
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

Abstrakt: Nákupní proces patří mezi nejdůležitější aktivity podniku. Efektivita nákupních 

činností často spolurozhoduje o úspěšném tržním uplatnění konečného výrobku. Nákup 

tedy zásadním způsobem ovlivňuje budoucí konkurenceschopnost organizace. Je důležité, 

aby nákupní aktivity byly koordinovány se všemi činnostmi podniku. Často proto dochází 

ke spojování více funkcí v rámci jednotlivých pracovních pozic. Takto řízený nákup může 

být spojen s vyšší výkonností, jednotností a kontrolou nákupních aktivit. Práce se zabývá 

rozborem postavení nákupu v moderní organizaci. Posuzuje trendy ve vybraných 

aspektech nákupního procesu.     

Klí čová slova: nákup, dodavatel, kvalita, proces, řízení 

 

Abstract:  The purchasing process belongs to the most important activities of a company. 

Efficiency of purchasing activities is often one of the deciding factors in successful 

assertion of the final product on the market. That is why purchasing is an essential element 

influencing the future competitiveness of the organization. It is important to coordinate the 

purchasing activities with all the other activities of the company. It is very common that 

more positions are put together within the frame of the individual working positions. 

Purchasing activity managed in this way can be characterized by higher efficiency, 

integrity and control of the purchasing activities. The Thesis deals with the analysis of the 

position of purchasing in modern organization. It evaluates the trends in selected aspects of 

the purchasing process.  

Key words: purchasing, supplier, quality, process, management  
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1. ÚVOD 

Mezi základní úkoly nákupu nepatří jen činnosti přímo související s pořízením služby 

nebo zboží. Klíčové úkoly nákupu jsou také: přesně a včas zjišťovat budoucí 

předpokládané potřeby materiálu, systematicky sledovat a regulovat stav zásob, ale 

také pružně reagovat na operativní změny v řízení výrobních procesů, pakliže bylo 

ohroženo uspokojování vnitropodnikových potřeb.[8] 

V tuzemských podmínkách se často na oblast nákupu pohlíží pouze prizmatem činností 

souvisejících se samotným nákupem. Rovněž lze říci, že oblasti nákupu nebyla 

věnována v podnicích adekvátní pozornost. Velká většina českých firem stále klade 

důraz především na úspěšnost prodejních aktivit. Efektivita nákupních procesů 

zůstávala dlouhou dobu opomíjena. Hyperkonkurence a celosvětový ekonomický vývoj 

přinutily podniky se orientovat  také na vnitropodnikové procesy, které nepovažovaly 

v dobách ekonomického růstu za významné. V této souvislosti je nutné zmínit 

především oblast efektivity nákupního procesu.  

Nákup patří mezi nejdůležitější podnikové aktivity. Jeho úspěšné fungování závisí na 

správném a přesném vymezení funkcí a úkolů, které je zajišťují, na způsobu řešení, 

vztahů s vnitřním a vnějším okolím, na používaných formách a metodách v řídících a 

hmotných procesech nákupu a v neposlední řadě na účinnosti ekonomické stimulace 

útvaru nákupu jako celku i jeho jednotlivých pracovníků. Nákupní rozhodnutí mohou 

ovlivňovat faktory jako jsou podmínky dodávky, jakost, množství, cena a dodavatel. 

Nákupními cíli mohou být - snížení nákupních nákladů, snížení nákupního rizika, 

zvýšení flexibility nákupu, zvýšení jakosti nákupu a sledování nákupních cílů 

orientovaných na veřejné zájmy. [9] 

Úkolem nákupních oddělení není jen prosté snižování nákupních nákladů, ale 

především zajištění maximální flexibility a kvality nákupu. Pokud jde současnou dobu 

nějak charakterizovat, tak právě aspekty jako je nestálost a dynamika. Je pochopitelné, 

že čím je nejistější prostředí v okolí firmy, tím větší nároky je třeba klást na oblast 

plánování. Existuje úzká souvislost mezi flexibilitou a rizikem. Zajištění flexibility při 

existujícím riziku spočívá ve volbě alternativ, které i po vzniku neplánovaných událostí 

ponechají podniku dostatečně volný prostor k přizpůsobení se.  

Nákup tedy zásadním způsobem ovlivňuje budoucí konkurenceschopnost organizace. 

Je důležité, aby nákupní aktivity byly koordinovány se všemi činnostmi podniku. Často 

proto dochází ke spojování více funkcí v rámci jednotlivých pracovních pozic. Nákupci 
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však musí být jasně definovány jeho úkoly, pravomoci a odpovědnost. Takto řízený 

nákup může být spojen s vyšší výkonností, jednotností a kontrolou nákupních aktivit. 

Rovněž umožňuje lepší rozvíjení vztahů se zákazníkem. 

Nový význam také v dnešních podmínkách získávají termíny jako kvalita a jakost. 

Současní odběratelé vnímají kvalitu samotných výrobků jako zcela samozřejmý atribut.  

To co odlišuje jednotlivé dodavatele je kvalita poskytovaných služeb. Právě tento 

faktor rozhoduje ve většině případů o úspěšnosti jednotlivých dodavatelů.  

Cílem bakalářské práce je analyzovat význam nákupních procesů v moderní 

organizaci. V rámci práce budou identifikovány hlavní funkce, cíle a metody   

nákupního procesu. Pozornost bude také věnována moderním trendům využívaným 

v oblasti nákupu.  
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2. VÝZNAM NÁKUPU V MODERNÍ ORGANIZACI 

Nákup patří mezi nejdůležitější podnikové aktivity a představuje funkční činnost 

podniku, kterou začíná transformační proces v něm probíhající. Nákupem označujeme 

všechny činnosti podniku, které mají za cíl získání hmotných i nehmotných vstupů do 

podniku. V širším slova smyslu lze pak nákup charakterizovat jako soubor činností 

podniku, souvisejících se stanovením potřeb materiálových zdrojů na zabezpečení 

předmětu činnosti podniku a spojených s jejich obstaráním, dopravou, příjmem, 

distribucí vstupů, řízením zásob a případnou jejich úpravou před předáním do výroby, 

kontrolou a reklamací nekvalitních vstupů.[8] 

Těmito činnostmi jsou tedy zabezpečovány materiálové vstupy do reprodukčního 

procesu v požadovaném množství, kvalitě, sortimentu a čase, s respektováním kritéria 

optimálnosti v podobě minima nákladů vyplývajících z procesu obstarávání a 

skladování materiálů.[9] 

Nositelem funkce nákupu je obvykle útvar nákupu. Úspěšné fungování tohoto útvaru 

závisí na správném a přesném vymezení jemu svěřených úkolů, na vymezení a způsobu 

řešení vztahů s vnitřním a vnějším okolím a na používaných formách a metodách řízení 

procesu nákupu.  

 

2.1 Definování klíčových funkcí nákupu  

V návaznosti na výše uvedené tak lze říci, že základní funkcí útvaru nákupu podniku je 

efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu základních, pomocných a obslužných 

výrobních i nevýrobních procesů surovinami, materiálem a výrobky i službami, a to 

v potřebném množství, sortimentu, kvalitě, času a místě. Splnění této základní funkce 

v souladu s ekonomickými kritérii efektivnosti předpokládá [8]: 

 

- 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 dodávkách, 

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

případné odchylky v dodávkách. 

- Systematicky sledovat a regulovat stav zásob a zabezpečovat jejich co 

nejefektivnější využití. 
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- Pružně realizovat operativní zásahy v případě, že by bylo ohroženo uspokojení 

vnitropodnikových potřeb. 

- Systematicky pečovat o zajištění odpovídající kvality nakupovaných materiálů. 

- Zabezpečit odpovídající efektivní fungování materiálně technické základy nákupu, 

především skladového hospodářství, dopravy a ostatních logistických procesů při 

realizaci materiálových toků. 

- Vytvářet a zdokonalovat odpovídající informační systém pro řízení nákupního 

procesu. 

- Systematicky zabezpečovat personální, organizační, metodický a technický rozvoj 

jak řídících, tak hmotných procesů. 

- Zajistit aktivní servisní uskutečňování přípravy, výdeje a přísunu materiálu na 

místa spotřeby (jde např. o dělení, prvotní a povrchovou ochranu materiálu, jeho 

výrobní úpravu, kompletaci, vytváření optimálních manipulačních jednotek, 

uskutečňování doplňkových dopravních a manipulačních služeb, poskytování 

materiálového poradenství apod.). [9] 

 

2.2 Význam cílů ovlivňujících nákup podniku 

Cíle popisují stav budoucnosti, kterého bychom chtěli prostřednictvím různých činností 

dosáhnout nebo kterému bychom chtěli zabránit. Naznačují směr pro plánovitá opatření a 

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

rozhodovacích aspektů mají cíle několik funkcí: 

- funkce identifikační 

- funkce výběru 

- funkce popisná 

- funkce hodnotící. [9] 

 

K struktuře rozhodovacího procesu patří poznání problému. To však je možné tehdy, když 

se stanoví rozdíl mezi plánovaným (požadovaným, optimálním) a skutečným stavem. 

K rozhodovacímu procesu patří rovněž existence různých alternativ. Cíle ohraničují také 

prostor pro možnosti nebo opatření, která slouží k dosažení určitého záměru (funkce 

výběru). Aby byl výběr opatření co nejúčinnější, je třeba vždy popsat účinek takových 

opatření. To vyžaduje určitá kritéria, která se vyvozují z cílů (popisná funkce). Poté, co 

byla opatření zavedena, musí se jejich účinek kontrolovat. Jako měřítko k tomu znovu 

slouží stanovené cíle (hodnotící funkce).[6] 
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Aby se cíle těchto úkolů mohly splnit, musí být formulovány tak, aby splňovaly více 

kritérií. Jsou to především tato kritéria: 

- cílová dimenze, 

- cílová operativnost. [9] 

 

Důležité cílové dimenze jsou: 

- obsah cíle, 

- rozsah cíle, 

- časové hledisko cíle.[9] 

 

Obsahem cíle se stanovuje, čeho jsme vlastně chtěli dosáhnout (např. růstu). Rozeznáváme 

zde dva aspekty, věcný a formální cíl. Věcným cílem se stanoví, které výrobky se budou na 

trhu získávat, popř. co bychom chtěli opatřit, a formálním cílem se stanoví, k jakému účelu 

to chceme dělat. Důležitá kritéria cílové operativnosti jsou: měřitelnost, adekvátní oblast 

rozhodování, kompatibilita, hierarchie.[9] 

 

2.3 Štíhlá výroba a nákup  

V odborné literatuře se pro český výraz „štíhlá výroba“ setkáváme hned s několika 

anglickými ekvivalenty. Nejběžnější z nich jsou lean production, nebo lean manufacturing. 

