
 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

Abstrakt 

Diplomová práce charakterizuje a analyzuje model prodeje a zásobování při využití strategie 

multi-sourcingu. Dále charakterizuje a analyzuje model prodeje při využití strategie 

singl-sourcingu. Je zde provedená finanční komparativní analýza obou řešení. Dále je 

vyvozen závěr a navrženo doporučení pro využití efektivnějšího modelu zásobování. Práce je 

řešena v podmínkách Nestlé Česko s.r.o. 

 

Klíčová slova 

Multi-sourcing; single-sourcing; operátor; kritérium 

 

 

Abstract 

The thesis characterises and analyses the sales model using the multi-sourcing strategy. As 

well it characterises and analyses the sales model using the single-sourcing strategy. The 

financial comparative analysis of both strategies is carried out. The conclusion is drawn and a 

recommendation for using a more efficient sourcing model is proposed. The thesis is based on 

Nestlé Česko s.r.o. conditions. 
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Úvod 

Jako téma této diplomové práce byla zvolena „Analýza efektivnosti prodeje a zásobování 

při využití strategie Multi-sourcingu a Singl-sourcingu ve vybrané společnosti“. 

Stěžejním úkolem diplomové práce bude porovnat efektivitu, vyhodnotit náročnost a detailně 

popsat rizika spojená s  případnou změnou způsobu zásobování, prodeje a logistiky, 

a to při změně ze současného modelu využití multi-sourcingu na případný singl-sourcing. 

Autor pracuje ve společnosti Nestlé Professional osmým rokem jako beverages specialist. 

(nápojový specialista) a náplní jeho práce je zajistit instalaci technologií, prodej surovin 

a uzavření smluvních vztahů (smlouvy o zápůjčce případně o nájmu automatů na teplé nápoje 

a o dodávkách surovin pro výrobu nápojů). Všechny výše popsané úkony jsou realizovány na 

základě smlouvy o spolupráci a partnerství s třetí osobou tzv. Outsorcingem, konkrétně 

způsobem v odborné literatuře zvaným mullti-sourcing. 

Protože autor při výkonu svých každodenních pracovních povinností naráží na těžkosti 

a komplikace spojené se současným modelem způsobu zásobování, prodeje a logistiky, 

s rozdílným přístupem a loajalitou současných partnerů (dodavatelů-komisionářů) k plnění 

svých smluvních závazků k zadavateli (komitentovi), je velký předpoklad, že se v diplomové 

práci podaří objektivně a exaktně vyhodnotit efektivitu obou výše zmíněných způsobů 

zásobování, prodeje a logistiky. Úvod teoretické části diplomové práce se bude zabývat 

vymezením pojmů strategie nákupu služeb, outsourcing, multi-sourcing, singl-sourcing 

včetně důvodů, které vedou podniky k vytěsňování činností, výhodami a nevýhodami 

outsourcingu. Dále se zaměří na pojem „konkurenční výhoda“ a její spojitosti 

s outsourcingem jako takovým a hlavně s rozdílným přínosem  využití singl-sourcingu a 

multi-sourcingu. Zároveň budou popsány metody vícekriteriálního rozhodování použité 

v praktické části.  

Praktická část diplomové práce bude věnována představení společnosti Nestlé Professional, 

popisu a finanční analýze nynějšího způsobu fungování outsourcovaných služeb při využití 

multi-sourcingu. Následně bude provedena analýza a vyčíslení finanční náročnosti 

provozování stejných outsourcovaných služeb při využití strategie singl-sourcingu. 

V závěru diplomové práce bude provedena komparativní analýza obou řešení a navrhnuto 

efektivnější z obou řešení. 
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1 Představení společnosti 

Společnost Nestlé Česko s.r.o. (dále jen “Nestlé”) je největší značková potravinářská 

společnost na světě s tradicí od roku 1866. Celkový objem konsolidovaného prodeje 

společnosti v letech 2010 - 2013 činil více než 100 000 milionů CHF. Tento výsledek Nestlé 

řadí na 1. místo v pořadí světových výrobců potravin (s výjimkou výrobců alkoholických 

nápojů). Společnost zaměstnává bezmála 280 tisíc pracovníků ve více než 140 zemích a 

vyrábí ve 449 závodech. [2]  

1.1 Historie společnosti  

Nejstarší doložená zmínka související s obchodními aktivitami společnosti Nestlé na našem 

území je z roku 1890. Právě 16. června tohoto roku v 11:30 hodin byla zaregistrována, jako 

grafická ochranná známka, etiketa pro Nestle’s Kindermehl. Přímé obchodní zastoupení 

Nestlé v Praze pravděpodobně vzniklo nedlouho po vyhlášení samostatné Československé 

republiky, protože již v roce 1918 byl jmenován první ředitel společnosti pro toto území. [20]  

V meziválečném období uvedla Nestlé do provozu 1. závod na výrobu dětské výživy 

v tehdejší ČSR. 

V roce 1935 byla v Praze založena samostatná společnost Nestlé a.s. pro výrobu a prodej 

potravin se sídlem v Sokolské ulici. V následujícím roce byl uveden do provozu první závod v 

Moravském Krumlově. Nestlé se tak stalo prvním výrobcem sušeného mléka a dětské výživy 

v ČSR. [20]  

Po několika letech byl v Hlinsku vybudován a uveden do provozu moderní větší závod 

na výrobu mléčné kojenecké výživy a dalších mléčných výrobků. Nestlé pro své zaměstnance 

zde dokonce zřídilo novou železniční stanici, která je v provozu dodnes. Přímá kontinuita 

podnikání Nestlé v Československu byla přerušena znárodněním průmyslu v roce 1948. 

S výrobky Nestlé se v dalších desetiletích mohli tuzemští spotřebitelé setkat pouze ve velice 

omezeném rozsahu. [2] 

V roce 1992 se společnost Nestlé stala jedním z prvních a nejvýznamnějších zahraničních 

investorů na území ČR i SR.  

Společnost Nestlé založila distribuční společnost Nestlé Food, s.r.o v Praze. Tato společnost 

vybudovala obchodní síť, která domácímu trhu opět nabídla tradiční značky, jako rozpustnou 

kávu NESCAFÉ, kojeneckou výživu Nestlé či kulinářské výrobky MAGGI. [20]   
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Nestlé se stala jedním ze strategických partnerů při privatizaci a.s. Čokoládovny. Tento krok 

jí umožnil navázat na dlouhou domácí tradici výroby čokolády a cukrovinek vybudováním 

silných značek, jakými jsou například ORION, DELI, GRANKO, BON-PARI, JOJO nebo 

HAŠLERKY. Zároveň rozsáhlý investiční program vytvořil dobré podmínky 

pro konkurenceschopnost domácí produkce z hlediska kvality i ceny. [2] 

1.2 Ostatní skutečnosti  

Nestlé Food s.r.o. je právním nástupcem společnosti Nestlé Čokoládovny, a.s., identifikační 

číslo: 257 02 149, se sídlem Mezi vodami 27, Praha 4, Modřany, která byla vymazána 

z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5595. Právním 

důvodem zániku je převod jmění společnosti Nestlé Čokoládovny, a.s. na společnost 

Nestlé Food s.r.o.  

 

V rámci fúze, formou sloučení, došlo ke zrušení jediné zanikající společnosti 

Nestlé zmrzlina ČR, spol. s r.o., se sídlem Říčany u Prahy, Nupaky 145, PSČ 251 01, 

IČ 463 52 074, bez likvidace, s následným sloučením se společností Nestlé Česko s.r.o., 

se sídlem Praha 4, Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ: 143 20, IČ 457 99 504, coby 

společností nástupnickou s tím, že jmění jediné zanikající společnosti, včetně práv 

a povinností z pracovněprávních vztahů, přešlo na společnost nástupnickou. Rozhodným 

dnem fúze byl stanoven. 1. leden 2008. [2] 

 

Statutární orgán:  

 Jednatel: Torben Emborg, datum narození 23. 2. 1964, v dané funkci od 12. 10. 2010. 

Jednatel je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně. 

 Prokurista: Roland Oberholzer, datum narození 23. 3. 1969. Prokurista podepisuje tím 

způsobem, že k firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 

 Společníci s vkladem: Obchodní firma: Nestlé S.A., se sídlem Avenue Nestlé 55 CH-

1800, Vevey, Švýcarská konference.  

 

Základní kapitál činil 1 154 000 000 Kč, splaceno: 100%, obchodní podíl: 100% 

1.3 Struktura společnosti 

Na obrázku 1 je znázorněno schéma struktury společnosti Nestlé. Konkrétně divize Nestlé 

Professional je uveden v originální podobě tak, jak jej vyžadují standardy Nestlé. V běžném 
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životě a každodenní komunikaci se českých ekvivalentů pro dané pozice nepoužívá. Zároveň 

je zapotřebí zdůraznit, že tato struktura zmíněné divize společnosti Nestlé je přímo související 

s tématem a problematikou řešenou v této diplomové práci.  

 

Obr. 1 Organizační struktura Nestlé professional beverages 
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2 Strategie nákupu 

V odborné literatuře je možno nalézt dlouhou řadu definicí strategie a strategického myšlení, 

ale pro potřeby této diplomové práce lze uvést zejména požadavek na aktivnost, inovativnost 

a komplexnost.  

 

„Pod pojmem strategie se rozumí návrh a jeho provedení jako celkového konceptu, díky 

kterému podnik v porovnání s jinými konkurenty hledá dosažení určitých cílových pozic“. 

Pro výraz strategie jako takové, lhostejno zda strategie celého podniku, nebo jeho nejmenší 

organizační jednotky, platí, že by nic nemělo být vnímáno jako stálé a neměnné. Zcela opačně 

by měly být strategie a strategické myšlenky tak dynamické a pružně se měnící, jako samotný 

podnik. Obzvláště s přihlédnutím k všudypřítomné globalizaci. [12] 

 

Strategie nákupu bývá v některých odborných publikacích řazena mezi operativní strategie na 

nejnižší úroveň hierarchie firemních zájmů, které odrážejí hlavně podnikatelskou strategii 

(tzn. strategii na společenské úrovni), dále pak strategii podnikovou, tedy korporátní, která 

odráží cíle nejvyšších úrovní vedení společností. [10] 

 

Takové vnímání nákupních strategií, čistě jako strategií funkčních, bývá poslední dobou často 

přehodnoceno – vnímání nákupní strategie je přesunuto z oblasti operativního řízení 

zásobování do oblasti strategického řízení. [13] 

 

2.1 Cíle a dělení nákupních strategií 

Stejně jako základní cíle nákupu, k nimž je možno zařadit například snižování nákladů, 

minimalizaci rizik spojených s nákupem, zvyšování kvality apod., se jeví jako prioritní 

definovat cíle strategické, s výrazným dopadem na samou existenci podniku a související 

s jeho schopností dlouhodobě se účastnit soutěže na trhu. Takto definované cíle lze rozdělit 

do dvou základních kategorií. První je strategie spojená s vnitřním prostředím podniku, která 

je dána jednotlivými limity daného podniku a jeho strukturou. Druhá, neméně významná, 

je strategie reflektující vnější prostředí a okolní podmínky. [8] 

Dále lze definovat další dvě odlišné kategorie přístupu k řízení nákupu a strategii nákupu. 

