
 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 

  



 

 

Abstrakt 

Cílem práce je zefektivnit nákupní proces v průmyslovém podniku. Zrychlení zpracování  

a kvality dodání materiálu do výroby. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část obsahuje rešerše odborné literatury. Je popsán proces nakupování a vše co 

s ním souvisí. Praktická část obsahuje analýzu současného procesu nakupování, systému 

výběru a hodnocení dodavatelů ve vybraném průmyslovém podniku. Hlavní náplní praktické 

části jsou navrhnuta zlepšení a zrychlení procesu nakupování skrz výběr a hodnocení 

dodavatelů a ekonomické vyhodnocení navrhovaných opatření. 
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Abstract 

The main goal of this thesis is to streamline the purchase process in an industrial company. 

The acceleration of the processing and quality of the material delivery to the production. The 

thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains a special 

literature search. There is the purchase process and related issues described. The practical part 

contains an analysis of the current purchase process, selection and evaluation of suppliers 

system in selected industrial company. The main content of the practical part are suggested 

innovations and speeding up the purchase process through the suppliers selection and 

evaluation, and the economic evaluation of the proposed measures. 
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1 Úvod 

Nákup je klíčová a nepostradatelná aktivita každého podniku. V podniku nákup představuje 

významnou součást hospodaření a v konečném důsledku má vliv na zisk. Každý podnik 

vynakládá své prostředky na nákup vstupů, měla by být tedy věnována velká pozornost řízení 

jeho dodavatelsko-odběratelským vztahům. Tyto vztahy by měly být založeny hlavně  

na partnerství, budování dlouhodobé spolupráce a vzájemné důvěře. Především však  

na základě správných a včasných vnitřních informací je možno určit, co, kdy a kde nakoupit  

a jak s tím dále nakládat. Standardně již mnoho podniků využívá moderní prostředky řízení 

nákupu, které odpovídají velikosti podniku a jeho strategii. Materiálový tok musí být řízen 

komplexně s cílem minimalizovat celkové náklady při optimální úrovni služeb poskytovaných 

zákazníkům. Zabezpečení kvalitního nákupu obnáší velké množství aktivit. Od zjištění určité 

potřeby až po výběr a hodnocení dodavatele. Výběr a hodnocení dodavatele zastávají velice 

důležitou činnost, která je časově i finančně náročná a neměla by být zanedbávána. Vyžaduje 

spolupráci celého nákupního oddělení. Pokud je již tento první krok, a to výběr a hodnocení 

dodavatele zanedbán, nemohou být další části nákupu optimálně provedeny. V rámci 

dodavatelsko-odběratelských vztahů by mělo být také motivování dodavatelů, pro dodržování 

smluvních podmínek a dosahování výborného hodnocení. 

Hlavním cílem práce je zrychlení zpracování a kvality celého dodání materiálu do výroby se 

zaměřením na dodavatele, jejich výběr a hodnocení. Popsat proces nakupování a vše co s ním 

souvisí. Na základě teoretických a praktických znalostí a dovedností analyzovat proces 

nakupování materiálu do výrobního procesu průmyslového podniku. Navrhnout možná 

zlepšení a zrychlení celého procesu nakupování. Porovnat současnou situaci nakupování 

s návrhy a vše ekonomicky vyhodnotit. 
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2 Charakteristika vybraného průmyslového podniku 

Tento průmyslový podnik působí na Moravě s dlouholetou tradicí. Průmyslový podnik nemá 

výhradní postavení na domácím ani zahraničním trhu. Jejím hlavním předmětem podnikání je 

výrobní a obchodní činnost. Průmyslový podnik se zaměřuje na dodávky náročných svařenců 

s opracováním a povrchovou úpravou – jako subdodavatel na základě výrobní dokumentace 

zákazníka.  

Výrobky průmyslového podniku lze rozdělit na obory: 

- svařovací dílce stavebních strojů – ramena, podvozky, opěrné mechanismy, 

teleskopická výsuvná ramena, radlice, 

- svařované díly pro strojírenství – spodní stavby obráběcích strojů, nosné konstrukce 

strojů a zařízení, 

- svařované díly dopravní techniky – speciální podvalníky, návěsy a podvozky, 

- svařované díly pro těžbu surovin – díly drtičů nerostů a dřeva, díly těžních plošin  

na ropu a plyn, 

- služby – konstrukční a technologická podpora odběratelů, nabídka kooperací  

a pronájem nebytových prostor.  

Tržby v roce 2015 měl průmyslový podnik 265 045 tis. Kč, což bylo o 1,85 % vyšší oproti 

roku 2014. Přes 80 % tržeb, kterých dosahuje, je ze zahraničí. Největší podíl produkce 

představují zakázky pro německý a švýcarský trh. Zakázky jsou založené na dlouhodobé 

spolupráci. V roce 2015 měl průmyslový podnik přes 150 zaměstnanců. Využívají také 

agenturní zaměstnance. Vysokou pozornost věnuje systému řízení kvality dle norem ISO 

9001:2008. V roce 2015 v průmyslovém podniku proběhla certifikace novou certifikační 

agenturou a také byl udržován soubor oborových certifikací v oblasti svařování. To bylo 

provedeno kvůli splnění veškerých náročných požadavků ze strany zákazníků. Průmyslový 

podnik se snaží investovat do budov, strojních zařízení a vybavení. Část investic průmyslový 

podnik realizoval s podporou dotačního programu „Rozvoj“. Průmyslový podnik každoročně 

zvyšuje vlastní kapitál, v roce 2015 činil 41 950 tis. Kč. 

Produkty průmyslového podniku jsou vyráběny na zakázku podle technické dokumentace 

dodané zákazníkem. Zpracovávají kusové množství i středně velké série výrobků. 
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Průmyslový podnik dodává nízkolegované a vysoce legované oceli. Využívá standardní 

vysokopevnostní materiály. Sestavuje i prostorově náročné díly, pevnostně namáhané 

s předepsanou kontrolou s využitím ultrazvuku nebo rentgenu. Obecně výroba zahrnuje 

svařování – obrábění – lakování – expedice. 

Průmyslový podnik zahájil výzkumný projekt Vývoj nové řady karuselových stolů. V roce 

2016 byl tento projekt dokončen výrobou prototypu a byly realizovány komplexní zkoušky  

a měření. Dále se chce průmyslový podnik zaměřovat na využití realizovaných investic  

a dokončení rozpracované generální opravy strojů. V průběhu roku plánuje průmyslový 

podnik vybrat a zavést nový informační systém, který bude pokrývat všechny základní 

agendy. Také plánuje přípravu a rozběh rekonstrukce, modernizace výrobních hal  

a administrativních budov s využitím dotačního programu „Energetické úspory“  

s předpokládaným celkovým rozpočtem 65. mil Kč. 

Při své výrobní činnosti se snaží aktivním způsobem chránit životní prostředí. Důsledně se 

snaží dodržovat dané právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. Při volbě šetrných 

chemických prostředků, kterou jsou využívány ve výrobním procesu a v rámci dodržování 

termínů hlášení příslušným orgánům státní správy.[17] 
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3 Nákup 

Nákup je jedna z hlavních podnikových funkcí, kterou využívají všichni ke své činnosti,  

aby uspokojily potřeby zákazníků. Je nedílnou součástí podniku, ať už ve výrobní nebo 

obchodní činnosti či službách. Má významný podíl na podnikovém úspěchu. Pro úspěšné 

fungování této oblasti je důležité správně a přesně stanovit potřebné funkce a úkoly. V širším 

slova smyslu lze tedy nákup podniku charakterizovat jako soubor činností podniku související 

se stanovením potřeb materiálových zdrojů na zabezpečení předmětu činnosti podniku 

a spojených s jejich obstaráním, dopravou, příjmem, distribucí vstupů a jejich případnou 

úpravou před předáním do výroby, kontrolou a reklamací nekvalitních vstupů [14].  Ve své 

podstatě je každé podnikání nákup a prodej jako základ směny, který vede k uspokojení 

potřeb. Směna se chápe jako akt dosažení požadovaného produktu od někoho poskytnutím 

něčeho jiného na oplátku. Základními subjekty nákupu jsou dodavatelé a odběratelé. 

Pět základních podmínek pro realizaci směny [6]: 

- směny se musí účastnit alespoň dvě strany, 

- každá strana má něco, co je atraktivní (má hodnotu) pro druhou stranu, 

- každá ze stran je schopna komunikace a dodání, 

- každá ze stran má svobodu odmítnout nebo přijmout nabídku, 

- každá ze stran se domnívá, že je vhodné jednat s druhou stranou. 

Po té až co jsou tyto podmínky splněny lze hovořit o směně jako procesu. Jejím výsledkem  

je dohoda a dále pak transakce. Jednou ze stran transakce je kupující, konečný spotřebitel 

nebo podnik, který reprezentuje nákupčí. Specializovanou funkcí nákupu pak může být 

získávání investičních celků [1]. Nákup je v podstatě službou a její výsledek je podmíněn 

odůvodněnou potřebou nositelů uvnitř podniku, okolnostmi určující uskutečnění nákupu  

a v neposlední řadě výkony dodavatelů.  

Z pojetí teorie i praxe má nákup podstatný podíl na příspěvku k podnikové prosperitě, jak 

z hlediska operativní tak i strategického. Nákup představuje veškerá opatření, která směřují 

k zabezpečení potřebných zdrojů a jejich další uplatnění v podniku.  
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Na základě toho můžeme pojem nákup chápat jako [13]: 

- funkci – významný úkol v rámci souboru podnikových aktivit, 

- proces – průběh dispozice s dodávaným zbožím, 

- organizační jednotku – pracovní místo, kterému je přidělena nákupní činnost. 

3.1 Základní funkce a úkoly, objekty a cíle nákupu v podniku 

Nákup představuje nedílnou činnost podniku, která patří k nejdůležitějším podnikovým 

aktivitám. Označují se jím všechny činnosti, které vedou k získání hmotných i nehmotných 

vstupů do podniku. Obecně nákup znamená krytí potřeb. Lze využívat i pojmy zásobování, 

materiálové hospodářství, opatřování. 

3.1.1 Funkce a úkoly nákupu v podniku 

Základní funkcí nákupu je zabezpečovat výrobní proces potřebnými prostředky. 

Nejdůležitějším úkolem nákupu by mělo být zabezpečit plynulý a bezporuchový průběh 

výrobních i nevýrobních procesů podniku a co nejpříznivější výsledek hospodaření. Za co 

možná nejmenší náklady by mělo být realizováno požadované krytí potřeb podniku, pokud 

jde o množství, struktury, stav a čas a naopak adekvátními náklady má být zajištěno pokrytí 

potřeb ve správném stavu, množství a čase. 

Celkový proces průmyslového podniku se může znázornit pomocí tří základních podnikových 

funkcí [6]: 

- funkce nákupní (zásobovací, opatřovací), která zabezpečuje pokrytí podnikových 

potřeb, 

- funkce výrobní, která zabezpečuje vytvoření podnikových výkonů, 

- funkce prodejní, která zabezpečuje uplatnění podnikových výkonů na trhu. 

Základní funkcí útvaru nákupu je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu 

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

materiálem a výrobky v potřebném množství, sortimentu, kvalitě, času a místě [6]. Funkce 

nákupu se skládá ze dvou hlavních procesů, samotného nákupní proces a schvalování  

a údržba dodavatelů, kteří dodávají materiál do podniku [16]. 
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Splnění této funkce ve shodě s  ekonomickými kritérii efektivnosti předpokládá v samotném 

podniku [6]: 

- co nejpřesněji a včas zjišťovat předpokládanou budoucí spotřebu materiálu, 

- systematicky zvažovat potenciální disponibilní zdroje pro uspokojování těchto 

potřeb, 

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

trvale sledovat jejich realizaci, projednávat změny v potřebách, jakož i případné 

odchylky v dodávkách, 

- systematicky sledovat a regulovat stav zásob a zabezpečit jejich co nejefektivnější 

využití, 

- pružně realizovat operativní zásahy v případě, že by bylo ohroženo uspokojení 

vnitropodnikových potřeb, 

- zabezpečit odpovídající efektivní fungování materiálně technické základny nákupu, 

především skladového hospodářství, dopravy a ostatních logistických procesů při 

realizaci materiálových toků, 

- vytvářet a zdokonalovat odpovídající informační systém pro řízení nákupního 

procesu, 

- systematicky zabezpečovat personální, organizační, metodický a technický rozvoj 

řídicích a hmotných procesů, 

- uskutečňovat aktivní servisní přípravu, výdej a přísun materiálu na místa spotřeby, 

- systematicky pečovat o zajištění odpovídající kvality nakupovaných materiálů, 

výrobků. 

V průmyslovém podniku je uzavřen kruh propojení podniku na jedné straně na zákazníka a na 

druhé straně na dodavatele, který se v podniku uskutečňuje útvarem nákupu, zásobováním. 

Dle požadavků výroby jsou dále určeny požadavky na její zdrojové zajištění ve formě 

kapitálu, pracovních sil nebo služeb. Úkoly nákupu jsou uskutečněny s ohledem na určitou 

kapacitu daného podniku. Základní věc, kterou musí podnik vyřešit je, zda daný vstup 

zakoupit nebo jej vyrobit ve vlastní režii. Nákupní úkoly, odpovědnost a pravomoci lze 

diferencovat na tři různé úrovně: strategické, taktické, operativní [15]. 
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Předpokladem pro plnění úkolů nákupu je důležité, aby útvar nákupu aktivně spolupracoval 

s dalšími útvary v podniku, kterými jsou například řízení výroby, údržby, logistiky, 

účetnictví, financí, informatiky aj. 

Úkoly nákupu lze obecně shrnout takto [13]: 

- ujasnění potřeb, 

- stanovení velikosti a termínů potřeby, 

- hledání dodavatelů, 

- volba dodavatelů, 

- tvorba objednávky, 

- kontrola a zúčtování dodávky, 

- skladování, 

- vyskladnění, 

- sledování spotřeby. 

Nákup by neměl být jen pasivní proces získávání vstupů do podniku, ale měl by se především 

spolupodílet na volbě materiálu v rámci přípravy výroby, materiálového standardu a volbě 

substitučních materiálů. Nákup by měl svým interním odběratelů, zajistit komplexní 

materiálový servis, který obsahuje i přípravu a aktivní přísun materiálu tam kde je 

spotřebován, dále pak spolupracovat při hledání efektivního využití daného materiálu pro 

určitý záměr. V neposlední řadě taktéž při hledání způsobu jeho ekonomické transformace  

a dalšího využití druhotných zdrojů a odpadu. 

3.1.2 Objekty a cíle nákupu v podniku 

Základními objekty nákupu jsou nakupované vstupy. Pro výrobu jsou nutné tři základní 

vstupy, kterými jsou práce, půda, kapitál. Tyto tři základní vstupy jsou všeobecnými objekty 

opatřování. 

