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1. ÚVOD 

Dnešní doba je pro podnikání velmi náročná. Ve většině odvětví panuje vysoká 

konkurence. Technologický pokrok a inovace jdou kupředu nezadržitelnou rychlostí.  

Co je dnes nové, to je zítra už staré a za týden je to naprostý přežitek.  

Stejně tak je tomu i na trhu s domácími spotřebiči. Společnost Mora Moravia, s.r.o., 

dále jen MORA, je tradiční český výrobce domácích spotřebičů, především sporáků.  

Na českém trhu společnost působí již od roku 1825, kdy byla jedním z mála výrobců  

na tuzemském trhu. Moderní doba s sebou ale přinesla i příliv velkých zahraničních firem. 

Tyto zahraniční firmy jsou schopny vyrobit srovnatelné produkty s daleko nižšími náklady, 

tudíž je i prodávat za nižší ceny. Konkurenceschopnost firmy MORA proto závisí především 

na kvalitní dodavatelské základně. 

Dodávky kvalitních, spolehlivých produktů, za výhodné ceny, ve správný čas, jsou 

základním předpokladem pro výrobu kvalitních produktů, splňujících požadavky zákazníků, 

přinášejících firmě dobré výsledky a popřípadě i zisk. Zajištění dodavatelů splňujících tyto 

podmínky je úkolem útvaru Nákupu v podniku, jehož klíčovou funkcí je výběr a hodnocení 

dodavatelů. 

Cílem této diplomové práce je na základě získaných informací provést analýzu 

nákupního procesu a vybraných dodavatelů firmy, zhodnocení a formulaci návrhů  

a doporučení. 

Diplomová práce bude obsahovat následující části: charakteristiku společnosti, 

teoretická východiska analýzy dodavatele, metodiku shromažďování dat a analýzu 

současného stavu. 

Charakteristika společnosti bude první částí práce. Tato část bude zaměřena  

na představení společnosti, její historii, předmět podnikání, popsání organizační struktury, 

obeznámení s produkty společnosti, provedení analýzy makroprostředí a definování 

největších dodavatelů, zákazníků a konkurentů. 

Druhou částí práce budou teoretická východiska analýzy dodavatele, ve které bude 

popsána daná problematika na základě literárních zdrojů.  Teoretická východiska budou 

rozdělena na dvě podkapitoly, kterými jsou nákup a dodavatelé. V kapitole nákup bude 

vysvětlena funkce, cíle a umístění nákupu v podniku, dále nákupní proces a řízení nákupu. 

Kapitola týkající se dodavatelů bude objasňovat definování požadavků na dodávky  
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a dodavatele, klasifikaci dodavatelů, rozhodování o dodavateli, ověřování dodávek, hodnocení 

výkonnosti dodavatele a management partnerství s dodavateli. 

Metodika shromažďování dat bude složena z přípravné a realizační fáze. Přípravná 

fáze bude východiskem pro uskutečnění fáze realizační. V přípravné fázi tak bude definován 

cíl práce, charakterizován problém, naplánován postup jeho řešení a vytvořen časový 

harmonogram souvisejících činnosti. Realizační fáze bude v praxi spočívat ve sběru 

informací, analýze současného stavu a jejího následného vyhodnocení. 

V další části diplomové práce bude na základě metodiky provedena analýza 

současného stavu, kdy budou analyzovány vnitropodnikové dokumenty související 

s nákupním procesem. A dále budou také analyzováni vybraní dodavatelé firmy, dle 

zvolených kritérií. Po provedení obou analýz bude následovat jejich vyhodnocení. 

Závěr práce bude patřit předložení návrhů a doporučení, které vzejdou z výsledků 

analýz a které by měly přispět firmě k zefektivnění jejího dosavadního nákupního procesu. 
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2. CHRAKTERISTIKA FIRMY MORA MORAVIA, S.R.O. 

2.1 Představení firmy 

Společnost MORA je tradičním českým výrobcem domácí varné techniky. V dnešní 

době je společnost největším českým výrobcem sporáků a také vestavné varné techniky 

působícím na domácím trhu. Značka MORA je známá nejen na domácím trhu,  

ale i na zahraničním. Produkty společnosti MORA jsou vyváženy do 40 zemí světa, převážně 

do Evropy, ale také do severní Afriky a Asie.   

Mezi hlavní priority firmy patří: udržení dlouhodobé stability, následování pozitivního 

trendu hospodaření firmy a obhájení prodejních podílů na trzích domácích spotřebičů. Firma 

se snaží být velmi flexibilní společností s maximálním vynaložením úsilí pro splnění 

požadavků svých zákazníků. Aktivity firmy neustále směřují k zvyšování produktivity 

výroby, optimalizaci nákladů a zajištění vysoké úrovně kvality výrobků. [33] 

Firma MORA si stále drží svou pozici významného výrobce bílé techniky i v dnešní 

době, kdy je vysoká konkurence, nestabilní tržní prostředí a je vyvíjen tlak na cenovou 

dostupnost výrobků. Firmě se stále daří udržovat trend zvyšování výsledku hospodaření, který 

v roce 2010 dosáhl částky 48,9 milionů Kč. [33] 

2.2 Historie firmy 

Historie firmy se začíná psát již v roce 1825, kdy byly Josefem Zewierzinou 

v Mariánském Údolí založeny železárny s vysokou pecí.  V roce 1845 železárny s vysokou 

pecí přecházejí pod Vítkovické železárny. K tehdejším železárnám patřil i Josefovský hamr 

v Hlubočkách, který byl v roce 1854 koupen olomouckým obchodníkem I.C. Machánkem, 

který na jeho místě vybudoval továrnu na výrobu hřebíků.  O sedm let později, v roce 1861, 

kupuje tento olomoucký obchodník i továrnu v Mariánském Údolí a zavádí v ní výrobu 

zámečnického zboží a kamen. K první změně právní formy dochází v roce 1870, kdy se obě 

továrny stávají akciovou společností Moravia. 

Od roku 1902 se v Mariánském Údolí začaly podle zvláštního patentu vyrábět kamna 

značky Meteor a od roku 1919 se výroba rozšířila o produkci plynových přístrojů, ale pouze 

v malém množství. 
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Osvobození v roce 1945 s sebou přineslo do společnosti Moravia národní správu  

a k 1.1.1996 došlo k zestátnění společnosti. K národnímu podniku Moravia byly v roce 1953 

přidruženy závody ve Šternberku a Dvorcích na Moravě. Do konce roku 1989 šlo o podnik 

koncernového typu, od 1.1.1990 přechází na státní podnik. V roce 1994 byl dosavadní státní 

podnik privatizován a veškerý majetek společnosti, vyjma závodu v Hlubočkách, připadl  

do vlastnictví společnosti RAMO Olomouc, s.r.o. Po postupné přeměně vzniká k 1.1.1996 

společnost MORA MORAVIA, a.s.  

V roce 2000 se od společnosti odtrhly dvě divize. Letecká divize, z které vznikla 

samostatná organizace MORA AEROSPACE, a.s. a divize metalurgie, která se stala 

samostatnou organizací FOUNDEIK, s.r.o. 

Společnost MORA MORAVIA, a.s. usilovala o úplné zajištění vývoje, výroby  

a servisu topné techniky a tak byla v roce 2001 založena dceřiná společnost MORA-TOP 

s.r.o. Dceřinou společností, ale zůstala pouze dva roky tj. do roku 2003, kdy byl prodán podíl 

společnosti MML – invest s.r.o. Ve stejném roce dochází i k prodeji závodu Nástrojárna 

společnosti BRANO, a.s. a závodu Dvorce společnosti KVS EKODIVIZE, a.s. 

31.1.2005 byla prodána i samotná společnost MORA MORAVIA, a.s. a jediným 

vlastníkem se stává společnost GORENJE gospodinjski aparati d.d. Nedlouho po prodeji 

společnosti, 1.1. 2006, byla změněna právní forma z dosavadní akciové společnosti  

na společnost s ručením omezeným a vlastnictví společnosti bylo rozděleno mezi společnosti 

GORENJE gospodinjski aparati d.d. a Gorenje-Beteiligungs-gesellschagt m.b.H.. [28] 

2.3 Předmět podnikání 

Dle obchodního rejstříku je předmětem podnikání firmy MORA MORAVA, s.r.o.: 

 vývoj, výzkum, výroba, prodej, servis a opravy strojírenských a metalurgických 

výrobků a činnosti s tím spojené; 

 Výroby a rozvod tepla; 

 Rozvod elektřiny; 

 Provozování dráhy – vlečky; 

 Školící, konzultační, poradenská a vzdělávací činnost; 

 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; 

 Zastupování v celním řízení; 
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 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. 

[23] 

2.4  Organizační struktura 

Společnost zaměstnává cca 620 zaměstnanců. V organizační struktuře společností jsou 

názorně rozděleny činnosti a řídící pravomoci mezi pracovními místy a organizačními 

jednotkami, naznačeny vzájemné vztahy a vzájemné komunikační a řídící vazby. 

Na nejvyšším organizačním stupni v podniku se nacházejí tři ředitelé a těmi jsou: 

Výkonný ředitel pro oblast ochodu, Výkonný ředitel pro oblast správy a Ředitel  

výrobně-technického úseku. Tito ředitelé jsou oprávněni k zastupování společnosti navenek  

a jsou jejími jednateli. 

Druhou nejvyšší úrovní jsou ředitelé úseku Nákupu, Financí, Řízení kvality a vedoucí 

Personálního oddělení, kteří společně s třemi nejvyššími řediteli tvoří TOP MANAGMENT 

firmy. 

Třetí úroveň představují vedoucí závodů a vedoucí odborů, kteří jsou přímo odpovědni 

řediteli příslušného úseku. Na této úrovni existuje vedoucí závodu Údržba a energie a vedoucí 

závodu Výroba a vedoucí oboru Vývoj a konstrukce výrobků. 

Na následující čtvrté organizační úrovní jsou to ve výrobě vedoucí provozu 

Povrchových úprav, provozu Lisovna a provozu Montáž varné techniky. 

Nižší úrovně řízení jsou ve výrobní oblasti tvořeny vrchními mistry, v nevýrobní 

oblasti vedoucími nebo manažery. Za řízení menších organizačních celků, jejich procesů  

a pracovních činností jsou odpovědni vedoucí referátů nebo mistři. 

Do nejnižšího organizačního stupně spadají výkonní pracovníci. Za výkonné 

pracovníky jsou považování pracovníci, kteří nemají řídící funkce, jsou jim přidělovány úkoly 

a jejich kompetence jsou dány popisem pracovního místa. Ve společnosti jsou do skupiny 

výkonných pracovníku zařazeni Technicko-hospodářští pracovníci (referent, specialista, 

účetní,…) a dělnické profese (strojírenský dělník, skladník, manipulační dělník,…). [28] 

Podrobné schéma organizační struktury společnosti MORA je součástí Přílohy I. 
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2.5 Produkty společnosti 

Volně stojící sporáky 

Největší podíl na produkci firmy mají volně stojící sporáky. Společnost nabízí tři druhy 

volně stojících sporáků a to plynové, kombinované a elektrické. Navíc má zákazník možnost 

vybrat si ze tří barevných provedení, kterými jsou bílá, hnědá, nerez a také má možnost vybrat 

si mezi kovovým či skleněným příklopem. 

Elektrické sporáky jsou nabízeny se sklokeramickou deskou nebo litinovými 

plotýnkami. Sporáky se také liší v troubě, která může být multifunkční, mít funkci čištění 

trouby Water systém, speciální rychloohřev Cmac nebo např. digitální panel. 

Plynové sporáky využívají plyn jak do hořáků, tak do trouby. U tohoto produktu  

je zabudována pojistka STOP GAS v hořácích i v troubě. 

Kombinované sporáky slučují plynové hořáky s elektrickou troubou klasického typu 

nebo multifunkční. Plynové hořáky jsou opatřeny pojistkou STOP GAS a u některých 

spotřebičů je doplněno elektrické zapalování panelu. [25] 

 

 

Zdroj: [25] 

Odsavače par 

V nabídce firmy jsou dva typy odsavačů par. Komínové odsavače, které jsou připojeny 

na vnější odtah a páry jsou tak odváděny do vnějšího prostředí za pomoci ventilačního kanálu. 

Druhým typem jsou odsavače umožňující recyklaci, kdy jsou páry filtrovány pomocí 

uhlíkového filtru a poté se vzduch opět vrací do místnosti. Jednotlivé odsavače se liší 

 Obr. 2.1 Elektrický a plynový sporák 
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především ve výkonu, hlučnosti a způsobu ovládání. U komínových odsavačů lze vybírat 

z více designů nebo také zvolit vestavěnou verzi. [25] 

 

 

Zdroj: [25] 

Vestavné desky 

Při výběru varné desky nabízí společnost zákazníkovi širokou nabídku možností. 

Zákazník si může vybrat mezi deskou plynovou, elektrickou, indukční, sklokeramickou  

s tzv. HI-LIGHT zónami nebo desku se skleněným povrchem. Mezi nejbezpečnější desky 

patří deska indukční, která také nabízí nejrychlejší způsob vaření. Indukční zóny umístěné  

na desce zahřívají pouze dno položené nádoby a desku samotnou nezahřívají. V případě 

odstranění nádoby z desky, je indukční ohřev automaticky vypnut. Povrchová úprava desky 

zajišťuje snadné čištění a na desku se nic nepřilepí. [25] 

  

 Obr. 2.2 Komínový odsavač a odsavač par  
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Zdroj: [25] 

 

Vestavné trouby 

Vestavné trouby jsou nabízeny ve dvou variantách a to multifunkční nebo klasické. 

Multifunkční vestavné trouby nabízejí mnoho funkcí jako horký vzduch, teleskopické výsuvy, 

samočištění, dotykový displej, chlazená dvířka nebo max. objem 60l. Naopak klasické trouby 

jsou vybaveny horním a dolním ohřevem, bez použití horkého vzduchu. Všechny trouby 

značky MORA se nacházejí minimálně v energetické třídě A. [25] 

 

 

Zdroj: [25] 

  

Obr. 2.4 Multifunkční a klasická trouba 

Obr. 2.3 Indukční, plynová, litinová a sklokeramická vestavná deska 
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Plynová topidla 

Plynová topidla MORA se vyznačují sníženou výškou, kterou jistě uvítají spotřebič 

díky možnosti zabudování toho topidla i pod nižší okenní parapet. Plynové topidlo je také 

možno přestavět na propan butan. Menší topidla o výkonu 2,5 kW vytopí prostor o velikosti 

až 50m
3
, ta větší o výkonu 4,2 kW vytopí prostor do velikosti 95m

3
. Všechna topidla jsou 

opatřena termostatem pro regulaci teploty v rozmezí  10-32 C° a je možno zvolit odvod spalin 

přes zeď nebo do komína. [25] 

Obr. 2.5 Plynové topidlo 

 

Zdroj: [25] 

Pod značkou MORA jsou dále nabízeny ohřívače, vestavné mikrovlnné trouby, 

vestavné a volně stojící myčky a vestavné chladničky. Produkce těchto spotřebičů,  

ale neprobíhá ve firmě MORA v Mariánském Údolí.   
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2.6 Analýza makroprostředí 

Demografické prostředí 

V České republice žije přibližně 10 504 203 obyvatel. Po delším období růstu počtu 

obyvatel došlo v roce 2011 ke snížení počtu obyvatel o cca 28 500 obyvatel. Mezi hlavní 

příčiny rapidního snížení patří pokles počtu narozených dětí. Odborníci předpokládají 

přetrvání tohoto trendu i v dalších letech a Češi tak začnou přirozeně vymírat. Celkové 

přírůstky obyvatelstva začínají stále větší měrou ovlivňovat migrující obyvatelé. [15] 

Obr. 2.6 Vývoj počtu obyvatel v ČR v letech 2000 – 2011 

 

Zdroj: [15] 

V dnešní době, kdy se ceny spotřebního zboží zvyšují nepřímo úměrné k výši hrubé 

mzdy, se snaží lidé co nejvíce ušetřit. Ve většině domácností se nacházejí spotřebiče 

v průměru staré osm až deset let. Při srovnání dnešních spotřebičů, kdy ty nejúspornější jsou 

označovány A++, a spotřebičů starých osm, deset let, lze hovořit až o trojnásobném snížení 

spotřeby energie. A právě nejen snaha spotřebitelů ušetřit, ale i trend vyhledávání ekologicky 

šetrných spotřebičů nebo také kladení důrazu na nejmodernější trendy, jsou příležitostí  

pro firmu MORA. [24] 

Geografické prostředí 

Umístění firmy v rámci dostupnosti je velmi dobré. Mariánské Údolí leží 14 km  

od Olomouce. Díky vybudování obchvatu kolem Olomouce se dopravní přístupnost ještě 

zrychlila. Z exitu v Přáslavicích je to do Mariánského Údolí jen 6 km. Obchvat je součástí 

mezinárodní silnice E 442, která vede z Karlových Varů přes Olomouc až do Žiliny. Navíc 
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firma leží v bezprostřední blízkosti železniční tratě Olomouc – Opava, po které je  

to z Olomouce 11 km. Železniční koleje jsou zavedeny až do areálu firmy a firma má vlastní 

lokomotivu. Číslem 1 v červeném poli je na mapě na Obr. 2.7. vyznačena poloha firmy 

MORA. 

Obr. 2.7 Hlubočky – Mariánské Údolí 

 

Zdroj: [22] 

Technologické prostředí 

Mezi nejvýznamnější investice firmy v roce 2010 patří pořízení hydraulického 

děrovacího lisu, hydraulického ohraňovacího lisu, ohýbače trubek a elektro zkušebny.  

Tím bude firma moc zdokonalit procesy výroby. Rok 2010 byl pro firmu významným  

i zahájením vývoje odsavačů par. O rok později bylo započato s jejich výrobou a firma  

tak uvedla v realitu rozhodnutí o rozšíření stávajícího sortimentu. Dodávky nově 

produkovaných odsavačů par jsou plánovány jak na tuzemský trh, tak i na zahraniční. V roce 

2010 byla také dokončena modernizace skladového prostoru a zavedení on-line systému  

pro zadávání zakázek a také čtení čárového kódu. [33] 

Politicko-právní prostředí 

Společnost MORA musí při vykonávání své činnosti dodržovat celou řadu zákonů, 

nařízení a vyhlášek, kterými stát upravuje podnikání. Legislativu, která firmu ovlivňuje,  

lze rozdělit do dvou oblastí, a to na základní a specifickou. Za základní legislativu  

je považován občanský zákoník, obchodní zákoník, zákoník práce, zákon o cenách atd.  

Mezi zákony specifické pro daný obor činnosti patří: 
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 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky; 

 Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků; 

 Zákon č. 258/2000 Sb. ochraně veřejného zdraví; 

 Zákon č. 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku; 

 Zákon č.  634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele; 

 Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech;   

 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

Česká republika je součástí Evropské unie. Ta také vydává různé právní předpisy 

upravující podnikatelskou činnost, které firmy musí dodržovat. Stejně tak musí firma 

dodržovat i právní předpisy v zemích, do kterých vyváží své produkty.  

V rámci podniku společnost aplikuje systém řízení kvality, v rámci kterého je nutno 

dodržovat požadavky mezinárodně platných norem ISO. 

Přírodní prostředí a ekologie 

Hodnota nákupů společnosti je velkou měrou ovlivňována cenou používaných surovin. 

