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1 Úvod 

V minulosti nebyl na řízení dodavatelských vztahů kladen tak vysoký důraz jako je 

tomu v dnešním moderním podniku. Udržovat dobré vztahy s podnikovými dodavateli je 

jednou ze základních úloh podnikového managementu. Ve větších podnicích jsou za tímto 

účelem vytvářena nákupní oddělení, která se specializují na problematiku nákupu a usnadňují 

tak práci podnikovému managementu. Tato oblast podnikového managementu bude hlavní 

náplní této práce, kde vysvětlíme hlavní funkce nákupu, celkový proces fungování nákupního 

oddělení a řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů.  

V současné době musí podniky čelit stále rychleji se vyvíjejícímu podnikatelskému 

prostředí, jež se vyznačuje značnou proměnlivostí a nestálostí, což výrazně znesnadňuje 

jakékoli předpovědi pro střednědobé a dlouhodobé plánování. Z tohoto důvodu je nezbytné 

neustále monitorovat prostředí podniku a zjišťovat odchylky od ideálního stavu. Zvýšenou 

mírou turbulence prostředí jsou postihnuty všechny články podnikatelského řetězce, od 

dodavatelů po zákazníky. Významný posun byl zaznamenán především s vývojem 

informačních technologií, které jsou v této době nezbytnou součástí veškerého fungování 

podniku.  

V této diplomové práci budeme analyzovat fungování dodavatelského řetězce a celého 

nákupního procesu v Dopravním podniku Ostrava, jež zajišťuje městkou hromadnou dopravu 

v Ostravě a přilehlém okolí. Pomocí dostupných dat provedeme rozbor situace podniku 

v oblasti nákupní a dodavatelské problematiky za poslední 2 roky, počínaje začátkem roku 

2013, kdy byl v podniku zaveden systém hodnocení v souladu s požadavky standardů ISO. 

Součástí analýzy je zhodnocení dodavatelů, určení jejich významnosti pro podnik pomocí 

Paretova diagramu, určení množství neshodných objednávek a zjištění hlavních příčin těchto 

nesrovnalostí. V návaznosti na zjištěná data budeme hledat způsoby, jak bychom mohli zvýšit 

kvalitu dodávek a zlepšit přístup jednotlivých dodavatelů.  

Práce je rozdělena do tří hlavních částí. Nejdříve se zaměříme na teoretické 

charakteristiky nákupního procesu a dodavatelsko-odběratelských vztahů potřebné pro další 

analýzu. Teoretické základy nám pomohou lépe uchopit a vysvětlit veškeré dění a spojitosti 

v souvislosti s nákupním oddělením.  

Druhá část je zaměřena na popis analyzované společnosti, na obecnou charakteristiku 

podniku, stručný popis historie podniku a následně je pozornost soustředěna na nákupní 

oddělení a činnosti spojené s jeho fungováním.  



5 

 

Závěrečnou částí je vlastní analýza nákupu a dodavatelů v Dopravním podniku 

Ostrava (DPO). Budeme se soustředit na fungování a chod nákupního oddělení a především 

na řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů. S tím je spojena charakteristika a hodnocení 

jednotlivých dodavatelů.  

Cílem práce je rozbor a zhodnocení současné situace v oblasti nákupu a dodavatelsko-

odběratelských vztahů a následné navržení možných východisek pro zlepšení kvality dodávek 

dodavatelů a navržení možných postupů ke zjednodušení nebo zpřesnění celého nákupního a 

hodnotícího procesu na základě provedené analýzy.  
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2  Teoretická východiska logistiky nákupu a dodavatelů 

Abychom mohli podrobně zkoumat fungování podniku, je důležité mít vymezeny 

základní pojmy spojené s nákupem a dodavatelsko-odběratelskými vztahy. Následující část 

nám poskytne teoretická východiska k tématu analyzovanému v další části práce.  

2.1  Logistika 

 Logistika je neoddělitelnou součástí veškerého dění v podniku. Logistika obsahuje 

řízení materiálového toku od dodavatelů k odběratelům, což znamená, že se mimo jiné zabývá 

problematikou nákupu a dodavatelských vztahů. Následující definice poskytuje jednu 

z možných interpretací logistiky jako celku.   

„Logistika – nauka o toku, který se uskutečňuje při uspokojování požadavků po produktech“ 

(Macurová a Klabusayová, 2007, s. 4).  

Toky, uvedené v definici, se v rámci podniku rozlišují do tří kategorií podle toho, čeho 

jsou nositeli, jde buďto o fyzické, informační, nebo peněžní toky.  

 Fyzické toky zahrnují průběh materiálu, polotovarů, produktů nebo odpadů 

podnikem. 

 Informační toky jsou spojovány s průběhem všech informací týkajících se 

podnikových procesů jednotlivými články logistického řetězce, ať už se jedná o 

informace o požadavcích zákazníků, informace související s hladkým průběhem 

výroby nebo řídící informace. Váží se k určitým fyzickým tokům. 

 Peněžní toky jsou charakterizovány jako příjmy a výdaje, které jsou spojeny 

s určitými fyzickými a informačními toky. 

Další možnou interpretací logistiky je definice uvedená níže (Drahotský, 2003, s. 1). 

„Úkolem logistiky je zajistit správné materiály na správném místě, ve správném čase, 

v požadované kvalitě, s příslušnými informacemi a s odpovídajícím finančním dopadem.“ 

Logistika zahrnuje všechny oblasti podnikání od předpovědi poptávky, řízení nákupu nebo 

dopravy přes řízení zásob, plánování výroby, balení až po řízení distribuce. V dalších částech 

se budeme věnovat výhradně problematice nákupu a dodavatelů. Poněvadž nemůžeme jednu 

část logistiky vytrhnout z celého kontextu a musíme stále dbát na ostatní logistické články a 

brát jejich požadavky v úvahu, bude se místy prolínat činnost nákupního oddělení 

s oddělením skladového hospodářství, bez kterého se činnost nákupního oddělení neobejde.   
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2.2  Nákupní logistika 

Nákup je nepochybnou součástí logistického systému v podniku. Nákupní oddělení 

spolupracuje nejčastěji s logistickým a marketingovým oddělením. Logistika zajišťuje 

bezproblémový chod všech činností v podniku od nákupu, výroby až po finální prodej. 

Naproti tomu marketingové oddělení se stará o výběr nejlepšího dodavatele, popř. dodavatelů. 

Hybným motorem celého podnikání jsou požadavky zákazníků. V praxi často dochází ke 

spojení oddělení nákupu a logistiky, čímž se zjednoduší proces celého nákupu, jak pro naši 

společnost, tak pro dodavatele. 

„Nákup musí zabezpečit bezporuchovost veškerých podnikových procesů potřebnými 

vstupy. Na základě požadavků výroby se v logistickém subsystému nákupu přistupuje ke 

stanovení materiálové potřeby podniku, dochází ke sledování objednávek a dodávek, dále pak 

materiálových toků od dodavatele na místo určení. Nákup je rovněž zodpovědný za příjem 

materiálu a jeho skladování, zabezpečuje plynulý oběh a vracení palet a kontejnerů“, 

(Lukoszová, 2004, s. 60) 

Nejdůležitějším úkolem nákupní logistiky je objednávání a jeho podrobné 

naplánování. Logistický pracovník v nákupním oddělení zodpovídá za množství, kvalitu, 

místo, cenu nebo časový harmonogram dodání.  

Objednávky  

Úkolem nákupního oddělení je vyřizování objednávek, což jsou veškeré činnosti 

počínaje podáním objednávky až po samotnou dodávku u příjemce. Čas mezi objednávkou a 

dodávkou, včetně zaplacení, se nazývá pořizovací lhůta. V tomto případě se podnik snaží o 

optimalizaci, čili pořizovací lhůta by neměla být příliš krátká ani dlouhá. V prvním případě by 

docházelo k růstu pochybení a nesrovnalostí, v druhém případě bychom ohrozili samotný 

chod společnosti. Součástí vyřizování objednávek je také určení její velikosti, což souvisí 

s mnoha faktory, jako je velikost potřeby, skladovací možnosti podniku, situace našich 

dodavatelů nebo celkové náklady na objednávku.  

Náklady na objednávku a velikost objednávky spolu úzce souvisí, avšak působí 

opačným směrem, to znamená, že čím je dodávka větší tím se nám zvyšují náklady na 

skladování a naopak snižují náklady na samotnou dodávku. Optimální velikost dodávky 

vyřešíme pomocí nalezení minima celkových nákladů, viz graf 2.1. 
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Graf 2.1: Vztah pro výpočet optimální dodávky. Zdroj: Lukoszová, (2004, s. 73) 

 

2.3  Nákup  

Každé podnikání je založeno na nákupu a prodeji, ať už jde o podnik výrobní, 

obchodní nebo poskytující služby. Proto se nákup stává jednou z nejdůležitějších součástí 

celého procesu probíhajícího podnikem. Jak tvrdí Weele (2005), problematika nákupu a 

dodavatelského řetězce se v každé společnosti výrazně odlišuje. Právě skutečnost, že lze jen 

velmi těžko aplikovat zkušenosti jedné společnosti na jinou, je příčinou toho, že manažeři 

musejí této oblasti věnovat zvýšenou pozornost. Současně se v tomto případě jedná o vysoké 

částky a je důležité pečlivá příprava nákupu a výběru dodavatelů. Hill (2003) tvrdí, že k 

excelentně vykonávané roli nákupčího nestačí jen teoretické znalosti získané studiem nebo 

praktické dovednosti získané praxí, ale je třeba teoretickou metodiku a zkušenosti prolínat 

s uměním navazovat a udržovat dobré dodavatelské vztahy.  

Mnoho společností se snaží o zlepšení vztahů s dodavateli, jelikož poté zpravidla 

dochází ke zkrácení objednávacího času, možnosti využít dodávky just-in-time nebo ke 

snížení množství neshodných komponent a celkově může přispět ke zlepšení kvality produktů 

dodávaných zákazníkům a současně dochází ke snížení celkových nákladů. Ať už uvažujeme 

o nákladech vynaložených na vyjednávání s dodavatelem o dodávce nebo následných 

nákladech při zjištění neshody a příslušné nápravě.  

Velké množství společností vynakládá více než polovinu obratu na nákupní operace, 

čímž v posledních dvou desetiletích dochází k posunu od tradičního vnímání nákupu, od jeho 

operační role ke skutečnosti, kdy je nákupu a řízení dodavatelského řetězce přikládán 

strategický význam, především prostřednictvím lepších a těsnějších vztahů s dodavateli. 

Budování dobrých dodavatelských vztahů je klíčem k udržení dlouhodobé 
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konkurenceschopnosti. Postupně si vedoucí podniků uvědomili, že konkurenceschopnost 

neznamená soupeření podniku proti podniku, ale soupeření dodavatelského řetězce proti 

dodavatelskému řetězci (Christopher, 1998). Spolu se změnou vnímání nákupu se zcela 

změnila role nákupčích v podniku, jež mají na starosti činnosti spojené s nákupem a 

dodavateli.  

Weele (2005) přiřazuje nákupčím v současné době v organizaci zcela jinou roli, než 

tomu bylo v minulosti. Za prvé jsou strategickými zaměstnanci, kdy analyzují nákup, 

identifikují hlavní dodavatele a na základě těchto dat vyvíjejí nejvhodnější dodavatelské 

strategie. Za druhé se jejich aktivity vyznačují taktickými charakteristikami založených na 

selekci dodavatelské strategie, nákupčí musí být schopni standardizovat podnikové procesy, 

zajistit efektivní spojení s dodavateli a usilovat o pokračující zlepšování dodavatelských 

služeb. Za třetí je povinností nákupčích usilovat o efektivní dodávky materiálu ve správný 

čas, ve správné kvalitě a ve správném množství při co nejnižších celkových nákladech.  

2.3.1  Základní charakteristiky nákupu 

Nákup stojí na začátku celého výrobního řetězce, a tím se stává určujícím faktorem 

pro navazující výrobní i nevýrobní procesy v podniku. Správné plnění funkcí oddělení nákupu 

určuje rychlost a návaznost podnikových procesů, které se tímto stávají efektivními a podnik 

prosperujícím. Celkový proces v podniku můžeme rozdělit do těchto subsystémů: 

 nákup – výroba – prodej (charakteristické pro výrobní – průmyslový podnik) 

 nákup – prodej (charakteristické pro obchodní podnik) 

V literatuře se objevuje mnoho pojetí nákupu, z nichž si uvedeme definici od autorů 

Šlapoty, Grabarczyka a Letáka (2005, s. 16):  

„Nákup je možné definovat jako systémový proces pro získání komodity, služby nebo 

myšlenky výměnou za protihodnotu.“  

Komplexněji a podrobněji vystihuje celý proces nákupu Milan Kupkovič  

a kol. (1997), který ve své publikaci charakterizuje nákup jako soubor činností podniku 

souvisejících se stanovením potřeb materiálových zdrojů na zabezpečení předmětu činnosti 

podniku a spojených s jejich obstaráváním, dopravou, příjmem, distribucí vstupů, řízením 

zásob a jejích případnou úpravou před předáním do výroby, kontrolou a reklamací 

nekvalitních vstupů. 
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Všechny nákupy v podniku by měly být obstarávány právě nákupním oddělením, resp. 

osobou za nákup zodpovědnou. V opačném případě by mohl v podniku nastat chaos, 

například může dojít ke vzniku nesrovnalostí v případě, že je na nákup určité položky 

stanovena fixní částka nebo může dojít k multiplikaci objednávek. I kancelářské potřeby za 

zdánlivě malé částky se mohou nakonec projevit jako významná nákupní položka. Touto 

cestou bude zajištěna profesionalita jednání s dodavateli. Někteří zahraniční autoři zahrnují 

mezi činnosti oddělení nákupu také kapitál a pracovní sílu (Tomek, 1999). Avšak v českém 

pojetí tyto dvě položky nejsou v kompetenci nákupčích a ani v této práci se jim nebudeme 

nadále věnovat.   

Součástí nákupu jsou vždy nejméně dvě strany, které spolu jednají, jsou to kupující a 

prodávající. Kupujícím je na spotřebních trzích konečný spotřebitel a na trhu organizací je to 

firma, která je ve většině případů reprezentována nákupčím. Výsledkem procesu směny je 

dohoda a následně se uskutečňuje transakce, která je základní jednotkou směny,  

(Lukoszová, 2004).  

Nakupované vstupy nazýváme objekty nákupu, jež dělíme na hmotné statky, obchodní 

zboží a služby. Podrobnější členění můžeme vidět v grafu 2.2. 

 

 

Podle P. Kotlera (2007) musí být splněno 5 základních podmínek, aby mohla být 

směna uskutečněna: 

1. Směny se musí účastnit alespoň dvě strany. 

Objekty nákupu 

vstupní hmotné statky obchodní zboží služby 

provozní 

prostředky 

materiál základní 

pomocný 

provozní 

polotovary 

 

Graf 1: Objekty nákupu, zdroj: Lukoszová (2004, s. 9) Graf 2.2: Objekty nákupu. Zdroj: Lukoszová (2004, s. 9). 
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2. Každá strana má něco, co je atraktivní pro druhou stranu. 

3. Každá ze stran je schopná komunikace a dodání. 

4. Každá ze stran má právo odmítnout nebo přijmout nabídku. 

5. Každá ze stran se domnívá, že je vhodné jednat s druhou stranou. 

2.3.2  Funkce a cíle nákupu 

Hlavní funkcí nákupního oddělení je efektivní zajištění potřebného zásobování všech 

výrobních i nevýrobních procesů v podniku surovinami, materiálem, výrobky a službami ve 

správném množství, kvalitě, místě a času (Tomek, 1999). Ekonomické hledisko v nákupu 

hraje velmi významnou roli, jelikož platby dodavatelům společnosti mohou tvořit až 80 % 

podnikových plateb. Pro dosažení efektivního fungování nákupního oddělení bychom měli 

dodržovat tyto základní kroky, (Lukoszová, 2004). 

1. Průzkum trhu dodavatelů, kde bychom měli identifikovat potenciální dodavatele a 

jejich nabídky. 

2. Analýza získaných nabídek, ve kterých vyhodnotíme všechna získaná data. 

3. Predikce budoucích potřeb podniku a vlivů, které mohou činnost podniku ovlivnit. 

Tyto údaje slouží k určení dodavatele, který bude pro podnik nejvýhodnější 

z dlouhodobého hlediska.  

4. Rozhodování, v jehož rámci dochází ke komplexnímu vyhodnocení dat získaných 

v předchozích krocích. Přihlíží se na všechny současné i budoucí aspekty, které nákup 

ovlivňují, resp. mohly by ovlivnit. Ať se jedná o cenu, kvalitu, rychlost dodávek, 

spolehlivost dodavatelů nebo o strategii a cíle podniku. 

V rámci uvedených kroků můžeme dále identifikovat jednotlivé funkce, které 

napomáhají dosažení efektivního fungování nákupního oddělení (Tomek, 1999). 

 Přesné a včasné zjišťování budoucí potřeby. 

 Systematické zjišťování a vybírání optimálních zdrojů pro zabezpečení bezchybného 

chodu podniku.  

 Uzavírané smlouvy musí být úplné a uzavírané včas. Během jejich trvání musí 

docházet k průběžnému sledování a kontrole, zda jsou všechny podmínky v nich 

dodržovány. Reagovat na změny v požadavcích podniku a odchylky vzniklé při jejich 

plnění. 
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 Monitorování stavu zásob ve skladech a zajištění co nejefektivnější manipulace s nimi.  

 Účinná a pružná reakce na operativní změny ve vnitropodnikových potřebách.  

 Zajištění efektivního fungování skladového hospodářství, dopravy a ostatních 

logistických procesů při manipulaci s materiálovými toky. 

 Zajištění kvality dodávaného materiálu se realizuje již od počátku nákupního procesu, 

jímž je samotný výběr dodavatelů a udržuje se jejich následným hodnocením.  

 Tvorba a synchronizace informační základny pro celý nákupní proces.  

 Zabezpečení personálního, organizačního, metodického a technického rozvoje řídících 

i hmotných toků. 

 Zajištění efektivního výdeje a přísunu materiálu na místo určení. 

V návaznosti na výše uvedené funkce je důležité vymezit si jednotlivé cíle. Nákupní 

cíle jsou dány strategickými cíly podniku. Cíle podniku jsou dle Tomka (1999) uvedeny níže. 

 Uspokojování potřeb – potřeba v podniku je vyvolána nedostatkem určitého výrobku 

nebo služby, které jsou potřebné pro výrobní proces. Čím akutnější potřeba je, tím má 

výrobek nebo služba pro organizaci vyšší hodnotu, a tím je podnik ochoten zaplatit 

vyšší částku za uspokojení potřeby. Jejich nákupem dochází k uspokojování potřeb. 

 Snižování nákupních nákladů – při snižování nákladů musíme brát v úvahu také 

kvalitu, riziko nebo velikost skladovacích prostor a podobně. Snižování nákladů vede 

zpravidla ke snižování kvality a naopak ke zvyšování rizika. Náklady se mohou 

snižovat buďto snížením vlastní ceny nakupovaného předmětu, nebo snížením nákladů 

spojených s nákupem. Jako příklad můžeme uvést nákup většího množství zboží, a tím 

využít různé množstevní slevy, v tomto případě však musíme brát v úvahu velikost 

skladových ploch, riziko zastarávání materiálu nebo velikost kapitálu vázaného 

v zásobách.  

 Zvyšování jakosti nákupu – jakost nakupovaného zboží by měla být samozřejmostí, 

jelikož se vady na vstupu mohou v dalším výrobním procesu mnohonásobně prodražit. 

