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1 Úvod 

 

Jako téma mé diplomové práce jsem si vybral snižování nákladů v nákupním procesu. 

Tato oblast je velmi zajímavá a také velmi široká. Nákupní činnosti tvoři nedílnou a velmi 

důležitou součást nejen výrobních podniků. 

 

I v současné době se potýká celý svět s důsledky tzv. ekonomické krize, která naplno 

propukla v roce 2008 a způsobila pokles růstu ekonomiky v celém světě. To samozřejmě mělo 

velký vliv na každou organizaci, které se tak mohly potýkat s problémy odbytu. Snižování 

nákladů v nákupním procesu představuje jednu z možností, kde organizace může ušetřit, tím 

snížit cenu svého produktu a stát se konkurenceschopnější. Tyto procesy optimalizace by 

neměly jen reagovat na nedávné nebo současné ekonomické problémy, ale měly by být 

systematicky začleňovány a rozvíjeny v každé organizaci. 

V oblasti nákupu už nejde jen o hledání nejnižších cen nakupovaných vstupů nebo 

snižování počtu personálu, který ho zajišťuje. Není možné toto provádět do nekonečna. 

Budoucností snižování nákladů je zlepšování procesů, a to nejen uvnitř organizace, ale také 

napříč celým řetězcem – od dodavatelů až po odběratele. 

 

Ve své práci se zaměřím na dodavatelské řetězce a na partnerství s dodavateli. 

Snižování nákladů nemusí být přímo viditelné, jako např. když nakoupíme nějaký vstup 

levněji. Zde je nutné si uvědomit, že náklady odběratelské organizaci ovlivní, když sama bude 

s dodavatelem spolupracovat na zlepšení procesů dodávek, zvyšování jakosti, zavádění 

nových technologií, systémů řízení. Dokonce silné odběratelské organizace mohou zasahovat 

do výrobních i nevýrobních procesů dodavatelů i do výběru jejich dodavatelů. Snížení 

nákladů u dodávek dodavatelů, zlepšování kontrolních mechanismů, společné vzdělávání 

zaměstnanců … To vše může vést ke zkvalitňování dodávek, snížení počtu vad a v konečném 

důsledku k potřebnému snížení celkových nákladů. 
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V teoretické části své práce se budu zabývat základními pojmy nákupního procesu, 

popíši fungování dodavatelského řetězce a partnerství s dodavateli. V další části představím 

společnost, ve které budu zkoumat danou problematiku. Na základě poznatků z teoretické 

části budu poté v praktické části analyzovat jednotlivé prvky dodavatelského řetězce. 

Cílem mé práce je poté navrhnout doporučení, ve kterých by se společnost mohla 

zlepšit. 

Metody, které použiji, jsou deskripce a analýza současného stavu společnosti, v závěru 

pak syntéza poznatků. 

Informace pro praktickou část budu získávat hlavně formou osobních rozhovorů 

s ředitelem nákupu společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

 

 

 

 

 



 

 3 

2 Teoretická východiska dané problematiky 

2.1 Nákup 

Otázky související s managementem nákupu a zásob se týkají každého podniku, bez 

ohledu na obor působnosti – odvětví výroby, obchodu či služeb, ale i bez ohledu na to, zda jde 

o organizaci hospodářskou či neziskovou. 

Nákup má významný podíl na podnikovém úspěchu. Nákup představuje všechna 

opatření směřující k zajištění relevantních zdrojů. 

 

Nákupem můžeme chápat: [17] 

• funkci – jako významný úkol v rámci souboru podnikových aktivit (nákup, výroba, 

prodej), 

• proces – jako průběh dispozice s dodávaným zbožím, 

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

 

2.1.1 Proces nákupu 

Nákup jako proces zahrnuje úkoly realizované na nákupním trhu, jejichž úkolem je 

zajistit výrobní materiál (suroviny, polotovary, hotové výrobky), zařízení a služby pro interní 

zákazníky ve výrobě, výzkumu a vývoji a dalších odděleních. Dále z nákupu vyplývají úkoly, 

které je nezbytné zajistit a plnit, aby se organizace udržela na trhu. 

 

Úkoly nákupu lze shrnout takto: [17] 

• identifikace, ujasnění, plánování a sledování potřeb (přesně a včas zjišťovat budoucí 

předpokládané potřeby), 

• stanovení velikosti a termínů potřeby, 

• hledání dodavatelů (zjišťovat a volit optimální zdroje pro uspokojování těchto potřeb), 

• posuzování nabídek a volba dodavatele, 

• tvorba objednávky (uzavírání smluv), 

• doprava, kontrola a zúčtování dodávky (projednávat změny a odchylky, sledovat 

plnění), 

• skladování (zajistit efektivní fungování skladového hospodářství, regulovat stav 

zásob), 
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• vyskladnění (zabezpečení výdeje a přesunu materiálu na místo potřeby), 

• zhodnocení nákupu. 

S těmito úkoly souvisí také systematické zabezpečování souvisejících personálních a 

organizačních procesů a vytvoření odpovídajícího informačního systému. 

Předpokladem plnění je spolupráce s dalšími útvary, jako např. útvar financí, 

účetnictví, výroby, kontroly, logistiky, kvality, plánování, obchod apod. [3] 

 

Cíle určují budoucí stav, kterého má být dosaženo. Podle cílů se vytváří plán, který má 

dovést organizační jednotku ve stanoveném čase k vytyčeným cílům. 

 „Cílem nákupu by mělo být vytvoření dlouhodobých vztahů k vnějším zdrojům. 

Firma očekává od nákupu efektivní řešení, dosažené při optimálních dopravních, transakčních 

a dalších nákladech, a to v nejkratším možném čase a při nejlepší kvalitě, spolu s neustálým 

vyhledáváním dalších možností kooperace, vzájemné koordinace atd.“ [17] 

 

Cíle nákupu jsou: [18] 

• uspokojování potřeb 

o dodat hmotné i nehmotné vstupy na správné místo v potřebném množství, 

sortimentu, kvalitě, čase 

• snižování nákupních nákladů 

o na předmět nákupu 

o na procesy spojené s nákupem 

o v důsledku deficitu (neuspokojení potřeb) 

• zvyšování jakosti nákupu 

o snižování počtu vadných produktů (nejlépe nulová úroveň vad) 

• snižování nákupního rizika 

o spojené s možností nedodání vstupů v důsledku neplánované události 

o riziko servisu 

o rizika spojená s cenou vstupů 

• zvyšování flexibility nákupu 

o zajištění vhodných alternativ v případě potřeby v budoucnu 

o rychle se přizpůsobovat daným podmínkám 

• podporování ostatních nákupních cílů 

o důsledky jednání firmy na okolí 
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Faktory ovlivňující nákupní rozhodnutí: [18] 

• podmínky dodávky 

o firmy uzavírají kupní smlouvy, kde jsou formulovány přesné dodací a platební 

podmínky 

• jakost 

o jde o skupinu vlastností, které by měl produkt splňovat 

o pro odběratele je důležité zajistit vhodný materiál za co nejnižší cenu a s co 

nejvyšší kvalitou 

• množství 

o firma si musí zajistit požadované množství vstupů 

o možnost slev při odběru velkého množství může přinášet slevy, ale i rizika 

spojená s nadměrným množstvím zásob a skladováním 

o nákup v malém množství znamená častější objednávky  

• cena 

o výše ceny musí být posuzována s ohledem na množství, kvalitu a další služby 

poskytované s dodávkou (servis, záruka) 

• čas 

o firma se musí rozhodnout, kdy nakoupit, a musí počítat s dodací lhůtou 

o nutné koordinovat čas objednávky, dodání zboží a množství dodávaného 

materiálu 

• dodavatel 

o vybrat kompetentního dodavatele 

 

Při nákupu musí firma provádět řadu rozhodnutí. Počet rozhodnutí, počet lidí, kteří 

rozhodnutí provádějí, obtížnost a délka rozhodování záleží na situaci.  

Podle stupně novosti můžeme nákupní situace rozdělit do 3 typů: [18] 

• nový nákup 

o nakupující řeší nový problém a potřebují velké množství nových informací 

o velká příležitost pro dodavatele předvést se a získat největší vliv 

• přímý opakovaný nákup 

o jde o stálý, opakující se sortiment nákupu 

o zajišťovány opakované potřeby 

o existuje seznam přijatelných dodavatelů 



 

 6 

o obchoduje se podle zaběhlého postupu 

• modifikovaný opakovaný nákup 

o situace není nová, ale je potřeba obstarat nové informace a zhodnotit další 

alternativy 

o nakupující mají dobře definována kritéria, hledají dodavatele, který splní 

potřeby 

 

Hlavní oblasti nákupu dle Šlapoty jsou: [15] 

• výrobní nákup – zaměřuje se hlavně na nákup surovin, materiálů pro výrobu, dílů 

• nevýrobní nákup – zajišťuje nákup položek nesouvisejících přímo s výrobou. Patří 

sem stroje, náhradní díly, režijní materiál, budovy, služby 

• strategický nákup – určuje současnou i budoucí nákupní strategii se zohledněním 

cílů firmy 

 

Součástí činností nákupu je i nákupní marketing, který se zabývá systematickým 

sběrem, analýzou a vyhodnocováním informací o nákupním trhu. Využívá se zde nákupní 

marketingový mix, který zahrnuje: [3] 

• informační mix (vytvoření a využití informačního systému při rozhodování), 

• komunikační mix (soubor nástrojů uplatňovaných v komunikaci, výzkum a volba 

dodavatelů), 

• dodavatelský mix (volba optimálních dodavatelů), 

• konkurenční mix (identifikace konkurenční situace mezi dodavateli), 

• cenový mix (provádění optimální cenové politiky nákupu), 

• výrobkový mix (rozhodování o optimální variantě nakupovaného výrobku), 

• mix kvality (zajišťování kvality v dodavatelsko-odběratelských vztazích), 

• množstevní mix (rozhodování o výši a frekvenci dodávek), 

• termínový mix (schopnost podniku časově usměrňovat hmotné a informační 

toky), 

• mix nákupních podmínek (vyžadování optimálních platebních, dodacích a 

logistických podmínek). 
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2.1.2 Organizace nákupu 

Každý systém se musí chovat podle určitých pravidel, aby mohl správně fungovat. 

Organizace nákupu řeší míru a formu centralizace, umístění a postavení nákupního oddělení 

v organizační struktuře, vztah k ostatním útvarům podniku a vnitřní dělbu práce (pravomoci a 

odpovědnosti). Systém tvorby organizace by neměl být úplně přejatý. Společnost by si měla 

najít vlastní vhodný systém a přitom se může nechat inspirovat zkušenostmi jiných. 

 

Míra centralizace značí, kolik míst ve společnosti se zabývá nákupem. Centralizovaný 

nákup zajišťuje veškeré potřeby na jednom místě. Výhodou je efektivnější hospodaření a lepší 

pozice při vyjednávání s dodavateli. Nevýhodou je snížení pružnosti. Ve velkých 

holdingových společnostech se využívá kompromisní řešení, které kombinuje výhody 

centralizace i decentralizace. Část společných potřeb jsou zajišťovány pro dceřiné společnosti 

centrálně, zbytek je decentralizován do příslušných útvarů nákupu. 

Umístění a postavení nákupního oddělení v organizační struktuře souvisí se vztahem 

k ostatním útvarům podniku. Oblast nákupu může být sloučena s logistikou a případně i 

skladováním. Výhodou je plynulejší komunikace s dodavatelem a nákupce zajišťuje samotný 

nákup, dopravu a případně optimální skladové zásoby. V případě složitých požadavků 

zákazníka může být nákup sloučen s prodejem, aby bylo možné plně vyhovět. Ve velkých 

firmách se nejčastěji vyskytuje varianta specializovaného oddělení.  

Vnitřní dělba práce může být organizována podle různých hledisek – funkční (podle 

obsahu činností), dodavatelské (podle jednotlivých dodavatelů), místní (podle lokality, 

regionů, kde se nakupuje zboží), sortiment materiálu (podle materiálových skupin). Funkčně 

centralizovaný nákup je rozdělen podle jednotlivých činností (nákup, sklad, doprava …) a 

každá oblast spravuje všechny materiálové skupiny. Funkčně decentralizovaný nákup 

s materiálovou specializací je naopak rozdělen do skupin podle materiálové skupiny a každá 

skupina zajišťuje všechny činnosti. 

Důležitou osobností nákupního oddělení je vedoucí osoba, která pracuje jako manažer 

a ovlivňuje práci podřízených. Mezi základní činnosti, které by měly být vykonávány, patří: 

• prosazování vhodného stylu vedení, budování příznivého organizačního klima a 

kultury, 

• motivace pracovníků, možnost delegace pravomocí. 

 



 

 8 

2.2 Nákupní logistika 

Samotná logistika je vymezována jako nauka o tocích, které jsou uskutečňovány při 

uspokojování požadavků po produktech. Tokem je myšlena posloupnost stavů pohybu a 

přerušení pohybu (stav klidu). Toky mohou mít podobu fyzickou (suroviny, materiály), 

informační (dokumenty) a peněžní (příjmy a výdaje). [6] 

Logistická síť je strukturou, která vzniká propojením procesů, v nichž se uskutečňují 

toky. Pokud je tato struktura liniová, nazývá se logistický řetězec. 

