.3 Ukazatele měření výkonnosti výrobních procesů 

Výrobní proces je jakýkoli proces přeměny vstupů na výstupy za použití technologie. Například 

ukazatele tohoto typu se využívají k operativnímu řízení výroby [17]: 

 produktivita na pracovníka, 

 produktivita stroje, 

 výtěžnost vstupů, 

 průměrná ziskovost na pracovníka, 

 podíl neshodných výrobků k výstupům, 

 počet odpracovaných hodin k výkonům, 

 pružnost reakce na změny ve výrobě apod. 

2.3.3.4 Ukazatele měření výkonnosti nevýrobních procesů 

Nevýrobní procesy jsou všechny ostatní procesy, jež probíhají v rámci realizace produktu [15]: 

a) ještě před samou výrobou, 

b) v jejím průběhu nebo 

c) po skončení výroby. 
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Vzhledem k normativní povinnosti měření výkonnosti všech procesů organizace je zřejmé, že 

i nevýrobní procesy budou systémovému měření vystaveny, neboť i tyto procesy mají své 

vlastníky a probíhají s různou efektivností. [15] 

Mezi nevýrobní procesy bezesporu patří proces nakupování. Podíl hodnoty nakupovaných 

vstupů na hodnotě výstupů trvale roste a v některých případech přesahuje i 70% [15]. Tento 

fakt je důkazem, že výkonnost procesu nakupování může výrazně ovlivnit výkonnost celé 

organizace, proto je měření výkonnosti procesu nakupování důležitým aspektem celkového 

měření výkonnosti organizace. 

2.4 Shrnutí 

Měření výkonnosti procesů je nedílnou součástí požadavků odvětvových standardů, norem řady 

ISO 9000 a také předpokladem úspěšnosti organizace v rámci EFQM Modelu Excelence. To 

co neumíme měřit, nebudeme schopni ani řídit. Proto je měření výkonnosti procesů důležité, 

neboť lidé v organizaci respektují stanovené cíle a snaží se jich dosáhnout. Rovněž zákazník, 

ať už vnitřní nebo vnější, ovlivňuje výkonnost procesů. Všechna měření musí směřovat ke 

splnění stanovených cílů a zároveň zákazníkovy spokojenosti.  

V dnešním vysoce konkurenčním prostředí musí organizace prozkoumat jakoukoli příležitost 

ke zlepšení své konkurenční výhody. Neustálé zlepšování je klíčem k úspěchu na tomto trhu. 

Za účelem dosažení značného pokroku na cestě k zlepšení musíme nejprve změřit a zhodnotit 

pozici, na které se nacházíme. Měření výkonnosti procesů nám tyto informace poskytne. 

Abychom byli schopni určit jak silné tak slabé stránky organizace, musí být stanoveny vhodné 

ukazatele pro měření výkonnosti procesů. Výkonnost je nutné měřit u všech procesů 

v organizaci, tedy jak výrobních tak nevýrobních procesů. 

Praktická část této diplomové práce se bude zabývat právě měřením výkonnosti procesu 

nakupování, neboť jak již výše bylo řečeno, výkonnost procesu nakupování může výrazně 

ovlivnit výkonnost celé organizace. 
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Praktická část 

3 Charakteristika společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je nejvýznamnější 

českou strojírenskou skupinou se silnou pozicí ve 

vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti 

dodávek velkých investičních celků. Zahrnuje okolo třicítky 

firem. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní 

výrobní základnou a know-how založeným na výzkumu a 

vývoji. V prosinci 2013 oslavila značka VÍTKOVICE své 

185 narozeniny. Tradiční výroba sériových produktů a 

inženýrské obory byly doplněny dvěma novými oblastmi: 

Green Technology – CNG a bioplyn – a Informačními  technologiemi. Vítkovice jsou v 

současnosti  evropským  lídrem ve výrobě ocelových lahví se supermoderní výrobní linkou, 

mají téměř pětinový podíl na světovém trhu speciálních zalomených hřídelí pro velké námořní 

lodě. Tato skupina se řadí k těm, kteří dynamicky rozvíjejí projekt pro přechod pohonu 

automobilů z klasických paliv na alternativní  pohon stlačeným zemním plynem. Vítkovice jsou 

vlastníkem certifikátů od významných renomovaných inspekčních společností. 

Z důležitých zakázek posledních let je možno uvést střešní konstrukci pražské O2 arény, stavbu 

hangáru u Mošnova či rekonstrukci historické ocelové konstrukce železničního nádraží ve 

Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Vzhledem k tomu, že IT technologie považují Vítkovice 

v současnosti za zcela zásadní, stávají se také prostředkem ke komplexním dodávkám 

sofistikovaných strojírenských výrobků a celků na klíč. Vývoj, konstrukce, projektování, řízení 

a ovládání systémů a technologií třetího tisíciletí je jednoznačně postaveno na informačních a 

komunikačních technologiích. 

Cíle 

 Globální lídr špičkových strojírenských technologií; 

 Řízení specializovaných inženýrských oborů; 

 Rozvoj svých aktivit kvalifikovanými pracovníky v souladu se zájmy svých akcionářů 

a s ohledem na ochranu životního prostředí. [18] 
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Strategie 

Strategie skupiny je založena na třech základních pilířích [18]: 

 GREEN TECHNOLOGY 

 VÝROBA A ENGINEERING 

 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

Historie 

 1828 – Vydán přípis olomouckého arcibiskupa Rudolfa Habsburského, ve kterém 

Riepla a správce frýdlantských železáren Franze Kleinpetra založením železářského 

závodu. 

 1830 – Došlo k zapálení první pudlovací pece ve vítkovické Rudolfově huti. 

 1858 – Ve Vítkovicích vznikla první mostní konstrukce pro most přes Labe v 

Litoměřicích. 

 1876 – Generálním ředitelem byl jmenován Paul Kupelwieser, jenž mimo jiné vystavěl 

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

Vítkovic vybudoval město jedinečné nejen svou charakteristickou architekturou, ale i 

vyspělou sociální vybaveností. 

 1910 – Vznikla první vítkovická ozubená kola. 

 1957 – Odlit první vakuově odlitý ingot. Vyrobena první skládaná hřídel. 

