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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá nákupní strategií společnosti Resorbent s.r.o.  

Práce analyzuje získané informace a navrhuje strategickou změnu v oblasti nákupu uhlíkatých 

materiálů. Zkoumá obecnou situaci na trhu s těmito komoditami, využívá Kraljicova modelu a 

Porterova modelu 5 sil. Ve svém závěru doporučuje změnu strategie k vazbám na dodavatele 

pro firmu nejvýznamnější suroviny, kterou je kalcinovaný antracit.. 

 

Klíčová slova: nákupní strategie; Kraljicův model; kalcinovaný antracit. 

  

Abstract 

 
The thesis is dealing with Resorbent Ltd. shopping strategy.  

This work analyses acquired information and suggests a strategic change in a field of 

purchasing carbonic materials. It examines  a general situation in a market of these goods, it 

applies the Kraljic model and Porter’s five forces model. In conclusion it recommends a 

change of the stategy in relation to a supplier of the firm`s most important material, which is 

calcic anthracite. 

 

Key words: purchasing strategy; Kralic portfolio; calcic anthracite. 
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ÚVOD 

 

V knize Mark H. McCormaca „Co vás nenaučí na Harvardu“ je mimo jiné psáno: 

„Není jednoduché vyzkoumat, proč jinak inteligentní obchodníci nedokáží stejně 

dobře nakupovat, jako prodávat. Nakupování se nepovažuje za něco skvělého; 

skutečnost, že jste podniku ušetřili nějaké peníze se nevyrovná slávě, se kterou se 

peníze vydělávají – ačkoliv špatný nákup ovlivní zisk někdy více, než úspěšný prodej.“ 

[5]   

Funkce nákupu má v podnicích velmi důležité postavení. Vliv kvality nákupních procesů na 

hospodářské výsledky je přímý a dobře měřitelný. Pracovníci nákupu jsou vystaveni dvojímu 

tlaku: na jedné straně tlaku nadřízených na dosahování optimálních nákupů, na druhé straně 

argumentům prodejců, mnohdy dobře trénovaných odborníků v oblasti interpersonální 

komunikace, přesvědčování a vyjednávání. Navíc by jejich mnohdy nutně razantní postup při 

vyjednávání neměl ohrozit dlouhodobou spolupráci s klíčovými dodavateli. 

Nákupní činnost podniku patří mezi obchodní činnosti, jejichž posláním je zajistit potřebné 

hmotné i nehmotné vstupy pro realizaci podnikatelských cílů. Kvalita této činnosti ovlivňuje 

celkovou prosperitu podniku jak tím, jak působí na kvalitu výrobků, náklady, spolehlivost 

plnění výrobních a zejména prodejních funkcí a tím na celkový úspěch podniku na trhu. Tato 

činnost je tím náročnější, čím větší je podíl a sortimentní náročnost nakupovaných výrobků a 

čím větší nároky jsou kladeny na podnik na straně výstupu. Náročnost a zejména pak 

odpovědnost nákupu se zvyšuje také v závislosti na rozsahu, bohatosti a konkurenční 

diverzifikaci nákupního trhu, tj. početnosti nabízejících subjektů i sortimentu výrobků, který 

je nabízen a odpovídá potřebám. Tím se rozšiřuje rozhodovací prostor, který nákup podniku 

musí svými aktivitami obsáhnout. 

 

Cílem mé diplomové práce je navrhnout vhodnou strategii společnosti Resorbent s.r.o. (dále 

jen Resorbent) při nákupu uhlíkatých materiálů, která povede k upevnění pozice společnosti 

na trhu s těmito komoditami. Podrobněji se budu zabývat kalcinovaným antracitem, 

kalcinovaným petrolejovým koksem a grafitizovanou formou petrolejového koksu.  
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1 Nákup 

 

 

„Nákup patří mezi nejdůležitější podnikové aktivity a představuje funkční činnost 

podniku, kterou začíná transformační proces v něm probíhající“, uvedli Tomek a 

Hofman (1999). 

 

 

Nákup patří mezi nejdůležitější podnikové aktivity. Nositelem funkce nákupu je obvykle 

útvar nákupu. 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 jako celku a jeho jednotlivých pracovníků. 

[12]   

Nákup představuje proces, který na jedné straně zahrnuje úkoly realizované na nákupním 

trhu, jejichž úkolem je zajistit výrobní materiál, zařízení a služby pro výrobu, výzkum a 

vývoj, pomocné a obslužné procesy a pro správu. To vyžaduje mít k dispozici nástroje, na 

základě kterých je možno analyzovat potřeby, mít jejich přesnou specifikaci, hledat 

potencionální dodavatele a jejich hodnocení, samozřejmě s perspektivou vytvářet s nimi 

dlouhodobé pozitivní vztahy. Úkoly nákupu lze obecně shrnout takto: 

 

 ujasnění potřeb, 

 stanovení velikosti a termínů potřeby, 

 hledání dodavatelů, 

 volba dodavatele, 

 tvorba objednávky, 

 kontrola a zúčtování objednávky, 

 skladování, 

 vyskladnění,  

 sledování spotřeby. [13]   

 

 

Moderní nákup vyžaduje moderní pojetí logistiky. 
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1.1 Funkce a úkoly útvaru nákupu 

Mezi základní funkce nákupu podniku lze zařadit efektivní zabezpečení předpokládaného 

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

materiálem a výrobky, a to v potřebném množství, sortimentu, kvalitě, času a místě. Nejde 

tady jen o uskutečnění dodávky, ale plný servis ve smyslu hmotném i informačním. Tedy 

vedle základní funkce nákupu zajišťovat materiálové vstupy v dané kvalitě množství a 

v daném termínu pro určitou lokalitu se zvýrazňují i ekonomická kritéria podnikatelské 

efektivnosti (náklady, zásoby), jakož i hlediska ekologická, sociální a etnická. 

Rozsah a šíře sortimentu nakupovaných vstupních prvků nezbytných pro výrobu, provoz a 

správu je v podniku normativně vymezen v organizačním řádu. Existuje však řada modifikací, 

které odpovídají vnitřním a vnějším podmínkám, zejména velikosti podniku, výrobnímu a 

prodejnímu profilu, lokalizaci, ale i určité tradici a pojetí celého managementu. 

Aby nákupní útvar tuto svoji základní funkci splnil, tj. zabezpečil uspokojení 

vnitropodnikových potřeb v potřebném množství, sortimentu, kvalitě, čase a v souladu s 

ekonomickými kritérii elektivnost musí: 

 co nejpřesněji a včas zjišťovat budoucí předpokládané potřeby materiálu, 

 systematicky zjišťovat a volit optimální zdroje (dodavatele) pro uspokojení těchto 

potřeb, 

 odpovědně, úplně, legislativně správně a včas pojednávat a uzavírat smlouvy o 

ekonomicky efektivních dodávkách, 

 trvale sledovat realizaci dohodnutých dodávek, projednávat vzniklé změny v 

potřebách, jakož i řešit případné odchylky v dodávkách a vznikající rozpory, 

 systematicky sledovat a regulovat stav zásob a zabezpečovat jejich co nejefektivnější 

využití, 

 operativně zasahovat v případě ohrožení uspokojení reálných vnitropodnikových 

potřeb, 

 systematicky pečovat o zajištění odpovídající kvality nakupovaných materiálů,  

 co nejefektivněji zajišťovat logistické procesy související s nákupem, 

 vytvářet a zdokonalovat odpovídající informační systém pro řízení nákupního procesu, 

 zajišťovat aktivní, vnitřně orientované servisní činnosti, tj. uskutečňování přípravy, 

výdeje a přísunu materiálu na místa spotřeby a užívání (tj. provádět kompletaci 

sortimentu podle výrobních a obchodních úkolů),  
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 poskytovat materiálové poradenství, podílet se na výběru materiálu při přípravě 

výrobku a na sortimentní standardizaci, jakož i na ekologickém úsilí podniku zejména 

v oblasti hospodaření s druhotnými materiálovými zdroji. 

 

Nákupní aktivity musí být koordinovány se všemi činnostmi podniku, neboť rozhodnutí o 

nákupu je následně determinují v jejich efektivnosti. Příčiny této determinace spočívají v řadě 

faktorů. [17]   

 

Tyto základní dílčí funkce nákupu se uskutečňují různým způsobem a ne vždy však v 

potřebné kvalitě a efektivně. V mnohých podnicích stále přetrvávají přístupy, které se 

praktikovaly v podmínkách deficitní, direktivně řízené ekonomiky, se systémem centrálního 

bilancování a rozdělování produkce v tzv. materiálně technickém zásobování. Tyto přístupy 

nemají v podmínkách tržní ekonomiky své opodstatnění a v žádném případě nemohou 

podniku zajistit úspěch. Nové podmínky, kdy převládá nabídka nad poptávkou a kdy má 

odběratel možnost volby dodavatele vyžadují zcela nový přístup k nákupu, přístup s využitím 

marketingových principů. 

 

1.2 Postavení a předmět nákupu 

Nakupování má ve většině firem velmi významné a v mnoha směrech specifické postavení. O 

tom svědčí už např. skutečnost, že mnoho majitelů firem deleguje nákup na management 

podniků jako jednu z posledních aktivit a většinou si trvale ponechává významnou roli v této 

oblasti řízení firmy. Stejně tak v oblasti rozpočtových organizací a v organizacích státní 

správy je nákup trvalým střetem zájmů a zdrojem častých problémů, které jsou mnohdy 

různým způsobem medializovány. Důvody jsou zřejmé.  

 

V různých oborech podnikání představují nákupy 30-70% obratů podniku. Tento podíl 

celkově roste, protože podniky vynakládají stále větší část svých finančních prostředků na 

podporu své skutečné specializace. To, co dříve produkovaly, nebo vykonávaly samy, teď 

nakupují od vnějších dodavatelů. Řízení nákupu tak nabývá zásadnějšího významu, protože 

každý výhodný kontrakt přináší podniku čistý zisk. [8]   

V tabulce 1.1 je uvedena struktura nákladů včetně hrubého zisku. Vypočteme, jaké změny 

v tržbách a jednotlivých nákladových položkách bychom museli dosáhnout, aby zisk vzrostl 

např. na dvojnásobek. [5]   
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Tabulka 1.1: Struktura tržeb firmy (mil. Kč) 

Tržby 400 

Náklady na suroviny, materiál, polotovary a služby 250 

Personální náklady 40 

Režijní a ostatní náklady 90 

Hrubý zisk 20 

(Zdroj: Gros, Grosová  2006) 

 

 Nejjednodušší cestou by bylo zvýšit objem tržeb o 20 mil. Kč zvýšením průměrné 

ceny. Abychom při nezměněných nákladech zvýšili zisk, bylo by nutné tržby zvýšit o:              

[(400 + 20) * 100/400 ] – 100 =  + 5%. 

 

Takový postup je značně nereálný, protože zvýšení ceny by téměř jistě znamenalo ztrátu 

části zákazníků. 

 

 Reálnější je proto hledat vnitřní rezervy a snižovat např. náklady. Relativní úspora pro 

dosažení plánovaného zisku by u personálních nákladů byla: 

            [(40 – 20) * 100/40 ] -100 = - 50%. 

 

Dosažení takových úspor je opět téměř nereálné. 

 

 Obdobně režijní a ostatní náklady by bylo třeba snížit o:  

[(90 – 20) * 100/90] - 100  =  - 22%. 

 

 Stejného efektu ale  dosáhneme také snížením nákladů na nákup o potřebných 20 mil. 

Kč, např. výběrem výhodnějších dodavatelů, užší spoluprací s dodavateli, důslednou 

kontrolou distribučních nákladů apod., tj. o: 

[(250 – 20) * 100/250] – 100 = - 8%. 

 

Tato cesta se zdá být nejreálnější. [5]   
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1.3 Cíle nákupu 

Základní cíle podniku ovlivňují samozřejmě i hlavní cíle nákupu, ale rozhodnutí musí 

předpokládat odpověď na otázku: „Zda nakoupit či vyrobit?“ Co bude snazší a 

efektivnější  levnější. 

 

Cíle nákupu jsou: 

 uspokojování potřeb, 

 snižování nákupních nákladů, 

 zvyšování jakosti nákupu, 

 snižování nákupního rizika, 

 zvyšování flexibility nákupu, 

 podporování nákupních cílů orientovaných na veřejné zájmy. [15] 

 

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. 

 

Snižování vstupních nákladů 

Snaha snížit v dalším plánovacím období náklady může být stěžejní, ať jde o celkový nákup 

nebo jen o jednotlivý předmět nákupu. Přitom musí být vždy zvažován vztah k ostatním 

cílům. Snižování nákladů může vést k nárůstu rizika, snížení kvality nebo růstu zásob atd. Je 

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 atd.). 