Pojem logistika v průběhu času nabývala různých významů. Ve starověku označovalo 

praktické počítání a ještě ve 20. století se tím označovala matematická a symbolická logika. 

Ve 2. polovině 20. století se začíná používat pro sklady zásob a dále pro zásobování hlavně 

pro armádu. [13] Současná definice NATO uvádí: „Logistika je nauka o plánování, provádění 

přesunu a o technickém zabezpečení sil.“ [10] Díky průmyslu byly ve vojenství zaváděny 

integrované logické řetězce zabezpečené informačními systémy s cílem optimalizace zásob a 

snížení nákladů. 

Do současné doby vzniklo mnoho definic od různých autorů. Pernica ve své knize 

analyzuje tyto definice a zkoumá určité znaky. Klíčovou součástí je hlavně tok materiálu, čas 

a prostor a důraz na sladění. Starší definice nejčastěji logistiku spojují s řízením 

(managementem). Od 90. let nabývá na významu integrace systémů a v definicích se více 

objevuje komplexnost, systémovost, koordinace, synchronizace a optimalizace, zvyšování 

pružnosti a přizpůsobivosti, vztahy k tržnímu prostředí (trh, zákazníci). Z toho potom autor 

vyvozuje definici, která všechny tyto pojmy zahrnuje: „Hospodářská logistika je disciplína, 

která se zabývá systémovým řešením, koordinací, synchronizací a celkovou optimalizací 

řetězců hmotných a nehmotných operací, vznikajících jako důsledek dělby práce a spojených 

s výrobou a s oběhem určité finální produkce. Je zaměřena na uspokojení potřeby zákazníka 

jako na konečný efekt, kterého se snaží dosáhnout s co největší pružností a hospodárností.“ 

[10] 

 

Všechny strany, které se přímo či nepřímo podílejí na logistickém řetězci, můžeme 

nazvat subjekty logistiky. Kromě samotných výrobců a poskytovatelů služeb a jejich 

dodavatelů lze jako subjekty označit distributory, obchodní společnosti, dopravce, dodavatele 

technických prostředků, orgány státní správy, poradenské a projektové organizace atd. Do 

pasivních prvků řetězce řadíme zboží (suroviny, materiál, díly, výrobky), obaly a přepravní 

prostředky, odpady i informace. Jako aktivní prvky označujeme ty prostředky, jejichž 
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působením se toky pasivních prvků realizují – technické prostředky a zařízení pro manipulaci, 

přepravu, skladování, balení a prostředky pro operace s informacemi. Nedílnou součástí jsou 

lidé.  [10]  

 

Nákupní logistika je jen jedna část z celého logistického systému, která se zabývá 

nákupem a zásobováním organizace. „Nákupní logistika se zabývá plánováním, řízením a 

realizací vlastního toku surovin, materiálů a výrobků a informací tak, aby se jejich správné 

množství, ve správné kvalitě a ve správný čas dostalo na správné místo, tj. na místo spotřeby 

nebo užití“ [18], a to s vynaložením přiměřených nákladů (za správnou cenu). [13] 

Nákupní logistika se snaží optimálně harmonizovat místa, kde se stýkají navazující 

subsystémy (tzv. uzly nebo body rozpojení), a to časově, kapacitně, technologicky, 

organizačně a informačně. A tak může logistika přispět ke zvyšování výkonných postupů 

v podniku. 

 

Důležitým základem logistické orientace podnikového managementu je systémové 

myšlení. Lidé zabývající se logistikou musí ovládat široké spektrum vědomostí a musí umět 

tyto vědomosti vhodně skládat a používat, chápat širší souvislosti, identifikovat skryté vazby. 

Nestačí tedy jen optimalizace dílčích oblastí, ale je vždy nutné hledat optimální řešení 

pro logistický systém jako celek. 

Lidé zabývající se nákupní logistikou ale nemusí vědět přesně, co nakupují, a nejsou 

ani zodpovědní za výběr dodavatelů. Nákupní logistik dostane jen požadavek o potřebném 

zboží, množství, termínu dodání atd. [15] 

 

V nákupní logistice se rozhoduje 

• o dodávkové cestě a způsobu realizace dodávek (počet článků), 

• o řešení dodávkového režimu (velikost a pravidelnost dodávek, řešení odchylek), 

• o logistickém zabezpečení dodávek (doprava, balení, skladování), 

• o logistickém zabezpečení vstupu výrobků do podniku a toku uvnitř podniku, 

• o rozsahu a obsahu logistických služeb uvnitř podniku, 

• o technologii, technickém vybavení a o organizaci logistických procesů. 
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Při klasifikaci logistických nákladů se vychází hlavně z tzv. ekonomického pojetí, 

které je důležité pro manažerská rozhodnutí. Tyto náklady lze rozdělit do 4 skupin: 

• náklady na organizování a řízení toku (vystavení, přijetí a správa objednávek, řízení 

zásob), 

• náklady na uskutečňování toku (na dopravu, překládku, manipulaci), 

• náklady na držení zásob (náklady ušlých příležitostí, náklady spojené se skladováním, 

náklady spojené s rizikem), 

• náklady vyvolané nedostatečnou úrovní logistických služeb (penále za zpoždění, ztráta 

důvěry). 

 

2.3 Dodavatelský řetězec (Supply Chain) 

Na straně vstupu existuje celá množina dodavatelů, od prvotních subdodavatelů až po 

finální dodavatele, stejně tak jako na straně výstupu složitá síť odbytových cest tvořených 

různými zprostředkovateli odbytu až po konečného spotřebitele. [13] 

Výsledkem vyhledávání a snahy podniků o udržení vztahů mezi různými podniky je 

propojování do sítí, které vytváří nové sociální, politické a ekonomické vztahy. To s sebou 

přináší problematiku vytvoření a technického zabezpečení takových sítí a taky jejich 

plánování, řízení a kontrolu. Významnou roli v rozvoji sítí hraje dynamický a systémový 

rozvoj informačních a komunikačních technologií. [17] 

V současné době již nestačí vnitřní úsilí firmy (vnitropodnikové řízení). Úspěšnost 

firmy se odvíjí od úspěšnosti celé sítě. Důležitá je řízená kooperace mezi firmami podílejícími 

se na výsledném produktu. Pro tento komplexní proces, zahrnující dodavatele, výrobce a 

odběratele, se ujalo označení supply chain (dodavatelský řetězec). Řízení těchto procesů, 

které přesahují podnik, je označováno jako supply chain management (řízení dodavatelského 

řetězce). 

Řetězec je tak konkurenceschopný, jak jsou všichni účastnící řetězce, resp. jeho 

nejslabší článek. [17] Konkurence mezi jednotlivými firmami se v současnotsí mění na 

konkurenci celých řetězců. 
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Obrázek 2.1 Stupně integrace dodavatelské řetězce [17] 

 

Dodavatelský řetězec má úzký vztah k logistickému řetězci. Dříve byla logistika 

chápána jako skladování a přeprava. V současnosti se logistika neomezuje jen na tuto malou 

oblast, ale je to průřezová funkce, která pokrývá nákup, výrobu i odbyt a zahrnuje taky 

procesy mezi podniky. Rozdíl mezi logistickým řetězcem a dodavatelským řetězcem lze 

spatřit ve stupni propojení jednotlivých článků. Zatímco v logistickém řetězci rozhodují 

jednotliví účastníci podle vlastní ekonomické představy bez ohledu na ostatní články, 

základem dodavatelského řetězce je sledování dodavatelsko-odběratelských vztahů, sladění a 

odsouhlasení toků všemi zúčastněnými. Dodavatelský řetězec představuje řízení tvorby 

hodnot mezi různými partnery, a to spoluprácí, která přesahuje samotné podniky. Podniky 

nemohou prosazovat individuální optima, musí se dojít ke globálnímu optimu. [17] Tento 

pracovní vztah mezi odběratelem a dodavatelem, který by měl být budován na základě 

vzájemné důvěry a měl by přinášet hodnotu oběma stranám, lze nazvat partnerství. 

Konečným cílem vytvoření tohoto řetězce je dosáhnout nejlepšího výsledku pro celou 

hodnototvornou síť. Podniky neztrácejí svoji samostatnost, zůstávají právně a ekonomicky 

samostatní. Částečně ztrácí samostatnost ve strategických rozhodnutích. Odběratelé mohou 

mít více dodavatelů, dodavatelé stejně tak více odběratelů, ale oba tím nesmí ohrozit principy 

řetězce. 

Rizikem v takových sítích je, kromě částečné ztráty autonomie, částečná nejistota 

vyplívající z omezených informací o partnerovi a nemožnosti předpokládat jeho jednání, 

vytváření závislosti a zpřístupnění citlivých informací. 
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Mezi hlavními důvody vytváření řetězců může být 

• globalizace trhu a růst konkurence, 

• zvyšování nákladů (např. na přepravu), 

• potřeba snižovat zásoby. 

 

Mezi přínosy vytvoření řetězce lze uvést: 

• snížení nákladů, 

• zvýšení flexibility (snížení času reakce na změny, více času na reakci), 

• snížení komplexnosti, 

• získání know-how, podpora inovací, 

• redukce ztrát způsobených nízkou jakostí, 

• možnost zdokonalení operací v rámci řetězce,  

• snížení počtu dodavatelů a s tím potřebu rozsáhlé administrativy, 

• snížení rizika nedodání. 

 

Každý vztah by měl být budován na základě určitých principů. Základní principy 

partnerství definoval už v roce 1985 Kaoru Ishikawa ve své publikaci o TQM. Mezi tyto 

principy patří: [7] 

• odpovědnost obou partnerů za management jakosti, 

• odběratel i dodavatel by si měli vážit své nezávislosti a nezneužívat to, 

• odběratel musí předávat jasné a postačující informace na dodávky, 

• oba partneři by měli uzavírat rozumnou dohodu s ohledem na jakost, cenu, 

množství, termín dodávky a způsob plateb, 

• dodavatel je odpovědný za jakost, která musí uspokojit odběratele, 

• partneři by se měli dohodnout na způsobu kontrol a na postupech, jak řešit 

problémy při dodávkách s porozuměním, 

• předávat si informace s cílem zlepšování jakosti, sdílet příklady z praxe, řídit 

společné aktivity jako plánování, výrobu, skladování, 

• řídit se požadavky konečných zákazníků, 

• vkládat do vztahu více než povinné minimum, 

• obě strany musí mít pocit uspokojení svých zájmů. 
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Mezi mezinárodní normy a uznávané modely, které se věnují této problematice, patří: 

• ČSN EN ISO 9000, která se zabývá managementem jakosti a jen nepřímo 

partnerstvím, 

• ČSN EN ISO 9001, která vymezuje v jedné části základní povinnosti organizace 

při nakupování (hodnocení a výběr dodavatele, dodávky, ověřování shody), 

• ČSN EN ISO 9004 obsahuje přímo oddíl věnovaný dodavatelům a partnerství, 

• EFQM Model Excelence, který je stále rozvíjen odborníky a jedna z jeho zásad je 

právě rozvoj partnerství s dodavateli, vytváření trvalých vztahů. 

 

Partnerství s dodavateli přesahuje samotné procesy nákupu a nemůže být součástí jen 

několika organizačních jednotek. Musí být rozvíjeno za účasti mnoha článků včetně 

vrcholového vedení, které by mělo tvořit dlouhodobé východisko rozvoje takových vztahů. 

 

Partnerství s dodavateli zahrnuje mnoho provázaných procesů mimo samotných 

dodávek, které zahrnují [7] 

• tvorbu politiky a strategie vztahů s dodavateli, 

• definování požadavků na dodávky, 

• hodnocení a výběr dodavatelů, 

• společné plánování s dodavateli, 

• posuzování stavu vyzrálosti systému managementu u dodavatele, 

• ověřování shody dodávek, 

• průběžné hodnocení výkonnosti dodavatelů, 

• motivování dodavatelů, 

• neustálé zlepšování dodavatelů, 

• komunikaci s dodavateli, 

• administraci procesů, zlepšování a rozvoj programu partnerství s dodavateli. 

 

2.3.1 Tvorba politiky a strategie vztah ů s dodavateli 

Tvorba politiky a strategie vztahů s dodavateli by měla tvořit základní část budování 

vztahů a měla by být budována z obecné politiky a strategie společnosti. Vrcholový 

management by měl definovat základní dlouhodobé přístupy ke svým dodavatelům. Tyto 

postoje by měly být jednak veřejně dostupné, aby k nim např. potencionální partneři měli 
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přístup, ale také sdílené uvnitř firmy – řídící pracovníci mohou podle toho dále formovat 

chování na nižších úrovní a rozhodovat. 

