
 
 

  



 
 

  



 
 

 



 
 



 
 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení rizik v dodavatelských řetězcích. Definuje okruhy 

příčin krizových situací a popisuje jednotlivé názory na postup sestavení organizační  jednotky, zvané 

Management Rizik Dodavatelských Řetězců. Rovněž analyzuje pohledy, zaměřující se na postupy při 

budování resilientních dodavatelských řetězců.  Součástí práce je sumarizace názorů na budování 

resilience spolu s vlastním pohledem na tuto problematiku. 

Klíčová slova: Dodavatelský řetězec, rizika, management rizik, management rizik dodavatelských 

řetězců, resilience, agilita 

 

 

 

Abstract 

 

This Bachelor thesis deals with matters of controlling risk in supply chains. It defines circuits of causes 

of risk events and describes several  ideas to build an organization entity called Supply Chain Risk 

Management. It also analyses some views, dealing with methods of building resilient supply chains. 

The thesis includes summarization of ideas tu build resilience coupled with my own point of view to 

this matters. 
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Úvod 

 

V dnešní době existuje opravdu velká množina možností, jak ukojit lidské konzumní libido 

pořízením si věcí, které naplní naše tužby a pokryjí naši spokojenost. Ať je noc či den, léto či zima, 

kdykoli se nám zachce, nakoupíme prakticky cokoli odkudkoli s jediným omezením - našich finančních 

prostředků. Jako zákazníci hledáme své nejvýhodnější prodejce, jako prodejci hledáme své 

nejvýhodnější dodavatele a jako dodavatelé hledáme své nejvýhodnější zdroje. Upravím-li tento 

zjednodušený model tržní hierarchie oddělením svrchní části, zákazníků, dostanu prostředí vzniku  

a vývoje budoucího produktu. Vznik a vývoj produktu, např. karoserie auta, může být následující: 

Na patřičném místě existuje naleziště rudy, ta se musí vytěžit, poté upravit. Upravená ruda  

se převeze do hutního podniku a vyrobí se z ní železo, posléze ocel. Ocel se vyválcuje v tenký plech. 

Plech se vylisuje do patřičného tvaru a jeden z několika tisíc komponentů, tvořících budoucí 

automobil je hotový. Množina ostatních komponentů má až na odlišné „zastávky“ vesměs stejný 

charakter. Vznikají jako výchozí surovina, musí se upravovat, převážet, skladovat, doplňovat, 

vylepšovat, v posledních bodech skládat a prodávat. Takto vzniká dlouhá trajektorie pohybu 

materiálu, ale i informací a peněz, která v průmyslovém světě dostala výstižný název: Dodavatelský 

řetězec. I přes poměrně přesný a jednoduchý popis pohybu materiálu po teoretické stránce, bývá 

v praxi často skutečnost, že výrobci na své zdroje nedohlédnou ne proto, že jsou příliš vzdálené,  

ale protože to nepovažují za nutné. První snahy o prozřívání do celého dodavatelského řetězce se 

objevily během druhé světové války, kdy bylo zapotřebí posílit výrobu zbraní maximalizací jejich 

produkce. Aby byl podnik opravdu výkonný, nestačilo pouze zavelet do výrobních hal a zrychlit tamní 

práci. Stejným poměrem se musely zajistit zdroje a distribuce.  Organizační jednotky takto 

prostupovaly přes celý dodavatelský řetězec a organizovaly jednotlivé pohyby v něm, aby dosáhly 

rychlejšího zajištění zdrojů, rychlejší distribuci a rychlejší výrobu.  