Mnoho organizací, jejichž cílem je zlepšování kvality, eliminace ztrát, redukování 

zpoždění a celkových nákladů, nahrazují zastaralé systémy hromadné výroby štíhlými 

pracovišti. Jedinečné nástroje, techniky a metody štíhlého systému mohou pomoci snižovat 

náklady, zajišťovat včasné dodávky a zkracovat doby potřebné k realizaci výroby.[9]      

V koncepci štíhlé výroby hraje významnou roli také problematika řízení nákupního 

procesu. Jeho efektivita pak rozhoduje o optimální nákladové struktuře v oblasti řízení 

zásob.                                                                                                                                                                       

Štíhlá výroba není samoúčelné redukování nákladů. Jde především o maximalizaci přidané 

hodnoty pro zákazníka. Zeštíhlování je cesta k tomu, abychom vyráběli víc, měli nižší 

režijní náklady, efektivněji využívali své plochy a výrobní zdroje. Štíhlá výroba nemůže 

fungovat ani bez úzkého propojení s vývojem výrobků a technickou přípravou výroby, 

logistiky a administrativou podniku. Štíhlá výroba je filozofie, která usiluje o zkrácení času 

mezi zákazníkem a dodavatelem eliminací plýtvání v řetězci mezi nimi.[6] 

 

 



 7 

Štíhlá výroba nařizuje:  

- Zlikvidovat všechny zbytečné činnosti. 

- Přestavění prostor tak, aby byl materiálový tok jednoduchý a přímočarý. 

- Zrušení zbytečných skladů a meziskladů. 

- Zapojení svých pracovníků do řídícího a inovačního procesu. 

- Zapojení svých dodavatelů a zákazníků do řídícího procesu. 

- Snížení nekvality na minimum. 

- Řízení výroby „tahem“ všude, kde je to možné. 

- Již v konstrukci navrhovat výrobky optimálně pro daný typ výroby. 

- Vyklidit z výrobního prostoru všechny materiály, nástroje, přípravky, které 

pravidelně nepoužíváme.    

 

2.4 Nákupní cíle 

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

oblastech, tj. i v nákupu. Problémy musí být řešitelné jak nákupem, tak prostřednictvím 

ostatních činností, např. vlastní výrobou. Když jsou například vlastní výrobky ve srovnání 

s obdobnými produkty konkurence příliš drahé, potom bychom měli uvažovat o jejich 

nákupu. Cíle nákupu jsou: 

- uspokojování potřeb 

- snižování nákupních nákladů 

- zvyšování jakosti nákupu 

- snižování nákupního rizika 

- zvyšování operativnosti nákupu [9] 

 

a) Uspokojování potřeb 

Tak jako je lidská potřeba stavem pociťovaného nedostatku, vzniká i u organizací potřeba 

určitých výrobků a služeb pro výrobní proces – u průmyslových podniků, ale podobně je 

potřeba stimulem základních aktivit také obchodních podniků a státních organizací. Tím, 

že lidé i organizace mají potřeby a požadavky, udělují výrobkům i službám hodnotu. [9] 

Nedostatek určité komodity nutné pro realizaci výrobních aktivit znamená tedy vznik 

potřeby pořízení materiálových vstupů.  
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b) 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. Proto je například nutné při zamýšleném snížení nákladů a současném zvýšení 

kvality změnit některé podmínky (např. technologický postup). Snižování nákladů se týká: 

- nákladů na předmět nákupu (cena vlastního výrobku) 

- snižování nákladů spojených s nákupem (dopravní náklady, pojistné).[9] 

 

Podle okolností může cena zahrnovat různé položky. To se týká nejen ceny vlastního 

výrobku, ale i nákladů na pojištění a na přepravu. Náklady snižují také rabaty a subvence. 

Veřejné prodeje a přirážka z menšího objemu vedou k zvýšení nákladů.[9] 

V případě snižování nákladů prostřednictvím efektivního stanovení ekonomického 

objednacího množství, je nutné zvážit dva pohledy. Prostřednictvím nákladů na skladování 

je optimální co nejnižší hladina zásob. Náklady na objednávání však vycházejí z výhod 

množstevních odběrů. Je tedy nutné najít optimální rovnováhu mezi oběma pohledy.  

 

c) Zvyšování jakosti nákupu 

Požadavek jakosti nákupu často vytváří rozpor mezi požadavky na jakost na straně jedné a 

parametry nabídky na straně druhé. V oblasti nákupu by měla být jakost samozřejmostí, 

protože nekvalitní materiál na vstupu do podniku způsobuje při průchodu výrobním 

procesem z hlediska škod multiplikační efekt. Zvyšování jakosti nákupu se vztahuje 

k dvěma rozdílným hlediskům [9]: 

 

- Zvýšení jakosti nakupovaných produktů, kdy se podle tolerance usiluje o nulovou 

úroveň vad. 

- Zvyšování jakosti může ale také znamenat zvýšení výkonu nakupovaného 

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

 

 

 

 

 



 9 

Náklady na nákup Druhové členění nákladů 

nákupní cena x množství  

mínus rabat 

plus přirážka za malý objem zakázky 

plus veřejné poplatky 

minus subvence 

plus odměna za zprostředkování zakázky 

Náklady v oblasti nákupu: 

- zjištění potřeb 
- zpracování nabídky 
- vyřízení objednávky  
- kontrola dodávky 
- účty věřitele 

plus náklady na obal Náklady na výzkum trhu 

plus dopravní náklady 

plus náklady na pojištění 

plus nebo mínus ostatní náklady 

(odpady a další) 

CELKOVÉ NÁKUPNÍ NÁKLADY 

Náklady na dopravu a skladování: 
- mezipodniková doprava 
- vnitropodniková doprava 
- příjem materiálu a jeho zkouška 
- udržování zásob 
- skladování 

 Náklady na likvidaci odpadu  
sběr a třídění odpadu 

 Náklady na kontrolu  

 

Tab. 1 Nákupní náklady [9] 

 

Jakost se současně týká na jedné straně pořizovaného předmětu, na straně druhé nákupních 

podmínek. Těžko říci, zda se dodržení sjednaného množství chápe spíše jako součást 

předmětu nebo jako součást podmínek. Důležité je, že jakost je určena také množstvím. 

Dodací lhůta představuje čas – termín (dřívější či pozdější) dodání. Dodací servis může mít 

rozdílnou formu. Může jít o větší, jinou, rychlejší nebo kompetentnější pomoc. Také 

komunikace zahrnuje lepší, rychlejší a eventuálně i jiné informace. [9] 

V současné době chápeme jakost v oblasti nákupu především prostřednictvím kvality 

poskytovaných služeb. Jakost a kvalita samotného zboží je faktor, jenž je v současných 

podmínkách považován za samozřejmý. Kvalita poskytovaných služeb pak zpravidla 

rozhoduje o úspěšnosti dodavatele.   

 

d) Snižování nákupního rizika 

Se snižující se jakostí nakupovaného produktu přibývá riziko nákupu. Jakost může být 

však definována nikoli absolutně, ale relativně jako uspokojení potřeb nákupce daným 

produktem. Riziko však představuje i skutečnost, kdy v důsledku neplánované události již 
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nebude vybraná varianta optimální ve vztahu k stanoveným cílům plynoucím z požadavků 

nákupce. Týká se jak nakupovaného výrobku (nedodržení parametrů a množství), tak 

podmínek. Riziko spojené s místem dodání může mít dvě podoby. Buď není možné 

vyvážet ze země dodavatele (např. na základě politických důvodů) nebo nelze dovážet 

k nákupci. Riziko dodací lhůty představuje obdobné nepředvídatelné okolnosti. Výrobky 

jsou sice vyráběny v dostatečném množství, ale např. stávka železničářů brání včasnému 

dodání. Riziko špatného servisu u již nakoupených strojů závisí na spolehlivosti 

dodavatelské nebo servisní firmy. Problémy zde může způsobit dodavatelská firma 

v likvidaci. Riziko ceny vyvolává spekulativní nákupy a z toho plynoucí nedostatek 

produktů či jejich substitutů na trzích. Nedostatek substitučních možností vytvářejí 

především např. výrobci potravin a oceli. Tato rizika působí částečně (např. dodací lhůta) 

nebo komplexně (např. absence dodávek). [9] 

Obecně můžeme nákupní rizika klasifikovat prostřednictvím několika bodů: 

 

o poruchy vlastního podniku 

o poruchy nákupního trhu 

o poruchy prodejního trhu 

o poruchy politického nebo přírodního okolí [9] 

 

V rámci nákupního rizika hraje rovněž velkou roli systém řízení výroby. Jedná-li se o 

kontinuální výrobní proces, ve kterém jsou dodávky realizovány například metodou JIT, 

může znamenat jejich výpadek nebo nekvalita dodávky velké ekonomické ztráty.  