V rámci jakosti usilujeme o nulový počet vad. Jakostí rozumíme v prvním případě 

úroveň splnění požadavků u pořizovaného produktu a za druhé úroveň splnění 

nákupních podmínek. Požadavky na kvalitu se týkají ceny, dodací lhůty, kvality zboží, 

množství, doprovodných služeb a podobně. 
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 Snižování nákupního rizika – velikost nákupního rizika je mimo jiné závislá na 

úrovni kvality dodávaného zboží (se snižující se kvalitou nakupovaného zboží se 

riziko zvyšuje). Toto riziko můžeme snížit například smluvními podmínkami 

s dodavatelem nebo nalezením alternativního dodavatele, který bude schopen 

v případě nouze dané zboží dodat. Avšak ne všechna rizika můžeme ovlivnit. V rámci 

podniku musíme brát v úvahu a kalkulovat také s riziky, která mohou přijít z vnějšího 

prostředí, a nebudeme je moci ovlivnit, jako jsou legislativní úpravy nebo přírodní 

katastrofy.  

 Zvyšování flexibility nákupu – flexibilita úzce souvisí s velikostí rizika, které musí 

podnik nést. Pokud je riziko vysoké, je pro podnik výhodné zajistit vyšší flexibilitu, 

která umožní rychlejší reakci na nepříznivé události a poskytuje tím podniku větší 

manévrovací prostor do budoucna.  

 Podporování nákupních cílů orientovaných na veřejné zájmy aneb veřejně 

prospěšné nákupní cíle – i když nejsou veřejně prospěšné nákupní cíle pro podnik 

nejvýznamnějším atributem, každý podnik si musí uvědomit, že je součástí sociální a 

kulturní sítě, a kroky provedené společností, mohou jeho okolí významně ovlivnit.  

Pro správné plnění funkce nákupního oddělení bychom měli zajistit efektivní 

komunikaci s ostatními odděleními v podniku, jelikož nákup veškerého zboží a služeb 

vychází právě z potřeb ostatních podnikových útvarů.  

2.3.3  Vnitropodnikové vazby oddělení nákupu 

Útvar nákupu spolupracuje se všemi ostatními podnikovými útvary, ať jde o útvar 

logistiky, financí, informatiky, kontroly, účetnictví a další. V grafu 2.3 můžeme vidět výčet 

nejdůležitějších z nich. Směr šipek naznačuje, že se oddělení ovlivňují navzájem, informace 

probíhají oběma směry.   
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Graf 2.3: Vzájemné vazby mezi útvarem nákupu a ostatními podnikovými útvary. Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Z výše uvedených oddělení dochází k nejčastějším interakcím v oddělení nákupu s 

oddělením marketingu, logistiky, řízení výroby a údržby.  

Rozhodování o nákupu zboží v podniku je výsledek kooperace všech středisek 

v podniku. Ať už se jedná o výrobu, logistiku nebo například informační oddělení.  

Mezi nejvýznamnější rozhodnutí podniku patří volba, zda máme výrobek vyrobit ve 

vlastní režii nebo jej koupit. Při rozhodování bere management v úvahu mnoho proměnných. 

Činnosti útvaru nákupu v podniku jsou především zjišťování předpokládané budoucí spotřeby 

materiálu, brát v úvahu potenciální disponibilní zdroje, uzavírat smlouvy s dodavateli o 

dodávkách, zabezpečování fungování skladů a dopravy a podobně. Množství jednotlivých 

činností i jejich náplň se může lišit v každém podniku. Záleží na mnoha faktorech, jako jsou 

strategie podniku, forma podnikání, rozdělení kompetencí a podobně. Rozhodnutí o koupi či 

výrobě řadíme mezi rozhodnutí strategická, která vyžadují podrobnou analýzu trhu i vnitřních 

procesů podniku.  

2.3.4  Strategický nákup 

Strategický nákup je stěžejní prvek pro určení systému způsobu nakupování. Díky 

němu sledujeme, jak podnik nakupuje v současnosti a určuje nákupní strategii do 

budoucnosti. Z důvodu práce s budoucími daty, musíme brát v úvahu, dlouhodobé trendy, 

strategie a cíle firmy. V rámci této činnosti jsou hlavními úkoly (Šlapota, Grabarczyk, Leták, 

2005): 

 Vylepšování podmínek nákupu a vyjednávání se stávajícími dodavateli – důležitým 

prvkem je komunikace se stávajícími dodavateli, se kterými se snažíme rozvíjet 
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vztahy a vytvářet prostor, aby s nimi mohla ostatní oddělení společnosti bez problémů 

komunikovat.  

 V okamžiku, kdy známe nejvhodnějšího dodavatele, přebíráme zodpovědnost za péči 

a obchodování s ním. 

 Udržování kontaktu s dodavateli – nejedná se jen o udržování kontaktu s dodavateli, 

ale také s ostatními odděleními v podniku, jež umožňuje následnou jednodušší a 

efektivnější spolupráci.  

 Vyhledávání nových dodavatelů – využívá se při zavádění nové výroby nebo nového 

výrobku. Výběr by měl zahrnovat více dodavatelů, abychom byli schopni objektivně 

posoudit jejich kvalitu a cenu. Následně dochází k výběru nejvhodnějšího dodavatele, 

popřípadě záložního dodavatele, kterým jsme schopni nahradit stávajícího v případě 

neočekávané poruchy a podobně.  

V rámci strategických činností podniku je důležité rozumět nákupním trhům a neustále 

monitorovat nákupní prostředí kvůli identifikaci možných hrozeb a příležitostí. V návaznosti 

na monitorování hrozeb by měl podnik přijmout taková opatření, aby dokázal co nejlépe 

dopad nepředvídatelných situací zmírnit. S pojmem nákup neodmyslitelně spojujeme 

problematiku dodavatelů. Abychom mohli efektivně využívat podnikové zdroje je potřeba 

nastavit v podniku optimální portfolio dodavatelů.  

2.4  Nákupní proces organizace 

„Procesem rozumíme soubor činností měnící hmotné nebo informační vstupy na 

hmotné nebo informační výstupy za spotřeby zdrojů v regulovaných podmínkách“ (Nenadál, 

2006, s. 16).  

Pro zajištění správného a efektivního chodu společnosti je důležité mít popsány 

všechny procesy probíhající v podniku. Neméně důležitá je také správná a rychlá komunikace 

mezi jednotlivými útvary. Jinak tomu není ani u nákupu. Každá organizace se snaží  

o optimalizaci všech procesů v podniku. Optimalizace je dlouhodobý a nesnadný proces,  

jež nikdy nekončí a je nutné ve zlepšování neustávat. Nákupní oddělení, ani žádné jiné, 

nemůže zefektivňovat procesy jen v rámci svého útvaru nezávisle na ostatních podnikových 

útvarech, ale musí být propojeny s ostatními procesy probíhajícími v organizaci.  

Podle G. Tomka a J. Tomka (1994) zahrnuje nákupní proces v širším pojetí určení 

spotřeby, nákup, dopravu, příjem a skladování. Postup nákupu by měl každý podnik definovat 
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hned na začátku podnikání podle konkrétních charakteristik podniku. Nákup se liší například 

ve velkém a malém podniku. Velké organizace často vycházejí z podnikových plánů a malé 

podniky nakupují materiál a suroviny podle předpokládané poptávky zákazníků.  

Nákupní proces je ovlivňován vnějšími a vnitřními faktory. Mezi vnější můžeme 

zahrnout cenu, jakost, množství, podmínky dodávky, čas dodávky a smluvní podmínky. 

Vnitřními vlivy mohou být vnitropodnikové směrnice a její požadavky na dodavatele, 

rychlost výrobního procesu, požadavky výrobního procesu nebo velikost potřebných dodávek. 

Zákazník zpravidla nakupuje u té firmy, která mu nabízí nejvyšší přidanou hodnotu.  

„Přidaná hodnota je rozdíl mezi celkovou spotřební hodnotou a celkovou spotřební 

cenou“ (Kotler, 1991, s. 308).  

To znamená, že se například rozhodneme koupit výrobek, který má vyšší pořizovací 

cenu, ale náklady na jeho údržbu jsou nižší, jeho obsluha je jednodušší, disponuje delší 

životností, zárukou nebo je doprovázen kvalitnějším poprodejním servisem a podobně. 

V grafu 2.4 můžeme pozorovat činitele, podle kterých dochází k rozhodování o koupi 

v nákupním procesu.  

 

Graf 2.4: Rozhodující činitelé spotřební přidané hodnoty. Zdroj: Kotler (1991, s. 309). 

 

2.4.1 Atributy přidávající hodnotu nákupnímu procesu  

Z historického hlediska, byla většina nákupních manažerů a jejich organizací měřena a 

hodnocena na základě změn v ceně nakupovaného materiálu, jejich schopnosti bezchybného 

průchodu výrobním procesem a na celkových nákladech všech operací nákupního oddělení. 

V dnešních konkurenceschopných podnicích se přístup nákupního managementu výrazně 
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změnil. Jejich pozornost se zaměřuje na následujících pět hodnotu přidávajících atributů 

(McGraw, 2003): 

 Kvalita - kvalita nakupovaného materiálu a služeb by měla být prakticky bezchybná 

(autor uvádí deset nebo méně defektů na milion příležitostí (PPM
1
). Ve většině 

podniků je více než 75 % všech kvalitativních nesrovnalostí způsobeno nevyhovující 

kvalitou nakupovaného materiálu.   

 Náklady - povinností nákupního managementu je zaměřit se na strategické náklady 

nákupního oddělení, čili na proces redukce celkových nákladů v oblasti získávání, 

pohybu, držení a přemisťování nakupovaného materiálu a služeb skrz nákupní řetězec.  

 Čas - další funkcí nákupního oddělení a dodavatelů je udržování aktivního přístupu 

k redukci času, který je vyžadován při zavádění nového produktu na trh. 

Profesionálové v oblasti nákupu, designu a velkovýroby odhadují, že čas potřebný 

k zavedení nového produktu na trh by mohl být urychlen o 20 až 40 procent 

implementací World Class Supply Managementu
2
.  

 Technologie – v této oblasti je nákupní oddělení zodpovědné za zajištění 

technologického zázemí potřebné k nákupním operacím. 

 Návaznost nákupního procesu – musí docházet k neustálému monitorování trendů 

v nákupu, vývoje v dodavatelských vztazích a v neposlední řadě sledování veškerých 

rizik, jež by mohly narušit chod nákupního procesu.  

2.4.2 Etapy nákupního rozhodovacího procesu 

Podle Kotlera (2001) existuje pět fází nákupního procesu. Ten nezahrnuje jen samotné 

kupní rozhodnutí, ale celý nákupní proces. V každém případě však nemusí proběhnout všech 

pět fází nákupního procesu. Hlavně u výrobků s nízkou zainteresovaností nedochází ke sběru 

informací a hodnocení alternativ. V těchto případech může být užitek z analýzy nižší než 

celkové rozhodovací náklady. Názorně můžeme pětietapový kupní model pozorovat  

v grafu 2.5. 

                                                 
1
 PPM: Parts per Million neboli částí na jeden milion vyjadřuje poměr části vůči celku (jedna miliontina celku). 

2
 World Class Supply Management: je filozofie a přístup zlepšování, které vede ke zvýšení ziskovosti podniku 

prostřednictvím zvýšení kvality produktů, zajištěním správného time managementu, redukce času uvedení 

výrobku na trh, umožnění zavedení nových technologií a poskytnutí prodejní a marketingové volnosti, která 

vede k celkovému zvýšení firemních příjmů prostřednictvím aplikace cenové elasticity (McGraw, 2003). 
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Graf 2.5: Pětietapový model kupního procesu. Zdroj: Kotler (1991, s. 196). 

 

Kupní proces začíná v okamžiku, kdy si spotřebitel uvědomí potřebu. Potřeba je rozdíl 

mezi skutečným a požadovaným stavem a je vyvolána vnějšími nebo vnitřními stimuly. 

Následně dochází ke sběru informací, jež má dva stupně. Prvním je zvýšená pozornost, kdy 

bude spotřebitel vnímavější a přístupnější k informacím, a druhým je aktivní sběr informací, 

při kterém spotřebitel cíleně vyhledává informace o produktu z dostupných zdrojů. Klíčové 

zdroje informací můžeme rozdělit do čtyř skupin: 

 osobní zdroje (rodina, přátelé, známí, ad.), 

 komerční zdroje (reklama, prodavači, letáky, ad.), 

 veřejné zdroje (média, spotřebitelské organizace, ad.), 

 zkušenosti (zkoušení a používání výrobku). 

Míra, v jaké působí jednotlivé zdroje, se liší podle druhu výrobku nebo osobnosti 

nákupčího. Na základě toho následně dochází k hodnocení jednotlivých alternativ. Hodnocení 

alternativ nemá stanovenou formu, ale existuje několik typů hodnocení.  Spotřebitel vnímá 

produkt jako komplex vlastností a hodnotí jeho výhody a nevýhody. Pro každého spotřebitele 

je charakteristické vlastní posuzování jednotlivých vlastností poptávaného produktu. Všechny 

atributy produktu tak nemají stejnou váhu.  

Mezi hodnocením alternativ a kupním rozhodnutím se nachází další dvě fáze. Jsou 

jimi kupní záměr, který je ovlivňován stanovisky ostatních a neočekávanými faktory. Po 

vyhodnocení všech relevantních informací dochází ke kupnímu rozhodnutí.  

Poslední, pátou fází je chování po koupi. Koupí produktu nákupní proces nekončí, 

nýbrž dochází k následnému hodnocení koupeného zboží. S produktem můžeme být 

spokojeni a pravděpodobně se bude jeho nákup v budoucnu opakovat nebo může nastat 

situace, kdy bude spotřebitel s produktem či službami produkt doprovázející nespokojen. 

V takovém případě, pokud existuje na trhu alternativní dodavatel, spotřebitel od další koupě 

ustoupí. Kotler (1991, s. 202) popisuje postup, jakým postupuje spotřebitel, je-li s výrobkem 

nespokojen, viz graf 2.6. 
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Graf 2.6: Jak spotřebitel jedná v případě nespokojenosti. Zdroj: Kotler (1991, s. 202). 

 

K co nejefektnějšímu rozhodování o koupi a následném hodnocení dodavatelů 

napomáhá v posledních letech rozvoj informačních technologií, které se stávají 

nepostradatelnou součástí konkurenceschopného podniku.  

2.5  Využití moderních technologií v nákupním procesu 

Vývoj nových technologií je v dnešních dnech zřejmě nejproměnlivější oblastí vůbec. 

Každý rok se může objevit nový systém či software, který dokáže stále dokonaleji nahradit 

činnost člověka. Proto je pro podnik nezbytné, aby neustále monitoroval nové trendy 

v technologiích. Dnes už nejsou podpůrné technologie tak konkurenční výhodou jako spíše 

nezbytností pro konkurenceschopný a prosperující podnik.  

2.5.1  Celopodnikový informační systém - ERP 

Pro usnadnění průběhu jednotlivých toků v podniku se zavádí celopodnikové 

informační systémy (ERP – Enterprise Resource Planning). Často jsou tyto struktury 

propojeny také se subjekty mimo podnik, tak aby bylo předávání informací co nejefektivnější 

a mezi komunikujícími bylo co nejméně rozhraní a rušivých vlivů. V rámci tohoto softwaru 

dochází k integraci a automatizaci procesů v podniku. Tímto se snižuje riziko chyb. K čemu 

slouží celopodnikové informační systémy, vysvětlují autoři Tomek a Hofman (1999, s. 138). 

Nespokojený 
spotřebitel

Něco podnikne

Podnikne akci 
oficiální cestou

Žádá náhradu 
přímo u firmy

Žádá náhradu jinou 
oficiální cestou

Stěžuje si u státní, 
obchodní nebo 
soukromé agentury

Podnikne akci 
soukromou cestou

Přestane kupovat 
výrobek, bojkot 
obchodníka

Pomlouvá výrobek, 
značku či 
obchodníka

Zůstane pasivní
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 „Elektronické zpracování dat není omezeno v nákupu jen na operativní problémy, ale 

může také sloužit k podpoře strategických rozhodnutí, jako je výběr dodavatelů, rozhodování 

o zásobách, o logistickém nákupním systému apod.“  

 Pro správné fungování je nezbytné co nejpřesnější nastavení softwaru. Čím přesnější 

a podrobnější bude prvotní nastavení softwaru, tím přesnější budou výstupy. Abychom 

dosáhli správného a přesného nastavení, je důležitá spolupráce všech oddělení v podniku, od 

oddělení nákupu až po samotný prodej hotových výrobků či služeb. Jednou z nejdůležitějších 

dokumentací pro správný chod informačního systému (IS) je podrobná technická 

dokumentace. Nejčastějšími uživateli ERP jsou v podniku útvary zaměřené na výrobu, 

logistiku, distribuci, prodej, fakturaci nebo účetnictví.  

2.5.2  Nákup na internetu 

 V posledních letech dochází k výraznému posunu v úrovni technologií, které 

usnadňují společnostem řízení ve všech oblastech jejich podnikání a jinak tomu není ani u 

nákupu a komunikace s dodavateli. A tím se komplexně změnila podoba B2B trhu. Jedním ze 

způsobu využití internetu je elektronická výměna dat (EDI), které slouží ke snížení nákladů 

ve vyjednávacím procesu a výraznému urychlení objednacích časů. Komunikace pomocí 

těchto systémů probíhá oběma směry, jak od odběratelů k dodavatelům, tak od dodavatelů 

k odběratelům. Ovšem i tento způsob nákupu nemusí přinášet společnosti jen pozitivní efekty. 

Podle Burta, Doblera a Starlinga (2003) může nákup přes internet na B2B trhu přinášet také 

negativní efekty, a to především v případech aukcí a konsorcií, kdy se soustředíme hlavně na 

cenu a nikoli na vztahy s dodavateli.  

2.5.3  Internetová burza 

V posledním desetiletí dochází k dalšímu posunu, a to směrem k internetovým burzám, 

jež rozšiřují možnosti EDI o dojednávání ceny, dodávky a platby. Nákupčí podají požadavky, 

které jsou rychle a efektivně předány potenciálním dodavatelům (Kotler, 2007). 

Charakteristické znaky internetové burzy na B2B trzích jsou zejména podle Sculleyho (2001): 

 centralizovaný tržní prostor, 

 neutralita, 

 standardizované kontrakty, dokumenty a výrobky,  

 kvalifikace a regulace uživatelů,  

 rozšiřování cenových nabídek, ex-post informace a obchodech a cenové historii, 
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 záruka integrity trhu, 

 průhlednost, 

 samoregulace na trhu a mechanismus tvorby cen, služby clearingové a platební, 

 důvěra a anonymita,  

 tržní pospolitost – místo setkávání členů, uživatelů a poskytovatelů služeb. 

Pravděpodobně nejvýraznějším impulsem pro vznik a rozvoj internetových burz je 

snížení nákladů. Rozvoj prodeje na internetu umožnil snížení nákladů, jak pro nakupujícího, 

tak pro prodávajícího. Prodejce nemusí vynakládat náklady na provoz fyzických obchodů 

(z tohoto důvodu se do ceny zboží nepřipočítává režijní přirážka za pronájem a provoz 

obchodním ploch a prodejce tak získává cenovou výhodu) a zákazník těží z relativně nízké 

ceny připojení a možnosti výběru zboží odkudkoli.  

