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ABSTRAKT 

Diplomová práce se snaží díky globální směrnici MMOG/LE zhodnotit stav a nabídnout 

zlepšení materiálového hospodářství a logistiky ve firmě XYZ. Teoretická část dává určitý 

přehled o řízení dodavatelského řetězce, styku jak s dodavateli, tak se zákazníky. Teoretická 

část je zakončena popisem jednotlivých druhů logistických auditů. V praktické části 

diplomová práce nabízí náhled na aplikaci globální směrnice MMOG/LE v chemickém 

průmyslu v rozsahu vybraných dvou kapitol (styk se zákazníky; styk s dodavateli), včetně 

vyhodnocení a návrhu nápravných opatření. Hlavním přínosem této diplomové práce je ve 

firmě XYZ zefektivnění logistiky na úrovni dodavatelsko-odběratelských vztahů a informace 

o možnostech aplikace globální směrnice MMOG/LE v chemickém průmyslu. 

 

Klíčové slova: dodavatel; globální směrnice; chemický průmysl; logistický audit; řízení 

dodavatelského řetězce; zákazník. 

 

ABSTRACT 

 This diploma thesis tries to assessment the conditions and offer improving the material 

management by the directive MMOG/LE in the XYZ company. The theoretical part gives an 

overview of supply chain management in contact with suppliers and with customers together. 

This theoretical part is concluded by describing the various types of logistics audits. The 

practical part of this thesis provides into application of global MMOG/LE in the chemical 

industry in the range of two selected chapters (with customers; contact with suppliers) and it 

include evaluation and suggestion of remedial measures. The main contribution of this thesis 

is increase the effectivity of logistics at the supplier-customer relations in XYZ company and 

information about application of global directive MMOG/LE in chemical industry. 

 

Key words: supplier; global directive; chemical industry; logistics audit; supply chain 

management; customer 
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1 Úvod 

 

V tržním světě, kde „přežívají“ dlouhodobě opravdu jenom Ti nejsilnější jedinci, je 

potřeba nalézat konkurenční výhody. Mezi konkurenční výhody patří především nižší 

nákladovost, vyšší tržby za produkci či služby, aj. Jednou z možností, jak zjistit, kde 

společnost může být konkurenceschopnější v oblasti logistiky, je provést logistický audit 

v dané společnosti. Obdobou logistického auditu je i využití globální směrnice MMOG/LE, 

jelikož stejně jako logistický audit nabízí v závěru nápravné opatření pro zlepšení stávající 

situace. Každý perspektivní podnik se snaží o to, aby své zdroje využíval efektivně a vyráběl 

produkci a poskytoval služby, které bude zákazník ochoten nakupovat za danou cenu. 

Hlavní náplní této diplomové práce je aplikovat globální směrnici MMOG/LE 

v chemickém průmyslu ve firmě XYZ v oblasti styku se zákazníky a styku s dodavateli. Dále 

vyhodnotit stav materiálového toku a logistiky ve zmíněných oblastech a navrhnout nápravné 

opatření k eliminaci zjištěných chybných procesů v dané společnosti. V nápravných 

opatřeních poukážu na situaci jaká je nyní, oproti situaci, která by nastala po použití 

příslušného nápravného opatření. V neposlední řadě diplomová práce poskytuje informace o 

možnostech aplikace globální směrnice MMOG/LE v chemickém průmyslu, včetně výhod, 

nevýhod, přínosů i rizik dané směrnice, jelikož tato směrnice byla prvotně vytvořena pro 

automobilový průmysl. 

Po období celosvětového dopadu hospodářské krize v roce 2008 začaly firmy 

optimalizovat svou výrobu, nákupy a finance celkově. Právě v tomto období je víc než kdy 

jindy potřeba nalézat místa, kde podniky dělají chyby. Přeci jenom v dodavatelsko-

odběratelských vztazích se skýtá mnoho prostoru pro zlepšení, a to jak v komunikaci, v 

dopravě, v baleních, v expedici či ve vzájemné spokojenosti. 
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Teoretická část 

2 Supply chain management – Řízení dodavatelského řetězce 

Cílem nákupu a následné výroby je především koordinovat materiálový tok přicházející 

do podniku, uvnitř něho a dále k odběrateli, včetně náležejících informačních a koordinačních 

procesů tak, aby se zamezovalo jakékoli poruše. Přitom by mělo docházet k rychlému a 

efektivnímu uspokojení potřeb koncových zákazníků. Díky tomu, musí podnik 

charakterizovat takové cíle, které budou v důsledku tržních změn odolné (měnící s vlivem 

trhu). Mnoho podniků pokud se snaží tyto změny na trhu řešit zeštíhlením výroby, avšak lze 

tyto situace řešit i jiným způsobem, a to pomocí partnerské dohody o šíři sortimentu, servisu, 

disponibilitě a nákladech tak, aby všichni jednotliví partneři této dohody souhrnně chápaného 

hodnototvorného řetězce získali lepší pozici na trhu. 

V mnoha produktech již těžko více rozlišovat rozdíly ve kvalitě, protože jsou stále 

menší. Konkurence mnohdy velice krátce po uvedení produktu na trh přijde s takřka stejným 

produktem.  Domnělý technický náskok má velmi omezené trvání. Celkové zpracování 

produktu začínající kvalitním nákupem, přes co nejrychlejší výrobu až po distribuci, stručně 

řečeno, celý horotvorný řetězec musí být zaměřen na zákazníka. 

Na základě přibývající konkurence a vzrůstajícím boji o zákazníka je nutné, aby 

jednotlivé podniky vytvářely propojení s dodavateli, prodejními partnery a zákazníky. Měly 

by se snažit o optimalizaci celého dodavatelského řetězce. Tímto způsobem mohou 

uspokojovat velké množství zákazníků při současně menších nákladech, dobré kvalitě a lepší 

nabídce služeb. 

 

2.1 Charakteristika 

Základním předpokladem efektivního řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce je 

uplatnění logistických zásad v podniku. Součástí řízení dodavatelského řetězce (dále „SCM“) 

je výběr dodavatelů, dělba práce mezi firmami, rozmístění výrobních funkcí a v neposlední 

řadě i vnímání požadavků odběratelů. Řízení všech těchto prvků klade vysoké nároky na 

integraci podnikových zdrojů na všech úrovních managementu. Před zavedením systému si 

podnik musí nejprve vyjasnit podnikové cíle, důvody a očekávání vztahující se 

k dodavatelsko-odběratelskému řetězci. [2] 
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Chce-li podnik zvládnout logistický řetězec, musí si určit, co je pro něj v daném období 

důležitější, zda účinnosti, účelnost nebo úspornost. Jeli to účinnost, podnik se pravděpodobně 

zaměří na úsporu nákladů v operacích. Pokud je důležitější účelnost, podnik se bude snažit 

lépe uspokojovat zákazníky.  A když je kladen důraz na úspornost, hlavním cílem bude 

snížení cen díky optimalizaci nákupu. [2] 

Dodavatelsko-odběratelské řetězce jsou především ovlivněny časem obchodního 

procesu, který lze rozdělit na čas, který vytváří nebo nevytváří novou hodnotu. Ztrátový čas je 

čas, který nepřispívá k vytváření hodnoty výrobku nebo služby, většinou je to čas čekací. U 

většiny obchodních procesů až 95% času i více představuje ztrátový čas, tj. čas nevytvářející 

hodnotu, a proto jedním z nejdůležitějších úkolů by měla být snaha zredukovat tento 

neproduktivní čas, zefektivnit průběh obchodních procesů a snižovat celkové ztráty. Toho lze 

právě docílit zjednodušením a automatizací procesů, integrací systémů a aplikací, 

synchronizací informačního toku mezi zákazníky a dodavateli. [2] 

Systémy SCM se zabývají širokým rozsahem oblastí v dodavatelsko-odběratelských 

vztazích, a proto potřeba řešit konkrétní oblasti se liší podnik od podniku, a to na základě typu 

výroby, počtu vyráběných položek, typu průmyslu, počtu a charakteru partnerů, formy 

prodeje a distribuce, etapy rozvoje podniku a podobně. Např. o plánování výroby a zásob se 

bude zajímat podnik, který bude chtít rychle reagovat na neustále se měnící požadavky 

zákazníků a zároveň se bude snažit nezvyšovat náklady spojené s množstvím zásob, jestliže je 

však podnik závislý na komunikaci e dvěma klíčovými zákazníky, bude se snažit o vytvoření 

společného pracovního prostředí a zároveň bude klást důraz na okamžitou informovanost 

vlastních dodavatelů. [2] 

Mezi základní součásti řešení SCM můžeme řadit oblasti: 

 plánování a optimalizaci výroby, 

 plánování odbytu a optimalizace skladových zásob, 

 efektivita nákupu 

 řízení dopravy 

 elektronická komunikace se zákazníky a partnery. 

Systémy SCM, lze integrovat s různými systémy dodavatelů, výrobců, distributorů, 

přepravců a zákazníků, bez ohledu na teritoriální oblast, kde působí. Tyto technologie jsou 

hnací silou dodavatelsko-odběratelského řetězce, protože podstatným způsobem redukují 
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objem papírové práce, zlepšují komunikaci, snižují náklady na operace, zkracují průběžnou 

dobu činností a redukují nevýnosné činnosti.[2] 

Dodavatelský řetězec lze definovat jako soubor 3 nebo více společností přímo 

souvisejících a navazujících na sebe tokem zboží, služeb, financí a informací od zdroje 

k zákazníkovi.[11] 

Dodavatelský řetězec představuje řízení tvorby hodnot mezi jednotlivými partnery. 

Z pohledu podniku, jenž vyrábí produkty pro trh, to jsou hlavně: 

 dodavatelé, 

 logistické služby, 

 kooperující výrobci, 

 zprostředkovatelé odbytu, 

 konečný zákazník. 

Úspěšnost podniku, respektive celého hodnototvorného řetězce, se stává v podmínkách 

globalizace trhů a propojování podniků úspěšností všech firem spoluúčastnících se na tvorbě 

výsledného produktu. Konkurence mezi jednotlivými podniky se mění na konkurenci celých 

dodavatelských řetězců začínajících u prvotních dodavatelů a končící prodejem finálnímu 

zákazníkovi. Na tvorbě hodnoty produktu se tedy podílejí všechny zúčastněné subjekty. 

Existují 2 pohledy na dodavatelský řetězec, buď strukturní pohled či procesní pohled. 

Strukturní pohled charakterizuje souvislosti mezi jednotlivými účastníky 

dodavatelského řetězce, tj. od dodavatelů materiálů (surovin, polotovarů, výrobků) po 

velkoobchody a maloobchody až po konečného zákazníka. Podíl jednotlivých partnerů na 

tvorbě hodnot se muže měnit, stejně jako vztahy mezi nimi. Změny jsou způsobeny 

především mírou změn konečného spotřebitele a strategií dodavatelského řetězce 

k uspokojení zákazníkových potřeb. 

Procesní pohled je zaměřen na hmotné a informační toky, určení úkolů jeho 

managementu v dodavatelském řetězci. Ten zde představuje souhrn procesních modelů, které 

jsou zařazeny do hodnototvorného procesu, a to jak z pohledu vlastní výroby, tak pohledu 

všech jeho podpůrných procesů. Jedná se o složitý a náročný proces tvorby hodnot, na kterém 

se participuje mnoho místně i věcně vzdálených procesů, které je potřeba sloučit a podrobit se 

kolektivnímu cíli. Procesní pohled na dodavatelský řetězec je znázorněný na obr. 1. 
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Obr. 1 Procesní pohled na dodavatelský řetězec   Zdroj: vlastní zpracování na základě [16] 

Řízení dodavatelského řetězce lze definovat jako systematickou a strategickou 

koordinací tradičních obchodních funkcí nad rámec společnosti v oblasti dodavatelského 

řetězce, za účelem zlepšení dlouhodobé výkonnosti jednotlivých podniků a dodavatelského 

řetězce jako celku.[11] 

Vyžaduje také systémové a integrované myšlení a chování nositelů rozhodnutí, kteří se 

podílejí na tvorbě a řízení materiálového i informačního toku. Takovéto myšlení a chování 

musí být v souladu s marketingovou koncepcí managementu celého dodavatelského řetězce 

(naprostá tržní orientace všech partnerů), na využití principu managementu produktu (od 

požadavků zákazníka, přes výroby až k jednotlivým subdodavatelům), na společném 

plánování a řízení, a uplatnění procesního vedení tak, aby byly eliminovány jakékoli možné 

konflikty partnerů ve prospěch celého rozvoje řízení dodavatelského řetězce. 

Lze rozlišit interní dodavatelský řetězec, který je uskutečňován v rámci podniku, a 

externí dodavatelský řetězec, který je provozován nad rámec podniku, tj. od prvého 

dodavatele až po konečného zákazníka viz obr. 2. 
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Obr. 2 Externí a interní dodavatelský řetězec   Zdroj: vlastní zpracování na základě [16] 

Management dodavatelských řetězců zahrnuje aktivity na všech úrovních: 

 strategická úroveň zahrnuje rozhodnutí s dlouhodobým efektem na firmy, jako je 

počet, rozmístění a kapacity jednotek atd., 

 taktická úroveň zahrnuje rozhodnutí se střednědobým (týdny až rok) efektem na firmy, 

jako jsou nákupní a výrobní rozhodnutí, postupy řízení zásob, dopravní postupy atd., 

 operativní úroveň zahrnuje každodenní rozhodnutí, jako je rozvrhování směrování 

tras, vytěžování dopravních prostředků atd.[3] 

 

2.2 Motivy pro tvorbu a řízení dodavatelského řetězce 

V dnešní době, kdy se konkurence neustále „přitvrzuje“ je k dosažení vyšší 

konkurenceschopnosti zapotřebí přizpůsobení se novým podmínkám v co nejkratším čase. 

Zkracuje se tak i doba pro vlastní rozhodování. Integrální řízení dodavatelského řetězce pak 

umožňuje vyšší disponibilní čas na reakci, a částečně snižuje složitost komplexnosti a 

dynamiky. Nutností je však flexibilita všech partnerů, která poskytuje přizpůsobení se tržnímu 

prostředí a dosažení výhodných jednotlivých hodnototvorných procesů výhodné pro všechny 

partnery dodavatelského řetězce. 

Vycházíme-li ze základní myšlenky konkurenční strategie, kdy rozhodující 

v konkurenčním boji je minimalizace nákladů a zvyšování diferenciace produktu, docházíme 

k požadavkům společného vlivu na snížení nákladů a zvyšování dodavatelského servisu podle 

požadavků zákazníků, což může právě poskytnout časová a věcná synchronizace výkonů 

všech účastníků (partnerů) tvorby hodnot. Jestliže vztahy mezi dodavateli a odběrateli podél 
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celého hodnototvorného řetězce jsou utvářeny pouze podle požadavků jednotlivých subjektů, 

kdy každý je odkázán na svůj systém výzkumu trhu a tržních prognóz, pak je i každý schopen 

jinak a v jiném čase reagovat na změny atd. [16] 

V takovémto řetězci dochází k určité dynamice, která je znázorněna na obr. 3. 