 

Náklady snižují také subvence. Veřejné prodeje a přirážka z menšího objemu vedou k zvýšení 

nákladů. Podstatné je, jak je kalkulováno balení a pomůcky při přepravě. Lze popsat nejen 

různé nedílné části nákladů na jednici (kalkulační), ale také náklady druhové.  Při členění 

podle činností se orientujeme na prioritní oblasti a toto členění doplňujeme o náklady na 

skladování a dopravu. Zde je důležité zahrnout do celkových úvah také náklady v jiných 

oblastech (např. logistika). [15] 
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Zvyšování jakosti nákupu 

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

parametry nabídky na straně druhé. 

Jakost podmínek zahrnuje: 

 a) sjednané množství 

 b) dodací lhůty 

 c) dodací servis 

 d) dodržení ceny 

Zvyšování jakosti nákupu se vztahuje k dvěma rozdílným hlediskům: 

 zvýšení jakosti nakupovaných produktů, kdy se podle tolerance usiluje o nulovou 

úroveň vad, 

 zvýšení jakosti může ale také znamenat zvýšení výkonu nakupovaného produktu, což 

může vést až k nákupu substitutů nebo k výměně dodavatele. 

 

Snižování nákupního rizika 

Se snižující se jakostí 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 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. 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). [15] 

 

Schématický přehled nákupních rizik je znázorněn na obr. 1.1. 
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Obr. 1.1 Nákupní rizika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Tomek, Hofman 1999) 

 

Zvyšování flexibility nákupu 

Čím nejistější je budoucnost, tím flexibilnější musí být plánování. Existuje úzká souvislost 

flexibility s rizikem. Zajištění flexibility při existujícím riziku nákupu spočívá ve volbě 

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

prostor k přizpůsobení se. 

Nákupní flexibilita je zde chápána jako chování, které poskytuje do budoucna volný 

manévrovací prostor pro využití více nákupních příležitostí. Za zvláštní hledisko flexibility se 

považuje nezávislost nebo autonomie podniku. [15] 

Aspekty nákupní flexibility máme uvedeny na obr. 1.2. 
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Obr. 1.2 Aspekty nákupní flexibility 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Tomek, Hofman 1999) 

 

Podporování nákupních cílů orientovaných na veřejné zájmy, aneb veřejně prospěšné 

nákupní cíle 

Tyto cíle jistě nebudou v podnicích dominantní. Propojenost s okolním prostředím zavazuje 

bezprostředně podniky, aby přemýšlely o důsledcích svého jednání, z čehož vyplyne i důležitá 

role veřejně prospěšných zájmů. [15] 

Veřejně prospěšné nákupní cíle znázorňuje obr. 1.3. 

 

Obr. 1.3 Veřejně prospěšné nákupní cíle 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Tomek, Hofman 1999) 

Aspekty nákupní flexibility 

Aspekty týkající se podniku: 

 

 finanční potenciál 

 věcný potenciál: 

 - skladovací zařízení 

 - přepravní zařízení 

 - stavy zásob 

 - výrobní zařízení 

   apod. 

 know-how 

 - vývojová základna 

 - informační základna 

 image 

 

 

 

Aspekty týkající se trhu: 

 

 struktura nabídky 

 struktura poptávky 

 charakteristika výrobku 

Veřejně prospěšné nákupní cíle 

Národohospodářské 

nákupní cíle: 

 

 konjunkturální 

 strukturální 

 tuzemské 

 

 

Sociálně etické 

nákupní cíle: 

 

 politické 

 světonázorové 

 interakční 

 charitativní 



 12 

Konjunkturální nákupní cíl může být např. anticyklický nákup čili nákup podněcující 

konjunkturu, což znamená např. nahrazení strojů, přístrojů v době hospodářského úpadku. 

Strukturální nákupní cíl představuje např. nákup u středně nebo hůře prosperujících 

dodavatelů nebo ve strukturálně slabých regionech, kde je žádoucí podpořit ekonomický růst. 

Tuzemské nákupní cíle znamenají preferenci domácích dodavatelů. Politické cíle mohou být 

vyjádřeny podporou nebo bojkotem určité země nebo podniku. Světonázorově motivovaný cíl 

je např. ekologicky orientovaný nákup. Mezi interakční nákupní cíle patří dodržování 

etických nákupních principů, dobré vztahy s dodavatelem a spolehlivé nákupní chování 

příznivě ovlivňující zaměstnanost u dodavatele apod. A konečně můžeme zmínit charitativní 

nákupní cíle. Tam patří např. nákup u firmy, kde pracují tělesně postižení. [15] 

 

1.4  Marketingové pojetí nákupu 

 

Marketing přichází do podniku především jako tržně orientovaný způsob myšlení v podniku, 

jak je znázorněno na obr. 1.4. 

 

Obr. 1.4 Schéma zobrazující marketingové řízení podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Tomek, Hofman 1999, upraveno autorem) 
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Definice nákupního marketingu: 

 

„Nákupní marketing znamená tržně orientovaný způsob myšlení v nákupu podniku. 

Obsahuje všechny podnikatelské tržní aktivity, ve kterých podnik prostřednictvím 

marketingových nástrojů uplatňuje současné i budoucí potřeby jako poptávající strana 

trhu vůči nabízející straně trhu“, napsali Tomek a Hofman (1999). 

 

Aby bylo možno označit činnost nákupu za realizaci nákupního marketingu, musí se uplatnit 

marketingové přístupy ve všech fázích nákupního procesu, počínaje stanovením nákupní 

strategie a nákupních cílů, nákupním výzkumem trhu, přes volbu nákupního trhu a 

dodavatelů, rozhodování o dodávkovém režimu, o tvorbě zásob a oboustranně vhodných 

vztazích s dodavateli, ať již jde o loajalitu či dodací a platební podmínky, cenu a další atributy 

dodávky. Na základě toho můžeme stanovit jako východisko řešení problematiky model 

nákupního marketingu, jak je uveden na obr. 1.5. [16]   

 

Obr. 1.5 Zjednodušený model nákupního marketingu  

 

(Zdroj: Tomek, Vávrová 2007) 
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převažovala poptávka nad nabídkou, tj. kdy se začala projevovat relativní převaha nabídky 

nad poptávkou a kdy mezi dodavateli sílilo konkurenční napětí, projevující se v úsilí získat 

zákazníka lepším uspokojením jeho potřeb. 

Marketingové pojetí nákupu kromě klasických vnitřních funkcí sleduje nově i funkce vnější 

uskutečňované v prostoru „nákupního – dodavatelského trhu“. Přitom se realizují analogické 

aktivity a používají analogické metody a technika jako u marketingu s dominantou na straně 

prodeje, počínaje výzkumem dodavatelů (potencionální nabídky), rozhodováním o 

optimálním dodavateli, režimu a podmínek dodávek a při tom všem odběratel usiluje o 

dlouhodobé bezkonfliktní partnerské, vzájemně výhodné dodavatelsko-odběratelské vztahy, a 

to i v otázkách kvality výrobků, spolehlivosti a pružnosti plnění smluv apod. V tomto pojetí 

nákup poskytuje poměrně široký prostor pro autonomní, nikoliv jednoduché, rozhodování, při 

čemž se daleko větší rozsah aktivit přesouvá z živelné operativy do oblasti strategického 

managementu. 

Nákupním marketingem podnikový logistický řetězec začíná a marketingem na straně prodeje 

končí. Tak tomu je pokud jde o hmotný pohyb. Obě hraniční funkce mají to podstatné 

společné: zprostředkovávají propojení vnitropodnikového prostředí s vnějšími tržními 

subjekty. 

 

1.5 Organizace a řízení nákupních činností 

Při hledání organizace a řízení nákupu v podniku je nutné se zaměřit na hledání a přijetí 

správných rozhodnutí, týkajících se zejména pojetí funkce nákupu, míry a forem centralizace 

a decentralizace, umístění a ekonomického postavení útvaru v organizační struktuře podniku, 

vnitřní dělby práce, řešení vztahů k ostatním vnitropodnikovým útvarům, jakož i forem, 

metod a postupů při uskutečňování řídících a prováděcích aktivit. 

Jednou ze zásad při hledání, jak organizovat nákup v podniku, by mělo být vyloučení dvou 

extrémů: 

 mechanické přejímání cizích vzorů bez tvůrčí aplikace a přizpůsobení konkrétním 

podmínkám, 

 neochota brát na zřetel zkušenosti jiných. 

Doporučuji hledat vhodný kompromis. Využívat zkušenosti a osvědčená řešení jiných pouze 

s aplikací, která bere v potaz konkrétní specifika.  
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Míra centralizace a decentralizace nákupu 

Pokud jde o míru centralizace a decentralizace, je nutné vždy uvážit konkrétní podmínky 

podniku. Odvodí se zpravidla s ohledem na důsledky v celkových hospodářských výsledcích 

podniku nejen z hlediska krátkodobého, ale i dlouhodobého.  

Vhodně uplatněná centralizace vytváří většinou lepší předpoklady pro efektivnější 

hospodaření se zásobami, pro snížení části položek režijních nákladů a přináší určité výhody 

při řešení vztahů s dodavateli. Negativně se ale projevuje v menší pružnosti při řešení 

případných změn potřeb a deficitních situací a často i ve vyšších opatřovacích nákladech 

(dopravné, manipulační náklady).  

Decentralizace většinou umožňuje účinnější řešení systémů stimulace, rozvoj iniciativy při 

hledání a uskutečňování pozitivních změn, aj.  

V podnicích koncernového typu se zpravidla přijímají kompromisní organizační řešení, která 

kombinují výhody centralizace a decentralizace. Základní možná kompromisní řešení 

organizace nákupu představuje: 

 dílčí centralizace (větší pravomoci a odpovědnosti má útvar centrálního nákupu, 

 řízená decentralizace (větší pravomoci a odpovědnosti za nákup jsou svěřeny 

decentralizovaným útvarům nákupu na jednotlivých závodech). [6] 

 

Míra centralizace se zpravidla odvodí s ohledem na důsledky v celkových hospodářských 

výsledcích podniku nejen z hlediska krátkodobého, ale i dlouhodobého. Vhodně uplatněná 

centralizace vytváří většinou lepší předpoklady pro efektivnější hospodaření se zásobami, pro 

snížení části položek režijních nákladů a přináší určité výhody při řešení vztahů s dodavateli. 

Negativně se ale projevuje v menší pružnosti při řešení případných změn potřeb a deficitních 

situací a často i ve vyšších pořizovacích nákladech (např. dopravné, manipulační náklady). 

Decentralizace většinou umožňuje účinnější řešení systému stimulace, rozvoj iniciativy při 

hledání a uskutečňování pozitivních změn. [6] 

 

Umístění oddělení nákupu v organizační struktuře podniku 

Nákupní oddělení je nejčastěji součástí obchodního, příp. obchodně-ekonomického úseku. V 

některých oborech výroby, zejména v těžkém strojírenství a stavebnictví a také v méně 

opakovaných výrobách, je nákupní úsek součástí výrobního útvaru. Výhodou začlenění 
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nákupního oddělení do výrobního úseku je pružnější řešení operativních problémů při 

změnách výrobního programu, technologie, časového průběhu výroby apod. Ve velkých 

podnicích se v ČR spíše ojediněle uplatňuje forma organizace nákupu jako samostatného 

nákupního závodu či nákupní správy. Podstatnou složkou úspěšného plnění funkce nákupu je 

aktivní spolupráce s útvary přípravy výroby, řízení výroby, údržby, účetnictví, rozborů, 

financí, kontroly, statistiky a obchodně technického řízení při řešení a zdokonalování oběhu, 

přenosu, zpracování, uchování a využití informací s cílem zvýšit ekonomickou a technickou 

kvalitu řízení nákupního procesu. [6] 

Při řešení vnitřní dělby práce v útvaru nákupu se uplatňují 3 základní typy, které se odlišují 

hlavně vnitřním uspořádáním - seskupováním základních souborů aktivit, jež útvar 

uskutečňuje v oblasti plánování, vlastního nákupu a skladování. Proto je důležitý způsob a 

obsah vymezení odpovědnosti a pravomoci jednotlivých článků útvaru. 

 Funkčně centralizovaný typ, jehož strukturu vidíme v příloze 1 na obr. 1, je založen na 

dělbě práce dle obsahu činnosti.  

 Funkčně decentralizovaný typ, jehož struktura je znázorněna v příloze 1 na obr. 2, je 

uspořádán především dle sortimentní příbuznosti skupin materiálů, dle místní 

odloučenosti vnitropodnikových odběratelských článků (útvarů, provozů, závodů), 

případně se přihlíží k lokalizaci hlavních dodavatelů. 