Čas celé obchodní transakce je ve srovnání s klasickým nákupem výrazně kratší, 

jelikož nákup probíhá automatizovaně a všechny informace jsou poskytovány na jednom 

místě (lepší průhlednost). Tím, že je z procesu nákupu odstraněn prvek fyzické přítomnosti 

nakupujícího, stává se tento systém globálním a zákazníci nejsou omezeni vzdáleností od 

výrobku. Přínosy elektronického tržiště jsou uvedeny v tabulce 2.1. 
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Přínosy elektronického tržiště pro dodavatele a odběratele 
Odběratelé Oblast přínosu Dodavatelé 

 Nižší cena 

 Nižší náklady  

na vyjednávání 

 Snadný přístup k více 

dodavatelům 

 

 

Kupní síla 

 Vyšší objemy 

 Nižší náklady  

na vyjednávání 

 Rozšířená zákaznická 

základna 

 Nižší vyjednávací 

náklady 

 Nižší náklady  

na zpracování 

 

Efektivita procesů 

 

 Nižší náklady  

na získávání zákazníků 

 Nižší náklady  

na zpracování 

 Snížené náklady  

na zásoby 

 Snížené náklady  

na zpracování 

 

Integrace dodavatelského 

řetězce 

 Zlepšené řízení zásob 

 Zlepšené předvídání 

poptávky 

 Jednodušší a průběžný 

benchmarking
3
 

 Nákladově efektivní 

průzkum 

 Rychlejší konkurenční 

odezva 

 

 

Agregace obsahu a služeb 

v rámci specializovaných 

odvětví 

 Jednodušší a průběžný 

benchmarking 

 Nákladově efektivní 

průběžný průzkum 

 Rychlejší konkurenční 

odezva 

 

 Transparentnost cen a 

zásob 

 Zamezení 

nesystematickým 

nákupům 

 Snížené náklady 

nadměrných zásob 

 

 

 

Tržní efektivita 

 Větší okruh zákazníků 

 Snížené prodejní náklady 

 Snížené náklady 

nadměrných zásob 

Tabulka 2.1: přínosy elektronického tržiště pro odběratele a dodavatele. Zdroj: Sculley (2001, s. 48) 

 

2.6  Dodavatelé 

Útvar nákupu přichází do přímého kontaktu se subjekty mimo podnik – dodavateli, a 

proto je jeho povinností starat se o dobré vztahy s jednotlivými dodavateli a zároveň zajistit, 

aby nakupované vstupy odpovídaly požadované kvalitě. Za objekty nákupu považujeme 

nakupované vstupy, jako jsou díly a materiál pro výrobu, náhradní díly, výrobky pro použití 

v podnikání, dojednané služby apod. 

Stejně jako v případě nákupu nebo logistiky můžeme v literatuře najít mnoho definic 

dodavatele. My jsme vybrali definici podle normy ČSN EN ISO 9000
4
, která charakterizuje 

dodavatele následovně:  

                                                 
3
 Benchmarking: umožňuje srovnávání podnikových procesů s nejlepšími konkurenty, a tím napomáhá 

zlepšování jeho výkonnosti.  
4
 ČSN EN ISO 9000 jsou normy systému managementu kvality, jež byly vypracovány společností ISO na 

základě stále vyšších nároků na systém managementu v organizacích.  
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„Organizace nebo osoba, která poskytuje produkt.“  

Dodavatele můžeme rozdělit na interní a externí, kde interními jsou jednotlivé útvary 

nebo pracoviště v podniku a externími se rozumí subjekty nacházející se mimo podnik. 

V rámci této práce se budeme zabývat dále jen dodavateli externími. Nákup a management 

partnerství s dodavateli nejsou dvěma oddělenými činnostmi, nýbrž management partnerství 

s dodavateli obohacuje nákup o nové přístupy a aktivity, které tak napomáhají vytvářet 

kvalitativně vyšší úroveň vztahů mezi dodavateli a odběrateli (Nenadál, 2006). Jak tvrdí 

Hučka (2007) firma a dodavatel jsou na sebe vázáni volně, tržními vztahy.  

2.6.1 Supply chain management 

Supply chain management je systém řízení, který zahrnuje všechny procesy, jež jsou 

nezbytné pro komunikaci s dodavateli, jejich vzájemnou koordinaci, slaďování a řízení.  

Tento pojem se objevil přibližně v roce 1993, avšak v praxi se začal využívat přibližně v 50. – 

60. letech 20. století a je spojován s masovou automobilovou produkcí, především 

s průlomovým podnikatelem Henrym Fordem. Většina expertů se přiklání k názoru, že pojem 

Supply Chain Management
5
 vychází ze systému Material Requirements Planning = MRP 

neboli Plánování výrobních zdrojů, které bylo prvně použito firmami, jako jsou Deere, 

Hewlett-Packard nebo Proctor & Gamble, jež se pokoušely v 70. letech zlepšit materiálové 

plánování a řízení (Zuckerman, 2002).  

Dodavatelský řetězec je sled procesů a toků, které probíhají mezi různými stupni 

nákupního procesu a snaží se o naplnění potřeb zákazníka. Dodavatelský řetězec zahrnuje 

všechny proměnné, přímé i nepřímě, které naplňují požadavky zákazníka. Obsahuje nejen 

výrobce a dodavatele, ale také přepravce, sklady, prodejce a zákazníky. Jde o dynamický 

proces, který je tvořen tokem informací, produktem a fondů mezi různými stupni procesu.   

Filozofie supply chain managementu vyžaduje posun od interního rozhodování 

jednotlivých oddělení či celého podniku k optimalizaci celého dodavatelského řetězce napříč 

všemi podniky. Jde o nikdy nekončící, proaktivní přístup ke zlepšování celého 

dodavatelského procesu se zaměřením na dlouhodobé cíle a udržení konkurenceschopnosti 

podniku a podnikového dodavatelského řetězce (Burt, Dobler, Starling, 2003). V minulosti 

byly podniky tradičně součástí jednoduchého, lineárního řetězce, skrze který procházel surový 

materiál od distributorů až k distributorům či obchodníkům. S přibývajícím časem se podnik 

                                                 
5
 Supply Chain Management je anglické označení pro řízení dodavatelského řetězce.  
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stává členem složité dodavatelské sítě. Pojem síť objasňuje definice od Burta, Doblera a 

Starlinga (2003, s. 9) uvedena v následujícím odstavci. 

„Sítě jsou flexibilní virtuální systémy spojeny dohromady komunikačními systémy a 

komplexem obchodních vztahů. Optimalizují tok materiálu, služeb, informací a peněžních 

prostředků. Sítě se zaměřují na konečného zákazníka. Jsou vytvářeny a řízeny tak, aby jeden 

podnik neprofitoval na úkor jiného podniku, jenž je členem stejného dodavatelského řetězce. 

Dodavatelské řetězce světové třídy jsou vysoce adaptabilní; zaměřeny na rychlost; jsou 

inovativní; a těsně integrovány.“ 

 Supply chain management neovlivňuje přímo jen celkové náklady a prodeje, ale 

zásadně se podílí také na míře návratnosti investic. Podle Chopra a Meindla (2001) hrají 

rozhodnutí v nákupním řetězci významnou roli v úspěchu a selhání podniku.  

Podle Burta, Doblera, Starlinga (2003) můžeme rozdělit celkový proces nákupního a 

dodavatelského managementu do čtyř následujících fází. 

1. Generování požadavků je kritická aktivita, jejímž výsledkem je identifikace 

nejvhodnějšího materiálu a služeb k nákupu. V této fázi se vytváří přibližně 85 % 

všech nákladů na nakupovaný materiál, služby a vybavení. Proto bychom měli 

plánovat s předstihem, abychom byli schopni zajistit všechny proměnné, jako jsou 

náklady, dostupnost nebo alternativní řešení a podobně.  

2. Cílem získávání zdrojů je identifikace a výběr dodavatelů tak, aby se náklady, 

kvalita, technologie, časové hledisko, spolehlivost a služby co nejlépe shodovaly 

s podnikovými potřebami.  

3. Cílem ocenění je nastavení takových cen, aby přibližně odpovídaly úrovni kvality 

dodavatele a současně aby byly celkové náklady co nejnižší. Toho dosáhneme pomoci 

vyjednávacího procesu.  

4. Aktivity následující po ocenění zajistí, aby objednané zboží bylo dodáno včas a 

v odpovídající kvalitě. Tato fáze zahrnuje také celkové zlepšování kvality dodavatelů, 

technickou asistenci, řešení problémů a řízení smluvních vztahů s dodavateli. 

2.6.2  Strategie řízení vztahů s dodavateli 

 V České republice můžeme pozorovat vývoj vztahů mezi odběratelem a dodavatel 

v relativně krátkém čase. Konkrétním zlomem byl rok 1990. Do této doby byli dodavatelé 

považováni za nepřítele, jenž se snaží všemožnými způsoby vydělávat na úkor odběratele. Po 

roce 1990 bylo nutno tento koncept diametrálně změnit a management společností pochopil, 
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že cesta k úspěchu vede přes vybudování dlouhodobých vztahů založených na win-win 

strategii
6
 a vzájemné důvěře dodavatele s odběratele (Nenadál, 2006).  

 Dedouchová (2001) tvrdí, že strategie podniku se odvíjí od síly jednotlivých 

dodavatelů. Ta je určena více faktory, kterými jsou: 

 množství substitutů k dodávaným produktům dostupných na trhu, zdali v případě 

nespokojenosti s dodavatelem můžeme přejít k alternativnímu dodavateli; 

 v případě, že mikrookolí podniku nemá pro dodavatele rozhodující význam; ten nemá 

motivaci dále své služby zlepšovat; 

 pokud jsou dodavatelé diferencováni je pro podnik nákladné přejít od jednoho 

dodavatele k druhému; 

 mohou-li dodavatelé vstoupit do podnikového mikrookolí a přímo konkurovat 

podniku; 

 a naopak nejsou podniky schopny využít hrozby vertikální integrace a snížit tak ceny 

nakupovaného zboží a služeb. 

Pro správné fungování celého systému je nutné propojit strategii řízení vztahů 

s dodavateli se strategií celého podniku. Základním úkolem je stanovit poslání, vize a cíle 

společnosti. V českých firmách ovšem často dochází k zanedbávání tohoto prvku a jeho 

odsunu na vedlejší kolej. Při neslazení strategií a cílů může v budoucnu dojít k vážným 

nesrovnalostem v řízení podniku. K základním úkolům při určení strategie a politiky 

managementu vztahů s dodavateli patří podle Nenadála (2006, s. 52): 

 volba základny vztahů s dodavateli; 

 určení míry preference jakosti dodávek nad jinými hledisky; 

 stanovení strategicky významných odběratelů; 

 volba mezi strategií dodavatelského vějíře nebo strategií výlučných dodavatelů; 

 stanovení klíče k redukci celkového počtu dodavatelů; 

 rozhodnutí, zda volit interní nebo externí dodavatele; 

 určení míry preference dlouhodobých vztahů s dodavateli; 

                                                 
6
 Win – win strategie je případ, kdy po uzavření smlouvy je spokojen dodavatel i zákazník a obě strany mají 

z transakce prospěch. 
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 určení rozsahu a podmínek poskytování technické pomoci dodavatelům; 

 provázanost se systémy JIT 
7
 a principy logistiky; 

 stanovení pravidel chování zaměstnanců odběratele při komunikaci s dodavatelem; 

 zohlednění sociální odpovědnosti apod. 

Často dochází k nesrovnalostem v dodávkách špatným nastavením komunikace a 

požadavků. Požadavek je podle ČSN EN ISO 9000 definován jako:  

„Potřeby nebo očekávání, které jsou stanoveny odběratelem, obecně se předpokládají 

nebo jsou závazné“. 

 Vlastní požadavek se skládá ze tří následujících prvků: 

1. požadavky na vlastní dodávané produkty, 

2. požadavky na procesy a systémy managementu u dodavatelů a 

3. požadavky na další služby a činnosti spojené s dodávkami. 

Požadavky by tedy měly být komplexní a mít přesně definované odpovědné zástupce  

v odběratelské společnosti. Každý konkrétní výrobek nebo služba potřebují různou míru 

konkrétnosti požadavků. Stanovení požadavků probíhá na základě podkladů, mezi které 

zahrnujeme údaje o nových zakázkách, podnikatelské plány společnosti, údaje o dodavatelích, 

informace o potřebách ostatních útvarů ve společnosti, stanovené postupy nákupy, údaje o 

minulé spolupráci s dodavateli a v neposlední řadě se musíme řídit legislativními požadavky 

(Nenadál, 2006).  

Neméně důležitou součásti dodavatelsko-odběratelských vztahů je identifikace úrovně 

vyjednávací síly. Na základě toho nadále dochází k formování vztahů s dodavateli a způsobu 

komunikace s nimi. Vysoká vyjednávací síla dodavatelů je dána malým počtem velkých 

podniků na trhu, které nejsou ohrožovány konkurenčními podniky nebo jedinečnými či 

diferencovanými vstupy, a proto je nesnadné přejít k jinému dodavateli. V této situaci dochází 

k tomu, že jsme pro dodavatele jen malým zákazníkem a ten nemá žádný motiv ke snižování 

cen nebo zlepšování kvality zboží nebo celého dodávkového procesu. Naopak, velká síla 

odběratelů vychází ze situace, kdy se na trhu nachází malý počet nakupujících velká 

množství, nakupovaný produkt je standardizován nebo není pro odběratele nakupovaná 

                                                 
7
 JIT (Just in Time): metoda, která napomáhá řízení logistických toků tak, aby byly minimalizovány dopravní a 

skladovací náklady. Principem je zajištění dodávek do výroby tak, aby byly k dispozici právě v ten moment, kdy 

vstupuje materiál do výroby.  
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položka důležitým vstupem. V tomto případě má odběratel silnou vyjednávací pozici a je 

schopen vyvinout na dodavatele tlak s cílem snížení cen nebo zvýšení kvality.  

2.6.3  Hodnocení dodavatelů 

Hodnocení dodavatelů je jedním ze stěžejních nástrojů v řízení dodavatelských vztahů. 

Cílem hodnocení dodavatelů je (Terbrová, 2009): 

 zajištění kvality dodávek tím, že se bude neustále zlepšovat kvalita dodavatele; 

 získat maximální množství informací o dodavateli tím, že se vyhodnotí výsledky 

spolupráce pomocí objektivně měřitelných dat a subjektivního hodnocení co 

největšího počtu pracovníků ve společnosti; 

 optimalizace portfolia dodavatelů. 

Jak tvrdí Nenadál (2006), důležitým aspektem interakce mezi dodavatelem a 

odběratelem je motivace dodavatele k nepřetržitému zlepšování jejich výkonnosti, ať se jedná 

o kvalitu dodávek, včasnost dodávek nebo doprovodné služby. K dosažení bezchybnosti je 

nezbytné neustálé monitorování správnosti parametrů jednotlivých dodávek a následná 

komunikace s dodavatelem o zjištěných odchylkách a jejich nápravě.  

Vyhodnocování spolehlivosti dodavatelů by mělo probíhat v pravidelných intervalech 

z důvodu zajištění stability dodávek, avšak v mimořádných situacích je možno provádět 

nahodilá hodnocení. Při zjištěných nesrovnalostech by mělo být hodnocení provedeno 

okamžitě a dodavatel by měl být o výsledcích neprodleně informován, aby mohl nesrovnalosti 

v co nejkratším čase napravit. Každý podnik si může zvolit vlastní metody a kritéria 

hodnocení. Nejčastěji se využívají obdobné metody, které slouží k výběru nového dodavatele. 

Tyto metody nám umožňují porovnávat našeho současného dodavatele s alternativními 

dodavateli, jež nám zasílají nabídky (Vymazal, 2008). Je ovšem důležité, aby tato kritéria byla 

stejná jak v čase, tak u jednotlivých dodavatelů. V opačném případě by docházelo 

k neobjektivnímu srovnávání a zkreslení výsledků.  

Pro podnik je také výhodné porovnávat výsledky hodnocení v čase u jednotlivých 

dodavatelů a sledovat tak vývoj dodavatelských vztahů. Pokud je opakovaně kvalita dodávek i 

přes upozornění na nízké úrovni, měl by podnik zvážit jiné kroky, jako je například hledání 

nového dodavatele nebo zvýšení sankcí za nedodržení požadavků. 

Terbrová (2009) tvrdí, že existují dva způsoby hodnocení dodavatelů. Jsou jimi 

objektivní hodnocení na základě plnění dodávek (jedná se především o dodržování termínů, 
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ceny a kvality) a subjektivní hodnocení, které je prováděno interními zaměstnanci (zahrnují 

hodnocení přístupu dodavatele a případných poskytovaných benefitů).  

U níže analyzovaného podniku DPO je hodnocení prováděno kombinací objektivních 

a subjektivních dat. Objektivními parametry jsou dodržení termínu a kvality dodávky a 

subjektivní hodnocení je zaměřeno na kvalitu servisu a komunikaci s dodavatelem. Výpočet 

úrovně kvality dodavatele může probíhat automaticky v rozhraní informačního systému, 

poloautomaticky po doplnění nebo upravení konkrétních hodnot nebo manuálně. V podniku 

DPO probíhá vyhodnocení poloautomaticky, kdy jsou k objektivním datům, přidána do 

systému data subjektivní a následně probíhá hodnocení v rámci interního systému.  

K tomu, abychom byli schopni posoudit kvalitu dodavatele, slouží alternativní 

rozhodovací procesy, které slouží jako podpůrný prostředek výběru dodavatele.   

2.6.4  Alternativní rozhodovací procesy 

 Alternativní rozhodovací procesy přispívají k jednoduššímu rozhodování o výběru 

dodavatele. Uvedeme zde 4 jednoduché modely rozhodovacího procesu.   

Model minimální úrovně všech vlastností (konjunktivní model) – spočívá ve stanovení 

minimální požadované hodnoty u všech vlastností. V některých případech může dojít 

k vyloučení všech hodnocených prvků. Výhodou modelu je to, že vysoká hodnota jedné 

vlastnosti nekompenzuje nízkou úroveň kvality vlastnosti jiné (Kotler, 1991, s. 208).  

Model minimální úrovně některých vlastností (disjunktivní model) – na rozdíl od předchozího 

modelu neurčujeme limit u všech vlastností produktu, ale jen u vybraných a ostatní vlastnosti 

již nebereme vůbec v úvahu.  

Srovnávací model (lexikografický) – nejdříve seřadíme vlastnosti podle důležitosti a následně 

srovnáváme prvky podle nejdůležitějších vlastností. Prvek s nejvyšší úrovní této vlastnosti 

vyhrává. V případě shody u nejdůležitější vlastnosti, přecházíme na druhou nejvýznamnější 

vlastnost.  

Model rozhodujících vlastností (determinační model) – určitá vlastnost produktu nemusí mít 

na rozhodování vůbec žádný vliv, jelikož všechny produkty na trhu mají úroveň kvality dané 

vlastnosti přibližně stejnou. V některých případech se stává, že nejdůležitější vlastnosti 

produktu jsou u všech konkurentů shodné, a proto následně o koupi rozhoduje méně důležitý 

prvek, čili stává se rozhodující vlastností produktu.  
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V praxi dochází často ke střídání těchto modelů, jelikož je každý vhodný za jiných 

okolností. Například při nakupování zboží s velkým výběrem, budeme postupovat na základě 

disjunktivního modelu, zatímco při nákupu zboží s malým výběrem použijeme lexikografický 

model.  

Hodnocení a následné  rozdělení dodavatelů může probíhat pomocí různých metod, 

z nichž si některé uvedeme v následujícím textu.  

2.6.5  Rozdělení dodavatelů 

Rozdělení dodavatelů má zásadní význam pro fungování nákupního oddělení. Velké 

podniky nemají možnost udržovat stejnou úroveň dodavatelsko-odběratelských vztahů u 

všech dodavatelů. Výchozím prvkem pro správné rozdělení dodavatelů do skupin je samotné 

hodnocení úrovně dodavatelských služeb. Na základě hodnocení poté rozdělíme dodavatele 

do kategorií, které jsou předem stanoveny. Jednou z nejrozšířenějších metod je rozdělení 

dodavatelů podle metody ABC analýzy.  