 

Mezi základní prvky těchto vztahů lze uvést 

• volba základny vztahů s dodavateli – jestli vztahy budou založeny na nedůvěře a 

postoji k dodavateli jako protivníkovi nebo naopak na rovnoprávnosti, důvěře, 

úctě, 

• míra preference jakosti nad jinými hledisky – zda dodavatel preferuje co nejnižší 

cenu před ostatními kritérii nebo je jakost nejdůležitější, 

• stanovení strategicky významných dodavatelů – odběratelé mají mnoho 

dodavatelů a je nemožné se všemi udržovat vztah na stejné úrovní. Odběratelé by 

si měli stanovit kritéria, podle kterých vyberou významné dodavatele a s kterými 

budou udržovat a rozvíjet partnerství, 

• volba mezi strategií dodavatelského vějíře nebo strategií výlučných dodavatelů – 

rozhodnutí, zda udržovat vztahy s více než jedním dodavatelem (minimalizuje to 

riziko přerušení dodávek při výpadku a vytváří konkurenční prostředí, které tlačí 

na snižování cen) nebo jednotlivými preferovanými dodavateli (což umožňuje 

zjednodušení komunikace, snížení nákladů na pravidelná hodnocení, navázání 

dlouhodobé spolupráce, zaručenou kvalitu), 

• stanovení klíče k redukci dodavatelů – velké množství dodavatelů snižuje 

schopnost všechny sledovat, zvyšuje riziko omylů, zvyšuje variabilitu znaků 

jakosti, na druhou stranu ale podporuje konkurenci, 

• rozhodnutí, zda volit interní nebo externí dodavatele – který z nich dokáže lépe 

plnit požadavky, 

• určení míry preference dlouhodobých vztahů – zahrnuje uzavírání dlouhodobých 

smluv namísto jednotlivých dodávek, které motivuje dodavatele a zvyšuje jistotu, 

• určení rozsahu a podmínek poskytování technické pomoci dodavatelům – 

odběratel může pomoci dodavateli s řešením určitých problémů na své náklady, 

např. zapůjčením svých prostředků, spoluúčast při investicích, konzultace, 

• principy logistiky – volba fungování systému dodávek a skladů, just-in-time 

dodávky, minimalizace zásob, 

• stanovení pravidel chování při komunikaci – stanovit etický rámec, přípustné 

formy komunikace, rozsah poskytovaných informací, 
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• zohlednění jiných hledisek jako sociální a environmentální odpovědnost – 

přístupy, které mohou mít vliv na okolní společnost, by měly být sdílený v celém 

řetězci. 

 

2.3.2 Definování požadavk ů na dodávky a dodavatele 

Definování požadavků na nakupované vstupy by nemělo být opomíjeno. Podceňování 

a neschopnost jasně a přesně definovat požadavky může vést nejen k nutnosti další 

komunikace s dodavatelem, ale také k neshodám v dodávkách a následným reklamacím. To 

vše může pak zvyšovat náklady a nedůvěru mezi partnery.  

Postup při vytváření požadavků by měl obsahovat shromažďování podkladů od všech 

zainteresovaných stran, definování, přezkoumávání a kontrolu úplnosti požadavků, konečné 

schválení a projednávání požadavků s dodavateli.  

Definování požadavků by mělo zohledňovat základní podklady pro nákup 

(podnikatelský plán, požadavky legislativy, informace od zákazníků), samozřejmě musí 

obsahovat nezbytné požadavky na nákup (cena, množství, kvalita apod.) a také by nemělo 

postrádat požadavky na procesy a systémy u dodavatelů (certifikace, management jakosti). 

 

2.3.3 Hodnocení a výb ěr dodavatel ů 

Procesy hodnocení a výběru vhodných dodavatelů se stávají samozřejmostí ve všech 

větších organizacích, liší se jen přístupy, náročností, kritérii a vyhodnocováním. Hlavním 

důvodem je prevence před rizikem, efektivní spolupráce a snížení nákladů. Organizace si 

budují databáze, ze kterých poté mohou vybírat potencionální dodavatele. Mezi vstupy pro 

hodnocení patří výkonnost, výsledky auditů, reference, způsobilosti dodavatele poskytovat 

požadované služby. 

 

Celý proces hodnocení můžeme rozdělit na tři fáze: 

• předběžné hodnocení dodavatelů, kdy organizace posuzuje první vzorky dodávek, 

systém managementu dodavatele (hodnocení procesů u dodavatele, jak jsou 

schopni zabezpečit dodávky, spolehlivost, jaké využívají technologie), reference. 

Tím lze zúžit okruh dodavatelů.  

• hodnocením potenciální způsobilosti dodavatelů se snaží organizace zjistit, jestli a 

jak by bylo možné s daným dodavatelem dlouhodobě spolupracovat. Odběratel si 
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může vyžádat nezávislý audit, který má získat patřičné informace o míře splnění 

požadavků. 

• hodnocení dodavatelů podle dalších kritérií zahrnuje ostatní a specifické 

požadavky odběratele jako zkušenosti z předchozích období, platební podmínky, 

vzdálenost dodavatele, přistup k ochraně životního prostředí 

 

 
Obrázek 2.2 Hodnocení a výběr dodavatelů [7] 

 

Komunikace s dodavatelem by, kromě samozřejmého oznámení výsledku výběrového 

řízení včetně informací týkajících se jeho hodnocení, měla obsahovat i náměty na zlepšení 

jako zpětnou vazbu na hodnocení, požadavky na budoucí dodávky, rozsah společného 

plánování, vyjasnění obsahu a podmínek smlouvy a nakonec i podmínky a pravidla pro další 

komunikaci. 

 

2.3.4 Společné plánování s dodavateli 

Při spolupráci dodavatele a odběratele se začínají projevovat znaky týmové práce a 

jednou z takových nejvýraznějších činností je společné plánování. Tento pojem zahrnuje 

činnosti, které jsou realizovány zástupci od obou partnerů a mají za úkol optimalizovat 

procesy týkající se partnerství. Mezi největší oblasti společného plánování patří: 
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• plánování jakosti dodávek – dodavatel si může pozvat zástupce odběratele. 

Plánování se týká vzájemné dohody o rozsahu a postupech dodávek, rozsahu 

potřebné dokumentace týkající se jakosti, odpovědností a pravomocí za činnosti 

zabezpečování jakosti, formy, metody a rozsah ověřování shody. 

• ekonomické plánování se zabývá možnostmi zvyšování hodnoty dodávaných 

produktů, snižování nákladů optimalizací procesů u dodavatele a hlavními 

ukazateli jsou finanční údaje. V praxi je důležité zaměřit se na rozvíjení činností 

přinášejících hodnotu pro odběratele, optimalizaci činností přidávajících hodnotu 

pro dodavatele a eliminaci činností nepřidávajících hodnotu. 

• procesně orientované plánování, při kterém se týmy zabývají parametry 

dodávaných produktů a zvyšováním efektivity procesů. Předmětem tohoto 

plánování mohou být přístupy a metody projektování a popisu procesů u 

dodavatele, stanovení vlastníků procesů a jejich odpovědnosti a pravomoci, 

způsoby skladování a manipulace s dodávkami, kapacitní plánování, procesní 

audity. 

• plánování manažerských aktivit zahrnuje komunikaci na úrovni vrcholových 

manažerů, při kterých se jedná o stanovení pravomocí a odpovědností za plnění 

kontraktu, rozsahy a forma technické pomoci dodavatelům, budoucí spolupráce 

apod. 

 

2.3.5 Posuzování stavu vyzrálosti systému managemen tu 

Posuzování stavu vyzrálosti systému managementu u dodavatelů navazuje na fázi 

hodnocení a výběr dodavatele. V rámci hodnocení a výběru dodavatele si odběratel ověřuje, 

jestli je možné s dodavatelem dlouhodobě spolupracovat. Posuzování stavu vyzrálosti 

systému managementu slouží jako nástroj pro odhalování dalších příležitostí ke zlepšování a 

rozvoji, může zvýšit schopnost pružně a efektivně reagovat na nové potřeby, rozšiřuje oblast 

vzájemné komunikace. Pro odběratele to znamená vyšší jistotu stability jakosti a termínů 

dodávek a taky možnost pro další vlastní zlepšení. 

Mezi přístupy pro posuzování stavu vyzrálosti systému managementu se nejvíce 

využívají různé druhy auditů a sebehodnocení dodavatele. 

Audit je definován např. normou ČSN EN ISO 9000 jako systematický, nezávislý a 

dokumentovaný proces, jehož cílem je získávání důkazů pro jeho objektivní hodnocení a 

stanovení rozsahu splnění kritérií. Audit může být interní (plánovaný nebo neplánovaný) nebo 
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externí, který je určen pro jiné organizace. Auditoři by měli dodržovat základní zásady 

auditování jako etické chování, spravedlivé prezentování zjištění, profesionální přístup, 

nezávislost a průkaznost. 

Mnozí odběratelé požadují certifikaci dodavatelů. Certifikace se podobá auditu. Jde o 

činnosti, při kterých se posuzuje shoda předmětu certifikace s dokumenty, a tím je 

poskytována dostatečně vysoká záruka a důvěra v daný předmět. Certifikace, narozdíl od 

auditu, neprobíhá pravidelně. Certifikace je nejčastěji prováděna třetí stranou, kdy se 

kontroluje dodržování norem a standardů (např. ISO). Může být prováděna i druhou stranou – 

samotným odběratelem, protože někteří dodavatelé nemají velkou důvěru k certifikátům 

třetích stran. Certifikace druhou stranou je mnohem důležitější pro odběratele, zvyšuje 

možnost uzavření dlouhodobého kontraktu a přispívá k partnerství. 

Další metodou na posuzování stavu je sebehodnocení dodavatelů. Nejpoužívanějším 

modelem pro tuto metodu je EFQM Model Excelence (viz. kapitola 2.4), který definuje 

sebehodnocení jako všezahrnující, systematický a pravidelný proces přezkoumávání činnosti 

organizace. Je důležité, aby samotné vrcholové vedení cítilo potřebu vykonávat takové 

sebehodnocení. 

 

2.3.6 Ověřování shody dodávek 

Procesy ověřování shody dodávek jsou součástí každého nakupování nejen 

v partnerství. Jde o stanovení a uplatňování systému kontrolních činností, které mají na 

základě objektivních důkazů zjistit, zda byly splněny podmínky dodávky. 

Tyto kontroly mohou probíhat na straně odběratele (před výrobou, úplná, výběrová 

nebo namátková kontrola na vstupu) i u dodavatele (ve výrobě, úplná nebo výběrová kontrola 

na výstupu, použití statistické regulace procesů). Vzájemná dohoda a důvěra partnerů může 

vést ke snižování nákladů na takové kontroly (odstranění vykonávání stejných činností), 

zvyšování úspěšnosti v odhalování, spokojenosti odběratele, stability a spolehlivosti dodávek. 

Důležité je si také uvědomit, že každý výrobní proces se vyznačuje určitou variabilitou, a 

proto je nutné se zabývat příčinami a redukcí této variability. 

Jako perfektní dodávka se označuje „včasná, úplná a bezchybná dodávka, uskutečněná 

za každých okolností podle individuálních požadavků zákazníka vyjádřených v dohodě.“ [10] 

 



 

 19 

2.3.7 Průběžné hodnocení výkonnosti dodavatel ů 

Výkonnost dodavatelů je charakterizována jako schopnost plnit požadavky na 

dodávky, které jsou dané smlouvou. Hodnocení výkonnosti je pravidelně opakovaný proces, 

kterým odběratelé posuzují spolehlivost a přesnost dodavatele. Je důležité stanovit vhodnou 

metodiku a způsob kvantifikace výkonnosti. Příliš krátké termíny na vypracování nebo 

opožděné předkládání může vést ke znehodnocování výsledků hodnocení. Metodika by měla 

být jednoduchá a objektivní, s minimálními nároky na zdroje a pracnost, mělo by ji být možné 

používat opakovaně. 

Sběrem a vyhodnocováním dat získává společnost důležité informace, které mohou 

přispět k odhalování oblastí, kde se může dodavatel zlepšit. Tyto informace musí odběratel 

s dodavatelem sdílet. 

Dlouhodobým objektivním hodnocením lze předcházet unáhleným rozhodnutím 

v případě náhlého selhání dodavatele. Opakovaná a dlouhodobě se snižující výkonnost by 

měla vést k ukončení obchodních vztahů a neměla by být přehlížena. 

Mezi základní prvky hodnocení výkonnosti se řadí jakost dodávek, termíny dodávek a 

náklady spojené s dodávkami. Společnost může vycházet z výsledků o přejímce dodávek, 

z výdajů na odstraňování neshod, z harmonogramu dodržování dodávání, z výsledků auditů 

apod. 

Jednou z možných technik hodnocení je kvantitativní hodnocení, které vyjádří 

výkonnost dodavatele v procentech. Principem je stanovení několika hledisek (jakost, plnění 

termínů). Každé hledisko má svoji váhu (podíl na celkovém výsledku) a několik dílčích 

kritérií se svoji dílčí váhou. Následně je každé dílčí kritérium ohodnoceno stupněm plnění 

(např. dáno počtem neshod v poměru ke všem dodávkám) a vynásobením váhou vzniká 

hodnocení pro dané hledisko. Hlediska jsou poté násobena jejich váhou a po sečtení všech 

údajů vzniká cílová hodnota výkonnosti. 