Hlavními přírodními faktory, které mají vliv na hospodaření společnosti, jsou ceny elektřiny, 

zemního plynu a ropy, které neustále rostou a tím zvyšují náklady na činnost společnosti. 

Další surovinou je například za studena válcovaný plech, u kterého došlo v roce 2010  

ke zvýšení cen. Aby bylo možné co nejvíce eliminovat negativní vlivy zvyšování cen 

nakupovaných surovin, musí být společnost schopna předpokládat jejich vývoj  

a přizpůsobovat tomu strategické plánování nákupu. 

Firma projevuje dlouhodobou snahu o zmírnění zátěže z výrobní činnosti na životní 

prostředí. Tato její snaha je podpořena zapojením firmy do systému EKO-KOM. Firma smí  

na svých výrobcích užívat označení „green point“ a od roku 2005 je zapojena do systému 

Elektrowin, který spočívá v zajišťování zpětného odběru elektrických výrobků dle požadavků 

EU. V rámci ČR je firma zapojena do dalšího projektu s názvem ZELENÁ FIRMA,  

do nějž jsou přímo zapojeni samotní zaměstnanci firmy. [33] 

Ekonomické prostředí 

Významnými ekonomickými faktory majícími vliv na koupěschopnost obyvatel jsou 

především míra nezaměstnanosti a inflace, průměrné mzdy nebo také hrubý domácí produkt. 

Obecná míra nezaměstnanosti ve sledované skupině 15-64 let ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 
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poklesla o 0,5% oproti stejnému období v roce 2010 na 6,5%. Průměrná meziroční míra 

inflace v roce 2011 činila 1,9 %. Výše průměrné hrubé mzdy dosáhla v posledním čtvrtletí 

roku 2011 26 067 Kč a hrubý domácí produkt se ve stejném období pohyboval na hodnotě 

0,6%. Průměrná mzda v České republice se zvyšuje, ale stejně tak se zvyšují i spotřebitelské 

ceny. [14] 

Z výzkumu provedeného agenturou GfK Temax vyplívá, že celková hodnota trhu 

s technickým spotřebním zbožím v České republice v období třetího čtvrtletí roku 2011  

se snížila z 15 932 mil. Kč na 14 756 mil. Kč, což je o více než sedm procent v porovnání  

se stejným obdobím roku 2010. Pokud se zaměříme přímo na trh s velkými domácími 

spotřebiči, do kterých spadají i produkty značky MORA, hodnota tohoto českého trhu klesla 

ve třetím čtvrtletí roku 2011 o 5,1 % oproti stejnému období v roce 2010. Jeho hodnota  

tak činila 3 347 mil. Kč. K poklesu došlo u všech skupin produktů. Z hlediska objemu prodeje 

je již od začátku roku patrný růst díky zvýšení prodejů levnějších přístrojů. Špatnou zprávou 

pro společnost MORA je, že největší hodnotový pokles byl zaznamenán u kategorie chlazení  

a obecně u všech vestavných spotřebičů, které se nachází také v nabídce firmy. [18] 

Sociálně-kulturní prostředí 

Společnost MORA má na českém trhu dlouholetou tradici, která se započala již roku 

1825.  

V současnosti je společnost partnerem nadace Dobré místo pro život a podílí  

se na realizaci projektu pod názvem „ Pomozte nám vybavit startovací byt pro dětský domov 

v Olomouci“.  V průběhu projektu bude s pomocí partnerů provedena rekonstrukce  

a vybavení bytu, který bude sloužit jako startovací byt pro mladé lidi, kteří se osamostatňují. 

[25] 

2.7 Dodavatelé, zákazníci a konkurenti společnosti 

Dodavatelé 

K realizaci své činnosti potřebuje společnost celou řadu dodavatelů, jak tuzemských 

tak i zahraničních. Mezi největší strategické dodavatele patří společnosti: 

 E.G.O. Elektro-Geräte AG – Švýcarsko, dodavatel elektrických plotýnek; 

 Backer Elektro CZ a.s. – Česká republika, dodavatel topných tyčí; 

 CZ EIKA, s.r.o. – Česká republika, dodavatel elektrických termostatů; 
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 COPRECI CZ, s.r.o. – Česká republika, dodavatel kohoutů; 

 Copreci S.Coop. – Španělsko, dodavatel termostatů. 

Dalšími dodavateli společnosti jsou např.: 

 Gulsan Cam İshleme, Shti – Turecko, dodavatel skel dvířek; 

 NOVOPOL a.s. – Česká republika, dodavatel polystyrenových obalů; 

 DEFENDI ITALY SRL – Itálie, dodavatel komponentů; 

 Everel Group S.p.A – Itálie, dodavatel přepínačů. 

V současné době se firma zaměřuje na nákup komponentů z Turecka a Číny. 

Důvodem volby těchto dodavatelů je především cena, která je nejen oproti tuzemským 

dodavatelům podstatně nižší. Pilotní dodávky od těchto dodavatelů ve většině případů 

odpovídají požadavkům. Při následných dodávkách již u některých dodavatelů dochází např. 

ke zhoršení kvality. S následnými reklamacemi jsou značné problémy a komunikace 

s dodavatelem je obtížná. Příčinou potíží je především velká vzdálenost mezi odběratelem  

a dodavatelem. Velká vzdálenost má vliv i na rychlost realizace změn, ať už z hlediska 

technických požadavků odběratele nebo objednávaného množství.  

Zákazníci 

Zákazníky společnosti MORA jsou podnikatelské subjekty, tudíž jde o obchodování 

na B2B trhu. Společnost dodává své produkty zákazníkům nejen v České republice,  

ale po celém světě. Největšími zákazníky společnosti dle dosaženého objemu prodeje za rok 

2011 byly následující subjekty: 

1. GORENJE, D.D. – Slovinsko; 

2. GORENJE SPOL.S.R.O. – Česká republika; 

3. LLC “Gorenje BT“ – Rusko; 

4. GORENJE VERTRIEBS GMBH – Německo; 

5. GORENJE BUDAPEST KFT. – Maďarsko; 

6. GORENJE D.O.O. BEOGRAD – Srbsko; 

7. GORENJE SLOVAKIA, S.R.O. – Slovensko; 

8. MORA-POLSKA SP. Z O.O. – Polsko; 

9. GORENJE BULGARIA LTD – Bulharsko; 

10. GORENJE AUSTRIA HANDELS Gmbh – Rakousko. 
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Konkurenti 

Mezi největší konkurenty výrobků MORA lze zařadit světoznámé značky jako: 

 Amica  

Výroba plynových a uhelných sporáků značky Amica začala ve Wronkách v Polsku 

v roce 1957. Postupem času společnost rozšířila svou nabídku o další spotřebiče ulehčující 

domácí práce. V současnosti společnost Amica nabízí chladničky, sporáky, myčky nádobí, 

mikrovlnné trouby a to jak volně stojící, tak ve vestavné variantě, vestavné trouby a desky, 

odsavače par a pračky. Nabídku doplňují malé spotřebiče, jako jsou vysavače, žehličky, 

opékače a varné konvice. [12] 

 Bosch  

Produkci domácích spotřebičů zahájila společnost Bosch v roce 1933, kdy přišla na trh 

s první chladničkou. V roce 1950 byla produkce rozšířena o kuchyňské roboty, pračky  

a myčky nádobí. Na dnešním trhu nabízí společnost Bosch velmi širokou škálu spotřebičů. 

Typické vestavné spotřebiče, kterými jsou trouby, mikrovlnné trouby, desky, chladničky  

a myčky, jsou doplněny ještě o parní trouby, ohřevné zásuvky, kávovary a mrazáky. 

Zákazníci si také mohou od této společnosti pořídit americké kombinace side by side. Kromě 

volně stojících sporáků, chladniček, mrazáků, praček, sušiček a myček, je pod značkou Bosch 

produkováno i nepřeberné množství malých domácích spotřebičů. Mezi malými domácími 

spotřebiči Bosch tak zákazník může najít kuchyňské roboty, rychlovarné konvice, kávovary, 

elektrické kráječe, ruční šlehače, ponorné mixéry, odšťavňovače, žehličky nebo vysavače. 

[21] 

 Electrolux  

První vysavač Lux byl vyroben v roce 1912. Dnes se Electrolux řádí mezi nejlepší 

světové producenty. Společnost prodá každý rok na více než 150 trzích více než 40 milionů 

výrobků v oblasti domácích spotřebičů a přístrojů pro profesionální použití. Pod touto 

značkou jsou k dostání vestavné nebo volně stojící mikrovlnné trouby, chladničky, 

mrazničky, vinotéky, myčky a kávovary. Dále také vestavné trouby, zásuvky, televize s LCD, 

varné desky. Nabídka společnosti obsahuje také lednice side by side, pračky, sušičky, 

vysavače a čističe vzduchu. Nedílnou součástí nabídky jsou malé spotřebiče, jako jsou 

toustovače, stolní gril, pekárna na chleba, odšťavňovače, ruční mixéry, tyčové mixéry, 

kuchyňský robot, kávovar, automat na espreso, varné konvice a žehličky. [11] 
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 Fagor 

Uplynulo již více než 50 let od doby, kdy udělal Fagor svůj první krok. Dnes je pátým 

největším výrobcem v Evropě a vedoucím producentem domácích spotřebičů na španělském  

a francouzském trhu. Trouby, mikrovlnné trouby, varné desky, odsavače, chladničky, 

mrazničky, side by side, myčky, pračky vestavné i volně stojící sporáky, vinotéky, sušičky. 

Ale i kategorie malých domácích spotřebičů, ve které lze nalézt grily, domácí pekárny, 

mixéry, kuchyňské váhy, kráječe, elektrické nože, esspresa a kávovary, kávomlýnky, šlehač 

na mléko, toustry, sendvičovače, odšťavňovače a lisy na citrusy, vysavače, žehličky, 

odstraňovače žmolků, vysoušeče vlasů, zastřihovače vlasů, vlasové žehličky, osobní váhy, 

odvlhčovače a také některé kuchyňské nádobí je součástí široké nabídky firmy Fagor. [17] 

 Indesit  

Společnost Indesit byla založena v roce 1975. Indesit Compeny patří mezi přední 

evropské výrobce a distributory velkých domácích spotřebičů a je lídrem na italském, 

anglickém a ruském trhu. Pod značkou Indesit si mohou spotřebitelé koupit chladničky  

a myčky ve vestavné i volně stojící variantě, dále také sporáky, pračky, sušičky, mrazničky, 

digestoře, varné i vestavné desky a mikrovlnné trouby. [20] 

Za největšího konkurenta firmy MORA v rámci jejich stěžejních produktů, kterými 

jsou sporáky, považuji společnost Amica. Amica má nejširší nabídku sporáků z výše 

uvedených konkurentů. Z pohledu různorodosti nabízeného sortimentu je bezesporu největším 

konkurentem MORY firma Fagor. Pod značkou Fagor nejsou produkovány  

jen velké a malé domácí spotřebiče pro použití v kuchyni a domácnosti, ale i spotřebiče 

sloužící pro péči o tělo. Fagor tak sází na fakt, že když bude spotřebitel spokojen s jedním 

produktem pod touto značkou, dá přednost i dalším produktům této značky před jinými. 
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Vývoj poptávky po domácích spotřebičích MORA 

Na základě získaných údajů o výši prodejů sporáků, varných desek a topidel od roku 

2009 do roku 2011 lze zjistit vývoj poptávky po těchto produktech. Z grafu na Obr. 2.8 je 

zřejmé, že jediné sporáky vykazují stálý růst. Prodej topidel má kolísavý trend a prodej 

varných desek značně klesá. V roce 2009 a 2010 byl rozdíl v prodeji varných desek téměř dva 

tisíce kusů. Tento pokles, ale nebyl zapříčiněn vlivy působícími na trhu, ale byl zapříčiněn 

převedením výroby tohoto produktu do firmy GORENJE, D.D. – Slovinsko. 

Obr. 2.8 Vývoj poptávky po vybraných domácích spotřebičích značky MORA 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA ANALÝZY DODAVATELE 

3.1 Nákup 

Postupem doby si člověk začal uvědomovat, že si není schopen všechny věci potřebné 

ke svému životu zajistit sám. Na začátku byla jednoduchá směna zboží, která se vyvíjela  

až do současné podoby velmi složitého řetězce procesů, který zabezpečují specializovaní 

pracovníci. Většina dnešních velkých firem se zaměřuje pouze na strategické činnosti  

a ty dílčí přenechává svým dodavatelům. Nákupní proces tak nabývá na svém významu. [4] 

Nákup se řadí mezi základní podnikové funkce, a to ať už jde o podnik výrobní nebo 

obchodní, tak i o podnik poskytující služby. „Základním úkolem nákupu je zabezpečit 

bezporuchový chod výrobních i nevýrobních procesů podniku.“ [3, str. 5]. Nákup podniku 

svými činnostmi souvisejícími se stanovováním potřeb materiálu, jako je např. obstarávání 

materiálu, doprava, řízení zásob, kontrola atd. zajišťuje, aby byly materiálové vstupy 

připraveny ve správném množství, ve správné kvalitě, ve správném sortimentu, ve správném 

čase, na správném místě s minimálními náklady. [7] 

Z výše uvedeného vyplývá, že je nutná aktivní spolupráce mezi nákupem a dalšími 

odděleními v podniku.  

Pokud se na nákup podíváme z logistického hlediska, musí nákup řešit otázky,  

kde nakoupit, jak nakoupené zboží přepravit, jak zboží objednávat, jak pohyb zboží řídit  

a při jakém nákladovém zatížení. [5] 

3.1.1 Funkce, cíle a umístění nákupu v podniku 

Funkce 

Za základní funkci nákupu v podniku je považována jeho schopnost zajistit suroviny, 

materiál, výrobky i služby v požadovaném množství, sortimentu, kvalitě, čase a místě tak,  

aby byl zajištěn efektivní průběh plánovaných základních, pomocných a obslužných procesů, 

výrobního i nevýrobního charakteru. 

Pro splnění této základní funkce je v souladu s ekonomickými kritérii efektivnosti 

v podniku nutné: 

 zjišťovat předpoklady budoucí spotřeby v podniku co nejpřesněji a právě včas; 

 provádět systematické zvažování optimálních zdrojů pro uspokojování potřeb; 
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 uzavírat smlouvy o ekonomicky efektivních dávkách, které byly úplně a v čas 

projednány, dlouhodobě sledovat jejich realizaci, projednávat změny  

v potřebách a odchylky v dodávkách; 

 zabezpečovat co nejefektivnější využívání zásob vykováním jejich 

systematického sledování a neustálé regulace stavu těchto zásob; 

 v případech ohrožení uspokojení potřeb uvnitř podniku pružně realizovat 

operativní zásahy; 

 vykonávat systematickou péči o zajištění požadované kvality nakupovaných 

materiálů; 

 zajišťovat efektivní fungování dopravy, manipulačních prostředků, skladování 

a ostatních logistických procesů; 

 zavést a neustále zlepšovat informační systém pro řízení nákupního procesu; 

 rozvíjet řídící i hmotné procesy promyšleným personálním, organizačním, 

metodickým a technologickým zabezpečením; 

 uskutečňovat aktivní servis v podobě přípravy, výdeje a přísunu materiálu  

do místa spotřeby. [7] 

Cíle 

Cíle nákupu musí vycházet ze základních cílů podniku jako celku a také s nimi být 

v souladu. Mezi základní cíle nákupu patří: 

 uspokojování potřeb; 

 snižování nákladů nákupu; 

 snižování rizikovosti nákupu; 

 zvyšování kvality nakupovaných produktů a služeb; 

 zvyšování flexibility nákupu; 

 podporování cílů nákupu orientujících se na veřejné zájmy. [7] 

Umístění nákupního oddělení ve výrobním podniku 

Umístění nákupního oddělení se liší dle oborů výroby. Například v těžkém stojírenství 

nebo stavebnictví se využívá umístění nákupního oddělení jako součásti výroby,  

což umožňuje pružnou reakci na změny ve výrobním procesu. V některých velkým podnicích 

se občas vyskytuje nákupní oddělění jako samostatný útvar. Ale nejčastější umístění nákupu 

je jeho umístěnív rámci  obchodního úseku. [3] 
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Bez ohledu na umístění nákupu v podniku, zůstává jeho důležitou činností aktivní 

spolupráce s ostatními odděleními v podniku. Následuje několik příkladů spolupráce. Výroba 

nákupu poskytuje informace o tom, co, kdy a v jakém množství je třeba v krátkodobém  

i dlohodobém horizontu nakoupit. Nákup na základě těchto informací zajistí dodávku 

požadovaného materiálu do výroby, logistiku a skladování. Při spolupráci oddělení nákupu 

s oddělením kvality dochází např. k podílení se na výběru nového dodavatele, definování 

požadavků na kvalitu objednávaných produktů a služeb, řešení otázek týkajících  

se zákaznických auditů. Kontakt mezi nákupem a finančním oddělením spočívá z velké 

části provádění kontroly nákupu, která sleduje především jeho efektivnost. Finanční oddělení 

sleduje náklady na nakupovaný materiál, úspory, logistické náklady, změny v dodacích 

podmínkách, splatnosti atd. [6] 

3.1.2 Nákupní proces organizace 

Kategorie nakupovaného zboží [2] 

Podle Grose a Grosové existuje několik kritérií, na základně kterých může být 

nakupované zboží rozděleno do jednotlivých kategorií: 

a) Stupeň zpracování 

 suroviny – jde o produkty v přírodní podobě např. dřevo, kvůli velkému 

objemu jsou prostorově náročné a vyznačují se různou kvalitou; 

 procesní základní materiály a meziprodukty – tyto produkty je nutné 

nejdříve dále opracovat, než se stanou finálním produktem nebo jeho 

součástí např. sklo; 

 doplňkový režijní materiál – škála těchto produktů je velmi široká  

a různorodá např. kancelářské a čisticí prostředky, zabezpečují procesy 

výrobního i nevýrobního charakteru, nákup je prováděn u mnoha 

dodavatelů a tím dochází ke zvyšování nákladů; 

 komponenty, díly a polotovary – technické parametry a kvalita je u těchto 

produktů jasně vymezena, produkty jsou ve finální podobě připraveny  

na montáž nebo jen pro drobné úpravy, typickým příkladem jsou motory; 

 zařízení – specifickým znakem je investiční charakter např. výpočetní 

techniku nebo dopravní prostředky, u tohoto zboží je kladen důraz  
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na efektivnost, spolehlivost a také na poměr ceny pořízení k nákladům  

na provoz 

 systémy – jedná se o zboží investičního charakteru s vysokou finanční 

náročností, jako jsou např. výrobní linky, jeho existence je ale klíčová  

pro stálý průběh procesů ve firmě; 

 služby – jsou činnostmi nehmotného charakteru, které různou měrou 

přispívají k vytvoření finálního výrobku např. doprava, údržba, s pokrokem 

doby jejich význam stále roste. [3] 

b) Vliv na hospodaření firmy 

 Podíl jednotlivých položek nákupu na celkových nákladech. Pro rozdělení 

položek do kategorií se využívá ABC analýza a Paretovo pravidlo 80:20. 

c) Vliv na hlavní předmět podnikání 

 Skupina I – nedostatek těchto položek představuje značné ohrožení plánu 

nebo úplné znemožnění jeho realizace a s tím jsou spojené vysoké ztráty. 

