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Anotace  
Předložená diplomová práce charakterizuje nákupní procesy v podniku. 

Vymezuje a definuje způsob práce nákupu, jeho podnikové funkce a procesy. 

Cílem práce je komplexním způsobem seznámit s nákupními procesy vč. všech 

důležitých vazeb. Teoretická část předkládá teoretická východiska řešení 

problémů spojených s absencí strategického nákupu v podniku. Popisuje chybějící 

procesy a způsob implementace nového oddělení strategického nákupu. Praktická 

část obsahuje návrh řešení nákupního problému na základě analýzy podniku s 

cílem implementovat chybějící procesy a soustředit se na volbu dodavatele a jeho 

rozvoj jako na klíčový nákupní problém. Práce řeší zadanou problematiku 

koncepčně a dává ucelený přehled všech nákupních činností souvisejících s 

obstaráváním materiálu do výroby.  

 

Klíčová slova: nákup, manažer, Cash Flow, TPM, Jist In Time 

 
 

Summary  
The diploma thesis decsribes the company purchasing processes. The 

thesis is focusing on the company purchasing functions. It defines the working 

methods and the processes through which the purchasing processes are 

coordinated. The target is to describe the complexity of the system and its 

complete structure. The theoretical part presents theoretical solutions to the 

problems related to absence of the strategic purchasing in the company. It 

describes the missing processes and suggests how to implement the strategic 

sourcing department. The practical part is focusing on presenting the solution to 

problems related to material procuring based on the company financial analysis. 

The goal is to implement missing processes in the company organization a to 

focus on the supplier selection and the supplier  evelopment as the key purchasing 

problem. The diploma thesis describes the purchasing system in its complexity. 

The thesis is structurized to describe every single function and process ensuring 

that the material procurement works effectively and efficiently. 

 

Keywords: purchasing, manager, Cash Flow, TPM, Just In Time 
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1 ÚVOD 

V poslední době nabývá na významu role nákupu jako nástroje pro zvýšení 

zisku, respektive jako zdroje úspor. Od původního zefektivnění prodeje, zesílení 

tlaku na zákazníka ve formě agresivnější marketingové kampaně, obchodních 

technik a zlepšeného prodejního servisu, obrátily podniky svou pozornost k 

optimalizaci výroby, která je provázena orientací na zvýšení kvality výroby a 

veškerých procesů v podniku. Mezi další logické kroky patří hledání úspor na 

straně vstupů, které mohou tvořit v podniku s nižší přidanou hodnotou až 80 % 

celkových nákladů na výrobek. Proto je dobré detailně znát nákupní procesy, aby 

bylo možné objevit skryté rezervy a zefektivnit jednotlivé nákupní operace. Velký 

potenciál pro úspory se skrývá nejen ve formě spolupráce se stávajícími 

dodavateli, ale i při hledání dodavatelů nových, kteří mohou lepší organizací a 

využíváním jiných technologií ve výrobě ušetřit podniku nemalé prostředky. 

Nákupní proces není pouze otázkou vyjednání nižších cen vstupů, ale spíše 

hledáním strategických partnerů, analýzou nákupních procesů a volbou správné 

strategie při práci s dodavateli [5]. 

Toto téma jsem si vybral, protože právě obor nákupu považuji v současné 

době jako jeden z klíčových aspektů ve strategickém řízení firmy. Jelikož 

v nákupním oddělení pracuji, tak je mi tato problematika i velmi blízká a mám 

možnost ve své diplomové práci popsat strategické aktivity našeho oddělení 

v praxi v porovnání s jinou společností. 

Cílem mé práce je přiblížit hlavní aktivity nákupu a jejich souvislost s dalšími 

činnostmi, které pozitivně či negativně ovlivňují náklady firmy. Pod činností nákupu 

si každý představí pouze zajištění surovin formou objednávek, nicméně aktivity 

nákupu jsou obsáhlejší, zasahují jak do projektového řízení, logistiky i samotného 

průzkumu trhu. Dále je potřeba zmínit, že činnost nákupu nezahrnuje pouze 

zajištění surovin v požadovaném čase, požadované kvalitě a požadovaném 

množství, ale také řízení vztahů. Pro stabilitu a rozvoj podniků jsou vztahy z 

krátkodobého a dlouhodobého hlediska klíčové. 
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Diplomová práce je rozdělena na teoreticko-metodologickou část a aplikační, 

resp. praktickou část. 

V teoretické části bude přiblížena činnost nákupu, jeho funkce a vliv na 

podnikový nákupní proces. Samostatná kapitola je věnována významu nákupu 

z pohledu strategického řízení a významu dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

Praktická část je zaměřena na rozbor činnosti strategického řízení nákupu u 

dvou vybraných společností, které mezi sebou porovnávám. Jako detailně 

analyzované faktory jsem si zvolil vliv nákupu na Cash Flow a manažerské řízení 

strategie nákupu. Formuluji vlastní kritické stanovisko při činnosti strategického 

řízení nákupu obou firem. Výsledkem této části budou vlastní doporučení a 

závěry. 
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2 CHARAKTERISKTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

Původně bylo zamýšleno charakterizovat pouze jednu vybranou společnost, 

ale pro lepší demonstraci rozdílů v nastavených procesech byly vybrány 

společnosti dvě.  

2.1 Charakteristika společností 

Jedná se o společnosti podnikající ve stejném odvětví tj. výrobním a 

zpracovatelském průmyslu. Původ kapitálu u společnosti A je český oproti 

společnosti B, která disponuje kapitálem zahraničním. Dle členění EU  se řadí obě 

společnosti s více jak 250 zaměstnanci mezi podniky velké. Další parametry jsou 

k vidění v tabulce 1 níže.  

Názvy společností a osoby ve vedení si přáli zůstat v anonymitě, proto 

nebudou v diplomové práci uváděna.   

 

Tabulka 1 Profil společností A a B 

  

Obecné informace o podniku Společnost A Společnost B

Předmět činnosti

výrobní a
zpracovatelský
průmysl

výrobní a
zpracovatelský
průmysl

Právní forma Akciová společnost Akciová společnost
Vlastnictví kapitálu české zahraniční
Počet zaměstnanců 1 702 1 400

Celková rozloha pozemku 400 000 m2 200 000 m2

plochy nezastavěné 210 000 m2 40 000 m2

plochy zastavěné (kryté budovy a sklady) 190 000 m2 160 000 m2

prostor pro manipulaci (nakládku, vykládku) 180 000 m2 30 000 m2

vzdálenost ložiska zdrojů od místa zpracování 2km 25km
Základní kapitál 2 133 500 000 3 560 700 000
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3 POPIS NÁKUPNÍCH PROCESŮ VČETNĚ JEJICH 

NÁVAZNOSTI NA DALŠÍ VNITROPODNIKOVÉ ČINNOSTI 

Nákup patří mezi nejdůležitější podnikové aktivity. Výrazná změna ve 

vnímání nákupu nastala v druhé polovině 20. stol. Poválečná a centrálně 

plánovaná ekonomika znemožňovala větší uplatnění nástrojů marketingu, které 

jsou pro podnik v novodobé ekonomice klíčové – nákupní marketing představuje 

tržně orientovaný způsob myšlení v nákupu. Nákupní činnost klade větší nároky 

na schopnosti, zkušenosti a kvalifikaci nákupců. Došlo k přesunu aktivit 

z operativy do oblasti strategického managementu. A poslední neméně 

významnou změnou je přesun pozornosti směrem k dodavatelům [2]. 

3.1 Nákup, jeho základní funkce a úkoly 

Nákupem označujeme všechny činnosti podniku, které mají za cíl získání 

hmotných i nehmotných vstupů do podniku. V širším slova smyslu lze nákup 

charakterizovat jako soubor činností podniku souvisejících se stanovením potřeb 

materiálových zdrojů na zabezpečení předmětu činnosti podniku a spojených 

s jejich obstaráním, dopravou, příjmem, distribucí vstupů (jako je skladové 

hospodářství), řízením zásob a případnou jejich úpravou před předáním do 

výroby, kontrolou a reklamací nekvalitních vstupů. Těmito činnostmi jsou tedy 

zabezpečovány materiálové vstupy do reprodukčního procesu v požadovaném 

množství, kvalitě, sortimentu a čase, s respektováním kritéria optimálnosti 

v podobě minima nákladů vyplývajících z procesu obstarávání a skladování 

materiálů [6]. 

Nositelem funkce nákupu je obvykle útvar nákupu. Úspěšné fungování tohoto 

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

vymezení a způsobu řešení vztahů s vnitřním a vnějším okolím, na používaných 

formách a metodách řízení procesu nákupu a v neposlední řadě na účinnosti 

ekonomické stimulace útvaru jako celku i jeho jednotlivých pracovníků [6]. 
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Lze tedy říci, že základní funkcí útvaru nákupu podniku je efektivní 

zabezpečení předpokládaného průběhu základních, pomocných a obslužných 

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

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

funkce v souladu s ekonomickými kritérii efektivnosti předpokládá [6]: 

• co nejpřesněji a včas zjišťovat budoucí předpokládané potřeby materiálu, 

• systematicky zjišťovat a volit optimální zdroje pro uspokojování těchto 

potřeb, 

• úplně a včas projednávat a uzavírat smlouvy o ekonomicky efektivních 

dodávkách, trvale sledovat jejich realizaci, projednávat vzniklé změny 

v potřebách, jakož i případné odchylky v dodávkách, 

• systematicky sledovat a regulovat stav zásob a zabezpečovat jejich co 

nejefektivnější využití, 

• pružně realizovat operativní zásahy v případě, že by bylo ohroženo 

uspokojení vnitropodnikových potřeb, 

• systematicky pečovat o zajištění odpovídající kvality nakupovaných 

materiálů, 

• zabezpečit odpovídající efektivní fungování materiálně technické základy 

nákupu, především skladového hospodářství, dopravy a ostatních 

logistických procesů při realizaci materiálových toků, 

• vytvářet a zdokonalovat odpovídající informační systém řízení nákupního 

procesu, 

• systematicky zabezpečovat personální, organizační, metodický a technický 

rozvoj jak řídících, tak hmotných procesů, 

• zajistit aktivní servisní uskutečňování přípravy, výdeje a přísunu materiálu 

na místa spotřeby [6]. 