 1992 – 31. ledna vznikla akciová společnost VÍTKOVICE. 

 2001 – 18. dubna vznik VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

 2011 – Uvedena do provozu kovárna třetího tisíciletí s linkou radiálního rychlokovacího 

stroje. [19] 

3.1 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je 

významná strojírenská společnost s vlastní výrobou 

oceli (viz   Obr. 7), která se zaměřuje na dodávky 

zejména v oblasti těžkých ocelových odlitků, 

opracovaných výkovků, zalomených hřídelí a dílů 

lodí, zařízení oceláren a válcoven, tvářecích   Obr. 7 – Vlastní výroba oceli [20] 
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zařízení a válcovaných obručí pro železniční průmysl. Své úsilí směřuje na zvyšování podílu 

výroby a dodávek strojírenských produktů s vysokou přidanou hodnotou. [20] 

V současnosti je výrobní kapacita společnosti 200 kt / rok [21]: 

 Kovárenské ingoty do hmotnosti 190 tun 

 Brámové ingoty do hmotnosti 38 tun 

 Kruhové ingoty do hmotnosti 23 tun 

 Tekutá ocel pro vlastní slévárnu 

3.2 Hlavní obory a jejich stručná charakteristika  

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. získala významnou pozici na trhu díky svému 

vysoce flexibilnímu rozsáhlému výrobnímu programu. 

Mezi její hlavní výrobní obory neodmyslitelně patří [20]: 

1. Ingoty 

Výroba kompletního sortimentu ingotů (Obr. 8) o hmotnostech od 2 do 190 tun a v jakostech 

materiálů dle požadavků zákazníka. Sortiment ingotů je vyráběn v modernizované ocelárně 

s roční kapacitou cca 200 000 tun. 

 

Obr. 8 – Ingoty [20] 
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2. Kované tyče, bloky a válcované kruhy 

Komplexní výroba kovaných tyčí a bloků (Obr. 9) v rozměrech D 200 – 1 500 mm nebo kvadrát 

od 200 x 200 mm do 1 500 x 1 500 mm v jakostech materiálů dle požadavků zákazníka. 

 

Obr. 9 – Kované bloky [20] 

3. Odlitky 

Výroba ocelových odlitků (Obr. 10) ve váhových kategoriích od 2 000 kg do 170 000 kg 

expedované hmotnosti v jakostech materiálů dle požadavků zákazníků. Dodávky odlitků jsou 

prováděny v hrubovaném nebo finálním stavu. 

 

Obr. 10 – Ocelový odlitek [20] 
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4. Lodní díly 

Komponenty pro dvoutaktní pomaluběžné dieselové lodní motory – zalomené hřídele (viz Obr. 

11), ojnice, pístnice, víka válců, hlavy motorů, křižákové čepy. 

Komponenty pro stavbu lodí – kormidlové systémy a jejich části, vrtulové a spojovací hřídele, 

záďové kladky a fixní patky. 

 

Obr. 11 – Zalomená hřídel [20] 

5. Výrobky pro energetiku 

Finálně opracované výkovky (např. Obr. 12) pro turbíny a další soustrojí elektráren, a to jak 

klasické na tuhá paliva, tak také větrné, vodní a jaderné o kusové hmotnosti 2 – 150 tun pro 

vlastní potřeby České republiky i pro zahraniční odběratele. 

 

Obr. 12 – Spojovací hřídel [20] 
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6. Opracované strojní součásti 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. disponují širokou škálou technologií a zařízení pro 

finální opracování nejnáročnějších strojních součástí (výkovků, odlitků (Obr. 13) a svařenců). 

 

Obr. 13 – Opracovaný odlitek [20] 

7. Engineering zařízení oceláren 

Dodávání zařízení oceláren „na klíč“ dle vlastního know-how i podle know-how zákazníků (viz 

Obr. 14). 

 

Obr. 14 – Engineering zařízení oceláren [20] 
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8. Engineering zařízení pro tváření kovů 

Dodávání zařízení na tváření kovů „na klíč“ dle vlastního know-how i podle know-how 

zákazníků (viz Obr. 15). 

 

Obr. 15 – Engineering zařízení na tváření kovů [20] 

9. Engineering speciálních zařízení pro těžký 

průmysl 

Dodávky hlavních komponentů pro povrchovou a 

důlní těžbu, výrobu koksu a surového železa, zejména 

dle know-how zákazníků, a to jak pro externí 

zákazníky v České republice, tak také v Evropě a Asii 

(viz Obr. 16). 

  

 

Obr. 16 – Komponenty speciálního 

zařízení [20] 
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3.3 Budování systému managementu kvality 

Vrcholové vedení VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. prostřednictvím politiky kvality 

v souladu se strategickými záměry společnosti stanovuje rozhodující záměry pro neustálé 

zlepšování výkonnosti systému managementu jakosti. 

Politika kvality vychází z vize a strategie vrcholového vedení a marketingových studií 

zajišťovaných výrobních oborů. Politika kvality je považována za prostředek vedoucí 

společnost ke zlepšování její výkonnosti. 

V rámci politiky kvality se společnost zavazuje [22]: 

 Poznávat a analyzovat současné i budoucí potřeby a očekávání zákazníků 

 Zajišťovat plnění všech požadavků zákazníků, včetně ekologických parametrů produktů 

 Monitorovat a vyhodnocovat úroveň spokojenosti zákazníků s dodávanými produkty 

 Vytvářet pracovní prostředí, které pozitivně ovlivňuje plnění požadavků na jakost a 

dosahování záměru vyhlášených vrcholovým vedením 

 Využívat znalosti, schopnosti a dovednosti zaměstnanců pro řízení procesů a pro 

vykonávání pracovních činností 

 Rozvíjet úroveň odborné způsobilosti zaměstnanců 

 Hodnotit výkonnost, uznávat osobní přistup a přínos zaměstnanců 

 Uplatňovat stanovené odpovědnosti a pravomoci pro účinné a efektivní řízení a 

provádění procesů 

 Plánovat a zajišťovat dostupnost zdrojů potřebných pro provádění procesů 

 Uplatňovat a rozvíjet systém managementu jakosti dle stanovení norem ČSN EN ISO 

souboru 9000 : 2001 

 Zajišťovat součinnost zaměstnanců pro efektivní plnění veškerých požadavků našich 

zákazníků a záměrů vyhlášených vrcholovým vedením 

 Monitorovat funkci procesů a hodnotit výkonnost procesů 

 Provádět analýzu procesů a získaných objektivních údajů 

 Analyzovat příčiny nežádoucích stavů a včas přijímat opatření pro zlepšování jakosti 

