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ÚVOD 

Nákup podniku má v druhé polovině 20. století mnoho proměn. Začíná se postupně 

uplatňovat marketing nákupu a předmětem zkoumání je tedy daleko více dodavatel. 

Transformace českých podniků po roce 1989 probíhala zejména u velkých podniků a 

tradičních odvětví velmi obtížně. V posttransformačním období byl již eliminován dří-

vější dodavatelský monopol. 

Výběr dodavatele je jedním z hlavních faktorů, jež jsou předpokladem dobrého nákupu. 

Dodavatelé by měli být pečlivě vybíráni podle potřeb podnikatelů a je vhodné je blíže 

poznat. Podnik si musí být jist, že vyhovují jeho požadavkům. I ta nejlepší obchodní 

strategie může být zmařena v případě, že bude vybrán nekompetentní dodavatel. 

S výběrem dodavatele velmi úzce souvisí i hodnocení dodavatele. Toto hodnocení pro-

bíhá jak v rámci výběru dodavatelů, tak v průběhu spolupráce u stávajících dodavatelů, i 

po uskutečnění dodávky.  

Konkrétně se ve své bakalářské práci budu zabývat řízením dodavatelských vztahů jako 

součásti podnikových procesů, postavením nákupního oddělení podniku, průběhem ná-

kupního procesu podniku.  

Bakalářskou práci rozdělím na tři části teoretickou část, charakteristika společnosti a 

analytickou část.  

V teoretické části se zmíním obecně o procesu nákupu, stručně se zmíním o nákupu, 

dodavatelích a hlavně o jejich výběru.  

Dále představím společnost Coleman S. I., a. s., která nabízí komplexní služby spojené s 

dodávkou materiálů pro stavbu a rekonstrukci střech a fasád. Stručně popíšu jejich his-

torii, poskytování služeb a také se pokusím porovnat úroveň poskytování služeb společ-

nosti vůči konkurenci. Představím nákupní proces, probíhající ve společnosti.  

Společnost má velký počet dodavatelů, na základě nich se pokusím vytvořit analýzy. 

Dosud jednotliví pracovníci základní analýzy spíše nevyužívají, z toho důvodu se zamě-

řím na jednu skupinu dodavatelů, a v závěrečné fázi vytvořím základní Paretův diagram 

a bodové hodnocení dodavatelů. Pokusím se navrhnout vhodné řešení.  
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1 CHARAKTERISTIKA PROCESU NÁKUPU 

Technicky kvalifikovaní a profesionální nákupci se řídí zavedenými pravidly a procedu-

rami. 

Existují mnohé nákupní vlivy a nákupních rozhodnutí se účastní více lidí. Dále existují 

oboustranné dohody a vyjednávání mezi kupujícím a prodávajícími jsou běžná. 

Nákup 

Nákup zaujímá ve většině podniků důležité místo, neboť způsob jeho fungování ovliv-

ňuje následně chod celého podniku.  

Nákup by se měl rozlišovat jako operativní nákup to je nákup komodit, které vyplývají z 

okamžité potřeby, periodický (opakovaný) nákup. U periodicky nakupovaných komodit 

by měl nákupce vyhodnotit každé tři měsíce objemy a v případě značných nárůstů oproti 

plánu dojednat s dodavatelem lepší podmínky. 

 Nákupce musí mít přehled o výrobních kapacitách dodavatele a zajistit, aby byl dodava-

tel v případě potřeby schopný oproti plánu dodávku navýšit nebo snížit. 

Nákup a prodej v podniku je založen na úzké spolupráci. V některých obchodních spo-

lečnostech tvoří nákup a prodej jedno oddělení. 

Kontakt mezi obchodem a prodejem je většinou marketingově-technicko-obchodní.  

Obchodní oddělení poskytuje nákupu informace o požadavcích a potřebách trhu. Ve 

spolupráci se pak snaží nalézt optimální cesty od dodavatele k zákazníkovi s minimali-

zací nákladů. 

S nákupem úzce souvisí kvalita. Nákup a kvalita společně rozhodují o dodavatelích, 

spolupracují při výběru nového dodavatele, hodnotí jakost nejen z hlediska produktu, 

ale i z hlediska systému jakosti dodavatele. Společně definují požadavky na kvalitu při 

specifikaci objednávek a smluv ve vazbě na požadavky zákazníků a podnikové procesy.  

Finanční oddělení provádí v nákupu především kontrolu. Je nutné předem přesně defi-

novat, jaké ukazatele se budou kontrolovat a vyhodnocovat. U nákupu se především 

hodnotí: náklady podniku na nákup materiálu, úspory z nákupu, pokles nebo vývoj lo-

gistických nákladů, změny dodacích podmínek vedoucí ke snížení podnikových nákladů 

a také splatnost. 
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1.1 Vývoj nákupu podniku v proměnách času 

Nákup podniků se ve druhé polovině 20. století vyznačuje zajímavým vývojem, který 

však úzce souvisí s obecnějšími proměnami hospodářského života ve světě, v Evropě i u 

nás. Periodizace není vždy naprosto přesná, ale i tak lze konstatovat, že od padesátých 

let 20. století přinášejí další desetiletí nové myšlenky i do podnikových „vstupů“. Pová-

lečný nedostatek zboží si vyžádal „zásobování za každou cenu“. 

V padesátých letech převládala se zaváděním hromadné výroby silná orientace na výro-

bu a prodej. Na konci padesátých let se východiskem stala změna trhu prodávajícího na 

trh kupujícího, a to při současných všeobecných tržních růstových tendencích. Již tehdy 

bylo požadováno dlouhodobé zaměření nabídky výkonů podle potřeb poptávajících.  

Léta sedmdesátá jsou mezníkem nejen v důsledku „ropných krizí“, ale i svým důrazněj-

ším podnikatelským pohledem na nákup. Důvodem byl i významný vliv zásob na hos-

podářský výsledek podniku. To vedlo k většímu použití nejen modelů teorie zásob, ale i 

technik analýzy vztahů podnik – trh, jakož i k přechodu na dlouhodobější orientaci mar-

ketingu. 

Léta osmdesátá přinesla formování teorie v oblasti informačních a hmotných toků, což 

přineslo rozštěpení zásobování či nákupu podniku mezi vlastní nákup a logistiku. Podle 

porterových prací by podnikové prostředky měly být dlouhodobě soustředěny na získání 

konkurenčních výhod. Soutěž o konkurenční výhody na straně prodeje (dodavatele) se 

projevuje i potenciální výhodou na straně nákupu. 

Léta devadesátá přinášejí ve světě a následně i u nás větší pozornost širšímu spektru 

marketingu, a to v souvislosti s postupující orientací na okolí. S tím souvisí i větší po-

zornost vůči dodavatelům. [7] 

Devadesátá léta znamenala také výrazný posun v oblasti logistiky včetně logistiky náku-

pu.  

Vývoj nákupu nebyl z dlouhodobějšího hlediska ani v nejvyspělejších zemích s tržní 

ekonomikou přímočarou záležitostí. Tržní podmínky (od výrobní, výrobkové a prodejní 

podnikatelské koncepce) a s nimi i pojetí nákupu se vyvíjely od deficitní situace s pře-

vahou poptávky a nespolehlivého a nenáročného uspokojování potřeb přes postupné 

vyrovnávání nabídky a poptávky až k situaci, kdy začala převažovat nabídka a kdy s 
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rozvojem dodavatelské konkurence se kupujícímu otevírá širší nákupní prostor. Trh 

prodávajícího se postupně mění v trh kupujícího.  

Zaváděním principů tržní ekonomiky v ČR zmizely bilance materiálů, ale pravý trh se 

teprve tvořil. V řadě odvětví nebylo možno vytvořit konkurenční prostředí, protože 

vedle velkých podniků nebylo možno postavit nové, konkurenční velké podniky. Regu-

lace cen zpočátku znemožňovala velkým podnikům využít monopolního postavení na 

trhu.  

Teprve průběh transformace přinesl zlepšení, protože z velkých podniků se tvořily 

střední a malé podniky, a tak se vytvářelo i potřebné konkurenční prostředí.  

Jiná situace byla u nově vzniklých podniků, kde téměř stoprocentní zárukou prosperity 

byla existence alespoň jedné z těchto podmínek: buď solventní zákazník, nebo zahra-

niční společník s kapitálem a know-how a s alespoň částečnou možností umisťování 

výrobků na zahraničních trzích.  

Transformace byla samozřejmě nejtěžší pro velké, bývalé státní podniky, nyní transfor-

mované akciové společnosti. Tyto podniky většinou ztratily významné a tradiční vý-

chodní trhy. Domácí odběratelé, pokud vůbec za dodané zboží zaplatili, platili příliš 

často se zpožděním. Řada odběratelů se v rozporu se zákonem vyhnula zaplacení vůbec. 

V těžkých dobách pro podnik často manažeři odcházeli a podnik se ocital bez zkušené-

ho vedení.  

U podniků se zahraniční kapitálovou účastí šel rozvoj podstatně rychleji vpřed, protože 

bylo možno využít i zahraničního know-how a řízení bylo zákonitě marketingově orien-

tované včetně managementu nákupu.  

Uvedené okolnosti se nutně projevují i v úsilí podniků rozvíjet moderně pojatý nákup. 

Je však třeba zdůraznit, že vždy platí dvě možnosti: buď neusilovat o nic nového, tzn. 

stagnovat, nebo novými účinnými přístupy a metodami situaci podniku zlepšovat. 

Nicnedělání je cestou k podnikatelskému propadu. 

1.2 Proces nákupu 

Problematikou nákupu jako specializované disciplíny se podniky v České republice za-

čaly zabývat až v posledních desetiletích. Do té doby nákup většinou metodicky spadal 

pod obchodní oddělení, kde v některých podnicích setrval dodnes.  
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Takové pojetí většinou vychází z toho, že nákupci stejně jak prodejci vyjednávají ceny, 

musejí znát produkt, který nakupují nebo prodávají, a v neposlední řadě připravují 

smluvní podmínky.  

Proces hledání nových dodavatelů také není od hledání zákazníků příliš vzdálen.  

Role nákupu jako nástroje pro zvýšení zisku, respektive jako zdroje úspor, nabývá v 

poslední době na významu. 

1.2.1 Základní funkce a úkoly 

Základní funkcí útvaru nákupu v podniku je efektivní zabezpečení předpokládaného 

průběhu základních, pomocných a obslužných výrobních i nevýrobních procesů surovi-

nami, materiálem a výrobky, a to v potřebném množství, sortimentu, kvalitě, času a mís-

tě. [3] 

Splnění této základní funkce v souladu s ekonomickými kritérii efektivnosti předpoklá-

dá: 

• co nejpřesněji a včas zjišťovat budoucí předpokládané potřeby materiálu, 

• systematicky zjišťovat a volit optimální zdroje pro uspokojování těchto potřeb, 

• úplně a včas projednávat a uzavírat smlouvy o ekonomicky efektivních dodáv-

kách, trvale sledovat jejich realizaci, projednávat vzniklé změny v potřebách, ja-

kož i případné odchylky v dodávkách, 

• systematicky sledovat a regulovat stav zásob a zabezpečovat jejich co nejefektiv-

nější využití, 

• pružně realizovat operativní zásahy v případě ohrožení uspokojování vnitropodni-

kových potřeb, 

• systematicky pečovat o zajištění odpovídající kvality nakupovaných materiálů, 

• zabezpečit odpovídající efektivní fungování materiálně technické základny náku-

pu, především skladového hospodářství, dopravy a ostatních logistických procesů 

při realizaci materiálových toků, 

• vytvářet a zdokonalovat odpovídající informační systém pro řízení nákupního pro-

cesu, 
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• systematicky zabezpečovat personální, organizační, metodický a technický rozvoj 

jak řídicích, tak hmotných procesů, 

• zajistit aktivní servisní uskutečňování přípravy, výdeje a přísunu materiálu na mís-

ta spotřeby. Jde např. o dělení, prvotní a povrchovou ochranu materiálu, jeho vý-

robní úpravu, kompletaci, vytváření optimálních manipulačních jednotek, usku-

tečňování doplňkových dopravních a manipulačních služeb, poskytování materiá-

lového poradenství apod.  