Vzájemné vazby mezi nákupním oddělením a ostatními podnikovými útvary, 

které popisuji v předešlých bodech, je možno názorně vidět na obrázku č.1. 
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Obrázek 1 Vzájemné vazby mezi útvarem nákupu a ostatními podnikovými útvary 

Zdroj: LUKOSZOVÁ, X., 2004 

Všechny podniky, které provozují nějakou hospodářskou činnost, mají něco 

společného: podstatnými společnými prvky jejich aktivit jsou nákup a prodej – 

základní prvky směny, vedoucí k uspokojování potřeby trhu. Tyto činnosti velmi 

podstatně ovlivňují prosperitu moderně řízeného podniku. Podnik je spojen 

s trhem na straně vstupu (nákup) jako odběratel; na straně výstupu (prodej) se 

vůči trhu dostává do pozice dodavatele. Hmotné a nehmotné toky a s nimi spojené 

úvahy i rozhodovací a kontrolní procesy mají svůj počátek na odběratelském trhu 

a svůj závěr na trhu dodavatelském. Na straně vstupu – na „nákupním“ 

(odběratelském) trhu – se musí podnik prezentovat jako vážený zákazník. Čím 

lépe se představí hned při prvním účinkování v tomto prostoru, tím silnější bude 

jeho pozice při budoucích jednáních. Silnou pozici chápeme nikoliv jako naprosto 

výsadní postavení podniku-zákazníka v tomto vztahu, nýbrž jako vysoce kvalitní 

partnerství se zřetelem jak ke strategickým směrům v nákupu, tak k operativním 

nákupním problémům. Toto partnerství najde svůj odraz i v procesní orientaci 

materiálového hospodářství v rámci logistického podnikového procesu i v úzké 

vazbě na prodej a tržní informace o těch oblastech, které chce podnik plně 

uspokojovat [1]. 
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Na straně výstupu – na „prodejním“ (dodavatelském) trhu – musí podnik 

umět uspokojit potřeby zákazníka seriózní nabídkou kvalitních výrobků nebo 

služeb, které jsou dostupné pro všechny v úvahu přicházející zákazníky. Zkušení 

manažeři vědí, že rychlé a účinné uspokojení zákazníka (i nabídka, která rychle 

reaguje na poptávku) na správném místě je kritickým momentem pro vytvoření 

konkurenční výhody. Jsou přesvědčeni, že více než polovina všech nedostatků, 

které se projevují při uspokojování zákazníků, vyplývá nikoliv ze samotného 

výrobku a jeho atributů, ani z technických a technologických podmínek v podniku, 

ale z chyb ve fyzické distribuci a z tržních operací [1]. 

3.2 Podnikový nákupní proces  

Základní funkcí nákupu je zabezpečit bezporuchové fungování všech 

předpokládaných procesů v podniku surovinami, materiály a výrobky: zajistit 

materiálové vstupy potřebnými druhy hmotných prostředků v určeném množství a 

v určené jakosti, na stanoveném místě a ve vymezeném čase při současném 

respektování ekonomických, technických, ekologických a sociálních kritérií. 

Vývojový proces, který v této oblasti v naší ekonomice probíhá, vede od 

zásobování směrem ke skutečnému nákupu, který vedle faktického dodání 

poskytuje i skutečný materiálový servis. Tedy nejen pouhé dodání určitých 

hmotných prostředků bez dalších souvislostí, ale poskytnutí kompletního souboru 

potřebných prostředků, příslušně tříděných, patřičně zabalených, správně 

uložených, v požadované jakosti, v požadovaném množství a čase, popřípadě 

dodaných až na místo spotřeby [1]. 

Vývojovou hierarchii v současných podmínkách uzavírá tzv. nákupní 

marketing. Ten v podstatě znamená využívat v činnostech na vstupu do podniku 

marketingový přístup tak, jak je už dlouhou dobu uplatňován na výstupu z podniku 

– tedy používat i na vstupu do podniku obdobné metody a techniky. Nákupní 

marketing znamená používat i využívat všechny marketingové nástroje, a to 

jakožto nakupující vůči nabídkové straně trhu. Chápat nákup v marketingovém 

pojetí vyžaduje nejen provedení změn ve vnitřních funkcích podniku, ale i změny 

ve vystupování podniku na nákupních trzích. V rámci nákupního marketingu lze 
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patřičně a přiměřeně uplatnit marketingový přístup ve všech fázích nákupního 

procesu. Na začátku procesu je to výzkum trhu z nákupních hledisek (výzkum 

dodavatelů a předvídání potřeb) a postupné vytváření informačního systému pro 

nákupní činnosti; následuje soustřeďování nabídek a výběr optimálního 

dodavatele podle výsledku výzkumu, rozhodování o nákupním marketingovém 

mixu, stanovení optimálního dodávkového režimu, vytvoření organizačních 

předpokladů pro realizaci nákupního marketingu, sestavení nákupního plánu, jeho 

realizace a kontrola. Jedná se o obdobný postup, jako je realizován na straně 

výstupu z podniku, ale v tomto případě uskutečňovaný na straně vstupu [1]. 

Procesu orientovanému opačným směrem než prodej, je třeba věnovat plnou 

pozornost. Nedocenění této oblasti přináší ve svých důsledcích podnikům celou 

řadu problémů, mnohdy zbytečných. Je nutné docenit nákup provedený v pravý 

čas, na správném místě, v optimálním množství a v optimální jakosti. Nulové nebo 

nepřiměřeně nízké zásoby na vstupu nebývají tou nejvýhodnější alternativou, 

stejně tak ani příliš mnoho prostředků umrtvených ve skladech podniku [1]. 

V podmínkách otevřené tržní ekonomiky je nutno věnovat zvýšenou 

pozornost strategickému řízení i v nákupu. „Bez vlastní dlouhodobější nákupní 

strategie se podnik dostává do vleku vnitřních a vnějších tržních partnerů“. Toto 

opomenutí se může negativně projevit i ve výsledcích podniku. Konkrétně je třeba 

upozornit na tyto možné problémy nebo důležité oblasti. Nedostatky při volbě 

dodavatele se mohou projevit v selhání plnění základní funkce tj. nesnázemi při 

včasném, kvalitním a ekonomicky efektivním uspokojování vnitropodnikových 

potřeb. To může ovlivnit průběh výroby a v konečné fázi také uspokojování potřeb 

odběratelů podniku, a zároveň může zhoršit konkurenční postavení podniku na 

trhu – to vše se odráží jak v nákladech, tak v tržbách a tedy v konečném efektu 

hospodaření podniku [6]. 

Z obdobného důvodu se může selhání strategie vůči dodavateli projevit 

v neúměrných zásobách a z toho vyplývajících nákladech. Strategická 

neschopnost nákupu dohodnout se s vybraným dodavatelem na optimálním 

režimu doplňování zásob může způsobit vysokou vázanost prostředků v zásobách 

a z toho vyplývajících důsledky v ekonomice podniku jako celku. Z hlediska 
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strategie firmy se negativně projevuje i nedostatečná aktivita nákupu při 

rozhodování o optimální materiálové variantě pro výrobek, při standardizaci 

materiálového sortimentu a při působení na všeobecnou hospodárnost v oblasti 

materiálového hospodářství. Tím, že nákup má nejbohatší soubor informací o 

nabídce materiálových druhů, měl by jich výrazně aktivně využívat při aktivním 

působení na technické a výrobní útvary, a to ve smyslu „zabraňovacím“ 

(zabraňovat neracionálním rozhodnutím při rozhodování o materiálové variantě 

výrobku – zabránit tomu, aby se zvolila zastaralá neefektivní varianta, existuje-li 

na trhu efektivnější) a ve smyslu „iniciujícím“ (podněcovat svými návrhy přechod 

k novým, racionálnějším řešením, která umožňuje nová nabídka na 

dodavatelském trhu). V tomto směru by měl nákup maximálně využívat informací, 

které má k dispozici a které jsou i pro jinak progresivní technické útvary často 

méně dostupné, a tedy i zatím neznámé, popř. jsou přehlíženy [6]. 

Důležitým strategickým rozhodováním podniku, které může výrazně ovlivnit 

jeho podnikatelské výsledky, je rozhodování „nakoupit-vyrobit-kooperovat-

zaměnit“. Při tomto rozhodování je role nákupu podniku nezastupitelná. Je 

hlavním dodavatelem informací, které se týkají ekonomické náročnosti nákupu, tj. 

především nákladů na pořizování vstupů, včetně náročnosti udržování zásob, 

jakož i informací, které se týkají platebních a dodacích podmínek, spolehlivosti 

dodavatele apod. Jde o závažné strategické rozhodování, jehož kvalitu do značné 

míry ovlivňují právě informace, které může zajistit pouze nákupní útvar. Jeho 

schopnost v tomto směru se může silně projevit ve výsledcích rozhodnutí, a tím i 

důsledcích, jež tato rozhodnutí budou mít pro plnění dlouhodobých strategických 

cílů firmy [6]. 

Důležitou strategickou oblastí, kde se může pozitivně i negativně projevit 

strategická role nákupu, je oblast jakosti finálních výrobků. Zajištění jakosti 

výrobků není komplexní, pokud je zcela ponecháno pouze na útvarech přípravy 

výroby a řízení jakosti, popř. operativního řízení výroby bez účasti nákupu. 

Negativně se tato nepropojenost může projevit tím, že není řádně specifikována 

poptávka a následná objednávka vzhledem ke garanci jakosti. Problémy začínají 

tím, že nebyla provedena vhodná volba optimálního dodavatele s ohledem na 

garance jakosti. Jestliže přijmeme tezi, že i jakost musí být efektivní (tj. jakost ve 
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vztahu k nákladům), pak nelze opomenout úlohu nákupu. Pochopitelně vždy se 

zde musí projevit mimořádná úloha útvarů marketingu a prodeje [6]. 