Přestože od uplynutí války uběhlo téměř sedmdesát let, bývá pohled na řízení 

dodavatelských řetězců, i přes prokazatelné výhody, často podceňován a svázán nezájmem podniků 

jej zkoumat. Od té doby se vyvinula řada myšlenek a postojů na řízení řetězců, které bývají 

adaptovány v největší míře velkými nadnárodními společnostmi. Jedna z oněch myšlenek, kterou 

považuji za nejdůležitější a nejvíce přínosnou pro celý řetězec je implementace rizik do řetězce, jako 

hlavních indicií, kudy a jakým způsobem má být uspořádán tok materiálu, informací a peněz, aby 

následky těchto rizik nepředstavovaly pokud možno žádné přerušení chodu řetězce.  Cílem této 

bakalářské práce je definovat základní okruhy možností, jak čelit krizím a určit možné postupy 

 a metody jak vybudovat dodavatelský řetězec, zvládající organizaci rizik na takové úrovni, která mu 

zabezpečí pevnou pozici v tržním prostředí se silnou konkurenční výhodou. 
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1. Supply Chain 

 

Pojem „Supply chain“ neboli dodavatelský řetězec je, jak jsem se zmínil v úvodu, poměrně 

nový pojem používaný v logistických a produkčních okruzích. Jedná se o odchýlení od klasického 

pohledu lineární logistické struktury dodavatelů a vytvoření pohledu kompletní struktury všech 

složek (kterými produkt od samého vzniku až po prodej prochází) do pomyslné sítě. Za složky jsou 

považovány dodavatelé, výrobci, distributoři, prodejci a zákazníci. Výrobní podnik většinou 

představuje ohnisko celé sítě, přes které putuje materiál, informace a peníze. Dodavatelský řetězec 

tak tvoří systém složený z prvků, které lze popisovat, zkoumat i měnit. Dodavatelský řetězec  

se vyznačuje snahou dosáhnout spojitosti a koordinace mezi jeho složkami. [1,11]  

Pojem „Supply chain“ blíže specifikují tyto definice: 

 

Christopher (2005) [1]: Propojení všech vztahů po i proti proudu toku produktů s dodavateli 

 a odběrateli tak, aby se ke konečnému spotřebiteli dostal za nižších dodávacích nákladů. 

Macurová (2011) *11+: Soubor organizací, podniků, které se účastní prováděním  

a plánováním aktivit, které jsou brány jako součást dodavatelského řetězce. 

Kolektiv autorů Canadian Supply Chain Sector Council (2013) [16]: Dodavatelský řetězec 

zahrnuje dodání materiálu výrobě, výrobní produkci a distribuci produktů skrz síť distributorů 

 ke konečnému spotřebiteli. 

Business dictionary.com (2013) [17]: Celistvá síť subjektů, přímo a nepřímo propojených, 

mezi sebou závislých a sloužících stejnému obchodnímu partnerovi nebo zákazníkovi. 

 

Souhrnně lze tedy říct, že „supply chain“ je propojení subjektů, jejich vztahů a aktivit, kterými 

jsou na sebe přímo i nepřímo závislí. Graficky je znázorněno schéma dodavatelského na příkladu 

společnosti vyrábějící počítače. (Obr. 1) 
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Obr. 1, Schéma dodavatelského řetězce podniku vyrábějící počítače,*21,22+ 

 

 

1.1. Výrobní koncepce 

 

Řízení a poznávání svých dodavatelských řetězců bývá zastoupeno nejčastěji u větších 

podniků, kde mohou mít charakter určité výrobní koncepce, kterou si řetězec převezme. Nejznámější 

koncepce jsou popsány níže. 
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1.1.1. Koncepce Masové výroby 

 

 

Typickým znakem této koncepce jsou nízké výrobní náklady zapříčiněné zvýšenou výrobní 

produktivitou. Předpokladem je naprosté přesycení podniku výrobními zdroji, aby mohly být 

navrženy technologie výroby dle motta: „Čím víc, tím líp“.  

Důležitou roli zde hraje zefektivnění výrobního času a především identifikace nevýrobních 

momentů (doprava komponentu produktu po výrobní hale, výměny polotovarů na strojích,…),  

které je třeba zproduktivnit a zaplnit. Velkou pomoc při zaplňování časových mezer činí rozsáhlý 

systém pásových dopravníků, výrazně urychlující práci dělníků, jejíž pravomoc je omezena na jednu 

naprosto specifickou činnost, která je každodenní náplní jejich práce. 