První je aktivní přístup k strategii nákupu, která se vyznačuje snahou měnit parametry a 
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podmínky související s nákupem jako takovým. Druhá kategorie se dá označit jako pasivní 

a hlavním znakem je přijímání a využívání stávajících podmínek. Jako ideální lze označit 

kombinaci obou v závislosti na momentální situaci na trhu, finanční kondici daného podniku a 

velikosti rizika spojeného s nákupem outsourcovaných služeb. Aby bylo možné hovořit 

o optimální kombinaci obou přístupů v závislosti na konkrétní nakupované komoditě, 

dodavatelsko-odběratelských vztazích, míře rizik, nebo celkové tržní situaci, je nutné 

objektivně posoudit možnosti a přístup ke zdrojům. Taková strategie se dá označit jako 

outsourcingová strategie. [18] 
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3 Outsourcing, Singl-sourcing a multi-sourcing 

Ačkoli jsou v dnešní době hojně využívány výrazy jako outsourcing, multi-sourcing, 

singl-sourcing a další, pozorný pozorovatel může zaznamenat, že ne vždy jsou používány 

správně a ve významově nezkreslených souvislostech. Tento jev je považován za hlavní 

důvod, proč se věnovat v této diplomové práci jejich objasnění a popisu. [2] 

 

Činnost všech organizací se dá označit jako souhrn činností nebo procesů a jejich charakter je 

pro některé společný, jako například platby, nákup, prodej a podobně. Některé, z celé řady 

dalších činnosti, však mají svá specifika a jejich realizace, může být pro některé organizace 

neefektivní nebo dokonce nereálná.[7] 

3.1 Outsourcing 

Výraz „outsourcing“ je většinou chápán jako složenina dvou částí – out a sourcing. 

Outsourcing tedy znamená přemístění (převedení, vytěsnění) jedné nebo několika činností, 

jejíž realizaci dosud organizace prováděla pouze pomocí vlastních faktorů a ve vlastní režii 

na jinou organizaci, která jí výsledek této činnosti prodává za předem dohodnutých podmínek 

při respektování principu tržního odstupu [15]. 

Pojem domácí outsourcing se používá v případě, že outsourcovaná činnost je nakupována 

od organizace sídlící na území stejného státního útvaru. Naopak zahraniční outsourcing je 

používán v případě nákupu outsourcované činnosti od organizace, jejíž sídlo se nachází mimo 

území nakupující organizace.    

 

Zásadní rozdíl mezi takzvaným outsourcingem a prostým nákupem zboží či určité služby je 

v časové specifikaci vztahu mezi klientem a poskytovatelem a v jasně definované míře 

spolupráce. Základními pojmy spojenými s outsourcingem se zabývá i statistický klasifikační 

systém. [14] 

 

Na stránkách Českého statistického úřadu lze pro subdodavatelské činností (outsourcing) 

nalézt následující pojmy [11]: 

 Komitent (zadavatel) – Organizace vstupující do smluvního vztahu s jinou organizací 

(dodavatelem) poptávající vykonání konkrétní činnosti, služby apod. 
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 Komisionář (dodavatel) – Organizace vykonávající konkrétní činnosti specifikované 

smluvním vztahem s komitentem. V některých případech se používá označení 

subdodavatel.  

 Subdodavatelství – Jedná se o označení smluvního závazku, podle kterého komitent 

poptává po komisionáři dodání konkrétní výrobní činnosti či služby. [11] 

 

Outsourcována může být pouze část výrobního procesu, nebo celý výrobní proces. Při výrobě 

je komitentem poskytnuto komisionáři technické zadání požadované činnosti, která má být 

provedena na vstupním materiálu či surovině. Tento materiál či surovina nemusí (ale může) 

být vlastněn komitentem. 

 

Jako příklad takové činnosti lze uvézt: Obrábění, zpracovávání, kování, odlévání, lisování 

kovů nebo výroba a dokončovací práce v textilním průmyslu apod. [9] 

 

Outsourcing je dnes integrální součástí kontinuity podnikových operací. Jeho využití ovšem 

musí naplňovat požadavky a nároky kladené a definované strategickým řízením dané 

organizace. Jinými slovy by se outsourcing měl stát přirozenou a nenásilnou součástí těch 

jednotlivých činností, u nichž v konečném důsledku lze očekávat zvýšení efektivity 

a konkurenceschopnosti. [7] 

 

Outsourcing lze chápat jako specifický a dlouhodobý vztah mezi komitentem a komisionářem 

požadované služby či výrobní operace. Zvolení dané služby a formy outsourcingu a hlavně 

způsobu nastavení parametrů vzájemného vztahu má zásadní dopady na chování 

a rozhodování komitenta v dlouhodobém horizontu. [4] 

 

Termín outsourcing je převzat z angličtiny, a jelikož nemá žádný významově podobný 

ekvivalent, stal se běžně používaným i v českém jazyce. Jde o spojení dvou anglických slov 

„outside“ (vnějšek) a „resourcing“ (zajištění zdrojů), v doslovném chápání jde o získávání 

zdrojů zvnějšku. Jinými slovy tedy externí využití zdrojů. [2] 

 

3.1.1 Druhy outsourcingu 

V následující tabulce 1 jsou rozděleny a definovány druhy outsourcingu tak, jak je lze nalézt 

ve většině dostupné literatury zabývající se outsourcingem a související tématikou. 
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Tab. 1 Druhy outsourcingu [17] [2]: 

Označení Popis 

Selektivní outsourcing 
Zvaný též „outtasking“. Předány jsou pouze jednotlivé 

úlohy, ne celé procesy. 

Plný outsourcing Vytěsnění celých funkcí (např. logistika). 

Obchodně-procesní 

outsourcing 

Jestliže se jednotlivé funkce nedají vyčlenit izolovaně, předá 

se často celý procesní řetězec. 

Backsourcing/insourcing 

(integrace) 

Dříve vytěsněná služba nebo služba, která doposud nebyla 

v podniku prováděna, je přinesena do podniku. 

Single-sourcing Vytěsněnou úlohu přebírá jeden samotný poskytovatel. 

Multi-sourcing Vytěsněnou úlohu přebírá více poskytovatelů. 

Nearshoring-outsourcing Vytěsnění do míst nedaleko podniku. 

Offshoring-outsourcing 
Vytěsnění do míst, která jsou podniku velmi vzdálena (země 

s nižšími náklady). 

Interní outsourcing 

Připravenost poskytování služby nákladovým střediskem 

podniku, které je ale hospodářsky a/nebo právně nezávislé. 

Tato forma „vytěsnění“ bývá nejčastěji organizována ve 

formě „Shared Service Center“ 

Externí outsourcing 
Vytěsnění na poskytovatele, který není nijak svázaný se 

zadavatelem. 
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3.1.2 Výhody a nevýhody outsourcingu 

Výhody: 

 Pro zadavatele - soustředění kapacit na hlavní činnost, usnadnění přístupu k expertním 

řešením, zvýšení časové flexibility, zefektivnění operativního řízení, snížení míry 

rizika, snižování nákladů (fixních nákladů), zlepšování cash-flow, zvýšení objemu 

výroby. [12] 

 Pro poskytovatele - zlepšování prognózy tržeb, nižší náklady na marketing, snížení 

rizika, snížení konkurenčního prostředí, růst, zkvalitnění služeb. [12] 

Nevýhody: 

 Pro zadavatele - možné snížení kvality služeb nebo produktů, vyšší míra rizika změny 

dodavatele, možnost zvýšení nákladů na outsourcing, větší míra rizika úniku citlivých 

informací. [12] 

 Pro poskytovatele - nenaplněná očekávání, náklady na změnu kontraktu, riziko změny 

struktury, zvýšené riziko provozní efektivnosti, zvýšení požadavků na kapitál a lidské 

zdroje, vyšší nároky na řízení, odpovědnost za technologické změny. [12] 

 

3.2 Singl-sourcing a multi-sourcing 

V úvodu této podkapitoly je nutné vyjasnit několik rozdílů v samotném psaní názvu a 

označení.  

V odborné literatuře a časopisech se nachází několik způsobů zápisu vyjadřujících jednu 

a tu samou činnost, a to singlsourcing, singlesourcing, sigl-sourcing, multi-sourcing, 

multiplesourcing a mnoho dalších. Ačkoli jsou všechny tyto výrazy významově shodné, jejich 

způsob zápisu je rozdílný z mnoha důvodů. Jako hlavní je rozdílný zápis dle země původu 

autora, který tento zápis provedl.  

Pro potřeby této diplomové práce bude  používán tvar zápisu singl-sourcing, multi-sourcing. 

Výjimku bude tvořit několik málo zápisů citovaných od autorů používajících jiný tvar. 
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Při outsourcingu existuje neustále riziko, že nastane situace, kdy na základě určitých překážek 

nebude schopen dodavatel zajistit doručení požadovaných výrobků nebo služeb v částečném 

nebo dokonce úplném rozsahu.  

 

3.2.1 Definice 

V následující podkapitole budou definovány a popsány výrazy Single-sourcing 

Multi-sourcing z hledisek souvisejících s problematikou řešenou v praktické části diplomové 

práce a úzce související s modelem způsobu prodeje a zásobování používaným v současnosti 

zmiňovanou společnosti Nestlé.  

 

Single-sourcing pro který platí, že „počet dodavatelů se redukuje, představuje snahu  

soustředit se na zvýšení kvality dodávek“ [1]. Tento způsob zajišťuje lepší vazby s 

dodavatelem, ale způsobuje na něm také větší závislost, měl by se využívat tedy především v 

případě, kdy není outsourcing konkrétní výroby příliš kritický. 

 

Multi-sourcing, jehož cílem je zajištění úzkých míst v dodávkách. Strategie je dále závislá 

na tom, jak je rozdělení dodávek mezi několik dodavatelů řešeno. Zpravidla se postupuje tak, 

že rozložení rizika je realizováno tím, že relativně větší díl je ponechán velkým, kapacitně 

výkonnějším dodavatelům a naopak. Díky využití více dodavatelů se tedy značně snižuje 

riziko, kdy na základě problémové situace u jednoho z nich se kritický stav přenese i na nás. 