V průmyslových podnicích se rozlišuje následujících sedm kategorií nakupovaných 

průmyslových výrobků [6]: 
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1. Suroviny – jsou to výrobky, které jsou dodávány v původním přírodním stavu. Často 

jsou jejich dodavatelské trhy regionálně koncentrovány, což vyvolává zvýšené 

logistické náklady. Bývají objemově i prostorově náročné a v různé kvalitě. 

2. Procesní základní materiály, mezi produkty – jsou výrobky, které vyžadují další 

opracování, než získají podobu finálního výrobku nebo jeho dílů, jehož součástí se 

v procesu přeměny stávají. 

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

a druzích. Slouží k zabezpečení výrobních i nevýrobních procesů a bývají nakupovány  

od velkého množství dodavatelů. Představují významný zdroj úspor. 

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

montáž nebo vyžadují jen minimální opracování či úpravu. U jejich pořizování je 

důležité dbát důraz na vymezení technických parametrů a kvality. 

5. Zařízení – jsou zboží investičního charakteru pro výrobní i nevýrobní účely. Jde  

o rozmanité a finančně náročné zboží, u kterého je důležitá spolehlivost, úspornost 

fungování, přesnost, cena pořízení ve vztahu k provozním nákladům. 

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

jehož existence je nezbytná pro plynulý průběh logistických a manažerských procesů 

ve výrobě i obchodě. Vykonávají několik funkcí. Mají většinou vysoké finanční 

náklady na pořízení a vysoká transakční rizika. 

7. Služby – jsou aktivity nehmotné povahy, které většinou jen nepřímo přispívají 

k vytvoření finálních výrobků. Avšak jejich význam je také podstatný. Jsou obtížně 

porovnatelné a také proměnlivé. 

 

Cíl popisuje žádoucí stav, kterého by chtěl podnik dosáhnout za určité období. Cíle nákupu 

jsou specifické a reagují na aktuální situaci každého podniku. Cíle jsou chápany jako základ 

pro řízení, plánování. 
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Cílem nákupu je zformování dlouhodobých vztahů k vnějším zdrojům. Podnik požaduje 

efektivní řešení, které má nákup získat při nejvýhodnějších transakčních, dopravní a jiných 

nákladech v nejkratším čase s nejlepší kvalitou. Důležité jsou v tomto ohledu taktéž 

komunikační technologie a prostředky 

Cíle nákupu jsou [14]: 

1. uspokojování potřeb, 

2. snižování nákupních nákladů, 

3. zvyšování kvality nákupu, 

4. snižování nákupního rizika, 

5. zvyšování flexibility nákupu, 

6. veřejně prospěšné nákupní cíle. 

Uspokojování potřeb 

Vzniká z nějakého nedostatku. U podniku je to potřeba výrobků a služeb pro výrobní proces. 

Z principu potřeby se výrobků a službám dává hodnota. Potřeba je uspokojena formou směny. 

Snižování nákupních nákladů 

O snižování nákladů se podnik snaží u celkových nákladů nákupu a také u jednotlivých 

předmětů nákupu. Podnik musí brát na zřetel, aby důsledkem snížení nákladů nezvýšil riziko, 

nesnížil kvalitu nebo nezvýšil zásoby. Snižování nákladů se netýká jen předmětu nákupu,  

ale rovněž snižování nákladů spojených s nákupem. Těmito náklady mohou být pojistné, 

doprava. 

Zvyšování kvality nákupu 

Může být obtížné sjednotit požadavek na kvalitu daného výrobku a parametrů nabídky. 

Kvalita vstupů do výroby by měla být samozřejmostí, aby nedocházelo k nakupení 

nedostatků. U kvality nákupu se jedná také o dodržení cen a podmínek, na kterých se obě 

strany předem domluvily. 

 



10 

 

Snižování nákupního rizika 

Rizikem může být také to, že z důvodu nečekaných událostí již nebude  

k stanoveným požadavkům kupujícího vybraná podoba optimální. To se může týkat výrobku 

i podmínek. Dále mohou být rizika spojená s místem dodání, dodací lhůtou, špatného servisu, 

ceny, nedostatku substitučních možností. 

Zvyšování flexibility nákupu 

Zvyšování flexibility je důležité z hlediska nejisté budoucnosti. Flexibilita je právě 

v očekávání nějakého rizika nebo nejistoty. Musí se zvolit různé alternativy, které i při riziku 

budou vyhotovovat. Nákupní flexibilita je chování, které podniku do nejisté budoucnosti dá 

volný prostor pro taktizování a využití nejlepší možné nákupní příležitosti. Aspekty nákupní 

flexibility mohou být například finanční potenciál, vědecký potenciál, know-how, image, 

struktura nabídky a poptávky nebo charakteristika výrobků. 

Veřejně prospěšné nákupní cíle 

Tyto cíle nebývají v podniku převládající. Podniky by si měly uvědomovat, že jsou součástí 

okolního prostředí, a že jejich jednání má své důsledky. 

Nákup může být zprostředkovaný ve formě přímého nákupu, leasingu (bývá ve výsledku 

dražší, ale nevyžaduje okamžité výdaje) nebo pronájmu (pokud je zařízení potřebné jen  

na krátkou dobu). Výhody nákupu a pronájmu lze nalézt v tabulce 1. 

Tab. 1 Porovnání výhod nákupu a pronájmu [2] 

Výhody nákupu Výhody pronájmu 

Celkové náklady za dobu používání jsou 

obvykle nižší 

Nepotřebujeme žádné okamžité finanční 

prostředky 

Můžeme kdykoliv rozhodnout o prodeji 
Platby jsou považovány za výdaje a mohou mít 

daňové výhody 

Můžeme používat delší dobu, i potom, co je 

kompletně odepsané 

Nemusíme se zabývat ani fyzickým ani 

morálním zastaráním 

Žádné poplatky při změně nebo předčasném 

ukončení používání 
Nabízí více možností při ukončení smlouvy 

Je součástí majetku, může subjektivně 

vylepšovat pohled na aktiva firmy 

Nezvyšuje bankovní úvěry, Nezatěžuje stranu 

pasiv 
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3.2 Faktory ovlivňující nákup, typy nákupních situací a struktura 

nákupního procesu 

Nákup má ve většině firem významné a v mnoha směrech specifické postavení. Svědčí o tom 

skutečnost, že mnoho majitelů podniků deleguje nákup na management podniků jako jednu 

z posledních aktivit a většinou si trvale ponechává významnou kontrolní roli v této oblasti 

řízení podniku. Volba vhodné nákupní strategie přímo působí na stav zásob podniku a tak 

nepřímo ovlivňuje výši nákladů na jejich udržování, skladovací ztráty a ztráty způsobené 

produktivním vázáním kapitálu v zásobách.[4] 

3.2.1 Faktory ovlivňující nákup v podniku 

Záleží na mnoha manažerských rozhodnutích, jestli bude podniku schopen uspět na trhu. 

V menších podnicích se rozhodují často na základě očekávané poptávky zákazníků. Naopak 

tomu je u velkých podniků, které se často řídí podnikovými plány výroby a prodeje. 

Mezi faktory ovlivňující nákupní rozhodnutí patří [14]: 

- podmínky dodávky, 

- kvalita, 

- množství, 

- cena, 

- čas, 

- dodavatel. 

Podmínky dodávky 

Jsou důležitou součástí kupní smlouvy, a tudíž musí být přesně specifikovány. Jde o platební 

a dodací podmínky. Také například možnosti reklamace v případě nekvalitního provedení. 

Kvalita 

Cílem každého podniku je za co nejnižší náklady pořídit co nejvíc kvalitní materiál nebo 

výrobek. V této oblasti je podstatné, na jaký účel je materiál či výrobek určen. Kvalita může 

být stanovena na základě hodnotové analýzy (= systematická studie, podle které se zjistí, jestli 

materiál nebo výrobek při zpracování přinese uživateli stejnou hodnotu s nižšími náklady 
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nebo vyšší hodnotu se srovnatelnými náklady), dle požadovaného hlediska, které může být 

velikost, barva, flexibilita, hmotnost, vzhled a především technické parametry materiálu nebo 

výrobku. 

Množství 

Největším problém je určení správného množství nakupovaného materiálu nebo výrobků.   

Při nakupování ve velkém sice mohou vznikat úspory ze slev za takto velké objednávky, 

avšak vzniká velké množství zásob. Vznikají tedy větší náklady na skladování, možnost 

znehodnocení či zastarání zásob. Naopak při menším množství objednaného materiálu nebo 

výrobků se musí častěji objednávat a jsou vyšší jednicové náklady. V některých podnicích 

objednávají potřebné množství až při objednávce zákazníka. V každém případně musí být 

zajištěno množství potřebné pro výrobu, její zastavení by bylo v mnoha případech nákladnější 

než vše ostatní. 

Cena 

Nejnižší cena by neměla být vždy preferována. Cílem by mělo být za co nejmenší možnou 

nákupní cenu zajistit materiály či výrobky nejvyšší hodnoty, které splňují dané specifické 

požadavky. 

Čas 

Ať už se objednává ve velkém nebo po menších objednávkách důležitou roli hraje čas. Tedy 

doba dodání materiálu nebo výrobků přesně tak, jak je domluveno a očekává se. Doba dodání 

by měla být taková, aby bylo možné reagovat i na neočekávanou poptávku. Nákupní aktivity 

musí být dobře koordinovány a správně načasovány. Materiál musí být k dispozici právě 

v době, kdy je potřeba k výrobě.  

Dodavatel 

Jedním z předpokladů dobrého nákupu je výběr vhodného dodavatele. Podle potřeb, které má 

podnik a jeho požadavkům by měl být dodavatel vybírán. Dále by pak měl být brán zřetel  

na předešlé zkušenosti při uzavírání smluv a realizace dodávek dodavatelem a jeho schopnost 

vyhovět námi určeným termínům. 
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3.2.2 Typy nákupních situací 

Povaha nákupního procesu se výrazně liší v závislosti na situaci [5]. Při nákupu vznikají 

různé nákupní situace, které výrazně ovlivňují chování, strukturu nákupního procesu a počet 

rozhodnutí, které bude muset nákupčí provést. Nákupní situace se dělí do tří skupin podle 

míry novosti: 

- běžný, opakovaný nákup, 

- modifikovaný nákup, 

- nový nákup 

Běžný, opakovaný nákup 

Je typický relativně stabilní poptávkou zákazníka. Kupující nemění své nároky na druh 

nakupovaného zboží či služby. Ke změnám dochází pouze v množství nebo čase či v dodacích 

termínech. Objednávky vystavuje podnik obvyklému dodavateli, se kterým má často 

uzavřenou dlouhodobou smlouvu. V tomto případě lze optimalizovat materiálový tok  

a snižovat stav zásob. Dodavatel nabízí další služby a snaží se o úzkou spolupráci 

s podnikem. Podnik usiluje o minimalizaci nákladů na nákup a může používat standardní 

postupy při uskutečňování dodávek. Realizace nákupu je delegována na nejnižší hladinu 

řízení. Požadavky na nové informace jsou minimální, pouze se shromažďují údaje  

o výkonech dodavatele, které se v časových intervalech hodnotí.[4] Jde o nákupy 

bezpodmínečně nutné pro zajištění výroby. Nákupní rozhodnutí jsou jednoduchá a tyto 

nákupy představují převážnou část nákupu podniku. Získané zkušenosti útvaru nákupu jsou 

považovány za dostačující. Dodavatel je stabilní, osvědčený. 

Modifikovaný nákup 

Nákupní situace se v tomto případě razantně nemění. Pouze z části se odlišuje od dosud 

realizovaných běžných nákupů. V tomto případě se objevují dílčí změny a dochází 

k modifikaci nároků na dodávky u původního dodavatele. Přes existující zkušenosti se nadále 

získávají nové informace. Používá se při nákupu stejného typu pouze s některými novými 

rysy. Jako příklad může být uvedeno použití jiného materiálu, změny tvaru nebo jiných 

parametrů. Taktéž požadavek na jiné přepravní či manipulační balení. U této možnosti se 
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neustále upravují ceny. Modifikovaný nákup je typický tím, že pokud chce být původní 

dodavatel i nadále oslovován, musí se umět přizpůsobit požadovaným změnám. Podnik může 

touto cestou vyvíjet tlak na současného dodavatele. Požadované změny podniku vytvářejí 

příležitosti pro další dodavatele. Při modifikovaném nákupu mají většinou ti, kteří o nákupu 

rozhodují dobře definována kritéria, pouze ještě neví, kteří dodavatelé splní jejich potřeby.  

U zaběhnutých nákupů se doba stále zkracuje. 

Nový nákup 

U nového nákupu má podnik zcela nový a dosud neřešený problém. Na zcela nové nákupy se 

kladou velké nároky na informace. Celý rozhodovací proces je velice složitý a podílí se na 

něm značné množství pracovníků. Kvůli přípravě rozhodnutí se často sestavují týmy k tomu 

určené. Nový nákup může nastat, pokud se mění výrobní program, oblast obchodování aj.  

Jde vlastně o rozhodování o novém dodavateli. Podnik s ním nemá žádné zkušenosti a proto 

je rozhodnutí tak obtížné. Podnik by měl snažit minimalizovat rizika spojená s výběrem 

nového dodavatele. Toto rozhodnutí se posouvá až na nejvyšší hladinu řízení. Útvar nákupu  

je v nové situaci, ve které potřebuje všechny dostupné informace. 

3.2.3 Struktura nákupního procesu 

Při nákupu prochází podnik nákupních procesem. Ten obecně zahrnuje fáze určení potřeby, 

nákup, doprava, příjem a skladování. Průběh nákupu má velký význam na nákupním 

rozhodování. Jednotlivé fáze nákupního procesu jsou časově a věcně strukturovány. 

Průběh nákupu lze rozdělit do následujících činností [7]: 

- věcná specifikace potřeb, 

- stanovení velikosti potřeby a termínu uspokojení potřeby, 

- hledání a výběr dodavatelů, 

- vystavení a přezkoumání objednávky, 

- kontrola, přijetí a zúčtování dodávky, 

- uskladnění, 

- sledování spotřeby, 

- průběžné hodnocení dodavatelů. 
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Věcná specifikace potřeb 

Jde o přesnou identifikaci produktu, který má být nakoupen a který byl avizován některým 

z útvarů podniku. Například prodejem, logistikou či výrobou. U této fáze je potřeba 

spolupracovat s konstruktéry, kteří výrobek navrhují, pokud potřebu zadala výroba. Může se 

jednat o materiál (hlavní nebo pomocný, polotovar aj) nebo službu (výrobní nebo přepravní). 

Jedná se také o stanovení přesného popisu vyžadovaných parametrů. Parametry mohou být 

technické, technologické, logistické požadavky (způsob balení, přepravy) či parametry 

z hlediska kvality (certifikace). Pomocí hodnotové analýzy zpracovává technický tým projekt, 

který má vést ke snižování nákladů. 