Výhodou funkční decentralizace je schopnost pružněji řešit problémy uspokojování 

variabilních potřeb na základě těsnějšího kontaktu s výrobou. Nevýhodou je zpravidla 

opomíjené ucelení nákupní strategie, oslabení pozornosti k ekonomické stránce 

nákupu, což se následně projeví růstem zásob a některých nákladových položek při 

nákupu a zajišťování toku materiálu. 

 Kombinovaný typ - má vyloučit negativní stránky předchozích typů. Platí ovšem 

osvědčené zásady. Funkčně centralizované pojetí bude vhodnější ponechat tam, kde 

obsah činnosti tvoří spíše koncepční - strategické rozhodování a dlouhodobější 

predikce, koordinace a kompletace činností, jakož i zabezpečování rozvoje 

informačního a hmotného systému. Na druhé straně operativní výkonnou činnost 

(nákup) spíše decentralizujeme. Způsob vnitřního organizačního uspořádání má 

značný vliv na řešení vnitropodnikového ekonomického řízení útvaru.[6] 
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2 Výzkum nákupního trhu 

 

„Pod výzkumem nákupního trhu rozumíme systematickou a metodickou činnost 

vyhledávání, získávání a zpracování informací, které získává podnik o nákupním trhu, 

s informacemi vztahujícími se ke spotřebě“, napsal Schulte (1991). 

 

Cíle výzkumu nákupního trhu mohou být: 

 zlepšení průhlednosti trhu, 

 zabezpečení nositele rozhodnutí informacemi, 

 získání nových zdrojů opatřování, 

 stanovení substitučního zboží, 

 získání báze pro optimální opatřování. 

 

Výzkum nákupního trhu je vícestupňový informační proces. V prvém kroku probíhá určení 

potřeby informací. Pak následuje vyhledání informací, ve zdrojích informací je stanoveno, 

které mohou poskytnout požadované informace. Ve třetím kroku jsou pak informace získány 

a v posledním kroku zpracovány. Informace pak mohou např. ve formě prognózy sloužit jako 

základ pro rozhodování. [11] 

 

Začlenění výzkumu nákupních trhů do nákupního marketingu může být úspěšné, pokud 

nákup rozčleníme na přípravu nákupní činnosti a provedení nákupní činnosti. 

 

2.1 Formy realizace nákupního výzkumu trhu 

 

Každý podnik k získávání informací o nákupních trzích používá jiný postup podle 

charakteristiky svého podniku, personálních vztahů v nákupu a podle možných přínosů tohoto 

výzkumu. 

 

 Ve velkých podnicích jsou zřízena funkční místa pro výzkumu nákupních trhů, 

která podléhají přímo manažerovi nákupu.  

 

 Druhá možnost je, že výzkum je prováděn přímo nákupci, také ten provádí 

zpracování výzkumu. 
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 Zvláštní formou spolupráce při výzkumu nákupních trhů je dělba práce mezi více 

podniky. Toto řešení je však schůdné jen tehdy, pokud všechny spolupracující 

podniky potřebují stejné výchozí informace, i když vyrábějí a prodávají různé zboží, 

takže odpadá vzájemná konkurence. 

 

 Náročnější úkoly nákupního výzkumu trhu je možno objednat u specializované 

marketingové agentury. 

 

 

2.2 Metody výzkumu nákupního trhu 

 Nákupní výzkum lze rozdělit do tří typů:  

 tržní analýza,  

 tržní pozorování, 

 tržní prognózy. 

 

Tržní analýzou budeme rozumět jednorázový výzkum struktury určité části trhu. Tak 

identifikujeme např. momentální dodavatelské možnosti podle kvality, výkonnosti, 

dodržování termínů ceny a dodávek. 

 

Metoda tržního pozorování se definuje jako sled jednotlivých tržních analýz a zkoumá 

dynamické tržní síly, jako jsou změny kapacity, charakteristiky kvality a kolísání cen. 

 

Z časových úvah o nákupních trzích lze vyvodit tržní prognózy, jejichž úlohou  

je projekce dynamických tržních pohybů v budoucnosti. 

 

Z časového hlediska je možno rozdělit výzkum nákupních trhů na retrospektivu, současnost 

a perspektivu: 

 

Při retrospektivě získáváme výběr informací z dodatečných kontrol a zhodnocení nákupních 

rozhodnutí což mohou být podklady pro správné plánování nákupních jednání. Nejdůležitější 

zkoumaná kritéria jsou cena, kvalita, platební a dodací podmínky a jejich dodržování. 

Výzkumy zaměřené na současnost vypovídají o aktuální situaci na trhu a slouží 

krátkodobému taktickému jednání nákupce. 
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Součástí perspektivního výzkumu je tvorba tržních prognóz. Úlohou je získat  

údaje pro přípravu, zpracování, vyhodnocení a predikci tendencí vývoje a budoucích 

podmínek na dosavadních i nových nákupních trzích. Jejich projekce mají snižovat nákupní 

riziko. 

 

2.3 Metodika výzkumu trhu 

Metodika výzkumu trhu je částečně závislá na informačních zdrojích rozlišuje sekundární a 

primární výzkum. 

 

Sekundární výzkum využívá již zpracované statistické údaje nebo další zdroje jako např. 

burzovní a trží zprávy, vlastní tiskoviny dodavatelů, katalogy, prospekty, reklamní 

prostředky, odborné knihy, časopisy, zprávy hospodářských výzkumných institucí atd. 

Sekundární výzkum má svou interní dimenzi, která je tvořena vlastním podnikovým 

informačním systémem. Interní zdroje jsou sice okamžitě disponibilní, ale často je zapotřebí 

je přizpůsobit cílům výzkumu trhu, většinou mívají modulární podobu, odpovídající 

organizačnímu členění podniku. Pro nákupní výzkum trhu jsou podstatná data, která obsahují 

zdroje: 

 statistika nákupu, 

 nákupní zprávy, 

 podnikové noviny, 

 dokumentační servis podniku, 

 přehledy obchodních jednání, 

 záznamy o stavu zásob, 

 zprávy o výsledcích hospodaření podniku, 

 jiné interní zdroje. [20] 

 

Setříděním a vyhodnocením těchto informací je  možno vytvářet  časové řady, obsahující 

údaje: 

 celkový objem trhu (poptávky, nabídky) pro daný produkt, či skupinu produktů, 

 podíl nákupu podniku na dodavatelském trhu a vývojové trendy ve změnách tohoto 

podílu, 

 identifikace hlavních faktorů působících na daném tržním segmentu produktů, 
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 flexibilita nabídky podle potřeb klientů, 

 tržní postavení dodavatelů na trhu, 

 prognózování nákupu podle produktů, dodavatelů apod. 

 

Časové řady umožní odhalit sezónní či konjunkturální výkyvy v nákupu, porovnání 

prognózování poptávky s reálnými možnostmi jejího uspokojení, jako i další parametry, které 

charakterizují kvantitativní a kvalitativní, hmotnou i ekonomickou či teritoriální stránku 

nákupní činnosti. [20] 

 

Primární výzkum znamená, že informace nezískáme ze sekundárních údajů, ale je zapotřebí 

je získat přímým kontaktem s trhem a příslušnými dodavateli. 

 

Informace můžeme rozdělit na: 

 kvantitativní: konstatující kvantifikovatelné věcné skutečnosti (např. počet 

dodavatelů, obor činnosti, velikost podniku apod.) 

 kvalitativní: vysvětlující faktory chování v nákupním procesu, vyplývající ze 

subjektivních charakteristik nákupců – jejich motivy a postoje. Jedná se o výzkum 

demoskopický a ekoskopický. 

 

Demoskopický výzkum se zabývá obchodními subjekty (např. dodavateli) a objektivními i 

subjektivními údaji o nich. K demoskopickým metodám výzkumu patří pozorování, 

experiment, dotazování. Pozorování se užívá jen výjimečně, zato více se využívá experimentu 

(např. nakupování vzorků, zejména služeb). 

 

Ekoskopický výzkum se zabývá výzkumem chování a výsledků jednání dodavatelů. Mezi 

ekoskopické metody náleží spíše dotazování a pozorování a výsledkem bývá odhad tržních 

podílů dodavatelů, analýza skupin dodavatelů, odhad trendů (pro vývoj faktorů tržních podílů 

cen, jakosti a termínů), zjištění cenové elasticity poptávky, odhady konjunkturálních výkyvů. 

Dotazování může mít několik forem: 

a) rozhovor s lidmi na pracovištích 

b) telefonický rozhovor 

c) dotazníky zasílané poštou 

d) e-mail 
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ad a) Dialogy na úrovni podniku formou strukturovaného rozhovoru s pracovníky: 

 vedení, 

 specializovanými nákupci, 

 techniky, kteří realizují konečný produkt, 

 informatiky, zásobovači, obchodními zástupci apod. 

 

Dialogy na úrovni externích organizací s pracovníky: 

 s představiteli oficiálních institucí sektoru, 

 dodavateli na veškerých hierarchických úrovních. 

 

Doporučení k provádění primárního šetření: 

- domluva schůzky s řídícím pracovníkem pro marketingový výzkum 

(porozumění), 

- kontakt s nejschopnějším pracovníkem (po domluvě s jeho 

nadřízeným), 

- začít popisem cílů šetření, 

- objasnit výhody, které průzkum bude mít i pro našeho partnera,  

- ocenit postoj našeho partnera.  

Ad b) Telefonický dialog 

Výhoda: rychlost získání informací a relativně nízké náklady. Délka trvání cca 20 minut. 

 

 Ad c) Dotazníkové šetření poštou zasílaných dotazníků 

Nevýhoda:  Nízká návratnost 

 

Ad d) E- mail 

Výhoda: rychlost, nízké náklady, možnosti jako u dotazníku. 

 Pozorování 

 Experiment[20] 

 

Výsledkem výzkumu trhu jsou dvě základní složky. Výzkum trhu musí určovat východiska 

pro uspokojení potřeb zákazníků tak, aby mohla být učiněna zásadní rozhodnutí pro práci 

celého podniku. Znamená to, že musí poskytnout podklad pro základní marketingové 

prognózy. Jednoduše řečeno, musí na základě konfrontace požadavků trhu a jeho uspokojení 
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jednotlivými nabízejícími s vlastními silnými, slabými stránkami a svými specifickými 

přednostmi a na základě znalostí svých příležitostí a ohrožení určit: 

 

 co vyrábět, eventuálně jaké služby zajišťovat, 

 kolik těchto výrobků či služeb uvažovat z hlediska dlouhodobého, ale i krátkodobého,  

 na které trhy se zaměřit, 

 s jakými cenami a dalšími výhodami pro trh, eventuálně  

 i jakými odbytovými cestami, v rámci jakých kooperačních vztahů apod. [14] 
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3 Nákupní strategie a partnerství s dodavateli 

 

„Výhodný nákup se v oblasti podnikání stává citlivou strategickou zbraní. Ovlivňuje 

totiž nejen vstupní náklady a tím i vlastí chod firmy, ale především finální výstupní 

cenu výrobku, který firma produkuje, nebo cenu služby, kterou daný podnik poskytuje. 

Proto je úloha nákupu tolik důležitá a ve zdravé firmě pečlivě střežená“, napsali 

Perrotin a Heusschen (1999) 

 

Volba vhodné nákupní strategie přímo působí na stav zásob organizace a tak nepřímo 

ovlivňuje výši nákladů na jejich udržování, skladovací ztráty způsobené neproduktivním 

vázáním kapitálu v zásobách.  

Vhodný výběr nakupovaných položek působí i na zpracovatelské náklady. Výhodné fyzikální 

a chemické vlastnosti nakupovaných surovin vedou např. k vyšší výtěžnosti procesů či 

k úsporám energií, účelná konstrukce přepravních obalů snižuje náklady na manipulaci apod. 

Nelze zapomínat ani na náklady spojené s vlastním nákupem. Efektivní organizační struktura 

nákupu ve firmě přispívá k nižším nákladům na provoz útvarů, které nákup zabezpečují, 

stejně jako výběr vhodných komunikačních prostředků pro přenos dat. [5] 

 

3.1 Strategické řízení nákupu 

Na rozdíl od předchozího netržního (monopolního, centrálně determinovaného, deficitního) 

prostředí, je v podmínkách otevřené tržní ekonomiky nutno věnovat zvýšenou pozornost 

strategickému řízení i v nákupu. Bez vlastní dlouhodobější nákupní strategie se podnik 

dostává do vleku vnitřních a vnějších tržních partnerů. Tvorba nákupní marketingové strategie 

není „byrokratickým sestavováním“ dlouhodobého mechanicky pojatého plánu, který je určen 

pro potřeby nadřízených orgánů, ale je tvorbou podkladu (projektu, dokumentu) pro úspěšný 

nákupní a vůbec podnikový management. Proces tvorby strategického dokumentu zahrnuje 

aktivity průzkumné, analytické, predikční a rozhodovací, jakož i implementační a kontrolní. 