Obr. 3 Efekt práskání bičem     Zdroj: vlastní zpracování na základě [16] 

Z horní části obr. 3 můžeme vidět zesilování kolísání zakázek v dodavatelském řetězci, 

čím vzdálenější je od spotřebitele. Tento jev je způsobem tím, že v každém stupni řetězce se 

informace zpožďují a v mnoha případech se chybně interpretuje. Vyšší počet stupňů v řetězci 

samozřejmě tento jev zvyšuje. Takové chování lze označit jako „efekt práskání bičem“. Uvádí 

se, že od lehkého kolísání v poptávce konečných spotřebitelů od 3 do 5% dochází přes 

hodnototvorný řetězec u výrobců surovin až k výkyvům ve výši 30 až 50%. Tyto informace se 

vztahují na všechny výrobní obory.[16] 

Příčiny vzniku zesilování zakázek proti proudu:  

 informační oblast (rozdílné způsoby tvorby prognóz, různé plánovací horizonty),  

 zakázková oblast (vyhledávání dodavatelů, přepravní zakázky), 

 cenová oblast (kolísání cen, různé poskytování slev, cenové akce), 

 objednací množství a termíny (fixní termíny a množství, objednávky podle starých 

zakázek [16]. 

Z dolní části obr. 3 můžeme shlédnout urychlení inovačního cyklu po proudu. Tento jev 

říká, že v hodnototvorném řetězci se šíří inovační etapa tím víc, čím dále se po proudu 

pohybuje zdroj technologie k využití u konečných zákazníků. Např. inovace u výrobce 
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surovin se pohybuje v řádech deseti let, u výrobce polotovaru pak v řádech let a u výrobce 

finálního výrobku to muže být i řádech měsíců. 

 

2.3 Cíle a problémy dodavatelského řetězce 

Cílem úspěšného dodavatelského řetězce je dosažení optimálního výsledku pro celý 

hodnototvorný řetězec, který v neposlední řadě zahrnuje i konečného zákazníka. To formuje 

dispozice pro uspokojení potřeb zákazníků při menších nákladech v celém řetězci. Cílem jsou 

tedy především maximalizace užitku pro zákazníka a minimalizace nákladů. Tímto způsobem 

řetězec schopen zajistit a navíc i růst v konkurenceschopnosti. 

V dodavatelském řetězci může docházet k různorodým problémům v dodavatelském 

řetězci. Jedná se především o:  

 Nalezení a uznání společného cíle 

 Vytvoření dostatečných kapacit partnerů (výrobní, dopravní, skladovací, aj.) 

 Vytvoření společné informační a komunikační technologie 

 Určení základních kompetencí a příjímání dalších členů v případě potřeby 

 Realizace procesního řízení z pohledu výkonnosti celého řetězce [16] 

Avšak tím, že podniky jsou spojeny na základě vzájemné dohody, neztrácejí svoji 

samostatnost, jak z pohledu právního, tak i ekonomického, díky které jsou schopny činit 

strategická rozhodnutí a realizovat je. Tato ekonomická samotnost by však měla být do určité 

míry omezena v dodavatelském řetězci a strategická rozhodování by se měla podřizovat 

zájmům celého řetězce, především jejím cílům. Avšak toto omezení je relativní, protože 

každý podnik má volnost v tom, zda uzavře určitou kooperaci s nějakými podniky nebo 

nikoli. Navíc většinou může provádět obchody mimo tento řetězec, které nijak neohrozí 

stanovené principy řetězce. 
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3 Styk s dodavateli 

Styk s dodavateli je v podniku řešen především prostřednictvím nákupu. Nákup 

představuje jednu ze základních podnikových funkcí, a to bez ohledu na to, zda jde o podnik 

výrobní, obchodní nebo ve službách. Základní funkcí útvaru nákupu je efektivní zabezpečení 

předpokládaného průběhu základních, pomocných a obslužných výrobních i nevýrobních 

procesů surovinami, materiálem a výrobky v potřebném množství, sortimentu, kvalitě, času a 

místě.[9] 

V historii se nahlíželo na sféru nákupu zejména jako na podpůrnou funkci k výrobní 

sféře. Takovýto přístup však se nesnažil o vybudování dlouhodobých vztahů s dodavateli a 

nezkoumal potřeby konečných zákazníků, protože většina produkce byla vyráběna na sklad. 

Tento přístup pak nemohl podpořit zvyšování rentability podniku. 

Cílem nákupu ve firmě by měly být především následující položky: 

 uspokojování potřeb (výroby, údržby, aj.); 

 snižování nákupních nákladů; 

 zvyšování jakosti nákupu; 

 snižování nákupního rizika; 

 zvyšování flexibility nákupy. [17] 

 

3.1 Význam nákupu pro úroveň spokojenosti zákazníků 

Pro zvyšování tržní hodnoty majitele je zapotřebí dosahování zisku, který nám zaručují 

zákazníci prostřednictvím svého nákupu. Vedení firem dospělo za mnoho let svého působení 

k názoru, že tohoto cíle dosáhnou snadněji, pokud se zaměří na zákazníka. Pokud zákazníci 

nebudou kupovat služby či produkty, ať už z jakéhokoli důvodu, přestane podnik existovat. 

Příjem kvalitního zboží či služeb za přijatelnou cenu v čase, kdy je podnik schopen toto 

zboží či službu zpracovat s ohledem na čas požadovaný zákazníkem, vytváří mnohdy přímý 

odpad na úroveň spokojenosti zákazníků. Málokdy podnik muže dosáhnout vyšší kvality své 

produkce, pokud bude mít nižší kvalitu přijímanou od dodavatelů. Obdobně tato zákonitost 

platí i u opožděných dodávek materiálů. Podstatné je pak, aby pracovníci nákupu zcela 
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chápali potřeby týkající se zákazníků podniku, jelikož tyto znalosti pak mohou využít ve 

prospěch „správných“ rozhodnutí. 

 

3.2 Nákupní proces 

Náplní nákupního procesu jsou rozděleny do osmi fází, a to: 

1. Zjištění problému a specifika výrobku 

2. Hledání dodavatele 

3. Poptávka a posuzování nabídek 

4. Výběr dodavatele 

5. Jednání s dodavatelem a objednávka 

6. Kontrola objednávky a hodnocení dodavatele 

1. Zjištění problému a specifika výrobku 

Nákupní proces v organizaci začíná tehdy, vznikne-li problém nebo potřeba, mající za 

následek požadavek koupě zboží nebo služby. Tento problém vzniká na základě působení 

vnitřních nebo vnějších stimulů. 

Potřeba je jedním ze základních stimulů člověka proč kupovat zboží či služby. Je 

vymezen hlavně pomocí množství a druhu zboží či služby. U složitějších a strategicky 

významných položek nákupu nákupčí spolupracuje při stanovování požadovaných vlastností 

také se zákazníky a pracovníky jiných podnikových útvarů. V této fázi může také významně 

napomoci dodavatel, který může zákazníka seznámit s vlastnostmi nabízeného množství.[9] 

K uspokojení potřeb tedy vzniká určitý výrobek či služba. Každý výrobek na své 

technické parametry, kterými se specifikuje. V rámci zvyšování rentability, resp. 

maximalizace hodnoty pro majitele, se podnik snaží minimalizovat náklady na vytvářené 

výrobky a zajišťovat si tak konkurenceschopnost. 

 

2. Hledání dodavatele 

V této části nákupního procesu dochází k nalezení určitého dodavatele odběratelem. 

Účelem je především kumulace informací o potencionálních dodavatelích. Je-li to první 
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nákup, pak vyhledávání dodavatele je důležitější a obtížnou aktivitou. Podcenění při hledání 

dodavatele může vést ke ztrátám, které následně již nelze odstranit během vlastního 

nákupního procesu. Samotnému hledání dodavatele předjímá určení nákupního trhu. Volba 

trhu musí splňovat základní identifikační kritéria, které jsou zobrazeny na obr. 4. 

 

Obr. 4 Proces identifikace trhů   Zdroj: vlastní zpracování na základě [16] 

 

3. Poptávka a posuzování nabídek 

Poptávka vůči dodavateli by měla především obsahovat: označení materiálu, množství, 

požadované vlastnosti materiálu, způsob požadovaného zpracování, očekávané záruky a 

služby, požadavky na balení, dodací a platební podmínky, očekávané slevy, dodací lhůty, aj. 

Pokud je výsledkem poptávky odběratele nabídka dodavatele, dochází k procesu jejích 

prověření a porovnání s ostatními nabídkami. Porovnávání nabídek jednotlivých 
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potencionálních dodavatelů vychází z řady faktorů odpovídajících předcházejícím 

požadavkům, na základě kterých byla formulována.  

4. Výběr dodavatele 

V této oblasti nákupního procesu dochází k výběru dodavatele, se kterým v další fázi 

sjednáme objednávku. Pracovníci nákupu v podniku zpravidla vyhodnocují dodavatele podle 

různých kritérií s ohledem na jejich důležitost (váhy). Názorně je toto hodnocení znázorněno 

v tab. 1, kde jsou údaje smýšlené kvůli názornosti. Údaje jsou v praxi zjišťovány za určitý 

počet objednávek. 

Tab. 1 Příklad zjednodušeného hodnocení nabídek 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě [16] 

Z toho obrázku je viditelné, že dodavatel B je nejlepší z ostatních hodnocených a to 

především díky tomu, že i když má nejdražší dodávky, tak jeho jakost a spolehlivost dodávek 
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jsou nejlepší. Samozřejmě tyto hodnotící kritéria jsou závislé na váhách, které si určuje každý 

podnik sám podle svých priorit. 

Mimo úkolu výběru nejvhodnějšího dodavatele mají pracovníci nákupu vybírat a 

rozhodovat o dodavatelích tak, aby nějak mimořádně nevzrůstala síla vyjednávacího vlivu 

některého z nich.[9] 

 

5. Jednání s dodavatelem a objednávka 

V obr. 5 lze vidět cestu od jednání s dodavatelem až k objednávce. Celý tento proces má 

většinou v kompetenci nákupčí, který tak přímo může ovlivňovat jednání. Důležitou roli zde 

hraje motivace nákupčího, která napomáhá jeho snaze ve prospěch odběratele, ale i 

v optimismu při jednání.  

 

Obr. 5 Cesta od jednání s dodavatelem k objednávce      

       Zdroj: vlastní zpracování na základě [16] 

V rámci přípravy jednání je potřeba stanovení pravděpodobného chování dodavatele, 

trvání doby jednání, místo jednání a v neposlední řadě určení nákladů s jednáním spojené. 

Vlastní jednání s dodavatelem by mělo obsahovat následující body: 

 definování tématu jednání – cíle, obsah, přání, priority, 

 diskuze – vzájemné získávání a předávání informací, sledování a vyhodnocování 

pozitivních signálů, 

 návrhy – stanovení podmínek, reálné návrhy k plnění, 

 uzavírání jednání – zjišťování možného prostoru v dané pozici, projednání 

protislužeb, podmínky uzavření dohody, zjišťování dalších rezerv v jednání, 

 výsledek – projednání výsledků podle jednotlivých bodů, prověření, zda ujednání 

jsou pro obě strany formulovány v přijatelné formě.[16] 
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Vlastní objednávka zpravidla obsahuje následující data: 

 jednoznačnou výzvu k určité dodávce či provedení výkonu, 

 jméno i adresu odběratele i dodavatele, 

 přesný popis nebo označení zboží či jiných výkonů, 

 termín a místo dodání, 

 závazky dodavatele a odběratele 

 další formální a věcné podmínky transakce.[16] 

Pokud bude dodavatelsko-odběratelský vztah dlouhodobějšího charakteru, pak 

odběratelé preferují spíše než periodické objednávky souborné objednávky, které mají výhodu 

především v úspoře nákladů spojené s papírováním, resp. administrativou vždy nově 

podávané objednávky. Také zde je možný výskyt dohody při dlouhodobějším vztahu na 

snížení množství v dodávce častějšího charakteru, což je žádoucí pro odběratele, díky snížení 

zásob a nákladů na ně. 

Proti netaktnímu a neférovému jednání s dodavatelem je mnohdy nutno připravit 

opatření, která můžou být například blokování plateb, možnosti dalšího osobního jednání, 

apod. 

 

6. Kontrola objednávky a hodnocení dodavatele 

Kontrola objednávky většinou probíhá při příjmu zboží a jeho cílem je prověření 

kvantitativní i kvalitativní stránky u dodaného zboží. Výsledkem této operace je pak přijetí 

zboží k vnitropodnikovému pochodu nebo vystavení dokumentace pro reklamaci, což je 

samozřejmě nežádoucí jak pro dodavatele tak i odběratele. 

V dlouhodobých dodavatelsko-odběratelských vztazích dodávkou materiálu nekončí 

činnost pracovníků nákupu, jelikož podmínkou trvalého fungování dodavatelského řetězce je 

pozorování a hodnocení dodavatelů na základě vlastně stanovených kritériích. Jedná se 

především o kritéria na kvalitu, náklady, spolehlivost, technické schopnosti, dodavatelský 

servis, komunikace s dodavatelem, aj. 
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3.3 Komunikace s dodavateli 

V minulosti bylo úsilí brát dodavatele za jakéhosi nepřítele, někoho, kdo nemá jiný 

zájem než co nejrafinovaněji odběratele obelstít. V dnešní době se již projevuje trend hovořící 

o tom, že jednou z účinných forem motivování dodavatelů je nabídka dlouhodobých vztahů ze 

strany odběratelů. 

Systémové přístupy a naplňování strategie win-win ve vztazích s dodavateli vedou 

odběratele od formálních forem komunikace, kde často nejintenzivnější komunikace mezi 

dodavatelem a odběratelem je vedena až při řešení reklamací ze strany odběratele, 

k systematické komunikaci, kdy si pověřené funkce obou partnerů budou vyměňovat všechny 

užitečné informace, včetně sdílení nejlepší praxe. Tedy v dlouhodobém měřítku by se měly 

vytvářet takové pracovní vztahy mezi odběratelem a dodavatelem, které jsou budovány na 

bázi vzájemné důvěře a přináší hodnotu oběma partnerům. Takovémuto chování odběratele se 

říká partnerství s dodavateli. Odhaduje se, že až 40% všech problémů ve vztazích mezi 

odběratelem a dodavatelem vyplývá z nedostatků ve vzájemné komunikaci.[12] 
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4 Styk se zákazníky 

Styk se zákazníky je v podniku řešen především prostřednictvím prodeje. Zákazníci 

jsou tak pro podnik klíčovým prvkem k dosažení rentability, která je pro podnik 

v dlouhodobém měřítku nezbytná a je základním předpokladem pro zajištění fungování 

společnosti. Je taktéž samozřejmé, že majitelé podniku vyžadují kompenzaci za vložené 

finanční prostředky a podstoupené podnikatelské riziko. Zákazníci tvoří konečný prvek, kde 

se nakonec střetávají všechny zdroje dostupné podniku. Proto je nutné, aby se vztahům se 

zákazníky věnovalo dostatek pozornosti. Zdroje plynoucí z prodeje zákazníkům lze získávat 

jen tak, že podnik bude vytvářet takové hodnoty, za které budou jeho zákazníci ochotni 

zaplatit.  