Závažnou strategickou roli plní útvar nákupu tím, že je důležitým článkem 

v oblasti podnikové logistiky, tj. řešení nejen vstupů do podniku, ale skladového 

hospodářství, toku materiálů a výrobků uvnitř podniku. Důležitou součástí tohoto 

rozhodování je otázka, zda usilovat ve vztahu k dodavatelům o režim Just-In-Time 

(řízení toku bez zásob) nebo režim just-in-case (který předpokládá vytváření a 

udržování zásob na určité úrovni a jejich postupné čerpání podle vzniklých 

potřeb). Toto rozhodnutí silně ovlivňuje intenzitu a strukturu toku materiálů a 

výrobků, náklady na tyto toky, ale i zásoby a náklady jimi vyvolávané. Další 

mimořádný vliv nákupu se odvíjí od jeho schopnosti pružně a efektivně reagovat 

na změny poptávky na straně výstupu (prodeje), a to jak ve smyslu kvantitativním, 

tak i kvalitativním. Zde schopnost rychle realizovat dodatečné nebo změněné 

vstupy (podle poptávky a přání zákazníků) přímo působí na objem tržeb a 

zejména pak na dlouhodobé postavení podniku na trhu, tj. na jeho konkurenční 

pozici (udržení pověsti spolehlivého a pružného dodavatele). Ukazuje se, že 

v podmínkách moderního hospodářství se silnými znaky globalizace se vliv 

nákupu zesiluje. Roste početnost variant při volbě dodavatele, rozšiřují se 

možnosti variantního řešení vztahů s dodavatelem (Just-In-Time, global sourcing 

apod.) při zajišťování i proměnlivých potřeb, jakož i možnost strategického řešení 

nákupní logistiky [6]. 

3.3 Podstata, úkoly a nástroje řízení zásob 

Specifickým souborem aktivit, které se v podmínkách rovnovážné tržní 

ekonomiky stávají dominantním úkolem nákupního managementu podniku, je 

řízení zásob. Nákupní útvar odpovídá za řízení výrobních zásob, které zahrnují 

zásoby surovin, materiálů, komponentů, polotovarů, náhradních dílů, nářadí, 

přípravků, obalů a obalových materiálů, jakož i materiálů nezbytných pro řízení a 

správu, výzkum a vývoj, vnitřní sociální služby pro zaměstnance apod. [6]. 

Řízení zásob je pokládáno za jednu z nejdůležitějších manažerských aktivit 

moderního podniku. V nejširším slova smyslu představuje zabezpečování a 
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udržování optimálního množství a druhů hmotných zdrojů, potřebných pro realizaci 

strategických, taktických i operativního cílů. Řízení zásob je osou řízení výrobních 

procesů, ale i procesů obchodních. Úroveň řízení zásob je důležitým strategickým 

problémem a důležitým souborem aktivit, které ovlivňují efektivnost fungování 

ekonomiky celého podniku. Příklady z praxe ukázaly, že v určitých podmínkách 

právě změna řízení zásob (přechod na systém Just-In-Time, na central sourcing, 

řízení zásob on line atd.) může patřit ke stěžejním strategickým záměrům podniku. 

Praxe rovněž ukazuje, že právě nedostatky v řízení zásob mnohé naše podniky 

neúměrně zatěžují, jsou hlavní příčinou nadměrné zadluženosti nebo problémů na 

straně prodeje. Moderní systémy řízení zásob se zakládají na účelné kombinaci 

moderní výpočetní techniky a informační techniky a precizně formulovaných a 

zažitých organizačních a manažerských vazeb. V této souvislosti se jedná o 

nástrojích řízení zásob. Moderní systémy řízení zásob by měly umožňovat [6]: 

• dokonalý systém predikce potřeb, který zabezpečuje co nejpřesnější 

stanovení budoucích potřeb na dané období a tím stanovení kvantitativních, 

časových a hodnotových parametrů budoucích objednávek a podmínek 

dodávek, 

• spolehlivost zajištění realizace dodávek, pokud jde o kvalitu, množství a 

termíny, tj. dokonalé fungování nákupců při zajišťování dodávek, včetně 

optimálního výběru dodavatele, který bude požadovanou spolehlivost 

garantovat, 

• permanentní vyhodnocování stavu zásob vzhledem k optimálním hodnotám 

a struktuře (ve vztahu k potřebám), včetně vyhodnocování možnosti 

snižovat stav zásob, aniž by bylo ohroženo uspokojení potřeb, 

• udržování přesných informací o stavu a pohybu zásob on line, které by 

včas signalizovaly kritické hladiny zásob (nadměrný růst, nebezpečí 

vyčerpání zásoby a neuspokojení potřeby aj.) a umožňovaly i analýzu stavu 

a pohybu zásob jako podkladu pro strategické rozhodování o financování 

zásob [6]. 

Úkolem řízení zásob je jejich udržování na úrovni, která umožňuje kvalitní 

splnění jejich funkce: vyrovnávat časový nebo kvantitativní nesoulad mezi 

procesem výroby u dodavatele a spotřeby u odběratele a dále tlumit nebo zcela 
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zachycovat důsledky náhodných výkyvů v průběhu těchto dvou navazujících 

procesů, včetně jejich logistických propojení. Operativní řízení zásob má 

zabezpečit udržování konkrétních druhů zásob v takové výši a struktuře, které 

odpovídají potřebám vnitropodnikových výrobních i nevýrobních spotřebitelů a tyto 

potřeby v reálné míře i včas uspokojují, avšak s minimálními náklady na 

pořizování a doplňování zásob, jakož i náklady na jejich skladování a udržování. 

Strategické řízení zásob je představováno souborem rozhodnutí o výši finančních 

zdrojů, které podnik z celkových disponibilních zdrojů účelně vyčlení na krytí 

zásob v příslušné struktuře a výši. Úspěšné řízení zásob předpokládá jejich 

vhodné rozčlenění z hlediska funkce, jakou v celkovém logistickém řetězci plní. 

Rozlišujeme [6]: 

• obratovou (běžnou) zásobu, jejíž vznik a pohyb je dán tím, že její pořízení 

se uskutečňuje ve větších jednorázových dávkách (dodávkách), zatímco 

čerpání je uskutečňováno v častějších a menších dávkách, 

• pojistnou zásobu, která má tlumit náhodné výkyvy jednak na straně výstupu 

(ve velikosti a intervalu čerpání ze zásoby), 

• zásobu pro předzásobení, která má vyrovnávat předpokládané větší výkyvy 

na vstupu nebo na výstupu (při silně sezónní výrobě nebo spotřebě, 

v případě dovolených u dodavatele, očekávaných potíží u dodavatele nebo 

v dopravě), 

• zásobu strategickou, která má zajistit přežití podniku při nepředvídaných 

událostech, jako je např. krytí potřeb firmy při kalamitách v zásobování, při 

stávkách, konfliktech apod., 

• zásobu spekulativní, která se utváří za účelem dosažení mimořádného 

zisku vhodným nákupem (při dočasném snížení ceny, před 

předpokládaným zvýšením cen, v případě nákupu za účelem nikoli spotřeby 

nebo užívání, ale výhodného budoucího prodeje beze změny). 

Pro řízení zásoby je nutno sledovat několik základních funkčních stavů 

(úrovní) zásob. Nejčastěji sleduje: 

• okamžitá zásoba 

a) faktická fyzická zásoba, tj. skutečný stav zásob ve skladu, 
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b) dispoziční zásoba, tj. faktická zásoba zmenšená o již uplatněné požadavky 

(vnitropodnikové objednávky, doklady k výdeji), 

c) bilanční zásoba, tj. dispoziční zásoba zvětšená o velikost nevyřízených, ale 

potvrzených objednávek, 

• průměrná zásoba – má význam pro sledování a analýzu vázanosti 

prostředků v zásobách. Ideálně představuje aritmetický průměr denních 

stavů fyzické zásoby za určité období [6]. 

Pohyb zásob a jejich základních funkčních charakteristik je názorně uveden na 

obrázku č. 2. 

 

Obrázek 2 Pilový diagram – schéma pohybu výrobních zásob 

Zdroj: Nenadál, 2006 

Při řízení zásob je často nezbytné průměrnou fyzickou zásobu rozdělit na 

obratovou Zb a pojistnou Zp. Obratovou (běžnou) zásobu vypočteme dle vzorce 

(1): 

Zb = D/2 (1) 



Bc. Pavel Fleischer: Strategické řízení nákupu vstupních surovin 

2013  14 

kde D je velikost objednávky/dodávky ve fyzických jednotkách. Tento vztah 

platí za předpokladu rovnoměrného čerpání ze zásoby.  

Celkovou průměrnou zásobu Zc pak vyjádříme dle vztahu (2): 

Zc = Zb + Zp = D/2 + Zp (2) 

Kromě toho se při řízení zásob a zejména při jejich analýze a hodnocení využití 

propočítávají další ukazatele: 

• rychlost obratu zásob, tj. počet obrátek průměrné zásoby za určité období 

(no). Je-li P roční spotřeba (výdej ze zásoby), pak bude vztah dle vzorce (3) 

no = P/Zc (3) 

• doba obratu zásoby (to) ve dnech, která je převrácenou hodnotou rychlosti 

jejího obratu a vyjadřuje dobu (ve dnech), po kterou postačí průměrná 

zásoba krýt průměrnou spotřebu vyjádříme vztahem (4): 

to = 360/no = 360 * Zc/P (4) 

Uvedené hodnoty lze počítat podle jednotlivých druhů zásob ve fyzických 

jednotkách, hodnotovém nebo časovém vyjádření i podle agregovaných skupin 

nebo za zásobu celkem [6]. 

3.4 Strategie řízení zásob  

Pro stanovení optimální výše zásob se v podnikovém logistickém systému 

používají v podstatě tři strategie řízení zásob [1]. 