ABC analýza 

ABC analýza je jednoduchý nástroj, který je založen na pravidle italského ekonoma 

Vilfreda Pareta (Paretova analýza). Pomocí tohoto nástroje jsme schopni matematicky 

posoudit, které zboží, materiál, činnosti nebo dodavatelé jsou pro nás klíčovými, a proto 

bychom jim měli věnovat zvýšenou pozornost. Pokud chceme rozdělit naše stávající 

dodavatele podle jejich důležitosti pro podnik, můžeme použít ABC analýzu.  

Prvním krokem je určení, proč chceme dodavatele hodnotit, a k čemu budeme 

výsledky používat. Bez definování účelu analýzy bychom nedošli k žádnému výsledku, 

protože pokud si nestanovíme cíl, nemůžeme ani určit, jak k němu dojít. Dále musíme 

stanovit, podle jakých kritérií dodavatele rozdělíme. Mohou jimi být obrat, struktura komodit, 

ziskovost nebo potenciál firmy.  

Následně na základě daného kritéria rozdělíme dodavatele do tří kategorií A, B a C: 

Kategorie A 

 Do této skupiny zařazujeme přibližně 20 % klíčových dodavatelů. Jde především o 

firmy, které nám poskytují zboží ve velkých objemech nebo dodávají strategické suroviny. 

S touto skupinou dodavatelů komunikujeme velmi často, často s nimi udržujeme 

nadstandardní osobní vztahy. Je nezbytné neustále sledovat, zda při spolupráci s nimi 

nedochází k nějakým problémům, protože ty by nám mohly způsobit významné potíže. Pokud 
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by se jakékoli potíže vyskytly, je nutné zjištěné nesrovnalosti bezodkladně odstranit. 

Z důvodu dynamických vlastností trhu musíme stále monitorovat situaci na trhu a na jejím 

základě korigovat vztahy s dodavateli.  

Kategorie B 

 Tato kategorie je z hlediska počtu dodavatelů nejpočetnější, zahrnuje 40 – 70 % našich 

dodavatelů. V případě těchto společností je optimální komunikovat s nimi přibližně jednou za 

čtvrtletí. Realizované zakázky bývají ve středních až velkých objemech. Zpravidla jsou 

dodávky pravidelné a nedochází u nich k příliš velkým výkyvům nebo nestandardním 

postupům.  

Kategorie C 

Do poslední kategorie řadíme dodavatele, se kterými spolupracujeme nepravidelně 

nebo jsou schopni a ochotni dodávat výrobky s nestandardními parametry, ať už se jedná o 

výrobní či časové hledisko. Naproti předchozím dvěma kategoriím nekomunikujeme s těmito 

dodavateli příliš často. Udržujeme s nimi kontakt přibližně jednou ročně, i když musíme 

neustále sledovat vývoj na trhu a následně na něj adekvátně reagovat. Zdrojem informací o 

dodavatelích nemusí být jen tržní situace, ale také jiní zákazníci, další dodavatelé nebo časové 

srovnání finančních výkazů. Systém objednávání a spolupráce bývá ve většině případů 

jednoduchý a časové nenáročný.  

Paretova analýza 

 Jednoduchou metodou, jak rozdělit dodavatele je Paretova analýza. Je také známá jako 

pravidlo 80/20, což v našem případě znamená, že: 

 20 % všech dodavatelů realizuje 80 % všech nakupovaných objemů v podniku, 

 20 % nakupovaných položek bude tvořit 80 % nákupního obratu společnosti nebo 

 20 % skladovaných položek nám zabere 80 % plochy skladových prostor aj. 

  K rozdělení do jednotlivých skupin musíme, stejně jako u ABC analýzy, definovat 

podle čeho budeme dodavatele separovat (tržeb, velikosti realizovaných objemů nebo na 

hodnotě krycího příspěvku) a k čemu nám bude výsledek analýzy sloužit. Pro konstrukci 

diagramu se řídíme následujícím schématem (Blecharz, 2011). 

1. Nejdříve je potřeba sledovat četnost výskytu jednotlivých položek v určeném časovém 

horizontu. 
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2. Získaná data seřadíme sestupně podle četnosti výskytu. Nejpřehlednějším způsobem je 

uspořádání dat do tabulky.  

3. Další sloupec tabulky bude obsahovat vypočítané kumulativní četnosti výskytu všech 

položek. 

4. Na základě seřazených dat zaneseme proměnné do grafu, kde na svislé ose bude 

četnost výskytu, a na vodorovné ose se budou nacházet podle sestupného pořadí 

jednotlivých položek. 

5. Poté načrtneme Lorenzovu křivku, jež představuje kumulované součty (viz graf 2). 

6. Na základě grafu určíme životně důležité položky. K tomu existuje několik způsobů. 

Prvním z nich je určení bodu zlomu na Lorenzově křivce, od něhož nalevo se nachází 

životně důležité položky. Druhým způsobem je určení 20 – 30 % položek, rovněž je 

poté považujeme za životně důležité. Třetím a posledním způsobem je výpočet 

průměrného počtu vad na jednu položku. Vypočítaný průměr porovnáme s počtem vad 

u jednotlivých položek. Vyšší průměrná četnost indikuje životně důležité položky.  

V grafu 2.7 můžeme vidět jednoduchý příklad Paretova diagramu, který znázorňuje 

množství jednotlivých vad v dodaném zboží a přehledně vizualizuje nejvýznamnější položky. 

Kumulativní četnost je znázorněna pomocí Lorenzovy křivka, která je na obrázku zvýrazněna 

červenou barvou. Z uvedeného příkladu vyplývá, že nejvýznamnějšími položkami jsou 

závady číslo 1, 2 a 3, z tohoto důvodu jim budeme v budoucnosti věnovat nejvyšší pozornost.  

 

Graf 2.7: Příklad Paretova diagramu. Zdroj: vlastní zpracování 
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 Výsledky Paretovy analýzy by se měly přibližně shodovat s výsledky ABC analýzy. 

Stejně jako bychom měli největší pozornost věnovat dodavatelům ze skupiny A, budeme se 

soustředit na cca. 20 % dodavatelů, které jsme určili pomocí Paretovy analýzy. V případě 

širokého portfolia dodavatelů nemůžeme všem věnovat stejnou pozornost, proto musíme 

správně určit a následně pečovat o ty dodavatele, kteří jsou pro nás nejdůležitější.  

 Pro správné hodnocení dodavatelů není důležitá jen samotná analýza, ale také správné 

pochopení výsledků analýzou získaných. Postup hodnocení můžeme pro zjednodušení 

graficky znázornit pomocí vývojového diagramu.  
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3  Charakteristika podniku 

Následující část práce bude věnována stručnému popisu Dopravního podniku Ostrava 

se zaměřením na oddělení nákupu, současně však musíme zohlednit fungování oddělení 

skladového hospodářství z důvodu značného propojení dvou těchto oddělení.  

3.1  Základní informace 

Název:     Dopravní podnik Ostrava a.s.  

Sídlo:      Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Ředitel společnosti:   Ing. Roman Kadlučka, Phd. 

Základní kapitál:    3 327 648 000 Kč 

Počet zaměstnanců:   1 923 

Zakladatel:     Statutární město Ostrava 

Rozhodující předmět činnosti:  Provozování městské hromadné dopravy 

Logo: 

 

Obrázek 3.1: Logo Dopravní podniku Ostrava. Zdroj: www.dpo.cz 

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. vykazuje 100 % majetkovou účast v dceřiné společnosti 

EKOVA ELECTRIC a.s.  

Poslání, vize, principy 

Posláním se nám podnik snaží sdělit, proč existuje: „Jsme tady proto, aby město žilo. 

Naší dopravou dotváříme rytmus jeho života“.  

Vize stručně charakterizuje, čím se chce podnik stát. V případě Dopravního podniku 

Ostrava (dále jen DPO) zní vize takto: „Naším cílem je vybudovat dopravní podnik, který 

bude spolehlivě sloužit i příštím generacím“. 
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Principy slouží mimo jiné k tomu, aby bylo dosaženo vize a poslání podniku. Za 

základní principy DPO jsou spokojenost zákazníka, profesionalitu (odbornost, zodpovědnost, 

korektnost, spolupráce), spolehlivost, přesnost (disciplína), ochotu, otevřenost (sdílení 

informací) a týmovou práci.  

Ekonomické údaje 

V následujícím odstavci stručně zhodnotíme ekonomické ukazatele DPO za poslední 

tři roky.   

 

Ekonomické ukazatele 2012 2013 2014 

Výnosy (tis. Kč) 1 877 509 1 813 088 1 784 273 

Náklady (tis. Kč) 1 876 560 1 809 259 1 780 582 

Výsledek hospodaření (tis. Kč) 949 3 829 3 691 

Tržby MHD (tis Kč.) 519 873 531 156 511 306 

Investice (tis. Kč) 345 140 234 049 373 840 

Počet zaměstnanců 2008 1 964 1 923 
Tabulka 3.1: Ekonomické ukazatele za poslední tři roky. Zdroj: Výroční zprávy DPO  

 

Výnosy zobrazeny v tabulce 3.1od roku 2012 mírně klesají. Současně však spolu 

s výnosy klesají také náklady. Proto došlo v roce 2013 k výraznému zvýšení výsledku 

hospodaření, téměř o 3 mil. Kč, což je přibližně trojnásobek VH z roku 2012. V roce 2014 

došlo k jeho mírnému poklesu, a to o 3,6 % na  3 691 000 Kč.  

Tržby MHD se pohybují ve všech třech obdobích nad hranicí půl miliardy Kč. Mezi 

lety dochází k poměrně mírným výkyvům v zaznamenaných tržbách, kdy v roce 2013 došlo 

ke 2 % zvýšení tržeb a naproti tomu v roce 2014 byl zaznamenán pokles tržeb o 3,7 %. 

Investice v roce 2013 poklesly oproti roku 2012 o jednu třetinu, avšak v roce 2014 

došlo k jejich opětovnému navýšení na 373 840 000 Kč, čili o 59 % oproti roku 2013.  

Od roku 2012 dochází k poklesu zaměstnanců v DPO. Jedná se o pokles ve všech 

třech kategoriích (řidiči MHD, dělníci, technickohospodářští pracovníci).  

3.2  Historie Dopravního podniku Ostrava 

Historie městské hromadné dopravy v Ostravě sahá do roku 1894. Jako první se 

v ulicích Moravské Ostravy objevily parní tramvaje a o pár let později, v roce 1901 bylo 

město obohaceno o první elektrickou tramvaj. Ostrava se takto začala propojovat s ostatními 



35 

 

městy. Výstavbu železniční a dopravní sítě zastavila až 1. světová válka, kdy byla většina 

pracovníků odvedena na frontu, a objevil se zoufalý nedostatek barevných kovů. Další vývoj 

pokračoval až po roce 1918, po vzniku samostatného Československa. V roce 1919 vznikla 

Společnost moravských místních drah (SMMD), po tom, co bylo ředitelství Společnosti 

brněnských místních drah přesunuto do Ostravy. V roce 1930 se stala nedílnou součástí města 

také autobusová doprava. Dalším významným narušením fungování nejen dopravy v Ostravě 

byl podpis Mnichovské dohody. V roce 1947 došlo k likvidaci SMMD a majetek byl 

převeden na město Ostravu.  

Samotný Dopravní podnik Ostrava byl založen 1. ledna 1949, jehož základem byla 

SMMD. V 50. letech byla ostravská doprava doplněna o trolejbusovou dopravu. Postupně 

probíhala obměna jednotlivých druhů dopravy, výstavba nových tratí a nákup nových vozů. 

Potřebný rozvoj omezovalo centrální plánování ekonomiky, kdy DPO nemohl plně využít 

svého potenciálu.  

Od roku 1989 se situace výrazně změnila, jak v rozrůstání vozového parku, 

modernizaci, tak byl také zaznamenán úbytek cestujících z důvodu zvýšeného počtu osobních 

automobilů vlastněných obyvateli. V současnosti dochází k nahrazování starých vozidel 

moderními nízkopodlažními vozy. Současným cílem společnosti je co nejjednodušší systém 

s důrazem na ekologické druhy dopravy. 

3.3  Struktura Dopravního podniku Ostrava 

 Akciová společnost Dopravní podnik Ostrava je výhradním poskytovatelem hromadné 

městské dopravy v Ostravě a přilehlém okolí. Zakladatelem této společnosti je Statutární 

město Ostrava. Oborem činnosti tohoto podniku je kromě poskytování služeb MHD 

(tramvajová, autobusová a trolejbusová doprava) také projektování, výstavba, údržba a opravy 

dopravních cest, údržba, opravy a modernizace dopravních prostředků a současně montáž 

tramvají a trolejbusů, a v neposlední řadě je to projektování dopravní obsluhy území, výcvik 

řidičů a prodej reklamy.  

Organizační útvary společnosti 

Dopravní podnik Ostrava se celkem dělí na 4 úseky (úsek ředitele společnosti, úsek 

dopravního náměstka, úsek technického náměstka a úsek ekonomického a personálního 

náměstka) a nejvyšší vedení společnosti. Jednotlivé úseky se dále rozčleňují na 83 útvarů a 

oddělení, přičemž každý z nich má přiřazeno identifikační číslo. V této práci se budeme 

podrobně zabývat odborem centrálního nákupu a skladů (TCN – 3500), konkrétně oddělením 
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nákupu (TNA - 3510), jež patří pod úsek technického náměstka. Organizační řád nalezneme 

v příloze č. 1. Oddělení nákupu spolupracuje v největším měřítku právě s oddělením 

skladového hospodářství, které v určité míře také zasahuje do hodnotícího a plánovacího 

procesu, dále se středisky údržby, ať už jde o autobusy, trolejbusy nebo tramvaje, se 

střediskem vrchní stavby, vrchního vedení, trakční měnírny a oddělením marketingových 

služeb.  

Útvar je obecný název pro organizační celek bez ohledu na rozsah činnosti a předmět 

podnikání. 

Úsek je organizační útvar, který komplexně zabezpečuje řízení jedné nebo více funkčních 

oblastí nebo jejich částí, je řízen vedoucím úseku. 

Oddělení je organizační útvar, který zabezpečuje relativně samostatnou část působnosti 

odboru; je řízeno vedoucím oddělení. 

3.4 Odbor centrální nákup a sklady 

Tento odbor je řízen vedoucím odboru, který je přímo podřízen technickému 

náměstku. Jeho hlavní činností je: 

 metodické vedení v řízené oblasti v rámci společnosti; 

 zajišťování všech zdrojů, kromě finančních a lidských;  

 koordinace nákupních a skladovacích činností v řízené oblasti; 

 příprava a realizace poptávkových řízení v rámci přidělených kompetencí; 

 projednávání a uzavírání smluvních vztahů; 

 zpracování nákupních a skladovacích statistik a rozborů; 

 zpracování statistik v oblasti Celních úřadů; 

 výkon role klíčového uživatele ICT pro nákupní a skladovací činnosti (efektivní 

využití ICT technologií, zajištění disciplíny uživatelů, vkládání správných 

informací…); 

 stanovení systému výběru dodavatelů a způsobu jejich hodnocení; 

 kontrola dodržování metodických pokynů a norem odboru a ukládání nápravných 

opatření; 

 svodná zodpovědnost za nákupní činnosti společnosti, vyjma nákupu elektrické 

energie. 
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K tomu, aby mohl odbor vykonávat svou činnost, musí disponovat příslušnými 

kompetencemi: 

 aktivní účast při tvorbě firemní strategie; 

 spolupráce na návrhu plánu investic a oprav; 

 požadování informací o potřebě zajišťování zdrojů s dostatečným časovým 

předstihem; 

 požadování informací o dostupnosti finančních zdrojů v čase (cash – flow); 

 tvorba strategie v oblasti řízení nákupu a zásobování a v oblasti logistiky vyjma 

nákupu elektrické energie; 

 a realizace funkčního a metodického řízení nákupních a skladovacích činností. 

Oddělení nákupu a oddělení skladového hospodářství spadají pod odbor centrálního 

nákupu a skladů a jejich činnosti a kompetence jsou uvedeny dále.  

Oddělení nákupu 

Oddělení nákupu je řízeno vedoucím oddělení, který je podřízen vedoucímu odboru 

centrální nákup a sklady. Rozsah činnosti tohoto oddělení je široký a je uveden 

v následujících bodech. 

 Realizace zásobovací činnosti společnosti od sestavení plánu nákupu, přes technickou 

přípravu nákupu, mapování trhu, výběr nejvýhodnější dodávky, realizaci dodávky 

řešení reklamací až po hodnocení dodavatele v případě materiálových zásob; 

 naplňování obchodní politiky v oblasti materiálového zásobování; 

 stanovení metodiky a pravidla pro tvorbu a určení druhů zásob ve spolupráci 

s oddělením skladového hospodářství; 

 jednotliví pracovníci zajišťují poptávkové řízení v rozsahu přidělené kompetence; 

 ve spolupráci s oddělením skladového hospodářství jsou povinni zpracovávat věcné 

podklady pro stanovení limitu zásob; 

 při výskytu přebytečných a pro společnost nepotřebných zásob zajišťují pracovníci 

oddělení nákupu jejich likvidaci nebo případný prodej; 

 připravují a projednávají smluvní vztahy s partnery v oblasti materiálového 

zásobování; 

 vedou operativní evidenci nákladů a výnosů; 
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 vypracování nákupní a skladové statistiky; 

 metodické řízení útvarů v řízené oblasti; 

 v případě spolupráce se zahraničními partnery zajišťují činnosti související s celním 

řízením; 

 povinnost kontrolovat správnost přijatých faktur po věcné i cenové stránce; 

 kontrola dodržování norem při zajišťování materiálových zdrojů a v případě 

nesouvislostí ukládá nápravná opatření k jejich naplnění; 

 stanovují výši skladových zásob podle potřeb společnosti ve spolupráci s oddělením 

skladového hospodářství; 

 v rámci činnosti také vedou agendu obchodních smluv s externími partnery; 

 vedení celkového přehledu o dodávkách ve svěřené oblasti zásobování; 

Proto, aby mohlo oddělení nákupu tyto činnosti provádět, musí disponovat určitými 

kompetencemi, které mu jsou poskytnuty vedením společnosti.  

 Pro správné provedení objednací činnosti jsou oprávněni vyžadovat spolupráci 

s vedoucími odborů při přípravě smluvních vztahů v oblasti materiálového 

zásobování; 

 kvůli zajištění plateb mohou požadovat informace o dostupnosti finančních zdrojů 

v čase;  

 vyžadovat spolupráci uživatele; 

 oslovují dodavatele s cílem získat informace o nabídce produktů a služeb a současně 

navrhují výši skladových zásob.  

V našem konkrétním případě je v oddělení nákupu zaměstnáno šest pracovníků, 

z nichž čtyři jsou nákupními referenty a starají se o samotný nákup, reklamace a komunikaci s 

dodavateli a dva jsou pověřeni vedením oddělení. Komunikace s dodavateli je rozdělena mezi 

zmíněné čtyři pracovníky podle nakupovaných vstupů. 

1. pracovník: náhradní díly na autobusy, trolejbusy a technická vozidla. 

2. pracovník: náhradní díly na tramvaje, nářadí, elektronika, ložiska, rozvodné sítě, nafta. 