Dobré vztahy mezi zákazníkem a podnikem napomáhá k zvětšování podílu na trhu, 

k větším nákupům s vyššími cenami. Dále přispívá k dobré pověsti a kladné hodnocení 

stávajících zákazníků přilákává i další zákazníky. Takovýto vztah pak znesnadňuje vstup na 

trh ostatním dodavatelům. V rámci péče o zákazníka platí zásada, že o rozhodující odběratele 

je třeba pečovat tak intenzivně, jak je to jen možné, ale nezanedbávat ani péči o střední a malé 

zákazníky.[10] 

Naopak pokud se podíváme na problémy týkajících se poklesu prodeje, resp. ztráty 

zákazníků, tak lze zjišťovat i pokles budoucího cash-flow. Spokojený zákazník firmu chválí 

zřídkakdy, zato nespokojený zákazník mluví o svých negativních zkušenostech velmi často.  

Získání nového zákazníka je v neposlední řadě většinou nákladnější než péče o stávajícího 

zákazníka.[7] 

 

4.1 Zákaznický servis 

Služby zákazníkům představují hlavně záruka, že výrobek vyžadovaný zákazníkem je 

buďto na skladě nebo může být v dohodnuté lhůtě vyroben v požadovaném množství a 

kvalitě. Za kritéria úrovně služeb zákazníkům lze pokládat spolehlivost dodání, úplnost 

dodávek, přiměřené dodací lhůty. Poskytování předprodejní a poprodejní služby. 

V neposlední řadě pak obecně kvalita distribuce a poskytování informací. Kvalita distribuce 

se projevuje minimálním počtem nesprávných zásilek, jejich nepoškozením, nechybějícími 

nebo nezpožděnými doklady k zásilkám apod. Poskytované informace zákazníkům se vztahují 
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k místu, kde se zásilka na cestě právě nachází, k přesné době jejího dodání – přistavení 

vozidla k vykládce atd. [14] 

Jakákoli úroveň služeb zákazníkům spotřebovává určitou výši logistických nákladů. Ty 

společně i s tržbami se zvyšují s rostoucí úrovní poskytovaných služeb zákazníkům. Trend 

růstu tržeb se ovšem neshoduje s trendem růstu nákladů. Při zjišťování optimální úrovně 

služeb zákazníkům musí brát v potaz jak průběh tržeb, tak průběh nákladů viz obr. 6. 

Obr. 6 Vztah tržeb a nákladů na úroveň služeb zákazníkům     

       Zdroj: vlastní zpracování na základě [16] 

Na obrázku 6 je vidět, že optimální úroveň služeb zákazníkům je při maximálním zisku, 

který rozdílem vzájemných nejvyšších tržeb a nejnižších nákladů. Podnik by se měl snažit 

právě o tuto úroveň poskytnutých služeb zákazníkům, avšak v praxi mnohdy nelze nabídnout 

optimální úroveň služeb zákazníkům. Podnik by se minimálně měl snažit o takovou úroveň 

zákazníkům, aby byl konkurenceschopný. V takovéto situaci může podnik maximalizovat 

zisk podnik 3 způsoby: 

 zlepšení logistických služeb na požadovanou úroveň při současném zachování 

výše logistických nákladů, 

 snížení logistických nákladů při současném zachování úrovně logistických 

služeb (v případě, že jsou již služby na požadované úrovni), 

 zlepšení logistických služeb na požadovanou úroveň při současném snížení 

logistických nákladů.[8] 
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Právě servis poskytovaný zákazníkům rozhoduje o tom, zda podnik si udrží stávající 

zákazníky a kolik nových zákazníků přiláká. Většina firem si nemůže dovolit nějakým 

způsobem urazit či jim nevyhovět. 

Zákaznický servis lze charakterizovat jako proces, v rámci kterého jsou účastníkům 

dodávkového řetězce poskytovány významné přínosy z přidané hodnoty, a to nákladově 

efektivním způsobem.[5] 

4.1.1 Složky zákaznického servisu 

Zákaznický servis se uskutečňuje už před prodejem samotného produktu, pak při 

prodeji a následně i po prodeji. Složky zákaznického servisu jsou pak rozděleny do tří skupin 

(viz obr. 7): 

 složky předprodejní, 

 složky prodejní, 

 složky poprodejní. 

Obr. 7 Složky zákaznického servisu  Zdroj: vlastní zpracování na základě [16] 
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Předprodejní složky servisu: 

Předprodejní složky zákaznického servisu závisí mnohdy na strategii podniku v oblasti 

servisu. Samozřejmě tyto složky mohou mít rozhodující vliv na zákazníky, především na 

jejich spokojenost. Všechny předprodejní složky servisu jsou zákazníkům poskytovány 

nezávisle a mimo běžný cyklus objednávky. 

Písemné prohlášení o politice v oblasti zákaznického servisu by mělo obsahovat 

měřítka, podle kterých se bude sledovat a vyhodnocovat výkonnost servisu. Prohlášením 

písemného prohlášení zákazníkům dává podnik zákazníkovi na vědomí, co může očekávat, a 

zabraňuje tak vzniku přehnaných očekávání. V tomto prohlášení by se také zákazník měl 

dozvědět, jakým způsobem se má zachovat v případě nedodržení očekávané úrovně servisu ze 

strany podniku. V organizační struktuře by mělo vždy platit, že vedoucí logistických útvarů 

budou v organizační struktuře zaujímat důležitou pozici. V systému by měly být začleněny 

plány pro případ nahodilých a nepředvídaných událostí, které by v organizaci umožnily 

pružně reagovat, pokud takové mimořádné situace nastanou. Příkladem manažerských služeb, 

které podnik poskytuje svým zákazníkům, může být pomoc při reklamním prodeji, pomoc při 

řízení zásob nebo objednávání.[14] 

Prodejní složky servisu 

Prodejní složky servisu jsou ty složky, které zákazníci většinou chápou jako zákaznický 

servis. Prodejní složkám zákaznického servisu se obvykle věnuje nejvíce pozornosti, protože 

jsou z hlediska zákazníka bezprostředně a zjevně spojeny s dodávkami zboží, které 

požadoval. 

Úroveň vyčerpání zásob je měřítkem pro dostupnost určitého produktu. Případy 

vyčerpání zásob by se měly sledovat podle produktů podle zákazníků, aby se předcházelo 

potencionálním problémům. Pokud dojde k vyčerpání zásob, měl by se podnik pokusit udržet 

důvěru zákazníka a to tím, že nabídne vhodný náhradní produkt nebo zákazníkovi zajistit 

dodávku z jiného svého místa (zdroje).  Pod pojmem informace o stavu objednávky si 

můžeme představit informace o stavu zboží na skladě u objednávaného produktu, o stavu 

objednávky, o předpokládaném a skutečném datu dodávky a o stavu nevyřízených 

objednávek. Kromě možnosti získat rychle širokou paletu informací očekávají zákazníci i to, 

že informace, které obdrží, budou přesné. Snadnost objednávání znamená, jak je pro 

zákazníka snadné provést objednávku daného zboží.[14] 
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Poprodejní složky servisu 

Poprodejní složky zákaznického servisu zajišťují podporu produktu či služby po jeho 

obdržení. Ani jedna tato složka by neměla být opomíjena, protože má významný vliv na 

rentabilitu podniku skrz udržení stávajících zákazníků a možnosti získání nových zákazníků. 

Instalace, záruka, opravy a náhradní díly by měly být důležitým hlediskem při 

jakémkoliv nákupu, zejména však při nákupu investiční povahy, kde mají náklady na tyto 

služby (např. opravy) tendenci převyšovat náklady na samotnou nakupovanou položku. 

Sledování produktů, tedy forma evidence, která sleduje, které produkty byly prodány kterým 

zákazníkům. Pro některý typ produktů je velmi důležité mít na skladě náhradní produkty, 

které lze zákazníkovi po dobu servisu produktu nabídnout. Pro stížnosti zákazníků je nezbytné 

mít k dispozici precizní on-line informační systém, aby bylo možno ihned zpracovávat údaje 

od zákazníka. Podnik by měl mít zavedena pravidla, aby stížnosti zákazníků řešily co 

nejefektivněji a nejúčinněji.[14] 
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5 Logistický audit 

Logistický audit je standardizovaný analytický a projektový proces, který je zaměřen na 

logistické funkce podnikového systému řízení. Účelem logistického auditu je diagnostikovat 

stav systému logistiky ve firmě a definovat program zvýšení jeho produktivity. Projektový 

charakter tohoto programu umožňuje realizovat jak okamžité organizační zásahy vedoucí k 

rychlým efektům, tak i zásadní koncepční změny logistických procesů.[21] 

Cílem logistického auditu je popis současného stavu logistiky a stanovení konkrétních 

změnových aktivit ke zlepšení logistických procesů. Výsledkem logistického auditu je 

pojmenování a seřazení nedostatků, návrh řešení a sestavení priorit pro dosažení správného 

stavu.[21] 

Rozsah logistického auditu je dán zaměřením, potřebami a oborem činnosti auditované 

společnosti. Obecný výčet auditovaných oblastí zahrnuje charakteristiku materiálového toku, 

plánování a realizaci prodeje, plánování a řízení výroby, nákup materiálu a externích zdrojů, 

prověření systému plánování a řízení zásob, obsah a režimy komunikace v organizaci, 

kvalifikaci pracovníků, charakteristiku a stupeň využití informačních systémů a technologií, 

logistické výkonové ukazatele a náklady, firemní logistickou politiku.[20] 

 

5.1 Druhy logistických auditů 
Logistické audity lze provádět různými způsoby a metodami, mezi ty patří především 

logistický audit vedený vyškoleným auditorem na základě certifikátu vydávaný komorou 

logistických auditorů (dále „KLA“). KLA sdružuje auditory logistiky, chrání a prosazuje 

jejich oprávněné zájmy a garantuje odbornou úroveň provádění logistických auditů. Auditor 

logistiky (člen KLA) vlastní příslušný certifikát o odborné a osobnostní způsobilosti provádět 

nezávislé logistické audity.[21] 

Každá společnost dle KLA je hodnocena a dokumentována na základě tří úhlů pohledu: 

popis stávajícího stavu, identifikace dosažitelného potencionálu a návrh aktivit pro dosažení 

stanoveného cíle.[18] 

Logistický audit je prováděn formou osobního pohovoru s lidmi, kteří se podílejí na této 

auditorské činnosti (hlavní zaměstnanci a jejich manažeři). Auditoři studují vnitřní předpisy, 

pokyny a záznamy. Seznámení se s procesy přímo ve výrobě je také součástí auditu. Auditoři 
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také mohou používat dotazníky. Tento „plán“ popisující know-how komory logistických 

auditů je k dispozici pouze pro auditory a není zpřístupněná veřejnosti.[18] 

Výsledkem logistického auditu je popis nedostatků, návrhy řešení a priority potřebné k 

dosažení požadovaného stavu. Navrhovaná opatření mají charakter od jednotlivých 

jednoduchých opatření, přes různé vzdělávací aktivity až po projekty požadující týmová 

řešení, taktéž nazývané také jako tzv. prozatímní správu, která zahrnuje zapojení externího 

odborníka, například v oblasti projektového řízení. Navrhované činnosti pak zahrnují priority 

zahrnuté ve třech fázích: naléhavá řešení, středně naléhavá řešení a doporučená aktivita. Po 

dokončení logistického auditu, musí auditor zapsat výsledky jednotlivých ukazatelů do 

databáze KLA. Auditovaná organizace sama rozhoduje o realizaci navrhovaných opatření. 

[18] 

Další možností je využití globální směrnice MMOG/LE (Global Materials Management 

Operations Guideline / Logistics Evaluation), česky řečeno globální směrnice pro řízení 

materiálových toků / logistické hodnocení. Globální směrnice MMOG/LE je obsáhlý celek 

podnikových praktik a postupů souvisejících s řízením materiálového hospodářství a 

logistiky. Směrnice MMOG/LE koncipuje nejdůležitější náležitosti systému hospodaření s 

materiály pro dodavatele zboží i služeb. Jako nástroj rozvoje stanoví kritéria pro plány 

trvalého zlepšování hospodaření s materiálem, a to jak v interním, tak v externím smyslu.  

Vyhodnocení probíhá na základě seznamu otázek zhotovených v globální směrnici. Systém 

otázek je rozdělen do 6 oblastí, a to strategie a zdokonalování; organizace práce; plánování 

kapacit a výroby; styk se zákazníky; řízení výroby a výrobků; styk s dodavateli.[22] 

 Dalším zavedeným standardem je provádění auditů procesu VDA 6.3. V tomto 

standardu je kvalita výsledků značně ovlivněna kvalifikací auditorů, kteří musí úspěšně 

absolvovat školení VDA 6.3. Audit procesu může být používán jak interně, tak externě 

v celém životním cyklu produktu. Seznam otázek je vytvořen tak, že je vhodný pro malé a 

střední organizace stejně, jako pro koncerny. Seznam otázek (dotazník) tvoří základnu pro 

auditora.[19] 

Metodika obsahuje podrobný postup bodování systémového hodnocení úrovně plnění 

jednotlivých otázek a celkové hodnocení úrovně jednotlivých výsledků. Úroveň plnění 

jednotlivých otázek je hodnocena na stupnici 0, 2, 4, 6, 8 a 10 bodů (0 – není splněno, 10 – 

zcela splněno). Tato stupnice je také používána k hodnocení závažnosti (0 – velmi vysoké 
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riziko, 10 – velmi nízké riziko). Procesy jsou dále rozděleny do skupin podle míry 

splnitelnosti (A – schopný, B – podmínečně schopný, C – neschopný).[18] 

 

5.2 Porovnání logistických auditů VDA 6.3 a KLA 

Obě metody vykazují známky auditu ve smyslu systematického, nezávislého a 

zdokumentovaného postupu pro získávání důkazních materiálů a jejich objektivního 

hodnocení, jehož cílem je stanovit rozsah plnění kritérií auditu. [18] 

Metoda KLA nemluví o rizicích, ale o potenciálu, což je chápáno jako rozdíl mezi tím 

co existuje teď a co by mělo existovat (ve smyslu cílů a očekávání zákazníků). Výsledkem 

auditu není seznam rizik, ale seřazení a klasifikace problémů a jejich původu, které jsou 

východiskem pro řešení samotného problému. U VDA 6.3 metody je prohlášen a zdůrazněn 

aspekt rizika. U některých auditů bylo například kontrolováno, zda je strukturovaná analýza 

rizik kontrolována pomocí FMEA metody. Auditem objevené a ověřené rizika nejsou 

seřazeny podle jejich důležitosti, ale jejich priority mohou být určeny podle výsledků 

z jednotlivých dotazníků. [18] 

KLA metoda je KLA metoda je v rámci logistické analýzy univerzálně použitelná, bez 

ohledu na obor činnosti a zle aplikovat na širší škálu systémů, než VDA 6.3. VDA 6.3 

standard je podrobněji zaměřen na průmyslová odvětví s vyšší produkcí a opakováním. V 

oblasti průmyslové logistiky můžeme sledovat, jak se obě tyto metody dokážou kombinovat a 

doplňovat. [18] 

 

5.3 Globální směrnice MMOG/LE 

Materiálové plánování a logistika je proces plánování, realizace a řízení účelného, 

efektivního toku materiálu a skladování zboží, služeb a správy souvisejících informací mezi 

místem původu a místem spotřeby, za účelem vyhovět požadavkům zákazníků. 