Moderní nákup v tržně vyspělých ekonomikách v posledních letech i v této oblasti začal 

uplatňovat marketingové přístupy, metody a techniku.  

Marketing se v podnicích nejdříve rozvíjel v podobě, které dominovala strana výstupní, 

tj. prodej. Teprve mnohem později se začalo usilovat o praktickou implementaci marke-

tingu na tržním vstupu do podniku, tj. v nákupu. Tato transformace se realizovala po-

stupně nejdříve v USA a v posledních desetiletích i v Evropě. 

1.2.2 Nákup v obchodních organizacích 

V těchto podnikatelských subjektech se nákup řídí přímým požadavkem zákazníka. 

Podle množství, četnosti dodávek, dopravy je nakoupené zboží buď skladováno, nebo 

přímo distribuováno k zákazníkům. Celkový proces má strukturu uvedenou v obr. č. 1 

 

 

Obrázek č. 1 

 

Tok zboží v nákupním podniku 

 

 

 

Zdroj: ŠLAPOTA, B, Grabarczyk, J, LETÁK, J.:Nákup? Questions Marks, 2005. 247s. ISBN 8023953656 

 

  Nákup 
 

Sklad Logistika Prodej Zákazník 
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1.2.3 Objekty a formy nákupu 

Pokud podnik skutečně chce vymezit objekty, které nákup v podniku prakticky zabezpe-

čuje, je zapotřebí objekty zúžit způsobem znázorněným v obr. č. 2 

 

Obrázek č. 2 

 

Objekty nákupu v praxi 

    objekty nákupu v praxi 

cizí služby vstupní hmotné statky obchodní zboží 

Provozní 
prostředky 

materiál 

základní 

pomocný 

provozní 

polotovary 
 

 

Zdroj: LUKOSZOVÁ, X.: Nákup a jeho řízení. 1. vyd. Brno : Computer Press. 2004. 170 s. ISBN 80-251-

0174-6. s.9 

 

V  podnicích rozlišujeme následujících sedm kategorií nakupovaných průmyslových 

výrobků : 

Suroviny – jsou výrobky, které jsou dodávány v původním přírodním stavu, často jsou 

jejich dodavatelské trhy regionálně koncentrovány, což vyvolává zvýšené logistické 
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náklady. Tyto vstupy jsou navíc obyčejně objemově i prostorově náročné a vyskytující 

se v různé kvalitě. 

Procesní základní materiály, meziprodukty – jsou výrobky, které vyžadují další opra-

cování, než získají podobu finálního výrobku nebo jeho dílů, jehož součástí se v procesu 

přeměn stávají.  

Doplňkový režijní materiál  – se v podnicích vyskytuje ve velkých množstvích a roz-

manitosti. Slouží k zabezpečení jak výrobních, tak i nevýrobních procesů, bývá nakupo-

ván od velkého množství dodavatelů, čímž přispívá ke zvýšení nákladů. Pro podnik ob-

vykle představuje významný zdroj úspor.  

Komponenty, díly, polotovary – jsou obvykle buď plně hotovy nebo určeny pro pří-

mou montáž, popřípadě vyžadují jen minimální opracování či úpravu. Při jejich nákupu 

je zapotřebí klást důraz na vymezení technických parametrů a jakosti.  

Zařízení – jsou zboží investičního charakteru jak pro výrobní, tak nevýrobní účely. Jed-

ná se o rozmanité a finančně náročné zboží, u něhož je důležitá spolehlivost, přesnost, 

úspornost fungování, cena pořízení ve vztahu k provozním nákladům.  

Systémy – jsou kombinovaná, systémová propojení zboží investičního charakteru, je-

jichž existence je nezbytná pro kontinuální průběh logistických a manažerských procesů 

jak ve výrobě, tak v obchodě. Obvykle vykonávají několik funkcí a mají velký podíl na 

ekonomických výsledcích firmy. Jsou pro ně typické vysoké finanční náklady na poříze-

ní a vysoká transakční rizika.  

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

k vytvoření finálních výrobků. Jejich význam však v současném tržním prostředí neustá-

le roste, z hlediska jejich nehmotnosti jsou obtížně porovnatelné a navíc značně pro-

měnlivé. [3] 

 

1.2.3.1 Formy vstupů do podniku 

Obstarávání vstupů do podniku může nabýt především těchto typických forem: 

Přímého nákupu – buď s jednou platbou nebo s platbou ve splátkách v dohodnutém ča-

sovém intervalu při nákupech na půjčku. 
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Leasingu, který je obvykle v konečném zúčtování dražší, ale nevyžaduje nutně okamžité 

vysoké výdaje (na něž podnikatel nemusí mít vždy dostatek disponibilních prostředků). 

1.2.4 Plánování nákupu 

Dle prof. Synka můžeme tvorbu nákupního strategického dokumentu definovat jako 

tvůrčí proces, který zahrnuje průzkumné, analytické, predikční, rozhodovací a tvůrčí 

projekční aktivity, jež formují cíle, určují optimální použitelné nástroje pro jejich reali-

zaci a požadavky na zdroje. [5] 

Při plánování nákupu vycházíme ze stanovených cílů a strategie podniku, respektive 

obchodní činnosti podniku.  

Plánování nákupu probíhá z časového hlediska v těchto úrovních: 

• strategické, 

• taktické,  

• operativní 

 

Východiskem pro určení strategických cílů v oblasti nákupu jsou analýzy, a to jak situa-

ce na trhu, tak i situace vnitropodnikové. Analýzy pro nákup mají zpravidla tyto násle-

dující fáze, pro vyjasňování budoucí koncepce nákupu podniku: 

Analýza situace nákupního trhu, určení potenciálních příležitostí a ohrožení a vnitro-

podnikové analýzy. 

 

Analýza situace nákupního trhu zahrnuje: 

Rozbor trhu , respektive odvětví – charakteristiku nákupního trhu (dodavatelů, ostat-

ních poptávajících, zvyklostí apod.), 

Rozbor vlastní pozice na trhu – jaký podíl svým nákupem podnik představuje vzhle-

dem k celkovému prodeji na daném trhu a jaký podíl má na prodeji svých dodavatelů. 
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1.2.4.1 Řízení zásob metodou ABC 

Metoda ABC je založena na známém Paretově princupu 80:20, který je znázorněn v obr. 

č. 3 (80 % jevů je ovlivněno 20 % nejvýznamnějších potenciálních příčin). Tento prin-

cip vede k selekci problémů a určení priorit při jejich řešení. Metoda ABC má 

v logistice široké uplatnění. ABC analýzu s možností využití Paretova principu 20/80 – 

lze využít k určení nejvýznamnějších položek zásob z hlediska významnosti pro výrobní 

nebo obchodní proces, k určení nejvýznamnějších položek zásob z hlediska jejich fi-

nanční vázanosti.  

Analýza silných a slabých stránek firmy – slouží jako podklad pro vymezení cílů nákupu 

posouzením hospodárnosti, finančních možností, personálních dovedností, technologic-

kých zkušeností, vlastnictví patentů apod.  

Portfolio analýzy a analýzy životního cyklu výrobku – jsou východiskem pro tvorbu 

materiálové nákupní strategie.  

 

Obrázek č. 3 

 

Paretův diagram 

 

Zdroj: PERROTIN, R.; HEUSSCHEN, P.: Jak nakupovat se ziskem. 1. vyd. Praha : Computer Press. 

1999. ISBN 80-7226-253-x, s.53 
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Dodavatele lze rozdělit dle dodávaného objemu do tří skupin: 

A dodavatelé – intenzivní spolupráce a pravidelná péče 

B dodavatelé – podnik udržuje kontakt převážně při realizaci dodávek, věnuje jim 

nižší pozornost než A dodavatelům, neprovádí jejich hodnocení. 

C dodavatelé – nevěnuje jím žádnou pozornost, pouze jej poptává 

A dodavatelé 

Do této kategorie spadá 20 % klíčových dodavatelů komodit, které tvoří v nákupu velké 

finanční objemy. Jedná se především o suroviny, díly potřebné pro výrobu a další strate-

gické komodity. Kontakt s těmito firmami je častý a musí s nimi pracovat nejen 

v případě problémů s dodávkami, ale také sledovat jejich rozvoj, systém kvality a vý-

robní procesy. Pokud u těchto dodavatelů nastanou problémy s kvalitou nebo s termíny, 

bezodkladně je musí podnik řešit, protože jakákoli změna u těchto komodit mu může 

v konečném důsledku způsobit značné problémy ve výrobě. S touto skupinou by měl 

také udržovat nadstandardní osobní vazby, které usnadní a zefektivní komunikaci nejen 

v běžném styku, ale i při řešení kritických situací. Přestože má s A dodavateli obvykle 

víceru spolupráci, měl by s nimi pravidelně přezkoumávat ceny, protože obchodní trh se 

u všech dodavatelů neustále mění. I když se může zdát, že změny trhu působí na všech-

ny dodavatele podniku stejně, nemusí to být pravda. Úspory vytvořené ve spolupráci 

s dodavatelem A bývají vzhledem k obchodovanému objemu daleko větší než u ostat-

ních dodavatelů.  

B dodavatelé  

V této kategorii je obvykle zahrnuto 40-70 % všech dodavatelů. V jejich případě jsou 

ideální kontakty minimálně jednou za dva až čtyři měsíce pro zjištění nových informací 

a pro udržení užšího kontaktu s dodavatelem. Veškeré dodávky od B dodavatelů bývají 

většinou plynulé, mají nastavené procesy a jakékoli změny jsou vedené v rámci změno-

vého řízení. Vzhledem k tomu, že tato kategorie dodavatelů je nejširší a nejpočetnější, 

bývají od nich realizovány zakázky velmi často.  

C dodavatelé 

Do této kategorie spadají nepravidelně dodávající partneři, kteří neodpovídají ani A, ani 

B kategorii. Většinou se jedná o dodavatele nárazových objednávek nebo o dodavatele 
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tzv. v záloze, kteří fungují a jsou schopní reagovat při selhání ať klíčových, nebo běž-

ných dodavatelů. Kromě objednávek realizovaných přes tyto dodavatele je potřeba jed-

nou za rok firmy zkontaktovat a zjistit nové informace. Je možné například připravit 

poptávku, pomocí ní si mohou srovnat aktuální ceny, zjistit portfolio výrobků a porov-

nat, zda nedošlo k nějaké radikální změně. U dodavatelů typu B a C není kontakt tak 

častý a klíčovou věcí, kterou je třeba sledovat, je změna. Informace o změnách jsou 

schopni získat buď z trhu nebo od svých zákazníků, od dalších dodavatelů nebo i ze 

srovnání finančních výkazů s předešlým obdobím. Sledované hodnoty mohou být buď 

obrat firmy, získaní nějakých nových certifikátů, radikální rozšíření sortimentu, nové 

patenty, vynálezy a výrobky, které dodavatelé uvedli na trh atd. [6] 

Dodávky od C dodavatelů se ve většině případů realizují na základě vystavených objed-

návek. Systém je nenáročný a nevyžaduje mnoho času. V tabulce č. 1 je uvedeno rozdě-

lení dodavatelů do A,B,C skupin, dle daných kritérií. 