Nejdůležitější je fáze rozhodovací – projekční. Vychází z výsledků analýzy a predikce, 

z vrcholových cílů strategie firmy jako celku a z údajů o plnění předchozích strategických 

cílů. 
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Řízení nákupu patří bezesporu mezi nejdůležitější řídící aktivity na ose základního hmotného 

a informačního toku. Mezi jeho základní funkce, jak už jsem výše uvedl, patří efektivní 

zabezpečení všech procesů v podniku, ať už výrobních či nevýrobních, surovinami, 

materiálem a výrobky v potřebném množství, sortimentu, kvalitě a času.  

Splnění této základní funkce předpokládá včasnou predikci budoucích potřeb, průzkum 

zdrojů, správné rozhodnutí o zdroji – tedy dodavateli, jakož i o podmínkách nákupu. 

Řízení se odvíjí jak v rámci strategického, tak i operativního řízení. Při strategickém řízení se 

klade důraz na součinnost s vývojem a přípravou výroby při rozhodování o optimální 

materiálové variantě pro příslušný výrobek.  

 

Každý podnik by měl mít dlouhodobější nákupní strategii, která se může pozitivně projevit ve 

výsledcích podniku. Musí dbát na tyto možné problémy či důležité oblasti:  

 Chyby při výběru dodavatele se mohou velmi často projevit těmito selháními: časová 

selhání, špatná kvalita, ekonomicky neefektivní zásobení vnitropodnikových potřeb.  

To vše může výrobu velmi negativně ovlivnit, dále to má za následek neuspokojení 

potřeb odběratelů a velmi výrazně to může narušit konkurenceschopnost podniku na 

trhu. Všechna tato selhání mají dopad na výši nákladů, tržeb a v konečné fázi na celý 

výsledek hospodaření. 

 Z podobných důvodů se můžou chyby ve strategii vůči dodavateli projevit ve zbytečně 

velkých zásobách, což vede opět k neefektivnímu hospodaření s financemi. 

 Negativní dopad na strategii firmy má i nedostatečná aktivita při nákupu optimálních 

materiálových zásob pro výrobek. Maximální využití informací je pro nákup z tohoto 

hlediska nezbytné, správné a včasné využití těchto informací může být pro podnik 

nenahraditelné. 

 Pro strategii podniku je velmi důležité rozhodování „nakoupit-vyrobit-kooperovat-

zaměnit“. Toto rozhodnutí může velmi výrazně ovlivnit jeho podnikatelské výsledky.  

 Důležitou strategickou oblastí, kde se může pozitivně i negativně projevit strategická 

role nákupu, je oblast jakosti finálních výrobků. 

 Přední strategickou roli plní útvar nákupu tím, že je důležitým článkem v oblasti 

podnikové logistiky, tj. při řešení nejen vstupů do podniku, skladového hospodářství, 

toku materiálů, ale i  výrobků uvnitř podniku. Mezi nejdůležitější patří otázka, zda 

usilovat ve vztahu k dodavatelům o režim just-in-time (řízení toku bez zásob) či režim 

just-in-case (který předpokládá vytváření a udržování zásob na určité úrovni a jejich 
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postupné čerpání podle vzniklých potřeb). Toto rozhodnutí silně ovlivňuje intenzitu a 

strukturu toku materiálů a výrobků, náklady na tyto toky, ale i zásoby a náklady jimi 

vyvolané. 

 Zásadní vliv na nákup je schopnost pružně a efektivně reagovat na veškeré změny 

poptávky na straně výstupu (prodeje).  

 

Součástí strategického řízení nákupu jsou 4 základní soubory činností: 

 účast nákupu na tvorbě materiálové strategie ve fázi vývoje, technické přípravy 

nových a zdokonalených výrobků a technologie výroby, 

 dlouhodobý průzkum a prognózování materiálových potřeb a zdrojů, 

 dlouhodobá strategie nákupních a obchodních vztahů, 

 strategické řízení zásob. 

 

3.2 Strategický marketingový dokument nákupu 

Obsahem procesu tvorby (projektování) nákupního marketingového strategického dokumentu 

(plánu, projektu) je soubor aktivit, které lze chronologicky a logicky uspořádat do několika 

fází: 

 Fáze průzkumná, která zahrnuje především nákupní výzkum trhu, identifikaci 

potenciálních dodavatelů, soustředění nabídek, vyjasnění a kompletaci podkladů 

(soubor informací vnitřního informačního systému firmy) nezbytných pro následující 

fáze tvorby strategie. 

 Fáze analytická, která zahrnuje zhodnocení výsledků výzkumu dodavatelského trhu, 

jakož i dalších parametrů ve stavu nabídky a makroekonomických a legislativních 

podmínek důležitých pro další fázi tvorby strategického dokumentu. Součástí 

dokumentu je i analýza vnějších podmínek, pokud jde o příležitosti a hrozby, jakož i 

jejich konfrontace s vnitřními podmínkami firmy, zejména pokud jde o silné a slabé 

stránky podniku (analýza SWOT). 

 Fáze predikční je procesem identifikace a předvídání budoucích potřeb 

vnitropodnikových spotřebitelů ve strategickém období, jakož i změn parametrů 

vnějších podmínek, které budou působit na rozsah a strukturu potřeb i způsob jejich 

uspokojování. 
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 Fáze rozhodovací – projekční, jejímž obsahem je volba a formulování strategických 

cílů, jakož i rozhodování o nejvhodnějších způsobech jejich dosahování. Důležitou 

složkou je výběr operací s nástroji nákupního materiálového mixu, volba dodavatelů 

(subdodavatelů) a rozhodování o zásobách a režimu jejich tvorby a užití. Součástí této 

fáze je i hodnocení navrhovaných variant a volba varianty optimální, včetně 

vyhodnocení vlivu na realizaci vrcholných strategických cílů firmy. 

 Fáze implementační, kontrolní a korekční zahrnuje přípravu nástrojů marketingového 

nákupního mixu až do konkrétní prováděcí podoby, kdy je stanovena odpovědnost, 

místo realizace, způsob realizace a termín, jakož i konkrétní náročnost na zdroje, dále 

pak provádění kontroly a případné korekce strategického dokumentu podle nastalých 

změn v podmínkách či v předchozích fázích realizace. 

 

Nejdůležitější fází při přípravě strategického plánu je fáze rozhodovací – projekční, která 

vychází z výsledků analýzy a predikce, z cílů vrcholové strategie firmy a vyhodnocení 

průběhu realizace cílů současné strategie. Tato fáze vrcholí rozhodnutím o optimální variantě. 

[15] 

 

3.3 Partnerství s dodavateli 

„Takřka každá organizace vynakládá nemalé prostředky na nákup hmotných i 

informačních vstupů. Také proto musí organizace, které nastoupily cestu 

podnikatelské excelence, ve vztazích mezi odběrateli a dodavateli vytvářet novou 

kvalitu: dodavatele postupně přestávají vnímat jako protivníky a soupeře a přecházejí 

ke strategii partnerských vztahů s dodavateli“, napsal Nenadál (2006). 

 

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

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

Firma si totiž musí být jista, že vyhovují jejím požadavkům. I ta nejlepší obchodní strategie 

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

 

Všechna partnerství, bez ohledu na kategorie, mají přirozený cyklus a procházejí těmito 

fázemi: 

 počáteční koncepce,  

 prvotní proces identifikace partnerské spolupráce a předběžná struktura, 
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 rozvoj partnerství strategie a formalizaci,  

 realizace partnerství,  

 dodání,  

 následné akce. [4] 

Většina společností byla pod vlivem současné hospodářské situace nucena zavést nová 

opatření v oblasti nákupu. Vyplývá to z pravidelného průzkumu Ernst & Young „Praxe 

v oblasti řízení nákupu a zásobování“ provedeného mezi předními společnostmi v České 

republice. Mezi nejčastější opatření patří optimalizace procesů v nákupním oddělení, 

přehodnocení podmínek s klíčovými dodavateli včetně revize dodavatelských smluv, jednání 

o platebních a dodacích podmínkách a cenová vyjednávání. Téměř polovina společností již 

přistoupila ke snižování počtu zaměstnanců v nákupním oddělení, přitom by bylo možné 

řadově větší přínosy získat užší spoluprací s dodavateli.  

Nákupní oddělení mají pod kontrolou obvykle 75 % - 100 % výdajů společnosti a proto mají 

strategický význam při implementaci programů na snižování nákladů. Snižování nákladů 

v oblasti nákupu a zásobování má velký dopad jak na řízení pracovního kapitálu, tak na 

finanční toky společností. Možnosti úspory na straně materiálových vstupů, osobních a 

fixních nákladů jsou přitom při současné globální konkurenci značně omezené. V současných 

ekonomických podmínkách, kdy dochází ke zvyšování tlaku na ceny, lze úspěšného snížení 

nákladů v oblasti nákupu dosáhnout zejména optimalizací dodavatelského řetězce a interních 

procesů spojených s pohybem materiálů i informací a snížením nákladů pro odběratele i 

dodavatele. [18] 

 

3.4 Řízení vztahů s dodavateli 

Partnerství s dodavateli se stalo jedním z nejaktuálnějších témat v oblasti mezipodnikových 

vztahů. Obchodní tlaky, způsobené např. zkracováním životního cyklu výrobků nebo globální 

konkurencí, vedou k tomu, že podnikání je příliš složité a nákladné, než aby v něm mohl 

jednotlivý podnik působit zcela osamoceně. Přestože o partnerství obecně je velký zájem, 

stále ještě existuje hodně zavádějících názorů na to, co přesně zakládá partnerství a kdy má 

smysl partnerství vytvářet. [1] 
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Partnerství lze definovat jako speciální obchodní vztah založený na vzájemné důvěře, 

otevřenosti, sdílení rizik a sdílení zisků, který (zúčastněným stranám) přináší konkurenční 

výhodu a jehož výsledkem je vyšší podnikatelský výkon, než by byly zúčastněné podniky 

schopny dosáhnout jednotlivě. [2] 

 

Pokud jsou vztahy mezi odběratelem a dodavatelem rozvíjeny na bázi partnerství, projeví se 

to v dlouhodobých pozitivních efektech mimo jiné v těchto oblastech: 

 

 odběratel může spolehlivým dodavatelům nabízet preferenční a dlouhodobé kontrakty, 

a tím je pozitivně motivovat, 

 dodavatelé nebudou žít v trvalé nejistotě a budou ochotni vynakládat zdroje jak na 

rozvoj lidí, tak i technologií a svých produktů, 

 dodavatelé nebudou muset vynakládat tolik energie a zdrojů na vyhledávání nových 

odběratelů, čímž dále přispějí ke snižování svých nákladů, 

 nižší náklady mohou být východiskem pro nabídky atraktivnějších cen odběratelům 

bez zhoršování ekonomické výkonnosti dodavatele, 

 sníží se variabilita (kolísání) hodnot znaku jakosti dodávek, což bude pozitivně 

působit na celkovou spolehlivost odběratele plnit požadavky svých obchodních 

partnerů, 

 aniž si to odběratel i dodavatel musí uvědomit, jejich vazby spolupráce, komunikace a 

oboustranná snaha o neustálé zlepšování vytvoří pevný rámec skutečného 

strategického partnerství. [7] 

 

Vztahy mezi organizacemi mohou mít různou povahu: od běžných obchodních vztahů, které 

spočívají buď v jednorázových obchodech, nebo vícenásobných transakcích, až po vertikální 

integraci dvou podniků. Typy vztahů v rámci tohoto rozmezí jsou znázorněny na obr. 3.1. 

Většina vztahů mezi podniky má povahu běžných obchodních vztahů: dva podniky spolu 

navzájem obchodují, často i v průběhu delšího časového období, kdy obchodní výměna 

zahrnuje řadu transakcí. Neexistuje však důvod pro společné zapojení a společné operace 

těchto dvou podniků.  

Partnerství není totéž, co společný podnik nebo strategická aliance, což jsou vztahy, které 

obvykle zahrnují určitý stupeň majetkové spoluúčasti obou stran. Partnerství nelze zaměňovat 

ani s vertikální integrací podniků. Přesto může správně řízené partnerství přinést podnikům 
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velmi podobné efekty a přínosy, jako jsou přínosy ze společného podniku nebo vertikální 

integrace. 

 

Za partnerství lze považovat následující typy spolupráce: 

 

 Typ I. Zúčastněné organizace se navzájem uznávají jako partneři a v omezeném 

měřítku koordinují své činnosti a plánování. Partnerství má obvykle 

krátkodobý cíl a zahrnuje pouze jednu divizi nebo funkční oblast v rámci 

každé organizace. 