Stanovení velikosti potřeby a termínu uspokojení potřeby 

Stanovení celkového množství vstupů, které bude potřeba nakoupit za dané období je nutné 

stanovit ve spolupráci s výrobou, marketingem či útvarem plánování. Zpracovávají se také 

podrobnější termíny nákupu. Určení potřebného množství je dáno příslušným útvarem. Lze 

využít přímého propočtu nebo prognózy. Přímý propočet se využívá především u hlavního 

materiálu. U tohoto materiálu lze stanovit závislost výše spotřeby na objemu hotové výroby 

(např. kusovník u strojírenské výroby). Prognóza vychází ze statistických údajů o minulé 

spotřebě. Tato metoda se využívá u pomocného materiálu, kde uvedenou závislost nelze 

stanovit. 

Hledání a výběr dodavatelů 

Hledání dodavatelů zahrnuje stanovení kritérií pro výběr dodavatelů (splnění specifikace, 

nabízená cena, dodací a platební podmínky, kvalita dodavatele, aj.), vyhledání a výběr širšího 

okruhu potenciálních dodavatelů (výběr nových dodavatelů především podle internetových 

zdrojů), oslovení zvolených dodavatelů formou prvotní poptávky či poptávky vzorků. Dále se 

shromáždí nabídky a informace o dodavatelích, vyhodnotí a vybere se dodavatel, který 

vyhovuje předem stanoveným specifikovaným kritériím s ohledem na jejich důležitost (váhy). 

Dále probíhá uzavření kupní smlouvy, která může být rámcová nebo standardní. U prvního 

nákupu je hledání dodavatele významnější a náročnější. Dodavatelské spektrum je možno 

rozdělit na hlavní, sekundární a vedlejší dodavatele. 
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Vystavení a přezkoumání objednávky 

Do této fáze spadají všechny činnosti, které souvisejí s procesem objednávání potřebných 

vstupů.  

Kontrola, přijetí a zúčtování dodávky 

Jedná se o fyzickou kontrolu přijatého nákupu a provedení potřebných účetnických  

a evidenčních operací [7]. 

Uskladnění 

Nakoupení materiál je předán a je zajištěno jeho správné uskladnění. 

Sledování spotřeby 

Tato fáze je velice důležitá. Spotřeba se sleduje především z důvodu potřeby dalšího nákupu. 

Hlavně se sleduje rychlost spotřeby, dodací lhůty aj. Nemělo by docházet k situaci, že by  

ve výrobě chyběl vstupní materiál. 

Průběžné hodnocení dodavatelů 

Nákup si musí vybudovat systém pravidelného hodnocení dodavatelů. Může používat 

k hodnocení různé přístupy. Například dotazování na konečné hodnocení dodavatele, 

zhodnocení dodavatele dle předem stanovených kritérií nebo porovnávat skutečné náklady 

s předpokládanými. Průběžné hodnocení dodavatelů by mělo být prováděno útvarem nákupu 

v pravidelných intervalech. Díky tomu může útvar porovnávat úroveň jednotlivých 

dodavatelů a na základě toho zlepšovat podmínky nákupu a jeho řízení.  

Nákupní chování organizace ovlivňují dvě základní skupiny vlivů: 

- vlivy organizace (způsob jednání, podnikové cíle, systémy, organizační uspořádání, 

individuální faktory), 

- vlivy prostředí (faktory konkurenčního, ekonomického, technologického a právního 

prostředí). 
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4 Organizace a plánování nákupu v podniku 

Ne všechny nákupy mají pro podnik stejný význam, taktéž nákupce by se neměl chovat 

stejným způsobem při všech vyjednáváních a ani by jim neměl věnovat stejné množství času 

[11]. Obvykle se organizace nákupu rozděluje podle typu nakupovaného zboží. Nákup může 

být rozdělen například na [2]: 

- přímý materiál, který je součástí vlastního výrobku, 

- nepřímý materiál (stroje a zařízení, nástroje, nářadí), 

- služby (nákup energií, plynu, telekomunikačních služeb, IT podpora). 

Nákup jakožto soubor činností má dvojí povahu. Na jedné straně v sobě zahrnuje úkoly 

realizované na trhu, tj. pomocí efektivních nástrojů zajistit výrobní materiál a služby  

pro výrobu. Na druhé straně však zahrnuje také vnitropodnikové činnosti jako plánování 

materiálu, řízení a optimalizace zásob. [10] 

4.1 Organizace nákupu  

Při řešení organizace nákupu v podniku je nutné hledat a činit správná rozhodnutí zaměřená 

zejména na [6]: 

- pojetí funkce nákupu, 

- míru a formu centralizace, případně decentralizace, 

- umístění a ekonomické postavení nákupního oddělení v organizační struktuře 

podniku, 

- vnitřní dělbu práce, 

- řešení vztahů k ostatním vnitropodnikovým útvarů. 

Pojetí funkce nákupu 

Organizovat nákup v podniku má mnoho obecných možností. Avšak v žádném případě by se 

nemělo zabíhat do extrémů, které představují neochotu brát ohled na zkušenosti ostatních  

nebo automaticky přebírat cizí vzory bez vlastního přizpůsobení daným podmínkám. Nejlepší 

variantou je kompromis. Se základní funkcí nákupu, která je zabezpečovat materiálové vstupy 

se zvyšují také jiná kritéria. Ta mohou být ekonomická, ekologická, sociální, etická. 
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Míra centralizace a decentralizace 

V podniku může existovat centralizované nebo decentralizované pojetí řízení podniku. Záleží 

na tom, jaká převažuje kultura v podniku, zda direktivní řízení nebo delegování. V oborech 

služeb převažuje centralizace nákupu. Tam je největší důraz na standardizaci a celkový objem 

zakázky. Decentralizace nákupu převažuje ve výrobních podnicích, kde je větší důraz  

na specializaci a technické řešení. Výhody a nevýhody lze nalézt v tabulce 2. Z hlediska 

krátkodobého a dlouhodobého s přihlédnutím na důsledky v celkových hospodářských 

výsledcích podniku se odvodí míra centralizace. Dobré předpoklady pro efektivní hospodaření 

přináší žádoucí uplatněná centralizace. Avšak u centralizace je menší pružnost při řešení 

eventuálních změn potřeb a zkratových situací. Decentralizace většinou umožňuje účinnější 

řešení systému stimulace, rozvoj iniciativy při hledání a uskutečňování pozitivních změn [6].  

Tab. 2 Výhody a nevýhody centralizovaného a decentralizovaného nákupu [6] 

 

Výhody Nevýhody

Lepší specializace a možnost 

zaměstnat nejlepší odborníky
Povrchní znalosti vlastní výroby

Jednotné směrnice a standardy
Obecné požadavky, nedostatek 

detailů

Snadnější přístup ke zdrojům pro 

dlouhodobý rozvoj a vývoj
Pomalost v rozhodování

Konsolidace objemů a vyjednávací 

síla

Nepřizpůsobivost specifickým 

požadavkům

Blíže vrcholovému vedení Dalekko od vlastních uživatelů

Možnosti úspor nákladů na 

jednotku nákupu

Neznalost ostatních skrytých 

nákladů a rizik

Využití globálních příležitostí Neosobní kontakt s dodavateli

Lepší kominikace s uživateli
Mohou být pod vlivem ostatních 

funkcí

Rychlost řešení problémů
Neznalost dlouhodobé stategie 

firmy

Individualizace potřeb Malé objemy

Vysoká technická znalost Slabší vyjednávací síla

Znalost místních dodavatelů Nevyužívání globálních příležitostí

Decentralizavaný 

nákup

Centralizovaný 

nákup
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Umístění oddělení nákupu v organizační struktuře podniku 

V některých podnicích je útvar nákupu zařazen do výrobního útvaru, převažuje ale varianta 

kdy je nákup součástí obchodního nebo obchodně-ekonomického útvaru. Pokud je nákup 

zařazen k výrobě pak se pružněji dají řešit operativní problémy. I když není nákup součástí 

výroby, musí s ní úzce aktivně spolupracovat. 

Vnitřní dělba práce 

Většinou se uplatňují tři základní typy vnitřní dělby práce. Jsou jimi funkčně centralizovaný, 

funkčně decentralizovaný a kombinovaný. Jednotlivé typy se liší především vnitřním 

uspořádáním a tím, jak seskupují základní strukturu aktivit. Důležitý je způsob pravomoci 

jednotlivých článků útvaru a obsah vymezení odpovědnosti. Funkčně centralizovaný typ je 

založen na dělbě práce podle obsahu činností. Tento typ je vhodné zanechat tam, kde obsah 

činnosti tvoří více koncepční (strategické) rozhodování a dlouhodobější odhad, zabezpečování 

rozvoje hmotného i informačního systému, spolupráce a sestavování činností. Funkčně 

decentralizovaný typ je uspořádán dle sortimentní příbuznosti skupin materiálu, odloučenosti 

vnitropodnikových odběratelských článků aj. Kombinovaný typ organizačního řešení má 

eliminovat negativní stránky předešlých typů. Podstatný vliv na řešení vnitropodnikového 

ekonomického řízení nákupu má právě způsob vnitřního organizačního uspořádání. 

Vztahy k ostatním vnitropodnikovým útvarů 

Útvar nákupu je stále v úzkém kontaktu s ostatními odděleními podniku. Kvůli tomu musí být 

všechny nákupní aktivity sladěny se všemi ostatními činnostmi podniku. Nákup pomáhá 

upřesňovat nové potřeby podniku. Ke své činnosti potřebuje nákup, především od výroby, 

mnoho přesných informací a to v dostatečném předstihu. 

Pro implementaci nějakého nejlepšího postupu tvorby organizační struktury, který by se mohl 

používat ve všech podnicích, neexistuje postup, pouze doporučení. Tato doporučení by měla 

usnadnit rozhodování o organizační struktuře. Organizační uspořádání nákupu je jen odrazem 

zvolené nákupní strategie podniku. Jak u organizační struktury, tak u nákupu by měla platit 

zásada, že účelné organizační uspořádání by mělo podporovat plnění požadovaných cílů  

při co nejnižších nákladech. 
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Pro určení vnitřní organizace nákupu, jak nákup zařadit do organizační struktury podniku 

a jaký stupeň organizace určit, je nutné zaměřit se na faktory vlivu nákupu na efektivnost 

podnikání, velikost podniku, typ organizační struktury, rozsáhlost sortimentu, rozsah činností, 

dynamiku rozvoje, personál a stupeň integrace podniku do dodavatelských řetězců. 

4.2 Plánování nákupu 

Tvorbu nákupního strategického dokumentu lze definovat jako tvůrčí proces, který zahrnuje 

průzkumné, analytické, predikční, rozhodovací a tvůrčí projekční aktivity, které formují cíle, 

určují optimální použitelné nástroje pro jejich realizaci a požadavky na zdroje [2]. 

Plánování nákupu v podniku probíhá ve 3 úrovních: 

- strategické, 

- taktické, 

- operativní. 

Východiskem pro určení strategických cílů v oblasti nákupu jsou analýzy pro budoucí plány 

nákupu, které mají většinou fáze: 

- analýza situace nákupního trhu, určení potenciálních příležitostí a ohrožení (rozbor 

trhu a odvětví, analýza vlastního postavení podniku na trhu), 

- vnitropodnikové analýzy (ABC analýza s možností využití Paretova principu 80/20, 

rozbor silných a slabých stránek podniku a portfolio analýzy či analýzy životního 

cyklu výrobku). 

Cíle, které ovlivňují nákupní proces v podniku, vykonávají zároveň i činnost identifikační, 

výběrovou, popisnou a hodnoticí. Stanovení cíle podniku pro útvar nákupu jsou podklad pro 

určení nákupní strategie.  

Tvorba nákupní strategie má 4 základní fáze: 

- průzkumnou (nákupní dodavatelský výzkum trhu, označení eventuálních 

dodavatelů), 

- analytickou (posuzování výsledků na trhu dodavatelů a parametrů pro další fáze), 



21 

 

- predikční (předpovídá potřeby a možné vnější parametry související se dosahováním 

zdrojů k budoucímu uspokojení předpovídaných potřeb), 

- projekční – rozhodovací (pokládá se za nejdůležitější fázi, podkladem pro tuto fázi 

jsou výsledky analýzy a predikce, primární cíle strategie podniku jako celku a údaje  

o realizaci předešlých strategických cílů). 

Nákupní strategie má 4 základní části [2]: 

- materiálovou strategii, 

- strategii nákupu informačních systémů, 

- strategii řízení zásob, 

- strategii dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

V rámci nákupní taktiky se realizují rozhodnutí a činnosti střednědobého charakteru. Tato 

rozhodnutí mají být realizována tak, aby odpovídala naplňování vytyčených cílů nákupu, 

které mají odpovídat strategickým cílům společnosti. Cíle tedy musí být konkretizovány 

z hlediska obsahu, časového horizontu, věcné dimenze a osobní odpovědnosti za jejich 

realizaci. Operativní plány jsou nejpodrobnější a zahrnují všechny plány a opatření s časovým 

horizontem nepřesahující jeden rok. Úkolem operativních cílů je zabezpečovat přijaté 

strategické cíle. Pro řízení a plánování nákupu je důležité mít k dispozici relevantní 

informace. Tyto by měl obsahovat nákupní informační systém (NIS). [2] 

Rozvoj informačních a komunikačních technologií se významně promítá také v integraci 

jednotlivých nástrojů řízení firmy. Jednotlivé profese a oddělení již nežijí svým vlastním 

životem v oddělených a izolovaných soustavách, ale silně integrují [12]. 

4.2.1 Tvorba materiálové strategie 

Jedná se o rozhodnutí o budoucí materiálové variantě, a zda surovinu či materiál nakoupit, 

vyrobit či vyrobit v kooperaci. 

Vlastní výroba je před dodávkou preferována v situaci, kdy [2]: 

- cena dodávky je vyšší než vlastní náklady výroby, 

- kapitál je k dispozici a není dostatečně využit, 
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- je požadavek absolutní kontinuity a jistoty v zásobení, 

- je možno dosáhnout vlastní výrobou lepší jakosti, 

- není možná doprava a skladování, 

- výrobní kapacity jsou k dispozici, 

- je firma vlastníkem know-how, patentů, 

- žádný dodavatel nereaguje na poptávku. 

Cizí dodávka je upřednostněna před vlastní výrobou, jestliže [2]: 

- cena dodávky je nižší než vlastní náklady výroby, 

- vlastní kapacity jsou maximálně využity, 

- vlastní výroba přináší rizika, 

- nejsou zkušenosti s řízení podobné výroby, 

- dodavatel může zajistit vyšší jakost, 

- licence jsou nedostupné nebo příliš drahé. 