3. pracovník: chemie, čističe do myček, mazadla, provozní kapaliny, barvy, stavebniny, 

materiál na opravu tratí, tkaniny, kamenivo, laboratorní přístroje, tiskopisy, nábytek 
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dřevo (překližky do podlah), polykarbonáty, plexisklo, umělé hmoty, těsnění, pryžové 

materiály, písek do sypačů, posypová sůl, brusné materiály, obaly, koženky. 

4. pracovník: hutní, svařovací a spojovací materiál, kolejnice a kolejové konstrukce, 

upínací materiál, podložky, stejnokroje, osobní ochranné pomůcky, oleje a maziva, 

technologické plyny, armatury trakčního vedení (troleje), uhlíkové kartáče a smyky, 

vodoinstalací materiál, vázací prostředky, čerpadla, lékárničky, potahové látky a 

sorpční materiál. 

Fungování oddělení nákupu 

Objednávání všech předcházejících položek je v kompetenci pracovníků, přičemž jsou 

objednávky vyřizovány jednotlivě a každá jednotlivá objednávka je poslána dodavateli. 

Objednávání položek jako je nafta, kancelářské potřeby nebo čisticí prostředky probíhá přes 

centrální aukční systém, dostupný na www.npostrava.cz, jež je provozován na území města 

Ostravy. Na tomto místě se setkává velký počet nabídek a poptávek, což zaručuje získání 

zboží za nejnižší možnou cenu, odstraní vyjednávací náklady a šetří celkový čas potřebný na 

vyřízení objednávky. Účast v tomto aukčním systému je povinná pro všechny podniky, jež 

jsou provozovány statutárním městem Ostrava.  

V kompetenci oddělení nákupu je vyřizování objednávek do celkové hodnoty 

2 000 000 Kč. Nákupy nad touto částkou jsou realizovány odborem veřejných zakázek a 

výběru dodavatelů (RVV – 1900). Na zboží je vypsána veřejná zakázka, přičemž je vybrán 

nejvhodnější dodavatel. Po výběru dodavatele je nákupní proces prováděn již oddělením 

nákupu.  

Součástí plánování objemu nákupu v daném roce je sestavení plánu oprav a údržby 

příslušnými správci majetku dle Majetkového řádu pro běžný rok. Na základě Zákona o 

veřejných zakázkách v platném znění a Směrnice – úsek ředitele společnosti č. 5/2011 

„Aplikace zákona o veřejných zakázkách v Dopravním podniku Ostrava a.s.“ v platném 

znění, je nutné, aby odborné útvary řádně definovaly a zasílaly požadavky na nákup zboží 

v dostatečném předstihu.  

Předmět činnosti oddělení nákupu 

Předmětem činnosti nákupního oddělení jsou nejrůznější suroviny, pohonné hmoty, 

materiál, majetek (kromě investičního), zboží, polotovary, výrobky, produkty, komponenty, 
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náhradní díly apod. Uvedené položky dále můžeme rozdělit do skupin podle toho, jakým 

způsobem probíhá jejich objednávání, jak je uvedeno níže. 

Hladinová zásoba 

Do této kategorie řadíme běžné provozní náhradní díly na dopravní prostředky, běžný 

spotřební materiál (hutní, elektromateriál a stavební materiál), oleje a ostatní provozní 

kapaliny, apod. Zásoby tohoto typu jsou v DPO řízeny oddělením nákupu ve spolupráci 

s oddělením skladového hospodářství.  

Odpovědnost za tyto zásoby nesou vedoucí příslušných odborů. Za nastavení a 

dodržování limitu těchto zásob je odpovědným pracovníkem vedoucí odboru centrální nákup 

a sklady. Hladinová zásoba je určena zadanými minimálními a maximálními hodnotami. Tyto 

zásoby jsou charakteristické vysokou obrátkovostí. U hladinových zásob nemusí mírné 

zpoždění v dodávkách znamenat žádný problém, jelikož se na skladě nachází pojistná zásoba 

tvořená právě pro případ, jako je zpoždění dodávky.  

Zakázková zásoba 

 Tyto zásoby jsou objednávány střediskem spotřebitele (spotřebitelem je v tomto 

případě myšleno oddělení v DPO, v rámci kterého bylo zboží objednáno) pro potřeby 

konkrétní opravy majetku nebo z důvodu servisní akce na dopravních prostředcích. Zboží 

tedy není běžně dostupné na skladě DPO. Mezi zakázkovou zásobu se řadí také zboží, které je 

prvotně hladinového charakteru, avšak středisko spotřebitele si objedná nadlimitní množství, 

to znamená množství vyšší než je maximální hladina.  

Objednání tohoto druhu zboží a množství materiálu je odpovědností žadatele, a 

probíhá výhradně pomocí informačního systému Helios formou vyplnění objednacího návrhu. 

Odpovědnost za vyskladnění materiálu má opět žadatel a odpovědnost za včasnou dodávku 

nese oddělení nákupu. Výši limitu určuje vedoucí odboru centrální nákup a sklady ve 

spolupráci s technickým náměstkem a zdůvodňuje jej žadatel.  

Strategická zásoba 

Tyto zásoby jsou vyžadovány na skladě, ale mají příliš nízkou obrátkovost, aby se 

z nich staly hladinové zásoby. Jsou to především zásoby s dlouhou dodací lhůtou nebo 

vyráběné na zakázku. Jejich výši stanovuje opět vedoucí oddělení centrálního nákupu a skladů 

ve spolupráci s technickým náměstkem.  

 



41 

 

Nepotřebná zásoba 

Zásoby na skladě, o nichž už společnost ví, že nebudou nikdy spotřebovány, skončila 

jejich expirační doba nebo u nich nebyl v uplynulém roce zaznamenán jakýkoli pohyb a 

žádný ze skladů DPO už o ně nemá zájem. Jejich výši zdůvodňuje vedoucí střediska, u něhož 

zásoby vznikly.  

Opravené díly 

 Použité náhradní díly po provedené opravě. Jejich výši zdůvodňuje vedoucí střediska, 

pro něhož jsou díly určeny a schvaluje vedoucí centrálního nákupu a skladů ve spolupráci 

s technickým náměstkem.   
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4  Analýza nákupu a dodavatelů 

V kapitole číslo čtyři se zaměříme na analýzu společnosti DPO, konkrétně na oddělení 

nákupu a jednotlivé dodavatele společnosti. Zhodnotíme dosavadní situaci a fungování 

nákupního oddělení a následně navrhneme kroky, jakými by společnost měla postupovat, aby 

byly napraveny zjištěné nedostatky. Budeme postupovat na základě interních dat o dodávkách 

a hodnocení dodavatelů. Data vycházejí z velké části z interního  informačního systému 

Helios, jež usnadňuje komunikaci jak s ostatními vnitřními odděleními v podniku, tak s 

dodavateli, slouží k objednávání potřebného materiálu, zboží a surovin a v neposlední řadě k 

hodnocení dodavatelů. Uvedený systém byl zaveden ve společnosti v roce 2009. Hodnocení 

dodavatelů je v podniku prováděno pravidelně na konci každého čtvrtletí.   

Systém hodnocení dodavatelů byl v podniku zaveden na začátku roku 2013 na základě 

požadavků standardů EN ISO 9001:2008, ve kterých je hodnocení dodavatelů vyžadováno. 

V následujícím textu budeme porovnávat změny mezi jednotlivými čtvrtletními hodnoceními 

dodavatelů za dobu posledních dvou let, tedy od začátku roku 2013 do konce prvního čtvrtletí 

roku 2015.  

Cílem následující analýzy je vyhodnotit dostupná data a v případě nesrovnalostí 

v kvalitě dodávek zjistit, co je jejich příčinou. Provedeme analýzu nejdůležitějších 

dodavatelů. Na základě analýzy zjistíme, zdali dodavatelé splňují podmínky DPO, a jak by 

měl podnik případně postupovat, aby došlo k nápravě v případě zjištěných nedostatků.   

Jakým způsobem dochází k vyhodnocování úrovně kvality dodavatelů a zdali by nemělo dojít 

ke změně v rámci hodnotícího systému. Jak společnost v případě nedodržení smluvních 

podmínek postupuje a případně, jak by měla postupovat, abychom dosáhli efektivnějšího 

vyjednávání. Na závěr se pokusíme nalézt alternativní cesty, které by mohly pomoci se 

zlepšením kvality dodávek jednotlivých dodavatelů.  

4.1  Proces nákupu zboží v DP Ostrava 

Nákupní proces se dle interních předpisů člení celkově na 13 postupových kroků. 

Každý krok je přiřazen konkrétnímu zaměstnanci a je prováděn prostřednictvím určeného 

komunikačního kanálu. V příloze č. 2 můžeme celý proces řízení skladového hospodářství 

pozorovat na vývojovém diagramu. 

Před samotným procesem nákupu je skladník nebo referent zásobování odpovědný za 

kontrolu pomocí informačního systému Helios, zda požadované zboží není na skladě. Jestliže 
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zboží není na žádném skladě podniku dostupné, je vznesen požadavek neboli objednací návrh 

žadatelem konkrétního oddělení a je převzat referentem zásobování. Veškerá tato 

vnitropodniková komunikace probíhá prostřednictvím IS Helios, díky kterému došlo 

k výraznému zjednodušení a automatizaci všech procesů v podniku.  

Všechno již dříve objednávané zboží je vedeno v IS Helios, má své číslo a svou 

kmenovou kartu, pod kterou položka celým nákupním procesem prochází. Právě díky těmto 

kmenovým kartám je umožněna jednoduchá kontrola, zdali se potřebné zboží nenachází na 

jiném skladu. Tímto je odstraněna zdlouhavá fyzická kontrola. Pokud není ještě kmenová 

karta zavedena, je nutno ji v systému vytvořit. Následně dochází k vytvoření obecné poptávky 

a její zaslání potenciálním dodavatelům.  

Poptávka je zaslána, pokud možno, nejméně třem dodavatelům. Po obdržení nabídek 

od jednotlivých dodavatelů následně dochází k jejich zpracování a vyhodnocení. Hodnocení 

provádí příslušný referent zásobování a nejčastěji, avšak není to pravidlem, se rozhoduje 

podle nejnižší ceny. Důležitou roli v tomto případě hraje úroveň kvality dodávaného zboží a 

zkušenosti jednotlivých nákupčích s předchozími nákupy. Po vyhodnocení všech kritérií a 

výběru dodavatele je zaslána konečná objednávka pomocí objednacího systému Helios. 

V některých případech je nutná podrobnější komunikace s dodavateli a probíhá pomocí  

e-mailu. Další komunikace se navazuje zejména kvůli informačnímu jednání a v případech 

poskytnutí výsledků hodnocení. Všechny informace o hodnocení jsou uvedeny v souhrnné 

zprávě o vyhodnocení dodavatelů.  

Jednotliví dodavatelé pošlou Dopravními podniku Ostrava, v případě, že jsou schopni 

zboží dodat dle stanovených požadavků, cenovou nabídku. Nákupní referent dále vyhodnotí 

obdržené nabídky a dle Zákona o veřejných zakázkách se rozhoduje na základě nejnižší 

nabídnuté ceny. V některých případech jsou uzavírány s dodavateli smlouvy hromadně na 

určitou částku a dané období (např. jeden rok), jedná se o technologická vozidla, značky 

Škoda a Citroen a nákladní vozidla. Objednávky během tohoto období jsou prováděny 

operativně dle potřeby a není nutno uzavírat smlouvu na každou zvlášť. Po uzavření obchodní 

smlouvy dochází k dodání zboží na základě dodacího listu nebo faktury. Tímto opatřením se 

značně zkracuje dodací lhůta a eliminují se vyjednávací náklady. Pokud by během období 

uvedeného ve smlouvě došlo k překročení dohodnuté částky, dochází k uzavření smlouvy 

nové.  

V případě nesrovnalostí v dodávce je dodavateli zaslána reklamace prostřednictvím 

interního systému Helios. V některých situacích je nutno vést dodatečnou komunikaci 
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prostřednictvím e-mailu nebo telefonického spojení. Bezvadná dodávka je zavedena do 

systému a zboží je vydáno příslušnému útvaru. Jak bylo uvedeno dříve, smlouvy mohou být 

uzavírány nákupním oddělením pouze do hodnoty 2 mil. Kč a v případě překročení smluvené 

částky přechází zodpovědnost za výběr a nákup těchto položek na odbor Veřejných zakázek a 

výběru dodavatelů, kdy je vypsáno řádné výběrové řízení a rozhodnuto o budoucím 

dodavateli. 

4.1.1  Využívání informačního systému v nákupním procesu 

Pro snazší komunikaci mezi odděleními v celém podniku byl zaveden v roce 2009 

informační systém Helios. S jeho pomocí jsou zasílány požadavky nákupnímu oddělení 

z celého podniku. Ty jsou dále nákupním referentem zpracovávány a vyhodnocovány a 

prostřednictvím stejného systému jsou odeslány objednávky jednotlivým dodavatelům. 

V rámci IS jsou řešeny také reklamace a hodnocení úrovně dodavatelů, které je kombinováno 

se subjektivním pohledem nákupního referenta. Podrobně je proces hodnocení popsán  

v bodě 4.3. Zavedením jednotného informačního systému jsou redukovány chyby, které 

mohly vznikat v důsledku nesrozumitelné komunikace, chyby při doručování nebo 

přehlédnutím objednávky. Požadavky jsou v systému řazeny chronologicky. Zpracované 

objednávky jsou odděleny od nevyřízených, takže nedochází k situacím, kdy je objednávka 

přehlédnuta nebo založená, k čemuž může docházet v případě papírových dokumentů nebo  

e-mailové komunikace.  

4.1.2  Internetové aukce 

Dopravní podnik využívá kromě klasického výběru dodavatelů a následného nákupu 

také nákup prostřednictvím internetové aukce. Zapojení do systému internetové aukce Ecentre 

je povinné pro všechny podniky, jež jsou provozovány městem Ostrava. Systém umožňuje 

nakoupit zboží za co nejnižší možnou cenu, usnadňuje přístup k informacím, které jsou 

shlukovány na jednom místě nebo může docházet ke shlukování objednávek a tím snižovaní 

logistických nákladů nákupu. Zapojením do systému internetové aukce dochází ke snížení 

nákladů na vyjednávání o ceně a nákladů spojených s vyhledáváním nejlevnějšího dodavatele 

a v neposlední řadě je tento způsob nákupu výrazně rychlejší. Dopravní podnik Ostrava 

využívá tento portál především k nákupu kancelářských potřeb a nafty, čili položek, které jsou 

objednávány ve větším množství a pravidelně.  



45 

 

4.1.3  Nakupované vstupy 

Dodávané vstupy poskytované všemi dodavateli můžeme rozdělit do následujících slupin: 

 Stroje a zařízení  

o dopravní prostředky (autobusy, trolejbusy, tramvaje), 

o rozvodné sítě, 

o hutní, svařovací a spojovací materiál, kolejnice a kolejové konstrukce, upínací 

materiál, armatury trakčního vedení (troleje). 

 Náhradní díly a materiál 

o náhradní díly do autobusů, trolejbusů a tramvají, 

o elektronika, 

o ložiska, 

o polykarbonáty, plexisklo, umělé hmoty, těsnění, pryžové materiály. 

 Režijní vstupy a podpůrný materiál 

o nafta, 

o chemie, čističe do myček, mazadla, provozní kapaliny, barvy, oleje a maziva, 

technologické plyny, 

o tkaniny, 

o laboratorní přístroje, 

o tiskopisy, 

o nábytek dřevo (překližky do podlah), 

o písek do sypačů, posypová sůl, 

o stavebniny, materiál na opravu tratí, kamenivo, 

o brusné materiály, 

o obaly, koženky, potahové látky a sorpční materiál, 

o nářadí, 

o podložky,  

o stejnokroje, osobní ochranné pomůcky,  

o uhlíkové kartáče a smyky,  

o vodoinstalací materiál, čerpadla,  

o vázací prostředky,  

o lékárničky. 

 Služby 

o finanční služby, 



46 

 

o dopravní služby, 

o stavební práce, 

o servisní služby. 

4.2  Dodavatelé společnosti DPO 

Od začátku roku 2013 Dopravní podnik Ostrava spolupracoval celkově se 416 

dodavateli. Pravidelně DPO spolupracuje přibližně se 40 dodavateli, které můžeme nalézt 

společně s hodnotou a počtem objednávek v příloze č. 3. Cílem analýzy v následujícím textu 

bude nalezení nejvýznamnějších dodavatelů, s nimiž se krátce seznámíme. Dále na základě 

poskytnutých dat zjistíme úroveň kvality všech dodávek a v případě nesrovnalostí navrhneme 

postup, jak by měl dopravní podnik postupovat, aby došlo k odstranění zjištěných nedostatků.  

Nejdříve je potřeba rozdělit dodavatele dle jejich důležitosti pro DPO. Pro rozdělení 

dodavatelů jsme vybrali metodu Paretova rozdělení a ABC analýzu, díky kterým určíme 

dodavatele, jimiž se budeme dále zabývat. Rozdělení dodavatelů vychází z dat za poslední 

dvě sledovaná období, abychom získali co nejaktuálnější přehled o dodavatelích podniku.  

4.2.2 ABC analýza 

Jde o rozdělení všech dodavatelů na tři skupiny dle finančního objemu zaznamenaného 

u jednotlivých dodavatelů za poslední dvě sledovaná období. Cílem ABC analýzy je rozdělit 

všechny dodavatele společnosti do tří skupin, abychom následně mohli určit, kteří jsou pro 

DPO nejdůležitější, a měla by jim tedy být věnována zvýšená pozornost.  

Ve skupině A se nachází zde tedy 12 nejvýznamnějších dodavatelů, u kterých byla 

zaznamenána celková finanční hodnota nakupovaných zdrojů přesahující 1 mil. Kč. Tyto 

dodavatele považuje podnik za klíčové. Celková hodnota všech provedených objednávek u 

dodavatelů skupiny A (12 dodavatelů) tvoří 96 755 521,67 Kč z celkové částky 

123 390 727,40 Kč, což je 78,41 % ze všech provedených objednávek.  

Do skupiny B řadíme dodavatele, u nichž součet všech objednávek překročil za dvě sledovaná 

období 100 000 Kč. Těchto dodavatelů je celkově 61 a patří sem dodavatelé, kteří jsou pro 

podnik sice významní, ale objednávky nejsou prováděny pravidelně nebo v menších 

finančních objemech. Celková hodnota všech provedených objednávek u dodavatelů skupiny 

B tvoří 20 441 623,46 Kč, což je 16,57 % ze všech provedených objednávek. 

Skupina C sdružuje dodavatele, kteří nejsou pro podnik významní. To znamená, že hodnota 

objednávek nepřekročila hodnotu 100 000 Kč. Celková hodnota všech provedených 
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objednávek u dodavatelů skupiny C (331 dodavatelů) tvoří 6 193 582,22 Kč, což je 5,02 % ze 

všech provedených objednávek. Třetí skupina dodavatelů sice obsahuje největší počet 

dodavatelů, ale ti dohromady tvoří jen zanedbatelnou část všech finančních transakcí.  

Z důvodu velkého počtu dodavatelů a následné nepřehlednosti nadále rozdělíme 

dodavatele, u nichž hodnota transakcí za poslední dvě období překročila částku 100 000 Kč, 

na základě Paretova pravidla. 

4.2.1 Paretovo rozdělení 

Dodavatelé jsou na základě významu pro podnik rozděleni dle Paretova pravidla, to 

znamená, že dodávky od 20 % největších dodavatelů tvoří 80 % nákladů. 

 Z důvodu vysokého počtu dodavatelů (celkem 416), kteří spolupracují s DPO jen 

nárazově nebo za velmi nízké částky, paretův diagram vychází z údajů o dodavatelích,  

u kterých byly zaznamenány transakce přesahující v součtu za poslední dvě sledovaná období  

100 000 Kč. Čili na základě ABC analýzy jsou výchozími údaji pro paretův diagram  

skupiny  A a B.  

