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Anotace 

Tématem bakalářské práce je „Problematika nákupní činnosti ve výrobním druţstvu 

Zlatník“. Hlavním cílem práce je seznámení se s činnostmi nákupního oddělení v tomto 

druţstvu. V jednotlivých kapitolách jsou teoreticky popsány úkoly nákupu a činnosti 

nákupního procesu. Zároveň kaţdá kapitola podrobně popisuje veškeré činnosti tak, jak 

v druţstvu skutečně probíhají. V části kapitoly, která se zabývá analýzou stávajících 

dodavatelů, jsou uvedeny konkrétní příklady metod hodnocení dodavatelů. Poslední 

kapitolou je zhodnocení a závěr, který shrnuje vše, co bylo zjištěno a obsahuje návrhy 

vhodných opatření v tomto druţstvu. 

 

Annotation 

The topic of this theiis is „Issues of Producer Cooperative Purchase Activities in the 

producer cooperative Zlatník“. The main goal is to get acquainted with the activities of the 

purchasing department in this team. The chapters are theoretically described the tasks  of 

purchase and  activities of purchase proceedings.  Each  chapter also describes in detail all 

the activities as they actually taking place in the cooperative. In the charter that with the 

analysis of existing suppliers, provided concrete examples of methods for evalution of 

suppliers. The final charter is an assessment and conclusion, which sum sup everything that 

was found and contains proposals for appropriate measures in this team. 
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1. ÚVOD 

Rozvoj podnikání u malých a středních firem má mimořádný význam. Veškerá činnost 

kaţdého drobného podniku je ovlivňována stylem řízení a správným fungováním všech 

jeho částí. Řízením zaměstnanců, výběrem dodavatelů, formou prodeje výrobků atd. 

Jednou z klíčových oblastí, která ovlivňuje konkurenceschopnost firmy a výrazně přispívá 

k optimalizaci firemního zisku, je oblast nákupu.  

Nákupní oddělení je jednou z důleţitých částí komplexního systému zásobovací činnosti 

ve firmě, které v sobě zahrnuje průzkum nákupního trhu, otevření a uzavření nákupního 

jednání, cenovou a hodnotovou analýzu, vyřizování objednávek, provádění poptávek, 

výběr a hodnocení dodavatele, přepravu zboţí. V dnešní době je nákup povaţován jako 

nástroj k zvyšování zisku a k zachování dlouhodobé prosperity firmy. Mnohdy přes něj 

odtéká z firmy více neţ 50 % všech podnikových peněz a přesto je jeho postavení ve firmě 

často podceňováno. Obvyklým problémem je jeho organizační zařazení do niţších úrovní 

hierarchie firmy, jeho roztříštěnost nebo neprofesionalita pracovníků. Na zařazení nákupu 

do organizačního schématu má velký vliv typ firmy a obor podnikání. Existuje mnoho 

způsobů, jak nákupní činnosti ve firmě organizovat. 

Pro svou bakalářskou práci jsem zvolila téma týkající se problematiky nákupní činnosti 

ve výrobním druţstvu Zlatník, který působí v oblasti kovovýroby a nakupuje materiál 

pro vlastní a drobnou zakázkovou výrobu. Jedná se tedy o řadu činností a procesů, které 

v současné době získávají rostoucí význam při pořizování zásob pro konkrétní výrobu. 

Výběr kvalitního materiálu zajišťuje vysokou kvalitu finálních výrobků a cena 

nakupovaného materiálu ovlivňuje konečnou výrobní cenu. 

Druţstvo obstarává velké mnoţství rozdílných poloţek zásob, kam patří hutní materiál, 

elektromateriál, chemikálie, oleje a mazivo, práškové barvy, náhradní díly, pracovní 

pomůcky atd. Proto hlavním strategickým úkolem nákupu je především nakupovat 

produkty s poţadovanou kvalitou, za správnou cenu, v poţadovaném mnoţství a 

ve správném čase. K tomuto výrazně přispívá činnost vyhledávání a hodnocení 

nejvýhodnějších dodavatelů na základě předem stanovených kritérií.  

Cílem této bakalářské práce je podrobně charakterizovat uspořádání nákupních činností 

v druţstvu Zlatník a najít problémové oblasti, které můţou ovlivňovat hospodářskou 

činnost druţstva. Správné řízení nákupních činností můţe vést ke sníţení nákladů 
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spojených s dodávkami, sníţení nákladů na dopravu, sníţení skladovacích nákladů, 

zrychlení výroby a také i zlepšení spokojenosti zákazníků.  

Na základě posouzení současného stavu v druţstvu navrhuji vhodné opatření na zlepšení 

nalezených nedostatků, tak aby se zvýšila efektivita nákupu v druţstvu. 

Ve své práci vycházím zejména z odborné literatury a interních materiálů daného druţstva. 
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2. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

ZLATNÍK, druţstvo umělecké výroby, je firma zabývající se kovovýrobou, výrobou a 

servisem klimatizačních jednotek a prodejem vlastních výrobků. 

Obrázek č.1  Logo a sídlo druţstva Zlatník 

 

7 

Druţstvo vzniklo původně zápisem do podnikatelského rejstříku u civilního soudu 

v Ostravě dne 6. ledna 1951, kde je zapsán pod názvem „ZLATNÍK, lidové druţstvo 

zlatníků a rytců, zapsané společenstvo s ručením omezeným v Ostravě“. Hlavní náplní 

druţstva byla výroba a prodej zlatých a stříbrných šperků, opravy hodin. V 60. letech 

rozšiřuje druţstvo svou činnost i na oblast elektro a kovovýroby a navazuje řadu kooperací 

s předními podniky tehdejšího Československa (Branecké ţelezárny, ZPA Křiţík Praha, 

Tesla Roţnov, Zbrojovka Vsetín apod.). Ke zlomu ve vývoji druţstva dochází po roce 

1989, kdy byla uskutečněna v souladu se zákonem číslo 42 ze dne 21. prosince 1991 

transformace druţstva a Zlatník Ostrava - druţstvo umělecké výroby dostává ve své 

podstatě formu podnikatelského právního subjektu sdruţujícího soukromé vlastníky, kteří 

se dobrovolně rozhodli podnikat ve výrobní a obchodní činnosti.  

Dnes je to firma s jiţ více neţ padesátiletou tradicí a zkušenostmi. Průměrný počet 

zaměstnanců k dnešnímu datu činí okolo 60 zaměstnanců. Současná činnost druţstva je 

soustředěna do dvou hlavních oblastí a ty jsou rozděleny do několika hospodářských 

středisek. 
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Oblast kovo a elektro výroby 

 Výroba klimatizačních jednotek 

 Výroba saunových kamen 

 Montáţ a servis vzduchotechnického zařízení 

 Výroba nábytkového kování 

 Lisařské a obráběcí práce 

 Galvanické povrchové úpravy kovu 

 Zámečnické a instalatérské práce 

 

Oblast oprav a prodeje šperků 

 Opravy zlatých a stříbrných šperků 

 Opravy hodin a hodinek 

 Maloobchodní prodej šperků 

 Maloobchodní prodej hodin a hodonek 

 Výkup zlata 

 

Číselník hospodářských středisek: 

HS 110 Prodejna Třinec 

HS 115 Prodejna Opava 

HS 201 Správa závodu KOVO 

HS 203 Kovovýroba 

HS 209 Klimatizace 

HS 210 Montáţ 

HS 310 Interní sluţby 

HS 312 Správa druţstva 

 

 

 



Marcela Hejcmanová: Problematika nákupní činnosti ve výrobním druţstvu ZLATNÍK 

2011  5 

2.1.   Sortiment družstva Zlatník 

Současný sortiment druţstva můţeme rozdělit na výrobky elektro, kovo výrobky a zlato. 

Výroba probíhá na několika oddělených pracovištích neboli hospodářských střediscích. 

Kaţdé středisko pro svou samotnou výrobu zpracovává specifický druh materiálu. Z tohoto 

důvodu druţstvo spolupracuje s širokým okruhem výrobců a dodavatelů.  