Rozhodování o budoucí materiálové variantě se zaměřuje na strategické rozhodování ohledně 

zabezpečení stálého zdroje pro uspokojení opětovných potřeb v budoucnosti. V tomto ohledu 

se pak plánování materiálové spotřeby dělí na plánování druhu (sortimentu) a množství 

(spotřeby). U plánování materiálového druhu se musí respektovat výhody standardizace, které 

jsou například urychlení technického procesu výroby, tvorba předpokladů pro sériovou  

a stavebnicovou výrobu, zjednodušení nákupního procesu či zjednodušení evidence  

a inventarizace. Při plánování materiálové spotřeby je nutné postupovat dle výrobního 

programu (deterministický princip stanovení spotřeby, východiskem je operativní plán 

výroby, informace o spotřebě, základní metodou tvorby plánu může sloužit bilanční metoda) 

nebo se zaměřovat na vývoj spotřeby dle období (u zboží nízké hodnoty, méně 

významných položek zásob, vymezení spotřeby lze úvahou o stabilitě spotřeby nebo 

metodami statistického průměrování – Brownova metoda exponenciálního vyrovnávání, 

Indexní metoda). Co nejpřesněji se musí vymezit druh, množství a termín spotřeby. Primární 

potřeba je východiskem pro vymezení spotřeby materiálu. Sekundární potřeba se vymezuje na 

základě primární potřeby (další části potřebné k výrobě primárních potřeb). Pokud jsou nutné 

terciární potřeby (režijní a pomocné materiály) vymezují se také dle primární potřeby.  
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U vymezení výrobní potřeby je nutné vzít na zvážení stav dosud nesplněných objednávek, 

stav zásob a situaci na trhu.  

4.2.2 Strategie dodavatelsko-odběratelských vztahů 

Smyslem této části nákupní strategie je systematické vytváření takových podmínek  

pro realizaci vztahů s dodavateli, které by po věcné a ekonomické stránce odpovídaly platným 

právním normám a závazným pravidlům a co nejefektivněji zajišťovaly požadované 

uspokojování výrobních a nevýrobních potřeb. [2] 

Součástí strategie dodavatelsko-odběratelských vztahů je [2]: 

- volba dodavatele, 

- volba dodávkových cest, 

- rozhodování o podmínkách dodávek, 

- rozhodování o způsobu materiálně technického a právního zabezpečení dodávek. 

Z hlediska strukturálního jsou nejdůležitější tyto aspekty strategie: 

- stabilita a konkurenceschopnost společenství dodavatelů, 

- rozdělení nákupů mezi schopné dodavatele, 

- optimální stupeň vertikální integrace, 

- vybudování maximálního vlivu u zvolených dodavatelů. 

Dle strategického stanoviska je nutné, aby podnik nakupoval od dodavatelů, kteří si zlepší  

či minimálně udrží své konkurenční postavení. Tato okolnost je nezbytná pro zajištění 

podniku její konkurenceschopnosti díky nakoupení výrobních vstupu postačující či lepší 

kvality nebo ceny. Stejně tak je důležité, aby podnik spolupracoval s dodavateli, kteří budou 

stále schopni zajistit potřeby podniku, čímž budou minimalizovány náklady na změny 

dodavatelů. Pro vytvoření nejvýhodnější strukturální pozice pro vyjednávání při nakupování 

je vybudovat optimální ustálené dodavatelsko-odběratelské vztahy. 
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Jako vlivného dodavatele lze označit dodavatele [2]: 

- soustřeďovaného (skupinu), 

- s absencí závislosti na zákazníkovi kvůli významnému podílu prodeje, 

- s náklady na přechod k jinému dodavateli hrozící zákazníkovi, 

- s jedinečným nebo diferencovaným produktem (málo substitutů), 

- s hrozbou integrace směrem vpřed, 

- jehož odběratel postrádá hrozbu zpětné integrace, 

- jehož odběratel se potýká s vysokými náklady na informace, nákupy nebo 

vyjednávání. 

Pro útvar nákupu je podstatné najít mechanismus, který by vyvážil či překonal výše uvedené 

zdroje vlivu. Tyto vlivy dodavatelů lze snížit za využití určitých doporučení, kterými mohou 

být prosazováním standardizace, vyhýbáním se nákladů přechodu, rozptylováním nákupu, 

vytvořením hrozby zpětné integrace či pomáhání náhradním zdrojům k úspěchu. 

Identifikace dodavatelských řetězců a následné přiřazení vhodného dodavatelského systému je 

vždycky účelové a je základním předpokladem jeho funkce na konkurenceschopné úrovni [3]. 

Potřebu koordinovat a sdílet informace napříč organizacemi a funkčních skupin má 

za následek vývoj pozic na vyšší úrovni, jejichž cílem je dohlížet na různé činnosti v rámci 

dodavatelského řetězce [8]. 

Do strategie dodavatelsko-odběratelských vztahů dnes standardně patří procesy hodnocení  

a výběr vhodných dodavatelů. Liší se avšak použitými přístupy, spektrem zvolených kritérií, 

náročností, způsobem vyhodnocování a i mírou pochopení jejich podstaty. Smysl všech 

obdobných činností tkví zejména ve vytvoření podmínek pro účinnou prevenci, k získání 

jistoty, že podnik nebude nakupovat od partnerů, kteří by nebyli schopni v širším horizontu 

plnit požadavky podniku. Hodnocení a výběr vhodných dodavatelů jsou aktivity víceméně 

jednorázové (před uzavřením konkrétní smlouvy o dodávkách) na druhé straně jsou tyto 

činnosti vykonávány neustále. Výstupem z procesu hodnocení a výběru je definitivní seznam 

dodavatelů, se kterými podnik uzavírá smlouvy na konkrétní dodávky. V jejich průběhu jsou 

podrobeni pravidelnému hodnocení jejich momentální výkonosti a tyto výsledky hodnocení 

mohou sloužit jako užitečné informace pro nový výběr a hodnocení dodavatelů [9]. Všechny 
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aktivity hodnocení a výběru dodavatelů jsou ovlivněny změnami (ekonomickými, přírodními, 

politickými, v sortimentu dodávek). Veškeré činnosti související s hodnocením a výběrem 

dodavatelů jsou odvozeny od volby vhodných kritérií. 

Základní tři fáze hodnocení dodavatelů [9]: 

1.  Předběžné hodnocení dodavatelů: 

a. posuzování prvních vzorků dodávek, 

b. posouzení vyzrálosti systému managementu, 

c. analýza referencí jiných dodavatelů, 

d. jejich kombinace. 

2. Hodnocení potenciální způsobilosti dodavatelů. 

3. Hodnocení dodavatelů podle dalších kritérií: 

a. rozsah neshod v dodávkách v minulém období, 

b. nabízená cena dodávky,  

c. doba dodání, 

d. dodací podmínky,  

e. platební podmínky 

f. pružnost dodavatele, 

g. úroveň vztahů a vzájemné komunikace, 

h. úplné náklady nákupu, aj. 

Za tři základní prvky v oblasti hodnocení výkonnosti dodavatelů lze identifikovat jakost 

dodávek (považuje se za samozřejmost), termíny dodávek a náklady spojené s dodávkami.  

Při tvorbě metodiky hodnocení výkonosti dodavatelů by měl podnik přezkoumat, do jaké 

míry je jejich vlastní strategie propojena se strategií jejich dodavatelů, vybrat vhodné 

ukazatele a metriky výkonnosti, připravit návrh sběru dat, připravit návrh systému hodnocení 

výkonnosti dodavatelů, zavést systém hodnocení výkonnosti dodavatele do praxe, získat 

zpětnou vazbu od dodavatelů, využít výsledky hodnocení výkonnosti dodavatele. 

Ověřování shody dodávek taktéž představuje bezesporu jeden z nejtradičnějších procesů  

i v klasickém pojetí nakupování.  
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Předpokladů pro efektivní a účinné ověřování shody dodávek je několik [9]: 

- dostupnost veškeré dokumentace, která se týká specifikací dodávek,  

- způsobilost personálu provádějícího ověřování shody,  

- motivace personálu provádějícího ověřování shody,  

- dokumentované postupy k ověřování shody dodávek,  

- vybavenost potřebnou infrastrukturou,  

- čas k ověřování shody,  

- provázanost na sledování způsobilosti procesů u dodavatele,  

- návaznost na postupy řízení neshodných produktů u dodavatele. 

Obecně lze partnerství s dodavateli považovat za vztah mezi odběratelem a dodavatelem, 

který je budován na bázi vzájemné důvěry a přináší hodnou oběma partnerům [9].  
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5 Analýzy současného stavu nákupního procesu 

Tato kapitola se zabývá pouze částí velice rozsáhlého nákupního procesu, a to analýzou 

dodavatele. Kapitola byla zpracována na základně interních zdrojů poskytnutých 

průmyslovým podnikem a konzultací s vedoucím oddělení nákupu. 

5.1 Nákup 

Nákup v průmyslovém podniku zaštiťuje nákupní oddělení, které spadá pod finanční úsek. 

Průmyslový podnik nakupuje jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Do oddělení nákupu spadají 2 

nákupčí, back office zaměstnanec a praktikant. Organizační uspořádání oddělení nákupu lze 

vidět na Obr. 1. Vedoucí oddělení nákupu je odpovědný za celé oddělení a podřízený 

finančnímu řediteli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Organizační uspořádání oddělení nákupu v průmyslovém podniku [17] 

 

Celé oddělení nákupu používá vlastní firemní software LittleBear. Systém informuje 

zaměstnance o zakázkách v různých fázích. Přístup do programu mají zaměstnanci omezený. 

Dostanou se pouze k informacím, které potřebují ke své práci. Proces nákupu se snaží 

automatizovat. Posloupnost, která se sleduje a navazuje, ale není dostatečně systémově 

sledována. Celý proces v průmyslovém podniku je decentralizován. Průmyslový podnik 

nakupuje především až podle zakázky výpalky a hutní materiál. Na sklad nakupuje v malé 

míře, a to barvy, plechy. Výroba by chtěla co nejvíce zásob, nákup přesný opak.  

Na velké zásoby nemají ani příliš mnoho prostoru. Plánování materiálu probíhá na poslední 

chvíli. Oddělení nákupu se snaží optimalizovat náklady na skladování a dopravu (JIT). 

 

Vedoucí oddělení nákupu 

Nákupčí Nákupčí Back office Praktikant 
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Tab. 3 Jednotlivé fáze nákupu [17] 

 

Pořadí Popis 

1. Poptávka zákazníkem 

2. Tvorba materiálového přehledu 

3. Nacenění materiálů podle materiálového přehledu 

4. Přijetí objednávky od zákazníka a vystavení zakázky 

5. 
Tvorba kusovníku (materiálového rozpisu) 

a pracovního postupu 

6. Vydání / tisk technické dokumentace 

7. Kontrola kusovníku nákupčím 

8. 
Objednání, případné znovupoptání v závislosti na době 

uplynulé od nacenění nebo poslední zakázky 

9. Objednání dopravy 

10. Příjem materiálu na sklad 

11. 100% druhová kontrola 

12. Označení materiálu 

13. Uložení materiálu 

14. Systémový příjem 

15. Požadavek na výdej materiálu 

16. Fyzický výdej 

 

Postup nákupu pro nový výrobek je zobrazen v tabulce 3. V případě opakované výroby 

postupuje nákup od 4. bodu. U bodu 3 se jedná o standartní poptávku na dodavatele, případně 

nacenění podle cen v platných materiálových kartách. Provádí se první kolo poptávání 

materiálu. Oceňují se zde obecně materiály (cena plechu, tyčového materiálu). Pouze pro 

některé díly se provádí konkrétní cenová poptávka. Při kontrole kusovníku nákupčím (bod 7) 

se kontroluje „ručně“ materiálová potřeba proti množství na skladě, příležitostně se ověřuje 

fyzicky množství skladem. Při objednávání výpalků se někdy přidává čekání na technickou 

dokumentaci. Příjem materiálu na sklad je poté proveden až po obdržení faktury. 
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5.2 Dodavatelé 

Průmyslový podnik v rámci svým vyjednávacích schopností a možností vybírá své 

dodavatele. Na dodavatele klade požadavky, jejichž cílem je primárně zajistit požadavky 

svých zákazníků a dále eliminovat rizika spojená s dodavatelsko-odběratelskými vztahy.  

Cílem průmyslového podniku je, aby všichni jejich dodavatelé splňovali požadavky 

podniku a koncového zákazníka z pohledu kvality, celkových nákladů, přesnosti dodávek, 

flexibility a spolupráce. Podle těchto požadavků jsou dodavatelé vybíráni a jsou na dodavatele 

uplatňovány po celou dobu spolupráce a jejich kontrola je prováděna minimálně jednou ročně 

prostřednictvím hodnocení dodavatele. 

5.2.1 Výběr dodavatele 

Výběr dodavatele provádí primárně nákupčí, ředitelé a jimi pověření pracovníci, obvykle ve 

spolupráci s žadatelem a garantem. Žadatel žádá nákup daného vstupu, garant garantuje 

správnost definovaných charakteristik a specifik daného vstupu. Žadatelem může být 

kterýkoliv pracovník průmyslového podniku. Garantem je odborný pracovník, nejčastěji 

technolog, technik správce IT, údržbář, sváření technolog apod.  

Průmyslový podnik nakupuje od celé řady dodavatelů. Nemají jednoho hlavní dodavatele.  

I pro jeden materiál využívají více dodavatelů. Využívají dodavatelů v tuzemsku a EU. 

Průmyslový podnik nevyužívá dlouhodobých smluv s dodavateli, maximálně ročních. Vše 

řeší na základě poptávky a nabídky, kdy v poptávce jsou zadány všechny potřebné parametry. 

Nevyužívají pojištění a při jakýchkoliv případných reklamací se obrací na zákon. Při nákupu 

od zahraničního dodavatele (z EU) je dohodnuta cena v eurech. Průmyslový podnik se 

spoléhá na fixaci kurzu od ČNB. Doprava je využívána buď přímo od dodavatele, nebo 

objednána jako služba. Doprava pojištěna je. Průmyslový podnik neposkytuje slevy pro 

stávající či klíčové dodavatele. Kontrola a řízení kvality dodávek je zaštítěna normou ISO 

9001. Postup při výběru nového dodavatele je zobrazen v tabulce 4. 

Průmyslový podnik vybírá ze stávajících a případně nových dodavatelů. Preferují stávající 

dodavatele. Při hledání nových dodavatelů využívají především internet. Zaslání žádosti  

o vyplnění sebehodnotícího dotazníku s žádostí o nabídku zasílají cca 3 – 5 podnikům. 
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Sebehodnotící dotazník je brán také jako vstupní hodnocení u nového dodavatele. U výpalků 

podnik zasílá několik menších objednávek pro ověření kvality. Při splnění všech kritérií je 

dodavatel osloven. Průmyslový podnik komunikuje dále s dodavatelem prostřednictví emailu, 

telefonu, pošty.  

Tab. 4 Postup při výběru nového dodavatele [17] 

 

Pořadí Popis 

1. Výběr firem k oslovení 

2. Zaslání žádosti o vyplnění sebehodnotícího dotazníku 

3. Vyhodnocení nabídek 

4. Menší objednávky k ověření kvality 

 

Při výběru nového dodavatele nelze zohlednit hledisko přesnosti dodávek. Proto jsou 

ověřovány požadavky v oblasti kvality, celkových nákladů, flexibility a spolupráce. 

Požadavky v oblasti kvality jsou ověřovány prostřednictví sebehodnotícího dotazníku 

zaslanému dodavateli (viz Příloha 1).  