Tato koncepce se dokáže uživit pouze ve velmi rozsáhlém, hladovém tržním prostředí s velmi 

stabilní poptávkou. Zároveň samotná struktura produktů nesmí být příliš složitá a komplikovaná,  

aby na svou výrobu metody masové výroby mohla vůbec aplikovat. Z toho vyplývá, že produkty 

nejvíce vyhovující pro tuto koncepci jsou jednoduché, nenáročné na materiál a skladování. Příkladem 

mohou být mikročipy, kompaktní disky, paměťové karty, šroubky,… *2+ V minulosti dokonce tato 

koncepce byla aplikována na automobilový průmysl, což byl jeden z hlavních důvodů svého velkého 

„boomu“, kdy automobil přestal být jen luxusní zboží a stal se téměř běžnou komoditou. Takovéto 

obrázky maximální výroby, přeplněných skladů a zástupů dělníku provádějící pouze svou specifickou 

činnost zůstaly díky stále se zhoršujícím ekonomickým podmínkám v učebnicích dějepisu. Přesto 

některé prvky masové výroby u automobilového průmyslu přežily dodnes ve formě mechanizace, 

standardizace, specializace strojů. Příklady společností, u kterých převládala tato koncepce,  

byly Ford Motors Company, Singer Manufacturing, Ball Brothers Glass Manufacturing Company. [2] 

 

1.1.2. Koncepce „Time based“  

 

V předešlé koncepci jsem upozornil na důležitost, redukovat nevýrobní momenty, o které se celková 

produkce v závislosti na jejich velikosti snižuje. Tyto momenty jsou pro koncepci Time based, neboli 

koncepcí založenou na čase, naprosto klíčovou veličinou, která je pojímána jako největší ztráta  

v produkci. Tyto nemateriální časové ztráty jsou organizovány, redukovány s vyšší prioritou než přímé 

ztráty materiální. Předpoklady pro tuto koncepci jsou různé programy jakosti, vyšší úroveň znalostí 

pracovních sil, pro dosažení pracovní flexibility a možností sebekontroly, metody value-stream 

mapping, organizující tok informací a materiálů na základě prioritních hodnot.  
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 Produkce adaptující touto koncepci nedovolí vyrábět větší objemy. Výrazně se upřednostňuje 

kvalita nad kvantitou. Produkty bývají složité, navrhované a propracované do všech detailů. Typická 

je produkce typu „One of a kind“ jako výroba drahých sportovních vozů, cyklistických kol, ale 

 i telekomunikace a software. Konkrétní organizace fungující pod koncepcí TB jsou: Trek Bicycle 

Corporation, Intel, 3M Corporation,   Xerox,  Domino Pizza, Honeywell   Federal   Express, AT&T, 

Pearle Vision. [2] 

 

1.1.3. Koncepce „Mass customization“ 

 

 S narůstající konkurencí a tím rozšířeným výběrem produktů, máme jako zákazníci tendenci 

 si vybírat a upravovat produkty tak, aby celkový užitek z koupě byl co nejvyšší. Koncepce „mass 

customization“ (MC) neboli masové úpravy, umožňuje vyrábět produkty ve velkém množství, levně  

a zároveň splnit individuální požadavky zákazníků, čímž zapadá do velmi flexibilních koncepcí. 