 Uplatňovat týmovou práci pro rozhodování a řešení problematiky jakosti 

 Monitorovat výkonnost a hodnotit způsobilost našich dodavatelů 

 Vytvářet a udržovat vzájemně prospěšné vztahy s našimi dodavateli 
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Cíl společnosti 

Cílem společnosti je být vyhledávaným, obchodně i ekonomicky prosperujícím dodavatelem 

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, zaměřeným na zvyšování podílu dodávek strojírenských produktů s vysokou přidanou 

hodnotou. [22] 

Organizační struktura firmy 

Na Obr. 17 je vyobrazeno současné organizační členění struktury společnosti VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s. [23]: 

 

Systém řízení kvality 

Celý systém certifikace firmy VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je rozdělen do čtyř 

částí [24]: 

Předseda 

představenstva 

Místopředseda 

představenstva 

Člen 

představenstva 

Generální 

ředitel 

Ředitel pro 

jakost 

Personální 

ředitel 

Technický 

ředitel 

Finanční 

ředitel 

Obchodní 

ředitel 

Ředitel 

nákupu 

Výrobní 

ředitel 

Ředitel PBU 

Strojírenská 

metalurgie 

Ředitel PBU 

Lodní díly 

Ředitel PBU 

Montovaná 

výroba 

Ředitel PBU 

Engineering 

Těžká mechanika 

- Obrobna 

Těžká mechanika 

– Montáž 

Ocelárna 

Kovárna 

Slévárna 

Obr. 17- Organizační struktura společnosti [23] 
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1. Certifikace systému managementu jakosti dle standardu EN ISO 9001:2008 

Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) 

2. Systém environmentálního managementu dle standardu EN ISO 14001  

ČSN EN ISO 14001:2005  

3. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle standardu 

OHSAS 18001 

ČSN OHSAS 18001:2008  

4. Národní cena České republiky 

Společenská odpovědnost firem (CSR - Corporate Social Responsibility)  

Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 

9001 již od roku 1994. Systém managementu kvality byl naposledy auditován společností 

Lloyd’s Register Quality Assurance, která na základě provedeného auditu dne 1. července 2011 

vystavila certifikát s platností do 30. června 2014. 

3.4 Shrnutí 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. vznikla 18. dubna 2001 a je jednou z hlavních 

součástí velké české strojírenské skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Její výrobní 

program je neodmyslitelně spjat s výrobou zalomených hřídelí pro lodní dieselové motory, 

ocelových odlitků či kovaných tyčí a bloků. Vizí společnosti je být vyhledávaným, obchodně i 

ekonomicky prosperujícím dodavatelem ve strojírenské oblasti. 

Ačkoli se společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. zavazuje v rámci politiky 

kvality a dokumentace systému managementu kvality k plnění závazných požadavků 

vyplývajících z certifikace dle normy ČSN EN ISO 9001, co se týká měření výkonnosti procesu 

nakupování, činí tak formálně. 

Vedení oddělení nákupu si je tohoto stavu vědomo a snaží se učinit nápravné kroky. Tato 

diplomová práce může být využita jako jedno z možných řešení v rámci stanovení vhodného 

systému měření výkonnosti procesu nakupování.  

  

http://www.vitkovicemachinery.com/default/file/download/id/10064/inline/1
http://www.vitkovicemachinery.com/default/file/download/id/12757/inline/1
http://www.vitkovicemachinery.com/default/file/download/id/12756/inline/1
http://www.vitkovicemachinery.com/default/file/download/id/9063/inline/1
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4 Analýza současného stavu měření výkonnosti procesu nakupování ve 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Proces nakupování je definován v interním předpisu managementu jakosti QP-ISO 400.0-036 

Nakupování výrobků a služeb. Jedná se o směrnici, která „stanovuje postup při vystavení a 

realizaci Kupní smlouvy / Smlouvy o dílo při nákupu materiálů, výrobků / služeb, jako hlavních 

představitelů smluvních vztahů s dodavateli. Platí v systému managementu jakosti dle 

požadavků standardu ČSN EN ISO 9001, v systému environmentálního managementu dle 

požadavků standardu ČSN EN ISO 14001 a v systému managementu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci dle požadavků standardu ČSN OHSAS 18001“ [25]. 

Součástí tohoto předpisu je grafické znázornění průběhu procesu nakupování ve čtyřech 

vývojových diagramech dle jednotlivých typů nakupovaných položek. Pro ukázku jsem zvolila 

vývojový diagram nákupu pro strojírenskou zakázku (viz Obr. 18). 

Co však v této směrnici nenalezneme, je jakákoli zmínka o měření výkonnosti procesu 

nakupování. Ředitel nákupu ale provádí orientační měření výkonnosti svých pracovníků, a to 

pomocí těchto ukazatelů: 

1. Počet objednávek na referenta nákupu, 

2. Počet položek v objednávce na referenta nákupu a 

3. Výdaje za nakupované položky na referenta nákupu za časový horizont (denně, měsíčně, 

ročně). 

Hodnoty prvního ukazatele – Počet objednávek na referenta nákupu – jsou vztaženy k tzv. 

heslu „správný nákupčí udělá 8 objednávek denně“. Takový ukazatel však není zcela objektivní. 

Rovněž druhý ukazatel – Počet položek v objednávce na referenta nákupu – je subjektivní. Je 

důležité zohlednit i význam nakupovaných položek pro technologii výroby. 

Hodnoty posledního ukazatele – Výdeje za nakupované položky na referenta nákupu za časový 

horizont – nejsou vztaženy k žádné hodnotě, tudíž je jejich vypovídající schopnost nerelevantní. 

Pro objasnění si dovolím uvést příklad: 

 Referent č. 1 má ve své objednávce 50 položek v celkové hodnotě za 200 000 Kč. 