Středisko HS 209 provádí servis a montáţ klimatizačních jednotek,  

Středisko HS 210 se zabývá výrobou nových klimatizačních jednotek, 

Středisko HS 201 pod které patří zásobování, nákup, prodej, doprava, 

Středisko HS 203 se zabývá zakázkovou kovo výrobou; výrobou vlastních výrobků, 

kterými jsou saunové kamna, vratové zámky, nábytkové kování, odpojovač trysky 

volnoběhu; galvanickou povrchovou úpravou kovu; povrchovou úpravou práškovou 

barvou – komaxit. 

Středisko HS 110 a 115 zahrnují prodejny zlata ve městech Třinec a Opava. 

Středisko HS 310 je střediskem interních sluţeb do kterého spadá oddělení mezd a 

personalistiky, oddělení finančního a majetkového účetnictví; správa IT. 

Středisko HS 312 je střediskem správy a údrţby majetku druţstva. 

 

2.2.   Organizační struktura družstva 

Tvorba vhodné organizační struktury pro konkrétní podnik je zcela individuální záleţitost. 

Neexistuje ţádná pouţitelná „nejlepší“ organizační struktura. Organizační struktura musí 

být „šitá na míru“ podle situace konkrétního podniku. Své cíle podnik uskutečňuje vlastní 

činností. Ta se liší podle charakteru funkce podniku [3]. 

ZLATNÍK druţstvo umělecké výroby je typickou organizací výrobního podniku, kde 

k hlavním jeho funkcím patří: 

- řídící 

- personální 

- investiční 

- zásobovací (nákup, doprava, skladování) 

- výrobní  

- prodejní (odbytovou) 
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Organizační struktura druţstva se během několika let značně změnila. Počet zaměstnanců 

se sníţil a některé funkce musely být kumulovány. V současné době organizační struktura 

druţstva odpovídá následující podobě. 

 

Obrázek č. 2  Organizační schéma druţstva 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interního zdroje druţstva 
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2.3.   Hospodářská situace družstva 

Druţstvo ZLATNÍK ve své existenci v posledních letech zaznamenalo výkyvy ve svém 

hospodaření. Vše bylo způsobeno obtíţnou ekonomickou situaci na tuzemském i 

zahraničním trhu v uplynulém období. 

Zisk a objem prodeje ve sledovaném období značně poklesl. Vedení druţstva proto 

rozhodlo značně omezit skladové zásoby, které nejsou plně vyuţívány, zaměřit se 

na dodavatele vstupních materiálů a zajistit lepší podmínky. 

 

 

Tabulka č. 1  Výsledek hospodaření v letech 2007-2010 

 

       8 

 

Graf 1  Výsledek hospodaření běţného účetního roku  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2007 2008 2009 2010

Náklady (Kč) 45 458 360,13 52 566 731,49 34 854 327,25 35 622 921,30

Výnosy (Kč) 38 356 878,10 49 625 118,13 40 392 788,88 37 687 829,90

Výsledek hospodaření 

(Kč) 7 101 482,03 2 941 613,36 -5 538 461,63 -2 064 908,60

Rok
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3. NÁKUP VSTUNÍCH SUROVIN 

Nákup patří mezi nejdůleţitější podnikové aktivity. Má významný podíl na podnikovém 

úspěchu a to z hlediska operativního i strategického. 

3.1.   Nákup a jeho funkce  

Nákup představuje proces, který zahrnuje úkoly realizované na nákupním trhu, jejichţ 

cílem je zajistit výrobní materiál, zařízení a sluţby pro výrobu, výzkum a vývoj, pomocné 

a obsluţné procesy. To vyţaduje mít k dispozici nástroje, pomocí kterých je třeba 

analyzovat potřeby, mít jejich specifikaci, hledat a hodnotit potenciální dodavatelé a 

usilovat o dlouhodobé partnerské vztahy. Na druhé straně z toho zde patří úkoly, které musí 

nákup plnit uvnitř podniku, tj. plánování mnoţství a termínů spotřeby, řízení zásob, 

rozhodování o reţimu a podmínkách dodávek (platebních, dodacích, logistických, 

cenových,…). Posledním úkolem je účast na příjmu materiálu na straně vstupu do firmy a 

na jeho skladování [4].   

Nákup není jen prací útvaru, které jsou označovány jako nákupní oddělení. Na úspěšnosti 

nákupu se podílí plánovací útvary, výroba, výzkum, konstrukce, vývojová oddělení, útvary 

technické přípravy výroby a také management podniku.  

 

Nákup řeší především otázky: 

- kde nakoupit, 

- jak přepravit, 

- jak objednávat, 

- jak balit a vytvářet manipulační jednotky, 

- jak dodávat, 

- jak řídit pohyb zboţí. 

 

Mezi hlavní úkoly nákupního oddělení patří: 

- přesně a včas zajišťovat potřebný materiál, 

- průzkum nákupního trhu, výběr vhodného dodavatele, hodnocení dodavatele, 

- provádění poptávek, 

- vyřizování objednávek, 



Marcela Hejcmanová: Problematika nákupní činnosti ve výrobním druţstvu ZLATNÍK 

2011  9 

- projednávat a uzavírat smlouvy o dodávkách materiálu,  

- cenová a hodnotová analýza, 

- sledovat a regulovat stav zásob, 

- kontrolovat kvalitu nakupovaných materiálů, 

- zabezpečit přepravu a ostatní logistické procesy, 

- reklamace. 

Uspořádání a obsah činností nákupu se mohou v jednotlivých firmách odlišovat. 

Při sjednávání opakovaných nákupů firma klade důraz na tyto aspekty: 

- dodací podmínky  dodání nebo vyzvednutí zboţí 

- množství  objemový rabat, 

- cenu  diskontní sazby, rabat, skonto, 

- jakost kvalita dodávaného zboţí, 

- čas  doba mezi podanými objednávkami a doručením zboţí nebo sluţeb, 

- dodavatel  na to jak dodavatel spolupracuje a reaguje na případné stíţnosti. 

Nákup svojí činností ovlivňuje zákaznický servis a spokojenost zákazníků, protoţe 

pořízení správných a kvalitních vstupů na výrobu produktů za správnou cenu a 

ve správném čase má přímý vliv na spokojenost zákazníků. 

Role nákupu ve výrobním druţstvu Zlatník 

Pořízení materiálu v druţstvu zajišťuje oddělení nákupu, které je odpovědné výrobnímu 

vedoucímu. Oddělení nákupu realizuje nákup zboţí k opětovnému prodeji, díly a materiál 

pro potřeby výroby, potřebné věci a zařízení, jako jsou telefony, osvětlení, pracovní a 

ochranné pomůcky… 

Nákup v druţstvu je zařazen do jednoho střediska společně s prodejem a jeho činnosti 

zastávají pouze dva pracovníci. Úkolem nákupčí druţstva je zodpovídat za dodávky 

veškerého materiálu, který je nutný k provozu a realizaci výroby.  
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3.2.   Kategorie nakupovaného zboží v družstvu Zlatník 

Způsob, jakým druţstvo pořizuje potřebné vstupy, zvolená strategie a vlastní realizace 

nákupu jsou závislé na charakteristikách nakupovaného zboţí. 

Klasifikace zásob, které jsou v druţstvu Zlatník předmětem nákupu: 

Zásoby 

- nakoupený a skladový materiál, materiál vlastní výroby 

- nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby 

(hutní materiál, elektromateriál, práškové barvy, chemikálie, pracovní a ochranné 

pomůcky,…). 

Suroviny 

- jsou hmoty, které při výrobě přecházejí zcela nebo částečně do výrobku a tvoří jeho 

podstatu (litina,…). 

Náhradní díly 

- předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu (ložiska, ozubená 

kola, řetězy,…). 

Provozovací látky 

- hmoty, kterých je zapotřebí pro chod druţstva (palivo, mazivo, oleje,…). 

Pomocné látky 

- látky, které přecházejí přímo do výroby, ale netvoří jeho podstatu (lak na lakování,…). 