Základem je vysoce modularizovaný produkt, který je adaptabilní se širokou škárou různých 

komponentů. Princip je podobný jako při objednávání si např. horského kola. Zákazník zvolí základní 

rám. Ostatní komponenty jako kola, převodovka, vidlice, atd., jsou poskytovány jako zcela 

kompatibilní k rámu kola, a tudíž záleží jen na vkusu a finančních možnostech zákazníka, jak konečný 

produkt bude vypadat.  Veškeré komponenty, které má podnik k dispozici ve velkém množství, neboť 

je může libovolně kombinovat s rámy jiných druhů a designů. Výrobní proces takovýchto 

komponentů má lehký nádech koncepce masové výroby, nicméně individualita konečného produktu 

sestrojeného z potřeb zákazníka zapříčiňuje vznik této samostatné koncepce, která je typická pro trh 

s elektronikou, převážně počítačů a mobilních telefonů. Představiteli koncepce MC jsou: Dell, 

Hewlett-Packard, Paris  Miki,  Lutron,  Planters. [2] 

 

1.1.4. Koncepce „Lean“ 

 

 Dlouhou dobu spoustě evropským a americkým ekonomům vrtalo hlavou, jak je možné,  

že japonské firmy, vzhledem k poměrně malé rozloze státu, jsou tak úspěšné. Odpověď spočívá 

především v jejich diametrálně odlišném pohledu na řízení podniku. 

 Pro tento způsob je typické držení svých zásob na minimu. Vychází z japonské filosofie 

Kanban, která tvoří jádro koncepce „lean“ neboli zeštíhlováncí. Ačkoli charakteristickým znakem této 

koncepce je držení zásob na co nejnižší potřebné úrovni, jedná se pouze o důsledek základní 

myšlenky: eliminovat ztráty.  Jako ztráty jsou zde myšleny veškeré výrobní kroky, materiálního 
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 i nemateriálního charakteru, které nepřináší výnosy, na rozdíl od koncepce TB, kde eliminace ztrát 

probíhá v drtivé většině pouze v časové úrovni.  

 Mechanismy k docílení „Lean“ koncepce by se daly rozdělit do dvou základních. Aplikování 

produkce řízené poptávkou (Demand-driven) a Just in time systémů. Oba dva mechanismy společně 

redukují: aktivity, které nejsou pro chod podniku nezbytné, již zmíněné zásoby, pracovní sílu, čas 

dodání produktů a nadměrnou produkci. 

 Do procesu redukce celkových ztrát je zařazen i proces navyšování kvality produkce  

a samotných produktů. Nekvalitní produkty a jejich části způsobují časté reorganizace, opravy, které 

působí jako silná brzda celkové produkce. Právě proto některé firmy řídí koncepci „Lean“ pomocí 

jakostních parametrů (Quality-driven). Využívá se zde mechanismů jako Total  Quality  Management, 

Poke Yoke, Total Productive   Maintenance, 5S, SMED, Kaizen,  Quality, Circle. 

 Nejznámějším představitelem této koncepce je Toyota. Dále Seagate, Samsung, Toshiba. [2,3] 

 

1.1.5. Koncepce „Agile“ 

 

 Pokud základní myšlenka koncepce „Lean“ je eliminovat ztráty, u koncepce „Agile“ jí bude 

rychlá schopnost změny, adaptace na externí vlivy trhu. Vše má směřovat k neustálému hledání 

optimální cesty, která se v daném okamžiku nabízí jako nejvýhodnější. Dokonalá integrace informací 

ohledně produktu, decentralizovaná organizace, rychlá formace partnerských vztahů, to vše  

je znakem „Agile“. Právě na ony partnerské vztahy internistů a převážně externistů, je zde brán 

největší důraz. Aby tyto vztahy mohly fungovat, je zapotřebí sdílet veškeré informace spojené 

s produktem, se všemi složkami výroby, dodavatelského řetězce a mít schopnou pracovní sílu, která 

těmto informacím nejen dokáže porozumět, ale také se dokáže na jejich základě velmi rychle 

adaptovat. „Agile“ koncepce je tedy založena na informacích. Impulzy ke změnám v podniku  

(k agilitě) udává: spokojenost zákazníků, jakostní požadavky, minimalizace nákladů, rychlost dodání, 

výrobní čas, rychlost zavádění nových produktů. Vzhledem k vysoké flexibilitě se tyto řetězce 

vyznačují kratší délkou oproti ostatním řetězcům. 