Globální směrnice MMOG/LE je výsledkem společného úsilí pracovních skupin Odette 

International Limited a Automotive Industry Action Group při vývoji celosvětově 

použitelného hodnocení materiálového plánování a logistiky (MP&L). Základem úsilí 

pracovních skupin byly systémy Odette Logistics Evaluation (OLE) a AIAG’s Materials 

Management Operations Guideline (MMOG). [22] 
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Dokument logistického hodnocení Odette, široce využívaný v Evropě, byl publikován v 

roce 1999 s cílem poskytnout běžně použitelný nástroj hodnocení materiálového plánování a 

logistiky pro průmyslové podmínky. Systém logistického hodnocení Odette je používán jak v 

automobilovém průmyslu, tak v ostatních průmyslových odvětvích. Byl vyvinut pro potřeby 

automobilového průmyslu, nicméně poskytuje možnosti zlepšení i v ostatních odvětvích, kde 

je cílem dosažení světové třídy materiálového plánování a logistiky. 

Účelem globální směrnice je umožnit platné zhodnocení materiálového plánování a 

logistiky, které lze použít pro všechny obchodní partnery, a to jak v národním, tak 

v mezinárodním měřítku. Dále poskytnout dlouhodobé a plánované zdokonalování 

materiálového plánování a logistiky se stanovenými prioritami, a tím tyto činnosti realizovat 

časově efektivněji a jako ziskovější.[22] 

Globální směrnice je rozdělena do šesti kapitol. Zaměřením je globální směrnice 

jednoduše použitelná pro všechny partnery v celém dodavatelském řetězci. Kapitoly jedna a 

dvě se zabývají celkovou strukturou materiálového plánování a logistiky v organizaci. 

Kapitoly tři až šest jsou zaměřeny na specifické oblasti materiálového plánování a logistiky. 

[22] 

 KAPITOLA 1 - STRATEGIE A ZDOKONALOVÁNÍ 

 Vize & strategie 

 Cíle 

 Měření, analýzy a plány činnosti 

 Trvalé zdokonalování 

 Rozvoj dodavatelského řetězce 

 KAPITOLA 2 -  ORGANIZACE PRÁCE 

 Organizační procesy 

 Organizační postupy 

 Plánování zdrojů 

 Pracovní prostředí & zdroje pracovních sil 

 
 KAPITOLA 3 – PLÁNOVÁNÍ KAPACIT A VÝROBY 

 Realizace výrobku 

 Plánování kapacit 
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 Plánování výroby 

 Systémová integrace 

  KAPITOLA 4 – STYK SE ZÁKAZNÍKY 

 Komunikace 

 Balení & značení 

 Expedice 

 Doprava 

 Spokojenost zákazníků & zpětná vazba 

 KAPITOLA 5 – VÝROBA & ŘÍZENÍ VÝROBY 

 Sledování materiálu 

 Zásoby 

 Řízení technických změn 

 Sledovatelnost 

 KAPITOLA 6 - STYK S DODAVATELI 

 Výběr dodavatele 

 Materiálové plánování & logistika 

 Komunikace 

 Balení & značení 

 Doprava 

 Příjem materiálu 

 Hodnocení dodavatelů [22] 

 

V této diplomové práci se bude zpracovávat kapitoly 4, tedy „Styk se zákazníky“ a 6, 

tedy „Styk s dodavateli“, jelikož by zahrnutí více kapitol bylo velice rozsáhlé a výběr kapitol 

jsem určil dle specializace pana konzultanta z firmy XYZ. 

5.3.1 Výklad k přehledu výsledků hodnocení 

Přestože každá z otázek v dotazníku má pro činnost materiálového plánování a 

logistiky velký význam, byl určen systém významové váhy, který upozorňuje na otázky, 

jejichž priorita je vyšší. Tento systém poukazuje na problémy, důležité v prevenci rizika 

nesplnění požadavků zákazníků. 



- 26 - 
 

Byly vytvořeny tři hladiny zaměření a významu. Tyto tři hladiny jsou označeny F1, F2 

a F3. Hladiny jsou v dokumentu již určeny autory. 

F3 - Pokud požadavek není splněn, panuje vysoké riziko přerušení výroby u 

zákazníka, s vyvolanými vícenáklady v krátkodobém výhledu. 

F2 - Pokud požadavek není splněn, vážně to ovlivní spokojenost zákazníka, výkonnost 

a chod organizace. 

F1 - Pokud požadavek není splněn, bude nepříznivě ovlivněna konkurenceschopnost 

organizace. [22] 

 

Každá otázka je označena faktorem váhy: 

F1 = nízký (za 1 bod) 

F2 = střední (za 2 body) 

F3 = vysoký (za 3 body; každé nesplnění znamená celkový výsledek hodnocení 

stupněm C, neboť jde o faktor kritického významu) 

Označení „X“ do zaškrtávacího políčka znamená, že proces je v organizaci XYZ 

funkčně realizován. [11] 

 

Výsledek tohoto standartu MMOG/LE může mít 3 řešení v každé kapitole, a to buď 

stupněm A, B nebo C. 

 

Stupeň A 

Dodavatel s rezervou překračuje minimální požadavky v každém aspektu a dosahuje 

standardu blízkého označení „světová třída“.                 

Stupněm A je hodnocen celkový výsledek od 90 % výše. Podmínkou hodnocení 

stupněm A je nesplnění méně než 6 otázek s významovým faktorem F2 a splnění všech otázek 

s významovým faktorem F3." [22] 

 

Stupeň B 

Dodavatel nesplňuje podmínky v několika sférách, které mají dopad na jeho schopnost 

naplňovat potřeby zákazníka. V organizaci bude potřeba vytvořit určité návrhy na zlepšení 

situace, které podle tohoto standartu by neměly vyžadovat delší období než 3 měsíce na 

realizaci. 
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Stupněm B je hodnocen celkový výsledek mezi 75 a 90 %. Podmínkou hodnocení 

stupněm B je nesplnění 6 až 12 otázek s významovým faktorem F2 a splnění všech otázek 

s významovým faktorem F3." [22] 

 

Stupeň C 

Dodavatel nesplňuje podmínky jednoho či více vysoce významných kritických aspektů 

určité kategorie. Ve firmě je nutnost vytvořit určité návrhy tak, aby se minimálně tyto 

významně kritické aspekty napravily a nečinily tak vážné či dlouhodobé problémy 

zákazníkům. 

Každá z následujících možností bude znamenat hodnocení stupněm C:   

1) nesplnění kterékoliv otázky s faktorem F3   

2) nesplnění 13 a více otázek s faktorem F2  

3) celkový výsledek pod 75 %.[22] 
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Praktická část 

6 Ekonomicko-technická charakteristika podniku XYZ 

Ekonomicko-technická charakteristika podniku XYZ není možná, jelikož podnik XYZ 

chce zůstat v anonymitě. 

7 Aplikace globální směrnice MMOG/LE ve firmě XYZ 

Díky povolení k využití autorských práv globální směrnice MMOG/LE od společnosti 

Minerva a.s., jsem mohl tuto směrnici aplikovat ve firmě XYZ. Ve zmíněné firmě byl vyplněn 

dotazník (systém otázek), který je součásti globální směrnice. Každá otázka je zodpovězena 

buď označením „X“, což znamená, že proces je v organizaci XYZ funkčně realizován nebo 

otázka je zodpovězena prázdným polem, což značí, že proces není ve firmě funkčně 

realizován či na otázku je odpovězeno „N/A“ (not applicable), což značí, že otázka je pro 

firmu bezpředmětná, např. se na jejich úrovni neprovádí či není zapotřebí (je dáno tím, že 

přednostně je MMOG/LE určeno pro automobilový průmysl, nikoli pro chemický průmysl). 

Je samozřejmé, že takovéto otázky s odpovědí s označením „N/A“ budou vyjmuty 

(anulovány) z logistického hodnocení. 

 

7.1 Dotazník globální směrnice MMOG/LE 

K většině otázek z oblasti 4 a 6, které jsou součástí této diplomové práce je vysvětlení 

stavu dané situace v komentáři. Otázky s významovým faktorem F3 je značeno červeným 

polem, otázky s F2 polem žlutým a otázky s F1 polem bílým. 

7.1.1 Kapitola 4 – Styk se zákazníky 

Do oblasti styku se zákazníky patří následující podkapitoly: komunikace, balení a 

značení, expedice, doprava, spokojenost zákazníků a zpětná vazba. 

1. Komunikace 

1.1 Organizace musí udržovat (např. prostřednictvím partnerské obchodní či logistické 

smlouvy) kooperativní komunikaci založenou na skutečných a odpovídajících 

informacích pro obě strany. 

Proč? Udržování vztahů mezi zákazníky předchází nedorozuměním a napomáhá trvalým 

obchodním vztahům na základě kooperativní komunikace.[22] 
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Odpověď 

firmy 

XYZ 

Znění otázky [22] a případný komentář 

ne 
Mezi spolupracujícími stranami jsou dohodnuté plány řešení mimořádných 

situací pro udržení trvalé komunikace v nouzových stavech.  

Firma nemá přímo zpracované plány řešení mimořádných situací. Na oddělení 

zákaznického servisu, kde se zpracovávají objednávky se zákazníkem, mají na své zákazníky 

kontakty a pokud nastane mimořádná situace, tak mohou je kontaktovat e-mailem, 

telefonicky. Firma je navíc součástí korporace a jsou navázání na centrální logistiku, která 

taky současně řeší jakoukoli mimořádnou situaci. Např. pokud nastane výrobní problém u 

zákazníka a nejsou schopni vyrábět, tudíž je potřeba pozastavit dodávky, tak zákazník 

nějakým způsobem dá tuto skutečnost na vědomí firmě XYZ. Trvale udržování komunikace v 

nouzových stavech je ve firmě řešeno neustálou pohotovostí pověřených zaměstnanců. Avšak 

existují směrnice pro komunikaci se zákazníkem jak komunikovat a jak řešit různé situace. 

ano 

Zákaznické požadavky ve sféře materiálového plánování a logistiky jsou jasně 

vytýčené (např. pokyny či plány dodávek) v organizaci vizualizované a 

dodržované.  

Integrovaný systém řízení obsahuje i útvary jakosti, bezpečnosti práce, ochrany 

životního prostředí, logistiky a jiné. Součástí tohoto systému je i přezkoumání smlouvy, čili 

pokud se na firmu obrátí zákazník s určitými požadavky tak se přezkoumává, zda je firma 

schopna mu vyhovět, samozřejmě toto je dokumentované, např. formou potvrzených 

objednávek. Jejich požadavek se navádí do systému elektronického. Např. pokud si objednají 

určitý druh produkce v určitém balení, tak to má svoji speciální položku a své kódové číslo, a 

je vše dohledatelné. 

ano 

Organizace poskytuje zákazníkům seznam kontaktů, obsahující pro každou 

funkci v materiálovém plánování a logistice zákazníka jméno, funkci, způsob 

komunikace (např. telefonické číslo, faxové číslo, e-mail, ovládané jazyky atd.), 

pracovní dobu a zástupce. Organizace udržuje reciproční seznam kontaktních 

informací o svých zákaznících. 

 

ano Seznam kontaktů pokrývá celou plánovanou pracovní dobu všech zákazníků.  
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Se zákazníky je firma v kontaktu po celý rok. Prodejci jsou neustále na telefonu v 

pracovní době a mimo pracovní dobu je vždy určen člověk, který má pohotovostní pracovní 

dobu. 

ano 
Je zdokumentován postup (a stanovena odpovědnost) za udržování interních 

kontaktních údajů a aktualizaci kontaktních údajů o zákaznících.  

Na údajích v databázích pracuje tým lidí a nelze bez schválení přidat dalšího zákazníka 

do databáze. Schvalování probíhá přes středisko sdílených služeb. Pokud firma XYZ chce 

přiřadit nového zákazníka, tak středisko sdílených služeb de facto musí toto schválit, to platí i 

u dodavatelů. Je zde několik hierarchií schvalování. 

1.2 Organizace musí být schopna a kde je to ze strany zákazníka možné, přijímá 

požadavky, plánovací a expediční informace elektronickou cestou (prostřednictvím EDI 

nebo internetu). 

Proč? Elektronické předávání dat snižuje nebezpečí překlepů či nesprávných překladů vinou 

chyby člověka při ručním zpracování. Elektronické předávání dat zrychluje zpracování, 

zkracuje časy aktualizace požadavků zákazníků na přípravu výroby, výrobu a servisní 

součásti. [22] 

ne 

Předpoklady dodávek zákazníkům (např. 830/DELFOR/plánovací údaje) jsou 

automaticky integrovány do plánovacího systému organizace, a to bez potřeby 

ručního předávání dat. 

Prodejci kontaktují zákazníka, jaké jsou předpovědi prodeje následující měsíc, měsíce, 

tyto údaje prodejci předávají do centrály. Ti to navedou do systému firemního a automaticky 

se pak generuje plánovací systém a dceřiná společnost XYZ dostává už přesně daný plán 

prodeje na další měsíc, měsíce. S těmito údaji se dále pracuje, automaticky se to generuje na 

úrovni regionální, avšak v podniku je "plánovač", který detailněji rozpracovává tento plán 

prodeje zaslaný centrálou. Zde už jsou manuální vstupy na této úrovni, kde si to "plánovač" 

upravuje. 

ano 

Dodávkové požadavky zákazníků (např. 862/DELJIT, expediční plány, plány 

postupu dodávek) jsou automaticky integrovány do plánovacího systému 

organizace, a to bez potřeby ručního předávání dat. 

Na základě informací které získá marketing (prodejci) se zpracovává tzv. forecast 

(předpověď prodejů), to dělá centrální logistika pro celý region a automaticky se integruje do 

plánovacího sytému na úroveň dceřiné společnost XYZ, pak přijde konkrétní objednávka a ta 

se někdy liší od prognóz marketingu. Prognóza marketingu je např. že se bude prodávat 300 
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tun produkce a pak přijde objednávka na 250 tun produkce, pak se "plánovač" musí ručně 

zasáhnout do plánu. 

n/a 
Příjem a zpracování elektronických zpráv je v souladu s mezinárodními 

směrnicemi pro automobilový průmysl (např. AIAG/Odette.) 