Systém řízení zásob poptávkou (tzv. tažný systém) znamená, že zásoby jsou 

doplňovány v případě potřeby – v okamžiku, kdy disponibilní množství hmotných 

prostředků na skladě klesne pod předem stanovenou minimální mez. Prakticky to 

znamená, že zásoby jsou vtahovány do logistického řetězce podle potřeby nebo 

podle poptávky, tedy v okamžiku, kdy se objeví požadavek od zákazníka. Použití 

této strategie předpokládá (teoreticky) neomezenou zásobu u dodavatele, takže 

nemůže dojít k deficitu neboli vyčerpání zásoby. Následně to znamená i 

předpoklad neomezených kapacitních množství výrobců a jejich schopnosti dodat 

v okamžiku vzniku potřeby nezbytné množství. To je hlavní problém při aplikaci 

této strategie. Použití této strategie dále předpokládá, že délka dodávkového cyklu 



Bc. Pavel Fleischer: Strategické řízení nákupu vstupních surovin 

2013  15 

nezávisí ani na délce minulých a budoucích dodávkových cyklů, ani na velikosti 

poptávky. Systém předpokládá vysokou nezávislost jednotlivých prováděných 

operací [1]. 

Systém řízení zásob plánem (tzv. tlačný systém) spočívá v sestavení 

podrobného plánu doplňování zásob v jednotlivých časových obdobích. To 

znamená, že se zde vychází nikoli ze skutečné poptávky, nýbrž z plánované 

spotřeby. Je zde položen důraz na přesnost plánu a jeho aktualizování. Podle 

toho, jak jsou zvládnuty tyto dva předpoklady, přicházejí potom hmotné prostředky 

k doplnění zásoby ve více či v méně správném okamžiku. Hmotné prostředky jsou 

vtlačovány do logistického řetězce na základě plánované budoucí poptávky. Tento 

systém řízení zásob vyžaduje provedení podrobného odhadu budoucích 

požadavků zákazníků. Pokud je tato podmínka splněna, systém zpravidla funguje 

a není nutno vytvářen pojistnou zásobu. Nemělo by dojít k situaci, že nejsou 

zásoby na skladě. Systém předpokládá podrobné sledování pohybu zásob na 

všech stupních a značný stupeň centralizace řízení materiálového toku v podniku. 

Kombinovaný systém řízení zásob je možné využít, je-li nezbytná pružná reakce 

na podmínky prostředí nebo na časový faktor. Na určitých segmentech trhu nebo 

v určitých časových obdobích bude přirozenější provádět tažnou strategii, zatímco 

na jiných segmentech trhu a jiném časovém intervalu tlačnou strategii.  

Významnými kritérii pro výběr tažné strategie jsou: nejistota v distribuční síti, 

výkyvy v poptávce, nezávislá poptávka a prakticky neomezená kapacita zařízení. 

V podmínkách stabilizovaného trhu, v případech závislé poptávky a málo kolísající 

poptávky je vhodné používat systém řízený plánem [1]. 

Kvalitu řízení zásob lze podstatně ovlivnit: 

• systematickou prací se zásobami (nikoliv jednorázovou nebo nahodilou 

péčí o zásoby), 

• dostatečnou znalostí a zběhlostí v metodách a postupech vhodných 

k aplikaci, spojenou s detailní znalostí místních podmínek, 

• diferencovaným přístupem k jednotlivým typům zásob a pochopením jejich 

rozmanitosti (metody a postupy pro řízení zásob je nezbytné přizpůsobovat 

charakteru jednotlivých položek) [1]. 
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3.5 Dodavatelsko-odběratelské vztahy a jejich strategie 

S přibývající komplexností dodavatelsko-odběratelských vztahů se do 

popředí zájmu zejména výrobních společností dostávají témata související s 

organizací a řízením dodavatelů. Dle našich zkušeností z projektů zabývajících se 

optimalizací dodavatelsko-odběratelských vztahů je to bezpochyby krok správným 

směrem. Vedoucí manažeři si totiž často neuvědomují, jak významnou úlohu má 

řízení dodavatelských vztahů v rámci celé organizace, a to navzdory tomu, že 

náklady výrobních firem na materiál činí zpravidla 60 % a více celkových nákladů. 

Jedním ze současných trendů je optimalizace nákupu a s tím úzce spojené 

snižování nákladů, což umožňuje efektivní nastavení dodavatelského řetězce, a to 

je důležité téma zejména v době ekonomického útlumu. Mezi nástroje zajišťující 

relativně rychle dosažitelné úspory díky nižším cenám patří např. využívání 

elektronických aukcí, hromadné objednávky pro více poboček příp. zemí, nákupní 

konsorcia a tzv. „buying clubs“, nákup na globální úrovni, atd. [7]. 

Ačkoli v praxi se společnosti často zaměřují právě na aktuálně nejnižší cenu 

dodávaného zboží, dlouhodobě orientované řízení dodavatelů by mělo být 

strategicky zaměřené a využívající vzájemných synergií mezi společností a 

dodavatelem. Strategické řízení dodavatelů se nesoustředí pouze na cenový 

aspekt (ačkoliv je významný), ale zahrnuje též široké spektrum dalších aktivit 

včetně konsolidace a prioritizace dodavatelů, což přináší benefity v podobě nižších 

administrativních nákladů a zjednodušení a zpřehlednění procesů. Jednou 

z klíčových funkcí strategického nákupu je i nastavení a sledování výkonnostních 

ukazatelů dodavatelů a jejich certifikace podporující např. zlepšování kvality 

produktu a kontinuální snižování nákladů (např. díky spolupráci na zlepšování 

výrobních technologií a rozvoji dalších R&D aktivit. Mezi běžně užívaná kritéria 

hodnocení dodavatelů patří cena, kvalita zboží, flexibilita, spolehlivost, stabilita a 

nahraditelnost příp. zastupitelnost. V rámci řízení nákupu je vhodné provádět 

pravidelné audity kvality dodavatele a také požadovat odpovídající certifikaci, 

např. ISO 9000, ISO 14001, apod. Důležitým prvkem vhodného nastavení vztahů 

s dodavateli je i spolupráce v oblasti sdílení dat, což umožňuje lepší odhad 

budoucích potřeb a tím zároveň přirozenou optimalizaci úrovně skladových zásob. 
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Systémy pro sdílení dat (např. EDI, VMI) zároveň vedou  k vyšší automatizaci, 

menší chybovosti a uvolnění lidských zdrojů [7]. 

Z této perspektivy tedy přináší výše uvedené iniciativy nejen úspory 

vyplývající z nižších nákupních cen a snižování ušlé hodnoty způsobené např. 

kvalitativními nedostatky, ale zařazují strategické řízení dodavatelů mezi procesy 

vytvářející hodnotu a soustavně eliminující finanční náklady i časová omezení. 

Kvalitně řízený a pravidelně kontrolovaný dodavatelsko-odběratelský vztah snižuje 

riziko „nepříjemných překvapení“ a obtíže a náklady související s častými 

změnami dodavatelů. Dodavatelsko-odběratelské vztahy, které jsou již na 

partnerské úrovni, se vyznačují i tím, že se o úspory vyplývající z efektivity 

vzájemné spolupráce obě strany dělí. Strategický nákup vede k lepšímu přehledu 

o často přehlížených výdajích (např. kancelářské potřeby, občerstvení, cestování) 

a přispívá tak ke snižování nebo eliminaci podílu tzv. nahodilého nákupu. Zároveň 

přispívá k dalšímu upevnění vyjednávací pozice společnosti při sjednávání 

výhodnějších platebních podmínek s dodavatelem. Dodavatelský vztah může být 

zdrojem konkurenční výhody a generovat zisk, zejména pokud existují vhodná 

nastavení mezi výrobním, technologickým a nákupním oddělením a vybraným 

dodavatelem. Nákupní oddělení je tak ve spolupráci s dodavatelem schopno 

zajistit substituční nebo inovativní produkty, které vytváří technologickou a/nebo 

finanční výhodu. Vzájemná úzká spolupráce mezi dodavatelem či dokonce mezi 

několika dodavateli jak na horizontální, tak i na vertikální úrovni může zkrátit dobu 

k uvedení produktů na trh a tím opět vytvářet konkurenční výhodu. Z výše 

uvedených faktů lze konstatovat, že vhodné nastavení a řízení dodavatelských 

vztahů by mělo patřit mezi strategické priority, protože zásadně ovlivňují 

hospodářský výsledek, nákladovou strukturu i celkovou hodnotu společnosti [7]. 

Dodavatelsko-odběratelské vztahy jsou pro fungování podniku a udržení jeho 

pozice na trhu velmi důležité. Právě na jejich základě může podnik stavět své 

konkurenční výhody vyplývající z kvality materiálu či výrobku, nízkých cen, záruky 

včasných dodávek apod. Proto je pro podnik důležité zaměřit se nejen na prodej 

ale i na oblast nákupu. Volba dodavatele je součástí procesu nákupu, resp. 

nákupního marketingu. Podle Synka představuje nákup proces, který zahrnuje 

činnosti realizované na nákupním trhu, což vyžaduje mít k dispozici nástroje, na 
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jejichž základě je možné potřeby analyzovat, mít jejich přesnou specifikaci, hledat 

potenciální dodavatele, hodnotit je a vytvářet s nimi dlouhodobé, pozitivní 

obchodní vztahy. Vhodná volba dodavatele ovlivní současný i budoucí vývoj 

podniku. Jeho chybný výběr může vést ke ztrátám nejen finančním, ale také např. 

k poškození dobrého jména. Východiskem volby dodavatelů by proto měla být 

jejich analýza. Pro analýzu jsou stěžejní následující informace o potencionálních 

dodavatelích [4]: 

• všeobecné podnikové informace, 

• specifické informace mající vztah k nakupovanému materiálu, 

• nástroje kondiční politiky a servisní politiky poskytované dodavatelem, 

• stávající dodavatelsko-odběratelské vztahy. 

Analýzou dodavatelsko-odběratelských vztahů rozumíme získávání potřebných 

informací a jejich hodnocení v souvislosti s: 

• vnímanou závislostí mezi dodavatelem a odběratelem, 

• možnostmi odběru materiálu i od dalších konkurenčních dodavatelů, 

• novostí dodávaného materiálu, 

• dlouhodobější známostí dodavatele, 

• vztahy spolupráce a vzájemné odpovědnosti, 

• možností vytvořit vzájemné odpovědnosti, 

• možností vytvořit vzájemné dodávky, 

• spoluprací při likvidaci odpadu atd. 