Součástí strategie nákupu je volba zdrojů a vazba na zásobované subjekty podniku, 

tzn. sourcingové strategie. Ty lze členit dle níže popsaných hledisek podle geografického 

rozložení a podle počtu dodavatelů. [18] 

 

3.2.2 Hlediska podle geografického rozložení  

Jedná se o geografické rozdělení dle vzdálenosti dodavatelů [5]:  

Globalsourcing se dá specifikovat na rozšiřování výběru dodavatele na mezinárodní zdroje. 

Cílem je nalézt celosvětově nejlepšího dodavatele. Největší předností jsou nákladové výhody 

(např. nízké mzdy v zemi původu), naopak problémem jsou vzdálenost, logistické problémy, 

kulturní odlišnosti nebo nemožnost přímé kontroly.  
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Localsourcing se zaměřuje na tuzemské dodavatele. Výhodou je rychlost dodávek a tím i 

nižší riziko nedodání. Nevýhodou je to, že dodavatel nemusí disponovat nejmodernějšími 

technologiemi, a tak snižuje konkurenceschopnost vyráběných produktů.  

 

3.2.3 Hlediska podle počtu dodavatelů 

Single-sourcing je redukce počtu dodavatelů. Firmy se snaží počet svých dodavatelů 

omezovat, neboť toto omezení přináší určité výhody, jako např. jednodušší komunikace nebo 

vyšší ochota dodavatelů ke spolupráci, možnost lepšího vytěžování dopravních prostředků 

nebo lepší cenové podmínky.  

Multi-sourcing znamená více dodavatelů pro jeden druh materiálu. Cílem je rozložit riziko 

nedodání materiálu a uzavírání dlouhodobých kontraktů s dodavateli. 

 

Volba správné strategie významně ovlivňuje následné logistické procesy, jako je transport 

nebo skladování. Je-li vybrán lokální dodavatel, udržuje podnik zásobu materiálu na několik 

dní popř. hodin, naopak při volbě globální strategie (např. dodávky z Číny nebo z Indie) musí 

být zásoba materiálu mnohonásobně větší (i v řádech týdnů). Tomuto rozhodnutí musí být 

také přizpůsobeny kapacity skladů a musí být vyčleněny odpovídající prostředky spojené 

s vázaností kapitálu v zásobách. S využitím globálních dodavatelů se pochopitelně zvyšuje 

i riziko pozdní dodávky či nedodání materiálu. [7] 

 

3.2.4 Výhody Singlsourcingu 

Výhodami Singlsourcingu jsou zejména celkové úspory plynoucí ze sjednocení.  Jedná se o 

menší objem administrativní zátěže, menší přepravní náklady, předpoklad snížení objemu 

zásob, předpoklad menší míry výskytu nepředvídatelných komplikací daný plnou pozorností 

na jednoho dodavatele. Dále pak předpoklad menší míry administrativní zátěže, předpoklad 

automatizace předávání dat, méně komplikací při plánování a v neposlední řadě možnost 

snížení pojistné zásoby. [8] 
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3.2.5 Nevýhody Singlsourcingu 

Mezi nevýhody Singlsourcingu patří velká míra závislosti komitentka na komisionáři, větší 

pravděpodobnost přenosu nežádoucích vlivů a jevů od dodavatele k zadavateli. 

 

3.2.6 Vlivy na tržní riziko 

Vlivem může být např. snížení rizika spojeného s potenciálním nedosažením dohody na 

požadovaném objemu a ceně u stávajících dodavatelů a s tím spojený případný výpadek 

dodávek. Dále také snížení rizika spojeného se změnou strategie stávajícího dodavatele, 

snížení rizika spojeného s případným zájmem dodavatele o násilné převzetí svého zákazníka. 

V neposlední řadě pak diverzifikace rizika nedodání materiálu způsobeného například vyšší 

mocí. [12][8] 

 

3.2.7 Očekávané přímé výhody 

Očekávanými přímými výhodami mohou být zejména: Omezení závislosti nakupujícího na 

dodavateli, zvýšení variability nákupu, nové alternativy nákupu, snížení vlivu stávajících 

dodavatelů, snížení jejich vyjednávací síly a pozice, možnosti cenového tlaku na stávající 

dodavatele, potenciální zlepší cenových a nákladových podmínek. Potenciální konkurenční 

výhoda v novém dodavateli (v případě nutnosti vysoké míry jeho adaptace požadavkům 

nového trhu), možnost dohody na exkluzivitě dodávek (eliminace dodávek konkurencí). 

Zvýšení interní flexibility a adaptability systému firmy jako možná konkurenční výhoda pro 

případné období krizí. Z dlouhodobého pohledu šance na snížení úrovně zásob možností 

vykrytí případného výpadku dodávkou od alternativního dodavatele. [8][12] 

 

3.2.8 Očekávané negativní dopady spojené s vyšší diverzifikací 

Očekávané negativní dopady spojené s vyšší diverzifikací bývají zpravidla větší geografická 

vzdálenost nových dodavatelů oproti stávajícím, nákladová hlediska – interní i externí. 
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Dále pak přímé náklady na adaptaci nových dodavatelů (např. testování, zkušební dodávky). 

Většinou vyšší přepravní a cestovní náklady (noví dodavatelé mohou být geograficky 

vzdálenější), s tím spojené riziko zvýšení celkových pořizovacích nákladů. Ztráta úspor z 

rozsahu (v porovnání s dodávkami od velmi omezeného poctu dodavatelů, případně od 

dodavatele jediného). [8] 

 

Rizika a negativa spojená s potenciálním prodloužením dodací lhůty, včetně nákladů na 

eliminaci jejich možných důsledků [12]: 

Riziko časového nesouladu dodávky a potřeby materiálu pro výrobu (riziko jak skluzu, 

tak i příliš brzkého dodání), nutnost (alespoň krátkodobá) zvýšení úrovně zásob na skladě 

(vyšší pojistná zásoba) z důvodu dodávek od neprověřených neadaptovaných dodavatelů, 

delší doba obratu zásob, vyšší vázanost finančních prostředků. 

Organizační záležitosti – zpravidla zajištění dodatečných skladovacích ploch, zvýšená nutnost 

manipulace s materiálem, požadavky na personální obsazení apod. [12] 

Systémové záležitosti – zpravidla ztráta unifikace v systému, nutnost vyšší evidence, 

požadavky na informační systém. [11] 

 

3.2.9 Obchodní a strategická rizika 

Obchodní a strategická rizika vyplývají z vysokého stupně vertikální integrace na trhu (např. 

rizika spojená s majetkovým propojením potenciálně nových dodavatelů s přímými 

konkurenty dané společnosti). „Zneužití“ nového adaptovaného dodavatele ze strany 

konkurence (v případě značné sofistikovaných dodávek s nutností vysoké míry adaptace 

dodavatele a vysokých nákladů spojených s touto adaptací). Také selhání dodávek v důsledku 

selhání nového (nezkušeného, nedostatečně adaptovaného) dodavatele (riziko „druhotné 

dodávkové neschopnosti“). [12]  

Mezi zmiňovaná rizika patří také změna strategie stávajících (majoritních) dodavatelů 

v důsledku změny nákupní strategie, riziko změny cenové politiky v případě dosavadní 

stabilní dlouhodobé spolupráce s hlavními dodavateli - riziko její ztráty. Zpravidla dlouhá 

časová a nákladová náročnost adaptace nových dodavatelů, riziko, že se adaptace nezdaří 

vůbec (zejména v případě náročnějších sortimentů) – absolutní ztráta vložených nákladů na 

adaptaci, pokud skončí proces adaptace neúspěchem, v případě vysoké vyjednávací síly 

nových dodavatelů obtížné nalezení konsenzu jak v technických, tak i v obchodních a 
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právních bodech, časová náročnost vyjednávání, zpravidla u nastartování spolupráce nutnost 

rozsáhlých ústupků a kompromisů (včetně jejich potenciálních negativních důsledků), při 

nákupu mimo EU licenční a celní problémy.[11][12] 

V případě volby strategie směřující k single sourcinguje je velká část výhod a nevýhod 

nastavena (oproti výše uváděným negativům a pozitivům multiplesourcingu) zrcadlově. 

Aby nedocházelo k jejich zbytečnému opakování v textu (např. snížení vlivu majoritního 

dodavatele u multiplesourcingu versus zvýšení vlivu majoritního dodavatele u single 

sourcingu), je výčet u následující strategie proveden velmi stručně a zaměřuje se pouze na 

základní odlišnosti. To však neznamená, že by strategie single sourcingu v sobe nesla méně 

rizik nebo výhod než strategie multiplesourcingu. [12]  

Jak již bylo řečeno v předešlých odstavcích a kapitolách, podobné zobecňování nebo 

vyvozování nahodilých závěrů je velmi krátkozraké a ukvapené. Vždy je nutné posuzovat 

danou konkrétní strategii v kontextu konkrétní firmy, konkrétní tržní situace a konkrétních 

podmínek. 

 

3.2.10 Očekávané výhody strategie single sourcingu pro nakupující subjekt 

Očekávané výhody jsou zejména úspory z rozsahu, sjednocení, zjednodušení a harmonizace 

systému nákupu, snížení administrativy nákupu. Zpravidla (alespoň potenciální možnost) 

snížení přepravních nákladů, v případě spolehlivého dodavatele možnost snížení zásob 

(úrovně pojistné zásoby), menší finanční náročnost na opatrování, možnost vzájemného 

nastavení systému předávání informací mezi dodavatelem a odběratelem. Dalšími 

očekávanými výhodami jsou automatizace předávaných dat, zjednodušení plánování, 

zjednodušení organizačních záležitostí uvnitř podniku (plánování výroby apod.) a také snížení 

interních nákladů (po ukončení procesu adaptace). [8][12] 

 

3.2.11 Očekávané nevýhody single sourcingu pro nakupující subjekt 

Mezi očekávané nevýhody single sourcingu patří vysoké míry závislosti kupujícího na 

prodávajícím – případně plná závislost. Je nutné důsledně zvažovat charakteristiky 
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nakupované komodity a aktuální tržní pozici obou subjektů. Také jejich vyjednávací sílu, 

možnost alternativních nákupů, respektive prodejů. [12] 

 

Očekávanými nevýhodami single sourcingu v nákupu jsou také nejasnosti ohledně výhledu 

vývoje na trhu (konjunktura, recese), obtížně odhadnutelná doba nutná pro případ reakce na 

změnu podmínek a zajištění alternativního nákupu a detekování možných rizik. [8] 

 

Dále mezi očekávané nevýhody lze zařadit vysokou pravděpodobnost rizika i násilné zpětné 

integrace. Předpokladem pro fungování této strategie je existence určitého „regulátoru“, který 

udrží oboustranný zájem na zachování vzájemně vyvážené spolupráce, bez jednostranného 

zájmu, po porušení rovnováhy. [12] 

 

Toto funguje za předpokladu, že náklady obětované příležitosti pro obě společnosti (jak na 

straně nákupu, tak na straně prodeje) zaručí, že daná spolupráce je pro oba subjekty 

nejoptimálnější volbou. [8] 
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4 Metody výběru a hodnocení dodavatele 

Proces výběru dodavatelů je velmi důležitou strategickou záležitostí. Při hledání budoucích 

partnerů je nezbytným krokem výběr výhodných kriterií, která pomáhají při přípravě 

rozhodnutí o dodavateli. 