Firma XYZ nemá zapotřebí zavádět takovéto směrnice, jelikož se pohybují v oblasti 

chemického průmyslu. 

1.3 Organizace musí mít zpracován postup zabezpečující, že možné problémy, které by 

mohly mít dopad na provoz zákazníka, byly diskutovány mezi partnery co nejdříve po 

zjištění. 

Proč? Aby dodavatelský řetězec mohl být trvale provozován bez přerušení, musí být 

problémy řešeny včas.[22] 

ano 

Pro personál materiálového plánování a logistiky je stanoven a zdokumentován 

postup pro upozornění zákazníka a reakci na situace, které by mohly mít 

negativní dopad na provoz zákazníka, ať zjištěné organizací samou, nebo 

zákazníkem.  

Tento postup je zdokumentován v interních směrnicích komunikace se zákazníkem. 

ano 

Pokud expedici (např. způsob dopravy, objednané množství, balení apod.) nelze 

zajistit přesně podle dohody, jsou odchylky řešeny s příslušnou kontaktní osobou 

zákazníka ještě před expedicí.  

Platí totéž jako u minulé otázky a kdyby zaměstnanci zpracovávající objednávku zjistili 

problém, tak komunikují bezodkladně se zákazníkem. Objednávku zpracovává v 

elektronickém systému a zákazníkovi se odesílá automaticky e-mail o potvrzení objednávky 

(tzv. order now management). 

ano 
Pokud je ze strany zákazníka možné, používá organizace interaktivní systémy 

řízení zásob (např. DDL, Smart, jiné systémy VMI).  

Firma XYZ používá systémy řízení zásob, pokud je to ze strany zákazníka možné. 

 

2. Balení a značení 

2.1 Organizace musí mít stanoveny metody balení, koordinované s procesem schvalování 

výrobků. 

Proč? Balení musí účelně napomáhat manipulačním a distribučním potřebám materiálového 

toku. [22] 
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ano 

Organizace má zpracován postup a dokumentační podklady pro určení 

standardního balení (obvykle opakovaně použitelné kontejnery), náhradního 

balení (obvykle jednorázové kontejnery) a velikosti balení ještě před započetím 

výroby (např. podle smlouvy o způsobu balení a pravidlech pro zákazníka, 

stanovením zodpovědnosti všech interních úseků, jichž se proces balení týká).  

Každý druh produkce, a typ balení a druh přepravy má určenou položku, např. druh 

produkce A, v určitém balení B, přeprava v nákladním autě C. Pro daný druh produkce a 

balení je vytvořená položka, která má speciální číslo. Standardní balení je takto zpracované. 

ano Jsou specifikovány, schváleny a zdokumentovány požadavky na metody balení. 

Požadavky na metody balení jsou řešeny v interních dokumentech. 

ano 
Organizace pravidelně provádí audity dodávek a fyzickou kontrolu balení podle 

určených požadavků na technologii balení. 

 

ne 
Jsou stanovena zákaznická expediční specifika pro začlenění do výrobního 

procesu (např. max. využití přepravních prostředků, optimalizace přepravy).  

Firma XYZ se snaží optimalizovat přepravu, na druhou stranu se však snaží vyhovět 

zákazníkovi. Např. pokud by chtěl zákazník jen 5 kusů produkce a nakládka na nákladní auto 

je 22 kusů, tak zákazníkovi vyhoví v tomto, avšak z hlediska optimalizace přepravy to ideální 

není. Optimalizace přepravy se uskutečňuje na základě zákaznické objednávky, firma někdy 

přesvědčuje zákazníka o tom, že by mohli přiložit ještě určité množství produkce, aby byl 

řádně dopravní prostředek vytížen, např. námořní kontejner. 

ano 

Odesílání dodávek i zkušebních a ověřovacích sérií organizace uskutečňuje 

v označených kontejnerech tak, aby zákazník mohl kontejnery jednoznačně 

identifikovat pro potřeby svého materiálového systému.  

Firma k označení a jednoznačné identifikaci kontejnerů používá štítky a čárové kódy. 

2.2 Organizace musí řídit pohyb kontejnerů a zabezpečit, aby vratné či nevratné 

kontejnery byly k dispozici podle potřeb toku materiálu, bez ohledu na vlastnictví. 

Proč? Pro ochranu materiálu a podporu veškerých výrobních potřeb musí být k dispozici 

patřičné množství kvalitních vratných i nevratných kontejnerů.[22] 

ano 

Je zpracován a zdokumentován systém řízení zásobování, pohybu a sledování 

balicích materiálů (např. vratných kontejnerů, jednorázových obalů, 

výplňkového a fixačního materiálu).  
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Každá paleta, každý balení má své číslo (označení) ve formě položky, vše je v 

elektronickém systému, čili objednávání, systém řízení a vydávání probíhají elektronicky.  

n/a 
Je zaveden a zdokumentován postup zabezpečení vratných kontejnerů co do 

počtu i kvality, odpovídající požadavkům zákazníků.  

Pro firmu je tato odpověď N/A, jelikož nepoužívají vratné kontejnery. 

ano 
Je zdokumentován a zákazníky schválen postup pro případy chybějících, 

poškozených, znečistěných nebo jinak nevhodných obalů.   

Postup je zdokumentován a schvalován vedením, avšak není schvalován zákazníky. 

ano 
Je stanoven postup upozornění zákazníků na dodávku, při níž je použit 

alternativní nebo náhradní způsob balení.  

Je stanoven postup jak komunikovat se zákazníkem v případě alternativních způsobů 

balení a následně se mu zašle potvrzená objednávka. 

ne 
Je zdokumentován, dostatečně znám a dodržován způsob skladování zákazníkem 

dodaných obalů (např. vhodné místo pro uložení a čištění vratných kontejnerů).  

Firma nebalí do obalu dodaných zákazníkem. Pokud by zákazník chtěl produkci do 

vlastních obalů, tak by musel tento obal projít schvalovacím řízením. Následně by se musela 

vytvořit položka (druh produkce, druh obalu, typ kontejneru). Firma používá výhradně své 

vlastní obaly. 

 

3. Expedice 

3.1 Organizace musí své procesy řídit tak, aby expedice fyzicky odpovídala požadavkům 

zákazníků. 

Proč? Pro zabezpečení přesných dodávek je třeba požadavky zákazníků naplnit i údaji o 

kontejnerech, značením a ostatní potřebnou dokumentací.[22] 

ano 
Je zaveden, zdokumentován a automatizován způsob zjišťování nedostatků 

v dodaném množství (např. skenerovou technikou či systémy vážení).  

Při balení a nákladkách se pomocí čteček čárových kódů se kontroluje každá balící 

jednotka. Systémy vážení jsou pravidelně kontrolovány, pokud se na nějakou chybu přijde tak 

se to vrátí zpět než by to bylo vyexpedováno. Vše je zaznamenáváno do elektronického 

systému. 

ano 
Organizace zajišťuje, že zákaznické kvantitativní reklamace jsou ověřovány 

včas, bez požadování náhrad nákladů vůči zákazníkovi.  
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Organizace zajišťuje bezodkladnou komunikaci se zákazníkem v případě zákazníkové 

reklamace bez požadování náhrad nákladů vůči zákazníkovi. Celý proces reklamace je 

dokumentován a zpětně se zákazníka firma dotazuje, jak byl spokojený s průběhem 

reklamace. 

ano 

Prostřednictvím plánovacích oken a časového sledování přepravců jsou 

optimalizovány operace nakládání a vykládání (např. prostory pro vychystávání, 

nákladové prostory, limity pro nakládání a vykládání, pravidla přepravních 

kapacit, plány dispečinku).  

Pro každý den je vytvořen harmonogram pro nakládky toho, co pojede, jsou zde i 

zpracovány časy expedování. 

3.2 Organizace musí mít stanoven postup zajištění kompletních a přesných údajů  

a předávání všech zásilkových listů (ASN). 

Proč? Údaji předávanými zásilkovými listy jsou zákazníci předem informováni o 

vyexpedovaných dodávkách a mohou podle nich plánovat. [22] 

ano 

Organizace ověřuje: 

a) údaje obsažené na expedičním značení -  v poslední fázi expedičního procesu, 

kvůli souladu mezi označením kontejneru a dokumentací (pro některé zákazníky 

je nutné použití elektronického systému typu RFID nebo skenerového systému),  

b) skenované expediční značení v porovnání s dodávkovými požadavky 

zákazníka. 

Při expedici se čte čárový kód a zaměstnanci zpracovávající objednávky musí uvolnit 

při expedici tento produkt ze systému. Následně se v zákaznickém servisu vytisknou doklady 

pro zákazníka. 

ano 

Organizace zajišťuje, aby obsah údajů všech ASN byl kompletní a přesný, 

v souladu s požadavky zákazníka. Pokud je použito souhrnné etikety, každé 

označení kontejneru se porovnává i se souhrnnými etiketami. 

Dodací list, který se posílá se zásilkou, obsahuje veškeré potřebné údaje. 

ano 

Všechny součásti dodávek včetně dokumentace, značení a stanovení tras 

přepravců se připravují podle zákazníkových, oborových a legislativních 

standardů a požadavků (např. celních).  

 

ano 
Expediční postupy zabezpečují, že zásilkové listy jsou odesílány současně s 

odjezdem přepravního prostředku.   
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Řidič přepravce si vyzvedává zásilkové listy při expedici. 

3.3 Organizace musí zabezpečit pravidelnou kontrolu a kalibraci veškerého zařízení pro 

určování množství expedovaného zboží pro zajištění přesnosti vyžadované zákazníky.  

Proč? Pro stanovení přesných parametrů dodávek expedovaných zákazníkům je třeba nechat 

měřicí zařízení v pravidelných intervalech kalibrovat.[22] 

ano 
Jsou stanoveny postupy správného užívání techniky pro zjišťování 

kvantitativních parametrů dodávek (např. měřidel a počítadel).  

Firma má schválené postupy jak užívat techniku vážení. 

ano 
Veškerá technika pro zjišťování kvantitativních parametrů dodávek je 

v plánovaných intervalech kalibrována podle patřičných norem.  

Takovéto kalibrace jsou řízené zákonem, kdy např. pro obchodní váhy platí kalibrace 

min. jedenkrát za 2 roky, avšak firma XYZ tuto kalibraci provádí 1x ročně. Navíc každý den 

než se začne vážit, se na jednotlivých vahách se provádí kontrolní vážení, jestli náhodou 

neváží daná váha jinak než by měla. Na toto jsou stanovené interní postupy. 

ano 
Výsledky a data kontrol jsou na zařízeních pro zjišťování kvantitativních 

parametrů dodávek zřetelně vyznačeny.  

Každé měřidlo má jasně vyznačeno označení měřidla, datum poslední kalibrace a 

expirační dobu. 

ano Je sestaven plán kontrol a za kalibraci měřicí techniky zodpovídá jedna osoba.  

Za plán kontrol a kalibraci odpovídá metrolog. 

 

4. Doprava 

4.1 Organizace musí zabezpečit dopravu hotového zboží v souladu s požadavky 

zákazníka (např. na dopravce, způsob, zvláštní vybavení, náklady). 

Proč? Dopravu zákazníkovi je třeba zajistit podle vzájemně odsouhlasených dodacích 

podmínek. [22] 

ano 

Pro dopravu řízenou organizací je vybrán dopravce, resp. hlavní poskytovatel 

logistických služeb, vyhodnocený podle parametrů logistiky, přizpůsobivosti a 

kvality.  

Na základě tendru na regionální úrovni se vybírají dopravci, kteří budou zajišťovat 

dopravu pro firmu XYZ, jelikož firma nemá vlastní dopravu a dopravu zajišťuje výhradně 

pomocí externích dopravců. Ke každému dopravci jsou vybrané destinace, které budou 

zajišťovat. Je stanoven i záložní dopravce pro případ výpadku hlavního dopravce.  
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ano 
Pro zabezpečení dodávek zboží bez poškození je používáno potřebného 

příslušenství (např. fixací či páskování).  

Pro balení a expedování jsou definované interní standarty, které stanoví, co a jak má být 

zabezpečováno. 

ano 

Plánování dopravy je od začátku zahrnuto do výrobního cyklu a co nejdříve 

zainteresován i dopravce, resp. hlavní poskytovatel logistických služeb (např. do 

procesu vývoje výrobku).  

To je součást ověření objednávky, takže když chce firma potvrdit nějaký termín 

dodávky, tak musí vědět, že produkt požadovaný zákazníkem bude a že lhůta požadovaná 

zákazníkem je splnitelná, tzn., kontaktuje se automaticky elektronicky dopravce. 

ano 
Organizace má plánování dopravních kapacit dopravce, resp. hlavního 

poskytovatele logistických služeb propojeno s plánováním vlastních kapacit.  

Souvisí s plánem nakládky, kdy např. firma je schopna naložit 16-17 nákladních aut 

denně a pokud je více nakládek tak se to přesouvá na další den, takto se optimalizuje nakládka 

a tím plánuje i dopravce. 

ano 
Organizace má vytvořen a zdokumentován plán nouzových řešení pro případy 

potíží s dopravou, včetně kvantifikovaných metod alternativní dopravy.  

Součást směrnic firmy, kde je zahrnuta i komunikace se záložním dopravcem. 

4.2 Transportní kapacity musí být průběžně kontrolovány a optimalizovány. 

Proč? Soustavná péče věnovaná využívání dopravy nese příležitosti ke snižování nákladů a 

ochraně životního prostředí.[22] 

ne 

Organizace pravidelně přezkoumává možnosti využití vstupních přepravních 

prostředků na výstup výrobků. Nevyužité přepravní kapacity (jak vstupní, tak 

výstupní) jsou denně sledovány. Čtvrtletně (nebo častěji) se sestavují přehledy 

pro potřeby optimalizace přepravy. 

Využití vstupních přepravních prostředků na výstup výrobků firma neprovozuje. 

Přepravce dodávající suroviny do podniku není stejný jako dopravce využívaný směrem k 

zákazníkovi. Vstupy jsou většinou v jiném skupenství než výstupy dané firmy XYZ.  

ano 
K minimalizaci nákladů za zdržení či prodlení se pro vstupní i výstupní 

přepravní prostředky využívá princip FIFO. 
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5. Spokojenost zákazníků a zpětná vazba 

5.1 Organizace musí mít zaveden proces hodnocení spokojenosti zákazníků bez ohledu 

na to, zda jí zákazníci poskytují zpětnou vazbu, či nikoliv. 

Proč? Kvalitní fungování materiálového plánování a logistiky zajistí spokojenost zákazníků, 

která je základem dlouhodobých obchodních vztahů.[22] 

ano 

Organizace na základě zpětné vazby nebo průmyslových standardů podniká 

opatření na zlepšení spokojenosti zákazníků. Tam, kde zpětná vazba od 

zákazníků nepřichází automaticky, vyzývá organizace k jejímu předávání.  