V grafu č. 3 můžeme vidět paretovo rozdělení dodavatelů, u nichž celková hodnota 

nakupovaných zdrojů v součtu za poslední dvě sledovaná čtvrtletí (1. 10. 2014 – 31. 3. 2015) 

přesahovala částku 100 000 Kč. Finanční objemy 12 největších dodavatelů za poslední  

dvě sledovaná období jsou výši 90 755 521,67 Kč z celkové částky 117 197 145,13 Kč. 

Celkově se v diagramu nachází 73 dodavatelů. Výchozí data k následujícímu diagramu 

nalezneme v příloze č. 4.  

 

Graf 4.1: Rozdělení dodavatelů na základě ABC analýzy. Zdroj: vlastní zpracování. 
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V našem případě to znamená, že 12 největších dodavatelů z hlediska finančních 

objemů tvoří celkově 82,56 % nákladů všech dodavatelů skupin A a B zjištěných ABC 

analýzou. Mezi těchto 12 největších dodavatelů patří sestupně DRACAR CZ a.s., OMV 

Česká republika, MORAVIA STEEL a.s., Popilka spol. s r.o., SOLARIS CZECH spol. s r.o., 

Iveco Czech Republic, a.s., ZLINER s.r.o., MAKRO-ND spol. s r.o., KaBeDeX spol. s r.o., 

TRUCK & BUS SOLARIS s.r.o., DORBAS, s.r.o. a Škoda Electric a.s. 

4.2.3 Dodavatelské portfolio 

DPO spolupracuje s více dodavateli, kteří jsou si navzájem konkurenty. To jim 

umožňuje na každou zakázku vybrat nejvhodnějšího dodavatele. Například dodávku 

náhradních dílů zajišťují podniky ADIP, spol. s r.o., DORBAS, s.r.o., M A K R O  -  ND  

spol. s r.o., PRAGOIMEX a.s., SKD Praha, spol. s r.o., SKD TRADE, a.s., SOLARIS 

CZECH spol. s r.o., TRUCK & BUS SOLARIS s.r.o. a ZLINER s.r.o. I přesto, že sortiment 

těchto společností není naprosto identický, můžeme pozorovat poměrně vysoký počet 

alternativních dodavatelů. Tato skutečnost umožňuje zlepšit vyjednávací podmínky 

společnosti, protože v případě neshod má možnost využít ve většině případů jiného 

dodavatele.  

Následující tabulka 4.1 zobrazuje 5 nejvýznamnějších dodavatelů za poslední dvě 

sledovaná čtvrtletí a jejich podíl na celkových objemech finančních transakcí. Níže uvedené 

dodavatele řadíme, na základě ABC analýzy dle finančního objemu, mezi dodavatele 

skupiny A, to znamená, že jsou pro DPO klíčovými a udržovat s nimi dobré vztahy je pro 

podnik prioritou.  

 

DODAVATEL Objem fin. transakcí 
Podíl na celk. fin.  objemu 

transakcí 

DRACAR CZ a.s. 61 091 410,00 Kč 49,51 % 

OMW Česká republika, s.r.o. 9 700 800,00 Kč 7,86 % 

MORAVIA STEEL a.s. 8 641 872,39 Kč 7,00 % 

Popilka spol. s r.o. 3 252 820,00 Kč 2,63 % 

SOLARIS CZECH spol. s r.o. 3 216 409,10 Kč 2,61 % 

 

Celkový objem fin. transakcí 123 390 727,35 Kč 100 % 
Tabulka 4.1: Nejvýznamnější dodavatelé podle hodnoty dodávek. Zdroj: vlastní zpracování. 
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Tři z uvedených pěti největších dodavatelů (Dracar CZ, OMW  Česká republika a 

Popilka, spol. s r.o.) dodávají pro společnost DPO pohonné hmoty. Pohonné hmoty jsou 

současně nejvyšší nákladovou položkou DPO a tvoří přibližně 60 % všech nákladů, jež jsou 

v kompetenci oddělení nákupu. Objednávání pohonných hmot probíhá, jak už bylo uvedeno, 

pomocí internetové aukce Ecentre. Moravia Steel a.s. se zabývá výrobou hutního materiálu a 

dopravnímu podniku dodává především kolejnice a jejich příslušenství. Dle poskytnutých 

údajů o hodnocení dodavatelů nebyl za sledované období u těchto podniků zaznamenán žádný 

případ nesrovnalosti v kvalitě dodávky. Těmto dodavatelům se tedy nebudeme dále v naší 

analýze zabývat a zaměříme se na dodavatele náhradních dílů.  

Pro následující analýzu jsme z důvodu přehlednosti odstranili z předchozího grafu 

ABC analýzy tři největší dodavatele – dodavatelé pohonných hmot, stejně tak nebudeme dále 

analyzovat společnost Moravia Steel. Ani u jednoho z nich se nevyskytl důvod pro reklamaci, 

z tohoto důvodu nemáme podnět pro jejich další analýzu. Graf 4.2 nám tedy poskytne 

přehlednější srovnání dodavatelů náhradních dílů.  

 

Graf 3.2: Rozdělení dodavatelů náhradních dílů a materiálu. Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Nejdůležitějšími dodavateli náhradních dílů, kteří budou pro další analýzu významní, 

jsou SOLARIS CZECH, spol. s r.o., Iveco Czech Republic, a.s., Zliner, s.r.o., Makro-ND, 

spol. s r.o., TRUCK & BUS SOLARIS s.r.o., Dorbas s.r.o, a Škoda Electric a.s. Neshody 

v kvalitě dodávek u těchto dodavatelů mohou výrazně narušit bezproblémový chod DPO. 
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Z toho důvodu dále uvedeme dodavatele, u kterých byly v minulosti nesrovnalosti 

zaznamenány. 

 V následujících odstavcích provedeme stručný popis 5 největších dodavatelů 

náhradních dílů – SOLARIS CZECH, spol. s r.o., Iveco Czech Republic, a.s., Zliner, s.r.o., 

Makro ND, spol. s r.o. a Truck & Bus Solaris, s.r.o.  

 SOLARIS CZECH spol. s r.o. 

Společnost SOLARIS CZECH spol. s r.o. je dodavatelem městských, meziměstských 

a speciálních autobusů, trolejbusů a nízkopodlažních tramvají (DPO nevlastní tramvaje 

značky Solaris) a je hlavním a značkovým dodavatelem DPO. Současně působí jako 

dodavatel náhradních dílů k vozidlům společnosti SOLARIS a jako poskytoval servisních 

služeb. Z hlediska finančních objemů sice není společnost SOLARIS nejvýznamnějším 

dodavatelem DPO, avšak stal se nejdůležitějším dodavatelem z pohledu počtu objednávek. 

Nejvíce objednávek dopravního podniku tedy přijímá opakovaně právě společnost SOLARIS.  

Z důvodu malého počtu dodavatelů komponent SOLARIS je rozhodování o nákupech výrazně 

omezeno a je tak posílena vyjednávací pozice dodavatele. Avšak DPO je největším 

odběratelem společnosti SOLARIS v České republice a současně je pro SOLARIS Česká 

republika třetím největším trhem.  

 V případě nákupu náhradních dílů na autobusy a trolejbusy značky Solaris musí DPO 

nakupovat náhradní díly právě u společnosti SOLARIS. Tato podmínka je stanovena ve 

smlouvě, kdy v době záruční lhůty, která se pohybuje v rozmezí dvou a pěti let nesmí být na 

vozidla této značky použit náhradní díl od jiného dodavatele.  

Iveco Czech Republic, a.s. 

Iveco Bus je značkou skupiny CNH Industrial, světového lídra v oblasti výrobních 

prostředků a průmyslových strojů. Zabývá se prodejem městských, meziměstských a 

turistických autobusů a minibusů a současně je dodavatelem náhradních dílů na autobusy 

značky Iveco a Karosa. Je také druhým největším dodavatelem náhradních dílů v DPO. 

Největším výrobním závodem pro společnost Iveco Bus je závod sídlící ve Vysokém Mýtě. 

Stejně jako v případě společnosti SOLARIS CZECH, musí dodavatel vlastnit certifikát 

společnosti Iveco na prodej náhradních dílů určených na vozy značky Iveco.  
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Zliner s.r.o. 

 Společnost Zliner je dodavatelem náhradních dílů na autobusy sídlící ve Zlíně.  

Na rozdíl od předchozích dvou společností se zabývá předprodejem náhradních dílů podle 

katalogů. Zliner vlastní certifikát k prodeji náhradních dílů společnosti Iveco. Zliner je 

z hlediska počtu objednávaných dílů druhým největším dodavatelem společnosti DPO 

v oblasti náhradních dílů na autobusy. Je schopen dodávat náhradní díly na všechna vozidla 

ostatních značek, které již nejsou v záruční lhůtě. 

Makro – ND, spol. s r.o. 

 Stejně jako společnost Zliner se Makro – ND zabývá předprodejem náhradních dílů na 

autobusy a trolejbusy podle katalogů. Makro – ND je největším dodavatelem z hlediska počtu 

dodávaných náhradních dílů. Tato společnost je pro DPO důležitá, protože Makro – ND 

naceňuje 99 % poptávaného zboží. Je vlastníkem certifikátu pro dodávky náhradních dílů 

značky Iveco (Karosa). Je schopen dodávat náhradní díly stejně jako společnost Zliner na 

vozidla všechna ostatních značek, které již nejsou v záruční lhůtě. 

Truck & Bus Solaris, s.r.o. 

 V červnu roku 2014 byla založena společnost Truck & Bus Solaris, s.r.o. Současně 

byla v této době ukončena spolupráce se společností Autodíly IKARUS s.r.o. a tento 

dodavatel byl nahrazen právě společností Truck & Bus Solaris. Truck & Bus Solaris se 

zabývá prodejem originálních náhradních dílů na vozidla značek SOLARIS a Iveco (Karosa). 

Je to současně jediná společnost v dodavatelském portfóliu DPO, která vlastní certifikát 

společnosti Solaris na prodej náhradních dílů na vozidla značky SOLARIS.  Truck & Bus 

Solaris pokryje přibližně 30 % všech dodávek náhradních dílů značky Solaris pro DPO. 

Přesto, že je tato společnost významným dodavatelem DPO přibližně jeden rok, nebyla 

zahrnuta do systému hodnocení kvality dodávek. 

4.2.4  Rozdělení dodavatelů z hlediska množství reklamací 

 Dodavatelé DPO jsou ve většině případů spolehliví, u většiny dodavatelů se za období 

od začátku roku 2013 do konce prvního čtvrtletí 2015 neobjevil žádný případ reklamovaného 

zboží, reklamace se za období od začátku roku 2013 objevily celkově jen u 8 dodavatelů. 

Následující tabulka 4.2 zobrazuje dodavatele, u kterých byla alespoň jedna reklamace 

zaznamenána, počet objednávek a reklamací a poměr reklamací a objednávek.  
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DODAVATEL 
Počet objednávaných 

dílů (ks) 

Počet 

objednávek 

Počet 

reklamací 

Počet 

reklamací / 

počet 

objednávek 

DORBAS s.r.o. 8337 396 51 12,88% 

ZLINER s.r.o. 22660 530 43 8,11% 

ADIP spol. s r.o. 20560 286 19 6,64% 

M A K R O  -  ND  spol. s r.o. 27822 625 26 5,79% 

Autodíly IKARUS s.r.o. 11052 339 18 5,31% 

INTERTECH PLUS s.r.o. 3571 315 12 3,81% 

SOLARIS CZECH spol. s r.o. 13968 924 28 3,03% 

ČSAD Havířov a.s. 1217 141 1 0,70% 
Tabulka 4.2: Množství reklamací u jednotlivých dodavatelů. Zdroj: vlastní zpracování. 

Sedm z osmi dodavatelů, u kterých byly zaznamenány nesrovnalosti, se specializuje 

na dodávky náhradních dílů na autobusy. 

DORBAS s.r.o. je dodavatelem náhradních dílů na autobusy značek Iveco, Karosa, Mercedes, 

Sor a dalších, které pro nás nejsou dále relevantní.  

ZLINER s.r.o. je dodavatel náhradních dílů na autobusy a trolejbusy. Je současně 

autorizovaným dodavatelem společnosti Iveco Czech Republic a dodává náhradní díly určené 

této značce, v sortimentu společnosti se nachází také značky SOLARIS, Iveco, Irisbus, 

Mercedes, Fiat i Sor.  

V sortimentu společnosti ADIP spol. s r.o. můžeme najít náhradní díly značek, jako jsou 

Iveco, Mercedes, Karosa a další.  

MAKRO – ND spol. s r.o. dodává náhradní díly na autobusy značek Iveco, Karosa
8
, Mercedes 

Benz a další.  

Společnost Autodíly IKARUS s.r.o. se zaměřuje především na prodej náhradních dílů na 

autobusy značek Iveco, Karosa, Mercedes a další. Avšak od června roku 2014 již s DPO 

nespolupracuje. 

INTERTECH PLUS s.r.o. se na rozdíl od předcházejících dodavatelů nezabývá prodejem 

náhradních dílů, avšak je výrobcem produktů z recyklované pryže, dále protihlukových stěn a 

odhlučněných tramvajových kolejnic.  

                                                 
8
 Iveco Czech Republic a.s. vznikla v roce 1993 privatizací státního podniku Karosa. V roce 1999 se stala Karosa 

součástí holdingu Irisbus, který byl založen firmami Renault a Iveco, avšak nadále používali značku Irisbus. 

Jednotná značka Iveco je využívána až od roku 2013. Čili společnosti vlastnící certifikaci společnosti Iveco 

mohou dodávat náhradní díly také na vozidla značek Karosa a Irisbus.  
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SOLARIS CZECH spol. s r.o. je hlavním dodavatelem autobusů, trolejbusů a náhradních dílů 

pro DPO. Dodává náhradní díly jen na vozidla značky SOLARIS. 

ČSAD Havířov a.s. se zabývá prodejem autobusů, náhradních dílů a servisem značky Iveco.  

  Nejvyšší výskyt reklamací, a to konkrétně 12,88 %, jsme zaznamenali u společnosti 

DORBAS, s.r.o., dodávající náhradní díly na vozidla. K řešení vysokého počtu reklamací by 

mělo dojít také z důvodu, že je DORBAS jedním z deseti nejdůležitějších dodavatelů 

podniku, jak z pohledu počtu objednávek, tak z pohledu finančních objemů a je schopen 

dodávat náhradní díly na vozidla všech značek, u nichž již vypršela záruční lhůta, nebo ke 

kterým není nezbytné vlastnit certifikaci daného výrobce.  

Poměrně vysoký počet reklamací byl zaznamenán také u společností Zliner, ADIP a 

Makro-ND. Vzhledem k tomu, že tyto tři společnosti dodávají největší množství náhradních 

dílů, mělo by v jejich případě dojít také k brzké nápravě. SOLARIS CZECH dodává také 

vysoký počet dílů a současně je největším dodavatelem z hlediska finančních objemů, a proto 

je v tomto případě náprava také nutná. Společnosti Intertech Plus a ČSAD Havířov nejsou pro 

podnik tak důležitými dodavateli jako předchozí společnosti, a proto těmto dodavatelům bude 

v následujícím textu věnována nejnižší pozornost.   

Přesunutí objednávek k jinému dodavateli 

V případě některých dodavatelů může být jejich výměna velice komplikovaná. Na 

základě smluvních podmínek je Dopravní podnik Ostrava zavázán používat náhradní díly jen 

od certifikovaných společností, například na vůz značky SOLARIS můžeme použít jen 

náhradní díly dodané dodavatelem, jež vlastní certifikát společnosti SOLARIS. V případě, že 

by byly k opravě vozidel v době záruční lhůty vozidla použity díly od necertifikovaného 

dodavatele, zaniká u daného vozidla záruka. Musíme tedy rozlišovat dodavatele, jež vlastní 

certifikaci příslušného dodavatele vozidel, a ty, kteří potřebnou certifikaci nemají. V případě 

vozidel, u nichž záruční lhůta již zanikla, je možné využít náhradní díly od dodavatele, který 

certifikaci nevlastní.  

Pokud tedy není na dostupném trhu další certifikovaný dodavatel náhradních dílů, 

získává tento dodavatel silné postavení na trhu a má v tomto případě silnější vyjednávací 

pozici, než jakou by měl v přítomnosti konkurenčních podniků. U většiny značek můžeme 

identifikovat více alternativních dodavatelů, a proto v případě výraznějších komplikací může 

podnik přejít od jednoho dodavatele k druhému.  
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V tabulce 4.3 jsme přehledně zobrazili značky dopravních prostředků, které jsou ve 

vlastnictví DPO, a dodavatele, kteří mohou dodávat náhradní díly k jednotlivým značkám. 

Musíme ovšem rozlišovat mezi dodavateli, kteří mohou dodávat v záruční lhůtě jednotlivých 

značek, a kteří nikoli. Ve vozovém parku DPO výrazně převažují značky SOLARIS (143 

vozidel) a Iveco (140 vozidel), dále jsou méně významnými značky Mercedes (4 vozidla), 

Fiat (3 vozidla) a Sor (7 vozidel).  

Certifikovanými dodavateli značky SOLARIS je jen firma Truck & Bus Solaris, s.r.o. 

a certifikovanými dodavateli pro značku Iveco jsou jen Zliner s.r.o. a ČSAD Havířov a.s. 

Pouze tito dodavatelé jsou oprávněni, vedle firem Solaris Czech spol. s r.o. resp. Iveco Czech 

Republic, dodávat náhradní díly na vozidla značky SOLARIS, resp. Iveco, v záruční lhůtě. 

Náhradní díly u zbylých značek jsou nakupovány přímo u originálních dodavatelů.  

 

Tabulka 2.3: Jednoduchý přehled dodavatelů DPO a značek, pro které mohou dodávat. Zdroj: vlastní zpracování. 

Uplatnění sankcí 

 Ve Všeobecných smluvních podmínkách Dopravního podniku Ostrava a.s. nebo ve 

smlouvách s dodavateli, pokud jsou uzavírány, jsou stanovena sankční ujednání v případě 

prodlení dodavatele, avšak sankce v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů nejsou 

v DPO uplatňovány. Dále by pak došlo k narušení vztahů s jednotlivými dodavateli, kteří se 

snaží dodržovat dodací termíny, ale jsou ve většině případů limitováni dalšími subdodavateli.  

Čili uplatňování sankcí za nedodržení smluvních podmínek není v našem případě vhodným 

řešením. 

Do popředí před sankčním řešením bychom měli tedy stavět komunikaci 

s dodavatelem a snažit se řešit vzniklé problémy pomocí dohody mezi oběma stranami.  

4.3  Hodnocení dodavatelů 

Hodnocení dodavatelů je nezbytné pro dodržování požadované úrovně kvality 

dodávek. Nezbytnost hodnocení dodavatelů vyplývá z požadavků kladených na systém jakosti 
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v DPO v oblasti sledování kvalitativních parametrů rozhodujících dodavatelů podniku.  Podle 

interních směrnic je hodnocení dodavatelů prováděno čtvrtletně. Napomáhá při rozhodování o 

výběru dodavatele na konkrétní zakázku. Dodavatelé jsou v podniku hodnoceni podle čtyř 

hlavních kritérií, jímž jsou přiřazeny jednotlivé váhy. K hodnocení dochází částečně na 

základě údajů z IS Helios a částečně pomocí subjektivního hodnocení příslušných nákupčích. 