 Typ II. Zúčastněné organizace přecházejí od koordinace činností k integraci svých 

činností. Partnerství není uzavřeno s tím, že bude trvat „navěky“, ale má 

dlouhodobý charakter. Do partnerských vztahů je zapojeno více divizí a 

funkcí v rámci obou organizací. 

 Typ III. Organizace zaznamenávají významnou úroveň integrace. Obě strany na sebe 

navzájem pohlížejí jako na rozšíření své vlastní organizace. Obvykle není 

stanoveno nějaké konečné datum partnerství. [2] 

 

Obr. 3.1 Typy partnerství 

 

(Zdroj: Lambert, Stock, Ellram 2005) 
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3.5 Fáze procesu řízení vztahu s dodavateli 

Na obr. 3.2 je znázorněno pět fází nákupního procesu, při kterém dochází k řízení vztahů 

s dodavateli. Proces postupuje od zjištění potřeby provést určitý nákup až po průběžné 

hodnocení a následnou kontrolu. Vedoucí nákupu obvykle při provádění nákupního 

rozhodnutí zvažuje širokou škálu faktorů. K těmto faktorům patří např. celková doba dodání, 

včasnost dodávek, schopnost urychlit dodávky, konkurenční ceny, nebo poprodejní podpora. 

[1] 

 

Obr. 3.2 Pět fází při výběru dodavatelů a řízení dodavatelských vztahů 

 

 

(Zdroj: Lambert, Stock, Ellram 2005) 

1. fáze – přípravná fáze 

- vznik potřeby koupě určitého produktu 

- vytvoření týmu (v případě potřeby) 

 

2. fáze – identifikace potenciálních dodavatelů 

- stanovení kritérií výběru/přístup k volbě 

- identifikace potenciálních dodavatelů 

3. fáze – prozkoumání a výběr dodavatele 

- kontaktování potenciálních dodavatelů 

- ohodnocení dodavatelů 

- volba 

4. fáze – navázání vztahu 

- dokumentování původních očekávání a kontaktů 

- věnování vysoké míry pozornosti 

- poskytování rychlé zpětné vazby 

5. fáze – ohodnocení vztahu 

- pokračování na současné úrovni 

- rozšíření/budování vztahu 

- omezení/zrušení vztahu 
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3.6 Výběr vhodných dodavatelů 

Za účelem realizace efektivní nákupní činnosti je zapotřebí mít k dispozici více potenciálních 

dodavatelů, aby podnik mohl zvažovat jejich vhodnost nebo v případě změny situace, kdy 

nemůže být současnými dodavateli obsloužen podle jeho představ, má mít reálnou možnost 

obrátit se jinam. V opačném případě totiž odběrateli hrozí ztráty související s nutností 

urychleně zajistit dodavatele náhradního. Navíc může patrná závislost na jediném dodavateli 

vést k jeho záměrnému zvyšování cen, či diktování dalších podmínek.  

 

Při výběru dodavatelů by se měl podnik vyhnout dvěma nebezpečným návykům:  

 přílišnému spoléhání na důvěrně známé a sympatické osoby, 

 příliš náhlým rozhodnutím a ukončení vyhledávání informací o dalších 

potencionálních dodavatelích. [6] 

 

Výběr vhodných dodavatelů patří mezi jednu z nejdůležitějších činností v podniku. V rámci 

procesu nákupu či pořizování se tato činnost stává jednou ze stěžejních a je zapotřebí brát 

v úvahu kupní proces jako jeden celek. Z tohoto důvodu rozhoduje o vhodném dodavateli více 

osob, které tvoří takzvanou „rozhodovací jednotku“. Každý podnik se skládá z různých úseků 

a zástupci těchto úseků mají možnost ze svého pohledu rozhodnout o správném dodavateli. 

Jejich názory a námitky mají velký vliv na konečné rozhodnutí. 

 

Procesy hodnocení a výběru vhodných dodavatelů se liší použitými přístupy, náročností, 

spektrem zvolených kritérií, způsobem vyhodnocování a co je také zajímavé, i mírou 

pochopení jejich podstaty. Nicméně argumentů, proč bychom měli seriózně hodnotit a vybírat 

své dodavatele, je více. Tyto činnosti například: 

 umožňují poznat, kteří z potenciálních dodavatelů budou schopni přispívat 

k naplňování politiky a strategie odběratelské organizace, 

 identifikují dlouhodobou schopnost dodavatelů plnit požadavky odběratelů, 

 přispívají k snižování nákladů obou obchodních partnerů, 

 podporují oboustranně efektivní spolupráci, 

 jsou účinnou formou učení, která partnerům umožňuje poznat dobrou i špatnou praxi. 

[7] 
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4 Profil firmy Resorbent 

 

Společnost RESORBENT byla založena v roce 1999 se sídlem v Ostravě - České republice. 

Cílem firmy je nákup, výroba a prodej uhlíkatých materiálů v nejširší podobě - od antracitu, 

uhlí, aktivního uhlí, koksu, petrolejového koksu, kalcinované formy antracitu a smolného 

koksu - až po nabídku sorbentů.  

 

Součástí dodávek je plný výrobní a obchodní servis včetně třídění a balení dle požadavků 

zákazníka ve skladech v České republice a Chorvatsku. Firma zajišťuje i reaktivaci sorbentů 

pro velký okruh zákazníků zejména v aplikacích čištění vzduchu a vody. Dodávky uhlíkatých 

materiálů jsou realizovány zvláště ocelárnám a slévárnám.  

Společnost RESORBENT  exportuje do zemí EU a do ostatních zemí Střední Evropy.  

 

Základní finanční a ekonomické údaje jsou uvedeny v tabulce 4.1. 

 

 

Tabulka 4.1 Základní a ekonomické údaje firmy Resorbent s.r.o   

OBCHODNÍ MARŽE 8 480 (tržby za zboží - náklady na prodané zboží) 

PŘIDANÁ HODNOTA 12 213 (obchodní marže + výroba - výrobní spotřeba) 

PROVOZNÍ HV +2 747 

FINANČNÍ HV -996 

HV ZA BĚŽNOU ČINNOST 3 200 

MIMOŘÁDNÝ HV 0 

HV ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 699 

HV PŘED ZDANĚNÍM 1 751 

(Zdroj: Rozvaha a výsledovka firmy za období 1. 1. – 31. 12. 2009  - v tis.Kč) 
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4.1 Činnost firmy 

 

Firma zaměstnává v průměru 12 zaměstnanců a skládá se ze dvou divizí: 

 

 První se zabývá pouze aktivním uhlím a to nákupem, prodejem i jeho regenerací, 

kterou firma provádí ve městě Pischeldorf v Rakousku. Aktivní uhlí se dováží z Číny 

a Indonésie a jeho roční objem je v průměru 1 000 tun. 

 Druhá divize se zabývá problematikou ostatních uhlíkatých materiálů, jako jsou uhlí, 

koks, hnědouhelný koks, kalcinovaný petrolejový koks, kalcinovaný antracit, 

grafitizovaný petrolejový koks, grafitové elektrody a plněné profily. Import uvedených 

materiálů se provádí z Číny, JAR, Ruska, Ukrajiny, Německa a Polska, přičemž 

z Německa, Číny a JAR se dováží pouze materiály s vyšší přidanou hodnotou. 

Celkový roční objem těchto materiálů je přibližně 20 000 tun. 

 

Importovaný materiál končí z menší  části přímo u zákazníků a zbylá část v centrálních 

skladech firmy, které se nacházejí v Ostravě ve Vítkovicích, dále v Karviné v areálu Barbora 

(bývalý důl Dukla) a taktéž ve Studénce. Sklady jsou vybaveny portálovými jeřáby, 

nakladači, vysokozdvižnými vozíky i balícími linkami. V těchto skladech dochází 

k následným operacím, které se týkají vyložení a balení materiálů a to od 25 kg pytlů až po 

big bagy o hmotnosti 1 tuny. 

 

Koncovými zákazníky společnosti jsou: 

 

 aktivní uhlí:    lakovny 

     čističky odpadních vod 

 

 ostatní uhlíkaté materiály: ocelárny 

     slévárny 

     cukrovary 

     vápenky 

     uhelné sklady 
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Export je prováděn do zemí: Německo, Polsko, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, 

Bosna a Hercegovina, Srbsko a Rumunsko, jak je znázorněno na obr. 4.1.   

     

Obr. 4.1 Působnost firmy Resorbent v oblasti exportu 

 

(Zdroj: vytvořeno autorem) 

 

4.2 Produkty a služby firmou nabízené   

4.2.1 Sorbenty 

 

Mezi sorbety patří aktivní uhlí, aktivní koks a antracit. 

 

Aktivní uhlí 

- peletované (válečky, prům.: 1,5mm; 3mm; 4 mm, >1000 m²/g 

- granulované (4x6, 8x30, 12x40 aj.) 

- index metylénové modři > 230 mg/g, jodové č. 900 -1100 mg/g  

- práškové (< 75 µ (200), < 45 µ (325), 1200 m² /g) 

- impregnované (odstraňování kyselých plynů, aminů, čpavku, rtuti, formaldehydu aj.) 
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Reaktivace nasyceného aktivního uhlí je prováděna v rotační peci protiproudem aktivačního 

média (spaliny a vodní pára) při postupném nárůstu teploty na 820 - 850 °C a době zdržení 30 

minut. 

 

Aktivní koks  

- záchyt furanů a dioxinů na spalovnách, čištění vod 

- zrnění 1 - 5 mm, 2- 5 mm, 0 - 0,4 mm, d50 = 24 µ  

 

Antracit 

- zrnění 0,6 - 1,5 mm, 1,4 - 2,5 mm, 2 -4,5 mm  

 

4.2.2 Uhlíkaté materiály na nauhličování oceli a litin a materiály na 
napěňování strusky  

 

Do této skupiny patří: 

 

 kalcinované druhy antracitu,  

 kalcinované druhy petrolejového a smolného koksu,  

 grafitizované formy kalcinovaného petrolejového koksu,  

 grafit syntetický a přírodní,  

 nauhličovadla a uhlíkaté materiály na bázi černouhelného koksu, hnědouhelného 

koksu, antracitu a uhlí.  

 

Materiály jsou nabízeny v široké škále kvalit s obsahem síry od 1% do 0,01%. Zrnění je 

připraveno dle přání odběratele např. 0,2 - 3mm; 1 - 5mm a 3 - 8mm.  

 

Balení a doprava je taktéž připravena dle požadavků: 

- 25kg pytle 

- big bagy ( 600kg, 1000kg ) 

- volně loženo 
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4.2.3 Ostatní produkty 

 

Mezi další produkty nabízené společností patří plněné profily na modifikaci oceli a litin, 

dodávky sody a bazénové chemie. 

 

V základní nabídce plněných profilů jsou tyto modifikátory: 

 

 síra S  

 uhlík C  

 silicid vápenatý CaSi  

 silicid železnatý FeSi  

 hliník Al   

Plněné profily jsou dodávány v průměrech 13mm a 9mm  

a v ca.1 - 2t baleních. 

 

Dodávky sody: 

 

 kalcinovaná soda lehká (pytle, big bags)  

 

Bazénová chemie: 

 

 dezinfekce po zimní sezóně  

 multifunkční tablety (4 funkce)  

 pH +, pH- 

 flokulanty (odstranění zákalů)  

 algicidy (proti růstu řas)  
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5 Obecná situace na trhu s nauhličovaly 
 

Protože se má diplomová práce zaměřuje na nauhličovadla, bude v další části rozvedena 

situace na trhu s nejvýznamnějšími nauhličovaly. Tyto patří k surovinám, které se používají k 

hrubému nauhličení při tavení oceli, dále jako suroviny pro jemné nauhličení při mimopecním 

zpracování, pro napěnění strusky při tavení oceli v elektrické obloukové peci a jako přísada 

do formovacích směsí. 

Na trhu existuje více druhů nauhličovadel, která se liší obsahem uhlíku, síry a popela. Jako 

hlavní můžeme uvést kalcinovaný antracit, kalcinovaný petrolejový koks nebo grafitizovanou 

formu petrolejového koksu. 

5.1 Kalcinovaný antracit 

Vyrábí se zahřátím v rotační peci přibližně na 1250°C a to na 30 minut. Při kalcinačním 

procesu dojde ke snížení nečistot a kontaminačních příměsí, jako je např. obsah síry, vlhkosti, 

prchavých látek a změní se krystalická mřížka. Charakteristika kalcinovaného antracitu je 

znázorněna v tabulce 5.1. 