 

e) Zvyšování operativnosti nákupu 

V současném prostředí dynamických změn je nesmírně důležité efektivně plánovat 

všechny činnosti. Flexibilita všech činností úzce souvisí s rizikem. Riziko umožňuje 

rozlišit nákupní příležitosti podle pravděpodobnosti a rozsahu odchylky, která způsobuje 

špatné naplnění cílů nákupu. Maximální flexibilita nákupních činností je dána ve volbě 

alternativ, které i po vzniku neplánovaných událostí ponechají podniku dostatečně volný 

prostor k přizpůsobení se. V současném rychle se měnícím tržním prostředí jsou proto 

dlouhodobé smlouvy a kontrakty velmi problematickou otázkou. Dlouhodobý kontrakt sice 

pro firmu znamená jistotu například v podobě fixních cen, daného objemu, ale  

minimalizuje prostor pro možnost reakce na změny.  
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3. ELEKTRONICKÉ AUKCE 

E-aukcí rozumíme on-line výběr dodavatele ve sdíleném webovém prostředí, kde na 

zveřejňovanou nejlepší nabídku některého z dodavatelů mohou ostatní zúčastnění 

dodavatelé reagovat zlepšováním svých nabídek. [10]  

Na e-aukce se můžeme dívat, jak z pohledu toho kdo aukci vypisuje (poptává určitou 

komoditu nebo službu), tak z pohledu potencionálního dodavatele. Často se pojem e-aukce 

chápe jako zastřešující termín pro všechny aktivity s realizací e-aukce spojené a to od 

prvního úkolu po konečné protokoly, vyhodnocení a rozhodnutí. Ve své podstatě můžeme 

celý proces organizace elektronických aukcí rozdělit do čtyřech základních kroků: iniciace, 

příprava, akce, likvidace. Samotný pojem e-aukce se ujal díky své procesní shodě 

s klasickou „kamennou“ aukcí, kdy účastníci v kamenné aukční síni mohou reagovat na 

změny aukčních nabídek aktualizovanou nabídkou. Při klasických aukcích se musí všichni 

účastníci sejít na jednom místě v daném čase. V případě elektronických aukcí se mohou do 

aukce zapojit lidé ze kterékoliv částí světa. Elektronické aukce tedy odstraňují vzdálenosti 

a geografické rozdíly. V případě elektronických aukcí je aukční síň reprezentována 

virtuální dynamickou tabulkou na monitoru osobního počítače a je možné současně 

soutěžit v dražbě mnoha položek. V elektronických aukcí není předmětem soutěže jen 

samotná cena. Často o vítězi aukční soutěže rozhodnou výrazně lepší dodavatelské 

podmínky (splatnost, servis, slevy na další položky).  E-aukce se v současnosti využívají 

k objektivizaci dodavatelských podmínek i u velmi složitých a finančně objemných  

výběrových řízení.    

 

Ve své podstatě může být aukce organizována dvěma způsoby [3]:  

1. Sezvání potenciálních dodavatelů do podniku, kde je každému přidělen počítač a aukce 

proběhne za osobní účasti všech zainteresovaných stran.   

2. Aukci je možné provést přes internet a řídit ji ze sídla firmy. Zásadně se tímto 

zjednoduší proces dojednávání termínu a sníží se náklady jak na straně vypisovatele 

aukce, tak na straně potencionálních dodavatelů, kteří mohou být ze vzdálených lokalit.  

 

Elektronická nákupní aukce je dynamické výběrové řízení. Jedná se o speciální postup, 

umožňující osloveným dodavatelům vylepšovat v reálném čase parametry svých nabídek. 

V případě druhé výše zmíněné varianty, odstraňují elektronické aukce závislost na místě 

setkání. Všichni účastníci mohou soutěžit prostřednictvím internetu.  
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Všichni účastníci vidí, zda je jejich nabídka konkurenceschopná a mohou ji podle 

aktuálního stavu stále vylepšovat. Zadavatel aukce kromě nejlepších parametrů nabídky 

získává také velmi přesný nástroj k marketingovému průzkumu možností jednotlivých 

segmentů trhu a také prostředek k certifikaci a hodnocení svých dodavatelů. 

Příklad elektronické aukce v oblasti elektrické energie ukazuje obrázek č.1.  

 

 

Obr. 1 Elektronická aukce elektrické energie [11] 

 

Hlavní a nejviditelnější výhodou aukcí je snižování nákupní ceny, které dlouhodobě v 

průměru dosahuje okolo 20 % proti stavu před zavedením aukčního systému.[11] Přitom e-

aukce umožňují nákupy v objektivizovaných cenách, zkrácení transakčních časů a snížení 

transakčních nákladů. Další významné výhody elektronických aukcí lze shrnout do 

následujících bodů: 

 

• nákup komodit za objektivní tržní ceny, 

• velmi pružně nastavitelný proces kontroly podle potřeb podniku, který aukci vypisuje, 

• jednoznačnost a transparentnost celého procesu výběrového řízení, 

• minimalizuje možné korupční aspekty, 
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• krátký čas průběhu výběrového řízení, 

• snížení transakčních nákladů o více než 50%, 

• výrazné snížení mzdových nákladů, 

• v případě prvních nákupů skokové snížení cen až o 10% , 

• snadné vyhodnocování současných tržních trendů, 

• možnost použití prakticky pro všechny druhy nakupovaných komodit, 

• žádná geografická omezení, 

• možnost poptávat jakoukoliv komoditu nebo službu. [6] 

 

Nevýhodu elektronických aukcí lze spatřovat zejména v negativním zjednodušení 

výběrového řízení, neboť výběr nejlepší nabídky se redukuje pouze na cenu a další dobře 

kvantifikovatelné ukazatele. Na realizaci aukce si může podnik najmout jak externí 

společnost, tak celou aukci uspořádat sám. První varianta je vhodná především v případě, 

že podnik nemá s tímto druhem obchodování žádné nebo velmi omezené zkušenosti. 

Pokud se ovšem podnik chystá pořádat elektronické aukce pravidelně, je tento způsob 

poněkud nákladnější. V současné době existuje řada organizací, které se zabývají 

přípravou a správou elektronických aukcí. Podnik se tedy nemusí nic učit, nemusí 

investovat do nákupu drahé techniky a software. Organizaci jen stačí, aby zadala vstupní 

údaje o aukci a identifikovala základní parametry komodity. Výsledkem aukce je setříděný 

seznam dodavatelů podle předem definovaných kritérií se závaznými cenami poptávaného 

zboží. Stručný průběh zadání elektronické aukce externí společnosti lze popsat 

v následujících bodech: 

 

a) Podnik připraví detailní popis souboru zboží a služeb, které bude u dodavatelů poptávat 

a tento popis vloží po konzultaci s pracovníky externí společnosti, jenž elektronickou aukci 

zprostředkovává do aplikace e-aukce. 

b) Externí pořádající společnost osloví potenciální zákazníky a oznámí jim záměr podniku 

uspořádat aukci a zašle jim alespoň orientační specifikaci poptávaného zboží. 

c) Potenciální obchodní partneři budou vyzváni k přihlášení do systému e-aukce. 

d) Zájemci obdrží detailní popis poptávaného zboží a služeb. 

e) Zájemce potvrdí svou účast a souhlas s podmínkami aukce. 

f) Zájemci mají možnost v rámci tzv. zadávacího kola nabídnout a zadat výchozí ceny 

aukce ke všem položkám seznamu poptávaného zboží a služeb. 
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g) V přesně stanovený den a čas bude zahájeno soutěžní kolo elektronické aukce. 

h) Účastníci mají možnost svou nabídku porovnávat s aktuálně nejlepší nabídkou za 

každou položku a vylepšovat své nabídky, přičemž neví, kolik je dalších účastníků, kteří to 

jsou a ani neznají jejich pořadí. Aukce probíhá tak dlouho pokud se mění nabídky. 

i) Aukce končí pokud v daném čase nedojde k žádné změně v nabídkách. Vzhledem k 

tomu, že uzavření zakázky je věcí zadavatele, účastníky o výsledku aukce vyrozumí 

zadavatel.  

j) Všechny informace o průběhu aukce jsou zadavateli aukce postoupeny k další možné 

analýze.[3] 

Celý systém je navržen tak, aby optimálně zpracovával vložené informace a jednoduchou 

formou zprostředkovával výsledky. Výstup elektronického výběrového řízení odpovídá 

standardům pro řízení nákupu dle normy ISO 9001:2000. V případě výběrových řízení, ve 

kterých není jediné kritérium pouze cena, se využívá moderní matematický aparát, který 

slouží k vyhodnocení optimální poskytnuté nabídky. Tyto matematické propočty jsou 

založeny na principech vícekriteriálního hodnocení variant. I přes velmi sofistikované 

řešení optimálního výběru, nabízí většina poskytovatelů přátelské a velmi jednoduché 

uživatelské rozhraní, jak z pohledu zadavatelů aukce tak z pohledu potenciálních 

obchodních partnerů. 

Mimo využití nabízených aukčních systémů nebo služeb poskytovatelů elektronických 

aukcí se nabízí ještě varianta vytvoření vlastního aukčního systému. Tato možnost je 

značně časově i finančně nákladná, umožňuje však organizaci připravit si tento systém 

přesně podle svých představ.  

 

4. INFORMAČNÍ SYSTÉMY V RÁMCI NÁKUPNÍCH PROCES Ů 

Informační systémy a technologie, které dnes firmy mohou využívat pro podporu 

nákupních procesů je možné rozdělit do tří skupin: komplexní informační systémy 

podniku, nadstavbová řešení komplexních informačních systémů, informační a 

komunikační technologie.[6] 

Komplexní informační systémy podniku (ERP / Enterprise Ressource Planning) umožňují 

pracovníkům nákupu přenos, zpracování, uchovávání a využívání informací z externího a 

interního prostředí firmy, čímž tvoří jeden ze základních vstupních zdrojů pro výzkum 

nákupního trhu.  
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Zejména jde o informace z následujících oblastí:  

• produkt nákupu a jeho substituty (charakteristika, technologická náročnost, možnosti 

rozvoje výrobku), 

• dodavatelé (postavení na trhu, finanční situace, technologické vybavení, inovační 

schopnosti, kapacity, nákladová a cenová struktura výroby), 

• nabídky dodavatelů a dosavadní zkušenosti (cenové, dodací a obchodní podmínky, 

rozsah nabízeného sortimentu, objemy dodávek), 

• obor (vývoj poptávky v oboru, intenzita konkurence, konjunkturní a sezónní vlivy, 

právní a ekonomické podmínky). [9] 

 

K základním funkcím dále patří nástroje podporující evidenci a hodnocení dodavatelů, 

řízení nákupního procesu, analýza zásob a stanovení materiálových potřeb, skladová 

evidence materiálu (zpracované příjemky a výdejky, vedení operativní evidence materiálu, 

řešení změny úložných míst materiálu, zpracování inventur, měsíční uzávěrky skladu). 