 Referent č. 2 má ve své objednávce pouze jednu položku avšak za 30 000 000 Kč. 
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Který z nákupních referentů je pro firmu větším přínosem? Dle druhého ukazatele – 

Počet položek v objednávce na referenta nákupu – by to byl bezesporu referent č. 1. Ten 

má ovšem ve své objednávce pouze materiál na údržbu strojů (šrouby a matice, atd.). 

Zatímco referent č. 2 má za svou jednu jedinou položku v objednávce novou válcovací 

stolici nezbytnou pro technologii výroby. 

Podíváme-li se na tento příklad z hlediska prvního ukazatele – Počet objednávek na 

referenta nákupu – jsou si oba „nákupčí“ rovni. Každý má jen jednu objednávku, avšak 

referent č. 2 bude muset své objednávce věnovat mnohem více času, neboť je 

odpovědný za přesné přenesení a kontrolu technických a jakostních požadavků, 

specifikací atd. 

Objednávky pro výrobu společnosti můžeme rozdělit dle důležitosti tímto způsobem:  

1. Rozhodující – bez nichž by se výroba zastavila, 

2. Důležité – ale neohrozí krátkodobě výrobu, 

3. Potřebné – ale nemají zásadní vliv na výrobu. 

Z tohoto pohledu není rozhodujícím kritériem pro „správného nákupního referenta počet 

objednávek denně“, ale jejich význam pro udržení chodu výroby firmy. 

Všechny doposud používané ukazatele výkonnosti měří výkonnost pracovníků, nikoliv 

výkonnost procesu nakupování. Proto budou v další části této diplomové práce navrhnuty nové 

ukazatele pro měření výkonnosti procesu nakupování. 
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Obr. 18 – Vývojový diagram nákupu pro strojírenskou zakázku [25] 
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5 Návrh na zlepšení přístupů k měření výkonnosti procesu nakupování ve 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Vzhledem k současnému stavu měření výkonnosti procesu nakupování, který je nevyhovující 

a nefunkční, navrhuji zcela nové ukazatele. Ke každé činnosti v rámci procesu nakupování 

určím vhodné ukazatele měření výkonnosti dané činnosti, která je blíže specifikována v 

interním předpisu managementu jakosti QP-ISO 400.0-036, a rovněž doplním proces 

nakupování o další vhodné ukazatele měření výkonnosti procesu nakupování. 

Proces nakupování v rámci VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. má z hlediska své 

složitosti a rozsáhlosti charakter makroprocesu. Tento makroproces je rozčleněn do 

jednotlivých činností, které na sebe v logickém sledu navazují. Z tohoto důvodu stanovuji 

vhodné ukazatele pro jednotlivé činnosti tohoto makroprocesu zvlášť. 

5.1 Proces nakupování ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a návrh vhodných 

ukazatelů výkonnosti procesu 

Činnosti v rámci procesu nakupování: 

1. Stanovení interních požadavků na nákup:  

 Pro strojírenskou zakázku – podkladem je RD, specifikace MTS, LPZ 

 Pro výrobní a režijní spotřebu materiálu – podkladem je ON, požadavek z IS 

Dialog nebo IIS Oracle nebo Plán výroby v NS 

 Pro výrobní a režijní spotřebu výkonu a služeb – podkladem je ON, požadavek 

z IS Dialog nebo IIS Oracle nebo Plán výroby v NS 

Zadavatel požadavku na nákup je odpovědný za úplnost a správnost technických, jakostních 

a jiných požadavků na dodávku materiálu či služeb. 

2. Vystavení „Návrhu Kupní smlouvy“ / „Návrhu Smlouvy o dílo“: 

Zadavatel požadavku na nákup je povinen v podkladech pro vystavení „Návrhu Kupní 

smlouvy / Smlouvy o dílo“ uvést podle druhu požadovaného materiálu, výrobku nebo 

služby povinné a doplňující údaje specifikované v Předpisu managementu jakosti QP-ISO 

400.0-036. 
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Před zpracováním každého samostatného Návrhu Kupní smlouvy provede nákupní referent 

kontrolu věcné správnosti požadavku, úplnosti dokumentace a kontrolu skladových zásob. 

Je odpovědný za přesné přenesení technických a jakostních požadavků včetně termínu 

z podkladů pro nákup do „Návrhu Kupní smlouvy / Smlouvy o dílo“ nebo do Poptávky 

v případě, kdy je prováděno poptávkové řízení před vystavením návrhu smlouvy. 

3. Průběh schvalovacího řízení „Kupní smlouvy“ / „Smlouvy o dílo“: 

Dodavatel po přijetí Návrhu Kupní smlouvy vystaví tzv. „protinávrh“, přičemž buď 

souhlasí se stanovenými podmínkami, pak se jedná o Souhlasný protinávrh, nebo má 

k Návrhu Kupní smlouvy jisté připomínky, což se označuje jako Nesouhlasný protinávrh. 

 Souhlasný protinávrh > uzavření „Kupní smlouvy / Smlouvy o dílo“. 

 Nesouhlasný protinávrh > porovnání s původním „Návrhem Kupní smlouvy / 

Smlouvy o dílo“, v případě zjištění odchylek od stanovených požadavků, 

podstoupí dle jejich charakterů kopii protinávrhu k odsouhlasení zadavateli 

požadavku na nákup > zpět na bod 2. 

 

4. Uzavření „Kupní smlouvy“ / „Smlouvy o dílo“: 

Postupem dle výše popsaných bodů a přijetím Souhlasného protinávrhu se pokládá „Kupní 

smlouva / Smlouva o dílo“ za oboustranně uzavřenou. Jedno vyhotovení smlouvy odešle 

nákupní referent dodavateli, druhé vyhotovení smlouvy založí k obchodnímu případu. 

5. Realizace „Kupní smlouvy“ / „Smlouvy o dílo“: 

Nákupní referent sleduje stav realizace plnění „Kupní smlouvy / Smlouvy o dílo“. 

6. Změny v uzavřené smlouvě: 

Změny v uzavřených smlouvách se provádějí pouze formou písemných číslovaných 

dodatků. Dodatky jsou zpracovány, kontrolovány a schvalovány stejným postupem jako 

původní smlouva. 