Tabulka 5.1 Kalcinovaný antracit-charakteristika 

Materiál Kalcinovaný antracit - KAT 

Použití Nauhličovadlo pro výrobu šedé litiny a oceli 

Určeno Pro všechny formy nauhličování ve slévárnách a ocelárnách 

Charakteristické znaky : 

CHEMICKÉ SLOŽENÍ Ukazatel Jednotka Rozmezí 
Průměrná 
hodnota 

Uhlík Cd hm. % 94,00 - 96,00 95,40 

Síra Sd hm. % 0,10 - 0,15 0,12 

Vodík Hd hm. % 0,10 - 0,50 0,25 

Dusík Nd hm. % 0,30 - 0,60 0,45 

Prchavá hořlavina Vdaf hm. % 0,90 - 1,30 0,98 

Popelovina Ad hm. % 3,40 - 3,90 3,80 

Vlhkost Wrt hm. % 0,20 - 0,50 0,35 

Měrná hmotnost V kg.m-3 1 300 1 300 

Výhřevnost Qrt MJ.kg-1 min 30,00 31,00 

Granulometrie 1-3 mm, 3 - 8 mm, 3 - 5 mm 

 

(Zdroj: http://www.antrak.cz/produkty_site/nauhlicovadla.htm; 29. 5. 2011) 

http://www.antrak.cz/produkty_site/nauhlicovadla.htm
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Výchozí surovinou je antracit, znázorněný na obr. 5.1, který se těží. Je to typ černého uhlí, 

který je dán jeho kvalitou. Tato se odvozuje z obsahu uhlíku v celkovém složení horniny. Čím 

více uhlíku se v černém uhlí nachází, tím kvalitnější toto uhlí je. Obsah uhlíku je pak přímo 

závislý na době, kdy uhlí vznikalo. Starší uhlí procházelo prouhelňováním déle, takže obsah 

uhlíku je vyšší než u uhlí mladšího. Tato vlastnost má hlavní vliv na výhřevnost – uhlíkem 

bohatší černé uhlí ji má vyšší. Nejkvalitnějším typem černého uhlí je tedy antracit.  

Obr. 5.1 Antracit 

 

(Zdroj: vytvořeno autorem) 

Největším producentem černého uhlí na světě je Čína, která je ale současně i největším 

spotřebitelem, jelikož velká část jejího energetického průmyslu je založena na spalování uhlí. 

Převážná část vytěženého černého uhlí tak zůstane na domácím trhu a není určena pro export. 

Největším exportérem černého uhlí je pak Austrálie následovaná Indonésií a Spojenými státy 

Americkými. V roce 1985 se celosvětová těžba černého uhlí pohybovala okolo 3 miliard tun a 

v roce 2010 se měla pohybovat kolem 4 miliard tun. 

5.2 Kalcinovaný petrolejový koks 
 

Výchozí surovinou pro jeho výrobu je petrolejový (ropný) koks, což je pevný zbytek získaný 

rafinací ropy, obsahuje ale příliš mnoho nečistot na to, aby mohl být využíván v 

metalurgických aplikacích.  

Kalcinovaný petrolejový koks je surovina, která je zdrojem téměř čistého uhlíku (viz tabulka 

5.2). 

Kalcinace ropného koksu je proces znázorněný na obr. 5.2, kdy se syrový ropný koks 

v rotačních pecích zahřeje na teplotu 1200-1350°C nebo vyšší. Tento proces surovinu zbaví 
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nežádoucí vlhkosti a těkavých látek. Surovina je vhodná při výrobě hliníku, kde se jí 

spotřebuje 75% světové produkce. Zatímco průmysl hliníku spotřebovává značnou část 

kalcinovaného petrolejového koksu, zbývajících 25% se spotřebuje v metalurgickém 

průmyslu, kde slouží jako zdroj uhlíku při výrobě titanové běloby, oceli a v některých 

chemických procesech.  

V poslední době je snaha nahradit tuto surovinu kalcinovaným antracitem, což je možné 

v hutním průmyslu, nikoliv ale při výrobě hliníku. 

 

 

Obr. 5.2  Kalcinační proces ropného koksu 

 

 

 

(Zdroj:http://www.metso.com/miningandconstruction/mm_pyro.nsf/WebWID/WTB-041116-

2256F-0C6CF; 18. 9. 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metso.com/miningandconstruction/mm_pyro.nsf/WebWID/WTB-041116-2256F-0C6CF
http://www.metso.com/miningandconstruction/mm_pyro.nsf/WebWID/WTB-041116-2256F-0C6CF
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Tabulka 5.2 Kalcinovaný petrolejový koks-charakteristika 

Materiál Kalcinovaný petrolejový koks CC 

Použití Nauhličovadlo pro výrobu šedé litiny a oceli 

Určeno Pro všechny formy nauhličování ve slévárnách a ocelárnách 

Charakteristické znaky : 

CHEMICKÉ SLOŽENÍ Ukazatel Jednotka Rozmezí 
Průměrná 

hodnota 

Uhlík Cd hm. % 98,10 - 99,30 98,30 

Síra Sd hm. % 0,75 - 0,85 0,78 

Vodík Hd hm. % 0,10 - 0,15 0,10 

Dusík Nd hm. % 0,25 - 0,80 0,28 

Prchavá hořlavina Vdaf hm. % 0,12 - 0,40 0,30 

Popelovina Ad hm. % 0,45 - 0,60 0,55 

Vlhkost Wrt hm. % 0,06 - 0,20 0,20 

Měrná hmotnost V kg.m-3 1 817 1 817 

Granulometrie 0,2 - 4 mm, 4 - 8 mm, 8 - 12 mm, 4 - 12 mm  

 

(Zdroj: http://www.antrak.cz/produkty_site/nauhlicovadla.htm; 29. 5. 2011) 

 

 

5.3 Grafitizovaná forma petrolejového koksu 

Výchozí surovinou pro výrobu je kalcinovaný petrolejový koks. Vyrábí se v pecích s vysokou 

teplotou. Před zavedením do pecí je materiál drcen, prosíván a směšován na odpovídající 

zrnitost. Velmi vysoká teplota, kontinuální, elektro-termální výrobní proces vystavuje 

surovinu teplotám přesahujícím 2760°C. Nečistoty nebo kontaminační příměsi jako je síra, 

vlhkost, popel, prchavé látky a plyny (vodík, dusík a kyslík) jsou při tomto procesu 

eliminovány, což nám ukazují hodnoty v tabulce 5.3. Současně se koks grafitizuje, zvyšuje se 

chemická čistota a morfologicky se vytváří krystalický uhlík.  

 

 

 

http://www.antrak.cz/produkty_site/nauhlicovadla.htm
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Tabulka 5.3 Grafitizovaná forma petrolejového koksu-charakteristika 

Materiál Grafitové nauhličovadlo speciální extra grafit  

Použití Speciální nauhličovadlo pro výrobu tvárné litiny a oceli 

Určeno 
Pro vyšší stupeň nauhličování, se zvláštním důrazem na vysokou čistotu, rychlou 
rozpustnost, s velmi nízkými obsahy síry, dusíku a vodíku 

Charakteristické znaky : 

CHEMICKÉ SLOŽENÍ Ukazatel Jednotka Rozmezí 
Průměrná 
hodnota 

Uhlík Cd hm. % 99,77 - 99,90 99,82 

Síra Sd hm. % 0,01 - 0,025 0,018 

Vodík Hd hm. % 15 - 70 0,004 

Dusík Nd hm. % 30 - 80 0,005 

Kyslík O hm. % 150 - 450 0,03 

Prchavá hořlavina Vdaf hm. % 0,08 - 0,09 0,085 

Popelovina Ad hm. % 0,12 -0,25 0,18 

Vlhkost Wrt hm. % 0,02 - 0,10 0,05 

Měrná hmotnost V kg.m-3   

Granulometrie 0,2 - 4 mm, 4 - 9 mm, 0, 2 -9 mm, 0,8 -9 mm, 0,2 - 0,8 mm 

 

(Zdroj: http://www.antrak.cz/produkty_site/nauhlicovadla.htm; 29. 5. 2011) 

 

Tato surovina je z velké části využívána pro výrobu oceli s vysokým obsahem uhlíku, oceli 

pro ocelové kordy na výstelku pneumatik, těžké desky, kolejnice, ložiskovou ocel, speciální 

sochorové druhy oceli a douhličovací přídavky do konvenčních uhlíkových pecí. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antrak.cz/produkty_site/nauhlicovadla.htm
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6 Určení nákupní strategie použitím Kraljicova modelu 
 

 

Kromě snižování transakčních nákladů se nákup poslední dobou více zabývá rozvojem 

dodavatelsko-odběratelských vztahů. Firmy samozřejmě nechtějí budovat nadstandardní 

vztahy se všemi dodavateli. Podle Paretova pravidla 80% celkových výdajů připadá na 20% 

dodavatelů. Jsou to právě tito dodavatelé, kteří jsou spojeni s největšími firemními výdaji, u 

kterých se podnik bude snažit o budování bližších vzájemných vztahů.  

 

Užitečným nástrojem pro analýzu nákupního portfolia je Kraljicova matice. Jak lze vidět na 

obrázku 6.1, tato matice je rozdělena na čtyři kvadranty, do kterých jsou komodity nebo 

dodavatelé rozděleni podle toho, jaký mají finanční dopad na společnost a jaké představují 

riziko v případě nedodání. [3] 

 

Kraljicovu metodu jsem použil pro firmu Resorbent k vyhodnocení dodavatelů týkající se 

jejich užitečnosti a nepostradatelnosti pro tuto firmu.  

 

Aplikace tohoto modelu zahrnuje čtyři kroky: [19]  

 klasifikace dodavatelů - vytvoření Kraljicovy matice a jejich začlenění do jednotlivých 

skupin (viz obr. 6.1), 

 analýza trhu – Porterův model pěti sil (viz obr. 6.2), 

 určení strategického postavení - srovnání vlastní vyjednávací síly s vyjednávací silou 

strategických dodavatelů formou matice strategického postavení (viz obr. 6.3), 

 volba vhodné nákupní strategie na základě matice strategického postavení (viz obr. 

6.3). 

 

6.1 Klasifikace dodavatelů 

 

Začal jsem tříděním dodavatelů podle rizika dodání a finančního dopadu pro firmu. 

 Kvadrant I-substituční: 

Jde o takové dodavatele, jejichž finanční dopad je značný, avšak dodací riziko je nízké. U 

těchto dodavatelů využíváme jejich konkurence, takže zde lze dobře vyjednávat o ceně a 

rovněž o lepší úrovni služeb s tím spojených. Smlouvy uzavíráme pouze krátkodobé, 

abychom se vyhnuli případným obtížím, které by mohly nastat v případě předčasného 
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ukončení spolupráce a vyvázání se z těchto smluvních vztahů. V této době má firma 

Resorbent dva dodavatele, kteří spadají do tohoto kvadrantu Kraljicovy matice. Jedná se o 

firmu Oxbow z USA, která je dodavatelem kalcinovaného petrolejového koksu a o firmu 

Carbon International GB, která je taktéž dodavatelem kalcinovaného petrolejového koksu. 

Není předpoklad, že by se tyto firmy s tímto sortimentem staly do budoucna strategickými 

dodavateli pro firmu Resorbent. 

 

 Kvadrant II-strategické: 

Jako strategické nebo kritické označujeme ty dodavatele, jejichž finanční dopad i dodací 

riziko je značné. Riziko by bylo značné v případě nedodání zboží od těchto dodavatelů, 

jelikož se jedná o převážnou část produkce, se kterou Firma Resorbent obchoduje. Nakupuje 

tři základní komodity od tří, pro firmu, strategických dodavatelů. Dodavatelem kalcinovaného 

antracitu je firma VUM Žiar nad Hronom ze Slovenska. Grafitizovaný petrolejový koks 

dodává firma SUPERIOR Graphite z USA/Švédska a dodavatelem kalcinovaného 

petrolejového koksu je firma ÖMV Burghausen z Německa.  S těmito dodavateli má firma 

uzavřené dlouhodobé smlouvy a odebírá od nich převážné množství surovin, se kterým dále 

obchoduje. 

 

 Kvadrant III-bezproblémové: 

Bezproblémoví dodavatelé nepředstavují velké rizika v případě nedodání a ani nemají velký 

finanční dopad. Firma takto udržuje obchodní vztahy se dvěma dodavateli, od kterých odebírá 

minimální množství surovin, tímto způsobem s nimi udržuje obchodní vztahy, aby v případě 

potíží na trhu měla od koho odebírat komodity, se kterými obchoduje.  

Firma Resorbent takto obchoduje s firmou ELSID Rumunsko, od které odebírá určité 

množství grafitizovaného petrolejového koksu a rovněž i kalcinovaný petrolejový koks. 

Druhou firmou je LARPEN Metallurgical Service z USA, jež je dodavatelem grafitizovaného 

petrolejového koksu. 