Nadstavbová řešení pro oblast podpory nákupních procesů zahrnují zejména systémy pro 

elektronické vyhledávání zdrojů, obstarávání a nákup. Nástroje na bázi internetu dovolují 

například: 

 

• automatizaci poptávkového a nabídkového řízení, 

• vedení on-line aukcí a vyjednávání nákupních podmínek, 

• automatizaci výběru dodavatelů dle stanovených kritérií a jejich významnosti, 

• realizaci odsouhlasených obchodních případů, 

• sdílení a archivaci informací o obchodních případech, 

• příjem faktur a provedení plateb.[6] 

 

Uvedená řešení jsou realizována formou elektronických tržišť (eMarketplace). Mezi 

tradiční informační a komunikační technologie (ITC / Information Technology and 

Communication) využívané v oblasti nákupu patří systémy automatické identifikace a 

elektronická výměna dat.  

Systémy automatické identifikace (zejména na bázi technologie čárových kódů a 

radiofrekvenční technologie) umožňují v rámci řízení nákupních procesů: 

záznam - identifikaci a vyhledávání informací, identifikaci a vyhledávání předmětů 

(materiálu či souvisejících dokumentů), identifikaci míst (např. vyhledávání určené pozice 
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pro uložení materiálu), kontrolu stavů (inventarizaci zásob materiálu), sledování a řízení 

procesů (řízení pohybu materiálu ve skladu). [4] 

Elektronická výměna dat (EDI / Electronic Data Interchange) je komunikačním 

standardem umožňujícím elektronickou výměnu údajů ve formě strukturovaných zpráv 

(podle mezinárodních standardů EDIFACT, resp. EANCOM) z počítače odesílatele do 

počítače přijímatele s minimem lidského zásahu. V oblasti nákupu je využívána zejména 

pro výměnu dokumentů (nákupních objednávek, faktur, dodacích listů) mezi podnikem a 

jeho dodavatelem. 

 

5. HODNOCENÍ DODAVATEL Ů 

Jedním ze základních prvků moderního nákupu je bezesporu hodnocení dodavatelů. Tento 

proces umožňuje společnosti vybrat pro dodávky správného partnera a zároveň vytváří na 

současné dodavatele velký tlak. Nejčastější systém hodnocení dodavatelů je 

prostřednictvím přidělených bodů v každé sledované oblasti. Toto hodnocení je 

univerzálně použitelné pro všechny typy parametrů. Každému sledovanému parametru je 

přiděleno jeho bodové ohodnocení, které je vynásobeno váhou (koeficientem významnosti 

jednotlivého parametru). S využitím pomocné tabulky si nastavíme stupnici bodového 

hodnocení. (lze přijmout i jinou bodovou škálu 1 -3). Příklad ukazuje tabulka č.2. 

  

Specifikace úrovně hodnoceného parametru Počet bodů 

Dodavatel splňuje vždy 4 

Dodavatel splňuje 3 

Příležitostné nedostatky dodavatele 2 

Dodavatel vykazuje závažné nedostatky 1 

Zcela zásadní nedostatky 0 

 

Tab. 2 Přidělované body dle úrovně poskytované služby 

 

Stanovenou úroveň bodového hodnocení zapíšeme do tabulky, provedeme její vynásobení 

koeficientem (váha, která je určena na základě důležitosti posuzovaného parametru) a 

výsledky zapíšeme do tabulky jako hodnocení parametru (tabulka č.3). 
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Parametr Bodové hodnocení Váha Body x váha 

Úroveň komunikace  20  

Cena  40  

Operativnost  15  

Množstevní slevy  5  

Kvalita  20  

Kategorie dodavatel:  Celkem:  

 

Tab. 3 Hodnotící tabulka jednotlivých kritérií 

 

V konečné fázi provedeme s využitím další tabulky zařazení dodavatele „do kategorie“ na  

základě dosaženého celkového hodnocení (tabulka č.4). Dle zařazení do kategorie je poté 

nutno rozhodnout o dalším postupu. Jestliže se dodavatel umístí v nejvyšší kategorii a toto 

postavení opakovaně potvrzuje, není důvod ke změnám. Jestliže je dodavatel zařazen do 

dalších kategorií, bude nutné zvážit nápravná opatření. Často dochází také k tomu, že jsou 

dodavatelé informování o výsledcích svého hodnocení. Toto může přispět k rychlé nápravě 

identifikovaných neshod a v dlouhodobém horizontu přispívá k dobrým odběratelsko – 

dodavatelským vztahům.  

 

Kategorie - dodavatele Dosažené hodnocení Opatření 

Bezproblémový  270 – 300 - 

Průměrný 240 – 269 Zlepšit komunikaci 

Problémový 210 – 239 Omezení objemu nákupu, 

konzultace problémů 

Nekvalitní Méně než 210 Ukončení spolupráce 

 

Tab. 4 Klasifikace dodavatele  

 

Dodavatelé mohou být také oslovováni s poptávkou dle jejich předcházejícího hodnocení. 

Je poměrně logické, že firma již nebude kontaktovat subjekt, který se choval v rámci 

obchodních vztahů velmi problematicky. Problémy s dodavateli mají přirozeně sekundární 

efekt ve firmě, která od nich nakupuje. Nejakosti v oblasti nákupu mohou organizaci 
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způsobit problémy při plnění dodacích termínů, ale také v otázkách dodržení jakostních 

požadavků zákazníka.  

  

5.1 Aplikace vícekriteriálního rozhodování v oblasti hodnocení dodavatelů 

Systém hodnocení dodavatelů pomocí přidělených vah pro jednotlivá kritéria je nejčastější 

variantou jejich hodnocení. Velkým problémem je však u tohoto modelu transparentní 

stanovení jejich výše. Pracovníci z odlišných oblastí mohou hodnotit význam jednotlivých 

kritérií různě. Pro hodnocení dodavatelů mohou být rozhodující například tyto oblasti: 

� Cena 

� Množstevní slevy 

� Čas dodávky 

� Kvalita materiálu 

� Záruka 

� Servisní služby 

� Úroveň komunikace 

� Způsob balení 

� Vyřizování reklamací a další.  

 

Z předešlého výčtu je patrné, že nebude zcela snadné přiřadit exaktně jednotlivým 

kategoriím jejich význam. Hodnota vah pak bude pravděpodobně u každého pracovníka 

jiná, dle jeho pracovního zařazení. Pracovníka na pozici ekonomického ředitele patrně 

nebude příliš zajímat způsob balení, který je klíčový pro vedoucího mistra a podobně. 

Jednoduchým nástrojem pro exaktní stanovení vah jednotlivých kritérií je metoda 

párového porovnávání. Pomocí této metody si může každý sám dle svých osobních 

preferencí stanovit váhy jednotlivých kritérií. Výsledek pak nebude již jen v rovině 

intuitivního stanovení, ale bude podložen rozhodovacím procesem.  

Základem metody párového porovnávání je srovnání všech kritérií ve dvojicích s cílem 

určit, kolikrát je každé kritérium považováno za významnější ve srovnání se všemi 

ostatními. Nejvýznamnějším kritériem je pak kritérium s největším počtem preferencí. 

Preference jsou považovány za nenormové váhy, které je nutné následně přepočíst na 

normované. Může nastat situace, že určité kritérium získá nulové preference, což by 

znamenalo jeho nulový význam. Z podstaty volby kritérií rozhodování však jednoznačně 

vyplývá, že každé vybrané kritérium určitý význam má. V takovém případě se provádí 

dodatečná úvaha získaných preferencí. Po provedení párového porovnání pro všechny 
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kombinace je určen počet preferencí u každého kritéria. Dále je vypočtena váha 

jednotlivých kritérií. Získané hodnoty představují váhu jednotlivých kritérií, která je 

podložena osobními preferencemi. Pakliže je tato metoda aplikována v rámci procesu 

stanovování významu jednotlivých kritérií, můžou si všichni účastníci porovnat výsledky. 

Získané hodnoty pak velmi usnadní rozhodovací proces a zpravidla pomohou urychlit 

celou diskuzi. Pro komplexní výběr nejlepšího dodavatele je pak možné použít metodu 

váženého pořadí, vzdálenosti od fiktivní varianty a další.  