 Skupina II – v případě nedostatku položek zařazených do této skupina 

nedochází k významnému ohrožení činnosti firmy. 

d) Charakter spotřeby v množství a čase 

 Skupina X – položky, které jsou spotřebovávány pravidelně v čase  

i množství, nakupovaný objem je velký, určení předpokládané spotřeby je 

velmi spolehlivé. 

 Skupina Y – zde zařazujeme položky, u nichž se vyskytují výkyvy  

ve spotřebě, v čase i množství, ale i přes to je zachována určitá 

pravděpodobnost předpovědi. 

 Skupina Z – jedná se o položky s velmi nepravidelnou spotřebou,  

jak v čase, tak i množství a předpověď spotřeby je u těchto položek velmi 

nelehká. 

e) Vliv na kvalitu výrobků a služeb 

 Skupina J1 – položky nákupu mající markantní vliv na kvalitu výrobků. 

 Skupina J2 – v této skupině mají nakupované položky běžný vliv na jakost 

výrobků. U těchto položek existují určitě toleranční meze jejich kvality. 

 Skupina J3 – těmito položkami je výsledná kvalita výrobku ovlivňována 

minimálně nebo zcela vůbec.  
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f) Vztah k hlavní činnosti podniku 

 Přímý materiál – jedná se o materiál, který vstupuje přímo do výroby, je 

pro ni klíčový a nelze bez něj provádět výrobu. 

 Pomocný materiál – nedochází k přímému vstupu materiálu do hotového 

výrobku, ale tento materiál slouží k utváření podmínek výroby a samotné 

realizace výrobních úkonů. 

g) Další určení v podniku 

 Materiál nakupovaný pro hlavní (výrobní) aktivity. 

 Materiál sloužící k uspokojení ostatních činností firmy. 

h) Situace na trhu nakupovaných položek 

 Substituční položky – pro firmu jde o významné položky,  

jejichž nedostatek by pro firmu znamenal vysoké ztráty. Položky jsou 

nakupované ve velkých objemech, na průmyslovém trhu existuje jejich 

vysoká nabídka a jejich spotřeba je relativně stabilní. 

 Bezproblémové položky – významnost i nakupované množství klesá, 

vysoká nabídka na trhu i stabilita spotřeby je shodná s předchozí kategorií, 

snižují se dopady při nedostatku položek. 

 Strategické položky – jsou pro firmu významné, jak z hlediska důležitosti 

pro výrobu, tak i z hlediska objemu. Spotřeba těchto položek je celkem 

stabilní, ale jejich nabídka na trhu je omezená, což pro firmu znamená 

velké riziko v případě nedostatku na trhu. 

 Úzkoprofilové položky – položky, jejichž spotřeba je nepravidelná  

a nakupované objemy jsou nižší. Jejich nabídka je omezená, ale dopady  

na hospodaření firmy z důvodu nedostatku položek jsou nízké. 

Členění nakupovaného zboží z hlediska kvality 

Další z možných pohledů na rozdělení nakupovaného zboží do jednotlivých kategorií 

je z hlediska kvality. Zboží je následně rozděleno do tří základních skupin: 

 Materiál pro potřeby rizikových finálních výrobků – v průběhu celého 

nákupního procesu je nutné se prioritně zabývat těmito položkami. 

 Standardní materiál – jde hlavně o základní materiály mající vliv na kvalitu 

finálních výrobků, které do nich vstupují přímo nebo jako pomocné materiály. 
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Na základě norem pro nákupní a kontrolní proces, by měl být příslušným 

položkám věnován zájem na standardní úrovni. 

 Zbývající materiál – do poslední skupiny jsou zařazeny materiály pomocné  

a režijní, sloužící pro provádění údržby pracovišť a správu. Tyto materiály 

nemají přímý vliv na kvalitu finálních výrobků a proto jim je při nákupu 

věnována jen běžná pozornost. [7] 

Struktura nákupního procesu 

Průběh nákupního procesu je znázorněn na obrázku. 

Obr. 3.1 Schéma nákupního procesu 

 

Pro přiblížení obsahu jednotlivých fází nákupního procesu je dále uveden jejich krátký 

rozbor. 

1. Zjištění problému – v okamžiku, kdy vznikne v podniku problém nebo nějaká 

potřeba, která je uspokojitelná koupí zboží nebo služby, dochází k zahájení 

nákupního procesu. 

2. Základní údaje o potřebě – druh a množství požadovaného zboží, jsou základní 

specifikací potřeby. V případech, kdy se jedná o položky složitějšího nebo 

strategického charakteru, spolupracuje nákupčí při stanovování vlastností zboží  

se zákazníky, pracovníky podnikových útvarů, popřípadě i s dodavatelem. 

3. Specifika výrobku – základní činností této fáze je stanovení technických 

parametrů zboží tak, aby bylo dosaženo co největší hodnoty s minimálními 

náklady. 

4. Hledání dodavatele – odběratel vyhledává možné dodavatele a snaží se o nich 

získat důležité informace. Významnost a náročnost tohoto procesu se odvíjí  

od typu nákupní situace. 
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 Poptávka [8] 

Poptávku vytváří odběratel vůči potenciálním dodavatelům. Poptávka  

by měla specifikovat požadavky na označení materiálu, velikost objemu 

dodávky, určení způsobu zpracování a požadovaných vlastností materiálu, 

následně způsob balení, vyjádření očekávaných záruk a také služeb, 

vymezení dodacích a platebních podmínek včetně momentu přechodu 

rizika z dodavatele na odběratele a lokalizace místa převzetí, dále také 

vyjádření různých očekávaných slev a v neposlední řadě definování 

dodacích lhůt. 

5. Posuzování nabídek – na základě údajů z informačních materiálů nebo také 

schůzky s prodejcem, které odběratel o dodavateli shromáždil ve fázi hledání, jsou 

nyní nabídky posuzovány. Následně dochází k okamžitému vyloučení některých 

dodavatelů a s jinými je zahájeno přímé jednání. 

6. Výběr dodavatele – Nákupčí provádí hodnocení dodavatelů na základě 

stanovených kritérií, kterým jsou přiřazeny určité váhy. Dle výsledků hodnocení je 

přistoupeno ke konečnému výběru dodavatele.  

7. Objednávka – obsahem objednávky jsou dohodnuté technické parametry, 

objednávané množství, termín dodávek, reklamační postup, atd. Při dlouhodobé 

spolupráci se mezi dodavatelem a odběratelem realizují souborné objednávky, 

které snižují administrativní náklady.  

8. Zhodnocení nákupu – v poslední fázi nákupního procesu provádí odběratel 

hodnocení výkonnosti dodavatele. Výkonnost může být hodnocena z různých 

pohledů. Prvním je zjišťování konečného hodnocení přímo u uživatele. Dále může 

být hodnocen dodavatel na základě předem stanovených kritérií. A v neposlední 

řadě může být pozorován poměr mezi skutečnými náklady na nákup a náklady 

předpokládanými. [3] 

Typy nákupních situací 

Nákupní situace lze rozlišovat, podle toho do jaké míry jsou alternativy řešení nové, 

do tří skupin 

a) Přímý opakovaný nákup 

Zákazník má relativně stabilní poptávku. Požadavky na druh nakupovaného 

zboží zůstávají shodné, mění se pouze množství nebo termín dodání. 
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S dodavatelem je většinou uzavřena smlouva o dlouhodobých dodávkách  

a distribuce probíhá výhradně prostřednictvím osvědčených distributorů.  

Na základě toho dochází k optimalizaci materiálových toků, snižování stavu 

zásob a prohlubování vzájemných vztahů mezi dodavatelem a odběratelem. 

Řízení nákupu je prováděno na nejnižší úrovni pracovníky nákupního 

(prodejního) oddělení, požadavky nových informací jsou minimalizovány, 

probíhá pouze sledování výkonnosti dodavatele a jeho hodnocení. 

b) Modifikovaný opakovaný nákup 

K modifikaci nákupu dochází např. v případech, kdy objednávající reaguje  

na požadavky svých zákazníků a vyžaduje ve směru ke svému 

původnímu dodavateli dílčí změny v konstrukci, kvalitě apod. V případě,  

že není schopen původní dodavatel tyto modifikované požadavky 

objednávajícího splnit nebo je schopen je splnit s velmi vysokými náklady  

pro objednávajícího, může dojít ke změně dodavatele. Rozhodovací proces 

nabírá na složitosti a rozhodovací pravomoci jsou přesunuty na vedoucí útvarů. 

c) Nový nákup 

Rozhodování o nových nákupech je prováděno například při změnách 

výrobního programu, nebo pokud podnik vstoupí do nové oblasti obchodování. 

V této situaci je rozhodovací proces velmi složitý, spolupracuje na něm velké 

množství odborných pracovníků a jsou kladeny vysoké nároky na informační 

zdroje. Nový dodavatel je vybírán takovým způsobem, aby byla co nejvíce 

eliminována rizika spojená s jeho výběrem. [2] 

Ovlivňující faktory 

Rozhodování manažerů o nákupu je ovlivňováno množstvím faktorů. Tyto faktory 

jsou vystiženy v následujícím obrázku. 

  Obr. 3.2 Faktory ovlivňující rozhodování manažerů 

  

Ovlivňující 
faktory 

Podmínky 
dodávky 

Kvalita Množství Cena Čas Dodavatel 
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Podmínky dodávky 

Jednotlivé dodávky ve firmě nejsou zcela identické, každá dodávka vyžaduje jiné 

dodací i platební podmínky. Specifikace dodacích a platebních podmínek je zakotvena 

v kupní smlouvě. 

Kvalita 

Z pohledu kvality je posuzována vhodnost materiálu nebo výrobku pro daný účel 

použití s cílem nakoupit suroviny vysoké kvality za co nejnižší ceny. 

Množství 

Stanovení množství zboží, které je třeba nakoupit, není snadnou záležitostí. Firmy  

na jedné straně chtějí nakupovat velký objem zboží najednou, aby dosáhly úspor. Velké 

množství nakoupeného zboží, ale na druhé straně znamená nadměrné množství zásob,  

které vyžadují uskladnění, jsou ohroženy zkažením, zastaráním nebo také znehodnocením. 

Oproti tomu menší množství zboží vyžaduje kratší frekvenci objednávek a přináší vyšší 

náklady na jednotku. Optimální variantou se proto stává objednávka výrobku od dodavatele 

ve chvíli, kdy si ho žádá zákazník. 

Cena 

Snahou firem je zajistit pro své potřeby zboží s nejvyšší hodnotou, splňující specifické 

požadavky s co nejnižší nákupní cenou. 

Čas 

Velmi důležité rozhodnutí souvisí se správností načasování nákupu. Výrobci plánují 

nákup materiálu tak, aby byl k dispozici právě v čas, kdy je potřebný ve výrobním procesu. 

Výrobky jsou produkovány na základě očekávané poptávky nebo specifických požadavků 

zákazníků, takovým způsobem, aby mohly být za každých okolností dodány v dohodnutém 

čase. Dobré naplánování je zde základem pro eliminaci nadměrných nebo naopak 

nedostatečných zásob.  

Dodavatel 

Předpokladem dobrého nákupu je výběr vhodného dodavatele. Pečlivý výběr dodavatele 

na základě potřeb a požadavků podniku snižuje riziko neúspěchu obchodní strategie firmy 

z důvodu nekompetentnosti dodavatele. [7] 
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3.1.3 Řízení nákupu 

Nákupní management vyjadřuje proces řízení nákupu jdoucí po linii manažerských 

funkcí, z kterých je odvozován klasický nákupní funkční management. Ten v sobě zahrnuje 

čtyři aktivity, kterými jsou plánování nákupu, organizování nákupu, vedení nákupních skupin 

a kontrola. 

Plánování nákupu 

Nákupní strategický dokument lze podle prof. Synka (1996) definovat jako „tvůrčí 

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

aktivity, jež formulují cíle, určují optimální použitelné nástroje pro jejich realizaci  

a požadavky na zdroje.“ 

V rámci plánování nákupu jsou určovány strategické cíle. Východiskem pro jejich 

stanovení je analýza situace na nákupním trhu a vnitropodniková analýza. Nutné je  

také přihlédnout k základním cílům podniku. Plánování nákupu se dále zabývá i tvorbou 

nákupní strategie, která se skládá ze čtyř podčástí a to materiálová strategie, strategie nákupu 

informačních systémů, strategie řízení zásob a strategie dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

Organizace nákupu 

Při tvorbě organizace nákupu v podniku je důležité jasně, vhodně a správě definovat 

pojetí funkce nákupu v podniku, míru a formu centralizace nebo decentralizace nákupu, 

umístění oddělení nákupu v rámci organizační struktury a jeho ekonomickou pozice 

v podniku, dále vnitřní dělbu práce a v neposlední řadě, jakým způsobem budou řešeny 

vztahy nákupu k ostatním vnitropodnikovým útvarům. 

Vedení nákupních skupin 

Problematiku týkající se vedení nákupních skupin lze rozdělit do tří oblastí. První 

oblastí jsou vlastnosti a dovednosti vedoucího nákupu. Základními vlastnostmi, kterými  

by měl vedoucí nákupu disponovat, jsou obchodní logika, odborná kvalifikace  

pro vykonávanou činnost, pravomoci a tvořivost ducha. Pro úspěšné vedení nákupních skupin 

vedoucí, kromě základních vlastností, potřebuje také vlastnosti jako pozitivní přístup, 

organizovanost, objektivnost, otevřenost, čestnost atd. Do druhé oblasti spadají styly vedení 

nákupních skupin, které by měl dobrý vedoucí nákupu umět střídat podle aktuální situace. 

Poslední oblastí je oblast motivace pracovníků. Motivace pracovníků probíhá ze dvou směrů, 
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a to jak od samotných pracovníků jako tzv. „sebemotivace“, tak od vedoucího nákupu.  

Aby byl vedoucí nákupu schopen svého podřízeného správně motivovat, musí na každého 

pracovníka nahlížet odděleně. Musí znát jeho potřeby, cíle, očekávání a také jeho vlastnosti, 

schopnosti apod. 

Kontrola nákupu 

Z obecného hlediska kontrola slouží pro zjišťování úspěšnosti realizace plánu,  

kdy jsou na základě zjištěných odchylek stanovena opatření pro jejich nápravu. V oblasti 

nákupu je prováděna průběžná kontrola plnění nákupního plánu, kterým má být určen  

a zajištěn požadovaný materiál, pro zajištění bezproblémového chodu všech procesů. 

V případě zjištěných odchylek jsou stanovena nápravná opatření tak, aby nákupní plán dostál 

svého úkolu. [3] 

3.1.4 Charakteristiky nákupu na trhu organizací 

Nákup na trhu organizací se značně liší od nákupu na spotřebitelském trhu. Poptávka 

po výrobcích a službách je odvozena na základně potřeby podniku. Na trhu existuje malé 

množství zákazníků s velkými nákupy. Nakupované produkty mají dány technologické, 

technické a další požadavky, které musí splňovat. Jedná se především o suroviny, materiály, 

polotovary a komponenty, které podniky nakupují pro výkon své činnosti. Proto je u tohoto 

zboží kladen velký důraz na dodržování dodacích lhůt, servis a další služby. Nákup je 

prováděn nákupčími s odbornými znalostmi. Na nákupní rozhodnutí působí mnoho vlivů  

a účastní se ho často více osob. Nákup se převážně odehrává přímým prodejem nákupčím. [9] 

3.1.5 Nákup a systém kvality 

Při hledání vhodného dodavatele je jedním z nejdůležitějších kritérií kvalita dodávek. 

Pro zabezpečování kvality dodávek bývá využíváno norem ISO řady 9000. Systém kvality  

ve spojení s nákupním procesem vyžaduje výběr dodavatele na základě jasného vymezení 

požadavků nákupu, které jsou v souladu s firemními potřebami. Dále je třeba dohodnout 

zajištění určité úrovně kvality ze strany dodavatele a stanovit postupy pro řešení sporů v této 

oblasti. Je také třeba vytvořit program vstupních kontrol a provádět řízení přejímky, při které 

jsou evidovány záznamy o kvalitě.[7] 
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3.2 Dodavatelé 

Spolehliví dodavatelé jsou v dnešní době, kdy na většině trhů existuje přesycení 

konkurencí, jedním z klíčových kritérií konkurenceschopnosti firmy.  Firma by proto měla 

věnovat velkou pozornost a pečlivost výběru dodavatelů a dalším činnostem  

s tím bezprostředně souvisejících. 

3.2.1 Definování požadavků na dodávky a dodavatele 

Jako požadavky na dodávky jsou chápány dle normy ČSN EN ISO 9000 potřeby 

nebo očekávání, které stanovil odběratel, jsou obecně předpokládané nebo jsou závazně 

dané. Požadavky stanovené odběratelem zahrnují tři základní skupiny: 

1. požadavky související s daným dodávaným produktem; 

2. požadavky na řízení procesů a systémů managementu na straně dodavatele; 

3. další požadavky vázané k dodávkám jako např. další služby a činnosti. 

Rozsáhlost požadavků na dodávané produkty se liší v míře specifikace  

a jednoznačnosti požadavků na základě složitosti daných prvků. I přesto existuje základní 

postup, jak by se mohlo při definování požadavků na dodávky postupovat: 

1. Shromažďování podkladů pro definování požadavků – Předchází samotné 

specifikaci požadavků na dodávku a dodavatele. Základem pro stanovení 

požadavků jsou dostatečné a věrohodné informace. 

2. Definování požadavků – co nejpřesněji specifikovat konkrétní nakupovaný 

produkt a procesy u dodavatele, s ohledem na to, jakým způsobem se budou 

dodávky podílet na finálním produktu odběratele. 

3. Přezkoumání požadavků – probíhá především přezkoumání komplexnosti, 

srozumitelnosti, jednoznačnosti a souladu požadavků se zájmy dodavatele  

i odběratele a platnou legislativou dané země. 

4. Schválení požadavků s dodavateli – pokud jsou po přezkoumání požadavky 

shledány jako vyhovující, dochází k jejich schválení, uvolnění a následně jsou 

sděleny dodavatelům. 

5. Kontrola [4] 
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Při definování požadavků na dodávky je v dnešní době hojně využívána metoda OFD 

„Quality Function Deploymnet“. „Metoda QFD je formálně strukturovaný proces identifikace 

a přenesení požadavků zákazníků do všech etap vývoje a realizace produktu.“[4, str. 78] 

3.2.2 Klasifikace dodavatelů 

Pro rozdělování dodavatelů do skupin je nejčastěji používaná metoda ABC,  

kterou jsou dodavatelé rozděleni podle důležitosti. Existují dva základní modely. 

a) Rozdělení na základě finančního objemu 

Dodavatelé jsou rozděleni do skupin na základě ročního obratu nákupu.  

Při tomto rozdělování je velmi často využíváno Paretova pravidla, podle něhož 20% 

dodavatelů vytváří 80% objemu nákupu. Provedení Paretovi analýzy umožní podniku určit 

významné dodavatele, kterým je třeba věnovat největší pozornost a tím zvýšit i efektivity 

nákupu. Výsledné rozdělení dodavatelů do skupin vypadá následovně: 

 A dodavatelé – skupinu tvoří 20% klíčových dodavatelů, jejichž dodávky mají 

velké finanční objemy a jedná se především o zásadní suroviny, polotovary, 

komponenty atd. pro činnost firmy. S klíčovými dodavateli je udržována 

intenzivní spolupráce a je neustále pečováno o vzájemné vztahy. 