Nedokončená výroba 

- jsou produkty, které prošly částečnou výrobou, ale nejsou dokončeny - nejsou jiţ 

materiálem (pružiny, táhla,…). 

Obaly 

- slouţí k ochraně a dopravě nekoupeného materiálu, zboţí a vlastních výrobků (palety, 

sudy, cívky, smršťovací fólie,…). 

Výrobky 

- produkty vlastní výroby druţstva (vratové zámky, vagónové zámky, saunové kamna, 

odpojovač trysky volnoběhu, klimatizační jednotka) 6.  
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3.3.   Průběh nákupního procesu v družstvu Zlatník 

Celý proces nákupu ve výrobním druţstvu Zlatník probíhá v těchto krocích: 

- zjištění a určení potřeby, 

- základní údaje o potřebě, 

- hledání, výběr a hodnocení dodavatele, 

- posuzování nabídek, 

- zadání objednávek a sjednání smlouvy, 

- zhodnocení nákupu, 

- příjem a kontrola dodávky, 

- skladování, 

- způsob přepravy a manipulace, 

- reklamace. 

3.3.1. Zjištění a určení potřeby 

Základním krokem je vlastní plánování nákupu, jehoţ cílem je určit potřebu materiálu 

pro splnění poţadavků výroby, popř. dalších míst spotřeby v podniku. 

Plán obsahuje: 

- výpočet celkové spotřeby materiálu v daném plánovacím období, 

- výpočet pojistné zásoby, která nám slouţí jako rezerva pro zajištění poţadované spotřeby, 

- výpočet potřeby jednotlivých dodávek materiálu. 

Nákup v druţstvu Zlatník začíná vznikem potřeby, jejichţ následkem je poţadavek 

na koupi materiálu nebo sluţby dle specifické objednávky ze strany zákazníka nebo 

na základě vnitřních potřeb druţstva. Dle druhu a poţadovaného termínu plnění potřeby 

dochází k zahájení pořízení materiálových poloţek. Druţstvo Zlatník se zabývá výrobou 

na zakázku a z toho také vychází potřeba druţstva, obstarávat velké mnoţství 

rozdílných poloţek zásob. Pro stanovení potřeb daného oddělení nebo jednotlivce 

v druţstvu je třeba vypracovat specifikaci zaměřenou na přesnou formulaci požadavků 

družstva včetně hledání zdrojů požadovaných dodávek, sestavení plánu potřeb a průběžně 

ověřovat jejich změny. 
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3.3.2. Základní údaje o potřebě 

Kaţdý vedoucí pracovník hospodářského střediska druţstva má právo vystavit 

materiálovou žádanku – poţadavek na nákup. Do materiálové ţádanky musí jasně a 

detailně specifikovat druh, jejich mnoţství, přesné technické parametry, termín, 

poţadované vlastnosti materiálů nebo sluţby. Takhle vyplněnou ţádanku předá ţadatel 

ke schválení pracovníkovi, který je pověřen ke schvalování ţádanek. V tomto případě je to 

vedoucí výroby. Pracovník ověří reálnost poţadavku a předá ji nákupnímu oddělení 

k realizaci poţadavku.  

Pracovník nákupu ţádanku zkontroluje, a pokud je neúplně vyplněná, upozorní 

na chybějící údaje a předá ţádanku zpět ţadateli k doplnění chybějících údajů. Pokud 

nákupní oddělení po přezkoumání ţádanky nezjistí ţádné chyby, provede poptávku na daný 

materiál nebo službu. 

Nákup výrobního materiálu, reţijního materiálu, kooperací a sluţeb se provádí pouze 

od schváleného dodavatele, jehoţ schválení je podmíněno splněním požadavků na výběr 

dodavatele. Kaţdý podnik má svá vlastní kritéria, podle kterých se bude řídit 

v rozhodování o dodavatelích. Svou poptávku musí co nejpřesněji specifikovat a popřípadě 

připojit popisky materiálu nebo výkresy. Po této poptávce následuje nabídka 

od potenciálních dodavatelů. Neţ začne nákupce vyhodnocovat nabídky, provede kontrolu, 

ţe skutečně odpovídají specifikaci uvedené v jeho poptávce. 
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3.3.3. Hledání, výběr a hodnocení dodavatele 

V dnešní době existuje velké mnoţství potenciálních dodavatelů a není vůbec snadné 

vybrat kvalitního dodavatele, který splňuje všechny očekávané poţadavky pro firmu. 

Existuje rozdělení dodavatelů, které je pro všechny známé a dostupné v odborné literatuře, 

zabývající se danou problematikou.  

Nejznámější metodou rozdělení dodavatelů je rozdělení do skupin ABC podle důleţitosti. 

 

Tabulka č. 2  Rozdělení dodavatelů na A, B, C 

 DODAVATEL KRITÉRIA 

20% A 

- obra 

- struktura komodit 

- ziskovost (marţe) 

- firmy s potenciálem  

- jedinečnost, klíčové poloţky (speciály) 

- poloţky s extrémními nebo nestandardními výrobními lhůtami 

80% 
B - běţní velkoobjemoví a středně objemoví dodavatelé 

  nespadající do A 

C - maloobjemoví dodavatelé a nepravidelně dodávající firmy 

nespadající do A ani B 

   5 

 

Kritériem pro rozdělení dodavatelů je finanční objem nákupu.  

Stávající dodavatele je moţné rozdělit podle nakupovaného ročního obratu, u nových 

dodavatelů je nutno vypočítat plánovaný obrat. Dodavatelé jsou pak rozděleni do tří 

skupin: 

A dodavatelé – dodávají podniku 20 % klíčových komodit, které tvoří v nákupu 

velké finanční objemy, je nutná intenzivní spolupráce, je vhodné sledovat jejich rozvoj, 

systém kvality a výrobní procesy, pravidelně přezkoumávat ceny.  

B dodavatelé – tato kategorie obvykle zahrnuje 40-70 % dodavatelů, kontakt je 

udrţován převáţně při realizaci dodávek a např. čtvrtletně pro zjištění nových informací. 

C dodavatelé – dodávají podniku nepravidelně, nárazově 5.  

Pro samotný proces výběru dodavatele si zvolíme jeden nebo několik pro nás 

rozhodujících ukazatelů-kritérií a podle nich provedeme výběr. Dodavatelé, kteří tento 
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poţadavek nesplní, z výběru vyloučíme a provedeme písemné oznámení dodavateli, 

z jakého důvodu nebyl vybrán.  

Kritéria pouţívaná pro výběr vhodného dodavatele můţeme členit do různých skupin 

např.: 

- kritéria týkající se výrobků a servisních sluţeb 

- kritéria týkající se ceny, kde mezi rozhodovací kritéria patří pořizovací náklady, 

očekávaný vývoj ceny, vývoj nákladů surovinové základy dodavatele, lhůty 

splatnosti faktur, podíl přímých a reţijních nákladů, cenové rabaty.  

- kritéria týkající se dodavatele (např. image, chování, loajalita, finanční situace) [1].  

K nejjednodušším a nejpouţívanějším metodám výběru dodavatelů patří rozhodovací 

analýza. Podle stupně přesnosti a nároků na informace existuje pět forem hodnocení 

výběru jednotlivých variant: 

- orientační a hrubé hodnocení předností a nedostatků jednotlivých variant, 

- bodové hodnocení (prosté nebo váţených kritérií), 

- akceptaci důleţitosti jednotlivých kritérií, 

- váhové hodnocení spojující bodové hodnocení s pořadím důleţitosti, 

- zváţení rizik spojených s vybranou variantou [1].  

Výběr dodavatele v druţstvu 

Pro druţstvo Zlatník jsou dodavatelé důleţitou součástí a bez nich by podnik jako takový 

nemohl fungovat. Výběr vhodného dodavatele je velmi důleţitý, jelikoţ dobře zvolený 

dodavatel má mimořádný vliv na hospodářské výsledky druţstva a můţe se také projevit 

v nákladech, kvalitě, zásobách a prodejnosti výrobků. V druţstvu nastane potřeba a 

nákupčí hledá, k jejímu uspokojení moţné dodavatelé. Ze svých nabídek vybírá takové, 

kteří jeho potřebu mohou uspokojit nejlépe a nejvýhodněji. Nejdůleţitější zásadou je mít 

více potenciálních dodavatelů neţ potřebujeme. Nákupčí sbírá tedy informace, aby zjistil 

nejvýhodnější nabídku. 