 

6. ASPEKTY NÁKUPNÍHO ROZHODOVÁNÍ  

Při nákupním rozhodování podniků jde z pravidla o kolektivní princip. U větších a 

středních podniků rozhodují o nákupu skupiny 4 – 10 osob. Vzhledem k tomu bývají tyto 

uskupení často nazývána jako multi-personální nákupní orgán. Nákupní rozhodování 

podniků můžeme klasifikovat podle následujících specifických znaků: stupeň formalizace, 

cizí determinace, automatizace nákupního rozhodování. [9]  

Stupeň formalizace vyplývá z ustálených pravidel jednání a z příslušných oblastí 

nákupního rozhodování účastníků. Tento aspekt hraje velkou roli, jestliže je v pozici 

poptavatele státní organizace. V tomto případě je nutno striktně dodržovat předepsané 

normativy. Pod pojmem cizí determinace vnímáme situaci, kdy zákazník stanoví prodejci, 

jaké komponenty od jakých subdodavatelů má odebírat. S tímto se můžeme setkat často 

zejména v oblasti strojírenství. Nákupní rozhodnutí, která podnik realizuje se častokrát 

opakují. V tomto případě mohou být aplikovány principy automatizace informačních 

technologií. [8] 

Nákupní proces a jeho aktivity je možné rozdělit do několika fází. Přestože se jeví průběh 

procesu velmi triviálně můžeme aktivity v jednotlivých fázích rozdělit do následujících 

etap: 

� Identifikace potřeby 

� Specifikace produktu nebo služby 

� Analýza tržního prostředí 

� Vyhodnocení možných alternativ 

� Oslovení vybraných dodavatelů 

� Zhodnocení přijatých nabídek 

� Dojednání podmínek smlouvy 

� Přijetí nakoupené komodity – kontrola [9] 
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Identifikace potřeby a specifikace poptávaného produktu mohou vyplynout z vnitřních 

informací v rámci nákupního útvaru u rutinních (opakujících se) objednávek nebo jiných 

podnikových útvarů. Problémy vzniklé z nevystavení objednávky je možno minimalizovat 

využíváním kvalitního informačního systému, který může mít i automatické vystavování 

těchto objednávek při poklesu zásoby daného materiálu na určitou hladinu.[8] Z hlediska 

opakovanosti prováděných nákupních operací můžeme rozeznávat následující tři varianty 

(upraveno na základě [9]): 

 

• Opakovaný nákup – nakupujeme komoditu, u níž známe přesně všechny 

parametry a máme dokonale zmapovaný trh (objednávání je často v pravidelných 

cyklech a je objednávána stejná komodita). 

• Modifikovaný nákup  – může se jednat o alternativu určitého výrobku (výrobek 

objednáváme většinou nepravidelně, známe potenciální dodavatele). 

• Nový nákup – neznáme všechny informace o produktu, neznáme možné 

dodavatele. Poptávaná komodita ještě nebyla objednávána (z pohledu nákupního 

oddělení časově nejnáročnější varianta). 

 

Druh realizovaného nákupu přirozeně závisí na zaměření organizace. Obecně lze říci, že 

nejčastější variantu je modifikovaný nákup. U tohoto druhu nákupu je třeba pro pozdější 

možnost objednávky substitutů zjistit rozmezí možných tolerancí, resp. nutnost dodržovat 

požadovanou specifikaci.  

V rámci procesu přesné specifikace poptávané komodity, je nutné detailně stanovit 

všechny relevantní parametry. Nákupce by měl být schopen specifikaci dostatečně 

porozumět, protože často mohou existovat různé varianty produktu. V této fázi je rovněž 

nutné zvážit, zda podnik není schopen daný výrobek vyrobit ve vlastní režii. Konečné 

rozhodnutí o tom, zda vyrobit produkt ve vlastní režii nebo jej nakoupit, může mít 

významný vliv na dlouhodobé, ale také operativní činnosti podniku. Nákup by měl ve 

spolupráci s vedením výroby navrhnout alternativy, ať již z hlediska celého produktu nebo 

jeho komponentů – co je podnik schopen vyrobit a co je nutno nakoupit. Přirozeně je nutné 

třeba přihlížet jak k vlastním výkonům podniku, tak k možným dopravním nákladům a 

problémům při nákupu. V řadě případů je nutná úzká spolupráce s útvarem technologie. 

Nahrazování některých materiálů jejich dostupnějšími variantami je nutné probrat 

s kvalifikovaným odborníkem (například technolog).   
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Rychlou analýzu tržního prostředí (dodavatelů) lze realizovat formou telefonického 

dotazování, dotazníkového šetření, eventuálně na základě kontaktování uživatelů výrobku.  

Během tohoto procesu zjišťujeme identifikační údaje o dodavateli, jako firmě o jeho 

ekonomické a technické situaci a kapacitních možnostech (pokud se jedná o opakovaný 

nákup, máme zpravidla veškeré informace již zjištěné). Dále zjišťujeme údaje o výrobku 

(kvalita, spolehlivost, technické parametry), ceně, platebních podmínkách a o službách, 

které dodavatel poskytuje. Významné jsou také informace o spolehlivosti, pružnosti a 

ochotě dodavatele řešit vzniklé problémy.[6]  

V další etapě dojde k porovnání a výběru dodavatelů. Tento proces je závislý na objemu a 

významu nakupovaného zboží. Velký počet účastníků nákupního rozhodování je 

v případech nákladných a strategických nákupů. Může se jednat o nákup výrobních 

zařízení nebo celých technologií. V tomto případě se pak odpovědnost za provedený nákup 

přenáší z jedné osoby na nákupní skupinu. V tomto případě se rovněž doba pro 

rozhodování podstatně prodlužuje. Pro vlastní rozhodování o dodavateli je pak možné 

použít celou řadu podpůrných metod.  

Po vybrání nejvhodnějšího dodavatele (nejlepší nemusí vždy být ten s nejnižší cenou) je 

nutné dojednat všechny aspekty smlouvy. V případě dlouhodobých dodávek a velkých 

objemů, může být samotný proces vyjednání všech podmínek časově nejnáročnější. 

Obecně lze říci, že většinou nákupce jedná podle své intuice nebo tradičních návodů, které 

se v každém podniku v průběhu času vytvářejí ve formě určité rutiny a zaběhlých postupů. 

Každá ze stran (nákupce, prodejce) se pokouší předčit druhou stranu, aby přijala její 

požadavky, ale konečný cíl bývá zaměřen na zisk z obou stran. Vyjednávací proces 

zpravidla zahrnuje všechny aspekty jako jsou: množství, termín dodání, platební 

podmínky, servis, záruční podmínky a další. Všechny tyto náležitosti by měly být součástí 

kupní smlouvy, jenž je výsledkem nákupního procesu. [6] 

Posledním krokem, který však už často není vnímán v intencích nákupního procesu, je 

odběr a kontrola dodávek. Je nutné si uvědomit, že kontrola dodávek je jedním 

z prostředků získání podkladů pro hodnocení dodavatelů. Hodnocení dodavatelů by pak 

mělo být jednou z nejklíčovějších činností pracovníků nákupu. Samotné hodnocení 

dodavatelů je ovlivněno momentálními prioritami každého podniku, ale stejně tak 

dlouhodobými zájmy. Výsledky hodnocení dodavatelů slouží jak oddělení nákupu pro 

efektivní výběr, ale především znamenají velice účinný nástroj pro optimalizaci 

dodavatelsko odběratelských vztahů. Velké nadnárodní firmy mají propracovaný systém 

hodnocení dodavatelů a na jeho základě budují dlouhodobé partnerské vztahy. Všichni 
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aktuální dodavatelé jsou pravidelně v průběhu roku informováni o výsledcích hodnocení a 

o tom, jakého výsledku dosáhli. Zařazování do skupin A – D určuje kvalitu dodavatelských 

služeb. Pokud v důsledku nekvalitních služeb je dodavatel přeřazen do nižší kategorie, 

může to znamenat horší vyjednávací pozici, ale také omezení dalších objednávek.      

 

7. FILOSOFIE JIT A JEJÍ VÝZNAM V OBLASTI NÁKUPU 

Filosofie JIT (Just – in – Time) znamená vyloučení veškerého plýtvání, přičemž plýtvání je 

chápáno jako ztráty, kterým se dá vyhnout. Tyto nevyhnutelné ztráty vznikají 

z nadprodukce, z přerušení materiálových toků, ze zásob, z manipulace a v neposlední řadě 

z neúčelných postupů. Řízení práce v rámci JIT vychází z představy, že výrobu je možno 

plánovat tak, aby dodávané zboží bylo přesně a včas dokončeno, a snaží se proto o:  

- práci v malých dávkách, 

- minimalizaci přestavovacích časů,  

- realizaci vysoce reprodukovatelné kvality,  

- bezporuchový průběh procesu. [6] 

 

Jedním z principů filosofie JIT je princip tahu (Pull). Východiskem je potřeba zajistit 

plynulost toku materiálu. Následující operace „vytahuje“ součástky z předchozí operace na 

rozdíl od konvenčního přístupu, kdy předchozí operace „tlačí“ součástky na další 

operace.[8] 

Výrobní proces se jednoznačně odvíjí od potřeb odvádění zakázek. Tento princip, který 

umožňuje práci téměř bez zásob rozpracovanosti, se přenáší i k dodavatelům. JIT nelze 

aplikovat izolovaně. Minimálních zásob lze dosáhnout pouze plynulostí toku v celém 

dodavatelsko – odběratelském řetězci. Tato filosofie vede k těsnému vztahu s omezeným 

počtem dodavatelů, zaměřenému na dlouhodobou spolupráci. Nákup se uskutečňuje jen 

v malých dávkách a je časově sladěn s potřebami výroby. 

   

Hlavní charakteristiky a předpoklady metody JIT (upraveno na základě [8]):  

- Přísná kontrola jakosti – Zákazník obvykle přejímá předem prověřený materiál 

nebo se na kontrolu může stoprocentně spolehnout, protože ví, že při kontrole 

používá účinné metody. Dodavatel musí vyhovět požadavkům odběratele na 

kvalitu.  
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- Pravidelné a spolehlivé dodávky – dodavatel dodává přesně podle rozpisu, tj. 

podle operativního plánu výroby odběratele, takže dodávky jdou přímo ke 

zpracování či na montáž. Často může dojít k tomu, že se za nejakostní považuje i 

předčasná dodávka.  

- Blízkost výroby – malá vzdálenost mezi dodavatelem a odběratelem – velcí 

dodavatelé dokonce vytvářejí podmínky pro umístění dodavatelských závodů ve 

svých areálech a tím se také dosahuje podstatné snížení nákladů na dopravu a 

dochází k eliminaci poruch při dopravě ze vzdálených míst.  

- Úzká spolupráce – s cílem maximálně snížit náklady. To často vyžaduje uzavření 

dlouhodobé smlouvy s jedním dodavatelem, kterému je možno plně důvěřovat. 