 B dodavatelé – do této kategorie spadá 40 – 70% všech dodavatelů.  

I když zakázky od dodavatelů ve skupině B jsou realizovány velmi často, 

nedochází s nimi k tak intenzivnímu kontaktu jako s dodavateli A. Kontakt  

je udržován především při realizaci dodávek, které jsou plynulé. 

 C dodavatelé – jsou nepravidelnými dodávajícími, kteří spolupracují 

s podnikem při nárazových objednávkách anebo jsou tzv. alternativními 

dodavateli. Kontakt s těmito dodavateli většinou probíhá jednou ročně,  

pro udržení vzájemného povědomí a zjištění nových informací. [6] 

b) Vícekriteriální rozdělení 

Jak už název napovídá, při více kriteriálním rozdělování se nevychází pouze  

z finančního objemu, ale jsou sledována i další kritéria. Možnými kritérii jsou např. zda jde  

o dodavatele vyrábějícího cenově náročné díly, zda vykazuje dynamický potenciální růst  

nebo vyrábí technologicky náročné výrobky. [6] 
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Další z možných způsobů jak mohou výrobci rozdělovat své dodavatele je na základě 

dlouhodobého sledování jejich výkonnosti, kvality dodávaných produktů a kvality služeb, 

které poskytuji.  Dodavatelé jsou následně dělení do čtyř skupin: 

 Skupina P – zahrnuje dodavatele, kteří jsou absolutně spolehliví ve velikosti 

dodávek, v jejich úplnosti i v kvalitě. K těmto dodavatelům může podnik 

chovat naprostou důvěru a proto na tyto dodavatele plně převádí odpovědnost 

za kvalitu a provádí jen namátkové kontroly. 

 Skupina Q – skupina s největším množstvím dodavatelů,  

u kterých se vyskytuje náhodné kolísání v dodávkách a kvalitě produktů. 

Podnik se snaží toto kolísání eliminovat prováděním důsledných kontrol, 

přejímek a vyvíjením nátlaku na zlepšování výkonnosti dodavatele. 

 Skupina R – „R“ jako rizikoví dodavatelé neplnící opakovaně stanovené 

požadavky. V případě neuskutečnění nápravných opatření do daných termínů 

s nimi podnik rozváže spolupráci. 

 Skupina S – dodavatelé působící v daném segmentu trhu, ale naprosto 

nespolehliví, se kterými spolupráce podniku nepřipadá v úvahu. [2] 

Klasifikace dodavatelů z pohledu kvality 

Jedním z nejdůležitějších kritérií při volbě dodavatele je, jakou záruku kvality 

poskytuje. Výše záruky třídí dodavatele do tří skupin: 

 Plně vyhovující dodavatel – vykazuje dlouhodobou spolehlivost v plnění 

dohodnutých kvalitativních požadavků na dodávky. Dochází k přetrvávající 

vzájemné komunikaci.  

 Podmíněně vyhovující dodavatel – plnění požadavků na kvalitu  

je na uspokojivé úrovni. V případě zjištění nedostatků, bez větších problémů, 

dodavatel zajistí jejich nápravu, ke které má potřebné předpoklady. 

 Nevyhovující dodavatel – nedostatky v plnění požadavků kvality dodávek 

jsou podstatného rázu a opakují se. Dodavatel ani nedisponuje dostatečnými 

předpoklady pro rychlou nápravu a proto je nutné přistoupit k volbě jiného 

dodavatele. [7] 
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3.2.3 Rozhodování o dodavateli  

Kritéria výběru a hodnocení dodavatelů 

Podle Grose a Grosové lze kritéria posuzování potenciálních dodavatelů rozdělit  

do sedmi hlavních oblastí: 

1. Finanční situace dodavatele – finanční ukazatele vyjadřují ekonomické „zdraví“ 

dodavatele, které je pro odběratele důležité především při rozhodování o delší 

spolupráci. 

2. Vývoj dodavatele – je představován schopnostmi dodavatele operativně reagovat 

na změny požadavků odběratele v oblastech zlepšování užitných vlastností jeho 

výrobků nebo při vývoji nových výrobků. 

3. Poskytované logistické služby – poskytování těchto služeb se stává stále 

důležitějším kritériem rozhodování. Pro odběratele jsou rozhodujícími kritérii 

např. dodací lhůty, umístění dodavatele, způsob balení výrobků nebo úplnost 

dodávek. 

4. Výrobní možnosti dodavatele – to jakou má dodavatel výrobní kapacitu  

a jak ji využívá, kolik má výrobních jednotek nebo to v jakém stavu má výrobní 

zařízení, má vypovídající hodnotu o jeho spolehlivosti. 

5. Informační systém – v dnešní době dochází ke stálému rozvoji komunikačních 

technologií, proto je velmi důležitým hlediskem hodnocení jak vnitřního 

informačního systému dodavatele, tak i jeho napojení na vnější komunikační 

systémy. 

6. Celkové pořizovací náklady a platební podmínky – jsou jedním  

z nejvýznamnějších kritérií, která se začínají rozšiřovat i o požadavky na skladbu 

nákladů dodavatele (podíl přímých a režijních nákladů,…). 

7. Požadovaná kvalita – jedná se o bezvýhradné kritérium pro každého dodavatele. 

Firma by se dodavateli, kteří nesplňují daná kvalitativní kritéria, neměla vůbec 

zabývat. [2] 

Pod každým z okruhů kritérií je skryto velké množství konkrétních kritérií.  

Pro aplikaci v praxi, je vhodné využít pouze ta kritéria, která mají pro daný podnik značnou 

důležitost. Z toho vyplývá, že každý podnik by měl vybírat kritéria hodnocení dodavatelů, 

která budou šitá na míru právě jemu. [7] 
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Při hodnocení podmínek nákupu je pro nakupujícího i pro prodávajícího důležitý 

především tzv. souhrn dodavatelských služeb, pod kterým jsou chápány dodací lhůta, 

spolehlivost, pružnost a kvalita. [5] 

Metody výběru dodavatele 

Výběr dodavatele může být prováděn s využitím některé z následujících metod. 

Tab. 3.1 Hodnocení dodavatelů 

Zdroj: [1, str. 64] 

 Prosté a váhové hodnocení podle pořadí 

1. Prosté 

U všech dodavatelů je prováděno hodnocení jednotlivých kritérií. Každému 

kritériu jsou přiřazeny body od 1 do 3, kde 1 bod znamená nejvýhodnější 

variantu. Následně jsou body přiřazené jednotlivým dodavatelům sečteny  

a nejlepším dodavatelem je dodavatel s nejnižším celkovým bodovým 

ohodnocením. 

Tab. 3.2 Prosté hodnocení podle pořadí 

Kritérium 
Dodavatelé 

A B C 

Cena v Kč 1 2 3 

Kvalita (%) 1 2 2 

Servis (%) 2 1 3 

Spolehlivost 1 2 1 

∑ 5 7 9 

Pořadí 1 2 3 

Zdroj: [1, str. 64] 

2. Váhové 

Při použití metody váhového hodnocení je rozšířena metoda prostého 

hodnocení o stanovení váhy každého kritéria před začátkem hodnocení. 

Následně jsou dodavatelé také obodování v rozmezí 1 až 3, ale dále jsou  

Kritérium 
Dodavatelé 

A B C 

Cena v Kč 60 80 100 

Kvalita (%) 100 85 85 

Servis (%) 85 95 75 

Spolehlivost 90 80 90 
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ještě jednotlivé body vynásobeny váhou daného kritéria. Takto získané součiny 

jsou u každého z dodavatelů sečteny a nejvhodnějším dodavatelem je opět  

ten s nejnižším počtem získaných bodů. [1] 

Tab. 3.3 Váhové hodnocení podle pořadí 

Kritérium 
Váha 

kritéria 

Dodavatelé 

A B C 

Cena v Kč 30% 0,3 0,6 0,9 

Kvalita (%) 30% 0,3 0,6 0,6 

Servis (%) 20% 0,4 0,3 0,6 

Spolehlivost 20% 0,2 0,4 0,2 

∑ 100% 1,2 1,8 2,3 

Pořadí  1 2 3 

Zdroj: [1, str. 65] 

 Prosté a váhové hodnocení podle hodnot 

1. Prosté 

U každého kritéria je vybrán dodavatel, který dané kritérium nejlépe splňuje  

a u tohoto dodavatele je přiřazena hodnota 100%. Procentuální ohodnocení 

dalších dodavatelů získáme podělením hodnoty daného dodavatele hodnotou,  

u které je přiřazeno 100% a následným vynásobím 100.  

Využívaná kritéria pro hodnocení nemusí být vyjádřena ve stejných 

jednotkách. Aby bylo možné s nimi vzájemně pracovat, je nutné provést jejich 

přepočítání pomocí tzv. recipročního indexu (RI). 

Tab. 3.4 Prosté hodnocení podle hodnot 

Kritérium 
Dodavatelé 

A B C 

Cena v Kč 100 80 60 

Kvalita (%) 100 90 90 

Servis (%) 90 100 50 

Spolehlivost 90 80 90 

∑ 380 350 290 

Pořadí 1 2 3 

Zdroj: [1, str. 65] 
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2. Váhové 

Váhové hodnocení přidává k prostému hodnocení váhu každého kritéria.  

Po sečtením provedených součinů vybereme dodavatele s nejvyšším celkovým 

hodnocením. [1] 

Tab. 3.5 Váhové hodnocení podle hodnot 

Kritérium 
Váha 

kritéria 

Dodavatelé 

A B C 

Cena v Kč 30% 30 24 18 

Kvalita (%) 30% 30 27 27 

Servis (%) 20% 18 20 10 

Spolehlivost 20% 18 16 18 

∑ 100% 96 87 73 

Pořadí  1 2 3 

Zdroj: [1, str. 66] 

 Scoring model 

Hodnocení dodavatelů pomocí Scoring modelu je prováděno na základě zpětně 

získaných údajů v určitém časovém horizontu. Průběh hodnocení se podobá 

metodám s váhovým ohodnocením kritérií. U každého kritéria jsou dodavateli 

přiřazeny body a každé kritérium je ohodnoceno váhou pořadí důležitosti.  

Pro vzájemné porovnávání kritérií je opět použit reciproční index, kterým  

je následně vynásobena daná váha kritéria. Takto získané dílčí výsledky  

se sečtou a dodavatel s nejvyšším dosaženým procentuálním hodnocením má 

nejlepší předpoklady pro další spolupráci. Příklad typické podoby scoring 

modelu je na následujícím obrázku. [1] 
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     Tab. 3.6 Scoring model pro hodnocení dodavatelů 

Hodnotící kritérium 
Dodavatel 

X Y Z 

Kvalita    

Váha 45    

Počet bezchybných dodávek z celkového počtu třiceti 22,0 25,0 18,0 

Podíl v % 73,3 83,3 60,0 

Body 33,3 37,5 27,0 

Cena    

Váha 30    

Průměrná cena za posledních třicet dodávek v Kč 160,0 180,0 100,0 

Reciproční index 62,5 55,5 100,0 

Body 18,8 16,7 30,0 

Spolehlivost    

Váha 25    

Celkem překročení dodací lhůty za posledních 30 

dodávek v Kč 
190,0 105,0 160,0 

Reciproční index 55,3 100,0 65,6 

Body 13,8 25,0 16,4 

Celkové hodnocení 65,6 79,2 73,4 

Zdroj: [9, str. 152] 

3.2.4  Ověřování shody dodávek 

Nenadál chápe proces ověřování shody dodávek jako „Proces, v jehož rámci obchodní 

partneři (tzn. odběratel i dodavatel) potvrzují na základě objektivních důkazů,  

že specifikované požadavky na dodávky byly nebo nebyly splněny.“[4, str. 169] 

Ověřování shody dodávek slouží pro zabezpečování kvality nakupovaných produktů, 

poskytuje důkazy o shodě nebo neshodě a chrání odběratele před zahájením zpracování 

produktů, které neodpovídají jeho požadavkům. Proces ověřování shody dodávek je procesem 

nepřidávajícím žádnou hodnotu a navíc je často zatížen i vysokými náklady. Ověřování 

dodávek může být prováděno na straně odběratele, ale i na straně dodavatele. Odběratel 

provádí ověřování po obdržení určitého objemu nakoupeného zboží, které podrobí vstupní 

kontrole. Druhou variantou je varianta, kdy dodávky ověřuje dodavatel bezprostředně  

před odesláním dodávky odběrateli a tomu poté poskytne záznamy z průběhu ověřování. 

Pro provádění technické kontroly jakosti jsou využívány statistické metody. V dnešní 

době patří k běžně využívaným metodám statistická přejímka. Při statistické přejímce  

je ověřována shoda produktů, jejímž cílem je provést kvalifikovaný odhad jakosti 

ověřovaných dávek a tím zabránit zpracování nevyhovujících dávek. Výsledkem statistické 
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přejímky je konstatování, zda ověřovaná dávka bude přijata nebo nebude. Základními 

charakteristikami statistických přejímek je, že jsou výběrové, statistické, jednoznačné  

a objektivní. Existuje několik druhů statistických přejímek. Podrobný návod pro realizaci 

statistických přejímek lze nalézt například v publikaci W. Truscotta [10]. 

Pro zajištění efektivnosti a účinnosti realizace ověřování shody dodávek, by měly být 

dodržovány následující zásady: 

1. Dostupnost dokumentace specifikující dodávky pro pracovníky provádějící 

ověřování. 

2. Ověřování shody dodávek provádět prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků 

s odbornou způsobilostí pro danou činnost. 

3. Motivovat odpovědné pracovníky a informovat je o následcích řádného neplnění 

jejich povinností. 

4. Vybavit pracovníky provádějící ověřování shody příslušnou dokumentací 

obsahující zejména podrobný popis činností souvisejících s tímto procesem. 

5. Zajistit pracovníkům pro ověřování shody dodávek potřebné vybavení  

jako např. měřidla nebo software, které jsou přesné a spolehlivé. 

6. Normativně vymezit časový rámec ověřování shody dodávek. 

7. Přizpůsobovat postup ověřování shody reálné způsobilosti procesů u dodavatele. 

[4] 

3.2.5 Hodnocení výkonnosti dodavatelů 

Aby mohla organizace provádět hodnocení výkonnosti dodavatelů, je nutné vyjasnit si, 

co je pod pojmem výkonnost dodavatele myšleno. Vyjasnění podává následující definice. 

„Výkonnost dodavatelů je jejich schopnost plnit požadavky na dodávky specifikované  

ve smlouvě o dodávkách, uzavřené mezi odběratelem a dodavatelem.“ [4, str. 185] 

Odběratelé tak pravidelně opakují proces (soubor činností směřující k) hodnocení 

výkonnosti dodavatelů, při kterém je zkoumána současná schopnost dodavatelů splnit  

své závazky vůči odběratelům. Zjištění schopnosti dodavatelů dostát svým závazkům není 

jediným účelem jejich hodnocení. Opakované hodnocení výkonnosti poskytuje dodavatelům 

informace o problémových oblastech, ve kterých je třeba provést zlepšení. Odběrateli 

umožňuje minimalizovat riziko předčasného ukončení spolupráce s dodavatelem v případě, 
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kdy jde pouze o náhodné selhání a umožňuje mu tvorbu databáze pro rozhodování  

o spolupráci s dodavatelem v budoucnu. 

Největší pozornost při provádění hodnocení výkonnosti dodavatelů odběratelé věnují 

kvalitě dodávek, termínům dodávek a nákladům spojeným s dodávkami. Tyto tři oblasti 

hodnocení jsou nejvíce využívanými. Metodika hodnocení dodavatelů nemůže být  

však vytvořena univerzálně pro všechny dodavatele tak, aby byla použitelná pro potřeby 

všech organizací. Metodika by nebyla dostatečně efektivní a účinná. Toho bude dosaženo  

jen za předpokladu vytvoření a specifikaci metodiky přímo pro podmínky konkrétní 

organizace. Lze jen stanovit následující doporučení, jak postupovat při tvorbě metodiky: 

1. Zjistit provázanosti strategie firmy se strategiemi jednotlivých dodavatelů. 

2. Vhodně zvolit ukazatele a jednotky měření výkonnosti. 

3. Navrhnout systém sběru a zaznamenávání dat. 

4. Navrhnout systém pro provádění hodnocení výkonnosti dodavatelů. 

5. Implementovat konečný návrh systému hodnocení výkonnosti dodavatelů  

do praxe. 

6. Rozvíjet oboustrannou komunikaci a dosáhnout zpětné vazby od dodavatelů. 

7. Dále pracovat s výsledky hodnocení výkonnosti dodavatelů. [4] 

3.2.6 Management partnerství s dodavateli 

„Partnerství s dodavateli je takový pracovní vztah mezi odběratelem a dodavatelem, 

který je budován na bázi vzájemné důvěry a přináší hodnotu oběma partnerům.“ [4, str. 29] 

Management partnerství s dodavateli rozšiřuje oblast nákupu o nové přístupy  

a aktivity a tím umožňuje zkvalitnění a zvýšení úrovně vzájemných vztahů mezi dodavateli  

a odběrateli. Základní přístupy managementu partnerství s dodavateli:  

 vztahy mezi odběratelem a dodavatelem jsou budovány na vzájemné důvěře; 

 dodavatel není chápán jako protivník, ale jako spolupracující partner; 

 doba trvání vztahů se prodlužuje; 

 kritéria kvality dodávek jsou odvozována od požadavků zákazníka  

a legislativy; 

 k zabezpečování kvality dodávek slouží systémový přístup, který je založen  

na prevenci; 
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 systematická komunikace s dodavateli založená na vzájemné výměně 

užitečných informací a sdílení nejlepších praktik; 

 na základě důsledného výběru je snižován počet dodavatelů; 

 východiskem strategického přístupu k dodavatelům je řízení procesů a vztahů; 

 hlavním rozhodovacím kritériem není, jak často bývá zvykem, cena dodávek, 

ale celkové náklady nákupu; 

 předpokladem pro uskutečnění úspěšného nákupu je schopnost obou partnerů 

nalézt možnosti ke zlepšování; 

 nákupy jsou plánovány na základě záměrů a plánů konečných uživatelů; 

 důraz není kladen pouze na kvalitu dodávek, ale na kvalitu vztahů. 

V dnešním vysoce konkurenčním prostředí nabývá rozvoj vztahů s dodavateli na stále 

větším významu. Celosvětovým trendem se stává soustřeďování se pouze na strategické 

oblasti podnikání a přenechání ostatních realizačních procesů, především výroby, 

dodavatelům, kteří jsou schopni zajistit produkty s nižšími náklady. Přímo úměrně nárůstu 

počtu dodavatelů, tak stoupají i nároky na vzájemnou komunikaci a spolupráci. Stejně  

tak roste i podíl hodnoty dodávek na celkové hodnotě konečných produktů a podíl 

materiálových nákladů na celkových nákladech organizace. Zvyšující se podíl dodávek  

na konečném produktu s sebou přináší zvýšené riziko negativního vnímání v očích zákazníka 

a šíření negativní reklamy, v případě nedostatečné kvality dodávek. Velké množství 

odběratelů uplatňuje logistickou koncepci JIT (Just-in-Time). Mezi těmito odběrateli  

se rozšiřuje skupina odběratelů, u nichž objem dodávek představuje pouze několik málo kusů, 

a proto dochází k velkému ohrožení jejich výrobního procesu v případě neshodné dodávky. 