4.1 Metody vícekriteriálního rozhodování 

Vhodným nástrojem pro výběr dodavatele jsou i metody vícekriteriálního rozhodování 

pomocí kterých je možné klasifikovat dodavatele dle stanovených kvalitativních 

a kvantitativních kritérií do množiny variant. Z těchto variant jsou následně vybírány 

optimální řešení při výběru dodavatelů. [6] 

 

4.2 Hodnocení dodavatele 

Hodnocení dodavatele může být provedena pomocí několika metod: 

Metoda dvojkového hodnocení představuje velmi jednoduchou metodu, která je totožná 

s formou hodnocení. Podstatou je orientační a hrubé hodnocení předností a nedostatků 

variant, kterou ve své knize uvádí Gros a Grosová (2006). I autoři Sixta  

a Žižka (2009) přiřazují kritériím hodnoty 1 (vyhovující) nebo 0 (nevyhovující). Důležité pro 

hodnocení je podle nich vhodné stanovení mezí, tedy hranic  

pro rozhodování, jednotlivých kritérií. Sečtením všech výsledných hodnot (tedy 1 nebo 0) je 

taktéž určena optimální varianta s nejvyšším součtem. [12] 

 

Metoda bodovacího hodnocení se velice podobá předchozí metodě dvojkového hodnocení. 

Rozdíl spočívá ve vytvoření více přiřazovaných hodnot (například 1 pro nevyhovující až 

po 5 pro plně vyhovující). Optimální varianta je opět určena jako varianta  

s nejvyšším součtem ohodnocených kritérií. [12] 

 

Metoda relativního hodnocení, jejíž  cílem je stanovení důležitosti jednotlivých kritérií 

hodnotou v rozmezí od 0 do 100, přičemž 100 představuje nejvyšší možnou mez, kterou 

kritérium může dosáhnout. [12] 
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Metoda Saatyho hodnocení, která  je založena na určení váhy jednotlivých kritérií a stanovení 

jejich vzájemné preference. V případě každé dvojice kriteriích se zároveň stanovuje hodnota 

vzájemné preference, která je posléze zapsaná do matice. Hodnocení je založeno na využití 

bodové stupnice 1, 3, 5, 7, 9 nebo 2, 4, 6, 8, 10.  

 

Metoda vážného pořadí se dá charakterizovat snahou nalézt celkovou hodnotu jednotlivých 

variant. Vychází z váženého průměru dílčího ohodnocení variant dle jednotlivých kriterií. 

Toto pořadí pak vstupuje do celkového hodnocení, jež zohledňuje váhy jednotlivých kriterií.  
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5 Současný stav obchodování – multisourcing 

V současnosti je využíván společností Nestlé, konkrétně Nestlé Professional divize Beverages 

k distribuci surovin a instalaci technologií na přípravu kávy a horkých nápojů systém 

spolupráce s třetí osobou, interně nazývanou Operátor. Takzvaných partnerů, tedy operátorů, 

využívá společnost Nestlé v současnosti sedm na území Česka a Slovenska. Jedná se o plný 

outsourcing či přesněji multi-sourcing. 

 

Základním principem této oboustranně prospěšné spolupráce je rozdělení jak nákladů 

na úspěšnou realizaci obchodu (výroba surovin, pořízení technologií na přípravu kávy 

a horkých nápojů, jejich instalaci, opravy, servis apod.), tak samozřejmě vzájemné rozdělení 

zisku, který je nejvíce ovlivněn výší prodejní ceny koncovému zákazníkovi, jak znázorňuje 

tabulka 2. [2] 

 

Tab. 1: Fakturovaných cen 

 

 

5.1 Pojmy a terminologie 

Preferovaný Operátor (dále jen POP) je osoba pověřená výkonem práv a povinností 

vyplývajících ze smlouvy o výpůjčce, respektive o pronájmu, uzavřené mezi společností 

Nestlé a konečným zákazníkem. Jedná se zpravidla o firmu regionálního charakteru 

podnikající ve stejném nebo příbuzném oboru [2]: 

Preferovaný operátor se tedy podílí na tvorbě strategie Nestlé Professional a jeho partnerů, 

využívá potenciál značek Nestlé, okamžitě získává obrat z prodeje Nestlé surovin 

ve smluveném regionu, má přístup ke kompletnímu sortimentu Nestlé, má možnost 

exkluzivního nákupu vybraných surovin, přístup k technologiím Nestlé Professional, přístup k 

veškerým nově uváděným řešením Nestlé Professional , možnost růstu společně s NP (nové 

příležitosti vyhledávány také zaměstnanci Nestlé Professional). K dispozici je mu také 

Kava kč/kg 1 220,00 1 860,00 

Nájem kč/měsíc 300,00 500,00 

Ostatní suroviny kč/kg   Ø 250,00 370,00 

ingredients price in price out 

Tab.  2 Přehled fakturovaných cen 
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Marketingová podpora prodeje (branding, POS, spotřebitelské promoce, informace z 

průzkumů trhu o spotřebitelích, trendech a preferencích), BMB MS (systém sběru dat z 

prodejního automatu), výhodné podmínky pro pořízení náhradních dílů, podpora odborných 

znalostí a dovedností (zaškolení), přizvání do tendru při řešení potřeb síťového klienta 

(zákazník působící ve více regionech) [2]. 

Nepreferovaný operátor je třetí osoba, která je pověřená prodejem a distribucí surovin 

a výrobků z portfolia společnosti Nestlé pro segment trhu „HOREKA“ (Hotely, restaurace, 

kavárny), nemá však přístup k technologiím společnosti Neslé. 

Ingredience jsou suroviny používané k výrobě a přípravě kávy a horkých nápojů (extrakt 

z kávových zrn, smetana, horká čokoláda apod.). 

Koncový zákazník je konečný uživatel technologie na přípravu kávy horkých nápojů, který se 

na základě smlouvy o zápůjčce, respektive pronájmu, zavazuje po dobu trvání smluvního 

vztahu využívat těchto technologií a dodržovat práva a povinnosti ze vztahu vyplývajících. 

Zpravidla se jedná o Hotely, Restaurace, Lázeňské domy apod. [2] 

Technologie pro přípravu kávy a horkých nápojů - Automaty na přípravu kávy a horkých 

nápojů, mlýnky na kávu, Cappuccinátory, zařízení pro přípravu fraapé  apod. 

Price in je cena fakturovaná společností Nestlé operátorovi.  

Price out je cena fakturovaná operátorem koncovému zákazníkovy. 

Akvizice je uzavření smluvního vztahu o zapůjčení popřípadě pronájmu automatu na přípravu 

kávy a horkých nápojů a o dodávkách surovin pro výrobu nápojů [2]: 

 Smlouva o pronájmu automatu pro přípravu kávy a horkých nápojů.  

 Smlouva ošetřující výši nájemného, množství odebraného zboží, povinnosti 

dodavatele a odběratele v průběhu platnosti smluvního vztahu.  

 Smlouva o výpůjčce automatu pro přípravu kávy a horkých nápojů. Smlouva ošetřující 

práva a povinnosti odběratele a dodavatele po dobu trvání smluvního vztahu.  
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5.1.1 Tok surovin a technologií ke konečnému zákazníkovi 

Pohyb surovin a technologií potřebných k přípravě kávy a horkých nápojů je v současnosti 

nastaven způsobem, který je zobrazen na obrázku 2. Společnost Nestlé přesune předpokládané 

množství technologií k jednotlivým Preferovaným operátorům, kterých je 8 a jsou 

geograficky rovnoměrně rozmístění po celém území České a Slovenské republiky. Tyto 

technologie zůstávají nadále majetkem společnosti Nestlé. Suroviny potřebné k výrobě kávy 

a horkých nápojů jsou jednotlivým operátorům fakturovány. Dalším krokem je akvizice 

a uzavření smluvního vztahu mezi společností Nestlé a koncovým zákazníkem. Na základě 

této smlouvy je Operátor povinen provést instalaci a po dobu trvání smlouvy pravidelně 

zásobovat surovinami, provádět servis a poskytovat náležitou péči o koncového zákazníka 

a technologie. Rozdíl mezi cenou fakturovanou operátorem koncovému zákazníkovi a cenou 

fakturovanou společností Nestlé operátorovi je zisk operátora. Obrázek 2 znázorňuje tok 

surovin a technologií tak, jak je nastaven v současnosti. [2] 

 

 

Obr. 2 Tok surovin při současném stavu obchodování 
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5.2 Náklady na výrobu a technologie společnosti Nestlé 

Hlavními náklady společnosti Nestlé, které jsou nezbytné a tvoří hlavní část nákladů jsou [2]:  

Výroba surovin, která je centralizována pro celý svět, nákup technologií, jež jsou také 

centrálně řízeny pro celosvětový trh, a náklady spojené s administrativními nároky 

vyplývajícími z právního prostředí dané země. 

Všechny tyto nákladové části jsou vyčísleny koeficientem, který tvoří poměrnou část ceny 

každého jednoho produktu prodávaného na každém jednom trhu v celém světě, potažmo 

v Evropě. Výsledkem je cena každého produktu určená centrálou společnosti Nestlé sídlící 

ve Švýcarsku pro jednotlivé země a regiony.  

V tomto případě jde o region Česko - Slovensko. V této ceně (price in) viz tabulka 2, jsou 

zahrnuty náklady na výrobu, nákup technologií, a dopravu do skladů v jednotlivých 

regionech, potažmo zemích. Dále náklady spojené s akvizicí jednotlivých obchodních 

příležitostí. Zde je nutné znovu zdůraznit, že tyto náklady nejsou předmětem zkoumání této 

diplomové práce, jelikož nejsou v této ceně zohledněny náklady na prodej, zásobování, servis 

a logistiku spojenou s uspokojováním potřeb koncového zákazníka. [2] 

 

5.3 Další náklady spojené s distribucí k operátorům 

V této kapitole jsou vyčísleny náklady spojené s uspokojováním potřeb koncových zákazníků. 