7. Řešení neshod: 

 Neshody u dodavatele 

 Neshody zjištěné vstupní kontrolou 
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5.1.1 Návrh nových ukazatelů pro měření výkonnosti jednotlivých činností v rámci procesu 

nakupování ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.: 

S ohledem na výše popsaný makroproces nakupování navrhuji pro jeho jednotlivé činnosti 

vhodné ukazatele měření výkonnosti. Všechny stanovené ukazatele budou vyhodnocovány 

vždy k poslednímu kalendářnímu dni každého měsíce3.  

1. Stanovení interních požadavků na nákup: 

 Ukazatel stability požadavků (SP) – Podíl počtu interních požadavků na nový 

druh materiálu, výrobku či služby k celkovému počtu interních požadavků na 

nákup. Čím je ukazatel stability nižší, tím vyšší je stabilita a opakovatelnost 

procesu nakupování. 

𝑆𝑃 =
𝑃𝑖𝑁

𝑃𝑖𝐶
∙ 100   [%]  (1) 

𝑃𝑖𝑁 – počet interních požadavků na nový druh materiálu, výrobku či služby, 

𝑃𝑖𝐶 – celkový počet interních požadavků. 

2. Vystavení „Návrhu Kupní smlouvy“ / „Návrhu Smlouvy o dílo“: 

 Průměrná doba zpracování interního požadavku na nákup (𝑻𝒛𝑷𝒊
) – Časový 

úsek mezi přijetím interního požadavku a odesláním Návrhu Kupní smlouvy 

dodavateli. 

𝑇𝑧𝑃𝑖
=

∑ [(𝑡𝑜𝑁𝐾𝑆)𝑛−(𝑡𝑝𝑃𝑖
)𝑛]𝑛

1

∑ (𝑁𝐾𝑆𝑜)𝑛
𝑛
1

 [ℎ𝑜𝑑]  (2) 

  𝑛 – počet odeslaných Návrhů Kupních smluv dodavateli, 

  𝑡𝑜𝑁𝐾𝑆 – termín odeslání Návrhu Kupní smlouvy dodavateli, 

  𝑡𝑝𝑃𝑖  – termín přijetí interního požadavku, 

  𝑁𝐾𝑆𝑜 – odeslaný Návrh Kupní smlouvy dodavateli. 

                                                 
3 Do daného měsíce se budou započítávat vždy jen ukončené aktivity v ohledu na stanovený ukazatel. 

(Např. počítá-li se průměrná doba zpracování interního požadavku, bude brán zřetel na odeslaný Návrh Kupní 

smlouvy dodavateli, nikoli na rozpracované Návrhy Kupních smluv – ty se projeví až v následujícím měsíci k datu 

jejich postoupení dodavateli.) 
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 Podíl chybných Návrhů Kupních smluv (𝑷𝑵𝑲𝑺𝒄𝒉
) – Počet chybných Návrhů 

Kupních smluv k celkovému počtu Návrhů Kupních smluv. 

𝑃𝑁𝐾𝑆𝑐ℎ
=

𝑁𝐾𝑆𝑐ℎ

𝑁𝐾𝑆𝐶
∙ 100  [%]  (3) 

𝑁𝐾𝑆𝑐ℎ – počet chybných Návrhů Kupních smluv, 

𝑁𝐾𝑆𝐶 – celkový počet Návrhů Kupních smluv, přičemž: 

  𝑁𝐾𝑆𝐶 = 𝑁𝐾𝑆𝑜𝑘 + 𝑁𝐾𝑆𝑐ℎ   [𝑘𝑠] 

  𝑁𝐾𝑆𝑜𝑘 - počet bezchybných Návrhů Kupních smluv. 

 Průměrný počet oprav na 1 chybný Návrh Kupní smlouvy (𝑨𝒐) 

𝐴𝑜 =
∑ 𝑋𝑚

𝑚
1

𝑁𝐾𝑆𝑐ℎ
    [𝑘𝑠]  (4) 

𝑚 – počet oprav ve všech chybných Návrzích Kupních smluv, 

𝑋 – jedna oprava v jednom chybném Návrhu Kupní smlouvy, 

  ∑ 𝑋𝑚
𝑚
1  – celkový počet oprav v celkovém 𝑁𝐾𝑆𝑐ℎ, 

  𝑁𝐾𝑆𝑐ℎ - počet chybných Návrhů Kupních smluv. 

3. Průběh schvalovacího řízení „Kupní smlouvy“ / „Smlouvy o dílo“: 

 Průměrná doba přijetí souhlasného protinávrhu Kupní smlouvy (𝑻𝒑𝑲𝑺𝒔𝒑
) 

– Časový úsek mezi odesláním Návrhu Kupní smlouvy dodavateli a přijetím 

souhlasného protinávrhu Kupní smlouvy. 

𝑇𝑝𝐾𝑆𝑠𝑝
=

∑ [(𝑡𝑝𝐾𝑆𝑠𝑝)𝑥−(𝑡𝑜𝑁𝐾𝑆)𝑥]𝑥
1

∑ (𝐾𝑆𝑠𝑝)
𝑥

𝑥
1

 [ℎ𝑜𝑑]  (5) 

  𝑥 – počet přijatých souhlasných protinávrhů Kupní smlouvy, 

𝑡𝑝𝐾𝑆𝑠𝑝
 – termín přijetí souhlasného protinávrhu Kupní smlouvy, 

𝑡𝑝𝐾𝑆𝑠𝑝
 – termín přijetí souhlasného protinávrhu Kupní smlouvy, 

𝑡𝑜𝑁𝐾𝑆 – termín odeslání Návrhu Kupní smlouvy dodavateli. 
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 Podíl nesouhlasných protinávrhů Kupních smluv (𝑷𝑲𝑺𝑵𝒑
) – Počet 

nesouhlasných protinávrhů Kupních smluv k celkovému počtu protinávrhů 

Kupních smluv. 