Zdrojem informací pro výběr jsou například: 

- evidence o dodavatelích, se kterými jiţ druţstvo obchodovalo, 

- aktuální informace nákupců, 

- internetové stránky, prospekty, katalogy, materiály z veletrhů, 
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- zprávy z obchodních jednání, zprávy z obchodních cest, 

- zkušenosti jiných odběratelů apod. 

Dodavatelé také sami vyvíjejí různé aktivity. Nabízejí své výrobky prostřednictvím pošty, 

emailu, telefonu, faxu, osobním stykem - obchodní zástupci atd. Návštěvu obchodního 

zástupce povaţujeme za příleţitost a ne za cosi nepříjemného. Ušetří druţstvu spoustu času 

s nákupem a vyhledáváním potenciálních dodavatelů. 

Výběr dodavatelů je důleţitým krokem v rozhodování a je těţké najít dodavatele, který 

bude pro druţstvo nejlepší ve všech vybraných kritérií. Jeden nabízí výhodnou cenu, ale 

má dlouhé dodací termíny, jiný umí zajistit dodávky co nejrychleji, ale poţaduje vyšší cenu 

atd. Nezbývá nám proto nic jiného neţ vybrat takového dodavatele, který nám nabízí 

pro nás nejvýhodnější směs parametrů. 

Mezi nejpouţívanější kritéria, která druţstvo Zlatník pouţívá, při svém rozhodování 

výběru dodavatelů patří: 

 Nabízená cena - celkové pořizovací náklady. 

Cenové vyjednávání je pro oblast nákupu velmi důleţité, protoţe má značný vliv 

na stanovení konečné ceny výrobku pro zákazníka.  

 Dodací lhůta (rychlost), která v poslední době patří k velmi významným kritériím, 

kterými se dodavatelé snaţí lišit od konkurentů. Například zkracování dodacích 

termínů, kde se usiluje o zkrácení okamţiku mezi vystavením objednávky do 

okamţiku převzetí zboţí zákazníkem.  

 Lhůta splatnosti faktur, kterou dodavatelé nabízejí. Pro druţstvo jsou delší doby 

splatnosti finančně výhodnější, jelikoţ dobu splatnosti vyuţívá v podstatě jako tzv. 

bezúročnou půjčku od dodavatele. 
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Pro názorný příklad výběru dodavatelů jsem pouţila metodu varianty bodového 

hodnocení u dodavatelů hutního materiálu – jde o výrobek „plech tloušťky 0,8mm“.  

Postup výběru je následující: 

1) Vyloučila jsem dodavatele, jejichţ materiál nesplňoval zadané technické parametry a 

tím jsem zúţila výběr na čtyři dodavatele. 

2) Z nabídek dodavatelů jsem pouţila získané informace a sestavila tabulku (viz tab. 3). 

3) Stanovila jsem kritéria výběru hodnocení dodavatelů (viz tab. 3,5). Ve sloupcích jsou 

jednotliví hodnocení dodavatelé a v řádcích zvolené hodnotící kritéria. 

 

Tabulka č. 3  Základní údaje o vybraných nabídkách dodavatelů 

 

Zdroj: Firemní materiály – vlastní zpracování 

 

4) Bodové hodnocení jsem provedla podle bodové hodnotící stupnice ve tvaru „vyhovuje 

– nevyhovuje“ (viz tab.4). V součtovém řádku je jejich celkové bodové hodnocení (viz 

tab. 5). 

 

Tabulka č. 4  Bodová hodnotící stupnice 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

Hesco
Forte 

Steel
PREMIE Ferona

Pořizovací cena (Kč) 14,9 20 16,9 20

Dodací lhůta (den) 3 5 3 7

Splatnost (den) 30 14 14 14

Kritéria

Dodavatelé

Ukazatel Počet bodů

vyhovuje plně 1

vyhovuje částečně 2

vyhovuje málo 3

nevyhovuje 4
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Tabulka č. 5  Bodové hodnocení podle pořadí 

 

Zdroj: Firemní materiály – vlastní zpracování 

 

V tomto výběru dodavatele se na nejlepším místě umístil dodavatel s nejniţším celkovým 

součtem bodů, tj. firma Hesco. Tato firma dle hodnocení „vyhovuje plně“ ve všech 

určených kritériích. Nabízí materiál za nejniţší cenu, splatnost daňových dokladů 

prodlouţila na 30. dnů a poptávaný materiál má obvykle vţdy skladem, coţ umoţňuje jeho 

okamţitý odběr.  

Hodnocení dodavatele 

Pro hodnocení dodavatele existuje celá řada metod a jejich výsledky se mohou lišit. 

Neexistuje metoda, která je vhodná pro všechny druhy organizace. Kaţdý odběratel 

pouţívá svůj systém hodnocení a je zcela na něm, kterou metodu pouţije, případně zda 

přiřadí jednotlivým ukazatelům váhy, odpovídající poţadavkům na nakupované produkty. 

Účelem hodnocení dodavatelů je zajištění zpětné vazby. Například informace o zhoršení či 

zlepšení dodávek by měla být předána dodavateli, který by měl neprodleně řešit nápravná 

řešení. Hodnocení přináší komplexní informaci o našich dodavatelích (jak vystupují 

ve vztahu k nám, ale také na trhu) a vytváří podklady pro rozhodování o další spolupráci, 

úpravě nebo ukončení obchodních vztahů. Hodnocení se obvykle provádí jednou ročně, 

přičemţ pololetní hodnocení upozorní dodavatele, ţe se horší, případně nastíní, co je 

potřeba zlepšit.  

Cílem hodnocení z interního hlediska je vytvářet tlak na kvalitu dodávek. Z hlediska 

externího vyuţití by se výsledky hodnocení měly dostat do rukou dodavatele, aby si získal 

Hesco
Forte 

Steel
PREMIE Ferona

Pořizovací cena (Kč) 1 3 2 3

Dodací lhůta (den) 1 2 1 3

Splatnost (den) 1 2 2 2

Celkem 3 7 5 8

Pořadí 1. 3. 2. 4.

Kritéria

Dodavatelé
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informaci, v čem nám vyhovuje či nevyhovuje. To je důvodem pro dodavatele k tomu, aby 

se neustále zlepšoval. 

Dodavatelé jsou systematicky hodnoceni a při jejich vyhodnocení se berou na zřetel různá 

kritéria jako je: 

- cena, slevy, přiráţky,  

- platební podmínky, 

- dodací podmínky (schopnost dodání co do mnoţství a termínu), 

- ukazatelé kvality, přesnosti při plnění dodávek, 

- kvality balení, 

- úroveň sluţeb, servisu, 

- výrobní kapacita, 

- poradenství a technická pomoc, 

- systém kontroly kvality, 

- četnost reklamací, 

- lokalizace firmy, 

 - loajalita, věrnost 

- pověst firmy, 

- finanční situace [2].  

Jelikoţ neexistuje univerzální způsob hodnocení dodavatelů, je pro výběr metod hodnocení 

dodavatelů rozhodující počet, druh a výběr vhodné kombinace hodnotících kritérií. 

Příklad metody systematického hodnocení dodavatelů: 

1) Určení důleţitosti kritérií, která jsou rozhodující pro podnik. Patří zde obvykle cena, 

jakost, pruţnost apod. 

2) Přidělí se všem kritériím váha.  

3) Stanoví se hodnotící stupnice ve tvaru „vyhovuje – nevyhovuje“. Známka hodnocení 

od 1  4 (známka 1 – dodavatel kritériu vyhovuje plně, známka 4 – dodavatel kritériu 

nevyhovuje). 