 

Tabulka č. 1  

 

Rozdělení dodavatelů na A, B, C 

 DODAVATEL KRITÉRIA 

20% A -obrat                          - jedinečnost, klíčové položky 

- struktura komodit      - položky s extrémními nebo  

- ziskovost (marže) nestandardními výrob.lhůtami 

- firmy s potenciálem 

80% 

 

B - běžní velkoobjemoví a středněobjemoví dodavatelé nespa-

dající do A 

C - maloobjemoví dodavatele a nepravidelně dodávající firmy 

nespadající do A ani do B 

 

Zdroj: ŠLAPOTA, B.; GRABARCZYK, K.; LETÁK, J.: Nákup?. Havířov-Podlesí : Question Marks. 2005.     

247 s. s.97 
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1.2.5 Optimalizace – snižování počtu dodavatelů 

Optimalizace počtu dodavatelů se provádí především z úsporných důvodů.  

Vychází se z toho, že s velkým počtem dodavatelských firem: 

• Narůstá agenda spojená se zajištěním a koordinaci dodávek. 

• Vznikají požadavky na početnější tým nákupců. 

• Roste časová náročnost vyhodnocování nabídek. 

• Roste počet účastníků výběrových řízení, snažících se přímo nebo nepřímo 

ovlivnit výsledky. 

Vyhodnocování nemá vliv jen na množství dodavatelů, ale také na jejich kvalitu. Při 

optimalizaci se nejedná vždy jen o snižování samotné. Velký důraz je potřeba klást taky 

na rozložení rizik.  

Mělo by být tolik dodavatelů, aby podnik byl schopen tato rizika minimalizovat. V pří-

padě, že nastane problém u jednoho z dodavatelů, pak je k dispozici řada dalších, kteří 

jsou schopni bez problémů vyrobit a dodat, co je potřeba, aniž by museli podléhat složi-

tému schvalovacímu procesu.  

Při výběru a volbě optimálního počtu dodavatelů lze zvolit jednu ze dvou strategií: 

Koncentrace poptávky – cílem je dát co největší objemy co nejnižšímu počtu 

dodavatelů (jeden bývá dominantní a získá většinou 60 % a více z celkového ob-

jemu) za účelem dosažení co nejvýhodnějších podmínek.  

Rozdělení rizik  – rozdělení poptávaných objemů tak, aby bylo možno v daném 

okamžiku dosáhnout skutečně efektivních výsledků. 

Koncentrace poptávky: Pro některé podniky se vyplácí přístup koncentrace poptávky, 

kdy je cílem vydefinovat strategického dodavatele, a přitom držet ostatní dodavatele v 

hibernovaném stavu. Pokud jsou nakupované objemy zajímavé pro všechny dodavatele, 

může to některé z nich donutit (především ty, kteří neprošli posledním kolem výběrové-

ho řízení), aby přemýšleli, jak se pro podnik stát atraktivnějším, což je nutí neustále 

vytvářet výhodnější nabídky.  
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Rozdělení rizik: některé podniky spolupracují s více dodavateli. Pro jednu komoditu je 

běžný počet 3-4, kdy žádný dodavatel nesmí překročit hranici 30 % z celkového naku-

povaného objemu. V těchto případech totiž může dojít k závislosti na dodavateli a v 

případě problému nemusí být záložní dodavatel schopný a připravený zajistit požadova-

né objemy dodávek. 

 

1.2.5.1 Nákup jako nástroj vedoucí k úsporám 

V nákupu stejně jako v dalších činnostech, se musí řešit otázka snižování nákladů. Na 

proces zefektivňování a optimalizace se v poslední době klade značný důraz. Veškeré 

tyto kroky vedou k úsporám. Mezi významné oblasti patří tzv. vnitřní úspory. Ty jsou 

důsledkem optimalizace fungování nákupního oddělení. Jedná se především o vhodné 

rozdělení dodavatelů mezi nákupce, zkrácení procesu vystavení objednávky lepším vyu-

žíváním informačních technologií, zkrácení doby potřebné pro výběr dodavatelů struk-

turovanou evidencí. [6] 

Optimalizace veškerých nákupních procesů eliminuje dodatečně náklady, které takto 

mohou vznikat.  

Také v nákupní logistice existuje řada možností úspor. Především je možné šetřit na 

dopravě či přepravě, kde dochází k úsporám vedlejších pořizovacích nákladů (bale-

ní/obaly, splatnost, dodavatelský úvěr, zjednodušení plánování). Je možné také zefek-

tivnit dopravu zabezpečením zpětného nákladu a zamezit převážení nevyužitého prosto-

ru. 

 

1.2.5.2 Snižování skladových zásob 

Na úsporách se velmi výrazně podílí i snižování skladových zásob, což je částečně také 

předmětem logistiky.  

Klíčové a největší úspory však nepocházejí z optimalizace skladu v souvislosti s redukcí 

položek a snížení skladových limitů, ale spíše zkrácením intervalů dodávek a přenese-

ním zodpovědnosti za vlastní skladové zásoby na dodavatele. 
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1.2.6 Cíle nákupu 

Základní cíle podniku slouží jako směrnice pro cíle, které z nich vyplývají ve funkčních 

oblastech, tj. i v nákupu. 

Cíle nákupu jsou: 

• uspokojování potřeb – tak jako je lidská potřeba stavem pociťovaného nedostatku, 

vzniká i u organizací potřeba určitých výrobků a služeb pro výrobní proces, 

• snižování nákupních nákladů – snaha snížit v dalším plánovacím období náklady 

může být stěžejní, ať jde o celkový nákup nebo jen o jednotlivý předmět nákupu. 

Přitom musí být vždy zvažován vztah k ostatním cílům. Snižování nákladů může 

vést k nárůstu rizika, snížení kvality nebo růstu zásob atd. Proto je například nutné 

při zamýšleném snížení nákladů a současném zvýšení kvality změnit některé 

podmínky, 

• zvyšování jakosti nákupu – v oblasti nákupu by měla být jakost samozřejmostí. 

Zvýšení jakosti může ale také znamenat zvýšení výkonu nakupovaného produktu, 

což může vést až k nákupu substitutů nebo k výměně dodavatele,  

• snižování nákupního rizika – jakost nakupovaného produktu se různí. Se snižující 

se jakostí přibývá riziko nákupu, 

• zvyšování flexibility nákupu, 

• podporování nákupních cílů orientovaných na veřejné zájmy, 

 

Snižování nákladů se týká nákladů na předmět nákupu (cena vlastního výrobku) a ná-

kladů spojených s nákupem (dopravní náklady, pojistné apod.). 

 

Cíle popisují stav budoucnosti, kterého by podnik chtěl prostřednictvím různých činnos-

tí dosáhnout nebo kterému by chtěl zabránit. Naznačují směr pro plánovitá opatření a 

slouží současně jako vůdčí hodnota v příslušném útvaru. Podle těchto zvolených rozho-

dovacích aspektů mají cíle několik funkcí jako je např. funkce identifikační, funkce vý-

běru, funkce popisná a funkce hodnotící. 
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1.3 Dodavatelé 

Výběr dodavatele je mimořádně důležitým, možno říci dominantním případem rozho-

dování, které se ve značné míře dotýká nákupu (nákupního útvaru) každého podniku. 

Čím větší nákupní možnosti, čím více dodavatelů, tj. možností, jak uspokojit vnitropod-

nikové potřeby, tím závažnější i obtížnější je toto rozhodování. Současné silné tendence 

ke globalizaci trhu spolu se směnitelností měn podstatně rozšiřují možnosti získat po-

třebný vstup. Rozhodování o dodavateli není jednoduché: je nutno brát v úvahu řadu 

kritérií, která se týkají celého nákupního mixu a dalších faktorů vnějších i vnitropodni-

kových. Kvalita volby má mimořádně závažný vliv na výsledky hospodaření každého 

podniku, v konečném důsledku pak na realizaci cílů dlouhodobé strategie jeho rozvoje. 

Projevuje se v nákladech, zásobách i kvalitě a prodejnosti výrobků, a tím ve svých dů-

sledcích v zisku. 

1.3.1 Rozhodování o dodavateli 

Rozhodování o dodavatelích je proces, kterému předchází náročná fáze ze získávání 

poměrně početných souborů informací a po němž následuje další nákupní komunikace s 

dodavatelem.  

I když je o dodavateli na základě uskutečněného výběrového řízení rozhodnuto, nelze 

ustat v hledání nových nákupních příležitostí, tj. v posuzování a výběru jiného nového 

dodavatele, který nabízí lepší podmínky. 

1.3.1.1 Fáze výběru dodavatele 

Výběr dodavatele je pro podnik velice důležitým rozhodnutím. Čím větší počet mož-

ných dodavatelů se srovnatelnými nabídkami, tím se stává výběr dodavatele složitějším 

a závažnějším rozhodováním. 

Průběh procesu výběru dodavatele můžeme rozdělit do několika fází, jednotlivé fáze 

jsou znázorněny na následujícím obrázku č. 4 
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Obrázek č. 4 

 

Pět fází při výběru dodavatelů a řízení dodavatelských vztahů 

  
 
 

 
 

                                                                                  ↓ 
  
 
 

 ↓ 

  
 
  
 

      ↓ 

  
 
 
 

                                      ↓ 

  
 
 
 
 

1. fáze – Přípravná fáze 
    -vznik potřeby koupě určitého produktu 
    -vytvoření týmu (v případě potřeby) 

2. fáze – Identifikace potenciálních dodavatelů 
    -stanovení kritérií výběru/přístupu k volbě 
    -identifikace potenciálních dodavatelů 

3. fáze – Prozkoumání a výběr dodavatele 
    -kontaktování potenciálních dodavatelů 
    -ohodnocení dodavatelů 
    -volba 

4. fáze – Navázání vztahu 
    -dokumentování původních očekávání a kontaktů 
    -věnování vysoké míry pozornosti 
    -poskytování rychlé zpětné vazby 

5. fáze – Ohodnocení vztahu 
    -pokračování na současné úrovni vztahu 
    -rozšíření/budování vztahu 
    -omezení/zrušení vztahu 

 

 

Zdroj:: LAMBERT, D.M.; STOCK, J.R.; ELLRAM, L.M.: Logistika.1. vyd. Praha : Computer press. 2000. 

589 s.ISBN 80-7226-221-1. s. 354 

 

Než začne nákupce vyhodnocovat nabídky, měl by se přesvědčit, že jsou porovnatelné a 

že obdržená nabídka skutečně odpovídá specifikaci uvedené v poptávce, kterou podnik 

vyhotovil. Může se totiž stát, že dodavatel špatně pochopí zadání a připraví nabídku, 

kterou nemůže podnik srovnávat s ostatními, protože by se zkreslil a znehodnotil celý 

výběrový proces.  
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1.3.1.2 Kritéria rozhodování při výběru dodavatele 

Při vlastním rozhodování je možno zvažovat celu řadu kritérií, které se dotýkají nabíze-

ných výrobků a služeb, zejména jejich jakosti, ceny a kontraktačních podmínek, jako i 

úroveň, pověst a chování dodavatele samého např. dle jakosti dodávek jak je uvedeno 

v tabulce č. 2. Pro praktické hodnocení se ovšem nedoporučuje podlehnout inflaci těch-

to kritérií, ale spíše volit pouze kritéria, která mají určitou váhu z hlediska konkrétních 

podmínek podniku. Jejich výběr je třeba důkladně uvážit.  Je nutno dát přednost těm, 

která ovlivňují ekonomické a obchodní výsledky podniku, tj. náklady, zásoby, jakost a 

tím i prodejnost finálního výrobku. Přitom je nutno přihlížet i k možnosti průkazného 

hodnocení. Je nutno zvažovat i objem nákupů od příslušného dodavatele, tzn. jeho fi-

nanční a ekonomickou závažnost. Je nutno brát v úvahu i to, zda jde o dodavatele, s 

kterým má podnik, popř. jeho partner určitě zkušenosti.  