Průmyslový podnik preferuje takové dodavatele, kteří [17]: 

- mají zaveden systém řízení kvality, 

- mají zaveden systém sledování stále kvality dodávek, 

- mají zaveden systém pro sledování materiálových toků od odběratele k dodavateli, 

- nejsou v úpadku, 

- nedluží na sociálním a zdravotním pojištění. 

Ověřování flexibility a spolupráce probíhá při komunikaci s novým dodavatelem a je 

subjektivním hlediskem nákupčího. Avšak dodavatel, který nezašle svoji nabídku včas, se 

obvykle sám vyřadí z možné spolupráce. 

Z pohledu celkových nákladů probíhá výběr dodavatele soutěžní nebo nesoutěžní formou.  

Ve všech formách je uplatňována snaha o dosažení nejlepších podmínek vyjednávání.  

Pro výběr dodavatele podnik využívá 3 metody (za výběr metody a její správné provedení je 

zodpovědný nákupčí): 
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1. Přímé zadání bez porovnání cenových nabídek (nesoutěžní forma) je použita: 

- při obstarávání na základě existujícího smluvního vztahu, který nákup daného vstupu 

upravuje, 

- při obstarávání technického zhodnocení pro majetek od téhož dodavatele, 

- při řešení odůvodnitelných akutních případů, např. poruch, havárií, 

- v případech, kdy neexistuje porovnatelná konkurence pro uplatnění soutěžní formy, 

- v ostatních případech, po předcházejícím písemném souhlasu vedoucího nákupu  

a skladů. 

2. Výběr z cenových nabídek různých uchazečů (soutěžní forma). Pokud jde o nákup 

přímého matriálu je vybíráno z nabídek minimálně 3 uchazečů, u nepřímého materiálu 

minimálně z 2. Tato forma je využívána: 

- při obstarávání vstupů, jejichž jednorázová celková hodnota nebo předpokládané 

celkové roční náklady nepřesáhnou 1 000 000 Kč bez DPH, 

- v ostatních případech na pokyn vedoucího nákupu a skladů. 

3. Výběrové řízení (soutěžní forma) se použije: 

- při obstarávání vstupů, jejichž celková hodnota nebo předpokládané celkové roční 

náklady přesáhnou 1 000 000 Kč bez DPH, 

- vždy se zapojením žadatele a vedoucího nákupu a skladů. 

Výběrové řízení je proces, jehož cílem je výběr nejlepšího dodavatele pro dodávku 

nakupovaných vstupů, na základě určených vah kritérií, stanovených před vypsáním 

výběrového řízení. Za vedení procesu výběrového řízení je zodpovědný nákupčí. 

Neoddělitelnou součástí zadání do výběrového řízení je informace o tom, že smluvní vztah 

mezi průmyslovým podnikem a dodavatelem bude řízen všeobecnými obchodními 

podmínkami průmyslového podniku nebo smlouvou. Výběrové řízení probíhá následujícím 

způsobem: 

1. Svolání pracovního týmu (výběrové komise). 

2. Specifikace požadavek do výběrového řízení. 

3. Oslovení uchazečů. 

4. Příjem a zpracování nabídek od všech uchazečů a jejich porovnání. 

5. Vyhlášení a komunikace výsledků výběrového řízení. 
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5.2.2 Hodnocení dodavatele 

Jako první hodnocení dodavatelů v průmyslovém podniku provádí sám dodavatel v rámci 

sebehodnotícího dotazníku ještě před samotným vybráním dodavatele. Klasické hodnocení 

dodavatele je prováděno při vzájemné spolupráci jednou ročně. Pro jednotlivá kritéria 

průmyslový podnik nevyužívá váhy, ale celkový počet bodů, již přepočítaný na stupnici 

hodnocení, kterého může dodavatel dosáhnout. Sběr dat pro hodnocení dodavatelů zajišťuje 

nákupčí. Zdrojová data pro výpočet kritérií jsou získávána pro všechny dodavatele shodným 

způsobem. 

Cílem hodnocení dodavatelů je zjištění úrovně naplňování požadavků podniku zejména 

v oblastech kvality, celkových nákladů, přesnosti dodávek, flexibility, spolupráce, a také 

poskytnout dodavatelům zpětnou vazbu na servis a kvalitu svých výrobků proto, aby měli 

možnost sebe a své výrobky neustále zlepšovat. 

Hodnoceni jsou všichni dodavatelé, u kterých byl celkový obrat v hodnoceném období vyšší 

než 100 000 Kč. Nehodnotí se dodavatelé investičních celků a dodavatelé nominovaní 

(zákazníkem určení). 

Pro hodnocení všech dodavatelů se používají kritéria, které vyjadřují specifické cíle 

průmyslového podniku. Kritéria jsou pro všechny dodavatele stejná. Každé kritérium má 

stanovený způsob výpočtu. K vypočtené hodnotě jsou přiděleny body podle stupnice 

hodnocení. Počty bodů dosažené v jednotlivých kritériích se sčítají a součet se dělí maximálně 

dosažitelným počtem bodů a vynásobí 100. K výsledné hodnotě je přiděleno slovní hodnocení 

podle procentního skóre, které lze nalézt v tabulce 5. Výsledná hodnota vyjadřuje celkovou 

schopnost dodavatele naplňovat specifické požadavky podniku v procentech. Kritéria 

hodnocení jsou kvalita dodávek, dodávková přesnost, platební podmínky, dodací podmínky, 

flexibilita, komunikace. Způsob výpočtu kritéria, stupnice hodnocení a body pro stupně jsou 

uvedeny v Příloze 2. Postup je pro všechny dodavatele shodný. 

 

 

 



33 

 

Tab. 5 Slovní hodnocení podle dosaženého procentního skóre [17] 

Hodnocení Procentní skóre 

Výborně ≥ 90 % 

Velmi dobře 75 - 89,99 % 

Dobře 60 - 74,99 % 

Dostatečně 50 - 59,99 % 

Nedostatečně < 50 % 

Výsledky hodnocení dodavatelů jsou sdělovány dodavatelům elektronickou poštou  

na formulářích hodnocení dodavatele. Za vyplnění formuláře pro každého hodnoceného 

dodavatele a za rozeslání dodavatelům je zodpovědný nákupčí. Výsledky hodnocení ovlivňují 

další spolupráci s dodavatelem.  

Dodavatel hodnocený: 

- výborně – není upozorňován na konkrétní nedostatky, 

- velmi dobře – není upozorňován na konkrétní nedostatky, 

- dobře – je upozorněný na vzniklé nedostatky, 

- dostatečně – je upozorněný na vzniklé nedostatky a může být vyzván k provedení 

nápravných opatření k odstranění nedostatků. 

- nedostatečně – je upozorněný na vzniklé nedostatky a může být vyzván k provedení 

nápravných opatření k odstranění nedostatků.  

Na vzniklé nedostatky zjištěné při hodnocení dodavatele upozorňuje nákupčí. Nákupčí také 

vyzývá dodavatele k provedení nápravných opatření a kontroluje jejich plnění, pokud jsou 

stanovena. Hodnocení dodavatele jako nedostatečné může být důvodem pro rozvázání 

spolupráce s dodavatelem a pro případné vypovězení smlouvy. 

5.2.3  Analýza ABC na dodavatele 

Jako základní metoda pro analýzu a optimalizaci hladiny udržovaných zásob v průmyslovém 

podniku se velmi často používá metoda ABC, která je základem diferencovaného systému 

řízení nákupu. Analýza ABC vychází z myšlenky, že někteří zákazníci a produkty přinášejí 

podniku vyšší užitek než jiní zákazníci či produkty. 
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Na základě poskytnutých údajů z průmyslového podniku o nákupu za rok 2016 byla 

zpracována analýza ABC. Průmyslový podnik nakupuje od mnoha dodavatelů. Byly použity 

výchozí údaje o všech 209 dodavatelích, kteří spolupracovali s podnikem za rok 2016. 

Na základě seznamu dodavatelů byla zjištěna výše nákupu v Kč a podíl jednotlivých 

dodavatelů na celkovém objemu ročního nákupu. Tento celkový objem nákupu byl v hodnotě 

140 082 593 Kč. Celkový objem položek 10 871. Tato hodnota byla vyjádřena v % 

k celkovému ročnímu objemu a dále byly vyčísleny kumulativní hodnoty ročního objemu 

nákupu na jednotlivého dodavatele. 

Analýza ABC byla provedena na základě Paretova pravidla (Varianta 1) a praktických částek 

(Varianta 2). U Varianty 2 byly částky rozděleny na základě očividných větších skoků 

patrných na první pohled mezi částkami nákupů od dodavatelů. 

Varianta 1 

Na základě paretova pravidla (teorie) byly kumulativní součty dodavatelů rozděleny do 3 

kategorií ABC. Bližší informace jsou uvedeny v příloze 4. Rozdělení do kategorií bylo 

provedeno dle kritéria objem nákupu jednotlivých dodavatelů za rok. Do skupiny A patří 

dodavatelé s celkovým podílem na nákupu 80 %. Skupina B zahrnuje dodavatele s 15% 

podílem z celkového podílu na nákupu, skupina C 5 %. Jednotlivé údaje o rozdělení  

do kategorií lze vidět v tabulce 6 a obrázku 2. 

Tab. 6 Souhrnný výsledek analýzy ABC v závislosti na objemu finančních prostředků 

Dodavatel 
Počet 

dodavatelů 

Podíl 

dodavatelů 

v % 

Počet 

položek 

Podíl 

položek 

v % 

Objem nákupu 

v Kč 

Podíl na 

objemu 

nákupu v % 

A 23 11,01 6 700 61,63 112 555 426,81 80,35 

B 36 17,22 2 529 23,26 20 725 336,30 14,80 

C 150 71,77 1 642 15,10 6 801 829,60 4,86 

Suma 209 100 10 871 100 140 082 592,71 100 

Z tabulky 5 je patrné, že průmyslový podnik nakupuje velký objem položek. Největší objem 

položek je u skupiny A (6 700). Naopak nejméně je u skupiny C (1 642). Největšího objemu 
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nákupu dosáhla skupina A v hodnotě 112 555 427 Kč. Skupina C naproti tomu nejmenšího, 

6 801 830 Kč. 

 

Obr. 2 Podíl dodavatelů skupin ABC na objemu nákupu v % 

 

 

Obr. 3 Procentuální srovnání ABC analýzy 
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Na obrázku 3 je zřejmé, že největší podíl na objemu nákupu a podíl položek je u kategorie A. 

Nejmenší část dodavatelů váže největší část finančního objemu. V kategorii A je 23 

dodavatelů z celkových 209, kteří vážou 80 % finančního objemu z celkového objemu 

finančních prostředků a 62 % položek nákupu. U kategorie C je tomu přesně naopak. V této 

kategorii váže 72 % dodavatelů pouze 15 % jednotlivých položek nákupu a 5 % celkového 

finančního objemu. V kategorii B je 36 dodavatelů, kteří vážou 15 % z celkového finančního 

objemu. 

Varianta 2 

Na základě praktických částek byly kumulativní součty dodavatelů rozděleny do 3 kategorií 

ABC. Bližší informace jsou uvedeny v příloze 5. Rozdělení do kategorií bylo provedeno dle 

kritéria objem nákupu jednotlivých dodavatelů za rok. Do skupiny A patří dodavatel s celkovým 

podílem na nákupu 83 %. Skupina B zahrnuje dodavatele 15 % z celkového podílu  

na nákupu, skupina C 2 %. Jednotlivé údaje o rozdělení do kategorií lze vidět v tabulce 7  

a obrázku 4 a 5. 

Tab. 7 Souhrnný výsledek analýzy ABC v závislosti na objemu finančních prostředků 

Dodavatel 
Počet 

dodavatelů 

Podíl 

dodavatelů 

v % 

Počet 

položek 

Podíl 

položek 

v % 

Objem nákupu 

v Kč 

Podíl na 

objemu 

nákupu v % 

A 26 12,44 7 956 73,19 115 759 804,48 82,64 

B 59 28,23 2 326 21,40 21 458 969,04 15,32 

C 124 59,33 589 5,42 2 863 819,20 2,04 

Suma 209 100 10 871 100 140 082 592,71 100 

U tohoto rozdělení spadá do kategorie A 26 dodavatelů o finančním podílu 115 759 805 Kč, 

což je 83 % z celkového objemu finančních prostředků. U této varianty srovnání je největší 

rozdíl u kategorie C, kde je 124 dodavatelů. U použití Paretova pravidla jich bylo 150. 

I přesto, že do kategorie B u této varianty Analýzy ABC spadá větší počet dodavatelů, o 23, 

přesto je jejich podíl na objemu nákupu pořád 15 %. Je to dáno tím, že 3 dodavatelé přesunutí 

z kategorie B do A měli stejný podíl na nákupu jako 26 dodavatelů přesunuto z kategorie C. 
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Obr. 4 Podíl dodavatelů skupin ABC na objemu nákupu v % 

 

 

Obr. 5 Procentuální srovnání ABC analýzy 
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U dodavatelů v kategorii A je nutné kontrolovat, aby zásoby byly co nejnižší a je u nich 

vhodné uzavírat rámcové dlouhodobé smlouvy na dodávky materiálů. V této kategorii 

položek je vhodné velice pozorně kontrolovat a rychle jednat v případě neočekávané události. 

Tyto položky mají pro průmyslový podnik zásadní význam. Tato skupina dodavatelů by 

taktéž měla být pravidelně hodnocena a sledovat ceny materiálových prvků na trhu, jelikož 

jsou tyto položky finančně nejnáročnější. Je nutné sledovat nevyřízené objednávky a provádět 

akce ihned po překročení dodací lhůty. Provádět často inventuru zásob. U každé objednávky 

propočítávat očekávanou poptávku, velikost dávky a pojistnou zásobu. Kvůli jejich vysoké 

hodnotě (vázání kapitálu) objednávat často v poměrně malých množstvích. Snažit se  

o zkracování dodací lhůty. 

U kategorie B se obvykle orientuje na materiálové skupiny, velikost objednacího množství se 

většinou řídí statistickým odhadem. Měla by být jako u položek A stejná opatření, s tím 

rozdílem, že budou méně časté a velikost dodávek i pojistné zásoby budou větší. U této 

kategorie je vhodné alespoň uzavírat dohody na dodávky materiálových prvků. Při nákupu 

položek kategorie B by měl nákupčí vyjednat s dodavatelem 2 druhy podmínek, a to základní, 

kterými jsou množství, cena, termíny dodání, podmínky dodání, podmínky splatnosti  

a vedlejší. Vedlejší podmínky neboli dodatkové, které jsou důležité pro uzavírání dobrých 

rozhodnutí, jsou jimi cenové srážky a jiné slevy, systém bonusů a rabatů, skladba cen, 

způsoby cenových změn, prognózy spotřeby, systém objednávání dodávek. 