4) Provedeme vyhodnocení tak, ţe získané známky vynásobíme váhou kritérií a určíme 

pořadí dodavatelů. 
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Hodnocení dodavatelů v druţstvu dle vybraných metod 

Metody hodnocení dodavatelů vyuţívané druţstvem Zlatník jsou velmi omezené.  Často je 

vyuţíváno pouze porovnávání očekávaného stavu dodavatelských sluţeb se skutečným. 

Takovéto hodnocení není podle mého názoru dostačující. Druţstvo by mělo, své 

dodavatelé hodnotit aspoň podle základních metod, jako jsou např. prosté hodnocení podle 

pořadí, váhové hodnocení podle pořadí nebo hodnocení dodavatelů dle zvolených 

kritérií aj. Na základě tohoto hodnocení by se druţstvo dozvědělo spoustu aspektů o svých 

dodavatelích.  

Jelikoţ druţstvo nevyuţívá ţádné metody hodnocení dodavatelů, provedla jsem hodnocení 

stávajících dodavatelů druţstva základními metodami hodnocení, podle kterých je moţné 

efektivně zhodnotit dodavatele dle vybraných kritérií. 

Vybrané příklady ze základní metody hodnocení 

a) Hodnocení dodavatelů dle ceny hutního materiálu 

Touto metodou můţeme zjistit a porovnat dodavatelé dle zvoleného kritéria. 

Dodavatelé jsou hodnoceni na základě cen dodaného materiálu – plech tl. 0,8 za uplynulý 

rok 2010. Všechna data potřebná jsou získána z evidence objednávek druţstva Zlatník. 

Postup hodnocení je následující: 

1) Doplníme ceny nakoupeného materiálu v daném měsíci za uplynulý rok 2010, 

2) Určíme průměrné nákupní ceny (Kč) jednotlivých dodavatelů, 

3) Provedeme zhodnocení výsledků. 

 

Tabulka č. 6  Hodnocení dodavatelů hutního materiálu – plech tloušťky 0,8mm 

 

Zdroj: Firemní materiály – vlastní zpracování 

 

Měsíc Průměr

Dodavatel (Kč)

Premie 0,00 17,80 0,00 16,90 0,00 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,20

Hesco 0,00 0,00 14,90 0,00 14,90 0,00 14,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,90

Forte Steel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00 21,00 0,00 21,00

Ferona 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,50 0,00 21,50 0,00 0,00 21,25

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
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Dle hodnocení je pořadí dodavatelů následující: 

1) Hesco s.r.o. 

2) Premie Ostrava 

3) Forte Steel s.r.o. 

4) Ferona 

Výsledkem je vlastní výběr dodavatele a stanovení ceny. 

 

b) Prosté hodnocení podle pořadí 

Je zaloţeno na určení pořadí jednotlivých dodavatelů dle zvolených kritérií. 

Postup hodnocení je následující: 

1) Stanovíme dodavatele, u kterých chceme hodnocení provádět, 

2) Určíme důleţitosti kritérií, která jsou rozhodující pro nákup druţstva Zlatník, 

3) Určíme bodové hodnocení jednotlivých dodavatelů dle poţadovaných vlastností, 

na základě stanovené hodnotící stupnice (viz tab. 4), 

4) Provedeme vyhodnocení výsledků. 

 

 

Tabulka č. 7  Vybraná kritéria a hodnocení podle pořadí 

 

Zdroj: Firemní materiály  vlastní zpracování 

 

 

 

 

Hesco 
Forte 

Steel 
PREMIE Ferona

1 1 1 1

1 3 2 4

2 3 1 4

2 3 1 4

2 4 1 3

8 14 6 16

2. 3. 1. 4.

Mnoţství (100 %)

Celkem

Hodnocení 

Kritéria + poţadované vlastnosti

Dodavatelé

Kvalita (100%)

Cena (14,90 Kč)

Plnění termínu  (do 24 hodin)

Dodací podmínky (100 %)
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Graf 2  Hodnocení dodavatelů podle pořadí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dle hodnocení je pořadí dodavatelů následující: 

1. Premie Ostrava 

2. Hesco s.r.o.  

3. Forte Steel s.r.o. 

4. Ferona a.s. 

V tomto hodnocení se na nejlepším místě umístil dodavatel Premie Ostrava s nejniţším 

celkovým počtem bodů. Na posledním místě je dodavatel Ferona a.s. s nejvyšším počtem 

bodů. 

 

c) Váhové hodnocení podle pořadí 

Je hodnocení podle pořadí, rozšířené o dané váhy jednotlivých kritérií. 

Postup hodnocení je následující: 

1) Stanovíme dodavatele, u kterých chceme hodnocení provádět, 

2) Určíme důleţitosti kritérií, která jsou rozhodující pro nákup druţstva Zlatník, 

3) Stanovíme váhového pořadí jednotlivých dodavatelů hutního materiálu dle 

vybraných vah kritérií s poţadovanými vlastnostmi (viz tab. 7). Samotné váhové 
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pořadí určíme tím způsobem, ţe daná získaná hodnocení podle pořadí (viz tab. 7) 

vynásobíme váhami kritérií. Součet vah kritérií se musí rovnat 1. 

4) Provedeme hodnocení pořadí dodavatelů. 

 

Tabulka č. 8  Váhové hodnocení jednotlivých dodavatelů 

 

Zdroj: Firemní materiály  vlastní zpracování 

 

Graf 3 - Váhové hodnocení jednotlivých dodavatelů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

Hesco 
Forte 

Steel 
PREMIE Ferona

Kvalita 20% 0,2 0,2 0,2 0,2

Cena 40% 0,4 1,2 0,8 1,6

Plnění termínu 20% 0,4 0,6 0,2 0,8

Dodací podmínky 10% 0,2 0,3 0,1 0,4

Mnoţství 10% 0,2 0,4 0,1 0,3

Celkem 100% 1,4 2,7 1,6 3,3

Hodnocení 1. 3. 2. 4.

Kritéria
Váha 

kritéria

Dodavatelé

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Hesco s.r.o. Forte Steel s.r.o. Premie Ostrava Ferona a.s.
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2,7

1,6

3,3
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Dle hodnocení je pořadí dodavatelů následující: 

1. Hesco s.r.o. 

2. Premie Ostrava  

3. Forte Steel s.r.o. 

4. Ferona a.s. 

V tomto hodnocení se na nejlepším místě umístil dodavatel Hesco s.r.o. s nejmenším 

celkovým součtem vah. Na posledním místě je dodavatel Ferona a.s. s největším součtem 

vah. U tohoto příkladu vznikl rozdíl mezi dvěma metodami (prostého hodnocení 

dodavatelů podle pořadí a váhového hodnocení dodavatelů podle pořadí). 

Výběr a hodnocení dodavatele v druţstvu je v kompetenci pracovníka nákupního oddělení, 

který si sám stanoví kritéria, podle kterých hodnotí potenciálního dodavatele. Konečný 

výběr dodavatele má velká vliv na výsledky hospodaření druţstva a v konečném důsledku 

ovlivňuje výši zisku. 

Při výběru máme na paměti, ţe ne vţdy nízká cena je cenou nejvýhodnější. Nezapomínáme 

také na logistické náklady spojené s dodávkou od dodavatele, kde musíme zahrnout 

náklady na dopravu, skladování, manipulační náklady a administrativu. 

V případě stávajících dodavatelů, se kterými je podnik spokojen, oddělení nákupu pouze 

kontroluje cenové, kvalitativní a dodací podmínky s jinými konkurenčními dodavateli. 

3.3.4. Posuzování nabídek  

Posuzování v druţstvu Zlatník probíhá na základě přijatých písemných nabídek a osobních 

jednání. Nabídky od potenciálních dodavatelů jsou porovnávány s ostatními a hodnotí se 

podle dvou hledisek: 

1. materiálového, tj. zda nabídka odpovídá zadaným poţadavkům na materiál. 

2. formálního, tj. ověří se odpovědi na jednotlivé poptávané informace. 