 

2.3.8 Motivování dodavatel ů 

Motivování je jednou z důležitých činností managementu. Nejčastěji se setkáváme 

s motivací jedinců, ale tento proces můžeme vztáhnout i na dodavatele. 

„Motivování dodavatelů je proces, kterým odběratelé ovlivňují chování a aktivity 

dodavatelů, jejichž cílem je plnění požadavků odběratelů a zvyšování hodnoty pro oba 

obchodní partnery a další účastníky dodavatelského řetězce.“ [7] 
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Cílem motivování dodavatelů je dlouhodobé zlepšování. Vlastní motivace dodavatelů 

však může být úplně jiná, a tak jediným společným motivem je zvyšování zisku 

prostřednictvím snižování nákladů. 

 

Formy motivování můžeme rozdělit na hmotnou a nehmotnou. Obě tyto formy mohou 

mít pak podobnu pozitivní nebo negativní.  

Hmotná forma motivování má přímý vliv na ekonomickou výkonnost dodavatele, 

hlavně v oblasti výnosů a nákladů. Nehmotná forma se bezprostředně v ekonomických 

výsledcích výrazně neprojeví, ale může mít nepřímý vliv na budoucí ekonomickou výkonnost. 

Pozitivní jsou všechny přístupy, které povzbuzují k lepší výkonnosti. Negativní vyvolávají 

strach, obavy a nejistoty obchodního partnera. 

Výběr formy motivace záleží jen na organizaci a na jejím managementu. Rozhodnutí 

se může odvíjet od kultury v dané oblasti, vzdělanosti lidí a podnikové kultuře dodavatele, od 

předchozích zkušeností atd. 

 

Firma může využívat různé nástroje ke každé formě motivace. 

 

Nástroje pro hmotnou pozitivní motivaci 

• ochota přistoupit za určitých podmínek na vyšší ceny dodávek 

• nabídky dlouhodobých kontraktů a vztahů 

 

Nástroje pro hmotnou negativní motivaci 

• vypovězení smluv 

• zneužití odběratelského monopolu 

• zařazení do černé listiny a jejich zveřejňování 

 

Nástroje pro nehmotnou pozitivní motivaci 

• projednávání společné strategie a cílů 

• společné plánování 

• pravidelné vyhlašování a odměňování nejlepších dodavatelů 

• společné projednávání výsledků hodnocení výkonnosti dodavatelů 
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Nástroje pro nehmotnou negativní motivaci 

• provádění častých auditů na produkty a procesy 

• zveřejňování sporů, špatných zkušeností s dodavateli 

 

Každý odběratel si musí najít vhodnou formu motivování dodavatelů. Negativní 

nástroje by se v programech partnerství měly využívat co nejméně, protože strach a nejistota 

jsou nejhoršími způsoby, jak podporovat výkonnost. 

Samotné konkurenční prostředí může být považováno za negativní stimul dodavatelů, 

protože vytváří neustálou obavu a nejistotu a tlačí dodavatele na neustálé snižování cen a 

nákladů. 

 

2.3.9 Neustálé zlepšování dodavatel ů 

Žádný systém není dokonalý a vždy je možné najít příležitost něco zlepšit. Neustálé 

zlepšování představuje opakující se činnosti pro zvyšování schopnosti plnit požadavky. 

Dodavatelé se tak dostávají na vyšší úroveň výkonnosti. Podnětem ke zlepšování mohou být 

požadavky odběratele, množství reklamací a stížností na dodávky, výsledky auditů a 

hodnocení výkonnosti, apod. Cílem je tak opět snižování nákladů a zvyšování přidané 

hodnoty. 

V současné době se využívají dvě základní formy – kaizen (japonský přístup pro 

neustálé zlepšování po krůčcích) a reengineering (jde o zlomové a revoluční změny). 

Pro zlepšování je možné využít různé metody. Jednou z nich je např. cyklus PDCA, 

který zahrnuje čtyři fáze – plánuj, vykonej, ověř a reaguj. 

 

2.3.10 Komunikace s dodavateli 

Komunikace je nedílnou součástí obchodních vztahů. Při komunikaci dochází 

k vzájemné výměně informací mezi dodavatelem a odběratelem. Je důležité rozvíjet 

oboustranný tok informací. Informace by mezi partnery neměly být zatajovány nebo 

zkreslovány. Partneři by si měli vyměňovat a sdílet všechny důležité informace a zkušenosti 

z praxe a tím si pomáhat ke zvyšování přidané hodnoty. 
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Hodně problémů v partnerství mohou zapříčiňovat nedostatky v komunikaci, jako 

např.: 

• komunikace jen v případech, kdy jedna strana reaguje na nastalý problém, 

• nepřesné vyjadřování, sdělování zbytečných informací, které nesouvisí se 

sdělením, nedorozumění vzniklé používáním nesrozumitelných termínů nebo 

nedostatečnou jazykovou přípravou cizího jazyka, 

• nesoustředěnost příjemce z důvodu zaneprázdnění, 

• druhá strana nepotvrzuje přijetí sdělení, špatná zpětná vazba, 

• nevhodné nakládání s přijatou informací – špatně zaznamenané, neexistující 

archivace. 

 

K první komunikaci dochází před zahájením programu partnerství. Zástupce 

vrcholového vedení by osobně měl navštívit dodavatele, seznámit se s prostředím 

dodavatelské organizace, dohodnout přístupy a postupy v partnerství. 

V průběhu partnerství mezi sebou komunikují kompetentní zástupci. Informace se 

týkají plánů dodávek, jakosti, požadavků na dodávky i na dodavatele, výsledků hodnocení a 

auditů, návrhů opatření … Dialog by měl probíhat proaktivně, ne jen jako reakce na určité 

události. 

Ke komunikaci dochází i v případě nahodilých situací, které jsou vyvolány např. 

problémy s plněním požadavků nebo potřebou změn v požadavcích. 

Jedním z témat komunikace jsou i reklamace. Nelze vyloučit chyby v dodávkách, a 

proto by si dodavatel měl vážit informací získaných reklamací, brát to jako příležitost ke 

zlepšení. Rychlé vyřízení reklamací posiluje důvěru v partnerství. 

 

2.4 Model excelence EFQM 

EFQM je nezisková organizace (European Foundation for Quality Management – 

Evropská nadace pro management jakosti) založená již v roce 1988 čtrnácti evropskými 

firmami s posláním „být hybnou sílou trvale udržitelné excelence v Evropě“ a vizí „svět, ve 

kterém evropské organizace vynikají.“ Členy nyní tvoří tisíce firem z většiny evropských 

zemí. V roce 1999 byla zaregistrována značka „The EFQM Excellence Model.“ 

 

Tento model charakterizují tyto vlastnosti: 

• vychází z přístupu TQM (Total Quality Management), 
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• je to praktický nástroj, který zahrnuje terminologii, příručku postupů, způsoby 

přístupů a myšlení o organizaci, využívá sebehodnocení ke zjišťování informací 

při cestě k excelenci, 

• je dobrovolný, 

• je dynamický, zaměřený na růst a zlepšování, 

• jde o jednoduchý model, který se ale náročně zavádí, 

• důležité je, aby byl nejdříve pochopen vrcholovým managementem. 

 

Základem je osm koncepcí excelence: 

• orientace na výsledky (dosahovat výsledky, které uspokojí všechny strany), 

• zaměření na zákazníka (vytvářet trvale udržitelné hodnoty pro zákazníka), 

• vedení a stabilita cílů (vizionářské a tvůrčí vedení na základě stálosti záměrů a 

cílů), 

• řízení na základě procesů a faktů (řízení organizace pomocí souboru vzájemně 

závislých a propojených systémů, procesů a faktů), 

• zapojení zaměstnanců a jejich rozvoj (maximalizování přínosu zaměstnanců 

prostřednictvím jejich rozvoje a angažovanosti), 

• trvalé vzdělávání, inovace a zlepšování (pozitivní kritizování současného stavu a 

provádění změny prostřednictvím vzdělávání s cílem vytvářet inovace), 

• rozvoj partnerských vztahů (rozvíjení a udržování partnerství, která přidávají 

hodnotu), 

• sociální zodpovědnost (úsilí pochopit očekávání svých zainteresovaných stran ve 

společnosti a reagování na ně). 

 

Tento model obsahuje doporučení, které ovlivňují styl řízení, a výsledkem jsou 

zlepšení. Základem sebehodnocení organizace je 9 kritérií, které pokrývají všechny oblasti 

společnosti – 5 předpokladů (co organizace dělá) a 4 výsledky (čeho chce dosáhnout). 

Výsledků je dosahováno pomocí plnění předpokladů, výsledky poté slouží jako zpětná vazba 

k dalšímu zlepšování předpokladů. Toto sebehodnocení představuje komplexní a 

systematickou analýzu, jejíž výsledky lze použít k výměně dobré praxe a zkušeností 

s ostatními, srovnávat s předchozími výsledky, k porovnávání s dalšími organizacemi apod. 
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Obrázek 2.3 Kritéria modelu EFQM [30] 

 

Do předpokladů patří: 

• vedení – zahrnuje postupy a aktivity řídících pracovníků při dosahování poslání a 

vize, jejich činnosti pro rozvíjení hodnot, zapojení zaměstnanců, partnerů, 

• politika a strategie – postupy pro vytváření a implementaci jasné strategie 

zaměřené na zainteresované skupiny, 

• pracovníci – opatření sloužící k rozvoji a využívání potenciálu zaměstnanců, 

zahrnující motivaci, komunikaci, odměňování, 

• partnerství a zdroje – efektivní plánování a řízení externích partnerství a interních 

zdrojů, 

• procesy – návrh, řízení a zlepšování procesů k uspokojení zainteresovaných stran. 

 

Do výsledků se řadí 

• zákazníci – dosahovat vynikající výsledky s ohledem na zákazníky (měření 

spokojenost, počet stížností), 

• pracovníci – dosahovat vynikající výsledky s ohledem na pracovníky, vnímání 

jejich potřeb, 

• společnost – dosahovat vynikající výsledky s ohledem na společnost (CSR, 

životní prostředí), 

• klíčové výsledky výkonnosti – posuzování celkové výkonnosti společnosti 

pomocí vybraných ukazatelů, dosahovat nejlepších výsledků v souladu s politikou 

a strategií. 
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Obě části kritérií jsou ohodnoceny 500 body, dohromady tedy max. 1000 bodů. Každé 

kritérium je strukturováno dále otázkami do dílčích kritérií. 

 

V popisu dílčího kritéria programu partnerství jsou jednoduchá doporučení: [7] 

• „identifikace klíčových příležitostí k partnerství mezi organizací a společností 

v souladu s politikou, strategií a posláním organizace, 

• strukturované partnerství a vztahy s dodavateli v rámci poskytování maximální 

hodnoty, 

• formování takového dodavatelského řetězce, který přidává hodnotu konečným 

zákazníkům, 

• identifikace hlavních způsobilostí partnerů a podpora vzájemného rozvoje 

s partnery, 

• šíření znalostí ve spolupráci s partnerskými organizacemi, 

• tvorba a podpora tvořivého myšlení díky partnerským vztahům, 

• dosahování synergie ve společném úsilí při zlepšování procesů a přidané hodnoty 

v dodavatelském řetězci.“ 

 

Neexistuje nejlepší metodický postup pro vypracování hodnocení. Sama společnost si 

může vybrat z různých forem (dotazníku, hodnotícího semináře, hodnocení metodou 

formulářů a simulace udělování ceny) a zaměřit se na určité oblasti s ohledem na priority a 

disponibilní zdroje. Sebehodnocení potom provádí sami zaměstnanci nebo speciálně 

vyškolené týmy. 

Zavádění modelu je dlouhodobá záležitost a výsledky se neprojevují ihned, ale během 

několika let. Společnost může používat tento model jen pro vlastní potřebu, nemusí své 

poznatky sdílet nebo porovnávat s ostatními. 

 

Společnost EFQM každoročně vyhlašuje soutěž, jejíž výherce získává Evropskou cenu 

kvality. V účastnících se organizacích jsou posuzovány míry plnění jednotlivých kritérií. 

Dalšími aktivitami je např. výcvik manažerů v oblasti aplikace modelu nebo organizování 

odborných konferencí. 
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Model EFQM má některé společné rysy s normami, podle kterých se společnosti 

nechávají certifikovat na dané systémy managementu (ISO 9000, 9004 atd.). Jak EFQM, tak i 

tyto normy pomáhají firmám zlepšovat procesy, zvyšovat kvalitu. ISO normy jen analyzují 

míru shody s požadavky v dané oblasti, EFQM se snaží dojít k nějakému ideálnímu stavu 

komplexním pochopením mnoha oblastí a zajistit přidanou hodnotou pro všechny 

zainteresované strany. 

 

(Kapitola volně zpracována z těchto zdrojů [30][31][32][33][34][35][36]) 
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3 Charakteristika organizace 

3.1 Základní údaje 

 

Obchodní jméno: VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

Sídlo:    Ruská 2887/101, 70600 Ostrava-Vítkovice 

Právní forma:  akciová společnost 

Den zápisu:  18. 04. 2001 

Základní kapitál: 2 100 000 000 Kč 

Akcionáři:  jediný akcionář VÍTKOVICE, a.s. 