𝑃𝐾𝑆𝑁𝑝
=

𝐾𝑆𝑁𝑝

𝐾𝑆𝐶𝑝
∙ 100   [%]  (6) 

𝐾𝑆𝑁𝑝 – počet nesouhlasných protinávrhů Kupních smluv, 

𝐾𝑆𝐶𝑝 – celkový počet protinávrhů Kupních smluv, přičemž: 

  𝐾𝑆𝐶𝑝 = 𝐾𝑆𝑆𝑝 + 𝐾𝑆𝑁𝑝   [𝑘𝑠] 

𝐾𝑆𝑆𝑝 – počet souhlasných protinávrhů Kupních smluv. 

 Podíl opakovaných nesouhlasných protinávrhů Kupních smluv (𝑷𝑲𝑺𝑵𝒑𝑶) – 

Počet opakovaných nesouhlasných protinávrhů Kupních smluv k celkovému 

počtu protinávrhů Kupních smluv. 

𝑃𝐾𝑆𝑁𝑝𝑂 =
𝐾𝑆𝑁𝑝𝑂

𝐾𝑆𝐶𝑝
∙ 100  [%]  (7) 

𝐾𝑆𝑁𝑝𝑂 – počet opakovaných nesouhlasných protinávrhů Kupních smluv, 

𝐾𝑆𝐶𝑝 – celkový počet protinávrhů Kupních smluv přičemž: 

  𝐾𝑆𝐶𝑝 = 𝐾𝑆𝑆𝑝 + 𝐾𝑆𝑁𝑝   [𝑘𝑠] 

𝐾𝑆𝑆𝑝 – počet souhlasných protinávrhů Kupních smluv. 

4. Uzavření „Kupní smlouvy“ / „Smlouvy o dílo“: 

 Průměrný počet uzavřených Kupních smluv na nákupního referenta za 

dané období (𝑨𝑲𝑺/𝒐𝒔) – Podíl celkového počtu uzavřených Kupních smluv pro 

dané období k celkovému počtu nákupních referentů. 

𝐴𝐾𝑆/𝑜𝑠 =
𝐾𝑆𝑢

∑ (𝑁𝑅)𝑦
𝑦
1

   [𝑘𝑠/𝑜𝑠] (8) 

𝐾𝑆𝑢 – celkový počet uzavřených Kupních smluv pro dané období, 

𝑦 – počet nákupních referentů, 
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𝑁𝑅 – nákupní referent. 

Pro tento ukazatel je i stanovena ideální hodnota dle výše popsaného hodnocení 

výkonnosti pracovníků nákupu - Počet objednávek na referenta nákupu, který je 

vztažen k tzv. heslu „správný nákupčí udělá 8 objednávek denně“. Avšak 

musíme vzít v úvahu i důležitost dané objednávky. 

 

5. Realizace „Kupní smlouvy“ / „Smlouvy o dílo“: 

 Podíl dodávek došlých k termínu deklarovanému ve smlouvě z celkového 

počtu dodávek (𝑷𝑫𝒅
) – Počet dodávek došlých k termínu deklarovanému ve 

smlouvě k celkovému počtu dodávek. 

𝑃𝐷𝑑
=

𝐷𝑑

𝐾𝑆𝑢
∙ 100   [%]  (9) 

  𝐷𝑑 – počet došlých dodávek k termínu deklarovanému v Kupní smlouvě, 

𝐾𝑆𝑢 – celkový počet uzavřených Kupních smluv pro dané období. 

 Podíl zaslání 1. urgenčních dopisů při opoždění smluvního termínu (𝑷𝑼𝑫𝟏
) 

– Počet zaslaných urgenčních dopisů při opoždění smluvního termínu o  

7 kalendářních dní k celkovému počtu uzavřených Kupních smluv. 

𝑃𝑈𝐷1
=

𝑈𝐷1

𝐾𝑆𝑢
∙ 100   [%]  (10) 

  𝑈𝐷1 – počet zaslaných 1. urgenčních dopisů, 

𝐾𝑆𝑢 – celkový počet uzavřených Kupních smluv pro dané období. 

 Podíl zaslání 2. urgenčních dopisů při opoždění smluvního termínu (𝑷𝑼𝑫𝟐
) 

– Počet zaslaných urgenčních dopisů při opoždění smluvního termínu o  

14 kalendářních dní k celkovému počtu uzavřených Kupních smluv. 

𝑃𝑈𝐷2
=

𝑈𝐷2

𝐾𝑆𝑢
∙ 100   [%]  (11) 

  𝑈𝐷2 – počet zaslaných 2. urgenčních dopisů, 

𝐾𝑆𝑢 – celkový počet uzavřených Kupních smluv pro dané období. 
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 Podíl výjezdů nákupního referenta k dodavateli z důvodu opoždění 

dodávky (𝑷𝑽𝑬
) – Počet výjezdů nákupního referenta k dodavateli s cílem 

eliminovat opoždění dodávky k celkovému počtu výjezdů k dodavateli.  

𝑃𝑉𝐸
=

𝑉𝐸

𝑉𝐶
∙ 100    [%]  (12) 

  𝑉𝐸  – počet výjezdů NR k dodavateli s cílem eliminovat opoždění dodávky, 

  𝑉𝐶  – celkový počet výjezdů NR k dodavateli. 

 Náklady na výjezdy nákupního referenta k dodavateli z důvodu opoždění 

dodávky (𝑵𝑽) – Náklady vzniklé v rámci výjezdu nákupního referenta k 

dodavateli z důvodu opoždění dodávky. 

𝑁𝑉 = 𝑁𝑀 + 𝑁𝐴 + 𝑁𝑗𝑖𝑛é  [𝐾č]  (13) 

𝑁𝑀 – náklady na refundaci mzdy nákupního referenta, 

𝑁𝐴 – náklady na amortizaci automobilu, 

𝑁𝑗𝑖𝑛é – jiné náklady. 

6. Změny v uzavřené smlouvě: 

 Podíl změněných Kupních smluv z celkového počtu uzavřených Kupních 

smluv (𝑷𝑲𝑺𝒁
) – Počet změněných Kupních smluv v rámci dodatku a počet 

změněných Kupních smluv dle změny požadavku žadatele k celkovému počtu 

uzavřených Kupních smluv. 