Existuje řada členění a variant uspořádání kritérií, která se liší nejen počtem vybraných 

kritérií, ale i jejich pojetím a označením. Kritéria členíme do tří skupin: 

• kritéria, která se týkají výrobku a služeb k nim (servisních služeb),  

• kritéria, která se týkají ceny a kontrakčních podmínek (dodacích, platebních, 

apod.),  

• kritéria, která se týkají dodavatele, jeho image, jakož i chování (předsmluvního i 

při realizaci dodávek). 

 

U opakovaných nákupů se doporučuje opakovat rozhodování o volbě dodavatele (2x do 

roka), a to na základě aktualizovaných informací doplněných o rovnání nových nákup-

ních možností a zkušeností.  

Při nákupním rozhodování je užitečné rozlišit dvě skupiny dodavatelů: 

1. dodavatelé velmi malí, pro něž i drobné zakázky jsou důležité. Jde např. o místní 

dodavatele, kteří úzkostlivě dbají o dobrou „místní pověst“. Proto bývají velmi 

spolehliví a pružní a obvykle s nimi bývá lepší jednání než s většími dodavateli.  

2. Větší dodavatelé, kteří jsou schopni dodat, často i pohotově, poměrně široký sor-

timent výrobků, ale někdy očekávají větší aktivitu od kupujícího či ústupky v kva-

litativních parametrech.  
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Podle přístupu k inovacím výrobků lze rozlišit: 

• Konzervativní typ dodavatele: dodává stejný sortiment po dlouhá léta, příliš neusi-

luje o inovace, ale snaží se být spolehlivý. 

• Inovační typ dodavatele: prosazuje změny jak výrobku, tak technologie výroby, 

jakož i ostatních parametrů nákupního marketingového mixu, problémem bývá 

menší stabilita a určité počáteční problémy ve vzájemných vztazích. Náročnější, 

ale naprosto nezbytná je aktualizace informací. 

• Lepší využití kapacit včetně logistického systému. 

• Prodej výrobků, které se jinak dobře neprodávají (snaha snížit zásoby hotových 

výrobků, eliminovat sklady aj.). 

• Zlepšení pověsti v daném regionu, který nebyl zatím jeho marketingem náležitě 

zpracován. 

• Naděje, že zákazník projeví zájem o nové druhy výrobků. Při vlastním rozhodo-

vání o dodavateli lze postupovat tak, že (podle dostupnosti informací a závažnosti 

nákupního rozhodování) rozhodnutí bude výsledkem. 

• Expertního odhadu týmu nebo odpovědného jednotlivce.  

• Bodovacího hodnocení (prostého nebo s oceněním – vážením – významnosti jed-

notlivých kritérií). 

• Zvážení výsledků kalkulace těch faktorů, které lze přímo kvantifikovat, a faktorů 

nepřímé kvantifikace kvalitativních charakteristik (prostřednictvím bodování nebo 

expertního odhadu).  

• Kombinace předchozích přístupů. 

 

Mohou se však vyskytnout i specifické případy: 

1. Nákupce má příkaz nakoupit to nejlevnější s ohledem na finanční problémy firmy. 

2. Subjektivní přístup při nedokonalé, málo účinné stimulaci nákupce (např. nemá-li 

u firmy perspektivu, není stimulován k tomu, aby vyvíjel větší úsilí k zajištění 

nejvýhodnějšího nákupu). 
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3. Subjektivní zájmy, kdy nákupce jedná pod různým nátlakem. Někdy uplatňuje jen 

příležitostná rozhodnutí, kdy klade větší důraz na osobní prospěch než na pro-

spěch firmy.  

4. V některých případech je výběr z předložených nabídek dodavatelů uskutečňován 

podle přesně legislativně vymezených procedur „výběrového řízení“. Jde o velké 

státní zakázky, investiční akce apod. 

 

Tabulka č. 2  

 

Klasifikace dodavatelů z hlediska jakosti dodávek 

Kategorie Označení kategorie Stručná charakteristika 

A 
Dodavatel plně  

vyhovující 

Dodavatel již dlouhodoběji prokázal 

schopnost dodržování všech dohodnutých 

požadavků týkajících se kvalit dodávek, je 

v tomto směru stabilně spolehlivý, riziko 

selhání je prakticky nulové. Je zajištěna 

trvalá komunikace a vstřícnost. 

B 
Dodavatel podmíněně 

vyhovující 

Dodavatel celkem uspokojivě plní dohod-

nuté a předepsané parametry jakosti. Pokud 

se objeví a prokáží nedostatky, je vstřícně 

ochoten k jejich odstranění, přičemž pro 

toto odstranění má reálné předpoklady.  

C 
Dodavatel  

nevyhovující 

Dodavatel, jenž vykazuje i podstatné nedo-

statky a opakované slabiny, pokud jde o 

plnění parametrů jakosti, přičemž u něho 

nejsou předpoklady pro rychlou nápravu. 

V tomto případě je nutno volit náhradního 

– nového – dodavatele.  

 

Zdroj: TOMEK, J, HOFMAN J.:Moderní řízení nákupu podniku. 1.vyd. Management Press. 1999. 276 s. 

ISBN 80-85943-73-5 
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Zabezpečení jakosti dodávek je v podstatě jednou z důležitých oblastí komplexu, který 

označujeme jako dodavatelsko-odběratelský vztah. Ten může být založen především na: 

• Zdůraznění dodržování přijatých (předepsaných) dokumentů tedy na dodržování 

legislativních norem upravujících vzájemné vztahy mezi dodavatelem a odběrate-

lem, včetně postihování vzniklých odchylek od uzavřených dohod,  

• Zdůraznění vzájemné vstřícné spolupráce – tento přístup se prosazuje ve stále vět-

ší míře.  

 

Důležitým předpokladem pro pružné řešení problémů s jakostí dodávek je trvalá, bez-

prostřední a pružná možnost komunikace mezi oběma obchodními partnery. S tím sou-

visí i aktivní vstřícná spolupráce v otázkách jakosti, která by měla spočívat hlavně : 

• v přesných specifikacích objednávek a dohod o všech parametrech dodávek,  

• ve včasné signalizaci závad, a to i takových, které jsou z hlediska použití výrobku 

zatím nepodstatné (často si dodavatel neuvědomuje, co všechno může odběratel 

považovat za závadu),  

• v jasném dohodnutí kroků při odstraňování závad,  

• v informovanosti odběratele, jak odstranění závad probíhá a jak bylo zvládnuto (i 

jaká opatření budou uskutečněna, aby k dalším závadám již nedocházelo),  

• ve vstřícnosti odběratele a dobré vůli aktivně pomoci při odstraňování závad, po-

kud je to účelné a „dodavatel za to stojí“ (technická, personální, finanční pomoc). 

 

V některých případech je vyžadována tzv. zpráva o opatřeních k nápravě, která obsahuje 

• specifikaci vadné dodávky (označení výrobku, množství, číslo protokolu, kdo 

kontroloval),  

• označení problému, jasnou specifikaci (vady, poruchy, nedostatku),  

• příčinu problému (specifikaci ve vztahu k vadám),  

• způsob prokázání problému,  

• okamžitá opatření (k eliminaci důsledků vad),  
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• dlouhodobá opatření k odstranění vad,  

• odpovědné osoby za kontrolu a za realizaci opatření,  

• způsob následné kontroly účinnosti opatření,  

• další ujednání.  

Normy ISO řady 9000 připouštějí při formování systému zabezpečení jakosti dodávek 

uplatnění některých progresivních přístupů: 

• kontrolu dodávaných výrobků již u dodavatele (to nevylučuje možnost následného 

odmítnutí dodávky odběratelem),  

• kontrolu původní dokumentace jakosti dodávek pouze namátkovou faktickou kon-

trolou dodávek – to je možné zejména tehdy, jestliže jde o dodávky, u kterých jsou 

záruky bezvadných dodávek podle zkušeností z minulosti. [7] 

Tabulka č. 3 

 

Kategorizace dodavatelů 

Kategorie Označení Charakteristika 

A Certifikovaný 
dodavatel 

Jeho dodávky trvale odpovídají jakostním poža-
davkům vyjádřeným ve smlouvě, je dodavatelem 
s platnou certifikací neb akreditací pro činnost, 
vykazuje přijatelné cenové a další kontrakční rela-
ce.  

B Stálý dodava-
tel 

Dodávky trvale odpovídají smluvním parametrům, 
vykazuje přijatelné cenové relace, jakož i další 
kontraktační podmínky (dodací, platební). 

C Nový doda-
vatel 

Podle výsledků průzkumu a hodnocení vykazuje 
parametry dodávek odpovídající alespoň dodavateli 
kategorie B. 

X Nevyhovující 
dodavatel 

Dodávané výrobky nejsou ve shodě se stanovenými 
požadavky a dohodnutými parametry dodávek 
(kvalitativními, cenovými, logistickými, časovými 
apod.). 

 

Zdroj: TOMEK, J, HOFMAN J.:Moderní řízení nákupu podniku. 1.vyd. Management Press. 1999. 276 s. 

ISBN 80-85943-73-5. 
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Při kategorizaci dodavatelů se berou  v úvahu pouze dodavatelé zařazení do kategorie A, 

B nebo C. Rozdělení dodavatelů je znázorněno ve výše uvedené tabulce č. 3 

U dodavatelů kategorie X nelze uvažovat o dodávce a u dodavatelů nových, kteří prošli 

hodnocením a byli zařazeni do kategorie C, je možno uvažovat o první dodávce a reali-

zovat ji, před další objednávkou je nutno provést vyhodnocení a zatřídění dodavatele do 

odpovídající kategorie.  

U dodavatelů, kteří zatím nebyli zařazeni do žádné kategorie, je nutno počítat se speci-

fickým postupem, např. se zpřísněnou kontrolou dodávek a podmíněným uvažováním o 

dodávkách. 

1.3.2 Hledání nových nákupních příležitostí 

Ve výchozí fázi rozhodování se hledají dodavatelské firmy, které představují určité pří-

ležitosti pro výhodný nákup. Může jít o nový, ale i o opakovaný (rutinní) či modifikova-

ný nákup, kdy se zvažují možnosti změny dosavadního dodavatele. Při úvahách o změně 

dodavatele se věnuje pozornost především dodavatelům, kteří: 

• Nabízejí výrobky levnější při standardní, popř. nižší (ale z hlediska účelu přijatel-

né) kvalitě a při odpovídajících službách. 

• Poskytují slevy (množstevní, funkční, sezónní, hotovostní) při jinak stejných 

podmínkách, popř. za podmínek, které sice znamenají např. vyšší zásoby (posky-

tování rabatu za odběr většího množství), větší pracovní náročnost při opracování 

či úpravě, vyšší logistické náklady (manipulační, skladovací, apod.) či vyvolávají 

jinou újmu pro podnik, ale ta je nižší než efekt, který vyplývá z poskytnuté úpravy 

ceny (slevy). 

• Nabízejí prestižní výrobky (mimořádné kvality) sice za vyšší cenu, ale tyto vyšší 

nákupní náklady budou kompenzovány buď vyšší cenou při prodeji výrobků vyšší 

kvality, nebo nižšími výrobními náklady. 

• Nabízejí výrobky v širokém sortimentu s rozmanitými modifikacemi v provedení 

či ve výchozích rozměrech.  

• Uskutečňují soustavné intenzivní inovace výrobků podle nových technologických 

poznatků a pružně se přizpůsobují nejnovějším technickým trendům a jsou ochot-

ni k nim přistupovat podle požadavků odběratele. 
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• Jsou ochotni jednat a poskytují výhodné platební, dodací, cenové a logistické 

podmínky, přičemž efekt, který z těchto podmínek vyplývá, je větší než případné 

újmy, které odběrateli přinesou. 

• Dokáží upoutat seriózní reklamou, která garantuje i odpovídající přístup k ob-

chodnímu jednání.  