Počet zaměstnanců: 2009 (ke dni 31. 12. 2008) 

Tržby:   6 326 880 tis. Kč (za 2008) 

 

3.2 Historie spole čnosti 

Vítkovické železárny byly založeny v roce 1828 olomouckým arcibiskupem Rudolfem 

Janem. Provoz byl zahájen v roce 1830 zapálením pudlovací pece, kde se vyrábělo kujné 

železo pomocí kamenného uhlí. Postupně byly dostavovány další navazující provozy a v roce 

1831 byla zprovozněna válcovna, soustružna a zámečnická dílna. V roce 1835 se většinovým 

vlastníkem stal vídeňský bankéř Rothschild. Jediným vlastníkem se stal v roce 1843. Dochází 

k rozmachu železáren. V roce 1836 byla zprovozněna první vysoká koksová pec a o 2 roky 

později i druhá. Strojírna vyráběla parní stroje, mosty, železniční vagony, důlní nástroje, 

stroje pro hutě, železniční kola i výhybky. Významnou zakázkou bylo dodávání kolejnic pro 

stavbu železnice z Vídně do polských dolů. Třetí vysoká věž byla dostavěna v roce 1856 a 

další nová pec v roce 1872. Během 30 let se počet pracovníků z původního počtu 370 

zaměstnanců zdesetinásobil a podíl vyrobeného železa se zvýšil z původních 7,6% (1840) na 

57% (1880) na Moravě a v Rakouském Slezsku. V roce 1873, po ekonomické krizi železáren, 

se novými podílníky stali bratři Gutmannové a společně s původním majitelem utvořili 

Vítkovické horní a hutní těžířstvo. První válcovna trub byla dostavěna v roce 1883. Byl 

vybudován závod na litou ocel, zahájena výroba pancéřových desek pro vojenské 

námořnictvo a lodních hřídelí. Železárny se proměnily ve velký průmyslový podnik, který se 

zabýval také strojírenstvím. Vítkovice také založily školní a zdravotnické zařízení.  Na 

počátku 20. století stály Vítkovické železárny svou vysokou úrovní technického vybavení, 
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objemem produkce a nízkými výrobními náklady na čele evropských železáren. Vítkovické 

železárny se podílely na výstavbě řady významných staveb – Žďákovský, Nuselský, 

Bratislavský most, televizní vysílač Ještěd, různá vodní díla a další. Vítkovice se také podílely 

na budování elektráren, dodávaly kotle pro elektrárny Dětmarovice, Tušimice, Lednice, 

Chvaletice a Mělník III. Vítkovice dodávaly zařízení na výrobu oceli, velkostroje pro těžbu 

nebo ocelové konstrukce hal. 

V únoru 1992 byl transformován státní podnik a zřízena akciová společnost 

VÍTKOVICE. Došlo k vnitroorganizačním změnám, byla změněna organizační struktura na 

divize a podnikatelské jednotky. Transformace se dotkla i systému zásobování, který byl 

původně centralizován a zajišťoval dodávky pro vlastní provozy. Nákupní činnost byla v 

důsledku velkých změn decentralizována a jednotlivé divize si vybudovaly vlastní nákupní 

útvary, které zajišťovaly veškeré potřeby dané divize. Docházelo tak k neefektivním nákupům 

a oslabením vlivu na dodavatele. K určitému zlepšení došlo vydáním opatření a regulací. V 

srpnu 2003 byla strojírenská část společnosti VÍTKOVICE privatizována českým kapitálem. 

[23][25][29] 

Od roku 2008 vystupuje celá společnost pod názvem VÍTKOVICE MACHINERY 

GROUP. Celý holding zaměstnává kolem 7 000 zaměstnanců. 

 

3.3 VÍTKOVICE, a. s. 

Základní organizační struktura VÍTKOVICE, a. s. se skládá z těchto úrovní: 

• představenstvo (5 členů), 

• vedení – generální ředitel, 

• obchodní ředitel, personální ředitel, ředitel pro strategii, finanční ředitel. 

 

Tržby společnosti v roce 2008 přesáhly 2,7 mld. Kč a hospodářský výsledek po 

zdanění činil více než 1,3 mld. Kč. 

 

Samotná společnost VÍTKOVICE, a. s., zajišťuje komplexní energetické služby 

zejména pro společnosti VÍTKOVICE HOLDING. Jedná se o nákup a prodej elektrické 

energie, technických plynů, tepla, topných plynů, stlačeného vzduchu a vod. Nákupem energií 

ve velkém objemu zajišťuje co nejnižší cenu pro celý holding. Mezi hlavní dodavatele energií 

patří ČEZ, technických plynů LINDE VÍTKOVICE a. s., zemního plynu Severomoravská 

plynárenská, a.s., vod Ostravské vodárny a kanalizace a.s., tepla Dalkia Česká republika, a.s. 
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Společnost vlastní přibližně 3,8 mil. m2 pozemků a to zejména v Ostravě 

 

Dceřiné společnosti se 100% majetkovou účastí VÍTKOVICE, a. s. 

• VÍTKOVICE HEAVE MACHINERY a. s. (a její dceřiná společnost HUTNÍ 

MONTÁŽE a. s.) 

o Společnost Hutní montáže je v rámci České republiky tradiční a jednou 

z největších firem v segmentu montáží, oprav a údržby průmyslových a 

energetických celků a infrastruktury. Zajišťují dodávky a montáže 

ocelových konstrukcí, ocelových mostů a montáže technologií pro 

energetiku, hutě, vodní díla, velkostroje, chemické a papírenské 

komplexy, aj. průmyslové a sportovní stavby a dále služby dopravní, 

manipulační a jeřábové techniky, pronájem mobilních jeřábů logistika 

dopravy a přeprava těžkých nákladů příprava technologie těžkých 

zdvihů servis a opravy zdvihací techniky. Hutní montáže se podílely na 

výstavbě téměř všech tepelných i jaderných elektráren. 

o VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je významná strojírenská 

společnost s vlastní výrobou oceli, která se zaměřuje na dodávky 

zejména v oblasti odlitků, opracovaných výkovků, zalomených hřídelí a 

dílů lodí, zařízení pro hutní prvovýrobu, zařízení oceláren a válcoven. 

• VÍTKOVICE POWER ENGENEERING a. s. 

o Zabývá se dodávkou, montážemi a servisem kotlů pro energetiku, 

konstrukcí vysokých pecí a koksoven, výrobou ocelových konstrukcí a 

povrchovými úpravami materiálů. 

• VÍTKOVICE ITS a. s. 

o Společnost disponuje množstvím odborníků z oblasti programování a 

systémové podpory, kteří zajišťují provoz systémů. Hlavním cílem 

společnosti je poskytování ICT služeb pro společnosti skupiny i mimo 

ni. 

• VÍTKOVICE RP Slovakia s. r. o. 

• VÍTKOVICE REALITY DEVELOPERS s. r. o. 

o Posláním společnosti je zabezpečování služeb nevýrobního charakteru 

pro společnosti VÍTKOVICE MACHINERY GROUP i pro externí 
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firmy, zejména komplexní správa a údržba majetku VÍTKOVICE, a.s. a 

některých dceřiných společností, realitní činnost, majetkový servis, 

zabezpečení pojištění, provoz archivu a muzejních sbírek, produkce 

reklamních aktivit, nákup, prodej a distribuce energií a technických 

plynů, služby BOZP a služby HZS VÍTKOVICE. 

• VÍTKOVICE GEARWORKS a. s. (a její dceřiná společnost VÍTKOVICE MKV 

s. r. o.)  

o Společnost VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. je zaměřena na výrobu a 

poskytování služeb převážně v oblastech: převodovky, ozubená kola, 

zubové spojky, strojírenské díly, náhradní díly, tepelné zpracování, 

servisní činnost. 

o VÍTKOVICE MKV s. r. o. se zabývá výrobou převodovek a ozubených 

kol. 

• VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o. 

o Nabízí komplexní pomoc při řešení problémů s kvalitou materiálů, 

včetně doporučení na úpravy výrobních technologií – fyzikálně 

chemické a metalografické zkoušky, zkušebnu mechanických 

vlastností. 

• VÍTKOVICE MECHANIKA s. r. o. 

o zajišťuje krytí potřeb externích zákazníků a dceřiných společností v 

HOLDINGU VÍTKOVICE při údržbě, opravách, modernizacích 

výrobního zařízení a investiční výstavbě. Základní sortiment 

strojírenských výrobků tvoří návrh a výroba strojních dílů, zařízení a 

ocelových konstrukcí, opravy hutních zařízení a různých strojů. 

• VÍTKOVICE Doprava, a. s. 

o Provozování dráhy a drážní dopravy, nákladní železniční přeprava po 

celostátní železnici, oprava a údržba kolejiště a zabezpečovacích 

zařízení, oprava a údržba lokomotiv a železničních vozů, provozování 

silniční dopravy a zapůjčování stavební a manipulační techniky. 

• VÍTKOVICE Lisovna, spol. s r. o. (v likvidaci) 

• VÍTKOVICE HARD POLSKA Sp. z o. o. 

• AIRCRAFT RENT a. s. 

• VÍTKOVICE NP a. s. 
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• WOSSA spol. s r. o. 

• VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

o Tato společnost je jedna z největších světových výrobců bezešvých 

ocelových láhví, významný producent tlakových nádrží, vysokotlakých 

akumulátorů, mlecích koulí a dodavatel plnících stanic na zemní plyn. 

• PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o. 

o Pro pokrytí potřeb zvýšené zakázkové náplně dočasně přiděluje, jako 

jediná česká agentura práce, své zaměstnance do výrobních závodů 

ostatních společností skupiny. Úkolem je rychle a flexibilně zabezpečit 

požadavky odběratelů na specifické profese. 

• VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s. 

o Realizuje outsourcing účetních služeb, zajišťuje vedení účetnictví a ve 

spolupráci s auditory a daňovými poradci ekonomické a daňové 

poradenství pro společnosti skupiny. Společnost se také podílí na 

implementaci a rozvoji ekonomických informačních systémů a 

spolupracuje na rozvoji a standardizaci vnitropodnikových a 

holdingových ekonomických systémů řízení. 

• VÍTKOVICE REVMONT a.s. 

o zajišťuje kompletní inženýring stavebních projektů a dodávky 

výrobních hal, skladovacích center a dalších staveb na klíč. 

• VÍTKOVICE HTB a.s. 

o Zabývá se výrobou a servisem hasících přístrojů a požárních vodovodů. 

Dále prodejem sortimentu požární ochrany. 

 

Dceřiné společnosti s 50% majetkovou účastí VÍTKOVICE, a. s. 

• VÍTKOVICE SCHREIER s. r. o. 

o zabývá se montážemi, opravami, revizemi a zkouškami elektrických, 

plynových a telekomunikačních zařízení, průmyslových pecí a také 

zámečnictvím. 

• LANGFANG PANWEI ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO. LTD. 

• MEDIUM SOFT a.s. 

o Holding s názvem MEDIUM SOFT se sídlem v Ostravě se již více než 

15 let profiluje na středoevropském trhu jako významný dodavatel 
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informačních a komunikačních systémů. Nosným předmětem 

podnikání, je tvorba ucelených ICT řešení pro podporu složek 

integrovaného záchranného systému za pomocí moderních nástrojů 

informačních a komunikačních technologií. S tímto směrem úzce 

souvisí vývoj a implementace systémů pro podporu efektivního 

rozhodování v rámci procesů krizového plánování a řízení a program 

pro sociální a zdravotní služby, zejména pro pečovatelské služby. 

• NETPROSYS, s.r.o. 

o Společnost se zabývá systémovou integrací a poskytuje svým 

zákazníkům kompletní zajištění implementace a dodávky od úvodní 

analýzy problémů přes projekční činnosti, realizace dodávek systémů, 

až po zaškolení obsluhy a následné servisní služby. Zaměřuje se na 

služby spojené s budováním komunikačních infrastruktur zejména v 

oblasti metalických a optických sítí LAN, značkových aktivních 

technologií včetně jejich správy a diagnostiky. Dnes patří k lídrům v 

oboru komunikačních technologií. 

• VÍTKOVICE – IOS s.r.o. 

• Spojené slévárny, spol. s r.o. 

o Výrobní program sléváren zahrnuje produkci odlitků z gravitačního lití 

hliníkových slitin, gravitačního lití bronzových slitin, výrobu forem, 

modelů a obrábění odlitků. 

• VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM 

• STUDIO RANNÝ VÍTKOVICE s.r.o. 

 

3.4 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. (VHM) 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. je největší z dceřiných společností a 

zaměstnává 2009 zaměstnanců. Tržby za rok 2008 dosáhly výše 6,3 mld. Kč (43% podíl ve 

skupině) a hospodářský výsledek po zdanění byl 325 mil. Kč. Mezi nosné výrobní programy 

společnosti patří metalurgie, těžké strojírenství a lodní díly, inženýring oceláren a válcoven. 