 

 Kvadrant IV-úzkoprofilové: 

U těchto dodavatelů jsou dodací rizika značná, avšak finanční dopad je jen malý. Obvyklá 

strategie při obchodování s těmito dodavateli je zabezpečení dodávek, případně naskladnění i 

za cenu, že nebudou spotřebovány, neboť ztráty způsobené vázáním kapitálu nebudou velké. 

Resorbent tímto způsobem udržuje vztahy s asijskými dodavateli a to konkrétně z Číny. Tito 

dodavatelé jsou schopní dodat veškeré komodity, se kterými firma obchoduje. Firma již 
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s nimi obchodní zkušenosti má, ale přesvědčila se, že spolehlivost těchto obchodních partnerů 

není na vysoké úrovni. V případě větší a trvalé spolupráce by musela vytvořit v Číně malou 

pobočku, která by se starala o veškeré obchodní aktivity. V této době, dokud má své 

spolehlivé strategické dodavatele, nemusí tuto situaci řešit. Ovšem při změně obchodních 

podmínek v Evropě, se může jednat o partery, jež by byli pro firmu nepostradatelní a tudíž 

výhledově strategičtí. Těmito firmami, se kterými Resorbent do budoucna počítá je firma 

TEDA, firma FOSET a firma GANSU, všechny z Číny. 

 

Obrázek 6.1 – Kraljicova matice 
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Riziko spojené se zajištěním dodávek komodity 

(Zdroj: vytvořeno autorem) 

Dále bude provedena analýza trhu pro strategické dodavatele. 

 

6.2 Analýza trhu 

 

Konkurence v rámci odvětví je střetem pěti  základních konkurenčních sil, jejichž intenzita 

působení určuje ziskovost odvětví, jak znázorňuje obr. 6.2. [9] 
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Obr. 6.2 Porterův model pěti hybných sil 

 

(Zdroj: http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-metody/porteruv-model-konkurencnich-sil/,  

18. 9. 2011) 

 

Pět základních konkurenčních sil: 

1. konkurenti, 

2. odběratelé, 

3. dodavatelé, 

4. substituty, 

5. nově vstupující firmy (nová konkurence). [10] 

6.2.1 Konkurenti 

Konkurence je ve všech odvětvích, je nezbytná pro veškerý trh.. Posouvá obchod dopředu tím 

správným směrem. 

Základní kategorie při mapování odvětví. Sledování jejich cenové, produktové a 

marketingové strategie. Mapování jejich slabých a silných stránek. Mezi konkurenty firmy 

Resorbent lze zařadit mnohé obchodní organizace, zabývající se výrobou a obchodováním 

s uhlíkatými materiály, konkrétně mohu uvést: 

Thysen Coferal, Lux Carbon obě z Německa, Exoterm ze Slovinska, nebo taktéž Ferromatal 

z Rakouska. Podíl na trhu se zmiňovanými komoditami je znázorněn tabulkou 6.1 a následně 

grafem 6.1. Firma disponuje celkem vysokým podílem na trhu, jelikož zde působí již od 90. 

let a za tuto dobu si vydobyla velmi silnou pozici ve svém oboru. Z těchto důvodů vnímám 

hrozbu konkurence jako slabou. 

http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-metody/porteruv-model-konkurencnich-sil/
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Tabulka 6.1 Poptávka sledovaných produktů na trhu v dosahu společnosti Resorbent a podíl 

firmy na jejich vykrytí v r. 2010 (v tunách) 

  poptávka z toho Resorbent podíl v % 

Kalcinovaný antracit 9 000 7 000 78 

Kalcinovaný 

petrolejový koks 
10 000 4 000 40 

Grafitizovaná forma 

petrolejového koksu 
2 500 1 500 60 

(Zdroj: Interní materiály společnosti Resorbent) 

 

Graf 6.1 Poptávka sledovaných produktů na trhu v dosahu společnosti Resorbent a podíl                             

firmy na jejich vykrytí v r. 2010 (v tunách) 

 

(Zdroj: interní materiály společnosti Resorbent) 
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6.2.2 Odběratelé 

Jedním ze subjektů na trhu jsou odběratelé. Firemní politiky zahrnují také starost o tuto 

skupinu,  jelikož velikost a síla odběratelů je důležitá zejména při vyjednávání obchodních 

podmínek. 

Dodavatelé si kladou otázky: „Jak silná je pozice odběratelů? Mohou spolupracovat a 

objednávat větší objemy?“ 

Není vhodné míti příliš koncentrovanou skupinu odběratelů, v nejčernější představě pak 

jediného odběratele. V takovém případě má tento odběratel silnou vyjednávací pozici na 

změnu ceny. V této souvislosti doplňujícím negativním jevem je nediferencovaný produkt. 

Odběratel snadno může přejít ke konkurenci. 

Firma Resorbent má celou řadu zákazníků. Jedná se o převážnou část oceláren, sléváren, 

hliníkáren, výrobců ferroslitin, výrobců karbidu křemíku, výrobců plněných profilů a taktéž 

zákazníky z průmyslu keramického.  

Mocní kupující mohou způsobit, že firmy v oboru ztratí potencionální zisky. Mohou dokázat 

to, že svou silou přinutí své dodavatele ke snižování cen, vynucení si různých výhod a pro ně 

přijatelnějších podmínek při obchodování. 

Firma Resorbent se soustředí na to, aby měla zákazníků co do počtu více s tím, že většina 

z nich nakupuje menší množství, což při výpadku některého z nich nezpůsobí firmě potíže. 

Nákupy většiny zákazníků nepředstavují velké procento z celkového obratu. Obor, ve kterém 

firma podniká, se neskládá z velkého počtu prodejců, což je také výhodou vůči zákazníkům. 

Snaží se uspokojit zákazníky s nabídkou více druhů zboží, aby neměli potřebu z části 

nakupovat u konkurence. Z výše uvedených důvodů považuji hrozbu zákazníků také jako 

slabou. 

6.2.3 Dodavatelé 

Postavení dodavatele v obchodě je závislé na mnoha okolnostech. Důležité je, jak je vnímán 

z pohledu odběratelů, zda má monopolní postavení, jaký produkt nabízí, jaké má jeho firma 

vybudované jméno.  

Je to podobné, jako v případě odběratelů. Malá množina dodavatelů či hůře jeden dodavatel s 

velice specifickým produktem (rozuměj bez substitutů), vytváří opět prostředí pro tlak na 

cenu dodávek, taktéž termínů, atp. 

Strategickými dodavateli firmy Resorbent jsou: 

 Superior Graphite z USA/Švédska. Jedná se o firmu, která provozuje vysokoteplotní 

rafinační pece v USA s roční kapacitou přesahující 60 000 metrických tun a podobné 
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výrobní zařízení s roční kapacitou dalších 30 000 metrických tun ve Švédsku. S touto 

kapacitou je Superior Graphite vůbec největší světový producent ve výrobě 

nauhličovadel.  

Z pohledu firmy Resorbent se jedná o dodavatele s vysokou tržní silou, jelikož produkt 

nakupovaný od něj je pro firmu důležitý, na trhu je málo výrobců s podobnou produkcí, jejich 

produkt je co do kvality téměř jedinečný. Hrozbu tohoto dodavatele považuji jako silnou. 

 VUM, a.s. Žiar nad Hronom ze Slovenska. Výrobní závod byl postaven v 50. letech 

minulého století a jako součást hliníkářského kombinátu sloužil na výrobu anodové 

hmoty, která se používala při výrobě hliníku. Výrobní závod byl průběžně 

modernizovaný a v 90. letech minulého století se změnila výrobní orientace s větším 

důrazem i na výrobu kalcinovaných materiálů. 

Pro firmu Resorbent se jedná o klíčového dodavatele kalcinovaného antracitu. Jako jediný ve 

Střední Evropě kalcinuje antracit, což jej pasuje na dodavatele s vysokou tržní silou. Firma 

Resorbent s tímto dodavatelem spolupracuje již dlouhodobě. I když se jedná o dodavatele 

v Evropě téměř monopolního, není velké riziko pro firmu Resorbent, že by byla spolupráce 

z nějakého důvodu ukončena, jelikož je pro VUM klíčovým odběratelem výše uvedeného 

produktu. Jelikož by mělo být snahou obou společností i nadále úzce spolupracovat (více 

v kapitole 6.5), považuji hrozbu ze strany tohoto dodavatele jako střední. 

 ÖMV Burghausen z Německa. Rafinerie ÖMV v Burghausenu má se svým 

zaměřením na petrochemický sektor zvláštní místo v německém rafinérském 

průmyslu. Vyrábí se zde řada ropných produktů. 

Tento dodavatel dodává firmě Resorbent kalcinovaný petrolejový koks. Dodavatelů tohoto 

produktu je ve spádové oblasti celá řada, proto není těžké v případě problémů přejít 

k dodavateli jinému. U tohoto produktu to není velký problém. Hrozbu tohoto dodavatele 

považuji za střední. 

6.2.4 Substituty 

Vytváření nových produktů a nahrazování jinými, se stejnými vlastnostmi, je také smyslem 

obchodování. Opět je potřeba si položit otázku: „Jak snadno mohou být naše produkty  

nahrazeny jinými?“ 

Zajímavé jsou především substituty, jejichž cena se pohybuje kolem ceny produktů v odvětví. 

Pokud jsou produkovány v odvětví s vysokou ziskovostí, mohou se změnou na trhu stát velice 

nebezpečné, mohou jít cenově i výrazně níže. Jednou z možných způsobů potírání substitutů 

je jejich zahrnutí do vlastního sortimentu. 



 49 

Produkty firmy Resorbent nahrazeny jinými být nemohou. Alespoň ne v nejbližší době. 

Naopak firma Resorbent se snaží kalcinovaným antracitem nahradit kalcinovaný petrolejový 

koks a upevnit si tak pozici na trhu s touto surovinou. 

Hrozbu substitutu pro firmu považuji jako slabou. 

6.2.5 Nově vstupující firmy 

Není snadné pro nového konkurenta vstoupit na trh. Existují mnohé bariéry. Nově vstupující 

firmy mohou vytvořit tlak na cenu (zaváděcí ceny, inovativní přístup, atd.). Jejich vstupu 

brání bariéry,  rozlišujeme několik vstupních potíží vlivem nedokonalé konkurence: 

 úspory z rozsahu (zavedená firma s vyšším objemem vyrábí s menšími náklady), 

 diferenciace produktu (rozdílnost produktu vlivem značky, servisu, atd.), 

 kapitálová náročnost vstupu (např. vstupní investice do výroby, marketing), 

 distribuční kanály (nutnost nově vytvářet síť odběratelů i dodavatelů), 

 vládní regulace (regulační aparát EU), 

 ochota zákazníka k zavedení nové značky a další. 

 

V této souvislosti zmíním ještě náklady zákazníka na přechod, které jsou velice podstatnou 

zábranou pro nový produkt. Buďto musí být výrobek za velice zajímavou cenu (rozuměj za 

cenu s minimální ziskovou marží) nebo musí být nabídnuto něco speciálního či inovativního. 

Za dobu působení firmy na trhu a vybudovávání si předních pozic v obchodování 

s nauhličovadly se firma musela vyrovnat i s tlakem ze stran firem nově vstupujících na trh. 

Není jednoduché se na něm udržet zvláště v době ekonomických krizí, kdy často poptávka po 

těchto materiálech značně kolísá a firma bez dlouholetých zkušeností a zvláště finančního 

zázemí nemá sebemenší šanci. Hrozbu nově vstupujících firem považuji pro Resorbent jako 

malou. 

 

6.3 Určení strategického postavení 

Klasifikoval jsem dodavatele, které jsem zařadil jako strategické v kroku prvním. Výsledek 

jsem vložil do matice strategického postavení, uvedené na obr. 6.3. Výsledkem je to, že 

s firmou VUM Žiar nad Hronom by měla firma Resorbent udržovat nadstandardní vztahy, 

dlouhodobé smlouvy, jelikož se jeví jako nejstrategičtější ze tří strategických dodavatelů výše 

posuzovaných. Toto je umocněno tím, že tato firma jako jediná v Evropě kalcinuje antracit, 
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což je při strategické budoucnosti této suroviny a podílu Resorbentu na trhu s touto surovinou 

dodavatel, kterého si musí za každou cenu udržet a snažit se navázat ještě užší spolupráci. 

 

Obr. 6.3 Nákupní portfolio matice 
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(Zdroj: vytvořeno autorem) 

 

6.4 Návrh nákupní strategie 

Posledním krokem je návrh nákupní strategie. Vyvinul jsem akční plány pro každého 

dodavatele podle výsledků v matici na obrázku 6.3.  