Garantují určitou stabilitu obchodního vztahu, ale přitom vyjadřují ochotu přistoupit na 

určitě změny v případech, které byly vyvolány neočekávanými tržními událostmi, popř. 

jiným nepředvídatelnými okolnostmi. 

1.4 Zhodnocení problematiky nákupu 

Problematikou nákupu jako specializované disciplíny se podniky v České republice za-

čaly zabývat až v posledních desetiletích. Do té doby nákup spadal většinou pod ob-

chodní oddělení.  

Rozhodování o dodavateli patří k dominantním rozhodnutím útvaru nákupu. Úspěšnost 

rozhodnutí ovlivňuje do značné míry náklady nákupu, zásoby, kvalitu výroby, jakož i 

výsledky podniku na trhu při prodeji. Význam tohoto rozhodování narůstá v souvislosti 

s globalizací ekonomiky a s nárůstem možností nákupu od různých dodavatelů. Na roz-

hodování se nepodílí pouze nákupní útvar. Důležité je ujasnit si funkce, které při ná-

kupním rozhodování přicházejí v úvahu. Jsou to funkce uživatelů, ovlivňovatelů, rozho-

dovatelů, kupujících a financujících. Při rozhodování o dodavateli se zvažuje celá řada 

kritérií, která lze rozdělit podle toho, zda se týkají výrobků a služeb k nim, ceny a kon-

traktačních podmínek a také chování dodavatele samého. Cena není vždy tím nejdůleži-

tějším faktorem: význam má zejména kvalita dodávek, platební a dodací podmínky, ale i 

chování dodavatele v mimořádných situacích.  

Při rozhodování se postup bude lišit podle toho, zda jde o zcela nový nákup, modifiko-

vaný opakovaný nákup a pravidelně se opakující nákup. Důležité jsou otázky, které se 

týkají možností a kvality spolupráce s dodavatelem v otázkách inovací výrobků a jejich 

kvality. K tomu, aby rozhodování o dodavateli bylo úspěšné a byly eliminovány možné 

chyby, je nutné, aby podnik konstituoval nákupní rozhodovací tým a přesně stanovil 

postup při rozhodování podle hodnoty nákupu a významnosti nakupovaných surovin a 

výrobků z hlediska prosperity podniku. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLE ČNOSTI 

Obchodní firma :        Coleman S. I., a. s. 

Sídlo:                         Vsetín, Bobrky  478, PSČ 755 01 

Identifikační číslo:    253 50 048 

Právní forma:           Akciová společnost  

Datum zápisu:          26. dubna 1996 

 

 

Logo: 

 

Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty s měsíčním zdaňovacím obdobím. 

Zapsána v odd. B, vložce 1307 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem 

v Ostravě. 

Bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Vsetín, č. ú. 6782350247/0100 

Ing. Petr Hurta – předseda představenstva  

Předmět podnikání: 

• obchodní činnosti v rozsahu koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a pro-

dej 

• zprostředkovatelské služby v rozsahu obchod, služby a stavebnictví  

• poradenská činnost ve stavebnictví 

• činnost organizačních a ekonomických poradců 

• pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování dal-

ších služeb 

• půjčování předmětů 

• přípravné práce pro stavby 
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Společnost Coleman S. I., a.s. je obchodní společností nabízející komplexní služby spo-

jené s dodávkou materiálů  pro stavbu a rekonstrukci střech a fasád.  

Společnost byla založena v roce 1996 ve Vsetíně, kde je také její sídlo. Dnes obchodní 

centra sídlí ve významných městech jako jsou Ostrava, Brno, Olomouc, Loket, Třebíč, 

Svitavy, Uherské Hradiště, Šumperk, Bruntál, Liberec, Vsetín nebo Český Těšín. 

Od roku 2000 působí společnost Coleman také na slovenském trhu prostřednictvím dce-

řiné společnosti Coleman s. r. o. s pobočkami v Bratislavě a Žilině, která také zaujala 

pevné místo na trhu.  

 

Obrázek č. 5 

Rozmístění poboček 

 

 
Coleman S.I., a. s. 
Sídlo společnosti: Vsetín 

 Partneři SR: 

Lešení FOX Obchodní centra: 
Liberec 
Loket 
Třebíč 
Brno 
Olomouc 
Svitavy 
Uherské Hradiště  
Šumperk 
Bruntál 
Vsetín 
Ostrava 
Český Těšín 

Coleman s. r. o. 
Bratislava 
Žilina 

  

Zdroj: podniková evidence 
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Z důvodu finanční krize společnost v roce 2009 byla nucena uzavřít pobočku v Jihlavě a 

v roce 2010 rovněž zrušila jednu ze svých poboček, tentokrát v Praze.  

2.1 Portfolio služeb 

Nabídka společnosti Coleman S. I., a.s. je dynamická a mění se podle potřeb zákazníka. 

Začíná osobním kontaktem obchodního zástupce na realizované stavbě. Obchodní zá-

stupci společnosti jsou odborně proškoleni se spoustou zkušeností a praktických po-

znatků. Za nimi stojí týmy odborníků připravených řešit situace, které se zdají být na 

stavbě neřešitelné.  

Zaměstnanci firmy jsou kdykoliv připraveni zákazníkům poradit a zodpovědět veškeré 

dotazy týkající se materiálů pro střechy, zpracují expertní posudky a pomohou navrh-

nout optimální skladbu střechy.  

Neodmyslitelnou součástí nabídky společnosti jsou půjčovny speciálního profesionální-

ho nářadí, které jsou k dispozici ve všech obchodních centrech, a které zákazníkům 

zjednoduší a zrychlí práci. Také mohou využít službu BLIX, která zajistí dodání ohýba-

ných klempířských prvků do 48 hodin od objednání nebo službu odborného poradenství 

v oblasti plochých a šikmých střech. Společnost Coleman S.I., a.s. se také zaměřuje na 

vývoj a produkci jedinečné profesionální kolekce kvalitního pracovního oblečení.  

Pro snadné a pohodlné objednání materiálu mohou zákazníci využít internetový obchod 

e.coleman.cz. 

 

Jsme zde pro Vás – jsme 6. smysl Vašeho řemesla. 

 

 

2.2 Historie společnosti 

Společnost Coleman S.I., a.s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku v dubnu 1996. 

Na trhu působí jako specializovaný prodejce materiálů pro střechy od 1.6. 1996, kdy 



34 

 

byla otevřena dvě obchodní centra – ve Vsetíně a v Ostravě. V roce 1997 bylo otevřeno 

centrum v Olomouci, v roce 1998 v Uherském Hradišti a následně pak v Brně, Svita-

vách, Jihlavě a nejnovější pobočka ostravského obchodního centra v Českém Těšíně.  

Společnost Coleman má franschisingového partnera firmu WHA systém CZ s.r.o., která 

má pobočky v Bruntále a Šumperku.  

Od roku 2000 společnost Coleman rozšířila svou činnost také na Slovensko, kde nyní v 

dceřiné společnosti Coleman s.r.o. působí v Bratislavě a v Žilině.  

V roce 1999 bylo založeno sdružení Střecha Speciál, které se později stalo společností s 

ručením omezeným, jehož byl Coleman zakládajícím členem. Firma STŘECHA speciál, 

s.r.o. je rozvíjející se dceřiná společnost významných českých prodejců střešních mate-

riálů a systémů s mezinárodní působností, se specializací na nákup a podporu produktů 

vlastních značek.  

Vize společnosti 

Vedení společnosti definovalo základní poslání, vizi společnosti, kterým je: 

„CHCEME BÝT NEJLEPŠÍM DODAVATELM SLUŽEB A MATRIÁLU PRO 

STŘECHY.“ 

„POTŘEBY NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ JSOU HLAVNÍ MOTIVACÍ NAŠEHO 

ZDOKONALOVÁNÍ.“ 

Firemní kultura 

Kultura společnosti Coleman S.I., a.s.  je obecně dána snahou vytvářet prostor, ve kte-

rém se mohou rádi, bezpečně a s pocitem spokojenosti pohybovat její zákazníci, doda-

vatelé, zaměstnanci a všechny další subjekty vstupující do vztahů se společností.  

Tento prostor je definovaný třemi dimenzemi 3D – disciplína, dělba a důvěra.  

Disciplína – tvoří šířku prostoru a znamená dodržování dohodnutých pravidel a postu-

pů, respektování termínů, trvalé zkvalitňování procesů ve společnosti, vzdělávání a také 

ochotu přiznat chybu a sjednat nápravu.  

Dělba – je hloubkou prostoru vytvářeného společností. Dělbou se rozumí trvalá partici-

pace na zájmech všech subjektů vstupujících do vztahů se společností.  
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Důvěra – je výškou prostoru a zahrnuje udržování a zvyšování kvality vzájemných 

vztahů, respektování slibů byť jen v ústní formě, ochranu osobních i firemních dat všech 

subjektů vstupujících do prostoru podnikání společnosti.  

Zákazníci 

Společnost Coleman S. I., a.s. se zaměřuje především na profesionální zákazníky, kteří 

realizují střešní pláště budov a opakovaně požadují služby spojené s dodávkou materiálů 

pro střechy. Těmto zákazníkům nabízí kompletní zajištění logistiky nutné pro hladký 

průběh výstavby. 

2.3 Organizace společnosti 

Společnost používá maticovou organizační strukturu.  

Vertikálně je společnosti rozdělena na jednotlivá oddělení řízená manažerem oddělení a 

oddělení prodeje se dále dělí na centrálu a jednotlivá obchodní centra, která jsou řízena 

RM. Tito funkční manažeři, resp. vedoucí pracoviště zodpovídají za své týmy, celkové 

výsledky svého pracoviště a jeho vzhled.  

Současně horizontálně jsou procesy ve společnosti řízeny podle skupin produktů pří-

slušnými produkt manažery a nebo podle projektů příslušnými projekt manažery, kteří 

jsou oprávněni po schválení vedoucím pracoviště tvořit za tímto účelem týmy a řídit je. 

O všech aktivitách a úkolech členů svého týmu produkt manažeři a projekt manažeři 

průběžně informují příslušného vedoucího pracoviště. 

2.4 Charakteristika služeb společnosti 

Kontakt se zákazníkem, osobní přístup k němu 

Bez rozdílu, zda jde o koncového zákazníka, klempíře či pokrývačskou nebo stavení 

firmu preferují osobní přístup obchodníka – technického poradce k danému zákazníko-

vi. Často i přímo na stavbě. Není místo, kam by obchodní zástupce za zákazníkem nedo-

jel. Řeší individuálně potřeby každého zákazníka. 

Technické poradenství 

Navrhují zákazníkovi optimální složení střechy nebo skladbu střešního pláště a také 

doporučují vhodný materiál a vysvětlí jeho vlastnosti. V případě potřeby také doporučí 
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kvalitní, nezávislou projekční kancelář. Společně s partnery najdou odpověď na všechny 

otázky, které se mohou při stavbě střechy objevit. 

Výpočet spotřeby materiálů a individuální cenová kalkulace 

Využívají firemní software, který spočítá spotřebu materiálu v několika variantách a 

zpracuje cenovou kalkulace pro různé materiály i cenu práce. Všem zákazníkům můžou 

na základě výpočtu připravit nejvýhodnější řešení. 

Doporučení realizační firmy / získávání zákazníků pro realizační firmy 

Podnik má široké portfolio realizačních firem a je schopen koncovým zákazníkům do-

poručit prověřené a zkušené prováděcí firmy. Realizačním firmám jsou schopni naopak 

předat nové potenciální zákazníky, kteří buďto nakupují v obchodních centrech společ-

nosti nebo jakkoliv poptávají materiál.  

Komplexnost sortimentu 

Společnost distribuuje kompletní sortiment pro ploché a šikmé střechy. To garantuje, že 

objednávky zákazníků jsou schopni dodat v požadovaném složení i termínu. Dodají 

zákazníkovi vše, co patří ke střeše.  