Samotné rozhodnutí provádí pracovník nákupu druţstva Zlatník na základě odhadu, 

porovnáním nabídek z hlediska cenové úrovně. Obecně se v druţstvu uplatňují dvě úrovně 

nákupních cen: 

 - základní nákupní ceny (v ceníku hotových výrobků) 

 - čisté nákupní ceny (upravená o slevy a příplatky) 
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3.3.5. Zadání objednávek a sjednání smlouvy 

Úkolem nákupčího, pro zvolení vhodného dodavatele je vypracovat návrh objednávky. 

Jedná se o závaznou objednávku, která obsahuje náleţitosti stanovené zákonem. Mezi 

nejdůleţitější patří technická specifikace výrobku, termín dodávek, dodací a platební 

podmínky, cena, daňové a další finanční podmínky. 

Druţstvo objednává zboţí u dodavatele písemnými objednávkami zasílanými 

elektronickou poštou nebo faxem, viz Příloha č. 1. K vystavení objednávek pouţívá svůj 

vnitropodnikový vytvořený objednávkový program. Nevýhodou je, ţe stávající 

objednávkový systém druţstva neumoţňuje propojení a vygenerování informací o výrobě, 

stavu zásob, termínu dodávky atd.  

Objednávky písemně potvrzené dodavatelem, u níţ potvrzení obsahuje určité změny 

navrţené dodavatelem, termíny dodání aj. se uchovávají ve sloţkách dodavatele. 

Pracovník nákupního oddělení sleduje průběţně plnění termínů, tak jak jsou uvedeny 

v objednávce. Zjisti-li ţe nejsou termíny dodrţovány nebo nebyly splněny jiné dohodnuté 

podmínky, jedná pracovník nákupu s dodavatelem o nápravě nedostatků. 

V případě dlouhodobějšího vztahu s dodavatelem nebo při objednávkách většího mnoţství 

zboţí druţstvo uzavírá smlouvu s dodavatelem, ve které se dodavatel zavazuje zásobovat 

druţstvo podle potřeb za dohodnutou cenu po dobu ve smlouvě vymezenou. Písemné 

sepsání a potvrzení smlouvy je nejlepší ochranou druţstvo v případě vzniku sporu 

o dodávce nebo o ceně. Sepsání smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem se řídí dle 

právních podmínek obchodního zákoníku. Druţstvo Zlatník pro své účely vyuţívá tyto 

druhy smluv: 

 

Kupní smlouva obsahuje: 

- závazek, ţe koupenou věc dodá prodávající kupujícímu a ţe převede na něj 

vlastnické právo k této věci, 

- kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu,  

- základní náleţitosti smlouvy: kupní strany (prodávající, kupující), předmět smlouvy 

(druh zboţí a mnoţství), kupní cena a způsob, jak bude tato cena stanovena, 

- dodací a platební podmínky (místo a způsob předání zboţí, reklamace, jakost, 

splatnost faktury) 
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Smlouva o dílo obsahuje: 

- smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednavatel se 

zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení (montáţ) 

- základní náleţitosti: smluvní strany, ujednání o předmětu a ceně, provedení, vady a 

záruky, splacení díla aj. 

Tento druh smlouvy druţstvo pouţívá převáţně při prodeji a uskutečnění servisu 

u klimatizačních jednotek. 

S podepsáním dané smlouvy vyplývají povinnosti odpovědnosti za plnění smlouvy: 

- odpovědnost za škodu - např. odběrateli vzniklé v důsledku nedodání dodávky 

- odpovědnost za prodlení - např. pokud odběratel nezaplatí dodávku včas, je povinen 

zaplatit úrok z prodlení 

- odpovědnost za vady - nekvalitní materiál  

Vady jsou často předmětem sporů a patří mezi ně např.: 

- vady zboţí či díla - členění podle různých hledisek: 

a) kvantitativní - např. nepřišlo ujednané mnoţství zboţí 

b) kvalitativní - např. zboţí nesplňuje poţadovanou jakost 

c) zjevné × skryté 

d) odstranitelné × neodstranitelné 

3.3.6. Zhodnocení nákupu  

Pracovníci nákupu hodnotí výkon určitého dodavatele podle předem svých stanovených 

kriterií. Srovnává se skutečný a poţadovaný stav, skutečné náklady s plánovanými.  

V případě zjištěných nedostatků, které ukazují na vyšší náklady, uvaţuje nákup o změně 

dodavatele. Věnuje pozornost dodavatelům (výrobcům), kteří nabízejí: 

- výrobky levnější při zachování stejné kvality a odpovídající poţadavkům druţstva, 

- slevy (mnoţstevní, hotovostní) 

- materiál a výrobky v širokém sortimentu (výběr ze širokého sortimentu, který odpovídá 

poţadavkům druţstva, umoţní nákup u jednoho dodavatele  niţší náklady na dopravu). 
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3.3.7. Příjem a kontrola dodávky 

Po doručení objednaného materiálu do skladu provede pracovník skladu vstupní vizuální 

kontrolu na základě dodacího listu dodavatele spolu s kontrolou dokladů vztahujících se 

k dodávce. V případě, ţe je dodávka ve shodě, provede se uskladnění a zaevidování 

materiálu. 

V případě zjištění neshody vystavuje oddělení nákupu reklamační list  

(viz reklamace) a zboţí je vráceno zpět dodavateli. 

3.3.8. Skladování 

Skladování tvoří ve firmě spojovací článek mezi výrobou a zákazníky. Funkcí skladů je 

přijímat zásoby, uchovávat je, popř. vytvářet nebo dotvářet jejich uţitné hodnoty, vydávat 

poţadované zásoby a provádět potřebné skladové manipulace .

Skladování má v druţstvu Zlatník své nezastupitelné místo, ale zároveň představuje také 

náklady.  

Patří zde např.:  

- cena pořízení zásob, 

- přímé náklady na skladování, 

- mzdové náklady pracovníků skladového hospodářství, 

- náklady na pojištění. 

Mezi hlavní činnosti skladování v druţstvu patří: 

- převzetí zásob na sklad, 

- uloţení zásob, 

- uchovávání a ošetřování zásob, 

- příprava zásob k výdeji, 

- výdej zásob, 

- inventura skladových zásob. 
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Skladování výrobků a materiálu v druţstvu Zlatník 

Druţstvo Zlatník má ke své podnikatelské činnosti k dispozici prostory pro výrobu a 

montáţ výrobků, kanceláře a skladové prostory. Skladovací, výrobní a kancelářské budovy 

jsou samostatné objekty s uzamykatelnými dveřmi. Veškerý materiál, který do druţstva 

přichází, se člení do několika skupin a je přijímán na sklad. 

V druţstvu je sklad rozdělen z hlediska jeho funkce na sklad: 

Sklad hutního materiálu 01 v druţstvu slouţí pro příjem a skladování hutního materiálu, 

chemikálií, barev, elektro materiálu, pracovních prostředků, náhradních dílů. 

Sklad má dvě budovy, kde v jedné budově je uskladněn hutní materiál, elektro materiál, 

pracovní prostředky, náhradní díly a v druhé budově z důvodu bezpečnosti chemikálie. 

Sklad hotových výrobků (zboží) 05 + expedice má funkci odbytovou a slouţí k přípravě 

dodávek k odběratelům. Výrobky jsou na sklad odváděny z výroby na základě výkazu-

příjemky za tzv. skladovou cenu. Je to vnitropodniková cena výrobku. Prodejní cena je pak 

cenou realizační, za kterou firma zboţí prodává odběrateli. 

Sklad obalů 04, v druţstvu slouţí ke skladování a evidenci pouţitých a vratných obalů.  

K vratným obalům patří EUR palety, sudy a soudečky od chemikálií, elektrikářské cívky. 