Stále více zahraničních organizací si buduje dobré jméno u zákazníka zdůrazňováním faktu, 

že spolupracují pouze s osvědčenými dodavateli. Především u zahraničních dodavatelů  

se projevuje snaha o zapojení svých odběratelů do procesu návrhu nových popřípadě inovace 

stávajících produktů. Čím dál tím důležitější roli ve vztazích mezi odběratelem a dodavatelem 

hrají znalosti, které přispívají k jejich dalšímu rozvoji a rozšíření sdílených informací  

v nových oblastech. [4] 
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4. METODIKA SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT 

4.1 Přípravná fáze 

V rámci přípravné fáze je definován cíl práce, charakterizován problém, který bude 

následně řešen, naplánován postup hledání jeho řešení a stanoven časový harmonogram 

činností. Všechny tyto kroky prováděné v rámci přípravné fáze tvoří základní předpoklady 

pro úspěch celého výzkumu. 

Definování cíle 

Cílem této diplomové práce je na základě získaných podkladů ve firmě MORA provést 

analýzu průběhu současného nákupního procesu a vybraných dodavatelů, zhodnocení  

a formulaci návrhů a doporučení. 

Charakteristika problému 

Dnešní spotřebitelé vyžadují kvalitní a moderní domácí spotřebiče za přijatelnou cenu. 

K tomu, aby byla firma MORA schopna takové produkty zajistit, musí mít kvalitní  

a spolehlivé dodavatele. Diplomová práce řeší problém vytvoření takového nákupního 

procesu, na základě něhož by byly dodávky společnosti realizovány vysoce spolehlivými 

dodavateli, dodržujícími sjednané podmínky a dodávajícími kvalitní produkty.  

Plán postupu 

1. Z literárních zdrojů nastudovat problematiku nákupního procesu. 

2. Seznámit se s firmou, jejím předmětem podnikání, produkty a procesy  

v ní probíhajícími. 

3. Shromáždit interní informace související s nákupním procesem.  

4. Na základě shromážděných podkladů provést analýzu nákupního procesu  

a vybraných dodavatelů firmy.  

5. Provést vyhodnocení analýzy, interpretovat výsledky a udělit doporučení. 
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Časový harmonogram 

Tab. 4.1 Harmonogram činností 

Činnost 
Měsíc 

listopad prosinec leden únor březen duben 

Úvod       

Charakteristika společnosti       

Teoretická východiska      

Metodika shromažďování dat       

Analýza současného stavu      

Vyhodnocení analýzy       

Závěr       

 

Rozpočet 

Tab. 4.2 Rozpočet 

Položka Cena 

Tisk 300,- 

Vazba dokumentů 500,- 

Cestovné 500,- 

Náklady celkem 1300,- 

4.2 Realizační fáze 

Realizační fáze probíhala ve třech etapách a to sběr informací, analýza současné 

situace a vyhodnocení analýzy. 

Hlavním zdrojem informací byly především vnitropodnikové směrnice a předpisy 

kvality, výroční zprávy, materiály týkající se dodavatelů a realizovaných objednávek, 

záznamy ze vstupní kontroly, sledování vad v průběhu výrobního procesu a zápisy z externích 

auditů. Všechny tyto informace byly získány ve spolupráci s pracovníky úseku Řízení kvality 

a referenty Nákupu. Cenné informace vzešly i z rozhovorů uskutečněných  

s těmito pracovníky. Dalším zdrojem informací byly internetové stránky firmy MORA  

a také internetové stránky dodavatelů. 

Shromážděné informace byly podkladem pro provedení analýzy nákupní situace  

a vybraných dodavatelů společnosti. 

Po provedení analýzy následovalo její vyhodnocení, interpretace výsledků a udělení 

doporučení. 
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5. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

5.1 Analýza nákupního procesu 

Proces výběru a hodnocení dodavatelů ve firmě MORA je řízen pomocí předpisů 

kvality a směrnic kvality. Tato problematika je zakotvena v přepise kvality Hodnocení 

dodavatelů, předpise kvality Řízení strategických dodavatelů, jehož součástí je i Metodika 

hodnocení dodavatelů a ve směrnici Kvalita zásobování. 

5.1.1 Hodnocení dodavatelů 

Cíl 

Cílem celkového hodnocení dodavatele dle předpisu kvality Hodnocení dodavatelů,  

je pomocí předem definovaných kritérií dosáhnout souhrnného pohledu na výkonnost  

a možnosti dodavatele. V kritériích je zahrnuta oblast kvality, ceny, logistiky, technologie  

a managementu. Celkové hodnocení slouží v konečném důsledku pro volbu nákupní politiky  

a následné budování vztahů s určitým dodavatelem. 

Výběr dodavatele 

Proces výběru dodavatele ve firmě je prováděn na základě několika podkladů, kterými 

jsou bodové hodnocení dodavatele, výsledky zkoušek vzorků výrobků a zkušenosti referentů 

oddělení Nákupu. 

Bodové hodnocení dodavatele 

Bodové hodnocení dodavatelů probíhá vždy u nových dodavatelů zařazených  

do kategorie A a B a také u dodavatelů v kategorii C, pokud je nařízeno ředitelem Nákupu. 

Hodnocení dodavatelů je následně prováděno dle specifikací pro jednotlivé kategorie. 

Kritériem zařazení dodavatelů do jednotlivých kategorií je důležitost dodávaných 

prvků. Jedná se především o důležité prvky z hlediska bezpečnosti, kterými jsou plynové 

kohouty, elektrické a plynové termostaty, plynové hořáky, elektrické plotny a elektrické topné 

tyče. 

Parametry pro zařazení dodavatele do příslušné skupiny a frekvence jeho hodnocení, 

jsou uvedeny v následující tabulce. 

  



 

48 

 

Tab. 5.1 Rozdělení dodavatelů do kategorií 

Kategorie 

dodavatelů 
Parametry pro zařazení 

Frekvence provádění 

hodnocení 

A finanční objem dodávek větší než 

10 000 000 Kč z celkového ročního 

objemu nákupu Nákupního 

oddělení 

 na počátku spolupráce  

s dodavatelem 

 pravidelně minimálně 

jednou ročně  

B roční finanční objem dodávek větší 

než 5 000 000 Kč z celkového 

ročního objemu nákupu Nákupního 

oddělení 

 na počátku spolupráce  

s dodavatelem 

 pravidelně jednou  

za dva roky 

 ředitel Nákupu může 

nařídit kratší interval 

hodnocení 

C roční finanční objem dodávek 

menší než 5 000 000 Kč z 

celkového ročního objemu nákupu 

Nákupního oddělení 

 nehodnotí se 

 ředitel Nákupu může 

nařídit hodnocení 

Zdroj: [28] 

Proces hodnocení dodavatelů 

Hlavními oblastmi kritérií posuzovanými při hodnocení dodavatelů, jak již bylo 

zmíněno výše, jsou kvalita, cena, dodací podmínka, technická úroveň a management. 

Za provedení hodnocení dodavatelů zodpovídá referent Nákupu, jehož portfolia  

je daný dodavatel součástí a jehož přirozenou součástí kompetencí je i řízení vztahu 

s dodavatelem. Aby bylo umožněno uskutečnění hodnocení dodavatelů, je nutné splnit 

několik předpokladů: 

 Jednoznačné přiřazení dodavatelů do portfolií nákupčích, jejichž složení  

se pravidelně (většinou jednou ročně) kontroluje a dle potřeby upravuje  

k změněným podmínkám. 

 Nákupčí se orientují v pořadí důležitosti dodavatelů v rámci jejich portfolia, 

které je dáno nakupovaným objemem a cenou nakupovaných dílů. 

 U všech dodavatelů je vedena tzv. Karta dodavatele, která obsahuje základní 

informace o dodavateli. Karta má elektronickou podobu, nachází  

se v podnikovém informačním systému a je součástí obchodní dokumentace 

k dodavateli. 
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Výsledkem procesu hodnocení dodavatelů je celkové zhodnocení dodavatele  

na základě souboru definovaných kritérií a také průběžné hodnocení výkonnosti dodavatele, 

které je prováděno operativně, podle toho, jak je dodavatel schopen dostát svým závazkům. 

Samotné hodnocení dodavatele probíhá následovně. Hodnocení provádí příslušný 

nákupčí na základě znalosti daného dodavatele nebo ve spolupráci s ním. Jako nástroj 

hodnocení je vypracována tabulka s názvem „Celkové hodnocení dodavatele“. V tabulce  

jsou jednotlivým kritériím z každé hodnocené oblasti přiřazeny otázky. Kritériím je v rámci 

dané oblasti přiřazena procentní váha a každé otázce je také přiřazena váha dle důležitosti. 

Příkladem ohodnocení oblastí kritérií může být: 

Kvalita   25% 

Cena   30% 

Logistika  25% 

Technická úroveň 10% 

Management  10%. 

Dále je ke každé otázce přiřazeno skóre od 5 do 1 na základě klíče odpovědí: 

5: Ano, bezchybné, nemůže být lepší; 

4: Ano, dobré – nadprůměrné; 

3: Střední, průměrné; 

2: Spíše ne – podprůměrné; 

1: Ne, velmi špatně, nevyhovující. 

Konkrétním příkladem je tabulka pro celkové hodnocení dodavatelů, která je součástí 

Přílohy II. Hodnocenými kritérii jsou kvalita, dodávky, technologie a rozvoj a procesy.  

Pro doplnění je ještě prováděno hodnocení pořádku na pracovišti. Kritériu kvalita je přiřazena 

váha 30% a v jeho rámci jsou hodnoceny otázky týkající se politiky řízení kvality, vstupní 

kvality, kvality v rámci procesu, výstupní kvality, kvality na trhu a reakce na reklamace. 

Váhou 30% je oceněno i kritérium dodávky, které řeší otázky zabývající se cenou dodávek, 

úrovní služeb, finančními ukazateli, referencemi, dodacími lhůtami u konkurence, vzdáleností 

od odběratele, spolehlivostí dodavatele, reakcemi na změnu plánu, partnerstvím, platebními 

podmínkami, pojistnými zásobami a nepřímými náklady. Technologie a rozvoj jsou kritériem 

ohodnoceným nižší váhou než předchozí dvě kritéria a to váhou 20%. Součástí hodnocení 

technologií a rozvoje je hledání odpovědí na otázky inovace, technické podpory  
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pro zákazníky, technického vybavení pro výrobu, informační podpory, ochrany životního 

prostředí, bezpečnosti práce, školení a vlastního vývoje. Posledním kritériem je kritérium 

nazvané Procesy, které má v tomto případě váhu 20%. Pod tímto kritériem se nacházejí 

otázky na chování dodavatele k subdodavatelům, zpracování požadavků, zavádění změn, 

organizaci společnosti, organizaci dokumentace, spolehlivost procesů, výrobní kapacitu, 

údržbu zařízení, měřící zařízení, uspořádání pracovišť a splnění požadavků na kontejnery, 

balení a skladování. 

Celkové bodové ohodnocení, které může dodavatel v každé oblasti získat je 100 bodů 

a je vypočítáno přes váhy jednotlivých kritérií. Pokud nastane situace, kdy hodnocený 

dodavatel obdrží méně než 50 bodů, musí ve spolupráci s příslušným nákupčím nejpozději  

do tří měsíců od hodnocení napravit odhalené nedostatky. Nákupčí, do jehož portfolia 

dodavatel spadá, zároveň během tříměsíční lhůty vyhledá dodavatele alternativního  

nebo nového, pro případ, kdy by došlo po k rozvázání spolupráce s dosavadním dodavatelem. 

5.1.2 Řízení kvality strategických dodavatelů 

V rámci procesu řízení kvality strategických dodavatelů je prováděn výběr dodavatele, 

definování požadavků na nakupované výrobky, sestaven plán kvality výrobku a plán kvality 

dodavatele, rozhodnuto o deklaraci kvality výrobku, vykonáván procesní audit u dodavatele, 

schvalovány první vzorky, sledování dodavatele v průběhu zkušebního období, plánování 

auditů kvality u dodavatele a hodnocení dodavatelů. 

Výběr dodavatele 

Aby mohl být dodavatel zařazen do výběrového řízení, musí mít systém kvality 

certifikovaný podle norem ISO 9000 nebo podle jiné adekvátní možnosti. Pokud dodavatel 

nemá certifikovaný systém kvality, je s ním prodiskutována alternativa provedení vstupního 

procesního auditu kvality na základě interních kritérií odběratele. 

Definování požadavku na nakupovaný výrobek 

Detailní definování požadavků probíhá jak na samotný výrobek, tak i na dokumentaci. 

Z pohledu výrobku se jedná především o funkční a technickou specifikaci, požadavky  

na kvalitu výrobku a logistické požadavky. Mezi požadavky na dokumentaci patří certifikáty 

výrobků, technická dokumentace, test report (testy spolehlivosti, životnosti,…), dokumentace 

týkající se legislativy a plán kontroly kvality výrobku. 
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Plán kontroly kvality výrobku 

Na základě detailního definování požadavků je sestaven Plán kontroly kvality 

výrobku, který je odeslán dodavateli ke schválení. Posouzením Plánu kvality výrobku  

je pověřená Konstrukce výrobků a Úsek řízení kvality, kteří zkoumají kompletnost 

kontrolních a zkušebních předpisů a dostatečnou četnost a rozsah prováděných kontrol, 

zkoušek a testování. Ke schválení plánu kvality Konstrukce výrobků a Úsek řízení kvality 

přistoupí ve chvíli, kdy plán odpovídá požadavkům odběratele.  

Plán kvality dodavatele 

Dokumentaci, kterou poskytne dodavatel odběrateli, využije Úsek řízení kvality 

odběratele ke zpracování Plánu kvality dodavatele. Tento plán obsahuje: název dodavatele 

(popřípadě kontaktní osobu), název nakupovaného dílce, požadavky na daný nakupovaný 

dílec, dokumentaci vztahující se k dodavateli, kontrolní proces u dodavatele, referenční 

vzorky dodavatele a audit u dodavatele.  

Deklarace kvality výrobků 

Úsek řízení kvality rozhoduje, dle plánu kontroly kvality výrobku, které ze zkoušek  

a kontrol prováděných u dodavatele mají být dokladovány. K tomuto účelu Úsek řízení 

kvality vystaví formulář „Deklarace kvality výrobku“, ve kterém jsou přesně definovány 

kontroly a zkoušky, u kterých je vyžadováno písemné dokladování. 

Procesní audit 

Pověřený pracovník Úseku řízení kvality prování procesní audit u dodavatele  

za pomoci dotazníku. Jedná se o dotazník zaměřený hlavně na výrobní proces dodavatele. 

Schválení prvních vzorků 

Proces schvalování prvních vzorků slouží odběrateli k posouzení, zda jsou funkční  

a rozměrové charakteristiky výrobku a spolehlivost a způsobilost dodavatele v souladu  

se specifikovanými požadavky odběratele. 

Zkušební období pro nakupované výrobky 

U všech nakupovaných výrobků od strategických dodavatelů je zkušební období 

závazné. V průběhu tohoto období musí být u všech dodávek prováděna vstupní kontrola. 

Doba trvání zkušebního období je stanovena minimálně na 2 měsíce a za toto období musí  

být dodáno minimálně 6 dodávek. V případě zjištění neshody v dodávce v průběhu zkušební 
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doby je uplatňován postup dle směrnice pro vstupní kontrolu. Pokud k žádným neshodám 

v dodávkách v průběhu zkušební doby nedošlo, je od vstupní přejímky upuštěno a dodávky 

jsou uvolněny přímo do výroby odběratele. K obnovení vstupní přejímky následujících 

dodávek dochází v případě, že je ve výrobě zjištěna neshoda. 

Plánování auditů kvality u dodavatele 

Ověřování systému kvality u strategických dodavatelů probíhá formou externích 

auditů kvality. Úsek řízení kvality společně s útvarem Nákupu a Konstrukcí výrobků sestaví 

vždy na začátku roku plán externích auditů na daný rok. 

Hodnocení kvality dodavatelů 

Pro vykonávání hodnocení dodavatelů je vypracována Metodika hodnocení kvality 

dodavatelů, která bude popsána později. 

Výběr strategických dodavatelů 

Posouzení dodavatele jako strategického je prováděno na základě následujících 

parametrů: 

 objem dodávek; 

 neexistence alternativního dodavatele; 

 dodávky jsou určeny pro klíčové projekty; 

 nesplnění termínů nebo nekvalitní dodávky mohou zásadně ohrozit průběh 

výroby. 

Na začátku roku zpracovává Úsek řízení kvality ve spolupráci s Nákupem seznam 

strategických dodavatelů. 

Vedení záznamů 

Hodnocení kvality dodavatelů provádí společně útvar Řízení kvality, útvar Nákupu  

a útvar Konstrukce výrobků.  Prováděné hodnocení je zaznamenáváno a tyto záznamy  

jsou uloženy na Úseku řízení kvality. 
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Reportování hodnocení kvality dodavatelů 

Každého čtvrt roku se koná porada, na které jsou vedení společnosti předneseny 

výsledky provedeného hodnocení dodavatelů. Jednotlivá hodnocení kratšího časového 

charakteru, jako jsou denní, týdenní a měsíční, jsou dostupná pro daný okruh zaměstnanců  

ve veřejných složkách vnitropodnikového informačního systému. 

5.1.2.1 Metodika hodnocení dodavatelů 

Hodnocení dodavatelů ve firmě MORA je prováděno ve dvou případech. Prvním  

je hodnocení nových dodavatelů v rámci jejich výběru. Druhým hodnocením je hodnocení 

stávajících dodavatelů, kdy je sledována jejich úroveň způsobilosti. 

Průběh hodnocení dodavatelů má čtyři fáze 

1. Fáze – První hodnocení potenciálního dodavatele 

Jde o souhrnné hodnocení dodavatele, které slouží k posouzení schopnosti dodavatele 

uspokojit všechny požadavky firmy. Pro první hodnocení se využívá několika nástrojů, 

kterými jsou dotazník, posouzení prvních vzorků a reference. 

2. Fáze – Hodnocení způsobilosti potenciálního dodavatele 

Pro hodnocení způsobilosti potenciálního dodavatele je využíváno vstupního auditu  

u daného dodavatele. Při auditu jsou u dodavatele hodnocena předem stanovená kritéria, 

týkající se především kvality. Výsledky provedeného hodnocení slouží jako podklad  

pro vyhodnocení schopnosti dodavatele plnit požadavky firmy a k ověření jeho budoucí  

a dlouhodobé způsobilosti k plnění těchto požadavků. 

3. Fáze – Hodnocení dodavatele v průběhu roku 

Průběžné hodnocení dodavatele v rámci roku je vykonáváno podle interních kritérií. 

Mezi nejdůležitější kritéria patří dosahovaná úroveň kvality dodavatele. 

Metody získávání informací pro hodnocení 

 Ověřování shody dodávek se specifikovanými požadavky při vstupní přejímce. 

 Sledování shody dílců s požadovanou kvalitou vykonáváním namátkové 

kontroly v rámci kontroly ve výrobním procesu. 

 Sledování a vyhodnocování reklamací v záruční době na základě informací 

získaných z rozborů a analýz CR (Call rate) na sledovaných trzích. 
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 Externí audity kvality jsou prováděny především u klíčových dodavatelů  

dle ročního plánu externích auditů kvality, popřípadě operativně, dle potřeby.  