Výsledkem této analýzy je okruh potenciálních dodavatelů, kteří jsou schopni 

zajistit požadované dodávky na základě předem stanovených kritérií (kvalita, 

schopnost vlastního procesu výroby, dodací lhůty, vyžadované technologie, služby 

apod.). Před vlastním výběrem dodavatele je důležité rozeslat poptávky a 

následné nabídky hodnotit [4]. 

Poptávka by měla obsahovat: označení materiálu, množství, požadované 

vlastnosti materiálu, způsob požadovaného zpracování, očekávané záruky, 

služby, rozsah dodávek, požadavky balení, dodací a platební podmínky, přechod 

rizika, místo převzetí, očekávané rabaty, dodací lhůty. Prvotní zhodnocení 

poptávky je prováděno z formálního hlediska (odpověď na jednotlivé informace, 
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které byly předmětem poptávky) a z materiálového hlediska (zda nabídka 

odpovídá definovaným kritériím). Pro vlastní hodnocení nabídek a jejich porovnání 

jsou pak většinou využívána kritéria více faktorového rozhodování [4]: 

• zaručená cena na příjmu zboží odběratele, 

• spolehlivost dodávky, možnosti regulace dodávek, 

• úroveň kvality, spolehlivost v kvalitě a záruky, 

• servis, místo plnění aj. 

Na výběr dodavatele pak navazuje jednání s ním a vlastní vystavení 

objednávky. Každé jednání v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů by mělo 

probíhat s řádnou věcnou přípravou. Pro vyjednávání s dodavatelem je dobré si 

vytvořit určité mantinely, které by měly zahrnovat [4]: 

• znalosti vlastní zakázky a požadavků jejich plnění, 

• znalost obsahu zakázky, 

• znalost vlastní pozice a kompetencí, 

• odhadnutí vlastní vyjednávací moci, 

• prostor pro možné změny a alternativy v jednání, 

• motivaci k jednání. 

Před jednáním je potřeba také provést patřičné organizační přípravy, tedy 

specifikovat pravděpodobné účastníky jednání, stanovit čas, dobu a místo jednání 

a náklady s jednáním spojené. Dodávkou zboží veškeré aktivity nekončí. 

Vybudování dlouhodobých dodavatelsko-odběratelských vztahů vyžaduje stálé 

sledování a hodnocení dodavatelů. Hodnocení probíhá na základě vlastních 

kritérií, mezi které může patřit [4]: 

• kvalita (bezchybné produkty), 

• náklady (tvorba cen, platební podmínky, úroveň ceny), 

• dodavatelská spolehlivost (dodržení množství, dodací pohotovost, 

flexibilita), 

• technické schopnosti (nové technologie), 

• dodavatelský servis (technická podpora, podpora při uzavření zakázky, 

záruky, příprava materiálu, balení aj.), 

• komunikace s dodavatelem, 
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• ostatní (vzdálenost, vztah k životnímu prostředí, dodržování předpisů o 

obalech apod.) [4]. 

Ze strategického hlediska je pro podnik žádoucí nakupovat od dodavatelů, 

kteří si udrží svou konkurenční pozici ve smyslu svých výrobků a služeb. To zajistí 

podniku, že bude nakupovat výrobní postupy postačující nebo lepší kvality, a tím 

si zajistí také svou vlastní konkurenceschopnost. Volba dodavatelů, kteří budou 

dlouhodobě schopni uspokojovat potřeby podniku, zajistí minimalizaci nákladů, 

které souvisí s případnou změnou dodavatele [2]. 

V případě, že má podnik velké množství dodavatelů, je vhodné je rozdělit do 

tří základních skupin A, B a C. Členěním dodavatelů do jednotlivých skupin 

umožní managementu podniku získat přehled o tom, o které dodavatele musí 

pečovat nejvíce, tedy rozdělit hlavní priority. Jedním ze způsobů, jak rozčlenit 

dodavatele do jednotlivých skupin, je Paretova analýza, kdy se vychází z její 

modifikace: 20 % dodavatelů realizuje 80 % nakupovaných objemů. Cílem analýzy 

je členění dodavatelů podle tržeb, objemu a krycích příspěvků [5]. 

Základní tři skupiny dodavatelů jsou: 

1. A dodavatelé – intenzivní spolupráce a pravidelná péče. Do této kategorie patří 

20 % klíčových dodavatelů. Kontakt s těmito podniky je častý a je potřeba s nimi 

pravidelně komunikovat a sledovat jejich rozvoj, systém kvality a výrobní procesy. 

2. B dodavatelé – kontakt je udržován při realizaci dodávek, pozornost jim 

věnovaná je nižší než u dodavatelů A, zahrnuje obvykle 40 – 70 % všech 

dodavatelů. 

3. C dodavatelé – nepravidelně dodávající partneři, dodavatelé nárazových 

objednávek, jejichž realizace není časově náročná [5]. 

Toto členění se týká především velkých podniků s počtem dodavatelů sto a 

více. Samozřejmě je aplikovatelné na všechny typy podniků, které ho mohou 

využít pro ujasnění priorit a stanovení plánů. U malých a středních podniků se 

však očekává schopnost udržet si i s méně důležitými dodavateli bližší kontakt z 

důvodu jejich nižšího počtu [4]. 
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4 ANALÝZA EFEKTIVNOSTI NÁKUPNÍCH PROCESŮ A PŘÍMÝ 

VLIV NÁKUPU NA CASH FLOW 

Efektivnost je jeden ze základních faktorů úspěchu každé společnosti proto 

jsem se zaměřil ve své práci na analýzu faktorů, které vstupují do nákupního 

procesu. V praxi existují různé přístupy k nákupnímu procesu. Abych ve své práci 

demonstroval tyto rozdílnosti, rozhodl jsem se analyzovat 2 různé firmy ve stejném 

odvětví a vzájemně porovnat jejich činnosti v oblasti strategického řízení nákupu.  

Právě vzájemným porovnáním je možno poukázat na silná a slabá místa 

jednotlivých firem. 

4.1 Faktory ovlivňující strategické řízení nákupu 

Strategické řízení zásob obou analyzovaných firem ovlivňuje mnoho faktorů. 

Ve své praktické části se zaměřuji na hodnocení podmínek, jenž si firmy mohou  

samy ovlivnit, tj. nezaměřuji se na makroekonomické vlivy. Na základě vlastních 

zkušeností uvádím činnosti, které nejvíce ovlivňují proces skladování: 

• umístění podniku (dostupná infrastruktura, požadavky bezpečnostních 

limitů, charakter oblasti, úřední omezení), 

• zdroj suroviny (zpracování je nejefektivnější co nejblíže zdroji), 

• velikost skladových prostor (zastavěné/nezastavěné, otevřené/kryté 

sklady), 

• prostor pro manipulaci, 

• vybavenost skladů a jejich technický stav, 

• provozní náklady skladu, 

• plány výroby, zásob a jejich plnění, 

• řízení logistických procesů - doba nakládky a vykládky, 

• smluvní zajištění strategických surovin pro nákup (objednávky, smlouvy na 

dobu určitou, smlouvy dlouhodobé), 

• vliv manažerských dovedností na strategické řízení nákupu surovin 

(osobnost manažera, schopnosti, kvalifikace, zkušenosti, vztahy 
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s dodavateli/odběrateli, výsledky min. let, flexibilita, jazyky). Vliv 

manažerských dovedností budu dále podrobně rozebírat v kapitole 4.4.2, 

• vliv Cash Flow budu dále podrobně analyzovat v kapitole 4.4.1. 

Při analýze interních podmínek obou firem v oblasti skladování jsem výše 

uvedené body zpracoval do tabulky a ohodnotit škálou 1 – 5. Doba nakládky a 

vykládky vykazuje časy nutné k vyložení a naložení každého kamionu v podniku. 

Měření se provádělo jednotkami umístěnými ve vysokozdvižných vozících a 

stopkami na vrátnici v každém z podniků. Sledováno bylo pět dílčích parametrů: 

čekání na vykládku, vyložení dovezených surovin, čekání na nakládku, naložení 

zboží k expedici a odbavení. Tyto data jsem zpracoval do tabulky (viz Příloha 3) a 

následně do grafů (viz Příloha 1 a Příloha 2). Celkový čas nákladního automobilu 

strávený v podniku je určen dobou projetí vrátnicí dovnitř a ven, což má přímý vliv 

na dobu nakládky a vykládky. V případě sjednání cen za čekací dobu 

s dopravcem může být pozitivně ovlivněna výše nákladů spojených s přepravou. 

Pokud zvedneme výkon (efektivita a snížení časů nakládky a vykládky v podniku) 

při více nakládkách, můžeme tím snížit celkový počet kamionů. (snížení nákladů 

společnosti – fixní náklady, náklady na řidiče, leasing, pojištění aj.) Stejný efekt má 

i řízení ve vztahu k množství a produktivitě vysokozdvižných vozíků. Výhodnější a 

jednodušší je časové řízení nájezdových oken pro menší počet kamionů a 

vysokozdvižných vozíků než u vyššího počtu. Uspořený čas je možno využít pro 

činnosti, jako je údržba strojů, úklidy, TPM aktivity apod.) Roční průměr měřených 

časů obou vybraných společností uvádí Tabulka 2. Cílem tohoto měření bylo 

získání průměrné doby strávené nákladního automobilu v areálu podniku. Tato 

získaná hodnota bude sloužit jako výchozí kritérium pro zefektivnění prostojových 

časů v příštím roce. 