V následujícím textu podrobně popíšeme jednotlivá kritéria při hodnocení dodavatelů. 

1. Plnění termínů dodávek (váha kritéria - 40 %) spočívá v zaznamenávání neshod 

v procesu příjmů materiálu na sklad. Neshodou se rozumí nedodržení sjednaného 

termínu dodávky nebo nedodání sjednaného množství. Hodnocení tohoto kritéria je 

objektivní a je vyhodnocováno prostřednictvím IS Helios. Hodnotící škála je  

0 – 100 %. V případě uvedeného kritéria je nezbytná spolupráce s pracovníky, jež mají 

na starosti sklady. Spolupráce je založena na průběžném pořizování podkladů 

nezbytných pro následné spuštění vyhodnocovací funkce. Snahou nákupního oddělení 

je omezení nebo případné úplné vyloučení spolupráce se skladovými referenty 

v oblasti hodnocení. Získávání údajů bude probíhat výhradně výpočtem dat uložených 

v IS Helios. Hodnocení je závislé na počtu dní, o které je dodávka zpožděná. 

V případech, kdy není zboží dodáno vůbec, se může tedy hodnocení výrazně přiblížit 

hodnotě nula, tím se podstatně může zhoršit hodnocení úrovně celé dodávky. 

2. Plnění kvalitativních požadavků (váha kritéria – 30 %) vychází z údajů o 

reklamacích na dodaný materiál na sklad. Hodnota kritéria je procentuální vyjádření 

poměru reklamací vůči celkovému počtu dodávek za dané období. Hodnocení je stejně 

jako u kritéria plnění termínů dodávek objektivní, jelikož probíhá automaticky pomocí 

IS. Hodnotící škála je v tomto případě také 0 – 100 %.  

3. Kvalita poskytovaného servisu (váha kritéria – 15 %) je čistě subjektivní kritérium. 

Zadává jej referent zásobování na základě vlastního uvážení do nového záznamu třídy 

“Dodavatel – parametry“. Hodnocení se provádí formou známkování  

(1 – 5), kdy známka 1 vyjadřuje výbornou kvalitu a známka 5 naprosto nevyhovující. 

Uložené hodnoty se pro další zpracování převádějí na procenta (1  100 %; 2  75 

%; 3  50 %; 4  25 %; 5  0%). 

4. Úroveň komunikace s dodavatelem (váha kritéria – 15 %) je také subjektivním 

parametrem hodnocení. Zahrnuje údaje o tom, jakým způsobem dodavatel jedná, jaké 

údaje poskytuje, jeho iniciativa a ochota, poskytování průběžného přehledu o zakázce 
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ve všech fázích nákupního procesu apod. Hodnocení probíhá také na základě 

známkování (1 – 5) a následně se známky přepočítávají pro účely výpočtu stejně jako 

v předchozím případě.  

Poté je z naměřených hodnot vypočítána úroveň kvality dodavatele (K). Minimální 

hodnota pro zařazení dodavatele mezi vyhovující je 70 % v součtu za všechna hodnotící 

kritéria (K = 0,4 x k1 + 0,3 x k2 + 0,15 x k3 + 0,15 x k4). V případě, že dodavatel požadavky 

nesplňuje, je o nastalé situaci informován vedoucím oddělení nákupu a je vyzván k vysvětlení 

a sjednání nápravy. Výsledek je poté zapsán do hodnotícího záznamu daného dodavatele.  

4.3.1 Dodavatelé se sníženým hodnocením 

Na základě interních materiálů o hodnocení dodavatelů v minulých obdobích 

dlouhodobě nesplňují požadavky kvality nebo se pohybují na hranici 70 % níže uvedení 

dodavatelé. Seznam nevyhovujících dodavatelů se z velké části shoduje se seznamem 

dodavatelů náhradních dílů na autobusy, proto se naše pozornost bude ubírat právě tímto 

směrem. Nevyhovující dodavatelé jsou: 

 ADIP, spol. s r.o. 

 Autodíly IKARUS (Truck & Bus Solaris, s.r.o.) 

 FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s. 

 M A K R O  -  ND  spol. s r.o. 

 SKD Praha, spol. s r.o. 

 SOLARIS CZECH spol. s r.o. 

 ZLINER s.r.o. 

 

ADIP, spol. s r.o. 

Dodavatel ADIP spol. s r.o., dodávající náhradní díly na vozidla, sice podle parametrů 

kvalitu dodávek splňuje, ale hodnoty jsou dlouhodobě na hranici oddělující vyhovující a 

nevyhovující dodávky. Pochybení se objevují u termínů dodávek. ADIP spol. s r.o. je 

významným dodavatel z hlediska dodaných kusů zboží, a proto bychom měli zjistit příčinu 

nesrovnalostí. Zjištěné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4.4. 

 Hodnoty uvedené v tabulkách 4.4 – 4.10 jsou v procentech. Červeně označené 

hodnoty jsou z hlediska úrovně kvality dodávek nevyhovující. Jednotlivá období představují 

hodnocená čtvrtletí počínaje 1. čtvrtletím roku 2013 a konče 1. čtvrtletím roku 2015.  

 

Období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ADIP, spol. s r.o. -  75,30 78,79 75,90 70,96 78,68 72,57 76,29 78,00 

Tabulka 4.4: Míra kvality dodávek společnosti ADIP, spol. s r.o. v jednotlivých obdobích. Zdroj: vlastní zpracování.  
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Autodíly IKARUS s.r.o.  

Společnost Autodíly IKARUS s.r.o. vykazuje dlouhodobě zhoršenou kvalitu 

dodávaného zboží. Konkrétně se jedná o plnění termínů, ty nejsou opakovaně dodržovány. 

Nevyhovující byly dodávky ve čtyřech ze sedmi sledovaných období. Snížené hodnocení je 

způsobeno nedodržením termínů dodávek. Po konzultaci s dodavatelem získal DPO vyjádření 

o zpožděných dodávkách. Ke zpožděním dochází kvůli zpožděním v dodávkách 

neautorizované dodavatelské firmy, která je závislá na dodavatelích z ČR i ze zahraničí. 

Následně není schopna společnost Autodíly IKARUS, z důvodu velkého množství 

objednávek, pokrýt část svých objednávek ze zásob na skladě. Na základě komunikace se 

společnost zavázala urychlit dodávky. Míra kvality v jednotlivých obdobích můžeme 

pozorovat v tabulce 4.5.  

 

Období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Autodíly IKARUS s.r.o. 69,00 70,73 70,88 65,74 69,67 68,68 100,0 97,00 100,0 

Tabulka 4.5: Míra kvality dodávek společnosti Autodíly IKARUS, s.r.o. v jednotlivých obdobích. Zdroj: vlastní 

zpracování. 

 

FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s. 

U společnosti FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s. jsou zaznamenána jen dvě 

období, v nichž se kvalita dodávek dostala pod 70 %, avšak stejně jako u společnosti ADIP, 

spol. s r.o. jsou hodnoty poměrně nízké. Opětovně se jedná o případ nedodržování termínů. 

S dodavatelem byla vedena konzultace v případě dvou nevyhovujících období. Dodavatelem 

byla na základě konzultace přislíbena náprava. Od té doby se celková kvalita dodávek nachází 

nad hranicí 70 %.   

 

Období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

FAIVELEY 

TRANSPORT 

LEKOV a.s. 
 - 69,09 90,00 66,67 72,00 76,00 73,33 74,54 70,91 

Tabulka 4.6:  Míra kvality dodávek společnosti FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s. v jednotlivých obdobích. 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

M A K R O  -  ND  spol. s r.o. 

V tabulce č. 4.7 můžeme vidět, že se kvalita dodávek pohybuje pod hranicí 70 %. U 

společnosti MAKRO  -  ND  spol. s r.o. jde o neautorizovaného dodavatele, který je závislý 

na dodavatelích z ČR i zahraničí. Vzhledem k vysokému množství objednávek poté není 
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společnost schopna pokrýt poptávku ze skladových zásob a dochází ke zpoždění. V tomto 

případě jde opět o nevyhovující termíny dodání. Problém byl s dodavatelem řešen 

elektronickou formou. Hodnocení společnosti MAKRO – ND je oproti ostatním dodavatelům 

velmi nízké a mělo by dojít k výraznému zlepšení kvality dodávek.  

Makro – ND je jedním z nejdůležitějších dodavatelů, jelikož naceňuje až 99 % všech 

poptávek společnosti DPO. Toto číslo je výrazně vyšší než u ostatních dodavatelů.  

 

Období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

M A K R O  -  ND  

spol. s r.o. 
67,27 64,22 70,61 64,35 63,03 64,05 65,30 67,50 67,70 

 Tabulka 4.7: Míra kvality dodávek společnosti MAKRO-ND spol. s r.o. v jednotlivých obdobích. Zdroj: vlastní 

zpracování. 

 

SKD Praha, spol. s r.o. 

Stejně jako v předchozích případech je příčinou nízkého hodnocení snížená úroveň 

dodržování dodacích termínů. Následná komunikace se společností SKD Praha (4. období) 

ukázala, že subdodavatelé tohoto podniku měli zpoždění, proto docházelo ke zpoždění 

v celém dodavatelském řetězci. Firma přislíbila změnu dodavatelů a následné zkrácení dodací 

lhůty. Nevyhovující kvalita dodávek v dalších obdobích byla způsobena nedodaným zbožím 

z období minulého. SKD Praha je velmi významným dodavatelem náhradních dílů na 

trolejbusy. Tato společnost je schopná dodat náhradní díly, které jiné firmy na trhu nejsou 

schopny pokrýt.  

 

Období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SKD Praha, spol. s r.o.  - -  78,10 64,00 54,00 65,00 64,21 60,98 61,18 

Tabulka 4.8: Míra kvality dodávek společnosti SKD Praha, spol. s r.o. v jednotlivých obdobích. Zdroj: vlastní 

zpracování. 

 

SOLARIS CZECH spol. s r.o. 

Společnost SOLARIS je z hlediska objemu dodávaného množství zboží největším 

dodavatelem DPO, jeho dodávky za posledních 7 období tvořily 11,44 % celkového 

objednaného zboží. Současně je pátým nejvýznamnějším dodavatel z hlediska finančních 

objemů. Jak můžeme pozorovat v tabulce 10, společnost SOLARIS CZECH, spol. s r.o. 

vykazuje v každém sledovaném období nedostatky v kvalitě dodávek. Odchylky byly zjištěny 
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téměř výhradně u nedodržení termínů dodání, v několika případech nedošlo k dodání zboží 

bez upozornění vůbec. Nejčastěji se jedná o karosářské, mechanické a elektrické náhradní díly 

na autobusy a trolejbusy. Většina náhradních dílů, u kterých dochází ke zpoždění, jsou vedeny 

jako skladové zásoby a při zpoždění nemusí docházet k výrazným komplikacím. V případě 

čekání na nedodaný díl, může docházet k situacím, kdy je vozidlo nepojízdné a tudíž 

„nevydělává“.  

O nedostatcích bylo informováno vedení společnosti SOLARIS a zavázalo se 

dodržování termínů dodávek napravit. Přičemž slíbili držet na skladě vyšší zásoby, aby se 

zpoždění neopakovala. Další vývoj však ukázal, že i přes to, že se v dalších dvou obdobích 

plnění termínů mírně zlepšilo, ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 kvalita dodávek opět výrazně 

poklesla a ani v jednom případě nedosáhla požadované hranice 70 %. Ve většině případů 

docházelo k nepokrytí části dodávky z důvodu nedostatečných zásob na skladě.  

Opětovné zhoršení dodávek ve 4. období si vyžádalo další konzultace. Bylo zjištěno, 

že pozdní dodávky jsou způsobeny dodavatelem z Polska, na kterých je firma SOLARIS 

závislá. Společnost se snaží provést kroky, které by měly zvýšit pružnost polského 

dodavatele, a tím zajistit dodržování dodacích termínů. V roce 2014 došlo jen k mírnému 

zlepšení a dodávky jsou stále nevyhovující. Procentuální podíl na hodnocení jednotlivých 

období mají nedodané díly, jež byly dodány až v dalším čtvrtletí.  

V případě této firmy může nastat poměrně komplikovaný proces v domáhání se 

nápravy dodávek. SOLARIS je nejdůležitějším dodavatelem DPO. Vyjednávací síla DPO je 

tedy výrazně nižší než v případě ostatních dodavatelů. Výměna dodavatele je omezena ve 

smlouvě, kde je stanoveno, že náhradní díly na vozidla musí být dodávány přímo výrobcem 

daného vozidla nebo dodavatelem certifikovaným právě výrobcem. Při nedodržení podmínek 

dochází ke zrušení záruky, což může být u poruchy dopravního vozidla významná položka.  

 

Období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SOLARIS CZECH 

spol. s r.o. 
61,47 66,63 68,06 61,78 65,78 65,48 66,28 67,26 69,21 

Tabulka 4.9: Míra kvality dodávek společnosti SOLARIS CZECH, spol. s r.o. v jednotlivých obdobích. Zdroj:  vlastní 

zpracování. 
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ZLINER s.r.o. 

V tabulce 4.10 jsou červeně zvýrazněna dvě období, během kterých došlo u 

společnosti ZLINER, s.r.o. ke zhoršení kvality dodávek. Jednalo se o nedodané zboží, čili se 

opět jedná o kategorii termínů dodání. Po osobním dojednání bylo zboží dodáno. Zliner je 

z pohledu počtu dodávaných dílů jedním z nejdůležitějších dodavatelů DPO.  

 

Období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ZLINER s.r.o.   73,96 79,78 76,49 69,00 68,70 71,87 71,02 72,72 

Tabulka 4.10: Míra kvality dodávek společnosti ZLINER, s.r.o. v jednotlivých obdobích. Zdroj:  vlastní zpracování. 

 

Shrnutí hodnocení dodavatelů 

U ostatních dodavatelů nebyly zaznamenány výraznější nesrovnalosti v kvalitě 

dodávek. V jejich případě bychom měli spíše udržovat současnou úroveň, případně postupně 

spolupráci dále rozvíjet a zlepšovat.  

Po konzultaci s příslušnými pracovníky oddělení nákupu bylo zjištěno, že nízké 

hodnocení v případě termínů dodávek není primárně způsobeno pozdními dodávkami, ale 

nastavením systému hodnocení. U termínu dodávky by měl systém hodnotit dodavatele na 

škále 0 % až 100 %, avšak docházelo jen k hodnocení 0 % nebo 100 %. Dodavatel byl 

hodnocen nula procenty i v případě, kdy byla dodávka dodána včas, avšak nebyla úplná. Ke 

špatnému hodnocení stačilo, aby v celé dodávce chyběl jeden díl a systém ji vyhodnotil jako 

nevyhovující, čili 0 %.  

Současně se zde objevuje problém, kdy dochází k pochybení při příjmu zboží. Pokud 

není přijaté zboží spárováno s objednaným zbožím v systému, je automaticky vyhodnoceno 

jako nedodáno a na první pohled se zdá, že nebylo zboží dodavatelem vůbec doručeno.  

Z poskytnutých dat hodnocení dodavatelů je tedy obtížné určit, do jaké míry jsou za 

nízké hodnocení zodpovědní přímo dodavatelé, a kdy je o špatné nastavení systému nebo 

došlo k chybnému spárování zboží při příjmu na sklad.  

V případech, kdy je pochybení na straně dodavatele by byla možnost přesunout část 

dodávek k jinému dodavateli, se kterým již DPO spolupracuje. Avšak výměna dodavatele je 

pro podnik velice komplikovaná a dlouhodobá záležitost. I když je v portfoliu podniku více 

alternativních dodavatelů, je DPO limitován ustanoveními Zákona o veřejných zakázkách, 

kdy je podnik povinen vybrat dodavatele, který nabídnul na dané zboží nejnižší cenu. Nehledě 
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na již vybudované, v mnoha případech dlouholeté, dodavatelské vztahy, kdy mají jednotliví 

dodavatelé zkušenosti s dodávkami pro DPO a celý proces nákupu je tedy efektivnější než by 

tomu bylo v případě dodavatele, který nemá s určitým zbožím potřebné zkušenosti.  

4.3.2 Alternativní dodavatelé 

Pro zabezpečení plynulosti dodávek je výhodné mít k dispozici výběr z více 

dodavatelů a nespoléhat pouze na jednoho. Proto patří mezi důležité činnosti pracovníka 

nákupu optimalizace portfolia dodavatelů. V následující tabulce si uvedeme hlavní dodavatele 

a k nim přiřazené alternativní společnosti.  

 

Dodávané zboží Dodavatelé 

Náhradní díly na autobusy Solaris Czech spol. s r.o. 

ČSAD Havířov a.s.  

Adip, spol. s r.o.  

Truck & Bus Solaris, spol. s r.o. 

Makro - ND spol. s r.o. 

Iveco Czech Republic, a.s. 

Zliner s.r.o. 

Náhradní díly na trolejbusy Solaris Czech spol. s r.o.  

SKD Trade, a.s. 

Tibbis s.r.o. 

Škoda Electric, a.s. 

Faiveley Transport Lekov a.s. 

Dorbas s.r.o. 

Esko spol. s r.o. 

Náhradní díly na tramvaje SKD Trade, a.s. 

PRAGOIMEX a.s. 

Ivo Uliarczyk 

Faiveley Transport Lekov a.s. 

Dorbas s.r.o. 

Pohonné hmoty SKD TRADE, a.s. 

OMW Česká republika, s.r.o. 

Popilka spol. s r.o. 

Lucky CS GOLD s.r.o. 

Elektroinstalační materiál SBS ENERGY s.r.o. 

Hutní materiál MORAVIA STEEL a.s. 

Oleje, mazadla, chemikálie OMA CZ, a.s. 

Paramo, a.s. 

Tiskoviny OPTYS, spol. s r.o. 

Technická pryž, plasty Gumárny Zubří, akciová společnost 

Tabulka 4.11: Dodavatelé společnosti DPO rozdělení dle dodávaných vstupů, vlastní zpracování. 

  

V tabulce 4.11 jsou zobrazeni a rozděleni nejvýznamnější dodavatelé u jednotlivých 

druhů zboží. U strategicky důležitých surovin se vyskytuje více alternativních dodavatelů. 

Jedná se o náhradní díly na vozidla a pohonné hmoty. V případě výpadku dodávek tohoto 
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druhu zboží může dojít k narušení bezproblémového chodu systému. Tyto suroviny jsou 

objednávány pravidelně, ve velkém množství a ve vysokých finančních objemech.  

4.4 Shrnutí 

V práci je popsán nákupní proces dopravního podniku Ostrava společně s rozborem 

dodavatelsko-odběratelských vztahů. Ty mají významný dopad na fungování celého podniku, 

a proto je udržování dobrých vztahů s dodavateli klíčem k úspěšnému fungování všech 

podnikových procesů. 

Pokud porovnáme dodavatele v kategoriích dodávek náhradních dílů a dodavatele, jež 

nesplňují požadavky DPO, vidíme, že se ve většině případů shodují a většina pochybení je 

způsobena dodavateli náhradních dílů na vozidla městské dopravy, zejména se pak jedná o 

náhradní díly na autobusy. Je to způsobeno především tím, že právě na autobusy je 

objednáváno nejvíce dílů a tudíž u této kategorie nejčastěji zaznamenáváme pokles v kvalitě 

dodávek. Proto se následné návrhy a doporučení budou týkat zejména problematiky 

dodavatelů náhradních dílů na autobusy. 

V rámci analýzy jsme určili nejdůležitější dodavatele pro společnost, jak z hlediska 

finančních objemů, tak velikosti objednávek. Těmto dodavatelům by měla být v budoucnosti 

věnována nejvyšší pozornost a zároveň u nich musíme dbát na neustálé zlepšování kvality 

dodávek a dodavatelsko-odběratelských vztahů.  