 Návštěvy dodavatelů jsou realizovány za účelem utvrzování vzájemných 

vztahů mezi dodavatelem a odběratelem a v jejich průběhu jsou projednávány 

také otázky zabývající se zabezpečováním a zlepšováním kvality dodávek. 

Hodnocení dodavatelů 

Při provádění hodnocení dodavatelů je vyhodnocování zaměřeno na kvalitu dodávek 

na vstupní kontrole, vyhodnocení dosahované LR, počet reklamací a upozornění dodavatele 

na nekvalitu, náklady spojené s neshodnými dodávkami a výsledky externích auditů kvality. 

A) Kvalita dodávek na vstupní kontrole 

Je sledován a vyhodnocován relativní podíl neshod na dodaných dílcích. Vyhodnocení 

je provedeno v PPM. PPM je zkratkou anglických slov parts per million a v českém překladu 

znamená počet neshodných na jeden milion dodaných. Pro výpočet PPM je využíván vzorec 

(5.1). 

    
                            

                          
      (5.1) 

Do vyhodnocování kvality dodávek spadá: 

- počet nevyhovujících kusů v dodávce odhalených v rámci vstupní přejímky  

a vrácených dodavateli; 

- počet kusů vyřazených z výrobního procesu z důvodu neshody 

- počet neshodných kusů dílců, které byly ve výrobě zpracovány nebo musely být  

na základě odchylky přepracovány, aby byl zajištěn plynulý průběh výroby. 

U klíčových dodavatelů je hodnocení kvality dodávek prováděno jednou za měsíc  

a jednou za čtvrt roku je dodavatel informován o výsledcích provedeného hodnocení. Pokud 

se vyskytne závažné zhoršení kvality dodávek, je o této skutečnosti dodavatel informován 

okamžitě. 

B) Vyhodnocení dosahované LR 

LR znamená, Line rejects, neboli přijatelná úroveň vadovosti. Při vyhodnocování 

dosahované LR je monitorován a vyhodnocován počet neshodných dílců vyřazených 

v průběhu procesu nebo až při výstupní kontrole. Pro každý nakupovaný dílec je stanovena 
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hodnota LR, která říká jaké je maximální množství neshodných dílců vyřazených v průběhu 

výrobního procesu neohrožující plynulost výroby. 

Množství neshodných dílců se může pohybovat buď pod nebo nad dohodnutou 

hodnotou LR. Další postup je u každé varianty odlišný. V případě že je množství  

pod dohodnutou hodnotou LR, jsou neshodné dílce dodavateli reklamovány a případně  

je po dodavateli požadována úhrada nákladů spojeným s vrácením těchto dílců.  

Pokud se ale množství pohybuje nad dohodnutou hodnotou LR, je dodavatel povinen uhradit 

nejen neshodné dílce, ale i veškeré náklady, které jsou spojeny s odstraněním neshody  

ve výrobě jako např. čas potřebný pro vypořádání neshody, výměnu neshodné dodávky  

ve výrobě nebo opětovnou kontrolu. 

Sledování LR je prováděno každý den a její vyhodnocení probíhá jednou měsíčně,  

po němž následuje informování dodavatele o počtu neshodných dílců, které musely být 

v průběhu výroby vyřazeny. 

V okamžiku, kdy hodnota LR u některého dílce značně kolísá nebo se pohybuje 

výrazně nad stanovenou hodnotou, je úsekem Řízení kvality vystaven formulář s názvem 8D 

Report, který je odeslán dodavateli. Ve formuláři 8D Report musí dodavatel uvést výsledky 

šetření příčiny vzniku neshody, jaké krátkodobé činnosti byly vykonány pro okamžité 

odstranění neshody v následující dodávce a jaké budou vykonány dlouhodobé činnosti  

pro zamezení opětovného vzniku neshod v dalších dodávkách. 

C) Počet reklamací a upozornění dodavatele na nekvalitu 

Vyhodnocení probíhá na základě zjišťování poměru mezi počtem reklamací  

nebo upozornění a dodaným množstvím. Hodnocení je prováděno za tříměsíční období  

a pro výpočet se používá CPM – camplaints per million, v českém překladu jde o počet 

reklamací na milión dodaných dílců. CPM se vypočítá podle následující vzorce 5.2. 

    
                      (          )           

                                
     (5.2) 

D) Náklady spojené s neshodnými dodávkami 

Při provádění vyhodnocení celkových nákladů spojených s neshodnými dodávkami, 

jsou do těchto nákladů započítány všechny náklady, které vznikly provedením mimořádné 

zpřísněné kontroly nebo 100% kontroly neshodné dodávky, přetřídit neshodné dodávky, 

přepracováním dílce pocházející z neshodné dodávky před jejich zpracováním ve výrobě, 
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pozastavením výroby v důsledku neshodné dodávky a další náklady přímo související 

s neshodou dodávkou. 

Výpočet nákladů souvisejících s neshodnými dodávkami je prováděn  

ihned při nutnosti provést některou z výše uvedených činností. O této skutečnosti je dodavatel 

bezprostředně informován. Výskyt těchto nákladů na neshodné dodávky je měsíčně sledován. 

Pro samotné hodnocení jsou klíčovými ukazateli celkové náklady spojené s neshodnou 

dodávkou a celková cena dodávky. 

E) Výsledky externích auditů kvality 

U klíčových dodavatelů je ověřování systémů kvality prováděno formou externích 

auditů. Vždy na začátku roku je schválen Roční plán externích auditů, do kterého jsou 

zařazeni všichni klíčoví dodavatelé. Pro účely hodnocení dodavatelů je prováděno sledování 

počtu zjištěných odchylek a také počtu doporučení pro zlepšení kvality. Výsledky sledování 

těchto dvou parametrů jsou dále porovnávány s předchozím stavem zjištěným při minulém 

auditu. Zpráva z provedeného externího auditu je zaměřena především na posouzení trendu 

zlepšení dodavatele v oblasti kvality. 

4. Fáze – Roční hodnocení dodavatele 

 Představuje souhrnné vyhodnocení výkonnosti dodavatele za daný rok. Vyhodnocení 

je prováděno úsekem Nákupu a jeho součástí je i hodnocení kvality dodavatele. Průběh 

hodnocení se řídí směrnicí Kvalita zásobování. 

Hodnocení dodavatelů dle kvality jejich dodávek na vstupní kontrole, dosahované LR, 

počtu reklamací a výsledky externích auditů kvality, jsem využila při analýze vybraných 

strategických dodavatelů firmy. 

5.1.3 Kvalita zásobování 

Stanovení postupu plánování a operativního řízení nakupovaných výrobků takovým 

způsobem, aby byl zajištěn soulad s požadavky stanovenými systémem kvality, je předmětem 

vnitropodnikové směrnice kvality pod názvem „Kvalita zásobování“. 

Stanovení definicí požadavků ve specifických smlouvách 

Úsek nákupu ve spolupráci s dalšími úseky provádí zaznamenání jednoznačných 

požadavků do daného typu kupní smlouvy a také objednávek, které jsou odeslány dodavateli. 
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Definování nakupovaného výrobky pro výrobní účely 

Pro potřeby nákupu je nutné výrobky definovat: 

- materiálovou normou finálního výrobku; 

- platnou změnou nebo odchylkou, v případě, že se jedná o změnové  

nebo odchylkové řízení; 

- rozkladem kusovníkových vazeb v rámci podnikového informačního systému 

SAP; 

- v případě nestandardní zakázky nebo určité inovace si odpovědný referent nákupu 

vyžádá z Technického úseku seznam komponentů odlišujících se od standardního 

finálního výrobku. 

Pokud je na úsek Nákupu dán požadavek na zajištění nového nebo změněného 

výrobku nebo také výrobku, který je náhradním dílem finálních výrobků, musí být  

tento požadavek předložen písemně, s technickou specifikací výrobku a pracovníkem 

Technického úseku k tomu oprávněným. Samotný požadavek musí mít minimálně následující 

náležitosti: 

1. Základní informace o výrobku; 

2. Jméno dodavatele, v případě že ho žadatel zná, doporučuje  

nebo požaduje; 

3. Objem výrobků pro první fázi (ověření); 

4. Datum dodání a údaje o zahájení sériové výroby; 

5. Datum zpracování technických dodacích podmínek; 

6. Jméno a pracovní pozice žadatele. 

7. Datum zadání požadavku; 

8. Technický výkres (katalogový list); 

9. Doplnění technického výkresu o další požadované parametry, 

tolerance, znaky kvality; 

10. Specifické požadavky (podmínky pro balení, manipulaci, dopravu). 

11. Normy nebo další specifikující předpisy nákupního dokumentu. 

12. Dle potřeby požadavek na zavedení referenčních vzorků. 

Výše znázorněný postup nemusí být použit úplně v případech, kdy jsou nakupovány 

výrobky určené pro testování, ověřování nebo k výrobě prototypu.  
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Požadavek na nákup pomocného materiálu 

Požadavek na nákup pomocného materiálu je příslušnému referentovi úseku Nákupu 

předávám oprávněným žadatelem v písemné podobě a to formou žádanky. Náležitosti 

požadavku jsou na rozdíl od požadavku na nákup výrobku pro výrobní účely omezeny pouze 

na základní údaje, kterými je přesné značení a popis výrobku, případné specifické požadavky 

na výrobek, množství požadovaného výrobku, dodací lhůta, jméno a funkce žadatele a datum 

zadání požadavku. 

Přezkoumání požadavku 

Přezkoumání požadavku referentem úseku Nákupu probíhá v několika krocích. 

1. krok – Bezprostředně po obdržení požadavku referent provede jeho přezkoumání, 

z hlediska úplnosti údajů pro zajištění nákupu. V případě, že shledá požadavek 

jako neúplný, vrátí referent požadavek příslušnému žadateli se zdůvodněním  

jeho vrácení a žádostí o upřesnění. 

2. krok – Referent nákupu ověří, zda se požadovaný výrobek nevyskytuje  

ve skladových zásobách. 

3. krok – Pokud referent nákupu zjistí, že požadované výrobky se nachází na skladě, 

upozorní na tuto skutečnost žadatele. 

V případě, že se výrobky na skladě nenachází, vystaví referent úseku Nákupu 

v systému SAP objednávku u určitého dodavatele.  

Nákup výrobků pro výrobní účely, volby kvalifikovaných a přijatelných 

dodavatelů 

Příslušní pracovníci úseku Nákupu zabezpečují uspokojení definovaných požadavků 

nákupem výrobků u zcela nového dodavatele, u předem známého dodavatele  

nebo u dodavatele stávajícího. Hlavním cílem je vybrat způsobilého dodavatele,  

který poskytuje výrobek splňující všechny specifické požadavky a má dispozice k trvalému 

plnění smluvních závazků vůči odběrateli v kvalitě, kvantitě i čase. 

a) Nákup u nového dodavatele 

Pro posouzení způsobilosti potenciálních dodavatelů je prováděno jejich testování, 

které může spočívat v následujících úkonech: 

 hodnocení dodavatelů; 
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 provedení auditu systému kvality u dodavatele podpořeného podklady  

o certifikaci systému kvality, příručkami kvality, atd.; 

 vyzkoušení vzorku výrobku odběratele; 

 ekonomické a obchodní ohodnocení dodavatele na základě předem 

stanovených kritérií. 

Užitečné může být doplnění informací o zkušenosti s podobnými dodávkami v dřívější 

době, výsledky zkoušek podobných dodávek výrobků nebo také o zveřejněných zkušenostech 

jiných odběratelů. 

Posouzení vhodnosti dodavatele je následně prováděno podle Předpisu kvality  

č. QO-005-001 Hodnocení dodavatelů, který byl popsán již výše. 

b) Nákup u známého dodavatele 

Při nákupu u známého dodavatele se pracovník úseku Nákupu řídí Metodikou 

hodnocení dodavatelů zakotvenou v Předpisu kvality č. QO-005-001, která byla řešena 

v rámci předchozí kapitoly 5.2.1. Cílem hodnocení známého dodavatele je ověření,  

zda nákupy od tohoto dodavatele nezpůsobí snížení kvality procesů následujících. 

c) Nákup u stávajícího dodavatele 

Výběr vhodného dodavatele 

Z provedeného hodnocení dodavatelů vzejde na základě vyhodnocení výsledků 

vhodný dodavatel. Pokud nastane situace, že podmínky splňuje více dodavatelů, je určen 

hlavní dodavatel a dodavatel alternativní. Alternativním dodavatelem je ověřený dodavatel, 

poskytující konkrétní zaměnitelné výrobky. Informace o dodavatelích jsou zaevidovány 

příslušným pracovníkem úseku Nákup do informačního systému SAP. Výsledky ověřování 

způsobilosti dodavatele, včetně zdůvodnění výběru určitého dodavatele, musí  

být zdokumentovány, aby byla ponechána možnost opětovného přezkoumání podmínek 

ověřování a výběru dodavatele. 

Průběžné posuzování způsobilosti dodavatele 

Posuzování způsobilosti dodavatele v průběhu spolupráce je v kompetenci referenta 

úseku Nákupu, pod nějž příslušná komodita spadá. Podkladem pro provádění, 

vyhodnocování, určení periodicity a provádění dalších činností je zmiňovaný předpis kvality 

QO-005-001. 
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Kupní smlouva 

Nákup materiálu a zboží prováděný úsekem Nákupu je prováděn na základě řádné  

a platné kupní smlouvy, splňující požadavky Obchodního zákoníku. K uzavření kupní 

smlouvy může dojít následujícími způsoby: 

1. Uzavřením dvoustupňové kupní smlouvy 

- s vybraným dodavatelem je uzavřena rámcová kupní smlouva na dané časové 

období. Ve smlouvě jsou zakotveny obecné podmínky obchodního vztahu. 

Součástí příloh této smlouvy je určení vykonavatele kupní smlouvy, ceny 

dohodnuté pro dané období, popis výrobku a technické podmínky.  

Po oboustranném odsouhlasení a uzavření kupní smlouvy, může příslušný referent 

přistoupit k odesílání objednávek. 

2. Vytvořením objednávky v informačním systému SAP 

- kupní smlouva v tomto případě vzniká vytvořením objednávky v systému SAP, 

kde jsou ke každé objednávce přiřazeny údaje identifikující materiál a dodavatele. 

3. Nákupem za hotové 

- jedná se o případ jednorázových nákupů, kde doklad o zaplacení slouží jako kupní 

smlouva. Doklady o zaplacení jsou vedeny v pokladně. 

Po podpisu kupní smlouvy oprávněným pracovníkem firmy a dojednání  

a odsouhlasení technických podmínek, je smlouva uzavřena a referent úseku Nákupu může 

vystavit řádnou objednávku. 

Příjem dodávky 

Dodávky nakupovaných výrobků jsou přijímány v souladu s ustanovením podnikové 

směrnice kvality č. QO-006-000 Příjem, skladováni a manipulace s nakupovanými výrobky. 

U dodávek podléhající vstupní přejímce kvality, musí být jejich kvalita ověřena v souladu 

s další směrnicí kvality, a to QO-007-000 Vstupní kontrola. 
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Plánování řízení nákupu výrobků 

Při určování množství nakupovaných výrobků a tvorbě objednávek se referent úseku 

Nákupu řídí: 

- Ročním, tříměsíčním a týdenním plánem výroby finálních výrobků a náhradních 

dílů, které jsou zakotveny ve směrnici kvality QV-002-000 Plán výrobního 

procesu. 

- Čtvrtletním požadavkem na zajištění nákupu a skutečného stavu nakupovaných 

výrobků ve skladech a rozpracované výrobě, dle směrnice kvality QO-006-000 

Příjem, skladování a manipulace s nakupovanými výrobky. 

- Doplňujícími informacemi a prognózami vývoje výroby a prodeje, vlastními 

zkušenostmi a předpovídáním chování dodavatele. 

Sortiment nakupovaných výrobků 

Nakupovaný sortiment je referentem úseku Nákupu určen dle plánu výroby, 

materiálových norem finálních výrobků, platných změn a odchylek a dalších informací. 

Postup v případě zjištění dodavatelského neshodného výrobku 

Průběh této činnosti je popsán v předpise kvality QO-005-002 Aktivní reklamace. 

 K zjištění nutnosti reklamace materiálu může dojít buď po ověření kvality Vstupní 

kontrolou nebo přímo oprávněným odběratelem uvnitř firmy, který vystaví kontrolní nález. 

Následná reklamace je realizována přes sklad, který materiál vydal nebo přes reklamační 

sklad. Při realizaci reklamace přes sklad, který materiál vydal, je neshodný materiál vrácen 

zpět do skladu, ze kterého byl vydán. Je označen červeným štítkem REKLAMACE  

a uložen do prostoru označeného tabulkou IZOLÁTOR NESHODNÝCH VÝROBKŮ.  

Pokud je prováděna reklamace přes reklamační sklad, je neshodný materiál předán 

skladníkovi v reklamačním skladu, který ho uloží a označí červeným štítkem REKLAMACE. 

Uplatnění reklamace provádí příslušný referent nákupu podle postupu znázorněného 

v diagramu,  

který je součástí Přílohy III. Referent nákupu dále v součinnosti s příslušným skladníkem 

zajistí odeslání reklamovaného materiálu, včetně původních dokladů, dodavateli. 

 

  



 

62 

 

5.2 Analýza vybraných dodavatelů 

Pro analýzu dodavatelů byli vybráni tři největší strategičtí dodavatelé firmy,  

kterými jsou: Backer Elektro CZ a.s., CZ EIKA,s.r.o. a COPRECI CZ, s.r.o. Dodavatelé byli 

hodnoceni dle dodržení dodací lhůty a objednaného množství, dle kvality na vstupní kontrole, 

při které je prováděna pouze kontrola vzhledu a rozměrů, dále dle kvality při kontrole  

ve výrobním procesu, kde je realizována kontrola funkčnosti výrobku a dle auditu  

u dodavatele. Na vstupní kontrole jde o statistickou přejímku nakupovaných produktů  

a ve výrobě jde o 100% ověření, jejich funkčnosti nakupovaných produktů. 

5.2.1 Backer Elektro CZ a.s. 

5.2.1.1 O společnosti 

Společnost Backer Elektro CZ je výrobcem kompletních topných těles,  

které se vyznačují širokou škálou technických parametrů a jsou využitelné v oblastech 

průmyslu, dopravy, domácích spotřebičů nebo také například v gastronomii. Mezi další 

produkty společnosti patří produkty pro domácnosti, jako jsou elektrické průtokové ohřívače 

vody, zásobníkové ohřívače vody, elektrické sušáky prádla, koupelnové infrazářiče, 

směšovací baterie a ponorné ohřívače.  

Sídlo společnosti se nachází v Hlinsku, kde má výroba elektrických topných těles  

více jak padesátiletou tradici. Tato společnost, sídlící v České republice, je součástí skupiny 

BACKER GROUP, která spadá pod švédský koncern NIBE INDUSTRIAT AB.  

Backer Elektro CZ klade dlouhodobě velký důraz na zajištění kvality svých produktů 

v průběhu celého procesu výroby. Společnost získala certifikát ISO 9001:2008  

pro svůj systém kvality. [26] 

Společnosti MORA jsou dodávány touto firmou Backer topné tyče. Jeden 

z dodávaných typů topných tyčí je vyobrazen na následujícím obrázku. 
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Obr. 5.1 Topná tyč od firmy Backer Elektro CZ a.s.  