𝑃𝐾𝑆𝑍
=

𝐾𝑆𝑍𝑑+𝐾𝑆𝑍𝑝

𝐾𝑆𝑢
∙ 100  [%]  (14) 

𝐾𝑆𝑍𝑑 – počet změněných Kupních smluv v rámci dodatku, 

𝐾𝑆𝑍𝑝 – počet změněných Kupních smluv z důvodu změny požadavku 

zákazníka, 

𝐾𝑆𝑢 – celkový počet uzavřených Kupních smluv pro dané období. 
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7. Řešení neshod: 

 Podíl reklamovaných dodávek z celkového počtu dodávek všech dodavatelů 

(𝑃𝐷𝑅
) – Celkový počet reklamovaných dodávek k celkovému počtu dodávek. 

Tento ukazatel je také ukazatelem výkonnosti dodavatelů. 

𝑃𝐷𝑅
=

𝐷𝑅𝑐

𝐾𝑆𝑢
∙ 100   [%]  (15) 

𝐷𝑅𝑐 – celkový počet reklamovaných dodávek, přičemž: 

 𝐷𝑅𝑐 = 𝐷𝑅𝑗𝑎𝑘 + 𝐷𝑅𝑚𝑎𝑡 + 𝐷𝑅𝑚𝑛 + 𝐷𝑅𝑗𝑖𝑛é [𝑘𝑠] 

𝐷𝑅𝑗𝑎𝑘 – počet reklamací z důvodu nedodržení deklarované jakosti, 

𝐷𝑅𝑚𝑎𝑡 – počet reklamací z důvodu záměny materiálu, 

𝐷𝑅𝑚𝑛 – počet reklamací z důvodu nesprávného množství, 

𝐷𝑅𝑗𝑖𝑛é – počet reklamací z jiných důvodů (poškození, nedodržený termín, …). 

Uvedený ukazatel můžeme také použít i pro jednoho vybraného dodavatele x: 

𝑃𝐷𝑥𝑅
=

𝐷𝑥𝑅𝑐

𝐾𝑆𝑢𝐷𝑥
∙ 100   [%]  (15a) 

𝐷𝑥𝑅𝑐 – celkový počet reklamovaných dodávek od dodavatele x, 

𝐾𝑆𝑢𝐷𝑥 – celkový počet uzavřených Kupních smluv s dodavatelem x pro dané 

období. 

5.1.2 Návrh dalších ukazatelů pro měření výkonnosti procesu nakupování ve VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. 

Dále navrhuji další možné ukazatele k měření výkonnosti procesu nakupování a rovněž i měření 

výkonnosti dodavatelů.  

Všechny stanovené ukazatele budou opět vyhodnocovány vždy k poslednímu kalendářnímu dni 

každého měsíce4. 

                                                 
4 Do daného měsíce se budou započítávat vždy jen ukončené aktivity v ohledu na stanovený ukazatel. 

(Např. počítá-li se výše nákladů vzniklých ze zamítnutí nevhodné dodávky, bude brán zřetel až na celkové náklady, 

nikoli na jednotlivé náklady – ty se projeví až v celkových nákladech k datu jejich vyčíslení.) 
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 Podíl přijatých dodávek z celkového počtu přejímaných dodávek (𝑃𝐷𝑝
) – Počet 

přijatých dodávek k celkovému počtu došlých přejímaných dodávek. Tento ukazatel je 

také ukazatelem výkonnosti dodavatelů. 

𝑃𝐷𝑝
=

𝐷𝑝

𝐷𝑑
∙ 100   [%]  (16) 

 𝐷𝑝 – počet přijatých dodávek, 

𝐷𝑑 – počet došlých přejímaných dodávek k termínu deklarovanému ve smlouvě. 

 Podíl zamítnutých dodávek v celém rozsahu (𝑃𝐷𝑧
) – Počet zamítnutých dodávek 

v celém rozsahu z celkového počtu došlých přejímaných dodávek. Tento ukazatel je 

také ukazatelem výkonnosti dodavatelů. 

𝑃𝐷𝑧
=

𝐷𝑧

𝐷𝑑
∙ 100   [%]  (17) 

𝐷𝑧 – počet zamítnutých dodávek v celém rozsahu, 

𝐷𝑑 – počet došlých přejímaných dodávek k termínu deklarovanému ve smlouvě. 

 Výše nákladů spojených s vrácením zamítnutých dodávek (𝑁𝑍) – Součet nákladů 

vzniklých ze zamítnutí nevhodné dodávky. Tento ukazatel je také ukazatelem 

výkonnosti dodavatelů. 

𝑁𝑍 = 𝑁𝑀 + 𝑁𝐸 + 𝑁Č + 𝑁𝑗𝑖𝑛é  [𝐾č]  (18) 

𝑁𝑀 – náklady na refundace mzdy zaměstnance v souvislosti s přejímkou, 

𝑁𝐸 – náklady na energie, v případě, že vzniknou, 

𝑁Č – ztráty z nepoužitelnosti dodávky, která způsobuje nenaplnění časové smlouvy vůči 

našemu zákazníkovi, 

𝑁𝑗𝑖𝑛é – jiné náklady. 
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5.1.3 Výčet dalších možných ukazatelů měření výkonnosti procesu nakupování 

 Počet neshodných dodávek z důvodu nejasné specifikace interního požadavku – 

Podíl neshodných dodávek z důvodu nejasné specifikace interního požadavku 

k celkovému počtu dodávek. 

 Průměrná doba schválení Návrhu kupní smlouvy odpovědnou osobou – Ředitelem 

nákupu ve VHM a.s. – Časový úsek mezi předáním Návrhu Kupní smlouvy odpovědné 

osobě – ŘN – a odesláním Návrhu Kupní smlouvy dodavateli. 

 Průměrná doba přepracování chybného Návrhu kupní smlouvy – Časový úsek 

mezi zjištěním chyby v Návrhu Kupní smlouvy a jeho přepracováním. 

 Podíl nákladů na 100% kontrolu – Výše nákladů na 100% kontrolu k celkovým 

nákladům útvaru nákupu. 

5.1.4 Ukazatele celkové výkonnosti procesu nakupování VHM a.s.: 

Výše uvedené ukazatele měří výkonnost jednotlivých činností makroprocesu nakupování. Mezi 

posledními uvádím ukazatele pro měření celkové výkonnosti procesu nakupování, které mohou 

poskytnout doplňující informace k výše uvedeným ukazatelům: 

 Náklady útvaru nakupování – Podíl nákladů útvaru nakupování k celkovým 

nákladům VHM a.s. 