Platby 

Osobní přístup se odráží také v zajímavých individuálních podmínkách a kreditech loa-

jálním zákazníkům. Koncovým zákazníkům jsou schopni nabídnout platby formou úvě-

ru.  

Dodávka na klíč 

Zákazníkům dodají kvalitně zabalené zboží v přesném počtu, tak jak je potřeba. 

Doprava  

Vnitrofiremní systém dopravy (vč. auta s hydraulickou rukou) mezi obchodními centry, 

v regionu celé Moravy a Čech je schopen vyřešit požadavky zákazníka na dodávky ma-

teriálu až na stavbu.  

Služba COLEMANexpres 

Jedná se o expresní dopravu drobného zboží COLEMANexpres. Firma vyslechla přání 

zákazníků na rychlé dodání drobných doplňků, oken, klempířských výrobků apod.  
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Nákupem užitkových vozidel rozšířili možnosti v poskytování nejrůznějších služeb pro 

zákazníky a pro obchodní partnery. Kombinace expresní dopravy například s půjčovnou 

nářadí je velká výhoda. 

Podnik usiluje o to, aby se zákazníci mohli kvalitně věnovat svému řemeslu a nenechali 

se rozptylovat nejrůznějšími organizačními záležitostmi a objížděním dalších dodavate-

lů.  

Vrácení palet a obalů 

Smluvní partneři mohou vracet zboží a vratné obaly. 

Poprodejní servis 

Dlouhodobé vztahy s dodavateli garantují kvalitní řešení případných reklamací.  

Školení pro zákazníky 

V průběhu celého roku organizují pro zákazníky teoretická i praktická školení. 

Půjčovna nářadí 

Zákazníkům nabízí zapůjčení speciálního nářadí a dalších pomůcek nutných pro kvalifi-

kovanou práci na střeše. Navíc toto nářadí mohou dovézt přímo zákazníkovi na stavbu a 

zase si ho po ukončení práce odvezou. 

K významným položkám v půjčovně patří pronájem závěsného lešení FOX a paletové 

rampy. 

Vývoj a prodej speciálních oděvů pro pokrývače 

Společnost vyvíjí speciální pracovní oděvy pro pokrývače. 

2.5 Sortiment společnosti 

� Střešní krytiny 

� Okapové systémy 

� Střešní okna 

� Fólie 

� Tepelná izolace 

� Plechy 

� Nářadí 

� Spojovací materiál 

� OPP 

� Tesařské konstrukce 

� Klempířské konstrukce 

� Hydroizolace / ploché střechy 

� Nátěrové a chemické výrobky 

� Fasády 

� Ochrana stavebního díla 
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3 ANALÝZA HLAVNÍHO PROCESU NÁKUPU 

Společnost v současné době postupuje v nákupním procesu dále uvedeným způsobem. 

 

Obrázek č. 6 

 

Proces nákupu ve společnosti 

 

Zdroj: podniková evidence 

3.1 Poptávka a výběr dodavatele 

Na základě poptávky zašle produkt manažer formulář na výběrové řízení, ve kterém jsou 

uvedená kritéria, která by daný dodavatel měl splňovat. Pro společnost jsou nejdůležitěj-

šími parametry cena, rabat, dodací podmínky, které zahrnují minimální závozy, způsob 

balení, zda je možnost více vykládek a také samozřejmě cena za dopravu. 

Jedním z nejdůležitějších parametrů je však výše a struktura bonusů a jejich dosažitel-

nost, které nabízejí jednotliví dodavatelé společnosti. Ta preferuje dodavatele, kteří jim 

nabídnou odložené bonusy. Výši odložených bonusů zná jen manažer nákupu a průběž-

ně informuje obchodníky, které dodavatele mají při prodeji upřednostňovat. Jestliže 

společnost dosáhne určitého prodeje u dodavatele a splní tím podmínky na dosažení 
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odloženého bonusu, tak jej dodavatel společnosti vyplatí na konci roku a ta z něj pokrý-

vá náklady společnosti, např. ve formě mzdy.  

Neméně důležité jsou také záruční podmínky, kvalita produktu, zda nabízejí nějaké 

vzorky pro obchodníky, reference, zaškolení pracovníků. Dále také výše a rozsah mar-

ketingové podpory, pozice dodavatele na trhu. Rozhodující také je obchodní politika 

tzn. komu jinému dodávají. V neposlední řadě společnost zajímá certifikace jak v ČR 

tak ve SR.  

Přesto, že formulář výběrového řízení zahrnuje všechny výše uvedené náležitosti, pro 

společnost je klíčovým parametrem dosažitelnost bonusů, cena a dodací podmínky.  

Poptávka se vyhotovuje v případě nespokojenosti se stávajícím dodavatelem nebo při 

vypršení platnosti stávajících smluv. Vyhledávají se přímo na veletrzích, internetu nebo 

ve vlastní databázi.  

Příslušný produkt manažer připraví srovnání a základní vyhodnocení podle definova-

ných parametrů, na základě těchto informací vybere perspektivní dodavatele, s těmito 

vyvolá jednání s cílem zlepšit nabídnuté podmínky. Na základě výsledků jednání prove-

de nové kolo srovnání a vybere dodavatele, který nejlépe vyhovuje definovaným para-

metrům. Průběžně informuje manažera nákupu o vývoji tohoto procesu. Konečný výběr 

dodavatele podléhá schválení manažerem nákupu.  

Nový dodavatel se vybírá vždy z nejméně třech nabídek, pokud to situace na trhu umož-

ňuje. 

3.2 Uzavření smlouvy 

Produkt manažer s vybraným dodavatelem společně připraví smlouvu, která zaručí do-

držování podmínek, na základě kterých došlo k jeho výběru. Manažer nákupu tuto 

smlouvu zkontroluje, parafuje správnost údajů na jednotlivých stránkách a takto zkont-

rolovanou smlouvu předloží k podpisu řediteli. Po podpisu smlouvy produkt manažer 

vytvoří kopii pro potřeby zavedení dodavatele do evidence a s originálem smlouvy dále 

nakládá dle směrnice.  
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3.3 Zavedení dodavatele 

Produkt manažer neprodleně po podpisu smlouvy vytvoří list dodavatele, který informu-

je o všech podmínkách dohodnutých s dodavatelem. 

Typy listu dodavatelů:  

List dodavatele A – jedná se o list s kompletními informacemi o dohodnutých 

podmínkách – pro potřeby vedení společnosti.  

List dodavatele B – jedná se o list s podmínkami, které definují podmínky pro ob-

jednávání a fakturaci jednotlivých zakázek (pro použití obchodního centra) 

List dodavatele F – s podmínkami pro objednávání franchizového partnera (vytváří 

jej manažer rozvoje). 

3.4 Objednávání zboží 

Objednávat materiály lze na CDS nebo přímo u dodavatele.  

Objednávání pro přímý závoz od dodavatele: 

• Objednávání na obchodní centrum – objednávka se zašle dodavateli dohodnutým 

způsobem (faxem, e-mailem, elektronicky). V objednávkách musí být zohledně-

ny podmínky dohodnuté s dodavatelem podle listu dodavatelů, např. minimální 

množství, množství v balení, na paletě, podmínky dopravy, apod. Osoba, která 

zboží objedná, musí také do objednávky uvést všechny dohodnuté podmínky, 

zejména je následně zkontrolovat, popř. doplnit nebo upravit nákupní slevy a ce-

ny. Toto je bezpodmínečně nutné pro další práci s nákupní objednávkou.  

• Objednávání pro traťové dodávky – Pod tímto pojmem se rozumí závoz od do-

davatele přímo k zákazníkovi, zboží tedy neprochází fyzicky přes sklad. Využívá 

se u takových zakázek, kdy je např. z důvodu velikosti dodávky nebo místa stav-

by ekonomicky výhodnější.  

Objednávka pro traťovou dodávku musí obsahovat: Co nejpřesnější adresu dodání, ter-

mín dodání a kontaktní osobu. 

Vedoucí provozu v případě traťové dodávky zajistí, aby dodací list neobsahoval ceny 

dodávaného materiálu.  
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Obchod jinak probíhá běžným způsobem nestanovují-li podmínky dodavatele jinak 

(nižší rabat, úhrada dopravy, apod.). 

3.5 Dodání a příjem zboží 

• Příjem zboží na obchodní centrum – dodávku přebírá skladník na základě doda-

cího listu. Při přebírce skladník kontroluje úplnost, správnost a kvalitu dodaného 

zboží v každé položce dodacího listu a porovnává správnost údajů 

• Příjem při dodání traťové dodávky  

• Příjem zboží z CDS 

• Distribuce zboží z CDS 

• Převozy mezi obchodními centry – Obchodní centra mohou se souhlasem cent-

rálního skladu bezplatně využívat volnou kapacitu na autech a využívat ji pro 

bezplatný převoz zboží z obchodního centra na jiné (vždy jen v rámci jedné re-

publiky, ČR nebo SR). Převáží se především zboží, u kterého není tlak na termín 

dodání, především ležáky, nadlimitní zásoby, výprodejové položky atd.  

3.6 Sledování závazků 

• Zadávání faktur a dobropisů do systému 

• Sledování odložených bonusů, dobropisů a včasné úhrady – produkt manažer 

sleduje pravidelně vývoj nákupních obratů u těch jemu příslušných dodavatelům 

kde je předpoklad získání odložených bonusů za roční obrat nebo za jiné sledo-

vané parametry. Zároveň průběžně eviduje přiznané bonusy v průběhu roku a po 

skončení roku, ke kterému se sledování vztahuje (1 krát týdně až do uzavření 

sledovaného roku). Eviduje dohodnuté termíny, nároky na získání bonusu, při-

znání bonusu od dodavatele a jeho vyplácení.  

V případě, že dodavatel zpozdil zaslání dobropisu či jeho proplacení proti dohodnutým 

podmínkám, produkt manažer neprodleně dodavatele kontaktuje a žádá nápravu, pří-

padně použije jiné kroky k vytvoření tlaku na dodavatele (např. pozastavení plateb) až 

do vyřešení. 

• Práce se skonty – manažer nákupu sleduje pravidelně vyplácení skont od těch 

dodavatelů, u kterých došlo k nároku na jejich vyplacení. Sledování provádí prů-

běžně. Manažer nákupu průběžně aktualizuje tabulku „skonta SR“ a „skonta 
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ČR“, které nastavují priority v platbách podle výnosů ze skont jednotlivých do-

davatelů.  

3.7 Řešení reklamací vůči dodavateli 

Reklamace a stížnosti na dodávky výrobků či služeb nakoupených společností vyřizuje a 

eviduje ten, kdo uskutečnil nákup. Zodpovědnou osobou je vedoucí provozu. Každý 

reklamační případ je řešen v souladu s Obchodním zákoníkem tak, aby byl zajištěn ply-

nulý chod společnosti a byly získány náhrady vyplývající ze zákonných nároků.  

V případě, že nedojde k dohodě o náhradě škody, či v případě, že reklamace není vyře-

šena jiným způsobem do 30 dní, vedoucí provozu předá daný případ manažeru nákupu, 

ten dále aktivně působí na dodavatele s cílem reklamaci vyřešit.  

V rámci stížností na dodávky se řeší: reklamace fakturované ceny či slevy, reklamace 

dopravy, reklamace kvality, reklamace množství, reklamace služby např. půjčovny. 

3.8 Centrální distribu ční sklad - CDS 

CDS slouží jako centrální zásoba pro obchodní činnost jednotlivých obchodních center. 