 

Zdroj: [26] 

5.2.1.2 Hodnocení dle dodržení dodací lhůty a objednaného množství 

   Tab. 5.2 Průběh dodávek za rok 2011 Backer Elektro CZ a.s. 

Objednané množství Dodací lhůta Datum dodání Dodané množství 

3024 14.1. 19.1. 425 

  26.1. 864 

  14.2. 1735 

7776 11.2. 14.2. 2153 

  14.2. 432 

  17.2. 2160 

  18.2. 3031 

6912 4.3. 28.2. 857 

  3.3. 1296 

  8.3. 432 

  16.3. 2160 

  1.4. 2160 

3456 1.4. 1.4. 425 

  14.4. 432 

  12.7. 2599 

3888 8.7. 12.7. 3017 

  17.8. 871 

6480 5.8. 17.8. 3881 

  16.9. 1296 

  29.9. 1303 

4752 7.10. 29.9. 425 

  12.10 3456 

  8.11. 871 

6480 4.11. 8.11. 4313 

  24.11. 2167 

6480 2.12. 24.11. 857 

  2.12. 4320 
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Při prvním pohledu na výše uvedenou tabulku by se mohlo zdát, že je dodavatel  

při dodržování dodacích lhůt naprosto nespolehlivý.  

V kupní smlouvě uzavřené s tímto dodavatelem se však obě strany dohodly,  

že dodávky se budou řídit platnými podmínkami Incoterms. Jde konkrétně o doložku EXW 

(EX WORKS) v češtině: Ze závodu, kdy je dodávka prodávajícího splněna v okamžiku 

poskytnutí zboží k odběru kupujícímu v závodě prodávajícího. Kupující si tedy dopravu 

objednaného zboží zajišťuje sám. [19] 

V případě tohoto dodavatele, ale musí příslušný referent nákupu dát do souladu dvě 

skutečnosti. První a tou, která by měla být prioritní, jsou požadavky z výroby. Druhou 

skutečností je nutnost kalkulace s ložným prostorem dopravního prostředku. Dodávky  

od tohoto dodavatele jsou realizovány současně s dodávkami od jiného dodavatele,  

a proto je nutná jejich synchronizace.  

Vzhledem k těmto skutečnostem, nelze firmu Backer Elektro CZ a.s. považovat  

za zcela nespolehlivého dodavatele. Z ekonomického hlediska je výhodné snažit se,  

o co největší využití ložného prostoru.  

5.2.1.3 Hodnocení dle kvality na vstupní kontrole 

V průběhu roku 2011 nebyly při vstupní kontrole dodávek odhaleny žádné vady.  

Dle výsledků vstupní kontroly, je dodavatel naprosto spolehlivý. 
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5.2.1.4 Hodnocení dle kvality při kontrole ve výrobním procesu 

    Tab. 5.3 Vady ve výrobě Backer Elektro CZ a.s. 

Týden 
Množství 

vad/MJ 

Množství 

vydané do 

výroby/ks 

Úroveň LR/týden 

(Přijatelná úroveň 

6500 ppm) 

40. 1 2658 376 

41. 6 3328 1802 

42. 17 3692 4604 

43. 8 4439 1802 

44. 4 1825 2191 

45. 2 2501 799 

46. 4 2966 674 

47. 2 3463 577 

48. 0 3509 0 

49. 0 3164 0 

50. 2 2668 769 

Celkem 46 34213  

V průběhu sledovaného období bylo kontrolou ve výrobním procesu odhaleno celkem 

46 vad topných tyčí. Z celkového počtu 34213 kusů, které byly vydány do výroby, tak vadné 

dílce představovaly pouhých 0,13 %. Přijatelná úroveň vadovosti (LR) je u tohoto dílce 

stanovena na 6500 ppm. V žádném ze sledovaných týdnů, nebyla tato přijatelná úroveň 

překročena. Z hlediska kvality produktů zjišťované v průběhu výrobního procesu lze říci,  

že je dodavatel v krátkodobém časovém horizontu spolehlivý. 

5.2.1.5 Audit u dodavatele 

V měsíci květnu 2011 byl u toho dodavatele proveden audit oprávněnými pracovníky 

z odběratelské firmy MORA. Jednalo se o plánovaný audit zaměřený na prověření čl. 4.2 

Požadavky na dokumentaci, 7.5.3 Identifikace a sledovatelnost, 7.5.5 Uchovávání produktu, 

7.6 Řízení monitorovacího a měřícího zařízení, 8.2.4 Monitorování a měření procesů a 8.3 

Řízení neshodného produktu dle normy ISO 9001:2008. Při tomto auditu byly zjištěny 

následující skutečnosti. Dodavatel nepředložil záznam o kontrole důležitých rozměrů topných 

tyčí stanovených ve výkrese. Kontrola důležitých rozměrů byla prováděna pomocí 

kontrolního přípravku, který nebyl kalibrován. Dále byl zjištěn nesoulad v technických 

podmínkách  

u dodavatele a odběratele. Jednalo se o dokumenty, které zpracovává a vydává dodavatel. 
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Prvním krokem k řešení nedostupnosti záznamů o kontrole a provádění měření 

nekalibrovaným přípravkem, by mělo být upozornění dodavatele. V případě opětovného 

zjištění těchto skutečností při dalším auditu, je nutné stanovit přísnější opatření. V rámci 

zpřísnění opatření, by mohl odběratel po dodavateli žádat odeslání záznamů o kontrole 

s každou dodávkou. Pokud se jedná o nesoulad v technických podmínkách, je žádoucí klást 

větší důrazu na vzájemnou výměnu těchto dokumentů, která bude ku prospěchu obou stran  

a zabrání vzniku případných neshod produktů.  

5.2.2 CZ EIKA, s.r.o. 

5.2.2.1 O společnosti 

CZ EIKA, s.r.o. sídlící v Prostějově, je českou pobočkou španělské firmy EIKA, 

S.COOP. Historie této španělské firmy se datuje od roku 1974, kdy zahájila výrobu odporů  

a elektrických plotýnek pro odvětví vaření. Tento sortiment je doplněn o celou řadu 

komponentů pro sporáky, varné desky a elektrické trouby, jako jsou dotykové ovládací 

panely, trubkové topné prvky nebo elektrické termostaty. 

Při návrhu produktů společnost využívá spolupráce se zákazníky, aby vytvořila takové 

domácí spotřebiče, které jsou jednoduché na užívání, jejich provoz je ekonomický, šetrnější 

k životnímu prostředí, přináší konečnému uživateli více volného času a tím zvyšuje kvalitu 

jeho života. [16] 

Elektrický termostat vyráběný a dodávaný pro použití ve výrobcích MORA  

je zachycen na obrázku níže. 

Obr. 5.2 Elektrický termostat od firmy CZ EIKA, s.r.o. 

 

Zdroj: [16] 
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5.2.2.2 Hodnocení dle dodržení dotací lhůty a objednaného množství 

    Tab. 5.4 Průběh dodávek za rok 2011 CZ EIKA, s.r.o. 

Objednané množství Dodací lhůta Datum dodání Dodané množství 

10800 11.2. 11.2. 10800 

10929 4.3. 3.3. 10929 

7920 6.5. 6.5. 7920 

7920 6.6. 2.6. 7920 

10080 5.8. 29.7. 10080 

10080 2.9. 5.9. 10080 

10080 7.10. 7.10. 10080 

10080 4.11. 4.11. 10080 

11520 2.12. 2.12. 11520 

  Barevné označení v tabulce 5.4 má následující význam:  

 Dodávky v předstihu; 

 Dodávky v požadovaném termínu; 

 Opožděné dodávky. 

 

Dodávky se řídí mezinárodními pravidly Incoterms.  Kupující a prodávající se dohodli 

na využívání doložky DAP (DELIVERED AT PLACE), česky S dodáním v místě určení.  

Za splněnou dodávku ze strany prodávajícího se považuje dodávka ve chvíli, kdy je zboží 

poskytnuto kupujícímu k vykládce v místě určení. Až do určeného místa dodání nese veškerá 

rizika prodávající. [19] 

Při všech devíti dodávkách od společnosti CZ EIKA, s.r.o. bylo dodrženo objednané 

množství. Osm z devíti dodávek bylo dodáno v požadované dodací lhůtě, tři dodávky byly 

dodány dokonce s předstihem a pouze jedna dodávka byla dodána se zpožděním o tři dny.  

Vzhledem k faktu, že se jedná o jediné opoždění dodávky v průběhu celého roku,  

které mohlo být způsobeno různými vlivy, nelze dodavatele označit jako nespolehlivé. 

Vhodné by bylo prošetřit okolnosti vzniku opoždění a stanovit taková opatření, aby byly 

eliminovány. Dodavatele, proto považuji za spolehlivého v dodržování dodacích lhůt. 

5.2.2.3 Hodnocení dle kvality na vstupní kontrole 

    Tab. 5.5 Vady při vstupní kontrole CZ EIKA, s.r.o. 

Produkt Množství vadných kusů Zjištěná vada Datum 

Termostat 5G 5 Nefunkční 14. 1. 2011 

Termostat 5G 30 Ohnutý přípojný plech 2. 11. 2011 
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35 kusů vadných termostatů odhalených pracovníky vstupní kontroly, tvoří pouze 

nepatrnou část z celkové objemu dodaného za rok 2011. V obou případech dodavatel 

akceptoval reklamaci a zaslal dobropis na celé množství. Z těchto informací usuzuji,  

že se jedná o spolehlivého dodavatele.  

5.2.2.4 Hodnocení dle kvality při kontrole ve výrobním procesu 

     Tab. 5.6 Vady ve výrobě CZ EIKA, s.r.o. 

Týden 
Množství 

vad/MJ 

Množství vydané 

do výroby/ks 

Úroveň LR/týden 

(Přijatelná úroveň 

6500 ppm) 

40. 0 0 0 

41. 0 0 0 

42. 5 6565 762 

43. 7 7311 957 

44. 33 3376 9774 

45. 3 3389 885 

46. 0 4868 0 

47. 7 4861 1440 

48. 6 5542 1082 

49. 3 6741 445 

50. 0 4405 0 

Celkem 64 47058  

 

Pracovníky kontroly bylo v období 40. – 50. týdnu v roce 2011 prováděno sledování 

vad vyskytujících se u termostatu 5G. V deseti ze sledovaných týdnu se hodnota LR 

pohybovala na úplné nule nebo v průměru kolem 14% z maximální přijatelné hodnoty. Pouze 

ve 44. týdnu byla hodnota LR 9774 ppm a došlo tak k velkému překročení maximální 

přijatelné úrovně 6500 ppm, a to o 50%. Kritický sloupec je v tabulce 5.6 vyznačen červenou 

barvou. Toto překročení je více než alarmující a pro odběratelskou firmu MORA představuje 

značné riziko. Vzniklá situace vyžaduje okamžité řešení. Odběratel by měl požadovat  

od dodavatele vysvětlení, popřípadě u něj provést neplánovaný externí audit a participovat  

na zavedení nápravných opatření. Pokud by docházelo k opakování náhlých výkyvů v kvalitě 

dodávek, považovala bych dodávající firmu CZ EIKA, s.r.o. za ne příliš spolehlivého 

dodavatele. 
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5.2.2.5 Audit u dodavatele 

Oprávnění pracovníci firmy MORA provedli v srpnu 2011 audit u dodavatele 

termostatů společnosti CZ EIKA, s.r.o. V tomto případě se jednalo o audit neplánovaný,  

který se zaměřovat na prověřování určitých článků normy ISO 9001:2008 stejně  

jako u předešlého dodavatele, ale součástí tohoto auditu bylo i projednání reklamace vadných 

termostatů 5G. V průběhu auditu pracovníci odběratelské firmy shledali, že pracovnice  

na vstupní kontrole nezaznamenává vždy konkrétní naměřené hodnoty u měřitelných hodnot  

a pokud naměří vyšší hodnotu, než je stanovena povolenou tolerancí, uvolní dílec do výroby 

jako vyhovující bez jakéhokoliv upozornění. Problémem bylo i nedostatečné označení 

kalibrovaných měřidel dobou jejich kalibrace. Pracovnice ve výrobě provádějící ověření 

správnosti vyrobených dílců porovnáním na stroji a na kalibru, při naměření rozdílných 

hodnot neprovede pozastavení výroby a následné kroky k tomu, aby byly naměřeny shodné 

hodnoty. 

Při tomto auditu u dodavatele bylo odhaleno především pochybení ze strany 

pracovníků provádějících vstupní i výstupní kontrolu. Vady se tak vyskytují již u materiálu 

vstupujícího do procesu dodavatele. Odběratel by proto měl po dodavateli požadovat 

provedení nápravných opatření spočívajících např. v přeškolení pracovníků provádějících 

kontrolu. 

5.2.3 COPRECI CZ, s.r.o. 

5.2.3.1 O společnosti 

Copreci S.Coop. je španělskou firmou vyvíjející a vyrábějící komponenty pro domácí 

spotřebiče již od roku 1963. Aby se společnost více přiblížila k zákazníkovi, rozšířila  

se prostřednictvím poboček po celém světě. Pobočka společnosti se nachází například 

v Mexiku, Turecku, Číně, Brazílii, Itálii a také v České republice, konkrétně ve Dvorcích. 

Copreci se snaží vytvářet špičkové produkty, které budou v maximální míře 

uspokojovat požadavky výrobců i koncových uživatelů. Produkty společnosti jsou plynové 

komponenty pro plynové sporáky, varné desky a trouby (ventily, termostaty, elektrické 

systémy ovládání plynových spotřebičů), komponenty pro plynové zahradní grily (pojistné 

ventily, zapalovací hořáky), komponenty pro regulaci a řízení průtoku plynu ve sporácích 

určených pro gastronomii, komponenty pro pračky, myčky a sušičky (čerpadla, distributory 
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vody), komponenty pro topnou techniku (kohouty, termostatické ventily, zapalovací hořáky)  

a indukční moduly pro varné desky. [13] 

Součástí některých produktů MORA jsou plynové kohouty, které jsou dodávány 

firmou Copreci. Názorná ukázka je na následujícím obrázku. 

  Obr. 5.3 Kohout od firmy Copreci, s.r.o. 

 

Zdroj: [13] 
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5.2.3.2 Hodnocení dle dodržení dodací lhůty a objednaného množství 

    Tab. 5.7 Průběh dodávek za rok 2011 Copreci, s.r.o. 

Objednané množství Dodací lhůta Datum dodání Dodané množství 

400 20.4. 20.4. 400 

800 11.5. 11.5. 800 

1280 15.6. 23.6. 1280 

1680 22.6. 23.6. 1680 

320 6.7. 13.7. 320 

2240 10.8. 10.8. 2240 

2280 10.8. 10.8. 2880 

1120 23.8. 26.8. 1120 

2640 31.8. 2.9. 2640 

2640 7.9. 7.9. 2640 

2640 14.9. 14.9. 2640 

1120 21.9. 20.9. 1120 

2640 20.9. 20.9. 2640 

2640 29.9. 29.9. 2640 

3120 4.10. 3.10. 1600 

  11.10. 1520 

3120 11.10. 11.10. 3120 

3120 18.10. 18.10. 3120 

3120 25.10. 25.10. 3120 

2400 2.11. 2.11. 2400 

2400 9.11. 10.11. 2400 

3040 16.11. 16.11. 2320 

  23.11. 720 

3040 23.11. 23.11. 3040 

3040 30.11. 30.11. 3040 

1360 7.12. 7.12. 1360 

1360 14.12. 14.12. 1360 

 

Barevné označení ve výše uvedené tabulce 5.7. má následující význam: 

 Dodávky v předstihu; 

 Dodávky v požadovaném termínu; 

 Opožděné dodávky. 

 

Dle ujednání v kupní smlouvě se dodávky řídí platnými podmínkami Icoterms, 

doložkou EXW, která byla specifikována již u dodavatele Backer Elektro CZ a.s. Kupující  

si tedy zajišťuje dopravu sám.  

V průběhu roku 2011 bylo provedeno 25 objednávek kohoutů vybraného typu  

od dodavatele Copreci, s.r.o. Objemy dodávek se shodovaly s požadavkem. S dodržováním 
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dodacích termínů se u tohoto dodavatele vyskytly problémy. U devíti dodávek nebyl dodací 

termín dodržen. Z opožděných dodávek byly dvě objednávky dodány ve dvou várkách,  

kdy druhá várka byla dodána s týdenním zpožděním. Opoždění 36% dodávek je poměrně 

vysoké procento. Odběratel by se měl pokusit zjistit příčinu těchto zpoždění a v krajním 

případě uvažovat o změně dodavatele. 

5.2.3.3 Hodnocení dle kvality na vstupní kontrole 

    Tab. 5.8 Vady při vstupní kontrole Copreci, s.r.o. 

Produkt 
Počet 

vadných kusů 
Zjištěná vada Datum 

Kohout CAM 

17500/317.30 
1200 Vadný závit 17. 5. 2011 

Kohout CAM 

17500/317.37 
12 Nelze seřídit průtok, vadný závit 30. 8. 2011 

Kohout CAM 

17500/317.30 
7 

Nelze seřídit průtok, vadný závit, 

není těsnění 
30. 8. 2011 

 

Na vstupní kontrole byly v průběhu roku 2011 odhaleny vady u dvou typů kohoutů.  

U prvního typu kohoutů se v měsíci květnu vyskytlo 1200 kusů s vadným závitem. 1200 kusů 

představuje docela velké množství, které může negativně ovlivnit výrobní proces odběratele. 

Odběratel reklamoval tyto vadné kusy u dodavatele. Dodavatel provedl bezprostředně  

po obdržení reklamace 100% přetřídění dodávky přímo u odběratele. Dodavatelem bylo  

při přetřídění vyřazeno pouze 405 kusů vadných kohoutů, za které byla poskytnuta náhradní 

dodávka. V případě reklamací ostatních vadných kohoutů, zjištěných 30. 8. 2011, dodavatel 

uznal jako vadný pouze jeden kus, na který zaslal dobropis.  

Neuznávání reklamací ze strany dodavatele může společnosti MORA přinést mnoho 

problému. Tato problematiky, by proto měla být s dodavatelem v brzké době projednána.  

Z tohoto hlediska se jeví dodavatel jako ne příliš spolehlivý. Konečné stanovisko je možné 

zaujmout až po prozkoumání všech okolností. 
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5.2.3.4 Hodnocení dle kvality při kontrole ve výrobním procesu 

     Tab. 5.9 Vady ve výrobě Copreci, s.r.o. 

Týden 
Množství 

vad/MJ 

Množství vydané 

do výroby/ks 

Úroveň LR/týden 

(Přijatelná úroveň 

6500 ppm) 

40. 0 1403 0 

41. 1 2594 385 

42. 1 4300 232 

43. 7 2037 3436 

44. 2 1168 1712 

45. 3 4954 605 

46. 7 2124 3295 

47. 5 1289 3878 

48. 7 3607 1940 

49. 2 2074 964 

50. 4 2348 1703 

Celkem 39 27898  

 

Při provádění kontroly ve výrobním procesu během deseti týdnů, kdy bylo sledování 

prováděno, nebyla v žádném týdnu překročena maximální přijatelná úroveň LR za týden 6500 

ppm. Z celkového množství 27898 kusů daného typu kohoutů dodaného do výroby bylo 

shledáno pouze 0,14% jako vadných. Toto procento představuje pouze velmi malou část 

z dodávaných dílců, proto firmu Copreci, s.r.o. shledávám spolehlivým dodavatelem. 