Tabulka č. 9  Skladové poloţky 

 

Zdroj: Interní informace druţstva 

Hutní materiál
Chemikálie, oleje, 

barvy
Elektro Ostatní

Tyč plochá HCl Kompresor Pracovní oděvy

Tyč kruhová Kyselina dusičná Ventilátor Pracovní rukavice

Tyč šestihranná Kyselina sírová Kondenzátor  Pracovní obuv

Tyč čtvercová Kyselina boritá Motor Ochranné rukavice

Plechy Perchlorethylen Stykač Hygienické pomůcky

Profil uzavřený Pragolod Termostat Brusný kotouč

Profil otevřený Permapass imunox 3 Trafo Řezný kotouč

Profil U Zinkogal Ventily Náhradní díly BOCK

Profil L Barva RAL Kabel Spojovací materiál

Trubka do D=50mm Barva nátěrová Topné těleso Matice, podloţka

Trubka nad D=50mm Oleje Svařovací drát
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3.3.9.  Způsob přepravy a manipulace 

Hlavním cílem přepravy je přesun produktů z původní destinace (nakládka) do poţadované 

destinace (vykládka – příjemce) s minimem času a finančních prostředků. Doprava 

přispívá výrazným způsobem úrovni zákaznického servisu, ovlivňuje spokojenost 

zákazníků a také ovlivňuje strukturu nákladů firmy.  

Dobře zvolený druh dopravy patří mezi rozhodující kritéria pro výběr dodavatele. Některé 

charakteristiky druhu dopravy ovlivňují i dosahovanou úroveň sluţeb. Proto je třeba 

při výběru dodavatelů přepravních sluţeb uváţit základní charakteristiky jednotlivých 

druhů dopravy a faktory působící na přepravní náklady, případně cenové strategie, které 

přepravci pouţívají. 

Pro charakteristiku jednotlivých druhů dopravy se pouţívá pět kritérií: 

- rychlost s jakou doprava překoná poţadovanou vzdálenost, 

- spolehlivost, 

- frekvence nebo opakovatelnost přepravních výkonů, 

- dostupnost, limitovanou přepravní sítí v regionu pro daný druh dopravy, 

- náklady, které jsou závislé na přepravní vzdálenosti, charakteristikách 

přepravovaného zboţí apod. 

Kaţdý z uvedených druhů dopravy má svoje přednosti ale i nedostatky .  

Významným kritériem pro výběr druhu přepravy jsou náklady na přepravu. Přepravní 

náklady se stávají v prostředí dodavatelských řetězců jednou z významných součástí 

pořizovací ceny.  

Existují dva principy při realizaci přepravních operací. Jde o úspory z váhy a úspory 

ze vzdálenosti. 

Úspory z váhy se vztahují k přepravované velikosti dodávky. Platí, ţe náklady na dopravu 

jednotky se sniţují, pokud se zvyšuje velikost dodávky. Všeobecně také náklady  

na přepravu u dopravních prostředků s vyšší přepravní kapacitou jsou niţší neţ  

u dopravních prostředků s menší kapacitou.  

Úspory ze vzdálenosti vyjadřují, ţe náklady na dopravu na jednotku vzdálenosti se sniţují, 

pokud se celková vzdálenost zvyšuje. Fixní náklady mohou být rozpočítány na jednotku 

vzdálenosti. Tyto principy jsou důleţité brát v úvahu. 



Marcela Hejcmanová: Problematika nákupní činnosti ve výrobním druţstvu ZLATNÍK 

2011  29 

Přeprava a manipulace zboţí v druţstvu Zlatník 

Druţstvo Zlatník vyuţívá v rámci tuzemských i zahraničních obchodů sluţeb několika 

druhů dopravy, kdy dopravce dodá zásilku adresátovi ve lhůtě určené jeho obchodními 

podmínkami dle mezinárodních pravidel INCOTERMS 2011. V některých případech si 

dopravu zajišťuje sám dodavatel, kde cena je jiţ zahrnuta do ceny zboţí nebo vyplacena 

danému dopravci hotově na místě (pokladna druţstva). 

V současné době většinou vyuţívá těchto sluţeb: 

Česká pošta – vyuţíváme její produkty zásilkový balík a profi balík a to i na dobírku, 

u kterých pošta udává dobu doručení během 1-4 pracovního dnů. 

PPL (professional Parcel Logistic) – patří mezi expresní balíkové sluţby 

Sběrná služba – která sváţí zboţí pomocí překládky od různých dodavatelů k odběratelům. 

Tento způsob dopravy je pro druţstvo nejlevnější a nejvyuţívanější variantou. Nevýhodou 

je, ţe patří mezi nejpomalejší přepravu zboţí. Doprava trvá aţ jeden týden. Protoţe ale 

druţstvo vyrábí převážně na zakázku a potřebuje objednávky plnit co nejrychleji, často 

dochází k situacím, kdy by přeprava prostřednictvím sběrné sluţby byla příliš zdlouhavá. 

Proto se druţstvo uchyluje k vyuţití některé z rychlejších, ale nákladnějších variant. 

Přímá doprava (Express) – jedná se o dopravu, kde je vypraveno dle objemu a charakteru 

přepravovaného zboţí zvláštní vozidlo pouze s jednou zásilkou. Jedná se tedy o dopravu 

nejdraţší, ale nejrychlejší. Tento druh dopravy zboţí se vyuţívá většinou v případě, kdy je 

potřeba přepravit zboţí co nejrychleji a to jen tehdy kdy je potřeba zásob urgentní. 

Soukromí dopravci - kde se předem stanoví cena za přepravu (např. Autodoprava  

P. Kludka, Autodoprava Jan Horák aj.) 

Vlastní doprava - druţstvo má k dispozici své vlastní vozidlo pro nákup drobného 

materiálu. Tento druh dopravy vyuţívá jen v případě, ţe se jedná o drobný nákup zásob. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe je těţké určit průměrné dopravní náklady na jednotku zásob 

a proto se druţstvo pouze snaţí korigovat výši nákladů. To znamená, ţe nákupčí objednává 

zboţí v takovém objemu, aby vyuţil nabídky dodavatelů dopravy zdarma, soustředí 

jednotlivé objednávky na nákup zboţí k dodání najednou. 
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Přepravní a manipulační obaly 

Poţadavky na přepravní a manipulační obaly u zákazníků stále stoupají a jsou také součástí 

kritérií při výběru dodavatelů. Způsob balení dodávaných výrobků značně ovlivňuje 

manipulační a skladovací náklady druţstva Zlatník. Tvorba balení a manipulačních 

jednotek probíhá u dodavatele. Nákupčí se snaţí objednávat zboţí tak, aby balící a 

manipulační jednotky vyhovovaly skladovacím a výrobním podmínkám druţstva Zlatník. 

Tímto vytváří lepší podmínky pro přijímání, uskladnění a předávání zboţí výrobě. 

K nejběţnějším manipulačním obalům druţstva patří karton, paleta, sudy, cívky. 

 

3.3.10. Reklamace 

V případě rozdílů při příjemce materiálu v mnoţství, kvalitě, dodacích lhůtách a ceně se 

vystavuje reklamační protokol, který je předán nákupnímu oddělení druţstva, 

viz Příloha č. 2. U chybějícího zboţí je poţadován dobropis nebo dodání zboţí v příští 

dodávce. V případě přebývajícího zboţí, které můţe druţstvo Zlatník pouţít, je 

poţadována faktura. Při dodání nesprávného a nepouţitelného zboţí, je takové zboţí 

odesláno zpět dodavateli na jeho náklady. 

Kontrola kvality materiálu není při přejímce zboţí moţná. O veškerých reklamacích je 

vedena evidence a vyřízení reklamace je zaznamenáváno na prodejním oddělení. 

Obvyklé způsoby vyřešení reklamace ze strany dodavatelů probíhají následovně: 

- poskytne slevu z ceny (dobropis), 

- zašle náhradní dodávku, 

- vrácení peněz nebo reklamaci neuznaná, 

- dodavatel opraví vady. 
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4. ZHODNOCENÍ 

Po analýze procesů nákupních činností v druţstvu Zlatník jsem zjistila některé 

nedostatky a shrnula jsem je do následujících bodů. 