Jedná se o náklady společnosti Nestlé, které jsou nezbytné pro chod celého byznysu, ačkoli je 

outsourcován. Pro větší názornost a srozumitelnost, bude analyzován pouze trh České 

republiky, tzn. 5 operátorů. 

Tabulka 3 vyjadřuje náklady spojené s provozem a spoluprácí s jednotlivými operátory. Jedná 

se o náklady: 

 Na dopravu surovin k jednotlivým operátorům, které zahrnují cenu dopravy 

z distribučního centra společnosti Nestlé k jednotlivým operátorům. 

 Na dopravu technologií, které zahrnují cenu dopravy z distribučního centra 

společnosti Nestlé k jednotlivým operátorům. 

 Na marketingovou podporu. Tyto zahrnují náklady na brending prostor, vybavení 

prodejních expozic apod.. 

 Na brending vozového parku, což jsou náklady na vozový park jednotlivých 

operátorů. 
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 Na školení a vzdělávání rozdílného počtu zaměstnanců, které zahrnují náklady na 

školení, vzdělávání rozdílného počtu zaměstnanců účastnících se činností 

spojených s provozem. 

 Na servisní poplatek za každý jeden stroj. Tyto náklady zahrnují měsíční paušální 

poplatek za každý jeden stroj instalovaný u koncového zákazníka. Jde o paušální 

poplatek hrazený měsíčně od počátku smluvního vztahu s koncovým zákazníkem, 

od okamžiku instalace do ukončení smluvního vztahu, odinstalace. 

Níže uvedená tabulka 3 znázorňuje náklady, které jsou předmětem zkoumání v této praktické 

části diplomové práce. Jedná se o náklady nezbytné pro fungování celého způsobu zásobování 

a prodeje, ačkoli se jedná o outsourcing, či přesněji multi-sourcing. Suma těchto nákladů za 

uvedené období je ve spodní části vyčíslena v průměru za rok a v průměru za měsíc. Hlavním 

důvodem pro tzv. zprůměrování nákladů na jednotlivé časové úseky je větší názornost a jsou 

považovány za nezbytné pro další práci a porovnávání. Všechny tyto náklady jsou v tabulce 

přímo přiřazeny k jednotlivým operátorům a v dalších částech diplomové práce budou sloužit 

jako ukazatel, kriterium.  
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Tab  3 Tabulka nákladů - za období 01. 01. 2011 - 31. 12. 2014 v Kč 

                               

OPERÁTOR 

NÁKLADY 

OP-1 OP-2 OP-3 OP-4 OP-5   

     

Celkem 

na dopravu surovin 576 089 768 143 864 332 892 171 644 227 3 744 962 

na dopravu technologií 293 815 332 653 388 497 401 790 218 440 1 635 195 

podporovat IT vybavení 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 300 000 

brending vozového parku 130 680 175 000 218 000 197 000 155 000 875 680 

školení a vzdělávání 

zaměstnanců 
164 000 128 000 139 000 187 000 98 000 716 000 

servisní poplatek 1 537 200 1 310 400 1 451 520 1 386 000 1 673 280 7 358 400 

mimořádný servis 418 800 298 600 440 800 460 600 529 780 2 148 580 

zpětný bonus a odměny  1 054 800 1 110 400 965 330 1 025 000 669 500 4 825 030 

CELKEM 4 235 384 4 183 196 4 527 479 4 609 561 4 048 227 21 603 847 

PRŮMĚR ZA JEDEN 

ROK 
1 058 846 1045799 1131870 1152390 1012057 5 400 962 

PRŮMĚR ZA JEDEN 

MĚSÍC 
88237,17 87149,92 94322,48 96032,52 84338,06 90 016,03 

 

5.4 Tržby 

 Pro objektivní posouzení velikosti nákladů je potřeba zmínit tržby za stejné období, jako jsou 

vyčísleny náklady v předchozí kapitole. Jedná se o tržby uskutečněné v tomto období 

v cenách price-in. Nejedná se o tržby operátorů uskutečněné u koncových zákazníků. Tyto 

tržby jsou v přímé souvislosti s náklady uvedenými v předchozí kapitole.  

Tabulka 4 znázorňuje tržby za období od roku 2011-2014. V její spodní části je uveden 

progres procentuálního růstu tržeb v průměru za jeden rok v uvedeném období. Hodnota 

průměrného ročního růstu tržeb má dle názoru autora velkou vypovídací hodnotu o efektivitě 

spolupráce s jednotlivými operátory. Navíc bude v následných kapitolách využívána jako 

ukazatel a kritérium. 
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Tab  4 Tržby za období 2011-2014 

ROK OP-1 OP-2 OP-3 OP-4 OP-5 

  

     2011 3 785 550 4 150 492 3 540 968 3 779 825 2 212 408 

2012 4 190 181 4 530 424 4 485 412 3 674 902 2 212 408 

2013 4 540 028 6 810 496 3 132 017 3 679 881 2 269 878 

2014 5 327 707 6 390 060 3 381 354 4 083 733 2 243 870 

Total= 17 843 466 21 881 472 14 539 751 15 218 341 8 938 564 

% růstu za rok 10,10% 13,40% -1,10% 2,01% 0,30% 

 

5.5 Porovnání nákladů a tržeb 

Následující tabulka 5 vyjadřuje poměr nákladů k tržbám dosažených jednotlivými operátory 

v letech 2011-2014. Výsledkem tohoto poměru je poměrový ukazatel, který vyjadřuje poměr 

nákladů k dosaženým tržbám.  

Tento ukazatel bude použit jako jeden z parametrů při komparativní analýze. Jeho vypovídací 

hodnota se dá interpretovat jako sestupná. To znamená, že čím je menší hodnota ukazatele, 

tím je větší efektivita využití nákladů k hodnotě dosažených tržeb.  

Tab  5 Poměr nákladů k tržbám 

  OP-1 OP-2 OP-3 OP-4 OP-5 

Náklady 4 235 384 4 183 196 4 527 479 4 609 561 4 048 227 

Tržby 17 843 466 21 881 472 14 539 751 15 218 341 8 938 564 

Poměrov

ý 

ukazatel 

0,237363302 % 0,191175255 % 0,311386282 % 
0,302895105 

% 

0,452894559 

% 

 

Pro větší názornost je uveden obrázek 3, který zřetelně ukazuje velikost nákladů a tržeb 

dosažených jednotlivými operátory za uvedené období 2011-2014. Jedná se o grafické 

znázornění hodnot uvedených v předchozí tabulce 5. Hodnota jednotlivých sloupců 

znázorňuje hodnotu nákladů nezbytných za uvedené období a vynaložených společností 
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Nestlé na dosažení tržeb za uvedené období u jednotlivých operátorů. Obrázek 3 znázorňuje  

hodnotu tržeb a hodnotu nákladů za celé uvedené období. Není z něj však patrný vývoj tržeb 

ani vývoj nákladů.  

 

Obr.  3 Náklady a tržby  

Pro větší názornost je na obrázku 4 uveden graf, který zřetelně znázorňuje velikost tržeb 

dosažených v jednotlivých letech jednotlivými operátory. Z něj je patrný růst, pokles či 

stagnace vývoje tržeb dosažených společností Nestlé u jednotlivých operátorů. Dále je z něj 

patrné, jaké náklady byly potřebné k dosažení těchto tržeb. Náklady nejsou identifikovány 

v jednotlivých letech, neboť jejich přiřazení k jednotlivým obdobím není možné z několika 

důvodů. Jejich výše údajně nelze rozdělit na roky, neboť byly hrazeny hromadně za různě 

dlouhé časové úseky, jejichž hodnota se prolínala s jednotlivými roky. Bohužel ani pro 

potřeby této diplomové práce se nepodařilo získat od kompetentních lidí data o výši těchto 

nákladů v jednotlivých letech.  
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Obr.  4 Tržby za období 

Z výše uvedených obrázků a textu je patrné, že jak tempo růstu tržeb jednotlivých operátorů, 

tak i výše nákladů spojených s činností, jsou rozdílné. Na první pohled je patrná diference 

v progresivitě růstu tržeb jednotlivých operátorů.  Z výše uvedeného se dá soudit, že zvolením 

nejoptimálnějšího z operátorů bude dosaženo celkově většího růstu. Za předpokladu, 

že operátor s největším potenciálem růstu za uvedené období by obhospodařoval území 

spravovaná ostatními méně úspěšnými operátory, a za předpokladu srovnatelné či dokonce 

nižší úrovně nákladů, by společnost Nestlé dosáhla v porovnávaném regionu větších tržeb, a 

tím i většího zisku. Aby mohlo být zvoleno nejoptimálnější řešení, není možné vycházet 

pouze ze strohého porovnání tržeb a nákladů, ale je nutno vzít v úvahu při rozhodování i 

spoustu jiných ukazatelů a kritérií. V následující kapitole bude provedeno ohodnocení 

jednotlivých operátorů z dosud uvedených dat. 

 

5.6 Výběr nejvhodnějšího operátora 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, pro zvolení nejoptimálnější varianty volby 

operátora je nutné zohlednit více hledisek a kritérií úspěšné spolupráce, než pouhé porovnání 

tržeb a nákladů. K objektivnímu posouzení a zhodnocení bude použito metod 
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vícekriteriálního rozhodování. Na základě vyhodnocení bude vybrán jeden ze současných 

operátorů a následně nasimulován jeho potenciální výkon v nastávajícím období. Bude 

provedeno porovnání předpokládaných nákladů s předpokládanými tržbami. 

Nejprve budou určena kritéria výběru. Jako první kritérium pro volbu optimálního řešení bude 

zvolen poměrový ukazatel znázorněný v tabulce 6 uvedené v předchozí kapitole. Z této 

tabulky je patrné, že jako nejoptimálnější řešení se jeví operátor číslo 2. Koeficient rentability 

je dán prostým poměrem nákladů společnosti Nestlé vynaložených za uvedené období 2011-

2014 s jednotlivými operátory k tržbám dosaženým jednotlivými operátory. Čím je hodnota 

ukazatele nižší, tím je spolupráce s daným operátorem efektivnější. 

Následuje definice kritérií výběru pro metody vícekriteriálního rozhodování. 

5.6.1 Kritéria výběru 

Všechna níže uvedená kritéria byla zvolena a definována na základě zkušeností z předešlého 

období. Jejich důležitost a váha bude v následující kapitole stanovena. 