Pokud dodavatelé plní předpoklady dané smlouvou, smlouva se často automaticky 

prodlužuje.  

- Partnerství v oblasti výzkumu a vývoje – často může dojít k tomu, že se 

partnerské organizace spolupodílejí na zlepšování a vývoji v oblastech jakosti, 

technologií.   

- Velmi klíčové jsou úzké vztahy mezi pracovníky dodavatele a odběratele ve všech 

směrech, které pak umožňují koordinaci aktivit a uplatňování takového stupně 

vstřícnosti, která se výrazně projeví ve finálním efektu obou partnerů.  

 

Filosofie JIT umožňuje udržovat minimální hladinu zásob. Pro odběratele tento model 

znamená v dlouhodobém horizontu velké úspory. Z pohledu odběratele lze identifikovat 

následující výhody: 

- Minimální hodnota kapitálu umrtveného v zásobách. 

- Vysoká rychlost obratu zásob. 

- Jednoduchost systému. 

- Tím, že je průběžná doba mnohem kratší než u jiných systémů, mohou být výrobní 

zakázky zadány také mnohem později. 

- Z pohledu výroby je zpracování v malých dávkách výhodné a včas jsou 

signalizovány problémy s kvalitou.  

- Díky uspořádání procesu a nízkým zásobám je relativně malá potřeba prostoru.  

 

Ve vztahu k dodavatelům lze metodu JIT charakterizovat takto: 

• Dodavatelé jsou z blízkých vzdáleností, čímž se dosahuje snížení dopravních nákladů. 

• Objednává se malé množství, avšak dodávky jsou časté (někdy denní). 
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• Zásoby jsou u dodavatelů. 

• Jeden, dva dodavatelé jsou obecným pravidlem. 

• Při malém počtu dodavatelů každý dodává za rok velké množství. Tím se u nich snižují 

náklady a zvyšuje ziskovost. 

• Dodavatel, je-li jediný, nabízí nejnižší cenu a cítí odpovědnost za vysokou jakost a 

uspokojení potřeb odběratele. 

• Mezi odběrateli a dodavateli se navazují partnerské vztahy s ochotou k vzájemné 

pomoci (technické, finanční). 

• Vysoká jakost dodávek je vyvolána ekonomickou závislostí dodavatelů. Vysoká jakost 

se očekává a odběratel ji nekontroluje. 

• Úzká spolupráce, kooperace a důvěra mezi oběma partnery je běžná, protože oba vědí, 

že jsou na „jedné lodi“. 

 

Filosofie JIT má přirozeně také omezení a nevýhody jak ze strany dodavatele tak 

odběratele:  

- Zásoby jsou minimální, proto téměř neexistuje vyrovnávací zásoba, kterou by bylo 

možno použít při výpadku v důsledku poruchy.  

- Investice jsou především u evropských podniků velmi vysoké a přizpůsobení se 

hlubokým a rozsáhlým změnám stojí spoustu času.  

- Výroba podle JIT vyžaduje také od dodavatelů dodávku JIT. 

- JIT požaduje velkou disciplínu a změnu mentality pracovníků ve výrobě. 

- Udávané dodací lhůty nejsou vždy spolehlivé.  

- Poptávka musí být poměrně konstantní. [1] 

 

Z pohledu výroby lze říci, že v malých sériích se snižují zásoby a vytváří se možnost pro 

užší sepětí jednotlivých pracovišť. Dochází k úspoře času a prostoru. Při výrobě v malých 

sériích je rovněž řešen problém zvyšování jakosti. Při „sérii“ 1 kus nesmí vzniknout vadný 

polotovar. Mezi navzájem spojenými neizolovanými pracovišti vzniká synchronizovanější, 

rychlejší tok materiálu. Metoda JIT nese v sobě koncepci neustálého zdokonalování (jap. 

KAIZEN). Pokrok dosažený pomocí JIT má více rozměrů: prostor, zásoby, kvalitu, 

flexibilitu a čas. Cílem této metody je vytvoření plynulého procesu. 
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8. LOGISTICKÉ ASPEKTY NÁKUPU  

Jak již bylo zmíněno pod pojmem nákupu nevnímáme pouze činnosti související 

s vyjednáváním a uzavíráním smluv. Velmi významným aspektem nákupu je jeho 

logistická složka. V tomto směru je zajímavé se zmínit o systémech umožňující 

identifikaci příchozího zboží nebo materiálu. Tento problém je klíčový především v oblasti 

identifikace rychlo-obrátkového zboží. Při dodávkách potravin se jedná o kontinuální 

proces, kdy dochází v rámci supermarketů k transportu velkých objemů zboží. 

Automatická identifikace komodit pomáhá k zvýšení efektivity přejímky zboží a výdeje     

Systémy automatické identifikace při automatizaci procesů umožňují zkracování cyklů 

činností, náhradu lidské práce, bezchybnost a v konečném důsledku růst konkurenční 

schopnosti. Používají se rozličné technologie záznamu a přenosu informací: optické 

(čárový kód), radio-frekvenční, magnetické, biometrické, hlasové systémy.[6] 

Nejpoužívanější technologií v automatických identifikacích je čárový kód. Čárový kód 

umožňuje automatické čtení předtištěných informací a jejich přenos do počítačových 

systémů. Takto lze označovat výrobky, distribuční (obchodní a přepravní) jednotky, 

dokumenty atd. a zvýšit kontrolu nad jejich pohybem.[9] 

Při shodě získané kombinace s některou přípustnou kombinací je výsledkem čtení 

odpovídající znakový řetězec, při neshodě je čtení chybné. Nositelem informace je 

nejenom tištěná čára, ale i mezera mezi jednotlivými dílčími čárami. Krajní skupiny čar 

mají specifický význam – slouží jako synchronizační pro čtecí zařízení, které podle nich 

generuje signál start – stop. Před a za těmito synchronizačními čárami je pak vyžadováno 

ochranné světlé pásmo bez potisku. Výše uvedený princip kódování informace byl 

patentován v roce 1949 a v současné době je známo více než 200 různých typů (standardů) 

čárových kódů, z nichž pro oblast logistiky (zejména spotřebního zboží) jsou nejužívanější 

kódy mezinárodního standardu GS1 dříve UCC/EAN. Tyto čárové kódy lze využít pro 

označení jak základních spotřebitelských jednotek kód (UCC/EAN 13), tak obchodních a 

logistických jednotek (kód UCC/EAN128).[1]  

Protože jednorozměrné čárové kódy mají z principu omezenou datovou kapacitu, je 

nezbytné v případě požadavku na kódování většího množství údajů (artikl, šarže, datum 

spotřeby, výrobní číslo) použít několika čárových kódů, nebo tato data ukládat a znovu 

získávat jiným způsobem (například vzájemnou komunikací informačních systémů), což 

celou situaci poněkud komplikuje. Běžné typy snímačů jednorozměrných čárových kódů 

jsou založeny na laserovém nebo optickém principu čtení a vyžadují dostatečný kontrast 
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mezi čarami a mezerami (tedy mezi světlými a tmavými částmi kódu) – laserová 

technologie navíc použití některých barev (například červené) vylučuje. Nosičem čárového 

kódu je tedy obvykle obal výrobku vytvořený hromadným tiskem v polygrafickém 

podniku nebo etiketa vytvořená individuálně na laserové tiskárně  a nalepená na výrobek 

nebo jeho obchodní či logistickou jednotku. Je zřejmé, že životnost takovéhoto označení je 

poměrně malá a jeho použitelnost zejména ve výrobě omezená. [1] 

Nedostatečnou datovou kapacitu a relativní malou odolnost jednorozměrného čárového 

kódu vytvořeného některou z výše uvedených tiskových metod řeší technologie 

radiofrekvenční identifikace (RFID).  

 

Proti ručnímu vkládání dat do počítačových systémů mají čárové kódy tyto přednosti: 

• rychlost (čtení čárového kódu je 20krát rychlejší než ruční vstup) 

• přesnost (méně než 1 chyba při 1 milionu sejmutých znaků) 

• vyšší produktivita (růst přibližně o 50%) 

• úspora v přesunu materiálu (o 20 - 70%) 

• rychlá návratnost investic (přibližně 6 - 12 měsíců) [7] 

 

Rozšíření čárového kódu vedle výrobků i na manipulační a přepravní jednotky učinilo 

z automatické identifikace účinný nástroj logistického řízení řetězců počínaje výrobci přes 

distributory a velkoobchodní sklady a dopravu až po prodejny maloobchodu. Umožňuje 

sledovat v reálném čase pohyb konkrétního zboží jednotlivými články logistického řetězce, 

snadno inventarizovat zásoby, vystavovat objednávky a dodací listy na zboží i fakturovat. 

 

RFID je zkratka pro radiofrekvenční identifikaci (Radio Frequency Identification). Jedná 

se o bezkontaktní identifikaci položek sloužící k přenosu a ukládání dat pomocí 

elektromagnetických vln. Technologie nalezne uplatnění zejména ve výrobní, obchodní a 

nákupní sféře, jako doplnění popř. úplná náhrada systému čárových kódů. K tomu účelu je 

postupně standardizována oblast předpisů platných pro využití RFID tak, aby byly 

zajištěny jednotné podmínky pro globální rozšíření této technologie.  