 Nejvhodnějšími adepty pro tuto koncepci jsou nadnárodní korporace s dynamickým  

a volatilním tržním prostředím, typickým pro globální ekonomiku. Vzhledem k poměrně novému typu 

koncepce zatím není mnoho firem, které by ji adoptovali. Zatím se jí drží například společnosti: 

Vanguard Medica, Britvic Soft Drinks a  Remmele  Engineering. [2,3] 
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1.1.6. Koncepce „Green“ 

 

 Stále větší procento lidí si uvědomuje nepříznivou situaci životního prostředí a s tím  

se rozvíjející potřeba jej chránit. Ve spojení s průmyslem je toto pojetí vnímáno spíše negativně, 

neboť se v podnicích skládá z různých zákazů, pokut, sankcí a jiných peněžních ztrát a omezení. 

Přesto je zde možnost jak tento „zelený“ fenomén převézt do konkurenčních výhod. Koncepce 

„Green“ vychází vstříc myšlence ochrany životního prostředí. Podnik se takto nesetkává se řadou 

omezení ze stran vlády a úřadů, čímž má z hlediska těchto institucí zajištěnou plynulost výroby.  

 Ve výrobě je zde kladen důraz na používání materiálů snadno recyklovatelných, s dlouhou 

životností, nenáročných na energii a bez toxických látek. Důraz je zde také kladen na vazbu 

s odběratelem např. ekologická likvidace starého produktu. V současné době jsou alespoň částečně 

prvky této koncepce adaptovány společnostmi Catepillar, General Motors, Ford Motors. [3,18] 

 

 

1.1.7. Koncepce „Resilient“ 

  

 Snižování nákladů nemusí být vždy nejlepším řešením jak udržet podnik 

v konkurenceschopném a dlouhodobě ziskovém stavu. Kdyby na podnik nepůsobili externí vlivy trhu, 

dokázal by fungovat na základě svého optimalizovaného, ideálního plánu. Bohužel tržní prostředí 

stálé není a mnohdy výrazně zasahuje do výroby a prodeje. Vlivy tržního prostředí mohou vyústit  

v krizovou situaci různé závažnosti. Koncepce „Resilient“ se tedy zabývá jakými metodami onu 

krizovou situaci (míněno vlivy tržního prostředí) obejít a vrátit chod podniku do původních kolejí. 

 

  

2. Definice rizika 

 

 K porozumění celé problematiky resilientní koncepce a správném pochopení metod jejího 

budování, je zapotřebí znát základní atribut, se kterým je tato koncepce úzce spojena. Tím je míněno 

riziko.  

 (Warers, 2011) [4]: Riziko vzniká na základě nejisté budoucnosti, ve které se mohou objevit 

nečekané události. Pokud se takovéto nečekané události objeví, vždy způsobí určitý druh škody 

v určitém rozsahu. 

 (Rowe ,1980) [23]: Předpoklad pro nečekané a nechtěné dopady, vznikající určitou událostí 

nebo aktivitou.  
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(Chiles a Mackin, 1996) [24]: Riziko odkazuje na možnost ztráty. 

  

ČSN ISO 31000 [19]: účinek nejistoty na dosažení cílů 

  

 (Smejkal, Rais,  2010) [19]: riziko všeobecně chápeme jako možnost, kdy s určitou 

pravděpodobností dojde k události, která se liší od předpokládaného stavu nebo vývoje. 

 

Riziko se dá rozčlenit na několik druhů. Paní ing. Macurová dělí rizika na základě dvou pohledů. První 

je rozhraní v logistickém řetězci: rizika uvnitř organizace, rizika vzájemných vztahů mezi organizacemi 

a rizika vnější. Druhý pohled vychází z pohybu informací, hmoty a peněz v řetězci: rizika fyzických, 

finančních a informačních toků [11].  M. Christopher rozdělil rizika do pěti vzájemně propojených 

oblastí: Rizika plynoucí z dodávek, rizika plynoucí z poptávky, rizika procesu, rizika plynoucí z řízení, 

rizika z prostředí [1].  