Do kategorie C patří největší počet dodavatelů, kteří se podílejí na celkovém objemu 

finančních prostředků k celkovému objemu minimálně. Není proto nutné jim věnovat takovou 

pozornost. Tyto položky by měly být na skladě a pouze periodicky kontrolovat existující 

zásoby. U této kategorie mají být větší objednací množství a jejich objednávání řídit 

systémem pevných objednávacích okamžiků nebo otevřené objednávky (objednávka uzavřená 

na určité období, většinou rok, týkající se jedné položky, jejíž množství je specifikováno 

v objednávce dodávky). 

Po provedení analýzy ABC a rozdělení dodavatelů do těchto kategorií je patrné, že potřeba 

uzavírat dohody je nezbytná pro nákupy kategorie A, praktické a časté pro nákupy kategorie 

B a užitečné pro nákupy kategorie C. 
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6 Návrh zlepšení systému výběru a hodnocení dodavatelů 

Rozhodování o dodavateli patří k hlavním rozhodnutím útvaru nákupu. V současné době 

význam tohoto rozhodování roste, protože současné globální prostředí dává podnikům 

možnost velkého výběru. 

Použitím Analýzy ABC na dodavatele byli vymezení strategičtí dodavatelé, co se týče objemu 

vázanosti finančních prostředků. Důslednější výběr a častější hodnocení dodavatelů, alespoň 

2x ročně, by mělo být především prováděno u dodavatelů v kategorii A, kde je vázanost 

finančních prostředků nejvyšší. U těchto dodavatelů by měly být dohodnuty dlouhodobé 

smlouvy, ve kterých by měla být jasná a komplexní specifikace požadavků, kvůli případným 

budoucím pochybnostem a sporům. Dále by měly být u této kategorie prováděny menší 

objednávky kvůli vázanosti kapitálu a větší přesnost vymezení položek. Naopak velký počet 

dodavatelů v kategorii C by měl průmyslový podnik snížit, takto velká databáze je příliš 

zbytečně náročná. 

Bylo navrhnuto doplnění několika otázek do sebehodnotícího dotazníku při výběru 

dodavatele: 

1. Jaké garance jakosti a spolehlivosti jste schopni poskytnout? 

2. Jaký je rozsah neshod při zpracování objednávek ve Vašem podniku? 

3. Jaké procento svých produktů a služeb dodáváte včas? 

4. Jaké procento vašich dodávek je bez jakýchkoliv problémů? 

5. Jaká je Vaše průměrná doba odezvy na vzniklé problémy a požadavky? 

6. Jaký je Váš proces přijímání a zpracování objednávek? 

7. Jak Vaše organizace reaguje na trendy ve vývoji technologií? 

8. Jaké typy slev a cenových bonusů jste schopni odběratelům nabízet? 

U formuláře pro hodnocení dodavatelů bylo navrhnuto upravení stupnice hodnocení  

u kritéria dodávková přesnost (viz Tab. 8), jelikož průmyslový podnik vyrábí převážně  

na zakázku je toto kritérium velice důležité. Dále pak upravena stupnice slovního hodnocení 

procentního skóre celkového hodnocení dodavatelů (viz Tab. 9). Tyto stupnice je vhodné 

zařadit do hodnotícího dotazníku alespoň pro kategorii dodavatelů A. 
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U hodnocení přesnosti dodávek není zcela správným a dostatečným způsobem stanoveno 

bodové rozpětí a rozdělení do kategorií. Tento fakt by tedy mohl skrýt případné vážné 

nedostatky konkrétního dodavatele, protože přesnost dodávek je velice důležitá a i výrazně 

menší počet bodů by jej nezařadil do nižší kategorie, což by nevedlo k žádné změně a jeho 

vady by tak mohly ovlivnit plynulý chod potřebných materiálových prvků do výroby.  

Vhodná volba kritérií a správně zvolené rozpětí hodnotící stupnice a bodového systému je 

nejdůležitějším faktem při hodnocení dodavatele.  

Tab. 8 Nová stupnice hodnocení přesnosti dodávek 

Body stupnice Stupnice hodnocení 

4 ≥ 99 % 

3 94 - 98,99% 

2 88 - 93,99% 

1 80 - 87,99% 

0 < 80% 

Tab. 9 Nové slovní hodnocení podle procentního skóre 

Hodnocení Procentní skóre 

Výborně ≥ 95 % 

Velmi dobře 80 - 94,99 % 

Dobře 70 - 79,99 % 

Dostatečně 60 - 69,99 % 

Nedostatečně < 60 % 

 

Bylo by také vhodné provádět častější kontroly mezi jednotlivými etapami nákupu, ne až  

na konci. Důsledně vyžadovat a kontrolovat potvrzení objednávek, především sledovat dodací 

dobu a její urgování, aby se předešlo případným zpožděním dodávek. V případě slovního 

hodnocení procentního skóre „nedostatečně“ či větších neshod a problémů zavést Program 

nápravných zařízení. Vyzvat konkrétního dodavatele k nápravným opatřením dle 8D report 

(viz Příloha 3) na společné schůzce s vedoucím nákupu a vybranými dodavateli. Hodnotit 

plnění nápravných opatření přijatých dodavatelem na základě předchozího hodnocení 
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dodavatele. Při opakovaném nesplnění sjednaných podmínek či nápravných opatření by měl 

průmyslový podnik s dodavatelem rozvázat spolupráci. Preventivním krokem by měla být 

pravidelná komunikace s dodavateli alespoň jedenkrát měsíčně bez ohledu na to, zda je to 

momentálně potřebné. Mohou se projednávat plány dodávek, vyměňovat zkušenosti, aj. 

 

Další návrh by byl v podobě zařazení nákupu do informačního systému v rámci 

celopodnikového IS. Průmyslový podnik musí nákup vidět jako vstupní a důležitou část 

podniku. Nákup by měl být celkově provázán s celopodnikovým informačním systémem. 
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7 Vyhodnocení návrhů na zlepšení současného stavu 

Provedením Analýzy ABC v průmyslovém podniku byli vymezeni dodavatelé, kteří vážou 

největší objem finančních prostředků. Na dodavatele v kategorii A by se měl průmyslový 

podnik zaměřit. U těchto dodavatelů by mělo být zavedeno nové hodnocení (viz Tab. 10, 11). 

Toto hodnocení by mělo být prováděno alespoň 2x ročně a měly by být s těmito dodavateli 

dohodnuty dlouhodobé smlouvy. Stanovená kritéria a kategorie hodnocení jsou velice 

důležitou součástí pro stanovení správného výběru a výsledku hodnocení. Tato první část 

práce útvaru nákupu je velmi podstatná. Pokud by byla provedena chyba již zde, ponese se 

celý dalším procesem. Ve výsledku povedou návrhy k úspoře času, která je u výrobního 

podniku velice důležitá. 

Tab. 10 Porovnání stupnice hodnocení přesnosti dodávek 

Body stupnice Původní stupnice hodnocení Nová stupnice hodnocení 

4 ≥ 95 % ≥ 99 % 

3 90 - 94,99% 94 - 98,99% 

2 80 - 89,99% 88 - 93,99% 

1 70 - 79,99% 80 - 87,99% 

0 < 70% < 80% 

 

Tab. 11 Porovnání slovního hodnocení podle dosaženého procentního skóre 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hodnocení Původní procentní skóre Nové procentní skóre 

     Výborně ≥  90% ≥ 95% 

     Velmi dobře 75 - 89,99 % 80 - 94,99 % 

     Dobře 60 - 74,99 % 70 - 79,99 % 

     Dostatečně 50 - 59,99 % 60 - 69,99 % 

    Nedostatečně < 50 % < 60 % 
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8 Závěr 

Nákup v průmyslovém podniku je u většiny výrobních podniků samotným začátkem k její 

činnosti. Již tento první krok může dále ovlivňovat, s jakým ziskem bude daný produkt 

prodán. Pokud již na začátku není vše provedeno tak jak by mělo být, bude to ovlivňovat celý 

zbytek procesů. Ať už se jedná o kvalitu dodávaného materiálu či přesného termínu dodání 

námi vybraným dodavatelem. Proto je nesmírně důležité, aby tato část procesu byla perfektně 

optimalizována. Průmyslový podnik musí vhodně vybrat a pravidelně pečlivě kontroloval, zda 

dodavatelé, se kterými spolupracuje, plní jejich předem stanovené požadavky a vyhovují 

jejich kritériím. 

Hlavním cílem práce je zrychlení zpracování a kvality celého dodání materiálu do výroby se 

zaměřením na dodavatele, jejich výběr a hodnocení. Bylo navrhnuto doplnění 

sebehodnotícího dotazníku při výběru dodavatele, nové stupnice hodnocení přesnosti dodávek 

a slovní hodnocení dle celkového procentního skóre vhodné především pro kategorii A 

dodavatelů z Analýzy ABC. Dále bylo předloženo několik návrhů na zlepšení dodavatelsko-

odběratelských vztahů. Tím byl cíl práce splněn. 

Tato diplomová práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. V první kapitole je představen 

průmyslový podnik, druhá kapitola je zaměřena na vymezení základních teoretických 

poznatků týkajících se nákupu, třetí kapitola pojednává o organizaci a plánování nákupu,  

ve čtvrté kapitole je popsán současný stav a základní firemní procesy se zaměřením na oblast 

nákupu, výběru a hodnocení dodavatelů. Následující pátá kapitola charakterizuje a popisuje 

návrhy na zlepšení nákupních procesů, výběru a hodnocení dodavatelů. Kapitola šestá stručně 

a komplexně hodnotí navrhované změny a jejich přínos. 
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Příloha 1 Dotazník sebehodnocení dodavatele 

  



47 

 

Příloha 2 Formulář hodnocení dodavatele 

Hodnocení dodavatele 
Dodavatel   

Hodnocené období   

Hodnocení provedl   

Datum   

   
 

 

Kritérium Způsob výpočtu 
Stupnice 

hodnocení B
o

d
y
 

s
tu

p
n

ic
e
 

H
o
d

n
o

c
e

n
í 

   
 

 

Kvalita 
dodávek 

Množství dodaných špatných měrných jednotek 
(MJ) přepočtených na 1 milion 

(Počet reklamovaných MJ / celkový počet přijatých 
MJ) * 1000000 

≤2 000 
2 001-4 000 
4 001-10 000 

10 001-20 000 
>20 001 

4 
3 
2 
1 
0 

  

Dodávková 
přesnost 

Včasné a kompletní dodávky / dodávky celkem 
Za správnou dodávku je považována dodávka 
dodaná v požadovaný den a v požadovaném 

množství. 

≥95% 
90-94,99% 
80-89,99% 
70-79,99% 

<70% 

4 
3 
2 
1 
0 

  

Platební 
podmínky 

Délka splatnosti faktur 

≥75 
60-74 
30-59 
<30 

3 
2 
1 
0 

  

Dodací 
podmínky 

Hodnotí se jen hledisko s dopravou nebo bez 
dopravy 

S dopravou 
Bez dopravy 

1 
0   

Flexibilita, 
komunikace 

Hodnocení probíhá na základě subjektivního 
hodnocení nákupčího 

Velmi dobře 
Dobře 

Dostatečně 
Nedostatečně 

3 
2 
1 
0 

  

   
 

 Dosažený počet bodů z celkových 15   

Celkové skóre   
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Příloha 3 8D Report 

8D REPORT 
Místo: 

 

Začátek projektu: 

 

Název dílu/procesu: 

 

Datum aktualizace reportu: 

 

Číslo dílu/procesu: 

 
 

 

1. Členové týmu: 

 

 

 

2. Popis problému: 

 

 

 

3. Opatření k izolaci problému: 

 

 

 

4. Kořenová příčina: 

 

 

 

5. Zvolená trvalá nápravná opatření: 

 

 

 

6. Implementace trvalých nápravných opatření: 

 

 

 

7. Preventivní opatření: 

 

 

 

8. Komunikace, poděkování týmu: 
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Příloha 4 Seznam dodavatelů Varianta 1 

  Dodavatel 
Kumulativní 

součet Kč 

Kumul. 

součet % 

Počet 

položek 

1 Putzmeister Concrete Pumps GmbH 14 114 098,49 10,08 154 

2 STEELCOM CZ, a.s. 26 385 790,30 18,84 200 

3 VÍTKOVICE STEEL,  a.s. 36 700 078,50 26,20 113 

4 Union Ocel, s.r.o. 46 492 078,91 33,19 970 

5 Moravský QUICK - SERVIS, spol. s r. o. 54 988 218,60 39,25 407 

6 UNIVERSAL OCEL spol. s r.o. 63 187 013,36 45,11 92 

7 Goldhofer Aktiengesellschaft 70 902 024,36 50,61 156 

8 ARCIMPEX s.r.o. 76 840 348,50 54,85 102 

9 KOVINTRADE Praha spol. s r.o. 82 048 784,74 58,57 45 

10 FERONA a.s. (centrala Praha) 87 085 950,93 62,17 572 

11 K-K METAL, a.s. 91 399 545,91 65,25 2836 

12 Michael Pentz GMBH +CO SPANNELEMENTE KG 94 499 299,26 67,46 106 

13 
VAN LEEUWEN PIPE AND TUBE s.r.o.,Areál 

Slatina 
97 504 101,48 69,60 92 

14 LINDE Gas a.s. 99 783 179,50 71,23 223 

15 KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o. 101 844 598,45 72,70 115 

16 METANET s.r.o. 103 528 421,46 73,91 175 

17 FEREXIM 105 096 318,74 75,02 4 

18 DITREX s.r.o. 106 556 370,61 76,07 57 

19 Shape Steel a.s. 107 841 156,86 76,98 26 

20 O.S.A. s.r.o. Ing.Zbyněk Chlumský 109 054 824,34 77,85 74 

21 Salzgitter Mannesmann Stahlhandel 110 258 586,81 78,71 18 

22 Graessner GmbH 111 415 907,46 79,54 2 

23 ŽELEZO HRANICE-SK, s.r.o. 112 555 426,81 80,35 161 

24 OL-STEEL. s.r.o. 113 660 835,81 81,14 756 

25 KARLA spol. s r.o. 114 739 405,54 81,91 405 

26 DREPOS s.r.o. 115 759 804,48 82,64 95 

27 DAVAZ spol. s r.o. 116 595 401,84 83,23 2 

28 JDT 117 402 239,98 83,81 15 

29 weyland Stahlhandel s.r.o. 118 201 362,83 84,38 52 

30 Raven CZ a.s. 118 973 634,24 84,93 17 

31 WEBER Stahl-Anarbeitungs-Service GmbH 119 675 376,08 85,43 12 

32 SaP-TEC s.r.o. 120 348 186,33 85,91 17 

33 HYTEK, spol. s r.o. 121 019 591,33 86,39 10 

34 Slévárna Kuřim, a.s. 121 645 792,58 86,84 4 

35 Akzo Nobel Coatings GmbH 122 265 551,35 87,28 8 

36 NYPRO hutní prodej, a.s. 122 880 853,14 87,72 19 

37 Brück AM spol. s r.o. 123 492 115,51 88,16 1 
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38 ZF Osterreich Ges.m.b.H 124 097 788,29 88,59 2 