Společnost působí na většině světových trhů, o čemž svědčí podíl exportních tržeb společnosti 

na úrovni 82% (v Evropě hlavně Německo, Španělsko, Dánsko, Itálie). V polovině roku 2008 

došlo k plánovanému oddělení části společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a 

jejího začlenění do společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 
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Finanční situace v roce 2008 byla plně stabilizovaná. Veškeré finanční závazky, tj. 

závazky vůči zaměstnancům, státním institucím, bankám i dodavatelům, byly plněny ve 

stanovených lhůtách splatnosti, čímž společnost posílila svou pozici spolehlivého obchodního 

partnera tuzemských i zahraničních dodavatelů 

 

Organizační strukturu VHM tvoří (viz. Příloha č. 1) 

• členové představenstva, 

• generální ředitel, 

• výběrová řízení a supervize nákupní činnosti, právní vztahy, 

• ředitel pro jakost, personální ředitel, technický ředitel, ředitel projekce a 

konstrukce, finanční ředitel, obchodní ředitel (produktový tým Strojírenská 

metalurgie, Lodní díly, Engineering – Metalurgické procesy), ředitel nákupu 

(hutní materiály a suroviny, kooperace a služby, strojírenské dodávky, nákup 

engineering), výrobní ředitel (nákladová střediska Ocelárna, Slévárna, Kovárna, 

Těžká mechanika – Obrobna, Těžká mechanika – Montáž), 

• dceřiná společnost Hutní montáže a. s., organizační složka na Slovensku, 

organizační složka v Ruské federaci 

 

VHM se zabývají 

• výrobou ingotů, kovaných tyčí, bloků a válcovaných kruhů, odlitků, lodních dílů, 

výrobků pro energetiku – pro větrné, jaderné a vodní elektrárny (turbíny, hřídele), 

• engineeringem zařízení oceláren, zařízení pro tváření kovů a speciálních zařízení 

pro těžký průmysl. 

 

VHM jsou držiteli certifikátu systému managementu jakosti (EN ISO 9001), systému 

environmentálního managementu (EN ISO 14 001), systému managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (OHSAS 18 001) a mnoha dalších certifikátů týkajících se výrobních 

procesů a výrobků. 
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3.4.1 Produktové týmy 

Ve VHM byly vytvořeny produktové týmy (PBU), které realizují obchodní případy 

dodávek produktů ve vymezených oborech. Posláním produktových týmů je vyjasnění 

zákaznických potřeb, převedení zákaznických potřeb na dodavatelskou specifikaci požadavků 

na produkty a zjišťování takto sjednaných a akceptovaných požadavků zákazníků. [22] 

 

Produktový tým 461 (Strojírenská metalurgie) se zabývá výrobou uhlíkových a 

legovaných ocelí, výrobou, opracováním a montáží těžkých odlitků a výrobou výkovků a 

obručí kolejových vozidel. 

Produktový tým 462 (Lodní díly) se zabývá výrobou, opracováním a montážemi dílů 

lodních motorů. 

Produktový tým 463 (Engineering – Metalurgické procesy) se zabývá navrhováním, 

výrobou a engineeringem zařízení v rámci oborů oceláren, válcoven a sekundární metalurgie. 

 

3.4.2 Nákladová st řediska 

Nákladové středisko je organizačně a místně uzavřený útvar, má vlastní plán výnosů, 

nákladů a v čele je jeden odpovědný vedoucí. 

V NS 320 (Ocelárna) se vyrábí ingoty. 

V NS 330 (Slévárna) se vyrábí různé odlitky z oceli a litiny. 

V NS 340 (Kovárna) se kovají výkovky pro lodní průmysl, jadernou energetiku atd. 

(hřídele, tyče). 

V NS 370 (Těžká mechanika – Obrobna) se mechanicky obrábějí hlavně lodní 

materiály a díly. 

NS 371 (Těžká mechanika – Montáž) se zabývá svařováním, montážemi, 

povrchovými úpravami, válcováním oceli. 
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4 Praktická část 

4.1 Popis nákupních činností 

Nákupní činnosti jsou v celé holdingové skupině centralizovány jen v oblasti energií. 

Všechny ostatní nákupy jsou decentralizovány a úplně pod správou dceřiných společností. Ve 

VHM je vytvořeno specializované oddělení nákupu, které je dále rozděleno na 4 oddělení 

(hutní materiály a suroviny, kooperace a služby, strojírenské dodávky, nákup engineering) 

podle toho, na jakou oblast nákupu se specializují. V každém oddělení pracuje 2 až 6 lidí a 

v čele celého oddělení nákupu stojí ředitel nákupu. 

Oddělení hutní materiály a suroviny se zabývá nákupem materiálů a surovin pro 

ocelárnu. Oddělení kooperace a služby nakupuje komplexní služby u jiných společností – týká 

se to např. využití výrobních kapacit jiných společností, realizace zakázek podle dodané 

dokumentace, spolupráce při výrobě atd. Oddělení strojírenské dodávky zabezpečuje dodávky 

pro strojírenskou výrobu. Poslední oddělení engineering nakupuje celé části, díly a 

komponenty hlavně pro ocelárnu. 

Každý zaměstnanec má své postavení v organizační struktuře. Pravomoci a 

odpovědnosti jsou upraveny organizačním řádem. 

 

Přijetí zakázky předchází analýza proveditelnosti, a to jak ze stránky technické (jestli 

je možné danou věc zkonstruovat, vytvořit), tak i ekonomické (jestli firma může za danou 

cenu věc zhotovit). 

Poté se vytvoří projekt výroby, kde se naplánuje postup výroby. Od toho se odvíjí 

požadavky na nákupní oddělení. Z plánu výroby se vypočítá materiálová potřeba. Z toho 

vychází ředitel nákupního oddělení, který sestavuje každoročně plán nakupování jednotlivých 

komodit, odhadované množství a předpokládanou cenu, rozplánování dále také pro jednotlivá 

nákladová střediska a nákupní referenty. Plán je orientační, každý požadavek vychází 

z výrobních oddělení a měsíčně se vyhodnocuje a porovnává plnění plánu. Nákupní oddělení 

má dostatek prostředků i na nákupy, které převyšují plán. Plánování na nižší úrovni (taktické 

a operativní) je zpracováváno jen v malém rozsahu. Nákup je spíše řízen podle požadavků 

uložených v systému. 

VHM využívají hlavní interní informační systém od firmy Oracle. Ve výrobním 

oddělení je vložen nový záznam do systému, který obsahuje přesná specifika výrobku, termín 

potřeby dodání, množství a kvalitu. Každý takový požadavek má přesnou strukturu, na 
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materiály existují přesné normy, které obsahují fyzikální, technické a jiné vlastnosti. Daný 

požadavek je systémem automaticky přičleněn nákupnímu referentovi, který se specializuje 

na daný požadavek (podle oddělení). V případě nedostatků nebo nejasností je možné 

kontaktovat odpovědnou osobu ve výrobním oddělení. 

Nákupní referent provádí hledání a výběr dodavatele. Společnost má vypracovanou 

databázi dodavatelů, kde jsou zaznamenány informace o dodavateli a jeho hodnocení, a ke 

každé nákupní položce mají několik (3 až 7) dodavatelů. Hodnocení dodavatele je tvořeno 

známkou, podle které se dělí dodavatelé do tří skupin (výborný, vyhovující, nevyhovující). 

Nákupní referent vybere několik vhodných dodavatelů. Předním ukazatelem je nejnižší cena 

za daný výrobek. Od všech dodavatelů se očekává vhodná (standardní) kvalita, proto tento 

ukazatel je na druhém místě. Dalším činitelem je rychlost dodávky. Samozřejmě v případě 

náhodné události, nedostatku, havárie apod. se prioritou stane rychlost dodávky. Za 

posledních několik let se situace v oblasti množství dodavatelů VHM moc nemění, i přesto se 

referenti i ředitel snaží nacházet nové dodavatele. Nákupní referent si dále vyžádá informace 

od dodavatelů, získá nabídkový list a vyjednává s dodavateli. Jeho úkolem je zajistit co 

nejvýhodnější a nejvhodnější nabídku, zajistit slevu, zvýhodnění nebo jiné výhody či garance. 

VHM mohou také nakupovat od ostatních společností v holdingu a to za ceny, které jsou 

pevně stanoveny pro celou skupinu. Po pečlivém posouzení nabídek se vyberou nejlépe 2, 

kteří splňují podmínky, a to z důvodu pokrytí rizika při nečekaném selhání jednoho 

dodavatele. V případě dodávek většího rozsahu za společnost vyjednává nákupní ředitel. 

Dlouhodobě se společnost snaží co nejvíce snížit množství dodavatelů, protože s 

velkým množstvím je potřeba hodně času na výběr, hodnocení a správu. S rostoucím 

množstvím dodavatelů se také zvyšuje riziko, že dodávaný stejný vstup nebude úplně totožný. 

Pokud je nalezen nový dodavatel a zvažuje se možnost odběru, nákupní oddělení si 

vyžádá zkušební dodávku (nejčastěji zdarma). Když dodavatel splňuje podmínky, nastává tří 

měsíční lhůta pro dodávky, kdy se zjišťuje, zda je dodavatel schopný plnit závazky. 

K výběru dodavatelů určitých materiálů a surovin má společnost možnost už několik 

let využívat tzv. e-aukce. Jde o elektronický systém, který umožňuje vytvoření soutěže mezi 

dodavateli. Vybraným dodavatelům je zaslána pozvánka na konání aukce. Dodavatelé si 

připraví své nabídky. V průběhu aukce se snaží předložit co nejlepší nabídku. Veškeré 

činnosti probíhají prostřednictvím internetu. S výhercem jsou poté dohodnuty přesné 

podmínky. Výhodou této metody je hlavně transparentnost, rovnost dodavatelů a orientace na 

skutečné vlastnosti produktu, které nejsou ovlivněny vyjednáváním. V mnoha případech lze 
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tuto metodu zhodnotit jako velmi přínosnou, protože umožnila i jiným dodavatelům představit 

mnohem výhodnější nabídku a prosadit se. 

Když už je vybrána úzká skupina dodavatelů, je každá objednávka schvalována 

nákupním ředitelem. Po schválení referent vystavuje a vyřizuje objednávku, případně se 

vyřizuje smlouva. 

Dopravu ve většině případů zajišťuje dodavatel. Pro nákupní oddělení to znamená, že 

se nemusí starat o výběr vhodného dopravce ani o hlídání samotné dopravy. 

Každé NS má několik (2 až 5) skladů, které jsou pod jejich kontrolou. Když je 

dodávka dopravena, probíhá kontrola. V případě, že dodávka není správná nebo nevyhovuje 

kvalita, sklad odmítne dodávku přijmout a nákupní oddělení vyřizuje reklamaci. Pokud je vše 

v pořádku, dodávka se uskladní.  Nákupní oddělení se nestará o skladové hospodářství 

(vedení a stav zásob), jen každý měsíc vyhodnocují množství zásob a případně nakoupí 

požadované položky, kterých není dostatek. Sklady jsou kapacitně omezeny pro každé 

nákladové středisko. 

Každá dodávka je zaevidovaná a každý půlrok jsou dodavatelé hodnoceni podle toho, 

jak splnili požadavky, jak probíhala komunikace, jestli zavádějí nové technologie a certifikáty 

(ISO), a je jim přidělena příslušná známka. 

Společnost využívá u mnoha dodavatelů i konsignační sklady – sklady, které vede 

dodavatel na své náklady, udržuje potřebné zásoby, a VHM mohou z těchto skladů dle potřeb 

odebírat. 

 

V samotném oddělení nákupu probíhají pravidelné kontroly, a to od zákazníků, 

dvakrát měsíčně certifikační společností i samotnou společností (např. analýza práce a 

spotřeby času). Jednotlivé pracovní činnosti i procesy jsou dobře zdokumentované interními 

směrnicemi. 

Výrobní oddělení pomáhá v jednom směru nákupu – odborníci z výroby pravidelně 

navštěvují dodavatele, stejně tak i dodavatelé navštěvují výrobu VHM. Cílem je poznání 

vzájemných výrobních procesů, ujasnění požadavků, technologických postupů, zvyšování 

jakosti a celkové snižování nákladů. 
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4.2 Analýza proces ů v dodavatelském řetězci 

4.2.1 Analýza tvorby politiky a strategie vztah ů s dodavateli 

Každá společnost by měla mít formulované poslání, vize a hodnoty. Tyto informace 

by měly být veřejně dostupné. 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP se prezentuje jako nejvýznamnější česká 

strojírenská skupina se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v 

oblasti dodávek velkých investičních celků, která disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní 

výrobní základnou a know-how založeným na výzkumu a vývoji. Společnost rozvíjí tvůrčí a 

inovační potenciál. Budoucnost vidí v IT technologiích, proto jedním z principů se stal tento: 

„Vývoj, konstrukce, projektování, řízení a ovládání systémů a technologií třetího tisíciletí je 

jednoznačně postaveno na informačních a komunikačních technologiích.“ [24] 

 

Cíle společnosti jsou definovány takto [24] 

• Globální lídr špičkových strojírenských technologií; 

• Řízení specializovaných engineeringových oborů; 

• Rozvoj svých aktivit kvalifikovanými pracovníky v souladu se zájmy svých 

akcionářů a s ohledem na ochranu životního prostředí. 