 K1 – Loajalita - vyjadřuje ochotu operátora zabývat se pouze spolupráci s Nestlé. 

Zohledňuje ochotu daného operátora používat pro jednotlivé obchodní příležitosti 

řešení z portfolia služeb nabízených společností Nestlé. 

 K2 – Odbornost - vyjadřuje úroveň technických a odborných znalostí problematiky 

spojené s instalací, fungováním a servisem technologií nabízených společností Nestlé. 

 K3 – Solventnost - vyjadřuje platební kázeň a finanční kondici daného operátora 

vycházející ze zkušeností za minulá období.  

 K4 – Všestrannost - vyjadřuje úroveň variability a rychlosti reakce na požadavky 

zákazníků a zohledňuje personální, technickou, a know-how úroveň jednotlivých 

operátorů. 

 K5 - Ochota investovat - vyjadřuje ochotu investovat vlastní prostředky do podnikání 

spojeného se společností Nestlé. Jedná se o investice přímo spojené s činností 

plynoucích ze smluvního vztahu určujícího rozsah outsourcovaných služeb (např. 

náhradní díly skladem). 
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 K6 – Pružnost - vyjadřuje rychlost reakce na požadavky ze strany Nestlé například 

na změnu objemu skladových zásob apod. 

 K7 – Růst - vyjadřuje rychlost růstu objemu tržeb za minulá období. 

Poté, co byla zvolena kritéria, bude těchto kritérií využito při využití metod vícekriteriálního 

rozhodování. Bude použita metoda bodovací, metoda párového porovnání, váženého pořadí 

a Saatyho metoda. 

Bodovací metoda je výpočetně nejméně náročná, avšak její vypovídací hodnota je poměrně 

nízká. Někdy se označuje jako alokace bodů. Její největší nedostatek spočívá v tom, že řešitel 

musí kvantitativně ohodnotit důležitost kritérií, což není vždy zcela objektivní. Pro zvolenou 

bodovací stupnici musí řešitel ohodnotit i-té kritérium hodnotou ležící na dané stupnici. Čím 

je kritérium důležitější, tím je bodové ohodnocení vyšší. Řešitel nemusí volit pouze celá čísla 

z dané stupnice, ale může přiřadit stejnou hodnotu i více kritériím (X). 

Pro větší objektivitu bude pouze u této metody hodnoceno všech 7 nadefinovaných kritérií. 

V ostatních metodách bude použito pouze 5 nejdůležitějších z pohledu autora diplomové 

práce. Tabulka 6 znázorňuje bodové hodnocení bodovací stupnice sestupně. Od 5 po 1 

přičemž 5 znamená nejoptimálnější a 1 nejméně optimální. 

 

Tab  6 Bodovací stupnice 

Úroveň ukazatele Velmi dobrá Dobrá Neutrální Přijatelná Špatná 

Počet bodů 5 4 3 2 1 

 

Tabulka 7 znázorňuje bodovací hodnocení hodnot jednotlivých kriterií přiřazeným 

hodnotitelem jednotlivým operátorům. Na základě těchto hodnot lze určit pořadí operátorů 

vyhovujících zadaným kritériím od nejvyšší hodnoty po nejnižší.  
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Tab.  7 Bodovací hodnocení 

Kritérium     Operátoři     

  OP 1 OP 2 OP 3 OP 4 OP 5 

K1-Loajalita  5 4 3 3 1 

K2-Odbornost 5 4 4 4 3 

K3-Solventnost 4 2 1 4 3 

K4-Všestrannost 4 4 4 2 2 

K5-Ochota investovat 4 4 4 2 2 

K6-Pružnost 4 3 3 2 2 

K7-Růst 4 5 2 1 1 

CELKEM 30 26 21 18 14 

       

V následujících částech budou použity metody vícekriterarního rozhodování. Bodovací 

metoda, metoda párového porovnání, Saatyho metoda a metoda váženého pořadí. Všechny 

tyto metody jsou součástí jednoho modulu, který využívá výsledku jedné metody pro zadání 

srovnávacích parametrů v metodě druhé. Aby bylo dosaženo požadovaných výsledků, je 

potřeba nadefinovat jednotlivá kritéria, jejich minimální a maximální meze, jednotky, 

ve kterých budou udávány a zkratky K 1 až K 5, které budou používány při dalších postupech. 

Vše výše uvedené obsahuje tabulka 8: 

 

Tab.  8  Meze kritérií 

Kód Kritérium Měřítko Jednotka MIN MAX MEZ 

K1 Loajalita Míra Loajality a spolehlivosti vůdčí Nestlé % 0 100 85 

K2 Solventnost Doba splatnosti Den 0 60 30 

K3 Ochota investovat Míra ochoty vlastních investic  % 0 100 70 

K4 Odbornost Míra odborné způsobilosti % 1 5 1 

K5 Růst Růst tržeb  % 0 100 70 
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Tabulka 9 znázorňuje označení a přidělení kódu pro jednotlivé operátory. Kódy označující 

jednotlivé operátory budou sloužit jako značky použité v následujících metodách 

vícekriteriálního rozhodování. 

 

Tab.  9 Označení a přidělení kódu pro jednotlivé operátory 

Kód Varianta 

V1 Operátor 1 

V2 Operátor 2 

V3 Operátor 3 

V4 Operátor4 

V5 Operátor5 

 

Níže uvedená tabulka 10 znázorňuje hodnotu jednotlivého kritéria přiřazenou jednotlivému 

operátorovi autorem a reflektujícím rozmezí od minima po maximum, přičemž maximum je 

optimální velikost daného kritéria. Tato optimální velikost daného kritéria je uvedena 

ve sloupci cíl. Pro úspěšné vyhodnocení a následné využití musí být přiřazena hodnota 

každému jednomu kritériu i každému jednomu operátorovi. 

 

Tab.  10 Hodnota jednotlivých kritérií 

Kód Kritérium MIN MAX Cíl MEZ V1 V2 V3 V4 V5 

K1 Loajalita 0 100 MAX 85 85 90 80 60 50 

K2 Solventnost 0 60 MAX 30 60 60 60 60 60 

K3 Ochota investovat 0 100 MAX 70 85 80 70 50 40 

K4 Odbornost 1 5 MAX 1 90 90 90 90 80 

K5 Růst 0 100 MIN 70 10,1 13,4 0 2,01 0,3 

 

Bodovací metoda umožňuje stanovení vah na základě alokování bodů u každého kritéria. 

Určení vah kritérií na základě vložených hodnot je uvedeno v tabulce 11. V uvedené tabulce 
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byla stanovena váha jednotlivých kritérií používaná v následujících postupech. Konkrétní 

váha každého kritéria byla stanovena pomocí vzorce (1):  

ki

b

V
k

i

b ,...,2,1,

1

1

1

1 




                                                                                                                                     (1) 

Tab.  11 Váha jednotlivých kritérií 

Kód Kritérium Body (0-100) Váha 

K1 Loajalita 90 0,272727 

K2 Solventnost 50 0,151515 

K3 Ochota investovat 60 0,181818 

K4 Odbornost 80 0,242424 

K5 Růst 50 0,151515 

 

Metoda párového porovnávání všech kritérií funguje na principu binomického porovnání 

všech kritérií mezi sebou.  Jde o určení preference daného kritéria vůči druhému, vyjádřeného 

nulou v případě nepreference a jedničkou v případě preference. Ve sloupci preference jsou 

uvedeny počty preferencí a na základě jejich hodnoty je určeno pořadí důležitosti kritéria. Od 

1 až 5, přičemž 1 znamená nejdůležitější a 5 nejméně důležité (viz tab. 12). 

Tab.  12 Metoda párového porovnávání 1 

  K1 K2 K3 K4 K5 Preference Pořadí 

K1 xxx 1 1 1 1 4 1 

K2 0 xxx 0 0 0 0 5 

K3 0 1 xxx 0 1 2 3 

K4 0 1 1 xxx 1 3 2 

K5 0 1 0 0 xxx 1 4 

 

Párové porovnání (varianta 2) je založena na získání preferenčních hlasů, na základě silných 

extrémů mezi kritérii. Tato metoda používá pouze informace ze dvou srovnávaných kriterií. 

Sloupec preference zobrazuje počet hlasů, které při párovém rozhodování každé sledované 

kritérium dostalo. Podle počtu preferencí je pak stanoveno pořadí, kde je kritérium 
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s nejvyšším počtem získaných preferenčních hlasů zařazeno na první místo, jak je uvedeno 

v tabulce 13. 

 

Tab.  13 Metoda párového porovnávání 2 

  K1 K2 K3 K4 K5 Preference Pořadí 

K1 xxx 1 1 1 1 4 1 

K2 0 xxx 0 0 0 0 5 

K3 0 1 xxx 0 1 2 3 

K4 0 1 1 xxx 1 3 2 

K5 0 1 0 0 xxx 1 4 

 

Váhy kritérií jsou v tabulce 14 uvedeny jak pro první, tak pro druhou variantu na základě 

vzorce (2): 

2/)1(

1 1






nn

pn
vi                                                                                                                         (2) 

Na základě zadaných bodových  kriterií v tabulkách 11, 12, 13 jsou výsledky vyhodnoceny a 

zapsány v jednotlivých sloupcích v tabulce 14.  

Tab.  14 Váhy kriterií 

Kód Kritérium Váhy (body) Váhy (PR1) Váhy (PR2) 

K1 Loajalita 0,272727 0,333333 0,333333 

K2 Solventnost 0,151515 0,066667 0,066667 

K3 Ochota investovat 0,181818 0,2 0,2 

K4 Odbornost 0,242424 0,266667 0,266667 

K5 Růst 0,151515 0,133333 0,133333 

 

Saatyho metoda určuje váhy jednotlivých kritérií pomocí vzájemné preference, která je 

zapsána do matice. Využívá číselné vyjádření stupnice 1, 3, 5, 7, 9,  přičemž platí, že 1 značí 

stejnou významnost kritérií, 3 značí slabě významnější kritérium, 5 silně významnější 
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kritérium, 7 velmi silně významnější kritérium, 9 absolutně nejvýznamnější kritérium (viz 

tabulka 15). 

Tab.  15 Saatyho metoda 

Legenda 

1 Rovnocennost 

3 Slabá preference 

5 Silná preference 

7 Velmi silná preference 

9 Absolutní preference 

 

Saatyho metoda je založena na určení váhy jednotlivých kriterií založeném na stanovení 

vzájemné preference. V případě každé dvojice kriterií se stanovuje hodnota sily vzájemné 

preference, která je poté zapsaná do matice. Hodnocení je založeno jak na využití bodové 

stupnice uvedené v tabulce 16, tak na vztazích vyjádřených v matici S, pro niž platí vztahy 

(3), (4), (5). 