Ukazatel přesnosti prodejních plánů je uváděn v procentech, přičemž čím 

vyšší hodnota, tím jsou prodejní plány kvalitnější. Každá společnost by měla 

efektivně komunikovat mezi oddělením výroby, prodeje a marketingu, aby se 

sjednotila hodnota produkce, na což má vliv přesnost prodejních plánů. Tento plán 

přímo úměrně ovlivňuje plán nákupu, zajištění strategických surovin a velikosti 

zásob.  Přesnost prodejních plánů má přímý vliv na working capital a to tak, že 

čím přesnější plány jsou, tím můžeme mít nižší pojistné zásoby. Právě velikost 
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pojistné zásoby znamená menší množství vázaných finančních prostředků. Kvalita 

prodejních plánů má vliv i na efektivnost procesů a produktivitu. Dále nám kvalitní 

plán může poskytnout informaci pro lepší řízení úzkých míst v zásobování v části 

vysoké prodejní sezóny a vykrytí těchto sezónních výkyvů. V opačném případě, tj. 

nepřesném plánu, může nastat kritický nedostatek zásob strategických surovin pro 

výrobu, což může mít negativní finanční dopad. Ve finálním důsledku má řádné 

plnění plánu vliv i na uspokojení potřeb zákazníka, což znamená jeho větší 

spokojenost. 

Tabulka 2 Kritéria hodnocení firem z pohledu strategického řízení nákupu surovin 

 

Z výše uvedené tabulky č. 2 vyplývá, že mezi průměrným ohodnocením 

společnosti A (2,25) a B (2) je minimální rozdíl. Hlubší rozbor jednotlivých kritérií 

však poukázal na určitá specifika a projevily se určité rozdílnosti. Hodnocení jsem 

zvolil dle školního systému, kdy 1 je nejlepší a 5 je nejhorší známkou. 

popis hodnocení popis hodnocení

umístění podniku
průmyslová zóna 
mimo obec 1

okraj města 
(60 tis. obyv.) 3

celková rozloha podniku 400 000 m2 1 200 000 m2 2

plochy nezastavěné 210 000 m2 1  40 000 m2 3

plochy zastavěné (kryté budovy a sklady) 190 000 m2 2 160 000 m2 2

prostor pro manipulaci (nakládku,vykládku) 180 000 m2 1  30 000 m2 3
vzdálenost ložiska zdrojů od místa zpracování 2km 1 25km 3
vzdálenost vlastních skladovacích prostorů
od zpracování nad 300m 3 do 300m 2
splnění bezpečnostních limitů
dle zákona č. 258/2000 Sb 30db 1 40db 2
Využití moderní technologie (vlastní odhad) 75% 2 50% 4
Energetická náročnost výroby 9,1 GJ/t 1 11,1 GJ/t 3
velikost zásob z pohledu Cash Flow
- (volné finanční prostředky) 63,6mioCZK 4 44,3mioCZK 1
přesnost prodejních plánů 88% 2 91% 1
průměrný čas nakládky/vykládky 31min 5 13min 1
kvalita plánování zásobování ner.surovinami dostačující 3 výborná 1
manažerské řízení špatný 4 výborný 1
čas strávený TIR v závodě 2012 (graf-excel) 125min 4 35min 1

zajištění dodávek energií (plyn, elektřina)
dobré
(roční smlouvy) 3

výborné
(dlouh.smlouvy) 1

dopravní infrastruktura - vzdálenost dálnice do 1 km 1 do 15 km 2
dopravní infrastruktura - vzdálenost silnice 1.tř. do 1 km 1 do 1 km 1

dopravní infrastruktura - vzdálenost železnice 
do 1 km
(využíváno) 1

do 1 km
(využíváno) 1

provozní náklady skladů 5 000 000CZK 3 3 000 000CZK 2

dopravní infrastruktura - vzdálenost lodní dopravy
do 25 km
(nevyužíváno) x

do 50 km
(nevyužíváno) x

x - informativní kritérium, pro hodnocení irelevantní 2,25 2

Společnost A Společnost B
kritérium
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Společnost A (Tabulka 2 v levém sloupci), která je zaměřena na geografické 

a logistické parametry srovnání, dosáhla v hodnocení lepších výsledků. Firma má 

tedy lepší předpoklady pro řízení nákupu, a to v podobě větších skladovacích 

prostor a výhodnějšího umístění společnosti. Tyto důležité vstupní faktory jsou 

však u společnosti B (Tabulka 2 v pravém sloupci) nahrazeny vyššími 

manažerskými schopnostmi a dovednostmi, kdy parametry související s kvalitou 

práce manažera vykazují lepších výsledků u společnosti B. Rozdíl u společností 

tedy vidím hlavně v kvalitních lidech, jejich vedení, kontrole a 

manažerskému přístupu k pracovníkům. Vzhledem k tomu, že právě manažerské 

řízení považuji za klíčové z pohledu strategického nákupu surovin, rozhodl jsem 

se problematiku prozkoumat a analyzovat hlouběji, abych zjistil příčiny a případně 

mohl navrhnout zlepšení. 

Vzhledem k tomu, že strategické řízení nákupu nerostných surovin ovlivňuje 

velké množství faktorů, tak jsem se rozhodl vybrat k hlubší a detailnější analýze ty, 

které shledávám jako nejvíce rozdílné a je u nich patrný rozdíl přístupu firmy A a 

firmy B. Jedná se tedy o již zmiňované manažerské řízení a dále vliv strategického 

řízení nákupu surovin na Cash Flow. Těmto faktorům jsou věnovány samostatné 

hypotézy (viz kapitoly 4.4.1 a 4.4.2). 

4.2 Metodika analýzy 

Cílem analýzy stávajícího procesu nejmenovaných firem je vlastní rozbor 

činností probíhajících ve  strategickém řízení nákupu vstupních surovin a návrh 

vlastního opatření vedoucí ke zvýšení efektivnosti, jenž má dopad na snížení lhůt 

dodání, zjednodušení logistického procesu, zlepšení plánování výroby (tím snížit 

pracovní prostoje) a snížení nákladů. 

Pro výše uvedené metody analýzy byla využita data jak primární (tj. vlastní 

sběr dat), tak i sekundární (tj. již získané údaje a informace). Pro zpracování a 

analýzu číselných hodnot byl využit program Excel, některá interní data byla 

zpracována přímo z podnikového systému SAP. 

Metodická analýza byla provedena výzkumem, resp. sběrem dat, a to těmito 

způsoby: 
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• Kvantitativní sběr dat (měření množství zásob, obrátkovosti, logistických 

časů, prostojů, nakládek a vykládek, expedice, poměr dopravních nákladů, 

Cash Flow, množství nabízeného a poptávaného množství, tj. zdali nabídka 

kryje poptávku a jakým poměrem, poměr reklamací, penále). 

• Kvalitativní sběr dat byl uskutečněn: 

a) dotazováním (osobně se autor diplomové práce setkal s kompetentními 

osobami za účelem rozhovorů, hloubkové řešení problému, analýza návrhů 

zaměstnanců na řešení a porovnání jednotlivých firem), 

b) pozorování (monitoring pracovního prostředí, popis prostředí, popis 

systému řízení), 

c) sběr dokumentů a dat (následná analýza dokumentů). 

Všechna analyzovaná data se vztahují ke kalendářnímu roku 2012. Při 

analýze dat byla využita hodnotící škála dle školního systému 1 – 5 bodů, přičemž 

1 je nejlépe a 5 nejhůře. 

4.3 Hypotézy 

Pro svou práci jsem si stanovil dvě hypotézy, které se budu snažit potvrdit či 

vyvrátit. Jedná se o: 

H1 – Strategické řízení zásob pozitivně ovlivňuje Cash Flow (vazba na plán). 

H2 – Naplňování a uplatnění stanovené strategie řízení nákupu vstupních surovin 

ovlivňuje kvalita manažerského řízení. 

4.4 Vybrané analyzované faktory ovlivňující strategické řízení 

nákupu 

Každá společnost by měla efektivně řídit své zásoby, jelikož v nich má 

uloženy finanční prostředky, které by potencionálně mohly být lépe využity v jiných 

strategických procesech společnosti. 
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4.4.1 Strategické řízení nákupu nerostných surovin a jeho vliv na Cash 

Flow (H1) 

Vzhledem k tomu, že sám pracovně působím v oblasti nákupu a pravidelně 

komunikuji a vyhodnocuji Cash Flow, dovoluji si tvrdit, že strategické řízení nákupu 

nerostných surovin ovlivňuje Cash Flow následovně: 

• správně zvolená velikost zásob snižuje finance vázané v hmotných 

prostředcích a zvyšuje volné finance pro další využití (možnost využít 

uspořených prostředků na zásobách pro nové investice a tím se pokusit o 

snížení nákladů vynaložených na výrobu, což může vést k upevňování 

postavení společnosti na trhu), 

• snížení nákladů na skladovací prostory a tím vznik disponibilních financí. 

Díky vhodné strategii řízení nákupu nerostných surovin - zásob se 

minimalizují prostory a snižuje se potřeba financí na pronájem, popř. 

zrušení distribučních center, 

• optimální řízení provozů a údržby skladu snižuje náklady, a tím vznikají 

disponibilní finanční prostředky (snížení nákladů na personální činnost, 

energie, revize, opravy), 

• minimalizace ztrát z důvodů snížení kvality zásob pozitivně ovlivňuje Cash 

Flow (eliminace vícenákladů za zásoby, které mohou být poškozené 

nevhodným skladováním), 

• rychlejší splácení úvěrů či omezení úvěrů nových. Díky disponibilním 

penězům ze správného řízení Cash Flow se snižuje potřeba úvěrů či 

zefektivňuje splácení, popř. zvyšuje bonita u banky. 

Jako vstupní data pro měření Cash Flow byla od společnosti A získána 

celková data v zásobách a to k datu 31.12.2013, jejichž hodnoty vykazuje   

Tabulka 3. 

Tabulka 3 Velikost zásob z pohledu Cash Flow společnost A 

 

Zásoba
(CZK)

Měsíční spotřeba
(CZK)

Pr. denní 
spotřeba

(CZK)
Vykrytí výroby

(dny)
Cíl

(mil.CZK)

Průměr za rok 63 645 751   77 090 976   2 526 400    25,7 60



Bc. Pavel Fleischer: Strategické řízení nákupu vstupních surovin 

2013  27 

Data pro měření Cash Flow u společnosti B byla získána ze skladového 

modulu počítačového systému SAP.  Měření bylo prováděno začátkem každého 

měsíce, přičemž se zpracovávala data předchozího měsíce. Za rozhodný den 

měření budu ve své práci považovat první den následujícího měsíce. Pro mou 

analýzu Cash Flow (Tabulka 4) je nutno sledovat následující veličiny: 

• zásoba  

- zásobou je myšleno peněžní vyjádření nerostných surovin, které jsou 

určeny k dalšímu zpracování či výrobě a jsou disponibilní ve skladovém 

hospodářství dané společnosti. Výstupní hodnota získaná ze systému 

vykazuje aktuální stav zásob k rozhodnému dni, tj. 1. dni následujícího 

měsíce. 