Čip (tag) umístěný na nosiči (plastová podložka, samolepící etiketa, apod.) obsahuje budící 

a vysílací anténu, pomocí které komunikuje se snímačem. Snímač přes svoji anténu 

zprostředkovává komunikaci s čipy a čte uložený EPC kód. EPC kód (Electronic Product 

Code) jednoznačně identifikuje daný čip. Pod čipem si můžeme představit výrobek, 
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přepravní balení, polotovar na skladě apod. Softwarové vybavení dodává data do 

informačního systému. Čtecí zařízení může mít fixní podobu v podobě RFID brány nebo 

mobilní ve formě přenosného datového terminálu / snímače.[3] 

RFID zautomatizuje mnoho činností týkající se sběru ručních dat a zlepšuje umístění a 

monitorování položek, urychluje obchodní rozhodnutí o pohybu zboží na skladě. Například 

ruční nebo přenosná RFID čtečka připevněná na inventární vozík může být použita k 

zachycení rychlého počtu denního pohybu zboží na skladě, co předtím trvalo několik dní, 

nyní může být hotovo během několika minut. Tento koloběh poskytuje informaci o 

včasném doplnění zásob – RFID označené položky jsou doplněny třikrát rychleji než 

položky používající standardní technologii čárových kódů. Jednotlivé položky mohou být 

označovány pomocí RFID již přímo ve výrobě. Výsledná viditelnost položek během 

kompletního zásobovacího řetězce vyřídí efektivně průběh jak pro výrobce, distributora i 

pro maloobchodníka. Navíc k tomu, každý produkt ve specifické dodávce má jedinečný 

identifikátor, napodobování produktů a chybějící dodávky – použitím RFID dochází k 

omezení růstu krádeží a opatření proti falšování. Pomocí označení položek RFID 

technologií mohou být usměrněny příchozí procesy, které umožňují obchodníkovi přijímat 

a rozmístit zboží rychleji, mnohem přesněji a s menšími personálními náklady. Dovoluje 

také zaměstnancům se více koncentrovat na zákazníka a šetří čas v řízení zboží na skladě. 

Příjem na sklad pomocí funkce RFID umožňuje okamžitou identifikaci zásilky a porovnání 

s objednávkami – vše bez otevření jednotlivých krabic. Radiofrekvenční identifikace 

nabízí pro oblast řízení nákupu výrazné usnadnění řady procesů. Obecně lze zmínit 

následující nejpodstatnější výhody radiofrekvenční identifikace: 

 

- snížení nákladů na pracovní síly během zautomatizování operací, 

- zvýšení spokojenosti zákazníka, prodejních objemů a zisků, 

- 15-20% snížení pracovního úsilí zaměstnanců, 

- 90% úspora v inventarizačních nákladech, 

- mnohem přesnější stálá inventarizační data, 

- redukce v přijetí falešných položek, 

- více personalizovaný servis, rychlejší vyřizování požadavků, zlepšená dostupnost    

   jednotlivých položek, 

- snížení zaměstnaneckých krádeží,  

- rychlejší příjem zboží na sklad.  
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9. KANBAN V DODAVATELSKO – ODB ĚRATELSKÝCH  

    VZTAZÍCH 

Filosofie Kanban je často aplikována v oblasti sériové výroby. Zajímavou možností je 

vytvoření Kanbanového systému mezi dodavatelem a odběratelem. Pokud je tento systém 

dobře nastaven, může pro obě strany znamenat velké úspory. Kanbanový řetězec je možné 

například aplikovat u výrobce, který pro montáž svých produktů využívá řadu 

komponentů, které nevyrábí, ale nakupuje od dodavatelů. Princip Kanbanu mezi 

dodavatelem a odběratelem pak probíhá za stejných pravidel jako Kanban uvnitř podniku.  

Mezi odběratelem a dodavatelem probíhá tok materiálu, který odebírají příslušná 

pracoviště. Zároveň může být mezi dodavatelem a odběratelem vytvořen „supermarket“ 

kam dodavatel umisťuje vyrobené díly. Zákazník pošle dodavateli výrobní Kanban (kartu), 

který v požadovaném termínu a množství dodá požadované komponenty s dopravním 

Kanbanem (dodávkovým listem) do supermarketu. Z něj si pak zákazník vyrobené díly 

odebírá. [7] 

Kanban se proto většinou realizuje tam, kde není možné zavést plynulý materiálový tok 

mezi výrobními procesy, tedy kde nedochází k rovnoměrnému a nepřetržitému toku dílů 

mezi jednotlivými pracovišti. Mezi základní povinnosti zákazníka patří: 

- pracoviště musí odebrat díly, které objednalo, 

- v závislosti na výrobním taktu zasílá svému dodavateli kartu Kanban, která pro něj 

představuje objednávku na výrobu dalšího množství výrobků. 

 

Mezi povinnosti dodavatele můžeme zařadit: 

- připravit požadovaný materiál, v požadovaném množství a uložit ho do přepravního 

systému (paleta, kontejner, přepravka), 

- připojit kartu (dodací list), 

- dát znamení přepravnímu systému na převezení materiálu zákazníkovi,  

- žádný zákazník nesmí být předzásoben – tzn. vyrábět jen když mám Kanbanovou 

kartu, pokud ji nemám – nevyrábět.  

 

Využití systému Kanban na úrovni dodavatel – odběratel, klade velké nároky na kvalitní 

proškolení zaměstnanců na obou stranách. Důležité je přesné pochopení všech principů a 

úkolů. Velký nároky jsou také na úroveň komunikace a organizační aspekty.   
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10. KRITICKÉ ZHODNOCENÍ 

Význam nákupního procesu a s ním spojených aktivit byl řadu let podceňován. Velký 

důraz byl vždy kladen na efektivitu procesů obchodních, inovačních a kvalitativních. 

Význam nákupu v moderní organizaci se výrazně zvyšuje v posledních letech a zejména 

v současné době, kdy celý svět řeší důsledky světové ekonomické krize. Řada subjektů si 

až nyní začíná uvědomovat, jaký vliv může mít kvalita nákupních procesů na jejich 

ekonomické výsledky. Minulá období se nesla v rovině maximálního důrazu na efektivitu 

prodejních procesů. V pojetí velkých firem byly obchodní oddělení zodpovědné za 

ekonomické výsledky podniku. V současných podmínkách super-konkurence ve všech 

odvětvích a neustálého nárůstu ceny všech vstupních surovin si podniky uvědomují, že o 

úspěšnosti jejich produktu se rozhoduje již v době před započetím výroby. Nákup surovin 

za netržní ceny nebo nákup nejakostních výrobků, jejichž zpracování bude pro podnik 

determinovat v průběhu výroby další náklady, odsoudí vyráběný produkt k neúspěchu. 

Řada společností se proto v posledních letech začala zaobírat procesy, které mají zvýšit 

efektivitu jejich nákupních procesů. Jen pro názornost lze identifikovat některé ze snadno 

čitelných jevů v procesech nákupu: 

 

- Obrovská dynamika a koncentrace nákupních činností. (V průmyslové praxi je 

nutno operovat se stále obsáhlejšími a druhově rozmanitějšími toky surovin, 

materiálů, a výrobků. S nákupními procesy souvisí také problematika dopravy, 

balení ale také skladování nakoupených komodit.) 

- Úroveň informačních prostředků. (Větší i střední výrobní podniky se dnes 

neobejdou bez kvalitního informačního systému. Toto sebou přináší velký rozvoj 

informačních procesů a prostředků také v oblasti nákupu. Zejména s tím souvisí 

problematika navzájem propojených sítí, rychlý přenos dat, ale také automatizace 

pořizování vstupů). 

- Celosvětově sjednocený systém skladování a manipulace se zbožím. (Celosvětově 

jednotný systém využívání přepravních systémů s využitím palet, kontejnerů, 

balících systémů a unifikace přepravního a spotřebitelského balení.). 

- Rozvoj nových systémů hospodaření se surovinami. (Zahrnuje rozvoj evidenčních 

metod a technik, řízení a rozvoj pohybu zboží při uplatnění zásad rychlého přenosu 

informací usnadňujícího včasné a kvalitní rozhodování).  
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V moderních organizací dochází často k tomu, že je prosazován trend – informace místo 

fyzické zásoby. Toto je umožněno současným stavem informačních a komunikačních 

technologií. Přesto vyžaduje tento model velké nároky v oblasti kvalitních dodavatelsko – 

odběratelských vztahů. Na straně nákupního oddělení pak musí být poměrně přesně 

plánovány jednotlivé materiálové potřeby. Přesto najdeme řadu oblastí, kde vzhledem 

k technologii výroby je nutné udržovat vysoký stupeň pojistné zásoby.  

Silným trendem posledních let je také standardizace nákupních systémů. Toto výrazným 

způsobem umožňuje snížit pracnost, zrychlit dodávky, obrátku zásob a tímto zkvalitňovat 

uspokojování potřeb.  

I v oblasti nákupu se můžeme v poslední době setkat s aplikací moderních exaktních metod 

řízení. Tyto lze uplatnit především v oblasti racionalizace nákupních procesů. Jde o metody 

využívající systémového přístupu, ale také metody optimalizace prostorového řešení (v 

oblasti skladování) a metody řízení zásob ve smyslu většího uplatnění modelů operativního 

řízení zásob. V oblasti skladování, která úzce souvisí s nákupem, pak lze zmínit zavádění 

dokonalejší techniky a technologie a to nejen manipulační jak v oblasti hmotné, tak 

informačních a řídících procesů.  

V oblasti skladového hospodářství je závažným směrem budování automatizovaných 

skladů. Tato automatizace se musí provádět postupně, tj. od vysokého stupně mechanizace, 

přes automatizaci dílčích procesů k ucelenější automatizaci. Jako technické prostředky se 

pro automatizaci skladů hodí nejen regálové zakladače pro výškové skladování, ale i různé 

typy vysokozdvižných vozíků, které mohou zakládat palety i do značných výšek. Jde 

například o různé typy indukčních vozíků, které mohou být řízeny nejen pracovníky 

pomocí tlačítek, popř. ústředním počítačem, který sleduje práce a řídí pohyb v oblasti 

přijetí materiálů a transport mezi sklady.  