Součást interního systému, kdy se provádí tzv. lokální průzkum spokojenosti zákazníků 

a navíc mateřská společnost vykonává tzv. globální průzkumy spokojenosti zákazníků pomocí 

specializované externí agentury. 

ano 
Organizace má zpracován postup pravidelného hodnocení svých výkonů vůči 

zákazníkům.  

Firma má na toto hodnocení celou řadu nástrojů - ukazatele množstevní, finanční, 

reklamací aj. 

ano 

Opatření jsou pravidelně kontrolována; interně vedením (např. s upozorněním na 

neplněné požadavky) a externě podle požadavku zákazníků (např. opatření na 

zdokonalování logistiky). Je využívána metoda vizualizace (např. přehledy či 

grafy sledování spokojenosti zákazníků).  
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Vyhodnocení kapitoly 4 – Styk se zákazníky
1
 

Tab. 2 Vyhodnocení kapitoly 4 

Ot. č. 

Výsledek (kritérium x váha kritéria) 
Skut. 

výsl. 

Max. 

výsl. 1 Váha 2 Váha 3 Váha 4 Váha 5 Váha 6 Váha 

                          

 

  

1.1   F2 x F2 x F1 x F1 x F1     5 7 

1.2 

 

F3 x F3 n/a F1             3 6 

1.3 x F3 x F3 x F3             9 9 

2.1 x F3 x F2 x F2   F1 x F1     8 9 

2.2 x F2 n/a F2 x F2 x F2   F1     6 7 

3.1 x F2 x F2 x F2             6 6 

3.2 x F3 x F3 x F3 x F3         12 12 

3.3 x F2 x F2 x F1 x F1         6 6 

4.1 x F3 x F2 x F1 x F1 x F1     8 8 

4.2   F1 x F1                 1 2 

5.1 x F2 x F1 x F1             4 4 

  

             

  

Kap. souhrnně 

 

F3 F2 F1 Celk. kapitola 4 68   

  

 
Splněno 11 13 12 Max. výsledek 76   

    Nesplněno 1 1 3 Výsledek v % 89%   

         vlastní zpracování na základě [22] 

 

Z tab. 2 je patrné, že firma XYZ je v řízení materiálového hospodářství a logistiky ve 

směru k dodavatelům zařazena dle odpovědí do skupiny C, přestože celkový výsledek je vyšší 

jak 90 %, konkrétně 93%. Podmínka hodnocení stupněm A ani stupněm není splněna, protože 

je nesplněna otázka s významovým faktorem F3. Avšak kdyby tato otázka byla splněna, 

patřili okamžitě do skupiny A. Ve firmě je nutnost vytvořit určité návrhy tak, aby se 

minimálně tyto významně kritické aspekty napravily a nečinily tak vážné či dlouhodobé 

problémy zákazníkům. 

Ze všech platných otázek z kapitoly 4 bylo odpovězeno pozitivně 35 otázek ze 40 

možných. Za neplatné otázky byly označeny celkově 2, a to díky své podstatě v chemickém 

průmyslu. 

 

 

                                                             
1
 Ve vyhodnocení je odpověď „ano“ značena „x“ a odpověď „ne“ prázdným polem. Otázky neplatné jsou 

označeny „n/a“. 
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7.1.2 Kapitola 6 – Styk s dodavateli 

Do oblasti styku se zákazníky patří následující podkapitoly: výběr dodavatelů, 

materiálové plánování a logistika – smlouvy a instrukce, komunikace, balení a značení, 

doprava, příjem materiálu, hodnocení dodavatelů. 

1. Výběr dodavatelů 

1.1 Při výběru dodavatelů a obchodních partnerů pro nové i stávající výrobky či služby 

musí být brána v úvahu kritéria materiálového plánování a logistiky. 

Proč? Pevný dodavatelský řetězec vyžaduje dobře fungující organizace nejen jako přímé 

dodavatele pro finální výrobu, ale v každém svém článku. Pro dobře fungující dodavatelský 

řetězec jsou důležité všechny aspekty, včetně kvality, nákladů a expedice.[22] 

Odpověď 

firmy 

XYZ 

Znění otázky [22] a případný komentář 

ano 

Global MMOG/LE (nebo ekvivalentní systém) je využíván i jako součást 

procesu výběru dodavatelů a subdodavatelů a výsledky jsou všem 

zainteresovaným k dispozici.  

Interní firemní systém ve formě instrukcí, směrnic a postupů jak se vybírají dodavatelé. 

ano 

Na nákupním rozhodovacím procesu se podílí i úsek materiálového plánování a 

logistiky, včetně výsledků dokumentu MMOG/LE (nebo ekvivalentního 

systému).  

Nákupní rozhodovací proces je začleněn do integrovaného systému podnikové 

logistiky. Např. pokud bude zajišťovat dopravu dodavatel či firma XYZ, tak oba způsoby 

„jdou“ přes středisko nákupu. 

 

2. Materiálové plánování a logistika – smlouvy a instrukce 

2.1 S dodavateli a subdodavateli musí být uzavřeny smlouvy s instrukcemi v souladu 

s potřebami materiálového plánování a logistiky. 

Proč? Smluvní vyjasnění předchází nedorozuměním a neplnění očekávání či povinností mezi 

partnery.[22] 
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ano 

Jsou stanoveny zásady, podle nichž jsou odchylky od instrukcí materiálového 

plánování a logistiky bezodkladně prošetřovány, oznamovány a dodavatelem 

napravovány. 

V případě, že dochází u dodávek ke změnám či prodlením, firma komunikuje s 

dodavatelem obdobně jako při komunikaci se zákazníkem. Objednávky jsou naváděny do 

elektronického systému a zaměstnanci zpracovávající objednávky kontrolují termíny dodávek 

a komunikují s dodavatelem. Ti pak potvrzují, dodávka přijede včas či jakékoli změny.  

ano 

Pro všechny dodavatele, subdodavatele a poskytovatele logistických služeb platí 

pravidelně prověřovaný dokument, kterým jsou stanoveny povinnosti a zásady 

spolupráce, schválené oběma stranami před uskutečněním první dodávky.  

S dodavateli jsou uzavírány rámcové smlouvy, ve kterých jsou sepsány veškeré 

povinnosti a pravomoci jednotlivých stran podepsané oběma stranami. 

ano 
Smluvně jsou sjednány zásady komunikace, včetně stanovení jazyka a 

kontaktních osob pro všechny úseky.  

 

ano 

Smluvně jsou sjednány kapacity, požadavky na přizpůsobivost a dodací 

podmínky (např. dodací jednotky, balení, ceny dopravy, velikost dávek a 

dokumentace).   

 
 

3. Komunikace 

3.1 S dodavateli a subdodavateli musí být sjednán způsob komunikace o běžných 

problémech a mimořádných situacích. 

Proč? Pro trvalé udržování dodavatelského řetězce v nepřerušovaném stavu je důležité, aby 

osoby zodpovědné za klíčové úseky byly kdykoliv dosažitelné.[22] 

ano 

Organizace dostává od svých zákazníků seznam kontaktů, obsahující pro každou 

funkci v materiálovém plánování a logistice jméno, funkci, způsob komunikace 

(např. telefonické číslo, faxové číslo, e-mail, ovládané jazyky atd.), pracovní 

dobu a zástupce. Organizace zákazníkům poskytuje recipročně svůj seznam. 

Firemní databáze pro seznam dodavatelů, jež má při zavedení nového dodavatele 

několik schvalovacích úrovní (od zaměstnance zabývající se objednávkami, přes vedoucího 

nákupu až po vrcholové vedení). 
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ano 

Je stanoven postup, podle kterého dodavatelé, subdodavatelé a poskytovatelé 

logistických služeb upozorňují na rizika nesplnění požadavků; všechny 

významné změny jsou hlášeny bezodkladně, jakmile jsou zjištěny.  

 

ano 
Způsoby oznamování (např. telefonicky, e-mailem apod.) včetně nouzových 

stavů jsou sjednány.  

Jak elektronicky, tak e-mailem jsou sjednávány v rámcových smlouvách. 

ano 
Pro potřeby detekce eventuálního nedostatku materiálu jsou využívány 

informace o vstupních dodávkách.  

Na vstupu se ověřuje jak kvalita, tak kvantita dodávky dle dodávkového listu a 

objednávky. 

3.2 U dodavatelů a poskytovatelů logistických služeb musí být zavedeny postupy pro 

výměnu dat. 

Proč? Rychlý, spolehlivý, ucelený, přesný a standardizovaný tok informací je předpokladem 

krátkých přípravných časů pro administrativní i materiálové toky.[22] 

ano 

Organizace je schopna elektronické komunikace podle požadavků zákazníka, 

v souladu s průmyslovými standardy. Akceptovatelnými prostředky elektronické 

komunikace jsou tradiční systém EDI i internetový systém EDI. E-mail a fax 

nejsou akceptovatelné prostředky elektronické komunikace. 

Organizace má zavedený systém EDI, u některých zákazníků při objednávce vstupují 

data automaticky do systému společnosti. Potvrzení objednávky zákazníkovi jde pomocí e-

mailu, avšak automaticky se posílá ze systému (není potřeba zásahu člověka). 

ano 

S dodavateli, subdodavateli i poskytovateli logistických služeb je zavedena 

elektronická komunikace s možnostmi odesílání a příjmu. Podle požadavků 

zákazníka je stanoven časový harmonogram zavedení elektronické komunikace 

s dodavateli, subdodavateli i poskytovateli logistických služeb, kteří dosud 

nejsou pro elektronickou komunikaci vybaveni.  Akceptovatelnými prostředky 

elektronické komunikace jsou tradiční systém EDI i internetový systém EDI.  

E-mail a fax nejsou akceptovatelné prostředky elektronické komunikace. 

Organizace XYZ má zavedenou elektronickou komunikaci s možností jak přijmu, tak 

odesílání. V minulosti tomu tak však nebylo a byl sestaven harmonogram zavedení EDI s 

firmou zákazníka, která chtěla začít používat EDI pro možnosti objednávání. Byl uskutečněn 
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plán zavést systém EDI do 6 měsíců. Pokud však menší firmy nedisponují t ímto systémem, 

objednávky probíhají přes e-mail či v tištěné papírové formě. 

ne 
Oznámení o dodávkách jsou začleněna do doručovacího systému bez zásahu 

člověka.  

Když přijde dodávka, jde na vstupní kontrolu, kde se ověří, zda je to v souladu, vystaví 

se doklad „Potvrzení o přijetí“, a to vyplní interní zákazník. Např. pokud chtít údržbář 

náhradní díl, tak ho navede do systému, pak když se díl dodá, zkontroluje se ve skladu včetně 

kontroly údržbáře (interního zákazníka), jestli to je opravdu to, co chtěl, vyplní doklad 

"Potvrzení o přijetí" a skladník navede do systému, že náhradní díl byl přijat. Zde je zásah 

skladníka. 

ano 
Přesnost odesílaných i přijímaných informací je ověřována, a pokud je třeba, 

opravována (např. u požadavků na dodávky, ASN apod.). 

 

ano 

Frekvence předávání údajů a délka plánovacího období je adekvátní vyráběnému 

druhu zboží a přípravným časům vzhledem k nakupovaným součástem a 

materiálům. 

 

4. Balení a značení 

4.1 Musí být zdokumentován způsob balení. 

Proč? Vhodné balení a dodací jednotky jsou potřebné pro manipulaci při přepravě, cenovou a 

kvalitativní přiměřenost, životní prostředí a dodržování záběhových časů.[22] 

ano 

Mezi partnery jsou sjednány způsoby a podmínky balení, typy obalů (např. 

standard balení, velikost balení, náhradní balení) jsou podrobně zdokumentovány 

a před započetím výroby předávány dodavatelům, s platností na celé období 

výrobního cyklu.  

 

ano 

Využívají se existující standardy; za součást zásad ochrany životního prostředí je 

považováno používání vratných, opakovaně používaných a recyklovatelných 

kontejnerů. 

Vratné obaly firma nepoužívá. Evidence obalů se využívá a ochrana životního prostředí 

je preferována. 

 



- 43 - 
 

ano 
Jsou zohledňovány okolnosti optimalizace přepravy, variant balení, přejímky 

materiálu a manipulace až k místu spotřeby. 

Součástí zadání specifikace objednávky. 

4.2 Hospodaření s obaly musí být účelně organizováno. 

Proč? Správné hospodaření s obaly zabezpečuje kvalitu, nákladovou účelnost, pohotovost  

a uskutečnitelnost expedice. [22] 

ano 

Je zaveden zdokumentovaný systém zásobování, distribuce a sledování obalů 

(např. pro standardní či náhradní balení) a mezi partnery jsou jasně ujednány 

vzájemné povinnosti. 

 

ano 
Je dán dokumentovaný postup řízeného vracení prázdných obalů co do množství 

i kvality; alternativně je dán náležitý postup nakládání s nevratnými obaly. 

Je dán postup nakládání s nevratnými obaly. 

ano 
Obalové materiály jsou považovány za náklady materiálového plánování a 

logistiky a jako takové optimalizovány. 

 

5. Doprava 

5.1 Organizace musí mít zaveden způsob řízení a optimalizace nákladů dodavatelské 

dopravy. 

Proč? Řízení dopravy, zaměřené na efektivnost nákladů, problémy přípravných časů a 

životního prostředí, je klíčovým faktorem zabezpečení spolehlivých dodávek materiálu.[22]  

ano 

Za součást procesu vývoje výrobků je považována přípravy dopravy, včetně 

specifikace souvisejících parametrů (např. záběhů), optimalizace a zohlednění 

ochrany životního prostředí, společně s přepravci a hlavními poskytovateli 

logistických služeb. 

 

ano 

Jsou zavedeny a zdokumentovány postupy pro dodržování přepravních 

podmínek s ohledem na kvalitu (škody), náklady (normální, speciální dopravní 

náklady a za zdržení, resp. prodlení) a expedici (objednávání a časově vázané 

dodávky). 

Jsou specifikovány v objednávce (přepravní podmínky). Firma sleduje náklady ve všech 

oblastech firmy. 
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ano 

Organizace je schopna sledovat postup a trasy dodávek vstupních materiálů od 

okamžiku odeslání dodavatelem až po převzetí (např. např. u opožděných 

dodávek). 

 

n/a 

Úsek dopravy poskytuje plánovacímu úseku informace o vstupní dopravě a 

souvisejících přechodových časech (např. přípravných časech a časových 

oknech).  

Firma nemá úsek dopravy, využívá výhradně externí dopravy. V tom případě pozbývají 

platnosti i informace poskytovaných úsekem dopravy. 

 

6. Příjem materiálu 

6.1 Pro zabezpečení a optimalizaci příjmu materiálu musí být k dispozici dostatečné 

kapacity a potřebné vybavení. 