 

Strategie skupiny je v současnosti založena na třech základních pilířích: [24] 

• Green Technology (obor zahrnující oblasti zpracování biomasy v bioplynových 

stanicích, její transformaci na tepelnou či elektrickou energii až po čištění 

bioplynu a jeho využití pro alternativní pohony automobilů) 

• Výroba a engineering 

• Informační technologie 

 

Vize rozvoje VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je založena na čtyřech základních 

principech:    

• Využití výrobní základny skupiny a rozvíjení engineeringu. 

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

Výsledkem tohoto procesu jsou nové produkty a obory, které v rámci skupiny 

rozvíjíme. 
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• Na využití nejmodernějších technologií – informačních technologiích, green 

technologií a nejnověji i nanotechnologií. Další oblastí, které věnujeme 

maximální pozornost, je energetika. 

• Pro VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je spolupráce s regionem a program 

Corporate Social Responsibility jedním ze čtyř základů fungování skupiny. 

 

Poslání VHM je definováno takto: „VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je 

významná strojírenská společnost s vlastní výrobou oceli, která se zaměřuje na dodávky 

zejména v oblasti těžkých ocelových odlitků, opracovaných výkovků, zalomených hřídelí a 

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

průmysl.“  

Vize společnosti zní: „Své úsilí směřujeme na zvyšování podílu výroby a dodávek 

strojírenských produktů s vysokou přidanou hodnotou.“ 

VHM mají dobře zpracovanou politiku jakosti, environmentální politiku a politiku 

BOZP. Materiály jsou veřejně dostupné a společnost uvádí, že jsou v souladu se strategickými 

záměry.  

 

Cílem politiky jakosti je: „Být vyhledávaným, obchodně i ekonomicky prosperujícím 

dodavatelem.“ [28] Společnost uvádí své závazky vůči zákazníkům, zaměstnancům i 

dodavatelům, které se týkají zvyšování výkonnosti, plnění požadavků apod. Pro vztahy 

s dodavateli tu jsou uvedeny 2 důležité body: 

• „Monitorovat výkonnost a hodnotit způsobilost našich dodavatelů.“ 

• „Vytvářet a udržovat vzájemně prospěšné vztahy s našimi dodavateli.“ 

 

Za cíl v environmentální politice si společnost klade: „Dosáhnout a udržovat v oblasti 

ochrany životního prostředí takové úrovně řídící a organizační činnosti, která dovolí 

minimalizovat negativní vliv naší průmyslové činnosti na životní prostředí, a která se kladně 

projeví v jakosti produkce a v úrovni bezpečnosti práce.“ [27] Pro společnost je důležité, aby 

tato politika byla přijata nejen mezi zaměstnanci, ale také mezi partnery a okolím. Společnost 

má vypracovány zásady environmentální politiky, které dělí do 12 bodů, z nichž uvedu 2, 

které jsou důležité pro vztahy s dodavateli: 

• v oblasti výrobků a služeb chce společnost „poskytovat jen takové výrobky a 

služby, které nemají negativní vliv na životní prostředí a které lze recyklovat, 
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opakovaně používat a bezpečně likvidovat“ – společnost je jen odběratel 

některých výrobků, proto je důležité, aby smlouvy s dodavateli obsahovaly 

závazek spoluúčasti na likvidaci nepotřebných odpadů 

• „společnost se zavazuje prosazovat požadavky na environmentální politiku i u 

dodavatelů“ 

 

V oblasti BOZP prosazuje „zajistit takovou úroveň BOZP, aby byla při prováděných 

činnostech dosažena maximální míra bezpečnosti a ochrany zaměstnanců, pracovní pohody a 

kultury práce.“ [26] I zde je mezi 8 body zakotvena část, která se vztahuje na požadavky 

k dodavatelům: 

• „prosazovat dodržování zásad BOZP u našich smluvních partnerů a 

upřednostňovat smluvní partnery se stejnými cíli“ 

 

Politika a strategie vztahů s dodavateli by měla vycházet z těchto uvedených obecných 

politik a strategií a měla by být v souladu s uvedenými specifickými politikami. Protože 

společnost nemá definovanou politiku a strategie vztahů s dodavateli, navrhuji zde oblasti, 

kterých by se měla týkat: 

• přístup a postoj k dodavatelům, 

• požadavky na dodavatele, 

• podmínky pro budování a rozvoj vztahů partnerství, 

• podmínky výběru a hodnocení dodavatelů, 

• komunikace s dodavateli a postoj ke sdílení informací. 

 

Mezi zásady by tak mohla společnost použít, že 

• prosazuje spravedlivé praktiky, rovné příležitosti ke všem dodavatelům, 

• požaduje dodržování environmentální politiky a politiky BOZP, 

• vybírá dodavatele podle určitých pravidel, 

• požaduje vysokou kvalitu dodávek, certifikaci, 

• usiluje o dlouhodobé partnerství, 

• požaduje stálé zlepšování procesů dodavatelů, pravidelné hodnocení výkonnosti. 
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Tyto zásady by měly být podpořeny definováním strategických cílů v této oblasti. 

Společnost by měla stanovit termíny (rok), do kdy budou realizovány prvky programu 

partnerství s dodavateli. 

 

Jednotlivé oblasti je potom možné rozčlenit na další dílčí politiky a stanovit 

podrobnější zásady pro výběr a hodnocení dodavatelů, motivování dodavatelů, budování 

společných týmů, rozložení rizik při společných projektech. 

 

Z těchto návrhů ale nevyplývá, že by společnost neměla nebo neplnila žádné takové 

vztahy, jen tyto vztahy jsou vytvářeny a udržovány neformálně. 

Společnost přistupuje k dodavatelům jako partnerům, vztahy se snaží budovat na 

důvěře, jak by to i v partnerství mělo být, protože jsou navzájem alespoň částečně závislí. 

Svědčí o tom také velký podíl smluv uzavíraných na dlouhou dobu, který činí kolem 70 %. 

Společnost se snaží mezi dodavateli najít ty nejlepší a dlouhodobě snižuje množství 

dodavatelů. Při posuzování společnost přihlíží na certifikaci dodavatelů a dodržování 

environmentální politiky, ale není to prioritní. V případně monopolního dodavatele musí 

společnost dělat větší ústupky při vyjednávání. Pokud má společnost možnost, tak volí interní 

dodavatele (společnost holdingu), protože patří mezi upřednostňované. Tím, že interním 

dodavatelům lze více důvěřovat, je také jednodušší provádění společných strategických 

činností, jako např.: 

• investovat do nákupu technologií, 

• společné vzdělávání, 

• zavádění nových metod řízení. 

 

Jedním z dlouhodobých cílů by také mohlo být postupné integrování informačních 

systémů s externími dodavateli. Protože VHM neprovádí sériovou, ale spíše kusovou výrobu, 

a požadavky jsou značně různorodé, tak od tohoto cíle bylo upuštěno. 

 

4.2.2 Analýza proces ů týkajících se definování požadavk ů na dodávky a 

dodavatele 

Proces definování požadavků na nakupované produkty ve VHM byl zmíněn v popisu 

nákupních činností. Společnost si ale dále může vymezovat požadavky v oblasti systémů 

managementu a nároků na procesy. Některé společnosti na světě si vypracovávají speciální 
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příručku jakosti (Global Supplier Quality Manual). Jde o veřejně dostupný dokument, ve 

kterém jsou rozpracovány principy a požadavky. Smyslem je obeznámit současné i budoucí 

partnery s nároky. Doporučil bych takovou příručku vytvořit i ve VHM. Její obsah by se měl 

týkat těchto věci: 

• v úvodu krátce představit společnost, uvést poslání a vizi společnosti, protože 

z těchto principů celý dokument vychází 

• důvod vydání takového dokumentu – že má klást základní nároky na dodavatele a 

vztahuje se na všechny 

• odpovědnost za dodržování principů v příručce, odkaz na legislativu, certifikaci a 

její dodržování, politiku jakosti, BOZP a environmentální politiku  

• požadavky na dodavatele, kteří by měli 

o dodávat vždy včas a jen bezvadné výrobky 

o stále se snažit o zvyšování kvality výrobků i produktivity práce, 

začlenit do toho závazek k pravidelnému, resp. neustálému zlepšování 

a očekávat od dodavatele ukázky plnění, evidenci souvisejících údajů, 

předkládat výsledky školení, auditů apod.  

o dodržovat legislativu a jiné požadované normy 

o vytvářet a dodržovat systémy kvality a předkládat výsledky na 

kontrolu 

• požadavky na komunikaci s dodavatelem, na dobu na odpověď 

• požadavky na nápravná opatření, která by měla být prováděna nejlépe ihned 

• způsob a prvky hodnocení výkonnosti dodavatelů a také předávání těchto 

informací dodavatelům jako zpětné vazby pro identifikaci slabých míst 

• požadavky na balení, identifikaci dodávek 

• pomoc dodavatelům v implementaci systémů, které mají omezit procesy 

nepřidávající hodnotu, snižují možnost výskytu chyb a pomáhají snižovat náklady 

• je možné přidat seznam činností a procesů, které se provádí v dodavatelsko-

odběratelských vztazích, jednoduše je popsat, označit vlastníka procesu a 

odpovědnosti za prováděné činnosti 

 

Společnost má vypracovanou jednotnou identifikaci dodávek, která značně 

zjednodušuje administrativní úkony při manipulaci. 
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4.2.3 Analýza proces ů hodnocení a výb ěru dodavatel ů 

Postupy pro hodnocení a výběr dodavatelů jsou dokumentovány vnitřními předpisy a 

průběh byl zmíněn v popisu nákupních činností.  

 

4.2.4 Analýza spole čného plánování s dodavateli 

Dlouhodobé plánování jakosti dodávek probíhá jen okrajově, bez složitých detailů, 

protože nejsou přesně známy požadavky na dodávku s takovým časovým předstihem. 

Ekonomické a procesně orientované plánování neprobíhá. V tomto směru jednají 

odběratel i dodavatel jako samostatné jednotky. I když by představitelé VHM měli zájem na 

spolupráci v této oblasti, české společnosti nejsou ještě na takové úrovni, že by nechali jinou 

společnost zasahovat do vlastních procesů. V oblasti vad vznikajících ve výrobě dodavatele 

(neopravitelné vady, vícepráce a prostoje) by mohl odběratel objektivněji posoudit stav a 

navrhnout zlepšení. 

Plánování aktivit na vrcholové úrovní probíhá neorganizovaně, podle potřeby. 

V dlouhodobých vztazích by tyto schůzky mohly být pravidelné a předmětem jednání by bylo 

hodnocení dosažených výsledků a pokroku v partnerství, ve vlastních systémech a další 

směřování. 

 

4.2.5 Analýza posuzování stavu vyzrálosti systému m anagementu 

Přístupy posuzování stavu vyzrálosti systému managementu by měly vycházet právě 

ze strategie vztahů s dodavateli. Tyto činnosti vyžadují ale na jedné straně odpovídající 

personál, který bude provádět audit nebo certifikaci, na druhé straně pak důvěru dodavatele, 

který musí zpřístupnit požadované informace. 

Ve VHM se přihlíží na certifikáty třetích stran, které dodavatel obdržel. Také 

pravidelně dostávají výsledky auditů od dodavatele. 

Podle mých zjištění se společnosti stále snaží chránit vnitropodnikové informace i ve 

strategických dodavatelsko-odběratelských vztazích a to značně komplikuje možnost 

provádění dodavatelské certifikace a vlastních auditů. V oblasti výroby mají VHM týmy, 

které se seznamují s technologiemi a výrobou dodavatele, což umožňuje certifikaci 

dodávaných výrobků. 

Zde by šlo využít přístupů z modelu EFQM a požadovat od dodavatelů 

sebehodnocení. VHM by poté jen ověřovaly dosažené výsledky. Hodnocení provádí vybraný 
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tým v dodavatelské organizaci vytvořený z pracovníků jednotlivých útvarů. Odběratel 

spolupracuje s dodavatelem na vypracování oblastí, na které by se měl zaměřit. Součástí by 

měl být rozvoj systémů neustálého zlepšování – pravidelné kontroly procesů, které by se ale 

neměly stát běžnou rutinou, podpora a motivace zaměstnanců ke zlepšování a osobnímu 

rozvoji. 

Samotný model EFQM by mohly využít i VHM. Tento model není zaměřen jen na 

jednu oblast, ale na všechny činnosti společnosti, proto by rozhodnutí o přijetí muselo být 

učiněno na vrcholové úrovni a zavádění začleněno do strategie podniku. Zavedení by mohlo 

přinést mnoho příležitostí pro získání nového know-how nejen v oblasti partnerství 

s dodavateli. 

 

4.2.6 Analýza proces ů ověřování shody dodávek 

Ověřování shody provádí jak dodavatel, tak i odběratel při přebírání ve skladu. Tím, že 

VHM neprovádí sériovou výrobu, není možné zavádět statistickou regulaci procesů, která 

může efektivním způsobem zajistit velmi nízký rozsah neshod. 

V případě partnerství by se obě strany mohly dohodnout na společném systému 

kontroly. Úplná kontrola na obou stranách by v ideálním případě mohla být omezena a 

ověřování by se provádělo jen na výstupu u dodavatele. 