Některé firmy v poslední době často využívají systému – nákupu bez zásob. Tento model 

bývá také někdy označován jako systémová smlouva. Nebere ohled na termíny a 

napomáhá nákupcům a prostředníkům snížit nákupní náklady a náklady na skladování a 

udržování zásob u velkého množství opakujících se nákupních příležitostí. Nákupce 

dostává řadu specifických výrobků z určitého zdroje díky podepsání smlouvy, která 

definuje cenu, termín a podmínky dodání každé položky. Prodej bez zásob znamená, že 

každý kupující má snahu redukovat část pojistných zásob. Hlavní odpovědnost za zásoby 

má dodavatel nikoliv kupující. Proces začíná, když prodejce analyzuje roční potřebu 

jednotlivých položek kupujícího. Potom se prodejce a nákupce dohodnou na minimální 

úrovni zásob, která je pak uložena ve skladech prodejce. Dojde-li k potvrzení termínů a 
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podmínek, je smlouva podepsána oběma stranami. Jedna z klíčových výhod 

bezzásobových nákupních smluv je ta, že proces znovu objednání (číselná identifikace, 

množství, podmínky prodeje) je iniciován speciálními odděleními, vybavenými výpočetní 

technikou a moderními informačními technologiemi, nikoliv nákupcem. Tato koncepce 

nabízí redukci investic do zásob a skladovacích prostor, nižší ceny, omezení nákupních 

nákladů a menší problémy se zásobami. Užitek prodejce je v tom, že mu roste úroveň 

prodeje, klesají náklady a pracovníci prodeje mají více času na rozvoj prodejní činnosti a 

kreativitu.    

Další důležitou oblastí je problematika hodnocení dodavatelů. Celá řada českých firem 

věnuje této problematice velmi malou pozornost. Nákupní oddělení by mělo systematicky 

hodnotit své dodavatele podle kritérií, které považuje dle svých priorit za důležité. 

Informace podnik získává jak ze své vlastní operativní informační báze (evidence dodávek, 

reklamací, urgencí, řešených rozporů, vad v dodávkách), ale také od uživatelů 

(vnitropodnikových spotřebitelů). Hodnocení dodavatele vytváří podklady pro rozhodování 

odběratele o pokračování spolupráce, o modifikaci či o úplném zrušení obchodních vztahů. 

Parametrů, které můžeme u dodavatelů hodnotit může být celá řada a záleží především na 

prioritách organizace, ale také odvětví v němž působí. Zajímavou metodu velmi dobře 

využitelnou v oblasti hodnocení dodavatelů je metoda vícekriteriálního rozhodování. Tato 

metoda umožňuje porovnávat jednotlivé nabídky, které mají řadu hodnotících faktorů a 

poskytnout exaktně definované výsledky. Není vždy jednoduché kvantifikovat problémy, 

jenž mají řadu kritérií a reálně je porovnat. Metoda vícekriteriálního porovnávání toto 

umožňuje. V prvém kroku jsou určený váhy pro jednotlivá kritéria (metoda párového 

porovnávání). Toto odstraní problém při stanovování významu jednotlivých faktorů. 

Metoda párového porovnávání umožňuje stanovit váhy pro sledované kritéria na základě 

osobních preferencí osoby, která tuto metodu aplikuje. Vypočtené váhy mohou být dále 

použity v rámci metod jako jsou: metoda váženého pořadí, metoda vzdálenosti od fiktivní 

varianty a další. Tímto postupem je možné vyhodnotit jakýkoliv problém, který má řadu 

kritérií, tedy i otázku hodnocení dodavatelů.   

Řada tržních subjektů využívá v v současné době principy cizí determinace. Dochází 

k tomu především tehdy, když zákazník předepíše prodejci, jaké komponenty od jakých 

subdodavatelů má odebírat. Toto je realizováno zvláště u velkých společností a je 

podloženo dlouhodobými smlouvami.  

Dalším významným trendem je pak využívání principů automatického identifikace  

zejména ve formě radiofrekvenční. Tato metoda automatické identifikace zásadním 
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způsobem zkracuje dobu přijetí zásob na sklad a nabízí prakticky on-line přehled o stavu 

skladu. Dramaticky pak dochází ke snížení nejen inventarizačních nákladů, ale i k velkým 

úsporám v dalších oblastech řízení zásob. Tato metoda je vhodná především pro procesy 

s velkým tokem zboží. Cena čipu, která je okolo 2 – 4 Kč / Ks, zatím odrazuje řadu 

subjektů od jejich použití. Výrazné úspory a obrovská efektivita řízení materiálových toků 

bude v budoucnu přispívat k masovému využití této technologie.     

Další zajímavou metodou v oblasti zvyšování efektivity nákupních procesů je využití 

filosofie Kanban v odběratelsko – dodavatelských vztazích. Metoda Kanban je založena na 

principu toku kartiček se specifikací dodávek a přepravních jednotek. Má-li být tento 

systém využit mezi odběratelem a dodavatelem je nutné přesně nastavit všechny podmínky 

spolupráce. Odběratel musí vždy odebrat objednané díly dle zaslané karty a úkolem 

dodavatele je připravit požadovaný materiál v požadovaném množství a uložit ho do 

přepravního systému. Pro odběratele tento systém znamená dostávat zboží v množství jaké 

potřebuje a potřebném čase. Dodavatel zase získává jistotu dlouhodobých zakázek. 

Přestože tento systém pro něj znamená vysoké nároky na přesnost dodávek, musí také 

udržovat odpovídající pojistnou zásobu. Velmi zdařilou aplikaci systému Kanban 

v dodavatelsko – odběratelských vztazích realizuje v České republice společnost IMI 

NORGREN. Společnost se zabývá především výrobou a kompletací pneumatických prvků. 

Všechny dodavatelské polotovary u této firmy jsou realizovány právě na principu filosofie 

Kanban.  
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11. ZÁVĚR 

V tržním prostředí, ve kterém musí podnik neustále bojovat o přijatelné postavení na trhu, 

je nutné využívat všech způsobů, jak dosáhnout přijatelné kvality výrobků. Je klíčové, aby 

organizace sledovaly úroveň svých nákladů a tím i cen a snažily se o maximální flexibilitu 

ve vztahu ke svým zákazníkům. V tomto snažení se stává důležitým strategickým 

činitelem nákupní proces. Klíčovou podmínkou úspěchu je získávání informací o 

možnostech nákupu, o potenciálních dodavatelích a rozhodování o optimálním řešení – tj. 

o volbě optimálního dodavatele a podmínek realizace včetně udržování zásob. Je nesmírně 

pozitivní, že i české podniky a organizace pochopily, jak zásadní význam pro jejich 

konkurenceschopnost má oblast nákupu.   

V rámci práce byly rozebrány některé významné trendy v oblasti zvyšování efektivity 

nákupu jako jsou elektronické aukce, metody hodnocení dodavatelů, využití filosofie 

Kanban v oblasti odběratelsko - dodavatelských vztahů, ale také například systémy 

automatické identifikace v procesech nákupní logistiky.   

Velmi pozitivně lze hodnotit mimo jiné vyšší využívání elektronických forem nákupu. 

Elektronické aukce zásadní způsobem mění zaběhlé struktury v podniku. Umožňují 

organizacím výrazně snížit nákupní náklady, ale také minimalizovat korupční jednání. 

Celý proces se stává naprosto transparentní a znamená rovněž velkou úsporu času. 

Tuzemské organizace také v poslední době začínají klást velký důraz na kvalitu systému 

hodnocení dodavatelů. Tento proces umožňuje nejen optimální výběr dodavatele, ale také 

slouží jako silný nástroj pro jejich hodnocení.  

V řadě podniků byly ve vnitropodnikových procesech již delší dobu aplikovány principy 

filosofie Kanban. Nyní se můžeme setkat s aplikací této metody i v rámci dodavatelsko – 

odběratelských vztahů. Tato metoda umožňuje nejen přesně regulovat materiálové toky ve 

společnosti, ale také minimalizuje množství zásob a všech nákladů s nimi spojených. 

Využití Kanbanu na bázi odběratel – dodavatel ovšem klade velké nároky na organizační a 

komunikační úroveň firmy. Jak se ukazuje v některých podnicích i v České republice, je 

zavedení této metody reálné a znamená velké přínosy. V rámci práce byly také rozebrány 

vybrané aspekty z oblasti nákupní logistiky. Nejen u velkých organizací, kde dochází 

neustále k obrovským materiálovým tokům, hraje významnou roli otázka identifikace 

zboží a výrobků. Nejnovějším trendem v této oblasti je pak metoda automatické 

identifikace prostřednictvím radiofrekvenční technologie. Metoda umožňuje nejen 

rychlejší příjem zboží na sklad, ale výrazným způsobem minimalizuje náklady spojené 
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s řízením zásob na skladě. Metoda umožňuje ve své podstatě on-line inventarizaci zboží na 

skladě. Jejímu masovějšímu využití zatím brání mírně vyšší ceny oproti současným 

systémům identifikace (čárový kód), ale také jistý rys konzervativnosti některých 

organizací.  

Mimo zapojování nových technologií do oblasti nákupu je nutné využívat moderní trendy 

v oblasti podnikového managementu. Průnik nových metod přinesla právě i nákupní 

logistika, která dovede propojit hmotné a informační toky uvnitř podniku i mimo podnik a 

umožnit zefektivnění řady podnikových činností. Jak bylo v rámci práce zmíněno, použití 

metody JIT (Just – in – Time) při řízení práce je přínosem, i když má vedle výhod také svá 

omezení. Je rovněž nutné zmínit, že vysoká kvalita dodávek je také nezbytností.  

Efektivně fungující nákupní proces může přinést výraznou úsporu nákladů ale i času, což 

ovlivní konkurenceschopnost podniku. K tomu je však nutné využívat v nákupních 

procesech nových informačních a komunikačních technologií, ale také nových systémů 

řízení. Klíčový faktor je také neustále vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků 

v oblasti nákupu. Využívání nových metod a technik může výrazným způsobem přispět 

k podpoře kvalitního nákupního rozhodování.  

Důležitým aspektem je také vnímání významu nákupu v tuzemských organizacích, které se 

v posledních letech mění. Vedení firem již není takovým způsobem zahleděno do 

prodejních a marketingových strategií, ale uvědomuje si význam kvalitního nákupu pro 

dlouhodobou prosperitu podniku.  
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