 

Využívat 

Rovnováha 

Diverzifikovat 
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U dodavatele ÖMV Burghausen by měla firma Resorbent využít své kupní síly k vyjednání 

nízkých nákupních cen u produktu kalcinovaný antracit. Taktéž by měla dle možností zajistit 

dlouhodobé smlouvy u tohoto produktu a tohoto dodavatele. Na druhou stranu se jedná o 

dodavatele, který je ve vyjednávací síle oproti Resorbentu silnější, a proto se může stát, že 

nepřistoupí na dlouhodobější spolupráci a bude si chtít diktovat obchodní podmínky, které 

budou pro něj výhodnější. Ve strategickém výhledu by mohla společnost Resorbent hledat 

alternativní řešení dodávky této suroviny od jiného dodavatele, čímž by předešla možným 

problémům. 

Dodavatele Superior Graphite s produktem grafitizovaná forma petrolejového koksu by měla 

firma Resorbent diverzifikovat a hledat alternativního dodavatele, jelikož se jedná o 

dodavatele s vysokou tržní silou, který si může diktovat obchodní podmínky nevýhodné pro 

společnost Resorbent. V současné době spolupráce oboustranně funguje, ale jedná se o 

partnery se silami nevyváženými, což by mohlo Resorbentu přinést problémy. Není 

jednoduché najít náhradu dodavatele s touto surovinou, jelikož se jedná o dodavatele s velmi 

kvalitním produktem a zvučným jménem, což také přispívá k tomu, že je společnost 

Resorbent vnímána i ostatními dodavateli jako partner se zvučným jménem a se kterým by 

měli zájem obchodovat. 

U dodavatele VUM Žiar nad Hronom vyšla rovnováha, což znamená, střední cesta mezi 

přístupem „využívat“ a „diverzifikovat“, popsaného výše. V případě vyváženého postavení 

pokládám podle velikosti sílu dodavatele a sílu firmy Resorbent za vyrovnané, vhodnou ke 

vzájemné spolupráci nebo partnerství. Toto postavení má výhodu pro vzájemnou spolupráci 

těchto firem. Strategie obou firem by se měla ubírat stejným směrem a to především ovládnutí 

trhu s kalcinovaným antracitem ve spádové oblasti obou firem, další expanze a případné 

rozšíření působnosti obou firem. 

Možnost nahradit v metalurgii kalcinovaný petrolejový koks kalcinovaným antracitem je pro 

firmu Resorbent obrovská příležitost, jak zvýšit podíl na trhu s tímto materiálem. Ze statistik 

z minulých let je zřejmé, že se poměr u těchto komodit rok od roku mění a je předpoklad, že 

tomu tak bude i nadále.  
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6.5 Vytvoření strategické aliance s firmou VUM Žiar nad Hronom 

Výhodným základním krokem ke strategické alianci by byla smlouva o exklusivním 

zastoupení. Jelikož v současné době ovládá firma Resorbent trh s kalcinovaným antracitem ve 

svém dosahu v cca 78%, má možnost při zvýšení poměru této suroviny a zachování nebo 

zvýšení podílu na trhu zvednout své zisky. Je to určitě cesta, kterou by se měla ubírat,  

podrobněji o tomto pojedná kapitola 6.6. Smlouva o exkluzivním zastoupení s firmou VUM 

Žiar nad Hronom by určitě byla jedním z řešení, výhodným pro obě strany. Uvádím zde 

několik důvodů, proč by měla firma VUM souhlasit s exkluzivitou pro firmu Resorbent: 

 jde o dlouhodobého spolehlivého obchodního partnera, 

 velká síť odběratelů firmy,  

 garance odběru velkého množství zboží, 

 stabilní cenový vývoj, 

 finanční potenciál firmy, 

 dlouholetá tradice na trhu, 

 eliminace nákladů na výzkum při možné spolupráci, 

 eliminace prostředků nutných na průzkum trhu,  

 eliminace rizika, že trh obsadí někdo jiný. 

Výhodnější možností by byla možnost vytvoření strategické aliance s firmou VUM Žiar nad 

Hronom. Strategické aliance jsou něčím, co umožňuje volné, ale třeba i těsnější spojení více 

podniků, při cestě za úspěchem v podnikání. Ve světě se jedná o poměrně běžně využívanou 

formu strategické spolupráce.   

Jako strategickou alianci lze označit de facto jakoukoliv pružnou formu partnerství dvou a 

více společností, které tímto partnerstvím sledují nějaký společný zájem. Toto strategické 

partnerství může být trvalé i dočasné. Pod strategické aliance lze svým způsobem zahrnout 

také strategická partnerství na bázi majetkové účasti, která jsou také běžná. 

 

Důvodů k vytvoření strategické aliance může být několik. Pokusím se zde shrnout aspoň ty 

nejzásadnější: 

 Silnější vyjednávací pozice – několik firem sdružených v alianci má vždy silnější 

vyjednávací pozici, ať již vůči bankám, dodavatelům, odběratelům anebo třeba státu. 

Firma Resorbent a VUM by díky sdružení v alianci získali silnější postavení na trhu a 
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to v mnoha směrech. Z pohledu obchodních partnerů by získali velmi vysokou 

převahu, oni by určovali obchodní podmínky, na které by většina musela přistoupit. 

Určování ceny je v obchodním světě zárukou zisku, cenu mohou určovat jen ti 

nejsilnější a toho by právě firma Resorbent společně s firmou VUM dosáhla koalicí. 

Jejich zájmy jsou společné, takže této spolupráci nic nebrání. 

 

 Snazší expanze na zahraniční trhy – se silnou vyjednávací pozicí úzce souvisí i snazší 

expanze na zahraniční trhy. Ve světě, stejně jako u nás se lépe důvěřuje firmám, které 

mají na trhu silné postavení, jsou brány vážněji a s respektem, nemají problém si 

sjednat obchodní schůzky s důležitými zahraničními, potenciálními, obchodními 

partnery. Rozšíření působnosti firmy Resorbent  na zahraničním trhu je součástí vize 

firmy. Tato expanze již probíhá, ale díky koalici s firmou VUM bude pronikání na 

zahraniční trh rychlejší a snadnější. Koalicí obě firmy získají větší váhu na trhu a 

především se více zviditelní. Silnou stránkou je především to, že když se spojí 

výborný výrobce (VUM) s výborným prodejcem (Resorbent), tak jsou schopni 

prorazit na trhu i tam, kde si dříve mohli myslet, že to nebude možné. Jejich majetky 

se spojí a záruky jsou tudíž větší a věrohodnější.  Aliance se může také zaručovat za 

závazky svých jednotlivých členů. 

 

 Snížení nákladů – typickým důvodem pro vytváření strategické aliance je eliminace 

nákladů při cestě za cíly jednotlivých členů aliance. Vznikem aliance firmy snadno 

dosáhnou snížení nákladů v mnoha oblastech svého podnikání a vedlejších činností 

s tím spojených. Snížení nákladů spatřuji zejména v oblasti reklamy a propagace, 

průzkumu trhu, náklady na pronájmy, náklady na dopravu, mzdové náklady, náklady 

na výzkum a vývoj, kdy je poměrně běžné, že se firmy spojí, aby spolupracovali na 

vývoji komplexnějšího produktu, který jim umožní prodat jejich vlastní řešení. 

 

Strategické aliance nejsou ve světě ničím neobvyklým. Nejvíc mohou prospět právě malým a 

středním podnikům, které mohou navzájem sdílet své kapacity i know-how a díky tomu zvýšit 

svoji prosperitu prostřednictvím využití synergií. Klíčem k úspěchu je ochota vzájemně 

spolupracovat a kvalitní smlouva definující podmínky spolupráce, protože v případě prvních 

problémů se nelze na ústní dohody a jejich subjektivní interpretace příliš spolehnout. 
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6.6 Doporučení 

 

 

V této poslední kapitole bych velmi rád opustil roli teorie a podal doporučení firmě 

Resorbent, které by bylo blíže k praktické realizaci, samozřejmě na základě mé diplomové 

práce, která ve výše uvedených kapitolách prokázala analyticky, že strategická spolupráce 

s firmou VUM je pro budoucnost firmy Resorbent nejvýhodnějším řešením a mimo zvýšení 

zisku přináší stabilitu v době hospodářských výkyvů, protože firma VUM vyrábí potřebnou 

surovinu v takové kvalitě, která je v Evropě výjimečná.  

Firma VUM nemusí návrh na vytvoření exklusivního zastoupení nebo strategické aliance 

přijmout s důvěrou, protože pevné body obchodních vztahů v této chvíli nejsou stabilní.  

Mým doporučením je tedy přistoupit k tvorbě strategického plánu, který v prvním roce 

realizace bude postaven na outsourcingu a v dalších letech automaticky přejde do snahy obou 

firem vytvořit dlouhodobé strategické smlouvy. 

Firma Resorbent ke svému podnikání používá skladové hospodářství v areálu Ostrava 

Vítkovice, ve Studénce a v Karviné. Ke všem těmto místům vede železniční spojení, avšak 

firma platí v areálech za pronájmy, což jí stojí nemalé finanční prostředky. Své síly by měla 

soustředit pouze na jedno strategické a nákladově nejvýhodnější místo v regionu.  Mé další 

doporučení z důvodu vázání budoucího strategického partnera směřuje kromě  přehodnocení 

skladového hospodářství  k nabídce firmě VUM na  zjednodušení obchodních vztahů tím, že 

k platbě za zboží dojde už ve chvíli, kdy se obchodované komodity objeví ve skladu VUM 

přímo na Slovensku, protože firma Resorbent si skladové hospodářství najme přímo v areálu 

VUM a domluví se na outsourcingu spolupráci, která bude významně zlepšovat systémy 

ukládání a třídění surovin a snižování dalších logistických nákladů. Doporučuji, aby firma 

Resorbent investovala své prostředky do změny skladových prostor firmy VUM a vše 

podložila výsledky svých výzkumů, které v nynější době firma běžně dělá a výsledky této 

činnosti vlastní. Tím, že se podaří firmě Resorbent investovat své know-how přímo ve firmě 

VUM, je položen základní kámen budoucí strategické spolupráce, který je podle mého mínění 

pevnější, než přímá nabídka k vytvoření exklusivního zastoupení nebo strategické aliance 

podle kapitol 6.4. a 6.5. 

V dalších letech, po vytvoření funkčního logistického řetězce ze skladů VUM k odběratelům 

firmy Resorbent doporučuji předložit na základě prokazatelných analýz, výpočtů a závěrů 

návrh na strategického partnera firmě VUM, protože v nynější době (viz obrázek 4.1) firma 

Resorbent již má vytvořeny pevné odběratelské vztahy v Německu, Polsku, Rakousku, 
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Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku a Rumunsku, zatímco firma 

VUM tento trh s touto surovinou a v takové míře neovládá.  

Pevně doufám, že firma Resorbent si z mých tří strategických doporučení jedno zvolí a 

pomůže jí to v dlouhodobém výhledu posílit svou konkurenceschopnost a své obchodní 

možnosti. 
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Závěr 
 

 

Tato diplomová práce analyzovala podklady a obchodní možnosti firmy Resorbent, které byly 

rozpracovány jak po stránce teoretické formou několika analýzních metod, tak po stránce 

praktické, kdy bylo podáno několik návrhů na další rozvoj firmy Resorbent. Analyzoval jsem 

jak vnější okolí společnosti, tak její vnitřní prostředí a doporučil významný strategický plán. 

Věřím, že diplomová práce bude přínosná, protože dokázala zvolit strategicky významnou 

komoditu a byl vymyšlen způsob, jak ji využít pro obchodní stabilitu společnosti. 

 

Diplomová práce mimo jiné poukazuje, že v době, kdy podnikatelské prostředí je velmi 

nestabilní, je zapotřebí objevit a do obchodních vztahů pevně zakotvit základní dlouhodobý 

strategický záměr a teprve ve chvíli, kdy bude existovat, rozšiřovat další pole působnosti. 

K úspěšnému zpracování této diplomové práce pomohlo hlavně to, že firma Resorbent si svou 

výzkumnou činnost váže s významnými institucemi, a proto má její činnost a mé analýzy 

velkou hodnotu. 

 

Pokud se v mé diplomové práci objevují nějaká interní data (číselná i textová) o společnosti 

Resorbent, tak jsou čerpána z veřejně dostupných zdrojů nebo tak upravena, aby společnost 

Resorbent nemohla být jejím zpracováním z mé strany nijak poškozena. 
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Příloha  1  
 

 

 

Obr. 1 Funkčně centralizovaný typ organizace nákupního útvaru 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Lukoszová 2004) 
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Obr. 2 Funkčně decentralizovaný typ organizace s materiálovou specializací 3 skupin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Lukoszová 2004) 
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