  Pro naše účely budou rizika rozděleny do dvou základních a jednoduchých skupin: Rizika 

vznikající mimo řetězec a rizika vznikající uvnitř řetězce. 

 

2.1. Rizika vznikající mimo řetězec 

  

 Následky rizik spadajících do této skupiny jsou připisována přírodním živlům, poruchám, 

terorismu a sociálním nepokojům, které přímo přeruší určitý bod v cestě produktu od jeho vzniku  

až po odebrání zákazníkem. Stalo se tak například při stávce asi sta dělníků, pracujících v západních 

přístavech spojených států. Lodě zásobující Státy asijským zbožím, nemohly být odbaveny a zároveň 

byly přerušeny dodavatelské dráhy vedoucí z Asie do Evropy skrz Státy. Vyřešení celé situace  

a zaběhnutí stabilního toku dodávek, jak tomu bylo před stávkou, trvalo půl roku. [4] 

 U předešlého příkladu se sice dalo předpokládat jisté napětí a tudíž celou stávku 

předpovědět, ovšem většina krizových situací spadajících do této kategorie, se dá takto předpovědět 

pouze s velmi malým časovým odstupem. Jejich následky zpravidla prudce přeruší dodávky, 

respektive zapříčiní nemožnost fyzického dodání zboží. Tyto rizika vyvolávají v podnicích velké obavy, 

neboť nedávají mnoho prostoru na jejich přípravu, často udeří rychle a způsobují obrovské ztráty 

nejen na samotné distribuci zboží, ale v případě živelných katastrof jako požár, povodně, 

zemětřesení, může být zdemolován celý, nebo část výrobního podniku.  
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2.2. Rizika vznikající v řetězci 

 

 Následky rizik nemusí vždy zcela přestřihnout dodavatelskou dráhu. Způsobí, ačkoli 

nepříjemné, přesto jednodušeji řešitelné problémy. Příkladem může být pokles poptávky po velkých 

SUV automobilech v důsledku stále se zvyšující ceně pohonných hmot. Pokud společnost, která tyto 

vozy vyrábí, neposílí inovační procesy a nenalezne vhodné kompromisní nebo kompenzační řešení, 

které produkt vyzdvihne a přesvědčí zákazníka o koupi, stojí před vážnou hrozbou, že stále klesající 

poptávka po jejich produktech způsobí krach. 

 Tato rizika často vznikají uvnitř podniku z důvodu špatného naplánování, chyb řízení,  

ze strany dodávek, poptávek, nekvalitní optimalizace. Špatná orientace v ekonomických ukazatelích, 

modelech předpovídajících vývoj poptávky, optimalizačních nástrojích, nekomplexních pohledech  

na rizika, vede k jistému přiškrcování drah hladkého průchodu celého produktu, vyznačující  

se převážně ve zbytečných peněžních ztrátách. 

 

3. Riziko v dodavatelském řetězci 

 

 Problém většiny podniků je ten, že si jsou vědomi převážně rizik v podniku, popřípadě  

v řetězci. Ty se snaží samozřejmě eliminovat na minimum [1]. Paradoxně tento fakt nedává smysl, 

neboť rizika spadající do této kategorie nejsou tak závažná jako rizika vznikající mimo řetězec. Mít 

dokonale naplánovanou linku na produkci, mající okamžitý odbyt může byt k ničemu v případě,  

že předčasně napadnutý sníh zasáhne distribuční kamióny, nevybavené zimními pneumatikami. 