V interním systému společnosti jsou průběžně sledovány požadavky jednotlivých ob-

chodních center a zákazníků velkoobchodu. Za sledování požadavků je zodpovědný 

logistik, pravidelně je sleduje a nejméně 1 krát za dva dny provede kontrolu, zda jsou 

tyto požadavky pokryty skladovou zásobou CDS, nebo zda požadavky nesnižují sklado-

vou zásobu pod úroveň minimální zásoby. V případě, že je skladová zásoba nedostateč-

ná, vytvoří se objednávka podle podmínek určených v listu dodavatelů. 

Požadavky jednotlivých obchodních center a objednávky zákazníků jsou vkládány do 

systému průběžně. Vedoucí CDS pravidelně každý pracovní den přede dnem závozu na 

příslušná obchodní centra ve 12:00 provede uzávěrku těchto požadavků, připraví po-

třebné doklady a pod jeho vedením jsou připraveny zásilky zboží na jednotlivá obchodní 

centra. Vedoucí CDS objedná u dopravce na závoz potřebné auto. Zboží případně nedo-

dané z důvodu nedostatečné kapacity přepravních prostředků či z důvodu nedostatečné 

zásoby je automaticky dodáváno dalším možným závozem. Nakládka a závoz probíhá 

následující pracovní den ráno po přípravě zboží.  
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3.9 Plán zásob  

Je rozpracován pro každé obchodní centrum individuálně a to jako celková částka, která 

je tvořená podrobným plánem podle jednotlivých materiálů. Celkový plán zásob odpo-

vídá parametrům obchodního centra tak, aby byla zajištěná dostatečná zásoba prodejní-

ho sortimentu po stránce množstevní a zároveň sortimentní. Jsou důležité následující 

parametry: velikost, obrat, poloha obchodního centra, prodej jednotlivých materiálů 

v daném regionu, konkurence v daném regionu.  

Objednávání materiálu na sklad provádí vedoucí provozu. V systému podniku jsou na-

stavena minimální množství zásob pro standardní obrátkové položky materiálů.  

Operační systém umožňuje sledovat aktuální stav zásob na všech OC současně 

v aktuálním čase. Za sledování zásob a dodržování plánu na jednotlivých OC je odpo-

vědný logistik. Rozhodující při sledování stavu zásob je celková částka. Pokud je sku-

tečný stav v Kč vyšší o 10 % proti plánu je uvalena nucená správa, kdy každá nákupní 

objednávka, která je vyšší v absolutní částce jak 30.000 Kč podléhá schválení logistiko-

vi. Tento stav trvá až do poklesu zásob na hodnotu, která je nižší jak 10 % navýšení 

plánu. V tabulce č. 4 je uveden stav zásob minulého roku ve společnosti.  

 

Tabulka č. 4 

 

Stav zásob k roku 2009 

 Leden Únor Březen Duben Květen 

Skutečnost 125.801.281 143.297.374 147.839.071 142.135.022 149.652.897 

Plán 111.725.650 114.997.011 118.965.134 122.297.999 126.046.714 

Plán + 10% 122.898.216 126.496.712 130.861.647 134.527.799 138.651.385 

Překročení 

plánu + 10% 

-2.903.066 -16.797.424 -16.977.424 -7.607.224 -11.001.512 

 

Zdroj: podniková evidence  
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V současné době společnost usiluje snížit zásoby, momentálně váže v zásobách zhruba 

100 mil. Kč, což je příznivý trend pro společnost. Snížení zásob společnost docílila, 

snahou omezovat provoz centrálního skladu. V CDS skladují jen nejdůležitější položky.   

 

 

3.10 Hodnocení dodavatelů 

Jednotliví dodavatelé jsou pravidelně hodnoceni, a to z pohledu jednotlivých manažerů 

a na základě informací z obchodních center. Probíhá minimálně jedenkrát za rok, pokud 

v daném období došlo ke spolupráci. Provádí se formou zápisu na poradě, která probíhá 

do konce 1. čtvrtletí následujícího roku. Hodnotí se zejména: úspěšnost dodávek, kvalita 

dodávek, kvalita materiálu, ochota řešit reklamaci, důležitost dodavatele pro společnost, 

apod.  

Individuálně se mohou pracovníci rozhodnout, zda dodavatele při častějších dodávkách 

zhodnotí vícekrát za rok. Výsledky těchto hodnocení si uchovávají jednotlivý manažeři 

pro svou potřebu, společnost nemá ve směrnicích uvedenou povinnost zobrazovat vý-

sledky jednotlivých analýz v interním systému.  

Průběh vyhodnocování se provádí na základě porovnávání nákupních cen stejného vý-

robku od různých dodavatelů. Cílem je dosáhnout nejlepších možných nákupních cen 

pro vytvoření maximálního zisku na jednotlivých položkách. Za pravidelné porovnávání 

nákupních cen odpovídají příslušní manažeři. Ceny se porovnávají vždy, když dojde 

k jakékoliv změně ceníku jednoho z dodavatelů nebo když dojde k nalezení nového do-

davatele či výrobku.  

U ročního hodnocení dodavatelů manažeři hodnotí především výnos vzájemného ob-

chodu mezi dodavateli ve stejné skupině zboží – Cílem je stanovit priority v prodávání 

jednotlivých dodavatelů v jednotlivých skupinách zboží. Sleduje se obchodní marže v % 

+ odložený bonus v % za celý předchozí rok. 

 

3.11 SROVNÁNÍ KONKURENCE 

Vybrala jsem devatenáct konkurenčních firem a srovnala je na základě dvanácti vybra-

ných služeb.  
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V následující tabulce č. 5 je uvedena úroveň poskytovaných vybraných služeb konku-

renčních firem a společnosti Coleman S. I., a. s. 

 

 

Tabulka č. 5 

 

Srovnání služeb konkurence a společnosti Coleman S. I., a. s. 

  

  Webshop On-line 
poradna 

Půjčovna 
lešení 

Autodoprava Maloobchod Velkoobchod 

BALUS stavebniny a.s. ne ano ano ano ano ano 
BEK s. r. o. ano ano ne ano ne ne 
Bextra s. r. o. ne ano ne ne ne ne 
Bierhanzl Group a. s.  ne ano ne ano ne ne 
Centrostav a..s.  ano ano ne ano ne ne 
Dachdecker  s. r. o ne ano ne ano ne ne 
Dektrade a.s. ne ano ne ano ano ano 
EVROmat a.s. ne ano ne ano ne ne 
Fous s.r.o. ne ano ne ano ne ne 
Ing. Hofer Group  s. r. o. ne ano ne ano ne ne 
OBB spol. s r.o. ne ano ne ano ne ne 
ProEX 2000 s. r. o. ne ano ne ano ne ne 
Profidach  s. r. o ne ano ne ano ne ne 
První Chodská  s. r. o ne ano ne ano ne ne 
Starex spol. s r. o.  ne ano ne ano ne ne 
Stavinvest  s. r. o ne ano ne ne ne ne 
Stavospol s. r. o.  ne ano ne ano ne ne 
Variant VM s. r. o.  ne ano ne ano ne ne 
VPS CZ s. r. o.  ano ano ne ano ne ne 
Coleman S.I., a.s. ano ano ano ano ano ano 

  Kalkulace 
zdarma  

Klemp.dílna Vrácení 
materiálu 

Věrnostní 
program 

Školení Časopis 

BALUS stavebniny a.s. ne ne ano ne ne ne 
BEK s. r. o. ano ano ano ne ne ne 
Bextra s. r. o. ne ne ano ano ano ne 
Bierhanzl Group a. s.  ne ne ano ne ne ne 
Centrostav a..s.  ano ne ano ne ne ne 
Dachdecker  s. r. o ano ne ano ne ano ne 
Dektrade a.s. ano ano ano ne ano ano 
EVROmat a.s. ne ano ano ne ne ne 
Fous s.r.o. ano ne ano ne ne ne 
Ing. Hofer Group  s. r. o. ne ne ano ne ne ne 
OBB spol. s r.o. ano ne ano ne ano ne 
ProEX 2000 s. r. o. ano ano ano ne ano ne 
Profidach  s. r. o ano ano ano ne ne ano 
První Chodská  s. r. o ne ano ano ne ano ne 
Starex spol. s r. o.  ne ne ano ne ne ne 
Stavinvest  s. r. o ne ne ano ne ne ne 
Stavospol s. r. o.  ano ne ano ne ne ne 
Variant VM s. r. o.  ano ano ano ne ne ne 
VPS CZ s. r. o.  ne ne ano ne ne ne 
Coleman S.I., a.s. ano ano ano ne ano ano  

Zdroj: podniková evidence 
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Graf č. 1 

Srovnání služeb konkurence
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu č. 1 je zřejmé, že úroveň poskytovaných služeb jednotlivých podniků, je 

v některých případech hodně podobná. Společnost Coleman S. I., a.s. dosáhla nejlepšího 

výsledku v porovnání s konkurenčními podniky.  

3.12 Vývoj oboru stavebnictví 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila společnost Coleman S. I., a.s., která na trhu 

působí v oboru stavebnictví.  

Stavebnictví za poslední léta zažívalo nebývalého růstu, ale s příchodem finanční krize 

došlo k útlumu, přesto ale lidé využívají různé výhody ve formě různých dotací jako je 

např. dotace Zelená úsporám a také probíhá dostavění již rozestavěných domů.  

Nejnovější údaje o stavební výrobě dle ČSÚ 

Období: leden  

Pokles: - 25,6 % 

V lednu stavebnictví utlumily nepříznivé klimatické podmínky a propad zakázek. Prů-

měrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví 

se v lednu 2010 meziročně snížil o 7,8 %. V obr. č. 7 jsou znázorněny meziroční pří-

růstky stavební výroby za rok 2009 a porovnání se začátkem roku 2010. 
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Obrázek č. 7 

 

 

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR 

 

Graf č. 2 

Vývoj obratu za období 2009-2010 spole čnosti 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu č. 2, který nám znázorňuje vývoj obratu za leden, únor a březen minulého a le-

tošního roku můžeme vidět, že nepříznivá situace, která měla dopad na stavebnictví 

díky špatným klimatickým podmínkám se podepsala i na společnosti Coleman S. I., a. s. 

Její obrat byl především v lednu oproti loňskému roku menší téměř o polovinu.  

 

3.13 Analýza a návrh hodnocení dodavatelů 

Nákup materiálu, kooperací a služeb je doporučeno provádět pouze od schváleného do-

davatele, který splňuje požadavky na výběr a hodnocení dodavatelů. 

Komplexní hodnocení dodavatelů se neprovádí příliš často pro značnou časovou nároč-

nost. Obvykle se provádí jednou ročně, případně pololetně. V současnosti se ve společ-

nosti provádí hodnocení dodavatelů na úrovni oddělení zásobování na základě informací 

z obchodních center, což podle mne je nedostatečně objektivní, málo efektivní a není 

provázáno s interním systémem řízení. 

Zaměřila jsem se na základní hodnocení jedné skupiny dodavatelů, a to dodavatele oka-

pových systémů. Patří k nim Lindab s. r. o., Ruukki s. r. o., SAG a. s., Satjam s. r. o.  

Smyslem tohoto hodnocení je nastavení podmínek a kritérií, která budou schopna pod-

niku zaručit dodávky materiálu podle jeho potřeb. 

 

 

3.13.1 Vytvoření kritérií hodnocení dodavatelů  

Rozhodování o optimálním dodavateli není možné založit pouze na jednom kritériu. Je 

třeba zohlednit nejrůznější pohledy. 

Pro hodnocení dodavatelů jsem po konzultacích s manažerem nákupu navrhla 6 základ-

ních kritérií: 

• K1 - rabat (posuzujeme velikost slevy), 

• K2 - splatnost (posuzujeme splatnost faktury), 

• K3 - skonto (snížení ceny při zaplacení do stanoveného termínu), 
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• K4 - vzorky (možnost poskytnutí vzorků, reklamy), 

• K5 - dodací podmínky (posuzujeme, při jakém odběru je dodavatel schopen po-

skytnout dopravu zdarma), 

• K6 - certifikace (posuzujeme, zda nebo jaké má dodavatel zaveden systémy ja-

kosti nebo certifikaci výrobků). 