Proč? Bez dostatečných kapacit a potřebného vybavení by se příjem materiálu stal slabým 

místem.[22] 

ano 
V organizaci je plánováno vytváření dostatečných zdrojů a náležitých kapacit 

(personálu, vybavení, údržby a prostoru). 

 

ano 
Všechny proměnné, které ovlivňují příjem, jsou v bilancích využívání zařízení a 

prostoru nakládání a vykládání (např. plánování, časové intervaly) zohledňovány. 

Např. pokud se bude jednat o náhradní díl na plánované odstavení, tak proměnné jsou 

sledovány, aby to bylo dodáno včas na plánovanou odstávku. 

6.2 Musí být zaveden způsob ověřování značení a dokumentace dodávaných součástí 

vůči požadavkům materiálového plánování a logistiky. 

Proč? Spolehlivé materiálové zásobování vyžaduje, aby dodávané součásti a příslušná 

dokumentace odpovídaly požadavkům materiálového plánování a logistiky. 

ano 
Organizace zabezpečuje přesný soulad expedičního značení se standardy 

AIAG/Odette. 

Expediční značení podléhá standartu firmy XYZ.  

ano 
Organizace porovnává expediční dokumentaci se skutečně přijímaným zbožím a 

kontroluje dodržování svých požadavků a standardů. 

Ověřování je na příjmu zboží. 
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ano 

V příjmu materiálu je stanoven postup pro nápravy a sladění jakýchkoliv neshod 

(např. kvality a množství, vč. balení). Organizace má zaveden systém, kterým je 

každá příjmová transakce jednoznačně identifikována pro případné řešení 

problémů. 

Jsou stanoveny postupy jak se chovat v takovýchto situacích na přejímce, kde se 

potvrzuje přijímané zboží v systému. 

n/a 
Pokud je pro příjem využíváno služeb autorizované třetí strany, jsou zabezpečena 

všechna výše uvedená kritéria. 

Firma třetí stranu nevyužívá. 

ano Organizace v příjmu jako pomůcky využívá vizuálních kontrolních prostředků. 

Ve skladu je příjmová zóna, při příjmu se provádí se vizuální kontrola dodávky včetně 

kontroly dodacího listu 

 

7. Hodnocení dodavatelů 

7.1 Partneři v dodavatelském řetězci (dodavatelé, subdodavatelé a poskytovatelé 

logistických služeb) musí být pravidelně hodnoceni pevně stanoveným postupem. 

Proč? Pevný dodavatelský řetězec vyžaduje dobře fungující organizace nejen jako přímé 

dodavatele pro finální výrobu, ale v každém svém článku. Dodržování povinností a podmínek 

umožňuje všem stranám zaměřit se na oblasti důležité pro dosažení spokojenosti zákazníků a 

strategie materiálového plánování a logistiky organizace.[22] 

ano 

Jako součást procesu hodnocení slouží Global MMOG/LE (nebo ekvivalentní 

systém) k pravidelnému hodnocení dodavatelů a subdodavatelů a výsledky 

tohoto hodnocení jsou k dispozici všem zainteresovaným úsekům. 

Firma má svůj firemní systém hodnocení dodavatelů. 

ano 

Organizace má zaveden postup pravidelné kontroly úrovně plnění povinností 

dodavateli. Sumarizované informace o činnosti dodavatele jsou pravidelně 

poskytovány nákupnímu úseku i dodavateli podle průmyslových standardů, 

pokud jsou určeny. 
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Vyhodnocení kapitoly 4 – Styk se zákazníky
2
 

Tab. 3 Vyhodnocení kapitoly 6 

Ot. č. 

Výsledek (kritérium x váha kritéria) 
Skut. 

výsl. 

Max. 

výsl. 1 Váha 2 Váha 3 Váha 4 Váha 5 Váha 6 Váha 

                          

 

  

1.1 x F2 x F2                 4 4 

2.1 x F3 x F2 x F2 x F2         9 9 

3.1 x F2 x F2 x F2 x F1         7 7 

3.2 x F3 x F3   F2 x F2 x F2     10 12 

4.1 x F1 x F1 x F1             3 3 

4.2 x F2 x F2 x F1             5 5 

5.1 x F2 x F2 x F2 n/a F1         6 6 

6.1 x F2 x F1                 3 3 

6.2 x F2 x F1 x F1 n/a F1 x F1     5 5 

7.1 x F2 x F2                 4 4 

  

             

  

Kap. souhrnně 

 

F3 F2 F1 Celk. kapitola 6 56   

  

 
Splněno 3 19 9 Max. výsledek 58   

    Nesplněno 0 1 0 Výsledek v % 97%   

         vlastní zpracování na základě [22] 

Z tab. 3 je patrné, že firma XYZ je v řízení materiálového hospodářství a logistiky ve 

směru k dodavatelům zařazena dle odpovědí do skupiny A, jelikož celkový výsledek je 97%. 

Podmínka hodnocení stupněm A je splněna, protože je nesplněna pouze 1 otázka 

s významovým faktorem F2 a splněny všechny otázky s významovým faktorem F3. Firma 

dosahuje standartu blížícího se označení „světová třída“ v oblasti styku s dodavateli. 

Ze všech platných otázek z kapitoly 6 bylo odpovězeno pozitivně 31 otázek ze 32 

možných. Za neplatné otázky byly označeny celkově 2, a to díky nepoužívání třetí strany pro 

příjem zboží a díky externí dopravě, kterou firma výhradně používá. 

 

7.2 Nápravné opatření 
I přes skutečnost, že firma v dodavatelsko-odběratelských vztazích dle dotazníku 

globální směrnice MMOG/LE dopadla velice dobře, jsou zde oblasti dle mého názoru, na 

které se dotazník ptá jen velice okrajově či vůbec. 

                                                             
2
 Ve vyhodnocení je odpověď „ano“ značena „x“ a odpověď „ne“ prázdným polem. Otázky neplatné jsou 

označeny „n/a“. 
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Zkrácení plánovacího cyklu a jeho flexibilita 

První takovou oblastí, které by podnik mohl změnit k lepšímu, je oblast plánovacího 

cyklu.  Centrála plánuje na období jednoho měsíce. Poptávka se však mění výrazně rychleji 

díky daleko větší „turbulenci“ (doba je dnes rychlejší). Např. centrála pošle plán na další 

měsíc, kde je psáno, že zákazník odebere určité množství produktu (1000 kg), uběhne první 

10 dnů v měsíci, firma už ví, že jsou v odběrech pozadu nebo naopak v popředí (odběry jsou 

většinou pravidelného charakteru v rámci celého měsíce). Firma začne zjišťovat co se děje a 

po dotázání zákazníka, zákazník řekne, že např. změnili plány výroby a určitého druhu 

produkce nebudou potřebovat tolik, jak plánovali. Nakonec zákazník bude potřebovat třeba 

jen 800 kg. Firma si tedy plán upraví na lokální úrovni a upozorní centrálu na tuto změnu. 

Pokud bude takovýchto zákazníků více, ať už z jakéhokoli důvodu bude měnit velikost 

odběru, dochází k rozporu plánu a skutečnosti.  

Navrhuji tedy po konfrontaci s panem konzultantem, aby centrála neplánovala na měsíc, 

ale aby tato doba se zkrátila na týden (týdenní plánovací cyklus). Pokud by si v týdenním 

cyklu aktualizovala předpovědi prodeje zákazníkům, srovná se s tím, co se děje na tom trhu. 

Pokud vytvoří plán na měsíc, tak se skutečnost s plánem bude lišit o desítky procent, což je 

nežádoucí. Takovéto jednání má obrovský dopad na stav zásob a na vytížení linek. Pokud se 

takovéto odchylky vytvoří 2 měsíce po sobě, tak buď poptávka klesá, pak nejsou naplněné 

kapacity a začne se odstavovat výroba, jelikož chemická výroba je kontinuální výrobou, 

nejsou vytvořeny sklady pro takové množství produktu. Nebo pokud začne poptávka růst, tak 

linky začnou nestíhat uspokojovat poptávku, začne se ubírat ze zásob. Pokud se poptávka 

udrží delší období, tak to není podnik schopen pokrýt. Je potřeba určit si u jednotlivých 

zákazníků trend. Dnes potřebují podniky obecně zkracovat plánovací cykly, aby se dle 

povahy trhu a výroby (z měsíce na týden, z týdne na dny), jedině tak se dokáží přizpůsobit 

rychlým změnám na trhu. Pokud se změní lokální plán závodu v průběhu měsíce tak se změní 

požadavky na vstupní suroviny, změní se požadavky na přepravu k zákazníkovi aj. Přeci 

jenom základním prvkem je přizpůsobit se zákazníkovi, kdy jeho změna se promítne až ke 

změně na začátku celého řetězce, a ten musí být rychlý, pružný. Jelikož pokud u dodavatele 

vstupů mají objednáno určité množství vstupů, tak dodavatel chce, aby firma odebrala 

objednané množství. Dodavatele většinou nezajímá, že firmě zákazníci odebírají méně, než 

bylo předpokládáno. Na konci měsíce firma pak končí s tím, že tuto situaci sice zvládnou, 

avšak budou mít přeplněné sklady produkcí, ve kterých jsou vázány obrovské peníze, což 
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poškozuje celou efektivitu řetězce a samozřejmě i finanční výkonnost firmy. V řetězci se musí 

optimalizovat každý jeho článek a řetězec jako celek.  

V období hospodářské krize začaly všechny podniky šetřit, snižovat a optimalizovat 

zásoby. Takže podniky rychle plánují, rychle se mění, pracují s minimálními zásobami, a 

tento princip vysoce klade nároky na flexibilitu celého logistického systému. Obecně je pro 

dodavatele obrovskou výzvou v tomto rychle měnícím se prostředí uspokojit zákazníka a 

neohrozit ho tím, že by se opozdil s dodávkou či by dokonce nedodal produkci. V takovémto 

případě, je předpoklad, že pro příští dodávku si zákazník vybere jiného dodavatele. 

Zpracovávání trendů a predikce prodejů 

Firma by se měla zaměřit více na odhadování trendů, pravděpodobnost toho co se stane, 

případná rizika. Např. s jakou přesností odhadnu prodeje na příští období (týden, měsíc), 

historická zkušenost mi říká, že za poslední období (týdny, měsíce) je trvale vyšší odhad než 

skutečnost nebo pořád je nižší. Takže potřebuje to podnik řešit se zákazníkem nebo 

zakomponovat, že tento zákazník má neustálou tendenci „nadstřelovat“ svoje odhady, či 

některý je relativně přesný, či jiný je naopak „podstřeluje“ a s tímto musí být firma XYZ 

schopná taky pracovat. Plánovač má ve firmě s tím svoji zkušenost, pokud například zákazník 

plánuje odběr určitého množství produkce, tak plánovač už ví, že takovéto množství je 

nesmyslné a do plánu zapíše nižší množství. Pokud by se pracovalo na trendech jenom 

s historickými čísly, tak málokdy bude odhad přesný, kdežto pokud bude do úvahy o odhadu 

odběru začleněna i chování zákazníka, tak by odhady měly být přesnější. Pak může firma 

spekulovat nad tím proč tomu tak je, jestli je plánovač zákaznické firmy takový optimista 

nebo co za těmito nepřesnými odhady je. 

V další kapitole se pokusím pomocí určité exaktní matematické metody predikovat 

prodeje společnosti XYZ. 

Přeprava k zákazníkovi 

Firma využívá mnoho externích dopravců k přepravě k zákazníkovi. Trend posledních 

let je takový, že většina dopravců má více poboček a dnes je zcela běžné, že do firmy dojede 

přepravce s řidičem jiné národnosti, který nerozumí česky, anglicky ani německy a při 

komunikaci dochází k obrovským problémům. V tomto úroveň logistických služeb za 

poslední léta výrazně upadá. Na profesi řidiče není dnes potřeba vyšší kvalifikace, nevyjímaje 

jazykové dovednosti. Např. se stalo, že do firmy dojel maďarský řidič, který začal na 
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parkovišti vylézat na korbu auta, což hrozí pádem z auta a v podniku je takové chování 

nepřípustné. Díky jazykové bariéře je takřka nemožné mu toto chování zakázat. I když pak 

dojede k zákazníkovi např. do Francie, tak nastává obdobná situace obtížné komunikace. 

Proto navrhuji, aby firma požadovala ve smlouvě s přepravcem, přepravce k tomu, aby 

školil své řidiče v jazykových znalostech (školící kurzy), kteří jezdí mezinárodní trasy. 

Případně každému řidiči poskytnout příručku, kde budou fráze v angličtině, kde každý řidič 

bude potřebovat. Eliminuje se tím riziko, že se řidič nedomluví na vykládce, nakládce, či 

způsobí škodu jak dodavateli, tak odběrateli, či způsobí újmu na zdraví některých ze 

zúčastněných. Přepravce může zaúkolovat určitou jazykovou agenturu, která „ušije na míru“ 

jazykovou příručku pro řidiče. 

Maximální dbaní na spolehlivost systému 

Pokud firmě bude selhávat výroba, vlivem nějakých neočekávaných oprav, tak firma 

v takových situacích ztrácí ve všech směrech (finanční ztráty, ztráty postavení na trhu, ztráty 

důvěry zákazníků, aj.) a v tržním světě se takováto chyba může stát osudnou pro firmu. Firma 

by se měla snažit o preventivní údržbu, nikoli poruchovou, aby předcházela problémům 

z neplánovaných odstávek výroby. 

Pokud přepravce nedodá zboží k zákazníkovi nebo nepřistaví nákladní auto, nastávají 

problémy, a proto se musí hledat spolehlivý přepravce. Avšak firma XYZ má přepravu 

případně zajištěnou náhradním přepravcem. Spolehlivost dodávek surovin je neméně důležitá. 

Všechno by mělo být vzájemně provázáno a firma by měla maximálně dbát, aby každý článek 

celého systému fungoval co nejefektivněji. 
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8 Predikce prodejů pomocí exaktního matematického modelu 

K řešení predikce prodejů jsem využil exaktní matematický postup pomocí  

Box-Jenkinsovy metodologie. Odhadované a skutečné celkové prodeje jsou shrnuty v tab. 4. 