39 JIMI-Brusivo s.r.o. 124 685 964,20 89,01 109 

40 Fronius svářecí technika s.r.o. 125 259 363,25 89,42 58 

41 MANKIEWICZ Průmyslové barvy a laky k.s. 125 831 475,31 89,83 55 

42 ArcelorMittal Distribution Czech Republic,s.r.o. 126 398 139,91 90,23 7 

43 GRUMANT s.r.o. 126 949 970,14 90,63 65 

44 Wieland-Werke AG Metallwerke 127 477 955,93 91,00 17 

45 H+M Zlín a.s. 127 959 555,93 91,35 33 

46 Akzo Nobel Coatings Zrt. 128 439 938,50 91,69 25 

47 WB Lacke CZ, s.r.o. 128 904 024,79 92,02 18 

48 CANIS SAFETY a.s. 129 358 843,41 92,34 197 

49 STEEL SVAR s.r.o. 129 803 887,16 92,66 62 

50 M&V Vsetín spol. s.r.o. 130 232 860,76 92,97 213 

51 TgS spol. s.r.o. 130 659 842,64 93,27 48 

52 AIR PRODUCTS spol. s r.o. 131 071 048,14 93,57 24 

53 DDO, s.r.o. 131 446 804,89 93,84 21 

54 KOVOBRASIV Mníšek, spol. s r.o. 131 815 152,39 94,10 7 

55 EXPONO, a.s. 132 181 673,29 94,36 1 

56 CUTCO a.s. 132 523 526,21 94,60 87 

57 Putzmeister Italia Srl 132 781 606,11 94,79 3 

58 Blumenbecker Prag s.r.o. 133 035 433,48 94,97 58 

59 HEIDENHAIN s.r.o. 133 280 763,11 95,14 6 

60 PRO-LOGIK s.r.o. 133 510 484,04 95,31 12 

61 Bartoň a partner s.r.o. 133 738 726,80 95,47 99 

62 Turbin s.r.o.Vavřinec 133 954 332,54 95,63 88 

63 Miloslav Kaderka - KASTR 134 169 332,54 95,78 1 

64 SIBO 134 356 396,43 95,91 17 

65 Gühring s.r.o. 134 541 055,18 96,04 30 

66 LASMETAL s.r.o. 134 715 205,95 96,17 242 

67 MSC MetPro a.s. 134 887 737,63 96,29 67 

68 VOP CZ, s.p. 135 052 922,35 96,41 24 

69 BOS HK a.s. 135 211 715,29 96,52 29 

70 BE GROUP 135 366 755,29 96,63 3 

71 OMA CZ a.s. 135 521 576,59 96,74 28 

72 Yanmar Compact Germany GmbH 135 667 977,16 96,85 4 

73 EKOFOL spol. s.r.o. 135 812 364,41 96,95 41 

74 LOŽISKA HANÁ s.r.o. 135 955 502,81 97,05 211 

75 ERIKS SüdWest GmbH 136 097 383,15 97,16 5 

76 MECHEL Stahlhandel Czech Republic s.r.o. 136 226 810,61 97,25 13 

77 P T C BRNO, spol. s r.o. 136 348 828,11 97,33 1 

78 Řempo Lyra s.r.o. 136 468 078,11 97,42 13 

79 OVAKO GmbH 136 581 403,56 97,50 7 
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80 TEDOX s.r.o. 136 693 447,31 97,58 9 

81 JAST ZLÍN - KOVSTA s.r.o. 136 803 653,79 97,66 13 

82 PROZK s.r.o. 136 912 817,74 97,74 30 

83 GUMEX, spol. s r.o. 137 016 092,26 97,81 56 

84 SIMAT a.s. 137 118 631,01 97,88 7 

85 Premier Steel Trading a.s. 137 218 773,51 97,96 3 

86 BMC-TECH s.r.o. 137 318 638,51 98,03 1 

87 GMP uni s.r.o. 137 416 670,49 98,10 17 

88 Radek Vaněk-P.K.N. TECHNIK 137 508 386,51 98,16 15 

89 Auto Fit, spol. s r.o. 137 595 529,66 98,22 14 

90 FUCHS OIL CORPORATION (CZ)spol. s r.o. 137 678 036,34 98,28 5 

91 Perge International, s.r.o. 137 759 585,09 98,34 8 

92 KARAS pily s.r.o. 137 836 635,96 98,40 15 

93 WIRPO s.r.o. 137 908 260,96 98,45 4 

94 BOSCH SERVIS CENTRUM spol s r.o. 137 978 465,25 98,50 2 

95 Maschinenfabrik Niehoff (CZ) s.r.o. 138 046 176,05 98,55 5 

96 PRO-MN Ocel, s.r.o. 138 110 012,30 98,59 4 

97 PK WELD Group s.r.o. 138 172 661,36 98,64 11 

98 Janča V.M. s r.o. 138 234 786,85 98,68 10 

99 B2B Partner s.r.o. 138 293 220,74 98,72 4 

100 SEALL v.s.o. 138 350 125,65 98,76 60 

101 MAVER s.r.o. 138 406 277,80 98,80 10 

102 Tesort, spol.s r.o. 138 461 464,05 98,84 13 

103 Roman LEDVOŇ 138 516 319,03 98,88 8 

104 ATRYX, s.r.o. 138 571 107,95 98,92 16 

105 LOID spol. s r.o. 138 623 757,95 98,96 4 

106 JIRKA a spol. s.r.o. 138 675 775,90 99,00 5 

107 2TS s.r.o. 138 727 140,90 99,03 4 

108 RS-Iscar s.r.o. 138 776 449,81 99,07 11 

109 STFINIŠ s.r.o. 138 825 678,11 99,10 1 

110 AQUA CHEMIE s.r.o. 138 872 678,11 99,14 11 

111 Lankwitzer, Premium Coatings 138 919 147,41 99,17 9 

112 matis s.r.o. 138 961 356,16 99,20 1 

113 BEVEL, s.r.o. 138 999 595,29 99,23 2 

114 FLOW TECH, s.r.o. 139 034 845,29 99,25 2 

115 COMET OBALY, s.r.o. 139 069 845,29 99,28 5 

116 alfa VSF ferrum s.r.o., 139 102 852,79 99,30 9 

117 Essa s.r.o. 139 134 815,29 99,32 2 

118 M & B Calibr,spol.s.r.o. 139 166 293,54 99,35 4 

119 Palige-Schweißtechnik 139 196 885,30 99,37 2 

120 FRANKSTAHL 139 225 767,80 99,39 1 

121 Walter Stauffenberg GmbH  Co.KG 139 254 588,21 99,41 11 
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122 EM BRNO s.r.o. 139 282 763,21 99,43 1 

123 VINGU-Steel,s.r.o. 139 310 025,71 99,45 2 

124 MECHANIKA Prostějov 97, družstvo 139 336 925,71 99,47 22 

125 HBC-radiomatic,CZ s.r.o. 139 363 268,21 99,49 4 

126 BARVY-LAKY MARÁK 139 388 474,76 99,50 8 

127 INTERFLON Czech, s.r.o. 139 413 454,76 99,52 6 

128 GOLEMTECH 139 437 611,01 99,54 1 

129 RETOS Varnsdorf s.r.o. 139 461 461,14 99,56 1 

130 PUMA MB a.s. 139 483 618,64 99,57 1 

131 METALCOM Kutná Hora a.s. 139 505 036,26 99,59 7 

132 Haberkorn Ulmer s.r.o. 139 526 383,71 99,60 15 

133 CRA, a.s. 139 547 443,71 99,62 4 

134 NEKR SERVIS s.r.o. 139 568 074,96 99,63 5 

135 LASER TECHNOLOGY s.r.o. 139 587 932,46 99,65 12 

136 LUKO STROJÍRNY s.r.o. 139 606 966,21 99,66 2 

137 ABC STEEL, s.r.o. 139 624 015,96 99,67 1 

138 SAND-ROM BEER ROMAN 139 640 903,46 99,68 1 

139 CIMCOOL EUROPE B.V. CZECH BRANCH 139 657 607,21 99,70 3 

140 ZACHA s.r.o. 139 673 903,71 99,71 1 

141 AC Steel a.s. 139 689 741,21 99,72 1 

142 F.Reyher Nchfg.GmbH & CO.KG 139 705 193,95 99,73 7 

143 PIERCE & VALMEN s.r.o. 139 720 385,20 99,74 6 

144 Techlan Chudoba s.r.o. 139 735 322,70 99,75 1 

145 GANAS s.r.o 139 749 775,58 99,76 2 

146 DENIOS s.r.o. 139 763 906,83 99,77 1 

147 VZDUCHOTECHNIK, s.r.o. 139 777 316,51 99,78 1 

148 ARCUS ENGINEERING, spol. s r.o. 139 790 691,51 99,79 7 

149 REYHER 139 803 574,59 99,80 5 

150 Strojírny Prostějov, a.s. 139 816 409,59 99,81 2 

151 CONTROL TECHNIQUES BRNO s.r.o. 139 827 909,59 99,82 1 

152 UNIMETRA, spol. s.r.o. 139 839 240,34 99,83 5 

153 EMP s r.o. 139 850 300,34 99,83 1 

154 BUFAB CZ s.r.o. 139 861 256,59 99,84 7 

155 SOLLAU 139 871 938,84 99,85 4 

156 SC PROFESSIONAL s.r.o. 139 882 071,70 99,86 1 

157 Blum-Novotest s.r.o. 139 891 471,70 99,86 1 

158 Jinpo 139 900 199,20 99,87 1 

159 MEKR'S s.r.o. 139 908 626,81 99,88 8 

160 CHOVSERVIS a.s. 139 916 839,91 99,88 6 

161 Fe-MAT Hruban spol. s r.o. 139 924 792,16 99,89 32 

162 KL-TECH s.r.o. 139 932 290,91 99,89 1 

163 Pavel Veselý 139 939 300,86 99,90 2 
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164 KAISER+KRAFT 139 946 250,86 99,90 1 

165 AXIMA, spol.s r.o. 139 953 030,49 99,91 2 

166 TRUMPF PRAHA, spol. s r.o. 139 959 655,49 99,91 1 

167 FABORY CZ Holding s.r.o. 139 966 114,56 99,92 3 

168 TOS VARNSDORF a.s. 139 972 527,06 99,92 1 

169 GMS velkoobchod, s.r.o. 139 978 481,06 99,93 4 

170 PROFIL a spol. v.o.s. 139 984 408,56 99,93 2 

171 SVAT ŠABATKA 139 990 208,86 99,93 1 

172 HYDAC spol. s r.o. 139 995 937,88 99,94 1 

173 KAVON CZ s.r.o. 140 001 561,88 99,94 2 

174 Renishaw Plc 140 006 706,13 99,95 1 

175 Hydroma, spol.s.r.o. 140 011 808,63 99,95 1 

176 PRAMARK, s.r.o. 140 016 858,13 99,95 1 

177 KH Trading s.r.o. 140 020 833,13 99,96 2 

178 PERFO LINEA a.s. 140 024 776,88 99,96 2 

179 NEREZOVE MATERIALY, s.r.o. 140 028 709,56 99,96 4 

180 THERMIS spol. s r.o. 140 032 346,94 99,96 1 

181 OBI Česká republika s.r.o. 140 035 844,66 99,97 7 

182 Sonepar Česká republika spol. s r.o. 140 039 178,71 99,97 1 

183 Libor Čejka 140 042 487,46 99,97 1 

184 PQS TECHNOLOGY, LTD. 140 045 762,21 99,97 1 

185 FARAVELLI s.r.o. 140 048 937,65 99,98 1 

186 KGF HYDRAULIKA s.r.o. 140 051 884,90 99,98 1 

187 U věžiček s.r.o. 140 054 526,28 99,98 3 

188 REGÁLY-NET, s.r.o. 140 056 993,08 99,98 1 

189 Poppelmann 140 059 394,49 99,98 1 

190 Jarmila Michnová 140 061 619,49 99,99 2 

191 Alois Slepánek Kartáčnictví 140 063 806,99 99,99 1 

192 MP toner spol. s.r.o. 140 065 809,49 99,99 1 

193 SIMAF CZ s.r.o. 140 067 709,99 99,99 2 

194 Ložiska Mělník s.r.o. 140 069 547,79 99,99 1 

195 POSAMO-řetězárna, spol. s r.o. 140 071 154,04 99,99 1 

196 Hoňka s.r.o. 140 072 744,96 99,99 3 

197 NESKAN, s.r.o. 140 074 069,96 99,99 1 

198 Procházka MP s.r.o. 140 075 369,96 99,99 4 

199 Conrad Electronic 140 076 619,96 100,00 1 

200 OPP CENTRUM s.r.o. 140 077 774,93 100,00 2 

201 Kesselgruber 140 078 617,90 100,00 2 

202 KOVIMA, s.r.o. 140 079 401,06 100,00 2 

203 ELO TOMAN s.r.o. 140 080 044,71 100,00 1 

204 UNICODE MD s.r.o. 140 080 664,51 100,00 1 

205 SITAP, s.r.o. 140 081 166,15 100,00 1 
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206 ELIMA ELEKTRO s.r.o. 140 081 652,73 100,00 1 

207 Černý Bohuslav 140 082 024,70 100,00 3 

208 Petr Nedbal AGROSLUŽBY 140 082 391,43 100,00 3 

209 GUFERO s.r.o 140 082 592,71 100,00 3 
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Příloha 5 Seznam dodavatelů Varianta 2 

 
Dodavatel 

Kumulativní 

součet Kč 

Kumul. 