Matice S čtvercového řádu n x n a pro její prvky platí že:  

nji
v

v
S

j

i

ji ,...,2,1,,                                                                                                               (3) 

Matice S je čtvercového řádu n x n a pro její prvky platí: 

nji
v

S
j

ji ,...,2,1,,
1

                                                                                                                                     (4) 

Pro určení konečných vah každého kritéria je používán normalizovaný geometrický průměr 

řádku Saatyho matice. Platí že: 

 



 























n

k

nn

j

kj

nn

j

ij
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                                                                                                                                            (5) 
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Tabulka 16 znázorňuje hodnotu vah každého z kriterií určenou geometrickým průměrem 

Saatyho matice: 

 

Tab.  16 Váhy kriterií podle Saatyho matice 

  K1 K2 K3 K4 K5 Váhy 

K1 1 5 3 1 3 0,311286 

K2 1 1 1 1 1 0,145384 

K3 1 3 1 1 1 0,18111 

K4 1 3 1 1 1 0,18111 

K5 1 3 1 1 1 0,18111 

 

Tabulka 17 znázorňuje pořadí sledovaných kritérií pro zhodnocení jednotlivých dodavatelů na 

základě jednotlivě aplikovaných metod a porovnání výsledků vah jednotlivých kritérií 

určených pomocí různých metod – bodovací, párové a Saatyho.  

Z výsledku lze vypozorovat rozdílnou váhu, která je přiřazena jednotlivým kritériím každou 

ze zvolených metod vícekriteriálního rozhodování. 

Tab.  17 Bodové porovnání výsledků vah pomocí různých metod 

kriteria   Body Párové1 Párové 2 Saaty 

K1 Loajalita 1 1 1 2 

K2 Platební podmínky 4 5 5 5 

K3 Ochota investovat 3 3 3 2 

K4 Odbornost 2 2 2 2 

K5 Růst 4 4 4 2 

 

V tabulce 18 jsou uvedeny váhy jednotlivých kritérií dle zvolených jednotlivých metod 

vícekriteriálního rozhodování. 
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Tab. 18 Váhové porovnání výsledků vah pomocí různých metod 

kriteria   Body Párové1 Párové 2 Saaty 

K1 Loajalita 0,27 0,33 0,33 0,31 

K2 Platební podmínky 0,15 0,07 0,70 0,15 

K3 Ochota investovat 0,18 0,20 0,20 0,18 

K4 Odbornost 0,24 0,27 0,27 0,18 

K5 Růst 0,15 0,13 0,13 0,18 

 

Metoda váženého pořadí (viz tabulka 19) znázorňuje vstupní hodnoty jednotlivých kritérií 

zadané do tabulky na principu stanovení pořadí ve smyslu stupně naplněných kritérií. Postup 

stanovení preferenčního uspořádání variant metodou váženého pořadí lze charakterizovat 

takto: Stanovení vah jednotlivých kritérií. Určení pořadí jednotlivých vah z hlediska každého 

kritéria. Výpočet dílčího ohodnocení jednotlivých variant z hlediska každého kritéria je 

vyjádřen dle vzorce (6): 

ijij pmh  1                                                                                                                                                   (6) 

kde m je celkový počet variant 

 

Tab.  19 Ohodnocení variant dle zvolených kritérií 

Kód Název varianty/mezní hodnota 
K1 K2 K3 K4 K5 

85 30 70 1 70 

V1 Operátor 1 85 60 85 90 10,1 

V2 Operátor 2 90 60 80 90 13,4 

V3 Operátor 3 80 60 70 90 0 

V4 Operátor 4 60 60 50 90 2,01 

V5 Operátor 5 50 60 40 80 0,3 

 

Tab. 20 znázorňuje pořadí a hodnoty jednotlivých kritérií dle zadaných vstupních hodnot 

v Tab. 19, a to podle vztahu (7): 
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ij

n

i

ij hvH *
1




                                                                                                                                                   (7) 

kde n = celkový počet kritérií. 

 

Tab.  20 Pořadí variant z hlediska jednotlivých kritérií 

Kód Název varianty K1 K2 K3 K4 K5 

V1 Operátor 1 2 1 1 1 2 

V2 Operátor 2 1 1 2 1 1 

V3 Operátor 3 3 1 3 1 5 

V4 Operátor 4 4 1 4 1 3 

V5 Operátor 5 5 1 5 5 4 

 

Tab. 21 znázorňuje výpočet celkové hodnoty jednotlivých variant, vycházejícího 

z předchozího vztahu (7).  

Výsledkem je hodnota náležející do intervalu hodnot přiřazených k určité skupině dodavatelů, 

jejichž hodnocení znázorňuje Tab. 21 

Interval pro zařazení dodavatelů do jednotlivých skupin je zobrazen vedle hodnoticí tabulky. 

Hodnota parametru váženého pořadí Hi, rozhoduje o konečném pořadí každého dodavatele. 

Vyšší hodnota znamená lepší hodnocení dodavatele. Na první místo je pak zařazen dodavatel 

s nejvyšší hodnotou Hi.  

Tab.  21  Tabulka hodnoty jednotlivých variant 

Interval Skupina operátor Kód skupiny 

4,102 5,000 Bezproblémový operátor A 

3,199 4,101 Operátor s připomínkami B 

2,297 3,198 Operátor s výhradami C 

0,000 2,296 Nevyhovující operátor D 
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Tabulka 22 znázorňuje legendu pro větší přehlednost a přiděluje kódy jednotlivým 

hodnoceným operátorům, kdy A značí bezproblémový operátor, B značí operátor 

s připomínkami, C značí operátor s výhradami, D značí nevyhovující operátor. 

 

Tab.  22 Tabulka kódu přidělených operátorům 

Skupina operátorů Kód skupiny 

Bezproblémový operátor A 

Operátor s připomínkami B 

Operátor s výhradami C 

Nevyhovující operátor D 

 

Zjištěné pořadí hodnocených dodavatelů je zobrazeno v tabulce 23. Hodnotící tabulka zjišťuje 

pořadí u jednotlivých kriterií určené hodnotou váženého pořadí Hj. Konečné pořadí 

sledovaných dodavatelů a jejich zařazení do skupin A až D. Hodnota parametru váženého 

pořadí Hj rozhoduje o konečném pořadí každého dodavatele. Vyšší hodnota znamená lepší 

hodnocení dodavatele. Na první místo je pak zařazen dodavatel s nejvyšší hodnotou Hj.  

 

 

Tab.  23 Výpočet konečného hodnocení variant z hlediska každého kritéria 

Kód Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 H j Pořadí Skupina 

V1 Operátor 1 4 5 5 5 4 4,5076 2 A 

V2 Operátor 2 5 5 4 5 5 4,81889 1 A 

V3 Operátor 3 3 5 3 5 1 3,29077 3 B 

V4 Operátor 4 2 5 2 5 3 3,16059 4 C 

V5 Operátor 5 1 5 1 1 2 1,76265 5 D 
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Následuje shrnutí výsledku výběru nejvhodnějšího operátora: Na základě několika 

porovnávání operátorů bylo dosaženo několika ne zcela shodných výsledků. První pokus o 

hodnocení strohým poměrovým ukazatelem, tedy porovnáním dosažených tržeb za dané 

období k dosaženým nákladům, bylo určeno pořadí operátorů, jak je uvedeno v tabulce 5. 

Pořadí jednotlivých operátorů bylo stanoveno vzestupně od nejoptimálnějšího po nejméně 

optimálního, a to takto: 

 1. Operátor 2, 

 2. Operátor 1, 

 3. Operátor 3, 

 4. Operátor 4, 

 5. Operátor 5. 

V dalším pokusu o porovnání byla použita bodovací metoda, kdy byla zvolena hodnotící 

kritéria a míra, jakou dosahují jednotliví operátoři z pohledu hodnotitele, tedy autora, při 

plnění jednotlivých kritérií na stupnici od 1 do 5, přičemž platí, že 5 je nejlépe vyhovující a 1 

nejméně vyhovující. Pořadí bylo určeno takto: 

 1. Operátor 1, 

 2. Operátor 2, 

 3. Operátor 3, 

 4. Operátor 4, 

 5. Operátor 5. 

V dalším porovnávání pomocí vícekriteriálního způsobu rozhodování za použití metody 

párového porovnávání, Saatyho metody porovnávání a metody váženého pořadí, kdy každá 

z metod používá pro hodnocení stejných kritérií, ale jiného postupu porovnání, bylo 

stanoveno pořadí takto: 

 1. Operátor 2, 

 2. Operátor 1, 
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 3. Operátor 3, 

 4. Operátor 4, 

 5. Operátor 5. 

Přestože bylo dosaženo při různých metodách porovnávání různých výsledků, je jasné, že 

v úvahu pro další kapitolu, ve které bude simulován vývoj tržeb za dané období, přichází 

pouze dva z pěti porovnávaných operátorů. Jedná se o operátora OP-1 a OP-2. Oba dosáhli ve 

všech parametrech srovnatelných výsledků. Hlavní rozdíl mezi nimi je ve výši tržeb a 

v rozdílné míře parametru loajality vůči společnosti Nestlé. Ačkoli OP-2 dosáhl pomyslného 

vítězství ve více porovnávání, hlavně díky parametru růstu, bude autorem vybrán pro simulaci 

v následujícím období OP-1. Jednak bude z pohledu autora objektivnější použít k plánované 

simulaci operátora, který dosahoval růstu tržeb blízkého všem ostatním operátorům, a tudíž se 

dá předpokládat, že v ostatních regionech by ho mohlo být dosaženo také. Hlavním důvodem 

vedoucím k volbě OP-1 je již zmiňovaná úroveň loajality vůči společnosti Nestlé. 
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6 Alternativní stav  

K simulaci vývoje tržeb v předešlém období byl vybrán OP číslo 1 na základě předešlých 

analýz. Za předpokladu, že by daný operátor obhospodařoval zároveň i regiony ostatních 

operátorů, bude vyčíslen případný přínos či ztráta. K objektivnímu pohledu bude použit 

procentuální růst tržeb dosažených zvoleným operátorem, který bude použit v ostatních 

regionech. Pro účel této diplomové práce bude tedy autor předpokládat, že OP-1, který 

dosahoval ve zmiňovaném období průměrného ročního růstu tržeb 10,1 % oproti skutečnému 

průměrnému růst tržeb ve zmiňovaném období všech operátorů ve výši 5,69 %. Dále bude 

předpokládáno, že úroveň nákladů by se vyvíjela stejným tempem, jako ve zmiňovaném 

období. Obrázek 5 znázorňuje tok surovin a ingrediencí při alternativní a fiktivní variantě. 