Tab. 4 Odhadované a skutečné celkové prodeje  

Celk. 

prodeje 

Odhady 

zaslané 

centrálou 

Odhady 

upravené 

plánovačkou 

Skutečné 

prodeje 

Srovnání s 

odhadem - 

plánovačka 

Srovnání s 

odhadem - 

centrála 

10.07 10 850 10 685 11 340 5,78% 4,32% 

11.07 10 371 10 949 11 021 0,65% 5,90% 

12.07 8 773 7 285 7 117 -2,36% -23,27% 

1.08 10 302 10 192 10 413 2,12% 1,07% 

2.08 10 217 9 697 10 012 3,15% -2,05% 

3.08 10 034 9 921 10 008 0,87% -0,26% 

4.08 10 198 9 944 9 981 0,37% -2,17% 

5.08 9 721 9 146 9 059 -0,96% -7,31% 

6.08 9 463 8 851 8 513 -3,97% -11,16% 

7.08 8 902 8 989 8 847 -1,61% -0,62% 

8.08 8 918 7 686 7 739 0,68% -15,23% 

9.08 10 424 9 525 9 023 -5,56% -15,52% 

10.08 10 407 10 353 9 738 -6,32% -6,87% 

11.08 11 125 9 062 8 145 -11,25% -36,58% 

12.08 6 183 2 818 2 511 -12,23% -146,24% 

1.09 9 201 7 364 7 566 2,67% -21,61% 

2.09 9 079 8 643 7 925 -9,06% -14,56% 

3.09 9 306 7 672 7 231 -6,10% -28,70% 

4.09 7 008 6 728 6 921 2,79% -1,26% 

5.09 9 104 8 367 8 211 -1,90% -10,88% 

6.09 8 616 8 316 8 714 4,57% 1,12% 

7.09 9 799 10 070 10 235 1,61% 4,26% 

8.09 8 831 9 342 8 658 -7,90% -2,00% 

9.09 9 973 9 246 9 734 5,01% -2,46% 

10.09 10 142 10 344 10 695 3,28% 5,17% 

11.09 10 108 10 071 10 056 -0,15% -0,52% 

12.09 7 054 7 131 6 062 -17,63% -16,36% 

1.10 7 316 8 265 9 162 9,79% 20,15% 

2.10 9 613 9 213 9 131 -0,90% -5,28% 

3.10 9 354 7 734 9 441 18,08% 0,92% 

4.10 7 684 7 761 8 395 7,55% 8,47% 

5.10 7 860 7 939 7 885 -0,68% 0,32% 

6.10 8 290 9 037 8 990 -0,52% 7,79% 

7.10 7 650 7 409 7 636 2,97% -0,18% 

8.10 9 065 8 569 8 579 0,12% -5,66% 
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Celk. 

prodeje 

Odhady 

zaslané 

centrálou 

Odhady 

upravené 

plánovačkou 

Skutečné 

prodeje 

Srovnání s 

odhadem - 

plánovačka 

Srovnání s 

odhadem - 

centrála 

9.10 9 836 9 904 10 651 7,01% 7,65% 

10.10 10 375 9 954 10 033 0,79% -3,41% 

11.10 10 668 10 868 10 801 -0,62% 1,23% 

12.10 9 712 9 134 8 201 -11,38% -18,42% 

1.11 9 835 9 876 9 833 -0,44% -0,02% 

2.11 10 184 9 916 9 789 -1,30% -4,04% 

3.11 10 432 10 150 9 957 -1,94% -4,77% 

4.11 8 464 8 998 9 072 0,82% 6,70% 

5.11 10 222 10 722 11 392 5,88% 10,27% 

6.11 9 826 9 837 9 306 -5,71% -5,59% 

7.11 9 067 9 067 8 392 -8,04% -8,04% 

8.11 7 915 7 932 7 110 -11,56% -11,32% 

9.11 9 550 8 560 7 754 -10,39% -23,16% 

10.11 8 922 9 666 8 263 -16,98% -7,98% 

11.11 9 503 8 959 8 695 -3,04% -9,29% 

12.11 7 328 6 641 5 530 -20,09% -32,51% 

1.12 9 373 9 260 8 909 -3,94% -5,21% 

2.12 8 923 9 528 8 866 -7,47% -0,64% 

3.12 9 518 9 660 8 826 -9,45% -7,84% 

       Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z firmy XYZ 

Na obr. 8 jsou názorně zaznamenány historické hodnoty odhadů prodejů jak zasílaných 

centrálou, odhady upravené plánovačkou, tak i skutečné prodeje. Na ose x jsou jednotlivé 

měsíce v jednotlivých letech a na ose y jsou upravené měrné jednotky. V grafu lze vidět 

výrazný pokles prodejů v prosinci v jednotlivých letech. Tento efekt je daný především 

vánočními svátky a „uzavíráním“ kalendářního roku. Dále můžeme vyčíst, že v období září a 

říjnu dochází k vzrůstu prodejů díky produkci, která v tomto období je žádanější. 

V období od října 2007 bylo vidět mírný pokles prodejů do konce roku 2008, kde nastal 

zvrat a prodeje rostly přibližně do května 2011, kde se průběh otočil a v posledních letech 

dochází opět k poklesu (vliv trendů). 
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V programu STATGRAPHICS Centurion jsem se snažil nalézt vhodný model pro 

predikci prodejů. 

Byl nalezen vhodný model, který se hledal pomocí následujícího postupu: 

1) Ověřovala se vizuálně stacionarita (stacionární časová řada je taková, která nemá 

trend), avšak časová řada prodejů má trend tudíž je nestacionární. 

2) Jelikož tato časová řada je nestacionární volil jsem model ARIMA (model ARIMA je 

pro nestacionární časové řady) 

3) Na základě tvaru grafu autokorelační funkce byla volena jako nejvýhodnější varianta 

model IMA 

4) Na základě statistické významnosti jednotlivých zpoždění v grafu autokorelační 

funkce a parciální autokorelační funkce bylo určeno jako ideální rozhodnutí model 

ARIMA (0,1,2) viz obr. 9. 

Obr. 9 Graf autokorelační funkce pro skutečné prodeje  Zdroj: vlastní zpracování 

V programu jsem dále pomocí skutečných prodejů dostal predikci prodejů na období duben až 

září 2012 viz obr. 12. 
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Obr. 10 Graf predikce prodejů 04.12-09.12       Zdroj: vlastní zpracování 

Odhadované prodeje na období duben až září roku 2012 jsou v následující tab. 4. 

Tab. 5 Odhad prodejů 04.12-09.12 

Období 
Odhad 
prodeje 

Dolní 95,0% Horní 95,0% 

limit limit 

4.12 8454,98 5300,44 11609,5 

5.12 8360,85 5049,05 11672,6 

6.12 8337,34 4989,8 11684,9 

7.12 8313,84 4930,93 11696,8 

8.12 8290,34 4872,42 11708,3 

9.12 8266,83 4814,27 11719,4 

              Zdroj: vlastní zpracování 

Přesto i tento model bohužel není vyhovující, jelikož časová řada má velkou 

heteroskedasticitu (rozptyl dat není konstantní). Bylo by proto vhodnější variantou volit 

modely, které si umí poradit s daty ovlivněnými heteroskedasticitou, např. model GARCH. 

Další možností jak predikovat prodeje je využít jiné techniky než časové  

řady – neuronové sítě, kterou jsou jedny z nejmodernějších metod. 

V podniku XYZ jsou sice velké rozdíly mezi odhadem posílaných centrálou a 

skutečnými prodeji, avšak v praktickém životě je složité pro něco takového jako jsou odhady 

prodejů určit matematický model, který bude určovat, co a jak bude. Proto firma zaměstnává 

plánovačku, která má osobní zkušenosti s historií zákazníků a tím pádem dokáže upravit 

odhady zasílané centrálou relativně přesněji ke skutečnosti, viz obr. 11. 
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Pokud na obrázku 11 jsou prodeje odhadované vyšší než prodeje skutečné v určitém měsíci, 

tak je to zaznamenáno sloupcem pod osou x a naopak. Dále je zde zaznačeno srovnání odhadů 

centrály a plánovačky, kdy je v průměru zřetelný lepší odhad plánovačky oproti centrále. 

Proto si myslím, že má ve firmě plánovačka nenahraditelné místo, které žádný program 

nemůže nahradit. 
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9 Možnosti využití globální směrnice MMOG/LE v chemickém 

průmyslu 

Globální směrnice MMOG/LE je prvotně určena pro automobilový průmysl, avšak lze 

ji víceméně uplatnit i v jiných odvětvích průmyslu. Uplatnit tuto metodu lze jen částečně ve 

firmě XYZ díky rozdílnosti automobilového a chemického průmyslu. Jedná se především o 

rozdílnosti v typech výroby podle stupně opakovatelnosti, kde automobilový průmysl patří do 

sériové výroby (výroba většího sortimentu výrobků ve výrobních sériích, které se v určitých 

intervalech opakují), kdežto chemická výroba je jednoznačně výroba hromadná (výroba 

úzkého sortimentu po relativně dlouhou dobu). Dále odlišují typy výroby podle průběhu 

materiálových toků, kde automobilový průmysl přísluší do typu A (z mnoha vstupních 

surovin a polotovarů vzniká malé množství výrobků), ale chemická výroba patří do typu I, 

tzv. nevětvená výroba (z malého množství surovin a polotovarů se vyrábí minimální počet 

výrobků). Chemický průmysl dle typu výroby z hlediska plynulosti výrobního procesu řadíme 

do plynulé (kontinuální) výroby (technologický proces probíhá nepřerušovaně, zejména proto, 

že zastavení i rozběh těchto výrob je spojen s velkými náklady), oproti tomu automobilový 

průmysl bych spíše řadil mezi přerušované (diskrétní) výroby (tyto výroby mohou být bez 

větších nákladů zastaveny a opět spuštěny). 

Jak už bylo naznačeno v odpovědích dotazníku, jsou zde otázky, které byly označeny za 

neplatné, jelikož v chemickém průmyslu jsou bezpředmětné. Těchto otázek však nebylo 

mnoho. Myslím si, že v dotazníku určité otázky chybí. Jedná se především o otázky směrem 

k externím dopravcům, kteří nejsou řešeni v žádné kapitole a do logistického systému 

bezpochyby patří. Další oblastí, která je dle mého názoru v dotazníku rozebrána nedostatečně, 

je oblast předpovědi prodejů. Sice v otázkách se ptají, jestli má organizace automaticky 

integrovány předpoklady (předpovědi) prodejů do plánovacího systému, avšak v celém 

dotazníku není zmíněno nic o tom, zda plánovací doba je adekvátní rychlosti změn na trhu, 

jelikož každý trh (odvětví) je jiný a vyžaduje jinou plánovací dobu.  

Nespornou výhodou celé směrnice je značná jednoduchost, jelikož každá zodpovězená 

otázka negativně značí určitou oblast pro zlepšení a váha kritéria u každé otázky určuje, pak o 

jak závažnou oblast se jedná. Zajímavou výhodou této metodiky je také to, že je rozdělena na 

určité části a nemusí se zodpovídat a vyhodnocovat celá směrnice, když danému subjektu 

postačí logisticky vyhodnotit jeho určitá část (např. styk s dodavateli, styk se zákazníky).  
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Nevýhodou směrnice MMOG/LE je omezená použitelnost v jiných oborech, než je 

automobilový průmysl. Další nevýhodou je místy zmatený a nepřesný překlad do českého 

jazyka, který tíží jednoznačně odpovědět na otázku. Dále jsou zde pokládány i otázky, na 

které lze mnohdy odpovědět „částečně“, což do vyhodnocení zařadit nejde. Proto by nebylo 

od řeči, dotazník spíše navrhnout tak, aby se aspoň u některých otázek dalo odpovídat 

„částečně“ a dát za ni 0,5b.; 1b. či 1,5b. dle váhy kritéria. Za nevýhodu bych také označil 

systém vyhodnocování, kdy pouze jedná otázka s významovým faktorem F3 způsobí, že celá 

oblast bude označena stupněm C, i přes skutečnost případných všech zbylých kladně 

zodpovězených otázek, což mě osobně připadá docela nešťastné. Dotazník je ve vlastnictví 

skupiny firem, kde pro využití této směrnice se musí žádat některá z nich, jelikož je chráněn 

autorskými právy (avšak firma Minerva a.s., která směrnici také vlastní, mi poskytla autorské 

práva pro akademické účely zcela bezplatně).  

Velkým přínosem této metody je možnost aplikace této směrnice ve více odvětvích, i 

když jen v omezeném rozsahu. Dalším přínosem je relativně jednoduchý postup při řešení 

globální směrnice MMOG/LE, kdy na sebe dle mého názoru pěkně navazuje systém odpovědí 

na vyhodnocení, posléze na nápravná opatření. 

Rizika plynoucí z globální směrnice MMOG/LE nejsou téměř žádná, pokud firma má 

licenci tuto směrnici využívat. Rizika mohou být jen v lidském faktoru, který tuto metodu 

zpracovává, vyhodnocuje a navrhuje nápravné opatření, jelikož musí být znalý věci a musí 

mít určité zkušenosti s logistikou a podnikem jako takovým, jelikož dotazník dává pouze 

náhled, kde má firma „mezery“, avšak na něm samotném je jak s těmito „mezerami“ naloží. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 59 - 
 

10 Závěr 

Náplní diplomové práce bylo ve společnosti XYZ aplikovat globální směrnici 

MMOG/LE v rozsahu dvou kapitol, a to kapitoly „Styk se zákazníky“ a „Styk s dodavateli“. 

Díky spolupráci s panem konzultantem byl zodpovězen dotazník ke globální směrnici, který 

byl následně vyhodnocen. Poté byly navrhnuty nápravné opatření, které by měly vést 

k efektivnějšímu logistickému systému v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

Firma XYZ. v kapitole „Styk se zákazníky“ sice byl vyhodnocen stupněm C, ale jak 

jsem již naznačoval v diplomové práci, tento nejhorší stupeň byl dosáhnut pouze tím, že byla 

negativně zodpovězena otázka s nejvyšším významovým faktorem, a to F3. Tato otázka byla 

podnětem pro 2 nápravné opatření z celkových čtyř. Dále firma v kapitole „Styk s  

dodavateli“ obstála na výbornou, tedy stupněm A, jelikož byly splněny podmínky  

pro udělení tohoto stupně. Za zmínku rozhodně stojí, aby společnost XYZ si nechala 

zpracovat ostatní zbývající čtyři oblasti globální směrnice MMOG/LE a tím se snažila o 

celkové zefektivnění podnikové politiky. 

Pro firmu XYZ navrhuji tedy tyto nápravné opatření, jedná se především o zkrácení a 

flexibilitu plánovacího cyklu, o zpřesnění trendů a predikce prodejů, dále o školení externích 

řidičů a neposlední řadě by měl podnik maximálně dbát na spolehlivost celého systému. 

Všechny tyto nápravné opatření by měly vést k zlepšení podnikové logistiky na úrovni 

nákupu a prodeje. 

Pro správně provedený logistický audit musí mít auditor bohaté zkušenosti v logistice 

jak v oblasti teorie, tak i praktické oblasti. Určitě jsou i jiné oblasti ke zlepšení ve společnosti 

XYZ, které jsem avšak nenalezl, buďto z důvodů časových, tedy dobou konzultací ve firmě, 

nebo z důvodů zkušeností s praktickou stránkou. 

Firma XYZ na mě po celou dobu mých konzultací ohledně této diplomové práce 

působila velmi profesionálním přístupem. Je samozřejmě obtížné nalézt nápravné opatření 

v takovéto světové korporaci, která je na trhu desítky let. Avšak jsem nesmírně rád za 

zkušenosti získané při vypracovávání této diplomové práce. 
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