 

3.13.2 Bodovací metoda 

Bodovací metoda předpokládá, že je uživatel schopen kvantitativně ohodnotit důležitost 

kritérií. Pro zvolenou bodovací´ stupnici musí´ uživatel ohodnotit i-té kritérium hodno-

tou bi ležící v dané stupnici (např. bi ∈ 2< 0, 100 >). Čím je kritérium důležitější, tím je 

bodové ohodnocení vyšší. Uživatel nemusí volit pouze celá čísla z dané stupnice a může 

přiřadit stejnou hodnotu i více kritériím. Bodovací metoda sice vyžaduje od uživatele 

kvantitativní ohodnocení kritérií, ale umožňuje diferencovanější vyjádření subjektivních 

preferencí než metoda pořadí. Výpočet vah se provádí podle vztahu jako u metody pořa-

dí. 

Na základě informací získaných z podniku a teoretických poznatků jsem vytvořila ná-

sledující tabulky č. 6 s bodovým ohodnocením kritérií. Pro posuzovaná jednotlivá krité-

ria jsem přidělila body podle toho, jak splňují dané kritérium, minimum je 0 bodů a ma-

ximum bodů je 10. 
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Tabulka č. 6 

 

Stanovení kritérií 

K 1 Kriteria Body

15 - 19 % 1
20 - 24 % 5
25 - 29 % 8

30 - více % 10

K 2 Kriteria Body
5 - 9 dní 1

10 - 14 dní 3
15 - 19 dní 5
20 - 29 dní 8

30 - a více dní 10

K 3 Kriteria Body
0% 1
1% 5
2% 8
3% 10

K 4 Kriteria Body
ANO 10

Částečně 4
NE 1

K 5 Kriteria Body
do 50 000 km 10

51 000 - 100 000 km 5

individuálně 1

K 6 Kriteria Body
ISM 10
ISO 8

Certifikát výrobku 4
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Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 7 

 

Bodové hodnocení dodavatelů 

Di K1-rabat K2-splatnost K3-sconto K4-vzorky K5-dodací pod mínky K6-QMS Suma Po řadí
Ruukki 5 10 8 10 10 8 51 1
Lindab 8 8 10 10 1 8 45 2
Satjam 10 10 1 1 5 8 35 3

SAG 5 3 10 4 5 4 31 4  

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.13.3 Metoda pořadí 

Při realizaci činnosti firmy se některá kritéria jeví více důležitá nežli ostatní a dosud 

používané hodnocení tuto skutečnost dostatečně nezohledňuje. Z tohoto důvodu jsem se 

rozhodla tento nedostatek vyřešit zjištěním vah jednotlivých kritérií pomocí metody 

pořadí.   

Tato metoda vyžaduje pouze ordinální informaci, stanovení pořadí kritérií podle důleži-

tosti. Uspořádaným kritériím jsou přiřazena čísla (body) k,…,1. Nejdůležitějšímu krité-

riu je přiřazeno číslo k (počet kritérií), druhému nejdůležitějšímu k - 1, až nejméně důle-

žitému kritériu číslo 1. Obecně je i-tému kritériu přiřazeno číslo bi. Váha i-tého kritéria 

se pak vypočte dle vzorce: 

ki
b

b
v

k

i
i

i
i ,......2,1,

1

==
∑

=

                                                                 [1] 

 

Tabulka č. 8 

 

 

Výpočet vah jednotlivých kritérií metodou pořadí 

 

Kritéria K1-rabat K2-splatnost K3-sconto K4-vzorky K5-do dací podmínky K6-QMS Suma

Pořadí důležitosti 1 2 3 6 5 4

Hodnota b i 6 5 4 1 2 3 21
Váha v i 0,286 0,238 0,190 0,048 0,095 0,143 1  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výsledné váhy kritérií jsem aplikovala na jednotlivá kritéria bodového hodnocení doda-

vatelů a přepočtené hodnoty jsou v následující tabulce č. 8 s uvedením celkového počtu 

získaných bodů a z toho plynoucího umístění v pořadí vybraných dodavatelů: 
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Tabulka č. 9 

Aplikace zjištěných vah kritérií  

K1 K2 K3 K4 K5 K6 Suma Po řadí
Váha v i 0,286 0,238 0,190 0,048 0,095 0,143 1

Ruukki 1,429 2,381 1,524 0,476 0,952 1,143 7,905 1
Lindab 2,286 1,905 1,905 0,476 0,095 1,143 7,810 2
Satjam 2,857 2,381 0,190 0,048 0,476 1,143 7,095 3

SAG 1,429 0,714 1,905 0,190 0,476 0,571 5,286 4  

Zdroj: vlastní zpracování 

3.14 Grafické metody hodnocení 

Pro grafické bodové vyhodnocení jsem použila paprskový graf č. 3, který ukazuje rela-

tivní plochu bodů vůči centrálním. Graf se skládá ze soustředných mnohoúhelníků, které 

mají přiřazenu bodovou hodnotu od 0 do 10 (nula je ve středu). Rozdělení na výseče 

zobrazuje zvolená kritéria. Jednotlivá kritéria se u každého z dodavatelů ohodnotí a za-

nesou se do grafu. Tím vznikne geometricky obrazec, jehož plocha odpovídá výkonnosti 

dodavatele. 

 

Graf č. 3 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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 Z grafického vyhodnocení vyplývá, že největší podíl plochy paprskového grafu (největ-

ší ohodnocení) má dodavatel Ruukki naopak na posledním místě se umístila firma SAG, 

která, díky svým kritériím zabírá nejmenší plochu grafického znázornění.  

 

 

Pomocí Paretova diagramu jsem sestavila klíčové dodavatele okapových systémů. 

 

Tabulka č. 10 

Údaje k Paretovu diagramu  

Dodavatel Bodové ohodnocení Kumulativní ohodnocení Absolutní četnost Relativnmí četnost
Ruukki 51 51 31,48% 31,48%
Lindab 45 96 27,78% 59,26%
Satjam 35 131 21,60% 80,86%
SAG 31 162 19,14% 100,00%  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 4 

Paretův diagram
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu č. 4 dle Paretova diagramu a poměru 70/30 % jsou klíčoví dodavatelé Ruukki a 

Lindab, kterým by měla společnost věnovat největší pozornost zbylí dva Satjam a SAG 

nejsou pro společnost důležití. 

3.15 Návrh a doporučení pro hodnocení dodavatelů 

 

Tabulka č. 11 

Dodavatelé 

Dodavatel Název Zařazení dodavate-
le 

Ruukki Top kvalifikovaný 
Lindab dobrý kvalifikovaný 
Satjam průměrný kvalifikovaný 
SAG nezpůsobilý nepřijatelný 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Podle bodovací metody vyšla nejlépe firma Ruukki, která byla společně s ostatními 

obodována na základě šesti kritérií. Dle metody pořadí, kdy na základě přidělení vah – 

důležitosti kritérií dopadla nejlépe opět stejná firma. Na základě použití stejných kritérií 

jako u bodovací metody jsem určila klíčového dodavatele firmu Ruukki.  

Firma Ruukki vyšla jako nejlepší i díky tomu, že poskytuje poměrně velkou splatnost a 

skonto, což jsou pro společnost důležitá kritéria, naopak firma SAG skončila na posled-

ním místě u obou metod z důvodů, že ztrácí body na poměrně dost důležitých kritériích 

pro společnost. 

Management podniku jsem seznámila s výsledky hodnocení dodavatelů a také s danými 

kritérii, které jsem pro vyhodnocení použila. Doporučila jsem vedení zaměřit se právě 

na ty klíčové dodavatelé, kteří v hodnocení dopadli nejlépe.  

Hodnocení, které jsem provedla se neshoduje s hodnocením dodavatelů, které společ-

nost používá. Podle společnosti je klíčovým dodavatelem Satjam s. r. o. a to z důvodu 

výše odložených bonusů, které dodavatel poskytuje. Výši odložených bonusů zná pouze 

vedení, protože je sjednávána individuálně mezi managementy obou podniků. Pak se 

může tedy i jiný podniky dostat na první místo, i když podle dalších důležitých kritérií 

do něj nepatří.  
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4 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce s názvem Hodnocení dodavatelů, je vytvořit základní analýzy 

pro vyhodnocení určité skupiny dodavatelů, ve společnosti Coleman S. I., a.s., která 

dodává materiály pro střechy. Vybrala jsem dodavatele okapových systémů. 

Společnost Coleman S. I., a.s. je středně velká firma, která má poměrně dobré postavení 

na českém trhu. Plán absolutní marže společnosti se daří plnit na více než 60 %, což je 

zapříčiněno krizí na trhu, kdy ceny hlavních komodit jsou stlačeny na nejnižší možnou 

míru. Často konkurence při tvorbě cen započítává i odložené bonusy. V takovém pro-

středí silné konkurence nelze hovořit o loajalitě zákazníků a je nutné pro zisk zakázky 

cenově se přiblížit konkurenci. Na základě srovnání služeb poskytovaných společností 

s konkurencí, by se dalo říct, že poskytované služby jsou na velice dobré úrovni.  

Společnost Coleman S. I., a.s. má dobrou organizaci i informační systém. Ale bohužel 

moc nevyužívá základní analýzy k provádění hodnocení dodavatelů a tato hodnocení 

chybí v informačním systému. Zaměřila jsem se na hodnocení dodavatelů z oblasti oka-

pových systému a pokusila se managementu podniku nastínit základní metody a navrh-

nout jejich následné využití.  

Součástí práce je teoretická část, kde jsem shrnula základní předpoklady a postupy, které 

jsou publikovány v dostupné literatuře, jež se týkají základních úkolů nákupu, procesu 

nákupu, řízení zásob a hlavně hodnocení a výběru dodavatele. Dále také rozdělení do-

davatelů a kritérií pro výběr.  

Zaměřila jsem se především na různé modely hodnocení dodavatelů, které umožňují 

efektivnější budování vhodné, stabilní a spolehlivé dodavatelské základny.  

V praktické části jsem popsala proces nákupu společnosti. Zaměřila jsem se na samotné 

hodnocení dodavatelů. Pro hodnocení byla použita metoda bodovací a pořadí s určením 

vah.  

Dále jsem provedla grafické znázornění ve formě paprskového grafu a také Paretova 

diagramu.  

Společnosti Coleman S. I., a.s. jsem doporučila provádět hodnocení dodavatelů metodou 

bodovací, a to minimálně dvakrát ročně. Tato metoda je poměrně jednoduchá a přehled-

ná. Metoda pořadí s přidělením vah se mi také osvědčila, ale záleží na osobním uvážení 
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jakou váhu, jednotlivým kritériím přidělíme. A také bych doporučila povinnost zavést 

hodnocení dodavatelů do informačního systému podniku. Provedené hodnocení na sku-

pině dodavatelů okapových systémů se osvědčilo a domnívám se, že by je společnost 

mohla použít na všechny skupiny dodavatelů.  
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  

 

 

Parametry pro zhodnocení nabídek: 

• Cena, rabaty, 
 
• Výše a struktura bonusů a jejich dosažitelnost 

 
• Dodací podmínky – minimální závoz, více vykladádek, balení, cena za dopravu 
 
• Platební podmínky, splatnost a skonto 
 
• Sortiment 

 
• Záruční podmínky 
 
• Kvalita produktu (vzorky), reference, zaškolení zaměstnanců  
 
• Výše a rozsah marketingové podpory 
 
• Pozice dodavatele na trhu 

 
• Certifikace 
 

 

Prosím zašlete elektronicky (e-mailem) Vaši nabídku strukturovanou dle parametrů výše 

na kontakt 
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