součet % 
Počet 

položek 

1 Putzmeister Concrete Pumps GmbH 14 114 098,49 10,08 154 

2 STEELCOM CZ, a.s. 26 385 790,30 18,84 200 

3 VÍTKOVICE STEEL,  a.s. 36 700 078,50 26,20 113 

4 Union Ocel, s.r.o. 46 492 078,91 33,19 970 

5 Moravský QUICK - SERVIS, spol. s r. o. 54 988 218,60 39,25 407 

6 UNIVERSAL OCEL spol. s r.o. 63 187 013,36 45,11 92 

7 Goldhofer Aktiengesellschaft 70 902 024,36 50,61 156 

8 ARCIMPEX s.r.o. 76 840 348,50 54,85 102 

9 KOVINTRADE Praha spol. s r.o. 82 048 784,74 58,57 45 

10 FERONA a.s. (centrala Praha) 87 085 950,93 62,17 572 

11 K-K METAL, a.s. 91 399 545,91 65,25 2836 

12 Michael Pentz GMBH +CO SPANNELEMENTE KG 94 499 299,26 67,46 106 

13 
VAN LEEUWEN PIPE AND TUBE s.r.o.,Areál 

Slatina 
97 504 101,48 69,60 92 

14 LINDE Gas a.s. 99 783 179,50 71,23 223 

15 KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o. 101 844 598,45 72,70 115 

16 METANET s.r.o. 103 528 421,46 73,91 175 

17 FEREXIM 105 096 318,74 75,02 4 

18 DITREX s.r.o. 106 556 370,61 76,07 57 

19 Shape Steel a.s. 107 841 156,86 76,98 26 

20 O.S.A. s.r.o. Ing.Zbyněk Chlumský 109 054 824,34 77,85 74 

21 Salzgitter Mannesmann Stahlhandel 110 258 586,81 78,71 18 

22 Graessner GmbH 111 415 907,46 79,54 2 

23 ŽELEZO HRANICE-SK, s.r.o. 112 555 426,81 80,35 161 

24 OL-STEEL. s.r.o. 113 660 835,81 81,14 756 

25 KARLA spol. s r.o. 114 739 405,54 81,91 405 

26 DREPOS s.r.o. 115 759 804,48 82,64 95 

27 DAVAZ spol. s r.o. 116 595 401,84 83,23 2 

28 JDT 117 402 239,98 83,81 15 

29 weyland Stahlhandel s.r.o. 118 201 362,83 84,38 52 

30 Raven CZ a.s. 118 973 634,24 84,93 17 

31 WEBER Stahl-Anarbeitungs-Service GmbH 119 675 376,08 85,43 12 

32 SaP-TEC s.r.o. 120 348 186,33 85,91 17 

33 HYTEK, spol. s r.o. 121 019 591,33 86,39 10 

34 Slévárna Kuřim, a.s. 121 645 792,58 86,84 4 

35 Akzo Nobel Coatings GmbH 122 265 551,35 87,28 8 

36 NYPRO hutní prodej, a.s. 122 880 853,14 87,72 19 

37 Brück AM spol. s r.o. 123 492 115,51 88,16 1 
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38 ZF Osterreich Ges.m.b.H 124 097 788,29 88,59 2 

39 JIMI-Brusivo s.r.o. 124 685 964,20 89,01 109 

40 Fronius svářecí technika s.r.o. 125 259 363,25 89,42 58 

41 MANKIEWICZ Průmyslové barvy a laky k.s. 125 831 475,31 89,83 55 

42 ArcelorMittal Distribution Czech Republic,s.r.o. 126 398 139,91 90,23 7 

43 GRUMANT s.r.o. 126 949 970,14 90,63 65 

44 Wieland-Werke AG Metallwerke 127 477 955,93 91,00 17 

45 H+M Zlín a.s. 127 959 555,93 91,35 33 

46 Akzo Nobel Coatings Zrt. 128 439 938,50 91,69 25 

47 WB Lacke CZ, s.r.o. 128 904 024,79 92,02 18 

48 CANIS SAFETY a.s. 129 358 843,41 92,34 197 

49 STEEL SVAR s.r.o. 129 803 887,16 92,66 62 

50 M&V Vsetín spol. s.r.o. 130 232 860,76 92,97 213 

51 TgS spol. s.r.o. 130 659 842,64 93,27 48 

52 AIR PRODUCTS spol. s r.o. 131 071 048,14 93,57 24 

53 DDO, s.r.o. 131 446 804,89 93,84 21 

54 KOVOBRASIV Mníšek, spol. s r.o. 131 815 152,39 94,10 7 

55 EXPONO, a.s. 132 181 673,29 94,36 1 

56 CUTCO a.s. 132 523 526,21 94,60 87 

57 Putzmeister Italia Srl 132 781 606,11 94,79 3 

58 Blumenbecker Prag s.r.o. 133 035 433,48 94,97 58 

59 HEIDENHAIN s.r.o. 133 280 763,11 95,14 6 

60 PRO-LOGIK s.r.o. 133 510 484,04 95,31 12 

61 Bartoň a partner s.r.o. 133 738 726,80 95,47 99 

62 Turbin s.r.o.Vavřinec 133 954 332,54 95,63 88 

63 Miloslav Kaderka - KASTR 134 169 332,54 95,78 1 

64 SIBO 134 356 396,43 95,91 17 

65 Gühring s.r.o. 134 541 055,18 96,04 30 

66 LASMETAL s.r.o. 134 715 205,95 96,17 242 

67 MSC MetPro a.s. 134 887 737,63 96,29 67 

68 VOP CZ, s.p. 135 052 922,35 96,41 24 

69 BOS HK a.s. 135 211 715,29 96,52 29 

70 BE GROUP 135 366 755,29 96,63 3 

71 OMA CZ a.s. 135 521 576,59 96,74 28 

72 Yanmar Compact Germany GmbH 135 667 977,16 96,85 4 

73 EKOFOL spol. s.r.o. 135 812 364,41 96,95 41 

74 LOŽISKA HANÁ s.r.o. 135 955 502,81 97,05 211 

75 ERIKS SüdWest GmbH 136 097 383,15 97,16 5 

76 MECHEL Stahlhandel Czech Republic s.r.o. 136 226 810,61 97,25 13 

77 P T C BRNO, spol. s r.o. 136 348 828,11 97,33 1 

78 Řempo Lyra s.r.o. 136 468 078,11 97,42 13 

79 OVAKO GmbH 136 581 403,56 97,50 7 
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80 TEDOX s.r.o. 136 693 447,31 97,58 9 

81 JAST ZLÍN - KOVSTA s.r.o. 136 803 653,79 97,66 13 

82 PROZK s.r.o. 136 912 817,74 97,74 30 

83 GUMEX, spol. s r.o. 137 016 092,26 97,81 56 

84 SIMAT a.s. 137 118 631,01 97,88 7 

85 Premier Steel Trading a.s. 137 218 773,51 97,96 3 

86 BMC-TECH s.r.o. 137 318 638,51 98,03 1 

87 GMP uni s.r.o. 137 416 670,49 98,10 17 

88 Radek Vaněk-P.K.N. TECHNIK 137 508 386,51 98,16 15 

89 Auto Fit, spol. s r.o. 137 595 529,66 98,22 14 

90 FUCHS OIL CORPORATION (CZ)spol. s r.o. 137 678 036,34 98,28 5 

91 Perge International, s.r.o. 137 759 585,09 98,34 8 

92 KARAS pily s.r.o. 137 836 635,96 98,40 15 

93 WIRPO s.r.o. 137 908 260,96 98,45 4 

94 BOSCH SERVIS CENTRUM spol s r.o. 137 978 465,25 98,50 2 

95 Maschinenfabrik Niehoff (CZ) s.r.o. 138 046 176,05 98,55 5 

96 PRO-MN Ocel, s.r.o. 138 110 012,30 98,59 4 

97 PK WELD Group s.r.o. 138 172 661,36 98,64 11 

98 Janča V.M. s r.o. 138 234 786,85 98,68 10 

99 B2B Partner s.r.o. 138 293 220,74 98,72 4 

100 SEALL v.s.o. 138 350 125,65 98,76 60 

101 MAVER s.r.o. 138 406 277,80 98,80 10 

102 Tesort, spol.s r.o. 138 461 464,05 98,84 13 

103 Roman LEDVOŇ 138 516 319,03 98,88 8 

104 ATRYX, s.r.o. 138 571 107,95 98,92 16 

105 LOID spol. s r.o. 138 623 757,95 98,96 4 

106 JIRKA a spol. s.r.o. 138 675 775,90 99,00 5 

107 2TS s.r.o. 138 727 140,90 99,03 4 

108 RS-Iscar s.r.o. 138 776 449,81 99,07 11 

109 STFINIŠ s.r.o. 138 825 678,11 99,10 1 

110 AQUA CHEMIE s.r.o. 138 872 678,11 99,14 11 

111 Lankwitzer, Premium Coatings 138 919 147,41 99,17 9 

112 matis s.r.o. 138 961 356,16 99,20 1 

113 BEVEL, s.r.o. 138 999 595,29 99,23 2 

114 FLOW TECH, s.r.o. 139 034 845,29 99,25 2 

115 COMET OBALY, s.r.o. 139 069 845,29 99,28 5 

116 alfa VSF ferrum s.r.o., 139 102 852,79 99,30 9 

117 Essa s.r.o. 139 134 815,29 99,32 2 

118 M & B Calibr,spol.s.r.o. 139 166 293,54 99,35 4 

119 Palige-Schweißtechnik 139 196 885,30 99,37 2 

120 FRANKSTAHL 139 225 767,80 99,39 1 

121 Walter Stauffenberg GmbH  Co.KG 139 254 588,21 99,41 11 
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122 EM BRNO s.r.o. 139 282 763,21 99,43 1 

123 VINGU-Steel,s.r.o. 139 310 025,71 99,45 2 

124 MECHANIKA Prostějov 97, družstvo 139 336 925,71 99,47 22 

125 HBC-radiomatic,CZ s.r.o. 139 363 268,21 99,49 4 

126 BARVY-LAKY MARÁK 139 388 474,76 99,50 8 

127 INTERFLON Czech, s.r.o. 139 413 454,76 99,52 6 

128 GOLEMTECH 139 437 611,01 99,54 1 

129 RETOS Varnsdorf s.r.o. 139 461 461,14 99,56 1 

130 PUMA MB a.s. 139 483 618,64 99,57 1 

131 METALCOM Kutná Hora a.s. 139 505 036,26 99,59 7 

132 Haberkorn Ulmer s.r.o. 139 526 383,71 99,60 15 

133 CRA, a.s. 139 547 443,71 99,62 4 

134 NEKR SERVIS s.r.o. 139 568 074,96 99,63 5 

135 LASER TECHNOLOGY s.r.o. 139 587 932,46 99,65 12 

136 LUKO STROJÍRNY s.r.o. 139 606 966,21 99,66 2 

137 ABC STEEL, s.r.o. 139 624 015,96 99,67 1 

138 SAND-ROM BEER ROMAN 139 640 903,46 99,68 1 

139 CIMCOOL EUROPE B.V. CZECH BRANCH 139 657 607,21 99,70 3 

140 ZACHA s.r.o. 139 673 903,71 99,71 1 

141 AC Steel a.s. 139 689 741,21 99,72 1 

142 F.Reyher Nchfg.GmbH & CO.KG 139 705 193,95 99,73 7 

143 PIERCE & VALMEN s.r.o. 139 720 385,20 99,74 6 

144 Techlan Chudoba s.r.o. 139 735 322,70 99,75 1 

145 GANAS s.r.o 139 749 775,58 99,76 2 

146 DENIOS s.r.o. 139 763 906,83 99,77 1 

147 VZDUCHOTECHNIK, s.r.o. 139 777 316,51 99,78 1 

148 ARCUS ENGINEERING, spol. s r.o. 139 790 691,51 99,79 7 

149 REYHER 139 803 574,59 99,80 5 

150 Strojírny Prostějov, a.s. 139 816 409,59 99,81 2 

151 CONTROL TECHNIQUES BRNO s.r.o. 139 827 909,59 99,82 1 

152 UNIMETRA, spol. s.r.o. 139 839 240,34 99,83 5 

153 EMP s r.o. 139 850 300,34 99,83 1 

154 BUFAB CZ s.r.o. 139 861 256,59 99,84 7 

155 SOLLAU 139 871 938,84 99,85 4 

156 SC PROFESSIONAL s.r.o. 139 882 071,70 99,86 1 

157 Blum-Novotest s.r.o. 139 891 471,70 99,86 1 

158 Jinpo 139 900 199,20 99,87 1 

159 MEKR'S s.r.o. 139 908 626,81 99,88 8 

160 CHOVSERVIS a.s. 139 916 839,91 99,88 6 

161 Fe-MAT Hruban spol. s r.o. 139 924 792,16 99,89 32 

162 KL-TECH s.r.o. 139 932 290,91 99,89 1 

163 Pavel Veselý 139 939 300,86 99,90 2 
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164 KAISER+KRAFT 139 946 250,86 99,90 1 

165 AXIMA, spol.s r.o. 139 953 030,49 99,91 2 

166 TRUMPF PRAHA, spol. s r.o. 139 959 655,49 99,91 1 

167 FABORY CZ Holding s.r.o. 139 966 114,56 99,92 3 

168 TOS VARNSDORF a.s. 139 972 527,06 99,92 1 

169 GMS velkoobchod, s.r.o. 139 978 481,06 99,93 4 

170 PROFIL a spol. v.o.s. 139 984 408,56 99,93 2 

171 SVAT ŠABATKA 139 990 208,86 99,93 1 

172 HYDAC spol. s r.o. 139 995 937,88 99,94 1 

173 KAVON CZ s.r.o. 140 001 561,88 99,94 2 

174 Renishaw Plc 140 006 706,13 99,95 1 

175 Hydroma, spol.s.r.o. 140 011 808,63 99,95 1 

176 PRAMARK, s.r.o. 140 016 858,13 99,95 1 

177 KH Trading s.r.o. 140 020 833,13 99,96 2 

178 PERFO LINEA a.s. 140 024 776,88 99,96 2 

179 NEREZOVE MATERIALY, s.r.o. 140 028 709,56 99,96 4 

180 THERMIS spol. s r.o. 140 032 346,94 99,96 1 

181 OBI Česká republika s.r.o. 140 035 844,66 99,97 7 

182 Sonepar Česká republika spol. s r.o. 140 039 178,71 99,97 1 

183 Libor Čejka 140 042 487,46 99,97 1 

184 PQS TECHNOLOGY, LTD. 140 045 762,21 99,97 1 

185 FARAVELLI s.r.o. 140 048 937,65 99,98 1 

186 KGF HYDRAULIKA s.r.o. 140 051 884,90 99,98 1 

187 U věžiček s.r.o. 140 054 526,28 99,98 3 

188 REGÁLY-NET, s.r.o. 140 056 993,08 99,98 1 

189 Poppelmann 140 059 394,49 99,98 1 

190 Jarmila Michnová 140 061 619,49 99,99 2 

191 Alois Slepánek Kartáčnictví 140 063 806,99 99,99 1 

192 MP toner spol. s.r.o. 140 065 809,49 99,99 1 

193 SIMAF CZ s.r.o. 140 067 709,99 99,99 2 

194 Ložiska Mělník s.r.o. 140 069 547,79 99,99 1 

195 POSAMO-řetězárna, spol. s r.o. 140 071 154,04 99,99 1 

196 Hoňka s.r.o. 140 072 744,96 99,99 3 

197 NESKAN, s.r.o. 140 074 069,96 99,99 1 

198 Procházka MP s.r.o. 140 075 369,96 99,99 4 

199 Conrad Electronic 140 076 619,96 100,00 1 

200 OPP CENTRUM s.r.o. 140 077 774,93 100,00 2 

201 Kesselgruber 140 078 617,90 100,00 2 

202 KOVIMA, s.r.o. 140 079 401,06 100,00 2 

203 ELO TOMAN s.r.o. 140 080 044,71 100,00 1 

204 UNICODE MD s.r.o. 140 080 664,51 100,00 1 

205 SITAP, s.r.o. 140 081 166,15 100,00 1 
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206 ELIMA ELEKTRO s.r.o. 140 081 652,73 100,00 1 

207 Černý Bohuslav 140 082 024,70 100,00 3 

208 Petr Nedbal AGROSLUŽBY 140 082 391,43 100,00 3 

209 GUFERO s.r.o 140 082 592,71 100,00 3 

 