 V oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů jsem zjistila, ţe se druţstvo Zlatník 

výběrem a hodnocením dodavatelů zabývá jen v omezené míře. Výběr dodavatelů 

tedy spočívá především v posuzování nabízené ceny. Ta je pro druţstvo důleţitá 

z hlediska získávání nových zakázek pro výrobu, kde niţší cena vstupních materiálu 

značně ovlivňuje cenu výrobku. Dalším posuzovaným kritériem je dodací lhůta 

(rychlost). Ta je pro druţstvo důleţitá z hlediska dodrţení plnění poţadovaných 

termínů zakázek pro konečné zákazníky.  

K těmto kritériím druţstvo přikládá velkou váhu při výběru dodavatelů a zapomíná 

na další velmi významná kritéria jako je kvalita a spolehlivost, která ovlivňují 

spokojenost zákazníků. 

U metod hodnocení dodavatelů je vyuţíváno pouze porovnávání očekávaného stavu 

dodavatelských služeb se skutečným. Toto hodnocení dodavatelů je také nedostačující 

a druţstvo by si mělo uvědomit, jak je důleţité hodnocení dodavatelů a vyuţívat 

alespoň základní metody hodnocení, které nebudou náročné na čas, ale vylepší 

nákupní úroveň. 

 Při vyhledávání a shromaţďování dat pro názorný příklad výběru a hodnocení 

dodavatelů jsem narazila na další problém v nedostatečnosti informačního systému. 

V druţstvu Zlatník chybí tzv. integrovaný systém vyřizování objednávek, který je 

schopný rychle druţstvu poskytnout veškeré informace o nakupovaném objemu, 

cenách, výrobě, stavu zásob, termínu dodávky a hlavně zajistí kvalitní komunikační 

systém. K vystavení objednávek se v druţstvu pouţívá vnitropodnikově vytvořený 

objednávkový program, ze kterého není moţná kontrola cen nakoupených zásob 

bez fyzického vloţení dle faktur od dodavatele. V případě, ţe ceny v programovém 

systému nejsou realizovány, je velmi obtíţné a časově náročné jejich aktuální 

získávání. Zásobovací oddělení tak nemůţe pravidelně poptávat a srovnávat ceny 

dodavatelů a tím dosáhnout vyšších úspor v pořizovacích cenách zásob. Pro nákupní 

oddělení je obtíţné získávání údajů pro pravidelné přehledy nákupní situace a zjistit 

jak jsou pro druţstvo výhodní jednotliví dodavatelé. To je důvod na zváţení a 
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pořízení jiného informačního systému s větším rozsahem funkčnosti, aby bylo moţné 

nejen samotný nákup ale i všechny další navazující činnosti řídit efektivněji. 

V procesu nákupu a skladování zásob můţe značně ovlivnit plynulost výroby, dodací 

lhůty, jakost a celkové náklady na výrobek či zakázku. Při výběru dodavatelů 

jednoduše a rychle poskytne seznam dodavatelů konkrétních poloţek s mnoţstvím 

podrobných údajů. Samozřejmě, ţe pro druţstvo jeho zakoupení bude znamenat 

velkou počáteční investici, ale budoucí efekty v podobě úspor nákladů v celém 

logistickém řetězci (tj. nejen v rámci nákupní činnosti) budou zřejmé a jeho 

pořizovací náklady se druţstvu mnohonásobně vrátí. 

 V poslední řadě nesmíme také zapomenout na oblast přepravy a manipulace zboţí, 

která přispívá výrazným způsobem úrovni zákaznického servisu a ovlivňuje strukturu 

nákladů druţstva. Z tohoto důvodu by bylo vhodné se ještě podrobněji zaměřit 

na dobře zvolený způsob přepravy zboţí, neboť správný výběr má vliv na strukturu 

nákladů druţstva.  

 Analýza nákupních činností v druţstvu ukázala na nedostatky v komunikaci jak 

na úrovni vedoucích pracovníků hospodářských středisek, tak mezi jednotlivými 

pracovníky, kteří při nákupu spolupracují. Vedení druţstva by se mělo zaměřit na tyto 

nedostatky a provést potřebné změny. 

Například nákupnímu oddělení se dostávají špatně specifikované poţadavky, coţ 

způsobují zbytečná nedorozumění a zdrţení. Podle mého názoru pro úspěšné 

fungování útvaru nákupu je nutné, aby vedení druţstva vymezilo svěřené úkoly, 

způsoby řešení vztahů s okolím a pro pracovníky nákupu vytvořilo ustálené rutinní 

postupy a také ekonomické stimulace útvaru jako celku i jeho jednotlivé pracovníky. 

Tyto činnosti by měly být naplánovány tak, aby vyţadovaly co nejméně času. 

Kdyţ bych měla provést celkové hodnocení, musím říct, ţe postavení nákupu je 

v druţstvu podceňováno a nákup není vnímán jako strategická součást druţstva. 
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5. ZÁVĚR 

ZLATNÍK, druţstvo umělecké výroby se zabývá převáţně kovovýrobou na zakázku, 

výrobou a montáţí klimatizačních jednotek a prodejem vlastních výrobků. Činnost 

v druţstvu je soustředěna do dvou hlavních oblastí, a to do oblasti kovo, elektro výroby a 

do oblasti oprav a prodeje šperků. Výroba probíhá na několika oddělených hospodářských 

střediscích a zpracovává určitý druh materiálu. 

Hlavním cílem této práce je seznámení s činnostmi nákupního oddělení ve vybraném 

výrobním druţstvu Zlatník. Poukázala jsem na vzniklé problémové oblasti a navrhla 

opatření v případě zjištěných nedostatků. 

Nákup v druţstvu je zařazen do jednoho střediska spolu s prodejem. Schvalování 

poţadavků na nákup provádí vedoucí výroby. Nákupní činnosti, výběrové řízení, přijímání 

a skladování materiálu provádí dva pracovníci. Nákupčí objednává materiál u dodavatele 

písemnými objednávkami zasílanými elektronickou poštou nebo faxem. K vystavení 

objednávek pouţívá svůj vnitropodnikový objednávkový program. Tento programový 

systém není vzájemně propojen s jinými subsystémy, tzv. data zpracované v jednom 

subsystému se nedají převést do jiného.  

V oblasti dodavatelsko-odběratelských vztazích jsem se zaměřila na výběr a hodnocení 

dodavatelů. Pro názorný příklad metody a výběru hodnocení dodavatelů jsem pouţila 

základní metodu hodnocení pro pět vybraných kritérii. Zjistila jsem, ţe druţstvo Zlatník se 

metodami výběru a hodnocení dodavatelů zabývá velmi omezeně.  

V oblasti zajišťování přepravy zboţí jsem se zmínila, jak můţe dobře zvolený druh 

dopravy výrazně ovlivnit spokojenost zákazníků, strukturu nákladů druţstva a jak lze 

docílit úspor.  

Domnívám se, ţe při přijetí navrţených opatření musí dojít ke sníţení nákladů 

na materiálové zásoby, sníţení nákupních cen vstupních materiálů pro výrobu, coţ přinese 

zvýšení konkurenceschopnosti druţstva a navýšení zisku. Úspěšnost opatření je moţné 

vyhodnotit aţ v delším časovém období. 

Při zpracování své práce jsem vycházela ze skutečných údajů druţstva Zlatník, z interních 

zdrojů informací druţstva a také ze svých získaným teoretických znalostí načerpaných 

po dobu působení v druţstvu.
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Příloha č. 2  

REKLAMAČNÍ LIST Č. 

DODAVATEL 

 

  

REKLAMUJÍCÍ 

 Zlatník, druţstvo umělecké výroby 

 Lešetínská 16 

 719 00 Ostrava-Kunčice 

 IČO: 00031437   DIČ:CZ00031437 

Reklamované  

 

Doklad o dodávce reklamovaného zboţí            

 

Zjištěná vada: 

 

 

Navrhovaný způsob reklamace: 

 a) oprava zboţí 

 b) výměna zboţí 

 c) vrácení peněz 

Datum:   

 

Vyřizuje:  

 Reklamace vyřízena dne:  

 Způsobem: 

 

 

 

 

 

 

Razítko a podpis reklamujícího 

          