• měsíční spotřeba 

- měsíční spotřebou je myšleno peněžní vyjádření spotřebovaných 

nerostných surovin pro výrobu či další zpracování v daném měsíci. 

Výstupní hodnota je získávána ze systému SAP po ukončení sledovaného 

měsíce. 

• průměrná denní spotřeba 

- tato hodnota vzniká, když měsíční hodnotu podělíme množstvím dní 

daného měsíce. 

• vykrytí výroby 

- vykrytí zásob vyjadřuje počet dní, kdy aktuální hodnota zásoby na skladě 

pokryje potřeby výroby, aniž by došlo k nárůstu zásob. Pro výpočet je 

potřeba znát měsíční hodnotu zásob a měsíční spotřebu. Ukazatel je 

dopočítán tak, že se vydělí zásoba průměrnou denní spotřebou. 

• cíl 

- jedná se o stanovenou hranici surovin ve finančním vyjádření (cílová 

hodnota je určena 1x ročně před začátkem kalendářního roku na základě 

jednání managementu a zástupců oddělení výroby, zásobování, logistiky a 

nákupu). V mém případě byla hodnota stanovena na 45 mil. Kč respektive 

60 mil. Kč. 

Management společnosti B si odsouhlasil jako cíl 45 mil. Kč. Z Tabulky 4 i 

v příloze 4 můžeme vidět, že tato aktivita je řízená a probíhá na měsíční bázi. 
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Společnost B dosáhla stanovených cílů a vychýlila se pouze dvakrát. Odchylka 

nastala v srpnu a byla odůvodněna tím, že došlo k nedostatečnému předání 

agendy z důvodu dovolených. Druhá – prosincová odchylka – není odchylkou 

samovolně vzniklou, nýbrž se jedná o jednorázový příkaz finančního ředitele 

vyčerpat finanční budget v rámci nákupu surovin, a tím si snížit budget na rok 

následující, kdy se předpokládalo zvýšení cen komodit. 

 

Tabulka 4 Velikost zásob z pohledu Cash Flow společnost B 

 

 

Sledování Cash Flow má tedy vliv na řízení volných prostředků vázaných 

v zásobách každé společnosti. Uvolnění vázaných prostředků v zásobách 

můžeme docílit vyjednáním nižších cen za samotné dodávky surovin a obalového 

materiálu. Dále zvýšením úrovně dodavatelského servisu, což je plnění 

objednávek tzv. „On time“. Dalšími možnosti nastavení procesu, které nám 

ovlivňují Cash Flow je zřízení konsignačních skladů. Jedná se o sklad dodavatele 

v našem podniku, kdy jsou zásoby majetkem dodavatele až do doby spotřeby. Tím 

se snižuje množství peněz vázaných v zásobách a čas dodání. Dalším faktorem 

ovlivňujícím Cash Flow je vyjednání pojistné zásoby u dodavatelů, což opět 

můžeme vyjádřit jako finanční zvýhodnění pro naši společnost (kdykoliv odebere 

odběratel zásobu, tak ji dodavatel doplní na stanovenou výši a tím eliminuje 

výrobní lhůty i šetří finance). 

Zásoba
(CZK)

Měsíční spotřeba
(CZK)

Pr. denní 
spotřeba

(CZK)
Vykrytí výroby

(dny)
Cíl

(mil.CZK)
01.2012 43 864 233   77 447 878    2 498 319       17,6 45
02.2012 38 956 449   76 531 922    2 639 032       14,8 45
03.2012 38 835 067   69 934 445    2 255 950       17,2 45
04.2012 41 085 477   79 941 828    2 664 728       15,4 45
05.2012 42 279 667   87 318 318    2 816 720       15,0 45
06.2012 44 238 500   88 716 979    2 957 233       15,0 45
07.2012 41 305 252   89 819 857    2 897 415       14,3 45
08.2012 47 105 778   88 662 401    2 860 077       16,5 45
09.2012 42 669 910   75 318 376    2 510 613       17,0 45
10.2012 42 861 015   74 199 294    2 393 526       17,9 45
11.2012 41 128 112   84 707 089    2 823 570       14,6 45
12.2012 67 019 553   95 963 296    3 095 590       21,7 45

Průměr za rok 44 279 084  82 380 140    2 701 064       16,4 45
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Nastavení minimálních zásob bez ohrožení výroby má za následek přesunutí 

skladovacích prostor z naší společnosti do podniku dodavatele a možnost využít 

tyto prostory k jiným potřebným procesům podniku. Měření a řízení procesu Cash 

Flow nám pomůže snížit m2 skladovacích prostor a nákladů s tím spojených 

(energie, údržba, lidi). Dále vzniká možnost využít volných prostředků do investic, 

vývoje, marketingu atd. 

4.4.2 Manažerského řízení ve vztahu na strategii nákupu (H2) 

Dovoluji si tvrdit, že manažer musí být vůdčí osobností. Jako základ je 

vyžadována formální autorita, která je dána jeho funkcí a postavením 

v organizační struktuře. Formální autorita koresponduje s přirozenou autoritou, 

kterou manažer získává odbornou kvalifikací, důsledností, morálními vlastnostmi a 

odráží se na pracovní morálku a pracovní vztah nejen k podřízeným. 

Strategie nákupu se liší dle komodit – v oblasti výrobně-zpracovatelského 

průmyslu je to ve společnosti A i B 3-5 roků. Na tuto dobu to by měl být manažer 

smluvně uvázán (rotace manažerů po 5-10 letech), aby byl schopný provést 

analýzu stávajícího stavu, určit si cíle a vhodnou strategii na jejich dosažení, 

průběžně měřit a závěrem také vyhodnotit celý proces. 

V souvislosti se strategií nákupu by měl manažer projednávat nákupní 

strategie s klíčovými dodavateli a teprve po vzájemném projednání a odsouhlasení 

těchto plánů společně definovat dílčí etapy a cíle.  Eliminuje se tím rozdílná vize 

dodavatelsko-odběratelských vztahů, které mohou být klíčové z pohledu strategie 

nákupu a mohou ovlivňovat splnění podmínek. 

Analýza obou manažerů byla uskutečněna několika způsoby.  Nejprve 

proběhl hloubkový osobní rozhovor z pracovního i osobního života. Subjektivně 

jsem poté data zpracoval dle hlavních kritérií hodnocení manažera do Tabulky 5, 

přičemž každou danou vlastnost jsem subjektivně ohodnotil. Kritérii bylo: vzdělání, 

praxe, autorita, vedení lidí, motivace lidí, vedení porad, plánování, organizační 

schopnosti, řešení problémů, rozhodování, empatie, flexibilita, inteligence, 

podnikavost, sebedůvěra, týmová spolupráce, odpovědnost, komunikativnost, 
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znalost cizího jazyka, dodržení slova a zvládání stresových situací. Vzhledem 

k odlišným výstupům hodnocení firem A i B, jež mají souvislost se stylem 

manažerského řízení, dále analyzuji charakteristiky manažerů obou firem. 

Profil manažera společnosti A: 

- Věk:   38 

- Pohlaví:  muž 

- Vzdělání:  vysokoškolské (v oboru) 

- Praxe:   8let 

- Komunikační styl:  expresivní 

- Styl řídící práce: autoritativní 

- vrozené vlastnosti: inteligentní, podnikaví, odpovědný 

- získané dovednosti: absolvované kurzy, jazyky: First Certifikate, Time 

management 

- subjektivní hodnocení: 

a) Klady: 

Je cílevědomý a snaží se plnit úkoly v požadovaném čase. 

b) Zápory: 

Neumí motivovat zaměstnance a jasně definovat cíle. Jeho autoritativní 

vedení lidí nepříjemně ovlivňuje pracovní klima. 

Profil manažera společnosti B: 

- věk:   49 

- pohlaví:  muž 

- vzdělání:  vysokoškolské (v oboru) 

- styl řídící práce:  řídící 

- Komunikační styl: partnerský demokratický 

- praxe:   25let 

- vrozené vlastnosti: vůdčí osobnost, spravedlivý, motivátor, inteligentní 

- získané dovednosti: absolvent kurzu Time managementu, manažerský kurz 

„Řízení projektů“, „Vedení lidí“ a „Motivace“, znalost oboru získaná praxí 

- subjektivní hodnocení: 

a) Klady: 

Je vůdčí osobností, dokáže motivovat a vést lidi.  
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b) Zápory: 

Nedochvilnost, a to z důvodu velkého záběru do všech oblastí. 

Analyzovaná data s ohodnocením jsou součástí Tabulky 5. 

Tabulka 5 Hodnocení manažerů 

kritérium 
Společnost A Společnost B 

hodnocení hodnocení 
vzdělání 1 1 
praxe 2 1 
autorita 2 1 
vedení lidí 4 1 
motivace lidí 3 1 
vedení porad 2 1 
plánování 2 1 
organizační schopnosti 4 1 
řešení problémů 2 1 
rozhodování 2 2 
empatie 3 2 
flexibilita 2 2 
inteligence 1 1 
podnikavost 1 2 
sebedůvěra 1 2 
týmová spolupráce 2 1 
odpovědnost 1 1 
komunikativnost 2 1 
znalost cizího jazyka 1 2 
dodržení slova 2 1 
zvládání stresových situací 3 1 

aritmetický průměr  2,05 1,29 
 

Dovoluji si tvrdit, že manažer společnosti A postrádá přirozenou autoritu i 

zkušenosti k tomu, aby mohl pozitivně motivovat a vést svůj tým lidí, což je dáno 

hlavně tím, že byl brzy jmenován na manažerskou funkci ředitele výrobního 

podniku. Chybí mu praxe z oboru, a jedna z hlavních vlastností tj. práce s lidmi. 