 Hodnota nákupů – Podíl hodnoty nákupů k celkovým nákladům VHM a.s. 

Tyto ukazatele mohou být vyhodnocovány k poslednímu kalendářnímu dni každého měsíce 

obdobně jako předchozí ukazatele, popřípadě na konci kvartálního období. 

 

Inspirací pro některé názvy z výše uvedených ukazatelů mi byla literatura Jak zvýšit výkonnost 

organizací (prostřednictvím vybraných měření) [17]. 

5.2 Doporučení v návaznosti na stanovené ukazatele 

Doporučuji zvolit ke každé činnosti makroprocesu nakupování minimálně jeden vhodný 

ukazatel výkonnosti. Všechny stanovené ukazatele musí být ukotveny do dokumentovaných 

postupů, předpisů či směrnic v procesu Nakupování ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. a rovněž musí být určen vlastník procesu Nakupování, který bude výsledky 

měření pravidelně vyhodnocovat.  
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6 Zhodnocení návrhu 

Společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. byly navrhnuty ukazatele pro měření 

výkonnosti všech činností v rámci makroprocesu nakupování. Celkem bylo podrobně popsáno 

osmnáct ukazatelů výkonnosti a dalších šest bylo nabídnuto ve stručném výčtu. 

Oddělení nákupu využívá ke komunikaci v rámci procesu nakupování integrovaný systém 

Oracle. Tento systém zaznamenává jednotlivé časové údaje týkající se dílčích činností 

nakupování, zatím ale není schopen z těchto údajů vytvořit časovou řadu. Správcem tohoto 

informačního systému je externí firma. Bude-li společnost VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. požadovat po této firmě úpravu informačního systému tak, aby vytvářel 

časové řady, pak externí dodavatelská firma považuje tyto úkony za nadstandardní služby a 

výrazně navýší cenu za tyto služby. To je důvodem, proč nebudou aplikovány všechny 

ukazatele výkonnosti najednou. 

Ředitel nakupování si zvolil prvních 5 nejdůležitějších ukazatelů výkonnosti, které bude 

společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. v nadcházejícím měsíci implementovat: 

 Průměrná doba zpracování interního požadavku na nákup 𝑻𝒛𝑷𝒊
 dle vzorce (2), 

 Průměrný počet uzavřených Kupních smluv na nákupního referenta za dané 

období 𝐀𝐊𝐒/𝐨𝐬 dle vzorce (8), 

 Podíl dodávek došlých k termínu deklarovanému ve smlouvě z celkového počtu 

dodávek 𝑷𝑫𝒅
 dle vzorce (9), 

 Podíl změněných Kupních smluv z celkového počtu uzavřených Kupních smluv 

𝑷𝑲𝑺𝒁
 dle vzorce (14) a 

 Podíl reklamovaných dodávek z celkového počtu dodávek všech dodavatelů 𝐏𝐃𝐑
 

dle vzorce (15). 

Tyto ukazatele budou pravidelně vyhodnocovány vždy k poslednímu kalendářnímu dni 

každého měsíce. Pokud se měření výkonnosti procesu nakupování na základě výše vybraných 

ukazatelů výkonnosti osvědčí, bude následně zajištěn sběr dat k implementaci dalších 

navržených ukazatelů výkonnosti.  
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Závěr 

Cílem této diplomové práce byla analýza měření výkonnosti procesu nakupování a návrh jeho 

zlepšení ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Před samotnou praktickou částí bylo nutné uvést teoretická východiska procesu nakupování 

a měření výkonnosti procesů. V rámci analýzy současného stavu byly zjištěny nedostatky v 

měření výkonnosti procesu nakupování. Ty byly odstraněny návrhem zcela nového systému 

měření výkonnosti makroprocesu nakupování pomocí vhodných ukazatelů výkonnosti pro 

jednotlivé činnosti. 

Z navržených ukazatelů výkonnosti bylo vybráno prvních 5 nejdůležitějších, které budou 

implementovány v příštím měsíci. Osvědčí-li se zvolené ukazatele v rámci měření výkonnosti 

procesu nakupování, budou pak postupně aplikovány i další navržené ukazatele výkonnosti. 

V návaznosti na tuto diplomovou práci může společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY 

a.s. pokračovat ve vyhodnocování ukazatelů výkonnosti a na základě sběru těchto dat aplikovat 

metodiku měření výkonnosti procesů pomocí indexu výkonnosti (viz literatura [15]) a následně 

monitorovat projekt neustálého zlepšování a zvyšování výkonnosti procesu nakupování. 

V neposlední řadě bych také doporučila celkové přepracování Předpisu QP-ISO 400.0-036 tak, 

aby odpovídal závazným požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2008. Musí být určen vlastník 

procesu nakupování, který bude vyhodnocovat výsledky měření, dále musí být popsány 

předcházející a navazující procesy tak, aby splňovaly požadavky procesního přístupu, a také by 

měla být navržena mapa procesů, která by popisovala všechny procesy v celé společnosti 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 
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Seznam zkratek 

ASQC  – American Society for Quality Control 

CNG  – Compressed Natural Gas 

ČSN  – Česká technická norma 

EFQM  – European Foundation for Quality Management 

EN  – Evropská norma 

IIS Oracle – Integrovaný informační systém Oracle 

IS Dialog – Informační systém Dialog 

ISO  – International Organization for Standardization 

JOC  – Jednání o cenách 

LPZ  – Lhůtový plán zakázek 

MTS  – Materiálová a technická subdodávka 

NO  – Nákupní objednávka v IIS Oracle 

NR  – Nákupní referent 

NS  – Nákladové středisko 

OHSAS – Occupational Health & Safety Advisory Services 

ON  – Objednací návrh, požadavek 

PaK  – Projekce a konstrukce 

QP-ISO – Předpis managementu jakosti  

RD  – Rozpiska dílů 

SoD  – Smlouva o dílo 

TgPV  – Technologická příprava výroby 

TQM  – Total Quality Management 

VŘ  – Výběrové řízení 

VHM  – VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 