 

Obr.  5 tok surovin a ingrediencí při alternativní variantě 

 

OP 1 

 

KONEČNÝ 
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Hotely 

Restaurace 

Kavárny 
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V řeči čísel by v alternativním způsobu zásobování bylo dosaženo tržeb ve výši 

81 074 748,- Kč proti 78 421 594,-Kč dosaženým všemi operátory, a to za vynaložených 

průměrných měsíčních nákladů ve výši 88 237,17,- Kč proti 90 016,03. 

Metodika, jak bylo postupováno při simulaci, je následující: Průměrný roční růst tržeb 

dosažených v jednotlivých regionech jednotlivými operátory v jednotlivých letech byl 

změněn ze skutečných 5,69 % dosažených všemi operátory na potenciálních 10,1 % 

dosažených vybraným operátorem. Stejně tak suma průměrných ročních nákladů společnosti 

Nestlé byla vyčíslena v hodnotách vztahujících se k vybranému operátorovi. Důvodů, proč 

předpokládat, že náklady by se vyvíjely stejně u zvoleného operátora, je několik. Z tabulky 3 

je patrné, že rozdíly v jednotlivých nákladech u jednotlivých operátorů nejsou nijak 

dramaticky rozdílné. Jsou dány geografickou náročností na dopravu, rozdílným počtem 

školených zaměstnanců, rozdílným počtem brendingovaných vozů a podobně. Autor vychází 

z předpokladu, že zvolený operátor by ve velikostně, i co do počtu obyvatel, srovnatelných 

regionech, tak, jak jsou momentálně rozděleny, dokázal dosáhnout stejného růstu tržeb, 

za stejné úrovně nákladů, jako tomu je v současné variantě způsobu zásobování, 

na jemu svěřeném území. Zároveň je potřeba zmínit, že pro větší objektivitu byl záměrně 

vybrán operátor, který nedosahoval největšího růstu tržeb. Tím je varianta reálnější, neboť 

v sobě připouští i případný pokles růstu tržeb na území svěřeném operátorovi OP-2, 

který dosahoval průměrného ročního růstu 13,4 %. Celkem by tedy ve fiktivní variantě bylo 

dosaženo tržby 81 074 748,-Kč při vynaložených nákladech 21 176 920,- Kč za uvedené 

období. Jak je patrné z Tabulky 24. 

Tab.  24 Přehled tržeb 

Rok Tržby celkem skutečné v Kč Tržby celkem fiktivní v Kč 

2011 17 469 243 17 469 243 

2012 19 093 327 19 216 164 

2013 20 432 300 21 137 783 

2014 21 426 724 23 251 558 

celkem 78 421 594 81 074 748 

Růst v % 5,69% 10,10% 
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7 Komparativní analýza 

V této kapitole budou porovnávány obě varianty způsobu zásobování. Budou vyčísleny jak 

dosažené tržby, tak vynaložené náklady u obou variant způsobu zásobování. Také bude 

provedeno porovnání a vyčíslení případných rozdílů. Tabulka 24 znázorňuje velikost tržeb 

při obou variantách, a je z ní patrné, že v případě fiktivní varianty bude dosaženo tržby 

o 2 653 154,-Kč vyšší než varianty skutečné. Růstu tržeb, by bylo dosaženo při alternativním 

způsobu zásobování a to v případě že by byl zvolen operátor číslo 1, a byla mu svěřena péče 

o všech 5 regionu ČR. 

Tab.  23 Přehled tržeb 

Rok Tržby celkem skutečné v Kč Tržby celkem fiktivní v Kč 

2011 17 469 243 17 469 243 

2012 19 093 327 19 216 164 

2013 20 432 300 21 137 783 

2014 21 426 724 23 251 558 

celkem 78 421 594 81 074 748 

Růst v % 5,69% 10,10% 

 

 

Tabulka 25 znázorňuje porovnání nákladů při obou variantách a lze z ní vypozorovat a 

vyčíslit úsporu nákladů, kterou by přinesla případná změna způsobu prodeje a zásobování. 

Ačkoli úspora nákladů není v porovnání nijak dramatická, přesto se dá považovat za důležitý 

parametr.  

Tab  24 

Náklady Náklady celkem skutečné Náklady celkem Fiktivní 

Celkem 21 603 847 21 176 920 

průměr za rok 5 400 962 5 294 230 

průměr za měsíc 90 016,03 88 237,17 
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8 Vyhodnocení a doporučení 

Na základě komparativní analýzy obou řešení lze konstatovat, že fiktivní varianta 

nasimulovaná v této diplomové práci by pro společnost Nestlé byla daleko efektivnější. 

Ze skutečností údajů je patrné, že alternativní způsob zásobování by přinesl společnosti Nestlé 

jak zvýšení tržeb, tak snížení nákladů.  

 

Díky použití metod vícekriteriálního rozhodování v této diplomové práci bylo jasně 

prokázáno, že pro zvolení optimálního operátora přicházejí v úvahu pouze dvě řešení. Volba 

operátora s označením OP-1 a volba operátora s označení OP-2. Ačkoli se u obou variant 

dá předpokládat dosažení očekávaného růstu tržeb a očekávaného, sice minimálního poklesu 

nákladů, nejsou obě varianty zcela bez výhrad odpovídající optimálnímu řešení. Lze 

předpokládat, že v reálném světě je téměř nemožné, obzvláště při tak složitém způsobu 

zásobování, kde je možno každý den narazit na spoustu neznámých faktorů ovlivňujících 

každodenní fungování, dosáhnout beze zbytku optimálního řešení. Kdyby bylo dosahováno 

100 % maximálních možných tržeb, při vynakládání pouze nezbytného množství nákladů. 

(tzn., že ani jedna koruna není vynaložena tak, že o ni lze prohlásit, že byla vynaložena 

nejužitečnějším možným způsobem). Lze v tomto reálném světě hledat řešení pouze taková, 

která se nejvíce přibližují požadovanému optimálnímu řešení. V tomto případě, kterým se 

zabývá tato diplomová práce lze za tuto variantu označit alternativní způsob zásobování.  

 

Jak již bylo výše zmíněno, k této optimální variantě se blíží pouze volba jednoho ze  dvou 

zmíněných operátorů. Pokud by se mělo jednat o tzv. prostý singl-sourcing. Ovšem autor 

považuje za nutné v této kapitole zmínit variantu, která nebyla předmětem zkoumání 

a porovnávání v této diplomové práci. Ale je autorem považována za nejužitečnější. 

A to tzv. omezený multi-sourcing. Což by v tomto případě, tedy v studii využití 

multi-sourcingu v modelu prodeje a zásobování ve vybrané společnosti Nestlé Česko s.r.o., 

znamenalo omezení počtu dodavatelů ze současných pěti na dva nejlépe hodnocené. Důvody 

vedoucí k tomuto doporučení jsou zřejmé z výše zmíněných kapitol. Jedná se hlavně 

o minimální rozdíly mezi těmito dvěma operátory. OP-1 byl zvolen pro simulaci alternativní 

varianty, byť nedosahoval nejvyššího průměrného ročního růstu tržeb ani nejvyšších 

celkových tržeb, které se jako ukazatel, zdánlivě dají pokládat za nejdůležitější. 
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V těchto parametrech se ukázal nejvhodnějším operátor s označením OP-2. Avšak operátor 

s označením OP-1 byl vybrán pro nejlepší kombinaci s ostatními zvolenými kritérii s hlavním 

důrazem na kritérium v diplomové práci nazvané a definované jako loajalita.  

 

Doporučit lze tedy nastavení modelu prodeje a zásobování ve zmiňované společnosti takto: 

Zachovat model outsourcingu označovaný jako multi-sourcing, ale modifikovat ho 

na omezený. To znamená, že všechny outsourcované služby spojené s nynějším modelem 

prodeje a zásobování by v budoucnu neposkytovalo všech 5 současných operátorů, ale pouze 

dva nejlépe hodnocení operátoři s označením OP-1 a OP-2, a to při teritoriálním rozdělení 

určeném společností Nestlé. V případě zvolení této varianty by měl být kladen důraz u těchto 

dvou operátorů na zlepšení parametrů, ve kterých zaostávají jeden za druhým. U operátora 

s označením OP-1 se zaměřit na podporu a motivaci růstu tržeb při využití všech nástrojů, 

kterými společnost Nestlé disponuje. Naopak u operátora s označením OP-2 se zaměřit na 

zvýšení loajality ke společnosti Nestlé. 

 

Dá se předpokládat, že zavedením těchto opatření by v praxi mělo být dosaženo vyšších tržeb, 

zisků a celkového zvýšení konkurenceschopnosti. 
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9 Závěr 

Jelikož převis poptávky nad nabídkou je v současnosti všudypřítomný, a dotýká se v nemalé 

míře i v této diplomové práci popisovaného a porovnávaného tržního prostředí, je více než 

nasnadě, že všichni účastníci tohoto tržního prostředí se musí potýkat s každodenními 

překážkami, bránícími úspěšnému rozvoji podnikání.  

 

Tento každodenní boj o své místo na trhu svádí každá společnost zabývající se prodejem, 

službami, servisem či čímkoli jiným, různými způsoby a s různými úspěchy.  

 

V této diplomové práci posuzovaná společnost Nestlé patří k nejúspěšnějším společnostem 

vůbec. V oblasti potravinářství je dokonce světovým i domácím lídrem. Autor pracuje pro 

zmiňovanou společnost již osmým rokem a danou problematikou a souvislostmi se zadáním 

diplomové práce se zabývá téměř denně. Přesto popisované tržní prostředí a v podstatě 

fungování celého popisovaného byznysu má svá specifika a laikovi nejsou vždy úplně jasná.  

 

Snahou této diplomové práce bylo tedy téma popsat a analyzovat co nejsrozumitelněji. Jistě 

by mělo závěrem zaznít, že popisovaná studie a analýza odrážejí skutečnost. Navrhovaná 

řešení jsou v praxi zcela jistě realizovatelná a jako důkaz budiž uvedena skutečnost, že 

v průběhu vzniku této diplomové práce bylo navrhované řešení již částečně realizováno. 

Konkrétně k 1. 3. 2015 byla ukončena spolupráce, respektive neprodloužena smlouva o 

spolupráci, s jedním z operátorů.  

 

Tato skutečnost však v diplomové práci nebyla zaznamenána, neboť autor vycházel ze stavu 

v dané společnosti v době zadání diplomové práce. Bez ohledu na zmíněnou skutečnost 

považuje autor výsledky a doporučení za životaschopné a zvyšující konkurenceschopnost. 
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