 

4.2.7 Analýza hodnocení výkonnosti dodavatel ů 

VHM mají vypracovaný a zdokumentovaný veškerý postup pro hodnocení dodavatelů. 

Společnost dělí dodavatele do 3 skupin. Dodavatelé ohodnocení známkou 1 jsou označeni 

jako výborní, bez zřejmých nedostatků. Známka 2 řadí dodavatele do skupiny, kteří nesplňují 

některé požadavky, nastaly s nimi drobné problémy při předchozí dodávce a mají možnost se 

zlepšit. Do poslední skupiny se známkou 3 jsou zařazeni nevyhovující dodavatelé, kteří 

nesplňují požadavky, opakovaně nastávají problémy s dodávkami a tyto problémy nejsou 

rázně a včas řešeny. Samozřejmě VHM s dodavatelem zařazeným do poslední skupiny 

přestává spolupracovat. 

Společnost do hodnocení zahrnuje cenu nakupovaného produktu (jak příznivou dali 

nabídku), plnění termínů dodávek, množství a kvalitu zboží, komunikaci s dodavatelem, 

výsledky auditů a certifikací. Hodnocení probíhá každý půlrok a provádí ho nákupní referent. 
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Informace spojené s hodnocením si společnost nechává. Jen v případě zařazení do 

poslední skupiny se známkou 3 to společnost dodavateli oznámí. Toto je podle mne 

v programu partnerství nedostatečné. Každé hodnocení by mělo být řádně s dodavatelem 

prodiskutováno. Je nutná zpětná vazba, která by zajistila nejen nápravu drobných nedostatků, 

ale také jejich předcházení. 

Na sběru a hodnocení se podílí jen útvar nákupu. Společnost by mohla zvážit, jestli i 

některé další útvary by mohly přispět svými informacemi k hodnocení (např. výroba), a tím 

zpřesnit údaje hodnocení a zajistit případné návrhy pro dodavatele. 

 

4.2.8 Analýza motivování dodavatel ů 

Oblast motivování dodavatelů někteří mohou považovat za ne příliš důležitou. Podle 

mne by chybět v určité míře neměla. 

Společnost VHM se v současnosti zaměřuje hlavně na ty formy, které znamenají 

přímý přínos pro ně samotné – jde hlavně o technickou podporu, aby kupované výrobky 

splňovaly požadované parametry. Další pozitivní formou motivace je nabízení dlouhodobých 

kontraktů, které dává dodavatelům jistotu, že budou moci vyrábět. 

Např. ochota přistoupit na vyšší ceny dodávek za určitých podmínek není v současné 

době snižování nákladů relevantní. Neuvažuje se ani investování do technologií dodavatele 

nebo poskytování záruk bankám, které by pomohlo získat dodavatelům výhodnější úvěry na 

rozvoj technologií. Značnou roli v tomto hraje vysoká míra rizika. 

Vhodnou formou motivace dodavatele, která by se mohla zavést, by mohlo být veřejné 

vyhlašování nejlepších partnerů a uvedení referencí na internetových stránkách. Dodavatelé 

s referencemi tak velké společnosti poté mohou získat nové nebo výhodnější smlouvy 

s jinými odběrateli a tím si zajistit více prostředků např. na modernizaci. 

 

4.2.9 Analýza neustálého zlepšování dodavatel ů 

Zavádění nových přístupů neustálého zlepšování je výrazné v sériové výrobě, kde se 

uplatňují japonské metody jako kaizen, Six Sigma apod. 

VHM by mohly dodavatelům navrhnout zavedení takových metod, pokud by to bylo 

možné, nebo pomoci zavádět nové systémy, které by zapojily zaměstnance k tvořivému 

přístupu při zlepšování vlastních procesů, a vytvářet směrnice, podle kterých by se činnosti 

prováděly tak, aby se minimalizovala možnost výskytu chyb. 



 

 46 

4.2.10 Analýza komunikace s dodavateli 

Jednání týkající se dlouhodobých strategických dodávek provádí ředitel nákupu. 

Účastnit se mohou odborní pracovníci na danou problematiku. Osobní setkání zde hraje 

vysokou roli. Při prvních setkáních by vrcholoví zástupci společnosti měli řešit problematiku 

vytváření a rozvoje partnerství. 

Další komunikaci týkající se objednávek, řešení změn a neshod už provádí nákupní 

referenti. Nejčastější formou je e-mail a telefonické rozhovory. 

 

Formy komunikace, pravomoci a odpovědnosti i zacházení s informacemi mají VHM 

upraveny vnitřními předpisy a dokumenty. Ve společnosti je vytvořen morální kodex, který 

zaměstnanci musí dodržovat při komunikaci. 

Diskuse ohledně partnerství probíhá výborně s interními dodavateli, co je pochopitelně 

dáno vztahem obou společností. I když komunikace s externími dodavateli není stejná, bylo 

by možné využít některé zkušenosti a uplatnit je i vůči externím dodavatelům. Např. sdílení 

dobré praxe, které momentálně běžně nefunguje, by se mohlo stát předmětem jednání. 

 

4.2.11 Analýza proces ů administrace 

Součástí všech systémů je administrativní činnost. Společnost má velmi rozsáhlou 

dokumentaci, která je tvořena 

• organizačním řádem, příručkami pro systémy managementu, morálním kodexem, 

• směrnicemi a popisy týkajících se pracovních míst, obecným popisem interních 

auditů. 

 

V dokumentaci chybí samostatné dokumenty, které by řádně definovaly vytváření 

partnerství s dodavateli a další principy. 

Do společných dokumentů dodavatele a odběratele patří dodavatelské smlouvy, plány 

jakosti dodávek, záznamy o řešení reklamací apod. Tyto dokumenty by měly být rozšířeny o 

sdílení dokumentů týkajících se kritérií pro výběr a hodnocení dodavatele, dohod o vzájemné 

komunikaci, výsledků hodnoceni … 

V partnerských vztazích je vhodné dokumenty harmonizovat. Týká se to vnitřní 

struktury a formátu dokumentů. 
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Uchování, řešení oprávnění a přístupu, zamezení duplicit apod. zajišťuje právě interní 

informační systém Oracle. 

 

4.3 Zavádění programu partnerství 

Zavádění programu partnerství lze popsat pomocí cyklu PDCA: [7] 

• plánuj (plan) 

o dosáhnout shody vrcholového vedení odběratele – VHM mají zájem na 

rozvoji tohoto programu 

o projednat strategie s klíčovými dodavateli – vedení sdělí rozhodnutí o 

vybudování nových vzájemně prospěšných vztahů dodavatelům 

o komunikace s vlastními zaměstnanci – vysvětlit zaměstnancům, co 

partnerství přináší 

o ustanovení týmu – vytváření pracovní skupiny skládající se ze zástupců 

odběratele i dodavatele 

o plánování zavedení programu – vytvoření seznamu fází projektu, 

potřebných zdrojů, stanovení pravomocí a odpovědností 

o výcvik zaměstnanců u všech zainteresovaných organizací – seznámení 

a vytrénování speciálních týmů 

o projektování procesu programu partnerství s dodavateli – dělení úloh 

o přezkoumávání návrhu programu zkušenými a nezaujatými osobami, 

zjištění rizik projektu 

• vykonej (do) 

o realizace programu 

• prověř (check) 

o posouzení účinnosti programu – porovnat přínosy programu  

• reaguj (act) 

o realizace opatření ke zvýšení efektivnosti a účinnosti programu – zjistit, 

kterých cílů se podařilo dosáhnout a u kterých je potřebné další 

zlepšení 

o rozšíření programu na další dodavatele 

o standardizace procesů programu partnerství s dodavateli – zaznamenat 

ověřené postupy 
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5 Návrhy a doporu čení 

 

Společnost VHM by měla v blízké době vytvořit vlastní základní politiku vztahů 

s dodavateli, neudržovat tyto informace jen v neformální podobě. Poté by tato politika měla 

být umístěna na internetových stránkách společně s ostatními politikami. Základní oblasti a 

návrhy, čeho by se měla politika vztahů s dodavateli týkat, byly uvedeny v části 4.2.1. Dále 

by tato politika měla být rozvedena, vytvořeny strategické cíle, čeho by společnost chtěla 

dosáhnout v oblasti partnerství. 

Dalším návrhem by bylo vytvoření speciální příručky jakosti, která byla uvedena 

v části 4.2.2 a která vychází z politiky vztahů s dodavateli, rozpracovává a stanovuje detailní 

požadavky na dodavatele. Opět jde o veřejný dokument. 

 

Ověřování shod dodávek probíhá na výstupu dodavatele i při přejímání odběratelem. 

Jde o totožnou činnost a při správném provádění jen na výstupu by bylo možné ušetřit 

náklady na kontrolu. Vzniklo by však riziko, že vadný produkt se dostane do výroby, proto by 

tato oblast musela být smluvně ošetřena, aby dodavatel zavedl takové postupy, které by 

neshodám zamezily. 

 

V oblasti hodnocení výkonnosti dodavatelů by VHM měly sdělovat dodavateli vždy 

všechny informace spojené s jejich hodnocením, neomezovat to jen na případy nejhoršího 

hodnocení. Je to zpětná vazba, která pomáhá dodavateli poznat svá silná a slabá místa. Podle 

těchto informací může hledat nová řešení a zkvalitňovat procesy. Hodnocení by nemusel 

provádět jen nákupní referent, společnost by mohla zvážit, jestli i jiné útvary mohou přispět. 

 

Na motivaci dodavatelů by se nemělo zapomínat. Podle mne by poskytnutí záruk 

odběratelem, které by umožnilo dostupnější úvěr pro nejspolehlivější dodavatele, mělo 

významný vliv na vztah s dodavatelem. Tato pomoc by mohla být podmíněna umožněním 

odběrateli kontrolovat vnitropodnikové procesy u dodavatele. Tím by udělaly obě společnosti 

další významný krok k partnerství. Další možností na podporu dodavatele by mohlo být 

poskytování referencí a vyhlašování nejlepších dodavatelů odběratelem. Není to nijak 

nákladné a taková pomoc, která by znamenala pro dodavatele např. zvýšení odbytu, by se 

v budoucnu mohla projevit v příznivější ceně při nákupu. 
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Požadavek na neustálé zlepšování v programu partnerství podporuje moji myšlenku 

zabývat se modelem EFQM. Díky tomu, že tento model je dlouhodobě vyvíjen a rozšiřován 

na základě praktických zkušeností, by VHM získaly mnoho nových zkušeností a nový pohled 

na to, jak rozvíjet své možnosti. 

Určitě by bylo možné rozvíjet tuto metodu interně mezi všemi společnostmi 

holdingové skupiny. Výhodou by určitě bylo, že při komunikaci mezi společnostmi jedné 

skupiny existuje výrazně méně bariér. Mnoho informací týkajících se pokroků jedné skupiny 

by tak mohly být jednoduše aplikovány mezi ostatními. 

Posledním krokem by tak zůstávalo přenést toto chování i na externí dodavatele. 
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6 Závěr 

 

Cílem mé práce bylo najít oblast v nákupním procesu, ve které by společnost mohla 

zlepšit svoje činnosti a dojít tak ke snížení nákladů. 

Budování partnerství znamená konkurenční příležitost jak pro odběratele, tak i pro 

dodavatele. Rozvoj dodavatelsko-odběratelských vztahů může přinést nejen snížení nákladů 

pro obě strany, ale také rozvoj obou společností. 

 

Při vypracovávání teoretické části jsem se seznámil s důležitými informacemi týkající 

se nákupu – jaké jsou úkoly, cíle a faktory, které ovlivňují rozhodování. Dále jsem se zabýval 

logistikou a logistickým řetězcem, z kterého dodavatelské řetězce vycházejí. Zjistil jsem, jaké 

procesy by měly být prováděny v programech partnerství s dodavateli. 

V další části jsem představil holding VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a blíže 

jsem se věnoval společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

V praktické části jsem na základě poznatků z teoretické části analyzoval jednotlivé 

činnosti týkající se dodavatelského řetězce a partnerství s dodavateli. Z mých zjištění vyplývá, 

že společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. je nakloněna dlouhodobým 

dodavatelsko-odběratelským vztahům. Tyto vztahy by se měly stát dalším předmětem jednání 

vrcholových zástupců, kteří by se měli domluvit na dalším postupu rozvoje, neomezovat 

jednání jen na oblast dodávek, ale také na sdílení některých interních informací, které by 

mohly přinést zlepšení uvnitř celých organizací. 

 

Zhodnotil jsem aktuální situaci ve zmíněné společnosti, našel jsem oblast, které by se 

společnost měla věnovat a která by v budoucnu mohla přinést jak snížení nákladů, tak snížení 

množství neshod v dodávkách. Tím byl cíl mé práce splněn. 

 

V závěru bych řekl, že oblast partnerství je velice široká a má mnoho možných 

postupů a výsledků. Vytvoření samostatné politiky je jen první krok, po kterém by mělo 

následovat jak jednání s dodavateli, tak přijetí zaměstnanci na obou stranách. Budování 

partnerství není časově ohraničeno, probíhat musí po celou dobu spolupráce. 
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