Po konzultaci s příslušnými zaměstnanci oddělení nákupu jsme ovšem zjistili, že 

v mnoha případech se nejedná o problémy způsobené dodavatelem, ale jde o chybně 

nastavený systém hodnocení kvality, respektive termínů dodávek. Tím se významně snižuje 

vypovídací schopnost celého hodnotícího procesu. Snížené hodnocení v ojedinělých 

případech je způsobeno také z důvodu nesrovnalostí při příjmu zboží na sklad, kdy příslušná 

položka není spárována s objednanou a následně dochází k automatickému vyhodnocení 

dodávky systémem jako nesplněnou.  My v tomto případě nejsme schopni rozpoznat, kdy se 

jednalo o chybu v systému, kdy došlo ke skutečnému pochybení dodavatele nebo zda došlo ke 

špatnému spárování přijatého zboží na sklad s objednávkou.  

Proto se návrhy a doporučení uvedená v kapitole 4.5 budou týkat mimo jiné interního 

systému DPO, tak abychom byli schopni odlišit, o jakou chybu se jedná, a aby nebyla 

vypovídací schopnost hodnocení dodavatelů deformována.  



63 

 

4.5 Návrhy a doporučení 

V této kapitole uvedeme navržená doporučení na zefektivnění objednacího procesu 

prostřednictvím personálních změn. Současně na úpravu nastavení systému hodnocení 

dodavatelských firem. V oblasti hodnocení dodavatelů navrhujeme použít model minimální 

úrovně některých vlastností a současně pozměnit nastavení hodnocení interního systému tak, 

aby byla jednotlivá hodnocená čtvrtletí oddělena od předchozích, došlo k vyloučení 

dodavatelů, s nimiž podnik nadále nespolupracuje. Dále oddělení hodnocení termínu dodávky 

od úplnosti dodávky a požadovat od dodavatele, pokud je to možné, dát vědět předem o 

zpoždění dodávky.   

4.4.1 Úprava nastavení hodnocení interního systému 

 Velká část sníženého hodnocení dodavatelů je způsobena nepřesným nastavením 

interního systému hodnocení, a proto se následující návrhy týkají právě úpravy nastavení IS.  

Kritéria hodnocení - termín dodání 

 V předcházející analýze jsme zjistili, že největším problémem dodavatelů podle 

interního systému hodnocení je právě dodržování termínů dodání. Ovšem po následující 

konzultaci s příslušným pracovníky jsme zjistili, že nízké hodnocení v této oblasti není 

z velké části způsobeno nekázní dodavatele, ale chybným nastavením systému, kdy jsou 

jednotlivé dodávky hodnoceny jen 0 % nebo 100 %, avšak hodnocení by se mělo pohybovat 

na škále 0 % - 100 %. Současně pokud v celé dodávce chyběl jen jeden díl, dodávka byla 

ohodnocena hodnotou 0 %. Takto byla uměle snižována úroveň kvality dodavatele, výrazně je 

ovlivněna vypovídací schopnost a na konci hodnotící období se jevil jako silně nevyhovující.  

 Proto bychom navrhovali k současným 4 atributům hodnocení (plnění termínů 

dodávek, plenění kvalitativních požadavků, kvalita poskytovaného servisu a úroveň 

komunikace s dodavatelem) přidat dodatečný, a to „Úplnost dodávky“. Ta by již nebyla 

zahrnuta v rámci hodnocení plnění termínů, ale byla by vyhodnocována zvlášť.  

 Hodnocení každé dodávky by se přímo odvíjelo od procenta nedodaných dílů. Pokud 

by například nebylo dodáno pět dílů ze sta objednaných, snížilo by se hodnocení dodávky  

na 95 %.  

 Tímto řešením bychom odlišili, zda se jedná opravdu o nedodržování termínů nebo 

nedostatek zásob na skladě dodavatele. Obě situace vyžadují jiný způsob řešení u 

dodávajícího podniku.  
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 Kvůli přidání nového kritéria do hodnocení by se také musely změnit váhy 

jednotlivých kritérií. Váhy by záležely na celkové politice nákupního oddělení. Podle 

dosavadního rozdělení vah bychom navrhli toto rozdělení:  

 Plnění termínů dodávek: 30 % 

 Úplnost dodávky: 25 % 

 Plnění kvalitativních požadavků: 25 % 

 Kvalita poskytovaného servisu: 10 % 

 Úroveň komunikace s dodavatelem: 10 % 

Oddělení jednotlivých čtvrtletí 

 V některých případech dochází k nízkému hodnocení dodavatele z důvodu nesplnění 

objednávky z předchozího čtvrtletí. Pokud nejsou díly dodány v příslušném čtvrtletí, promítne 

se tento fakt do hodnocení termínu dodávky období následujícího a výrazně tak snižuje 

objektivitu hodnocení následujícího čtvrtletí.  

 Pokud není dodávka dodána v příslušném období, měla by být označena a 

zaznamenána zvlášť a hodnocení následujícího období by začalo daným datem bez vlivu 

nesrovnalostí minulého období.  

Vyloučení starých dodavatelů, zařazení nových 

 Během analýzy jsme zjistili, že se stále v hodnotícím záznamu nachází podnik, jenž již 

není dodavatelem DPO, ale je stále interním systémem automaticky hodnocen (týká se 

posledních tří hodnocených období). Konkrétně se jedná o dodavatele Autodíly Ikarus, s.r.o. 

Dodavatel je stále hodnocen jako bezchybný, čili 100 %.  Tento dodavatel byl nahrazen 

dodavatelem novým, který však není v hodnotícím systému ještě zařazen. Konkrétně se jedná 

o dodavatele Truck & Bus Solaris spol. s r.o. Z tohoto důvodu nemohlo ani dojít k hodnocení 

této společnosti.  

 Mělo by tedy dojít k vyřazení již nedodávajících dodavatelů ze systému a zařazení 

dodavatelů nových, abychom mohli objektivně hodnotit také nové dodavatele.  

4.4.2 Personální změny 

 V současné době pracují na oddělení nákupu v DPO čtyři referenti nákupu, kteří mají 

na starosti objednávání určeného zboží. Z důvodu největšího objednávaného množství byla 

zjištěna snížená úroveň kvality dodávek, resp. termínů dodání u nákupu autobusů. 
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K objednávání dochází přibližně dvakrát týdně. Z důvodu vysokého vytížení není schopen 

příslušný pracovník operativně reagovat na všechny vzniklé situace nebo problémy a 

vyjednávání o nápravě se tak může zbytečně prodloužit.  

 Proto bychom navrhovali navýšení personálního obsazení o jednoho pracovníka na 

pracovišti, kde je v současnosti jen jeden nákupčí, který má na starosti objednávání 

náhradních dílů určených na autobusy a trolejbusy. Pro srovnání můžeme uvést příklad 

z brněnského dopravního podniku, kde při stejné velikosti vozového parku, pracuje v oddělení 

nákupu 10 nákupčích a 3 z nich mají na starosti objednávání náhradních dílů na autobusy a 

trolejbusy.   

 Rozdělení činnosti tohoto pracoviště mezi dva nákupčí by pomohlo urychlit celý 

proces nákupu náhradních dílů na autobusy a trolejbusy, který by tak mohl být flexibilnější a 

efektivnější.  

4.4.3 Noví dodavatelé 

Poněvadž skoro všichni dodavatelé náhradních dílů na autobusy vykazují určité 

nedostatky v kvalitě dodávek, zejména pak v oblasti termínů dodávek a neschopnosti pokrýt 

celou dodávku ze svých skladových zásob, navrhujeme nalezení zcela nových dodavatelů, ke 

kterým by mohla být přesunuta určitá část objednávek. Pokud by se v budoucnosti vybraní 

dodavatelé jevili jako spolehliví, mohli bychom k nim postupem času přesunovat vyšší 

objemy objednávek.  

Potenciálními dodavateli by na českém trhu mohly být společnosti: 

 Škoda Transportation, a.s. 

 4RAIL, a.s.  

 Have spol. s r.o. 

 Autodíly Hájek s.r.o. 

 TEZAS servis, a.s. 

Škoda Transportation, a.s. je česká společnost s dlouholetou tradicí. Soustředí se na 

výrobu vozidel pro městskou hromadnou dopravu a železnici. DPO vlastní 12 tramvajových 

vozidel od této společnosti, proto by mohly být náhradní díly nejméně pro tyto tramvaje 

dodávány od společnosti Škoda Transportation, a.s.  

Abychom dosáhli úspor z vyššího počtu objednávaného zboží, měli bychom zvážit, 

zdali nebude vhodné náhradní díly dodávat také pro jiné značky vozidel. Tím by se snížilo 
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množství objednávaného zboží u dodavatelů, kteří vykazují nedostatky, jež jsou převážně 

způsobeny nemožností pokrýt celou objednávku ze skladových zásob, a z toho důvodu se 

prodlužují dodací lhůty.  

V případě společnosti Škoda však může u jiných značek nastat problém s vlastnictvím 

licence, kterou požadují výrobci vozidel. Nespornou výhodou je také přítomnost pobočky 

Škoda v Ostravě. Zboží by mohlo být dodáváno operativně a riziko nedodání například 

z důvodu špatného počasí nebo dopravní nehody by se snížilo na minimum. Touto cestou by 

mohly být pokryty zpožděné nebo nedodané dodávky. 

4Rail, a.s. je společnosti sídlící v Plzni. Specializuje se na modernizaci, opravy a 

servis autobusů, trolejbusů, drážních a železničních vozidel a na výrobu, opravy a servis 

elektromechanických přístrojů pro drážní a trakční vozidla. Podnik 4Rail by tedy mohl 

působit jako dodavatel náhradních dílů pro všechna vozidla a také jako dodavatel trakčního 

vedení. Oproti společnosti Škoda je výraznou nevýhodou sídlo v Plzni, avšak poskytuje širší 

sortiment, a proto bychom mohli uskutečňovat větší objemy objednávek než u společnosti 

Škoda. Zákazníky 4Rail jsou v současnosti z dopravních podniků Plzeňské městské dopravní 

podniky, a.s., České dráhy, a.s. nebo Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. Firma tedy 

disponuje zkušenostmi ve spolupráci s dopravními podniky.  

Dalším možným dodavatelem by mohla být společnost Have spol. s r.o. sídlící v Praze 

se zabývá dodávkou náhradních dílů a kolejových vozidel. Náhradní díly bychom tedy mohli 

využít na tramvaje, trolejbusy a trakční vedení. V tomto případě může být, jako u předchozí 

firmy, problémem vzdálenost podniku.  

Společnost Autodíly Hájek, s.r.o. se zabývá prodejem náhradních dílů pro nákladní 

automobily, autobusy, přívěsy a návěsy. Sídlo podniku je ve Šlapanicích u Brna. Tato 

společnost by byla vhodná pro dodávky autobusových náhradních dílů, což je 

nejproblémovější kategorie v DPO. Zejména pro značky Iveco (140 vozidel ve vozovém 

parku) a Mercedes – Benz (4 vozidla ve vozovém parku), jejichž náhradní díly běžně dodává. 

 Jako poslední jsme vybrali dodavatele TEZAS servis, s.r.o., jež je prodejním a 

servisním centrem pro autobusy značek Iveco, Irisbus a Karosa. Je možno využít tří skladů 

nacházejících se na území České republiky, v Praze, Boskovicích nebo Vyškově u Brna.  

Současně se také zabývá servisem autobusů uvedených značek a značky Solaris. Pro naše 

potřeby je právě tato společnost nejvhodnější, jelikož vlastní licence od dodavatelů autobusů 

pro DPO a současně se nachází v dostupné vzdálenosti od Ostravy.  
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 Současní dodavatelé nemusí být nahrazeni úplně, ale je možnost část objednávek 

přesunout k jinému dodavateli. Jelikož je většina nesrovnalostí způsobena nedostatkem 

skladových zásob u dodavatele, ulehčili bychom tak současným dodavatelům.  

 Přidání nových dodavatelů do současného portfolia může mít také negativní dopad, 

protože dodávající společnost nemusí mít zkušenosti s podobným typem podniku, je nutné 

vytvořit nový komunikační kanál. Podnik se musí řídit zákonem o Veřejných zakázkách, 

který stanovuje, že bude vybrán dodavatel, jenž nabídne nejnižší cenu.  

4.4.4 Model minimální úrovně některých vlastností 

 Celkové hodnocení dodavatele se skládá ze čtyř prvků (termín, kvalita, servis a 

komunikace). Každá z těchto vlastností má procentuální podíl na celkové kvalitě dodávek. 

Kvalita dodávek byla ve všech případech hodnocena na 100 %, u servisu se rovněž žádné 

odchylky nevyskytly a v případě komunikace došlo ke sníženému hodnocení pouze ve dvou 

případech a to jen o jeden stupeň, čili zaměstnanci hodnotili společnost známkou 2 (75 %).  

 Jelikož tedy dochází k odchylkám jen u kritéria termínu dodávek, zaměříme se 

primárně na tuto problematiku a navrhneme stanovení minimální úrovně pouze u termínu 

dodávky.  

V současné době je hodnocení tohoto prvku u problémových společností velmi nízké a 

v některých případech se pohybuje dokonce jen mezi 10 a 20 %. Vzhledem k tomu bychom 

doporučili nastavení hranice u dodržování termínů dodávek. Ze začátku bychom navrhli, aby 

hranice pro splnění podmínek DPO v oblasti termínu dodávek byla 50 %. Hranice se 

samozřejmě může s postupem času navýšit, a tím neustále motivovat dodavatele ke 

zlepšování celkové kvality dodávek. Ovšem nejsme schopni přesně určit nakolik je nízké 

hodnocení způsobeno nedodržením termínů dodávek a nakolik se na hodnocení podílí 

nastavení systému, jež vykazoval ve sledovaných obdobích nedostatky. 

V předchozím bodě jsme navrhli přidání dalšího kritéria, čímž je úplnost dodávek. 

Také u tohoto atributu bychom navrhli dodržování minimální úrovně, a to hodnoty 90 % nebo 

vyšší. Číslo se může zdát na první pohled vysoké, ale 10 % nedodaného zboží z každé 

objednávky je poměrně vysoké číslo.  

Zbylé prvky hodnocení bychom nevypustili úplně, jen by na ně nebyl brán takový 

zřetel jako na vývoj kvality u atributu dodržování termínů dodávek.  



68 

 

4.4.5 Upozornění na zpoždění 

 V případech některého druhu objednávaného zboží dodavatel už předem ví, že dané 

zboží není na skladě, a že se může vyskytnout problém se subdodávkami. V těchto situacích 

může DPO požadovat, aby dodavatel informoval o případném zpoždění předem. Pokud by to 

bylo možné, mohl by být termín dodávky posunut nebo by se DPO mohl připravit na 

případnou komplikaci v případě, že by se jednalo o zakázkové zboží, které je objednáváno 

operativně. Toto se týká zejména dodavatelů, kteří dodávají jedinečné nebo originální díly a 

není tak možné potřebné zboží objednat u jiného dodavatele.  

4.4.6 Zavedení RFID 

 Jak už jsme zmínili, hodnocení dodavatelů mohou také významně ovlivnit chyby při 

příjmu zboží na sklad, kdy není doručené zboží spárováno se zbožím objednaným. To se opět 

projeví ve snížení hodnocení u kritéria termínu dodávky.  

 Zvážení možnosti posouzení systému RFID (Radio Frequency Identification) se týká 

budoucího vývoje, jelikož se jedná o spolupráci všech dodavatelů a zavedení tohoto systému 

také v rámci dodavatelských podniků. Uvedení tohoto systému do chodu a jeho propojení se 

všemi dodavateli je poměrně dlouhodobá záležitost. RFID umožňuje kontrolu doručeného 

zboží za pomocí čipu a čtečky a jeho následné automatické zavedení do systému. Výrazně 

urychlí kontrolu přijatého zboží na sklad a eliminuje možné chyby, které vznikají při 

manuální kontrole a zaznamenávání do počítače.  

 Vzhledem k finanční náročnosti tohoto systému se návrh týká zejména budoucího 

vývoje. Roční náklady se odvíjejí od velikosti podniku, dodavatelů, nákladů na jednotlivé 

etikety, apod. Náklady se dle různých okolností mohou pohybovat od sta tisíců do desítek 

miliónů korun českých. 
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5 Závěr  

Na oblast nákupu a dodavatelských vztahů je kladen větší důraz až v posledních 

desetiletích. Do té doby byl nákup a vytváření dobrých dodavatelských vztahů pouze 

samozřejmostí a nebyl mu přikládán téměř žádný význam. Pozice nákupního oddělení se 

ovšem v současnosti změnila a je považována za jedno ze strategických oddělení podniku, 

jelikož platby dodavatelům mohou tvořit až 80 % všech plateb podniku.  Z toho důvodu je 

nezbytné provádět pravidelné monitorování situace mezi dodavateli.  

Hlavním cílem diplomové práce byl rozbor a zhodnocení současného stavu v oblasti 

nákupu a dodavatelských vztahů v DPO a následné navržení doporučení pro zlepšení kvality 

dodávek jednotlivých dodavatelů a navržení možných postupů ke zjednodušení nebo 

zpřesnění nákupního a hodnotícího procesu v DPO.  

V první části práce jsme uvedli teoretická východiska nákupu a dodavatelských vztahů 

potřebná pro další analýzu. Konkrétně jsme uvedli charakteristiku nákupu a nákupního 

procesu, jeho funkce a cíle a spojitost s řízením dodavatelských vztahů. Tato část také 

obsahuje objasnění pojmu dodavatele a jeho významu pro podnik. Tyto dvě oblasti 

podnikového managementu jsou neoddělitelnou součástí. K tomu, abychom mohli efektivně 

řídit jednu oblast podnikání, je nezbytné spolupracovat s ostatními odděleními v podniku.  

Druhá část stručně popisuje historii a funkce Dopravního podniku Ostrava. Současně 

jsou zde podrobněji popsány funkce a kompetence nákupního oddělení, na které se v další 

části soustředí naše pozornost.  

Třetí část je zaměřena na vlastní rozbor nákupního oddělení, na popis nákupního a 

hodnotícího procesu podniku.  Dále jsme rozdělili dodavatele na základě paretovy analýzy 

z hlediska jejich významu pro podnik. Určili jsme dodavatele, u nichž byly zaznamenány 

určité neshody v kvalitě dodávky. Současně jsme provedli srovnání kvality dodávek 

problémových dodavatelů z časového hlediska.  

Z dostupných dat jsme identifikovali nevyhovující dodavatele, na něž by měla být 

upřena pozornost vedení nákupního oddělení. Jedná se především o dodavatele specializující 

se na dodávky náhradních dílů na autobusy. Téměř veškeré nesrovnalosti v kvalitě 

objednávek byly způsobeny nedodržováním termínů dodávek. Následně bylo zjištěno, že 

velká část nesrovnalostí v hodnocení dodavatelů byla způsobena chybným nastavením 

interního systému. Proto se návrhy týkají také z velké části této oblasti.  
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Provedená analýza nám poskytla výchozí údaje k navržení opatření potřebných pro 

zlepšení současné situace v nákupním oddělení v oblasti hodnocení dodavatelů a zlepšení 

celkového přístupu nevyhovujících dodavatelů. Návrhy na úpravy se týkaly z velké části také 

změn v nastavení interního systému. 

Cíle stanovené v úvodu diplomové práce byly dodrženy. Byl proveden rozbor 

nákupního a hodnotícího procesu podniku a navržena opatření, jež by měla vést ke 

zjednodušení a zpřesnění nákupního a hodnotícího procesu v Dopravním podniku Ostrava.   
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