5.2.3.5 Audit u dodavatele 

Při plánovaném auditu provedeném v květnu 2011 se auditoři z odběratelské firmy 

MORA zaměřili již tradičně především na prověřování vybraných článků normy ISO 

9001:2008. Z provedeného auditu vzešla následující zjištění. Dodavatel nepředložil vzájemně 

odsouhlasené a schválené technické podmínky příslušného dílce. Tyto technické podmínky  

je nutné aktualizovat tak, aby obsahovaly požadavky na kontrolu a zkoušení vyžadované 

firmou MORA a které dodavatel musí splnit. Přístroje používané na kalibraci úniku  

pod firemním označením LM 106 mají prošlou kalibrační dobu. Zkoušení těsnosti kohoutů, 

není prováděno dle technické specifikace. Také nebyl předložen záznam o kontrole rozměru 

rozteče šroubů, které jsou předepsány v příslušném výkrese.  
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Kalibrace přístrojů pro zkoušení úniku LM 106 a správné zkoušení těsnosti kohoutů, 

je v případě plynových kohoutů klíčovou záležitostí. Dodavateli by měla být tato skutečnost 

zdůrazněna a měla by být požadována okamžitá náprava. 
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5.3 Vyhodnocení provedených analýz 

5.3.1 Vyhodnocení analýzy nákupního procesu 

Postup hodnocení dodavatelů popsaný v podnikové směrnici Hodnocení dodavatelů 

shledávám kladně. V praxi je směrnice téměř dodržována. Dodavatelé jsou zařazování  

do kategorií A, B, C dle jejich podílu na celkovém ročním objemu nákupu Nákupního 

oddělení ve finančním vyjádření. Ale zařazení dodavatelů do kategorií, podle důležitosti 

dodávaných prvků, není v praxi vždy prováděno tak, aby dodavatelé byly zařazení do skupiny 

A. Ve sledované firmě byl vhodně použit pro celkové hodnocení dodavatele tzv. Scoring 

model. Tím, může pověřený pracovník měnit důležitosti jednotlivých kritérií na základě 

konkrétního dodávaného produktu. U některého produktu je např. více důležitá kvalita  

než cena a u jiného je to zase naopak.  

V rámci procesu řízení kvality strategických dodavatelů pro firmu MORA  

jsou využívány běžné nástroje pro hodnocení dodavatelů, jako je dotazník, posuzování 

prvních vzorků nebo reference. Z globálního pohledu je proces přizpůsoben potřebám firmy. 

Využití vstupního auditu u potenciálního dodavatele, jako jeden z bodů jeho hodnocení, 

hodnotím jako velmi dobrý krok. Odběratel může dodavatele lépe poznat a také např. odhalit 

nedostatky, které by bez tohoto auditu nemusely vyjít najevo před uzavřením spolupráce. 

Řízení kvality strategických dodavatelů nadefinované příslušným předpisem má v praxi 

poněkud odlišnou podobu. Ve skutečnosti nejsou realizovány všechny výše popsané činnosti. 

Důvodem je především časová náročnost celého procesu. V dnešní době stále více platí,  

že čas jsou peníze. 

Jak bylo výše popsáno ve vnitropodnikové směrnici Kvalita v zásobování, koupě 

produktu je realizována několika způsoby. Dvoustupňová kupní smlouva, kdy je nejprve 

uzavřena kupní smlouva a poté dochází k realizaci objednávek, je uzavřena pouze s malým 

počtem dodavatelů. Ve většině případů je koupě realizována vytvořením objednávky 

v informačním systému. Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem stojí především  

na vzájemné důvěře. V takových případech se obtížně řeší odchylky od požadavků na kvalitu 

dodávaných produktů, které bývají jasně specifikovány v kupní smlouvě, stejně  

jako dohodnutí postupu v případě jejich zjištění.  
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5.3.2 Vyhodnocení analýzy dodavatelů 

Po provedení analýzy tří vybraných strategických dodavatelů pro firmu MORA  

lze za nejspolehlivějšího dodavatele považovat společnost Backer Elektro CZ a.s. dodávající 

topné tyče.  

Společnost Backer Elektro CZ a.s. vykazovala velmi dobré výsledky. Při hodnocení 

kvality na vstupní kontrole nebyly v průběhu roku 2011 objeveny žádné vady. Množství vad 

odhalených při kontrole ve výrobním procesu, bylo vždy pod maximální přijatelnou úrovní.  

Po provedení externího auditu u tohoto dodavatele, se nevyskytly závažnější problémy  

ve srovnání s dalšími dvěma dodavateli. U všech sledovaných dodavatelů se jednalo 

především o neschopnost doložení příslušných dokumentů souvisejících s kvalitou produktu  

a neprovedené překalibrování měřících přístrojů. Dle dodacích lhůt nebylo možné 

spolehlivost společnosti posoudit z důvodu závislosti dodacích lhůt na logistickém plánování 

příslušného referenta Nákupu. I přes tuto skutečnost, hodnotím společnost Backer  

jako celkově nejspolehlivějšího dodavatele. 

Dodavatel termostatů společnost CZ EIKA, s.r.o. dodržela požadované dodací lhůty 

téměř vždy a množství, které bylo objednáno, bylo vždy dodáno. V rámci kontroly dodávek 

na vstupu bylo během roku 2011 odhaleno 35 kusů vadných termostatů. Toto množství,  

ale tvoří zanedbatelnou část z celkového množství dodaných produktů za rok, tudíž tohoto 

dodavatele chápu v tomto ohledu jako spolehlivého. O spolehlivosti společnosti EIKA  

již nastává pochyb při pohledu na její hodnocení v rámci kontroly ve výrobním procesu. 

V průběhu sledovaného období byla v jednom týdnu překročena maximální přijatelná úroveň 

ppm o 50%. Tento náhlý výkyv představoval pro odběratelskou společnost značné ohrožení 

jejího výrobního procesu. Mimo již zmíněné kalibrace, externí audit provedený pověřenými 

pracovníky společnosti MORA odhalil nedůslednost pracovníků provádějící vstupní  

a výstupní kontrolu. Dodavatel EIKA je méně spolehlivým dodavatelem. 

Kohouty dodává společnosti MORA společnost COPRECI CZ, s.r.o. Během roku 

2011 bylo 36% dodávek od této společnosti opožděno. V měsíci květnu stejného roku bylo  

po provedení vstupní kontroly reklamováno 1200 vadných kusů. Dodavatelem byla uznána 

reklamace pouze u necelé poloviny reklamovaného množství a i při dalších reklamacích bylo 

uznáno pouze minimum. Důvodem neuznání reklamací je vzájemný nesoulad mezi měřícími 

kontrolními zařízeními v MOŘE a u dodavatele. MORA má podstatně citlivější kontrolní 

zařízení, proto je vada odhalena a u dodavatele odhalena není. Neuznávání reklamací  



 

77 

 

ze strany tohoto dodavatele představuje pro MORU velké problémy při zabezpečení 

výrobního procesu. Při kontrole ve výrobním procesu nebylo přesaženo v žádném týdnu 

maximální stanovené ppm a vadné kusy tvořily pouze 0,14% z celkového počtu kusů kohoutů 

dodaných do výroby. Externí audit poukázal stejně jako u ostatních dodavatelů  

na neaktualizovanou kalibraci měřících přístrojů a také na špatný postup zkoušení těsnosti 

kohoutů. U produktů jako jsou kohouty, je vyžadována vysoká pozornost z hlediska jejich 

bezpečnosti, proto tuto skutečnost považuji za závažné zjištění. Vzhledem k velkému počtu 

opožděných dodávek, neuznávání reklamací odběratele a závažnosti zjištění z externího 

auditu, považuji firmu COPRECI za ne příliš spolehlivého dodavatele.  
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6. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Nákupní proces, tak jak je ve firmě MORA nadefinován, by mohl při doplnění 

některých dalších kroků dobře fungovat. Důležité je, aby všechny činnosti, které jsou v rámci 

vnitropodnikových směrnic a předpisů stanoveny, byly realizovány i v praxi a následně  

i dodržovány. 

Dle vnitropodnikové směrnice Hodnocení dodavatelů jsou dodavatelé rozdělování  

do kategorií A, B nebo C na základě finančního objemu dodávek, jímž se podílí na celkovém 

ročním objemu nákupu Nákupního oddělení a dle důležitosti dodávaných prvků.  Zařazení 

dodavatelů do kategorií podle důležitosti dodávaných prvků není v praxi vždy používáno.  

Za důležité produkty jsou považovány například plynové kohouty. Vzhledem k tomu, že jde  

o komponenty, které jsou důležité z hlediska zajištění bezpečnosti vyráběných produktů firmy 

MORA, doporučuji toto kritérium pro automatické zařazení dodavatelů do kategorie  

A využívat i v praxi. 

Dále navrhuji zkrátit frekvenci provádění hodnocení dodavatelů v kategorii  

B z dosavadních dvou let na jeden rok. Zkrácení frekvence umožní odběrateli odhalení 

možných problémů již ve fázi zrodu, včasné zavedení potřebných opatření a případně  

i snížení nákladů. 

Analýza dodavatelů byla prováděna u tří vybraných dodavatelů, kteří dodávají 

výrobky ovlivňující bezpečnost konečného produktu. U těchto dodavatelů byla nastavena 

maximální přijatelná úroveň, které mohou produkty dodavatelů dosahovat, v hodnotě 6500 

ppm. Tato hodnota je v následujících grafech označena oranžovou osou. 

Obr. 6.1 Úroveň LR ve sledovaném období Backer Elektro CZ a.s. 

 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Ú
ro

ve
ň

 L
R

 

Týden 

BACKER 

Ppm



 

79 

 

Z obrázku 6.1 lze říci, že úroveň dodávek od společnosti Backer nepřekročila 

maximální přijatelnou úroveň. Během sledovaného období, ale hodnota dosahovaného  

LR kolísá. 

Obr. 6.2 Úroveň LR ve sledovaném období CZ EIKA, s.r.o. 

 

Na obrázku 6.2 je jasně vidět, že až na jedno markantní převýšení maximální přijatelné 

úrovně 6500 ppm ve 44. týdnu, byly hodnoty v ostatních týdnech na více méně srovnatelné 

úrovni. 

Obr. 6.3 Úroveň LR ve sledovaném období Copreci, s.r.o. 

 

Obrázek 6.3 jasně zobrazuje velké výkyvy v dosahované úrovni LR za jednotlivé 

sledované týdny. V žádném ze sledovaných týdnů nepřekročila výše dosaženého  

LR maximální přijatelnou úroveň ppm vyznačenou oranžovou osou. 

Až na jednu výjimku u firmy EIKA, nepřesahovala žádná z dodávek tří sledovaných 

dodavatelů přijatelnou úroveň 6500 ppm. Tato maximální přijatelná úroveň ppm byla 

stanovena odhadem. Na základě výsledků sledování prováděného v rámci kontroly  
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ve výrobním procesu během 40. – 50. týdne roku 2011, doporučuji snížit přijatelnou úroveň 

LR za týden na 4500 ppm. Toto snížení umožní odběrateli rychlejší reakci na neshody 

dodávaných produktů. Snížení přijatelné úrovně ppm je nutné s dodavatelem dohodnout. Dále 

je účelné dodavatele pravidelně informovat o hodnotách ppm, které dosahují jím dodávané 

produkty. Doporučuji frekvenci v době trvání jeden měsíc. Také navrhuji toto snížení 

přijatelné úrovně nejen u tří vybraných dodavatelů, ale u všech dodavatelů kritických prvků. 

Z důvodů zjištěných problémů s reklamováním nevyhovujících produktů, navrhuji 

zavést pro dodávající firmu COPRECI následující opatření. Ze strany odběratele MORA 

nastavit zvláštní kontrolní režim pro tohoto dodavatele, v krajním případě uvažovat o změně 

dodavatele. Zvláštní kontrolní režim by spočíval v pravidelných měsíčních schůzkách  

s pracovníkem kvality z dodavatelské firmy ve firmě odběratele. Při těchto schůzkách by byly 

odběratelem předloženy všechny vytříděné vadné díly. Zástupce dodavatele by zase seznámil 

odběratele s výsledkem reklamace z předchozího měsíce. Dále klást důraz na pečlivé 

stanovení  nápravných opatření, včetně jejich realizace a ověřování účinnosti. 

Při auditech u dodavatelů, byla největším problémem nedostupnost kontrolních 

záznamů a neobnovená kalibrace měřících přístrojů, což má značný vliv na kvalitu 

dodávaných produktů. Proto firmě doporučuji vyvinout snahu o uzavírání dvoustupňových 

kupních smluv nebo ujednání týkajících se kvality dodávaných produktů a případného postihu 

při výskytu neshod se všemi dodavateli. Doposud byly dvoustupňové smlouvy uzavírány 

pouze s některými dodavateli. V dnešní době je velké množství obchodů uzavíráno 

takzvanými Gentlemanskými dohodami. Takovéto dohody jsou založené jen na vzájemné 

důvěře mezi odběratelem a dodavatelem. Řešení neshod se tak stává v těchto případech velmi 

problematickou záležitostí a firmě to přináší druhotné náklady, se kterými nekalkulovala. 

Jedním z mnou navrhovaných opatření směřující ke snížení počtu reklamací,  

která vyplynula z provedené analýzy, je sjednocení měřících kontrolních zařízení  

u obou zúčastněných stran. Obecně doporučuji provádět kontrolu shodným způsobem  

u dodavatele i odběratele. Prostředkem pro zajištění shodnosti této činnosti je odsouhlasení 

technicko - dodacích podmínek na obou stranách. Základem těchto technicko – dodacích 

podmínek by mělo být nadefinování požadavků v rámci celého dodavatelského procesu. 

Audity doporučuji provádět v týmu složeného nejen z pověřeného pracovníka úseku 

Řízení kvality a nákupčího, do jehož skupiny daný dodavatel spadá, ale i z konstruktéra,  

který dokáže nejlépe posoudit technickou stránku výrobku.  
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Uskutečňování přímého kontaktu konstruktéra a především nákupčího se zákazníkem 

doporučuji také mimo externí audity. Přímý kontakt umožní odběratelské firmě poznat,  

jaké jsou možnosti jejího dodavatele, co všechno je schopen zajistit a co není. Díky  

tomu může mít MORA na své dodavatele reálně uskutečnitelné požadavky a nebude docházet 

ke zbytečným reklamacím plynoucích z vzájemné neznalosti.  

Pro většinu nakupovaných komponentů má společnost MORA sjednáno více 

dodavatelů, kteří se na realizaci objednávky podílí určitým procentem, nebo má sjednané 

dodavatele alternativní, kteří jsou využiti v případech nenadálých událostí. Stále více 

objednávek je zadáváno dodavatelům z velmi vzdálených lokalit, jako je např. Turecko  

nebo Čína a to především kvůli jejich nízké ceně nabízeného zboží. Firmě doporučuji 

neuspěchat rozhodovací proces a velmi důkladně zvažovat rizika spojená s rozhodnutím 

obchodovat s těmito zahraničními dodavateli. Je nutné dávat do poměru cenu dodávaných 

produktů a náklady vzniklé jejich nesouladem s požadavky. 

U svých zahraničních dodavatelů (mimo Slovenskou republiku) firma MORA 

neprování externí audity. Příčinou je především velká vzdálenost, časová náročnost, vytížení 

kompetentního pracovníka úseku Řízení kvality, pro kterého je provádění auditů pouze 

jednou z mnoha činností a v neposlední řadě také jazyková bariéra. 

Problematika dodavatelů je v podniku řešena v rámci dvou útvarů. V útvaru Nákupu 

probíhá výběr a hodnocení dodavatelů před uzavřením spolupráce, následná realizace 

objednávek a hodnocení dodavatelů v průběhu roku. Druhým útvarem je útvar Řízení kvality, 

který provádí ověřování dodávaných produktů na vstupní kontrole, ve výrobním procesu  

a také prostřednictvím pověřených pracovníků vykonává audity u dodavatelů. Mezi těmito 

dvěma útvary neprobíhá dostatečná vzájemná zpětná vazba, která je pro kvalitu celého 

nákupního procesu důležitým předpokladem. Proto navrhuji, aby firma MORA uvažovala  

o vytvoření nové pracovní pozice. Náplní práce nového pracovníka by byla synchronizace 

všech procesů souvisejících s dodavateli. V kompetenci pracovníka by bylo provádění 

celkového hodnocení dodavatelů, včetně externích auditů u dodavatelů. Na základě jím 

poskytnutých podkladů by útvar Nákupu prováděl vyjednávání s dodavateli a další činnosti 

s tím související. Důležitým požadavkem na nového pracovníka by měla být i jazyková 

vybavenost, aby mohla firma realizovat audity i u zahraničních dodavatelů. 
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7. ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabývala analýzou současného nákupního procesu  

a vybraných dodavatelů společnosti MORA MORAVIA, s.r.o. Cílem mé práce bylo  

na základě získaných informací provést analýzu nákupního procesu a vybraných dodavatelů 

firmy, zhodnocení a formulaci návrhů a doporučení. 

Počátek práce byl věnován charakteristice firmy, která sloužila pro utvoření  

si celkového obrazu a usnadnění pochopení průběhu procesů. 

V teoretické části byly shromážděny poznatky z literárních zdrojů vztahující  

se k problematice nákupu a výběru a hodnocení dodavatelů, které byly východiskem pro část 

praktickou. 

Praktická část byla realizována formou analýzy současného stavu. Společnost má 

zavedený systém řízení kvality. Všechny procesy probíhající v podniku jsou popsány  

ve směrnicích a předpisech kvality. Proto byla nejprve udělána analýza dokumentů 

souvisejících s nákupem. Následovala analýza tří vybraných dodavatelů. Dodavatelé byli 

analyzováni dle hodnocení kritérií, kterými bylo dodržování dodacích lhůt a objednaného 

množství, kvalita na vstupní kontrole, kvalita ve výrobním procesu a audit u dodavatele. 

Všechna hodnocení byla doplněna vlastními poznámkami. V závěru praktické části byla 

vyhodnocena provedená analýza nákupního procesu a analýza sledovaných dodavatelů,  

na základě čehož byla určena jejich celková spolehlivost. 

Poslední část diplomové práce byla věnována návrhům a doporučením, které vychází 

z výsledků provedených analýz. Uvedené návrhy a doporučení jsou námětem, který by měly 

firmě MORA pomoci zlepšit a zefektivnit současný nákupní proces. 

V dnešním tržním prostředí panuje velmi tvrdá atmosféra. Podniky musí neustále 

bojovat o své místo na trhu. K tomuto boji musí využívat všechny prostředky umožňující  

jim zajištění co nejvyšší kvality, minimalizaci nákladů a i ceny, zkracování dodacích lhůt, 

pohotovost, spolehlivost a především uspokojení požadavků svých zákazníků. Základní 

břemeno pro zajištění těchto předpokladů leží na útvaru Nákupu, který musí zajistit pro firmu, 

ty nejlepší dodavatele ve všech ohledech. Protože čím výkonnější budou dodavatelé firmy, 

tím výkonnější může být i odběratelská firma. 
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PŘÍLOHA P I: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
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PŘÍLOHA II: DOTAZNÍK PRO HODNOCENÍ DODAVATELŮ 
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PŘÍLOHA III: REKLAMACE MATERIÁLU 

Reklamace materiálu přes sklad, který materiál vydal 
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Reklamace materiálu přes reklamační sklad 

 

 