Poté by potencionálně mohl motivovat lidi, kteří by šli za výsledky a obětovali tomu 

více a tím zvedali hodnotu i manažera samotného. Musím však vyzdvihnout jeho 

sebedůvěru.  

U manažera společnosti B musím vyzdvihnout jako jeho největší klad 

osobnosti velkou schopnost motivovat lidi a nadchnout je pro nové úkoly. Jeho 

heslem je vždy udělat z nevýhody výhodu. Dobře si uvědomuje, že pokud 
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profesně a kvalifikačně porostou jeho lidi, bude z toho těžit i on v podobě výsledků 

a budování silných základů pro jeho postavení ve firmě 

Druhá etapa analýzy spočívala v průzkumu spokojenosti spolupracovníků na 

všech organizačních úrovních. Vytvořil jsem dotazník (viz Příloha 13), jehož cílem 

je hodnocení spokojenosti v oblasti spolupráce s daným manažerem. První částí 

dotazníku jsou obecné informace, kdy daný respondent zvolí oddělení, ze kterého 

pochází.  V této části je dobrovolným údajem uvedení svého jména (není to však 

povinné, průzkum je anonymní).  Další část je věnována hodnocení komunikace 

manažera, kdy respondent volí mezi: velmi spokojen, spokojen, nedokáže 

odpovědět (bez názoru), nespokojen a velmi nespokojen. Následující část 

dotazníku se zaměřuje na procesy nákupu. Závěrečné hodnocení v dotazníku se 

týká vnímání nákupního oddělení v dané společnosti. Posledním dobrovolným 

oddílem je část pro vlastní vyjádření, návrhy, připomínky a doporučení 

(dobrovolná). Výsledky jsou zobrazeny v přílohách č. 5-12, které jsou součástí mé 

diplomové práce. 

Dotazník byl rozdělen do 4 částí a byl respondentům rozeslán 

prostřednictvím mailu a systémem Survey Monkey (tj. systém pro zpracování 

firemních dat v oblasti firemního spokojenosti). Tento systém sloužil i k 

samotnému zpracování a výstupem jsou grafy dle příloh 5-12. U obou společností 

jsem oslovil 100 respondentů. První část dotazníku má charakter informační tj. 

zjištění jaké jsme měli procentuální zastoupení a z jakého oddělení. I když byl 

dotazník anonymní, respondenti mohli v této části uvést dobrovolně své jméno. 

Druhá část se týká osobnosti manažera a jeho vnímání ostatními ve firmě. Třetí 

část se se věnuje spokojenosti s nastavením a funkčností nákupních procesů ve 

společnosti. V závěrečné části jsem dotazníkem zjistil, jak je celé oddělení nákupu 

včetně manažera vnímáno, což předpokládám je komplexní a nejdůležitější výstup 

spokojenosti, s kterým by měli manažeři společností pracovat. 
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5 VLASTNÍ NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Vzhledem k tomu, že jsem při svých analýzách rozkryl některá slabá místa, 

pokusím se v následující kapitole navrhnout řešení vedoucí ke zvýšení 

efektivnosti. 

5.1 Vlastní návrhy a doporučení v oblasti Cash Flow 

V oblasti Cash Flow navrhuji pravidelný monitoring plnění plánů zásob na 

měsíční bázi, nikoliv pouze roční vyhodnocení ukazatele. Cash Flow se totiž 

vyvíjí chronologicky a při pravidelném sledování velikosti zásob můžeme 

v daném měsíci optimálně řídit množství vázaných v zásobách. Jednoroční 

vyhodnocení velikosti zásob nám nedokáže odkrýt měsíční odchylky, resp. 

zbytečně vázané finance v zásobách. Závěrem by se dalo říci, že optimální 

řízení Cash Flow vyžaduje jeho pravidelné měsíční měření a řízení. Doporučuji 

tedy firmě A, která ho měsíčně neměří, aby této problematice věnovala větší 

pozornost a případně uplatnila systém  řízení Cash Flow firmy B. Toto sledování 

totiž eliminuje zbytečné hromadění zásob a zamezí tím neúměrnému růstu 

položek v rozvaze. Dostatek hotovosti tvoří nezbytný základ fungování 

společnosti, a proto doporučuji správně řídit zásoby a tím zabezpečovat 

schopnosti „dostát svým závazkům“ a vyhnout se potencionální insolvenci.  

Optimalizace pracovního kapitálu dokáže uvolnit cca 15 % vázaných finančních 

prostředků.  

5.2 Vlastní návrhy a doporučení v oblasti řízení lidských zdrojů 

V oblasti manažerského řízení lidských zdrojů bych doporučil společnosti A 

se zaměřit na zlepšení motivace a komunikace uvnitř společnosti, a to formou 

řízených i neřízených porad na pravidelné bázi.  Zpětnou vazbu, jakožto hlavní 

ukazatel aktuálního stavu vedoucímu k potencionálnímu zlepšení, může manažer 

získat prostřednictvím anonymního dotazníku, který bude pravidelně realizovat. 
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Dále bych firmě A doporučil věnovat větší pozornost odbornému růstu pracovníků, 

protože si dovoluji tvrdit, že je tato oblast zanedbávána. 

U společnosti B bych manažerovi navrhl řídit se dle pravidel „Time 

managementu“, případně absolvovat seminář či školení specificky zaměřené pro 

dle individuální potřeby manažera. 

Dále doporučuji oběma firmám věnovat pozornost rizikům, a to především 

výrobním (nedostatek suroviny), dále sledovat a vyhodnocovat technická rizika 

(TPM - preventivní  opravy a údržby, modernizace zařízení a software), finančně 

ekonomická (controlling nákladů, analýza nákladů) a monitoring konkurence (tržní 

podíly, SWOT analýza apod.).  
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické a praktické.  

V teoretické části bylo poukázáno na význam nákupu, dále zde byly popsány 

činnosti nákupu, souvislosti s dalšími odvětvími a taktéž souvislost se strategickým 

řízením. 

V praktické části této diplomové práce jsem analyzoval proces nákupu dvou 

vybraných firem, které jsem mezi sebou vzájemně porovnal.  Nelze jednoznačně 

stanovit, která z firem byla jednoznačně lepší. Činnost nákupu totiž obsahuje 

mnoho dílčích procesů a souvisí s dalšími odvětvími. V některých dílčích aktivitách 

byla lepší první společnost, v dalších ta druhá. Hlavní rozdíly bych shrnul 

následovně:  

V oblasti řízení Cash Flow mohu na základě analýzy vyzdvihnout firmu B, 

které se pravidelně, tj. měsíčně – věnuje měření a řízení Cash Flow ve vztahu 

k zásobám a tím efektivně alokuje množství vázaných finančních prostředků. 

Oproti tomu firma A neměří velikost zásob a tím nedokáže řídit a stanovit optimální 

Cash Flow. Tento sledovaný faktor má souvislost s manažerským řízením a 

přístupem. Bylo tedy navrženo pravidelné sledování, resp. monitoring plánů zásob 

na měsíční bázi, aby se zamezilo nadměrnému držení zásob a tím zabezpečilo 

optimálnější řízení financí. 

Při analýze manažerského řízení bylo zjištěno následující. Společnost A sice 

disponuje větším množstvím logistických ploch, což je lepším předpokladem pro 

logistické procesy a řízení nákupu, nicméně zde shledávám slabý článek v oblasti 

manažerského řízení. Manažer firmy A postrádá přirozenou autoritu a nedokáže 

správně motivovat a vést tým lidí.  Toto může mít negativní vliv na organizaci 

procesů a z dlouhodobého pohledu znemožnit plnění strategických plánů v oblasti 

nákupního řízení. Oproti tomu společnost B disponuje velmi zkušeným 

manažerem, který dokáže vytvořit příjemné podnikové klima, vytvořit kvalitní a 

spokojený tým lidí a správně zvolenou formou motivace dosáhnout lepších 

výsledků. U společnosti A bylo doporučeno zaměřit se na zlepšení komunikace 
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uvnitř firmy a na zlepšení motivace. U společnosti B dodržovat pravidla Time 

management a dále se vzdělávat. 

Co se týče stanovených hypotéz, závěrem lze konstatovat, že obě hypotézy 

je možno potvrdit. Hypotéza H1 zní „Strategické řízení zásob pozitivně ovlivňuje 

Cash Flow“. Při správném stanovení cílové hodnoty a průběžném měření stavu 

zásob se potvrdilo, že pokud je v zásobách drženo stanovené množství finančních 

prostředků, tak firma má k dispozici volné prostředky a navyšuje tím Cash Flow. 

V případě, že v podniku tento parametr nesleduje a neměří, hrozí zde riziko, že 

společnost může být finančně zatěžována tím, že v zásobách drží volné peněžní 

prostředky (v praxi často nazýváno „mrtvé peníze“). 

Hypotéza H2 říká, že naplňování a uplatnění stanovené strategie řízení 

nákupu vstupních surovin ovlivňuje kvalita manažerského řízení. Tuto hypotézu 

potvrzuji, protože právě manažer a jeho rozhodnutí jsou jedním z důležitých 

faktorů naplňování vizí společnosti a právě manažer udává směr a tempo růstu 

společnosti. V případě analyzovaných firem se ukázalo, že ten manažer, který má 

více praxe a dokáže uplatnit demokratický způsob řízení s apelováním na 

komunikaci a motivaci lidí, dosahuje lepších výsledků mezi zaměstnanci. Dále se 

tento způsob řízení odráží i v plnění plánů, jež má vazbu na všechna oddělení 

společnosti (plánování, výrobu, logistiku, prodej apod.) 

Závěrem lze konstatovat, že strategické řízení nákupu je komplexním 

výsledkem mnoha dílčích podnikových aktivit, kde je potřeba koordinace a 

vzájemné zpětné vazby mezi jednotlivými odděleními.  Dovoluji si tedy ukončit 

mou práci mottem jednoho z manažerů, se kterými jsem konzultoval mou 

diplomovou práci a plně se s těmito slovy ztotožňuji: „Když chci řídit, musím vědět, 

když chci vědět, musím měřit“. 
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