Samotný podnik je z pohledu produktu jen malou časovou zastávkou. Jeho cesta v podobě materiálu 

či komponentů před výrobou a cesta od výroby k zákazníkovi jsou daleko rozsáhlejší jak prostorově, 

tak časově. Pole činných rizik tedy pokrývá celý dodavatelský řetězec a působí zde rizika jak 

ekonomicko-výrobní, tak rizika mechanická. Míru rizika v dodavatelských řetězcích popisuje hypotéza 

[6]: 

 H1: Čím více citlivých prvků na rizika se v dodavatelském řetězci nacházejí, tím je riziko 

podniku jak ze strany dodávek, tak ze strany poptávek vyšší. 
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3.1. Důvody proč jsou dodavatelské řetězce více citlivé na rizika 

 

Je vymezeno několik okolností, které mají dodavatelské řetězce společné a které v sobě ukrývají 

potenciál různých druhů krizových situací. 

 

 

3.1.1. Orientace na výkon, nikoli na efektivitu 

 

Takto vypadá typický industriální model dvacátého století. Vyrábět v maximálním množství bez 

přesné nadefinované optimalizace produkce vycházející z poptávky, či odbytu. Trh se od té doby stal 

značně nestabilnějším a podniky postupně začaly přebírat asijské logistické metody typu Just-in-time, 

čímž se závislost na odběrateli zesílila [1].  Zde je třeba zvolit bilanci mezi výkonem a efektivitou. 

Za nízkých nákladů vyrábět hodně a efektivně se produktů „zbavovat“. 

 

3.1.2. Globalizace dodavatelských řetězců 

 

 Možnosti vyspělé dopravy zapříčinily jisté odklonění od lokální produkce a umožnily 

rozvrstvení produkce dnes již na celé planetě. Není výjimkou, že výrobní kroky jako např. těžba, 

výroba polotovarů, konečné montáž a prodej mohou všechny probíhat na odlišných kontinentech. 

Důvodem jsou nižší lokální náklady a to i přesto, že polotovar cestuje třeba přes půl planety. 

Nevýhody a s tím přicházející rizika se projevují v prodloužení „Lead time“, přeskladnění a vyšší 

pravděpodobností výskytu zastaralých produktů způsobené zdlouhavou přepravou. [1,4] 

 

3.1.3. Soustředěné podniky a centralizovaná distribuce 

 

 Tento důvod souvisí s globalizací. Podniky přestávají být komplexní a soustředí se na výrobu 

úzkého kruhu součástí produktu. Ty se v tomto případě nashromáždí z několika zemí (u větších 

podniků i z několika kontinentů) a smontují tam, kde je to finančně nejvýhodnější. Takovéto podniky 

soustřeďující se na vysokou produkci jedné nebo malého okruhu součástí, ztrácejí svou flexibilitu. 

Rizika náročných transportů jsem již zmínil. Současně probíhá snaha o centralizaci distribučních uzlů 

v místech největšího odběru produktů. [1] 
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3.1.4. Outsorcing 

 

 Vysoká náročnost řízení podniku, spolu se stále se zvyšujícími se nároky odběratelů, prakticky 

neumožňuje, aby podnik veškeré služby s ním spojené prováděl sám. Pomocí externích sil, které si 

podnik pronajímá, se zužuje okruh organizačních činností ve prospěch lepšího soustředění se  

na produkt. Podnik nemusí nakupovat kamióny a organizovat jejich cesty, nemusí zaměstnávat 

lektory např. cizích jazyků, aby zvýšil jazykové vybavení svých zaměstnanců, nemusí vlastnit sklady,… 

Neexistuje téměř žádná činnost, na kterou by se nedalo použít služeb externistů. Vedle výhod 

ušetřených nákladů, preciznější práce, rychlosti, atd. s sebou nesou takovéto služby jistý potenciál 

pro rizika. To největší je ztráta kontroly nad organizací externích partnerů. [1,4] 

 

3.1.5. Redukce dodavatelů 

 

 V případě, že podnik nalezne spolehlivého dodavatele, který splňuje veškeré kritéria pro 

bezproblémový chod podniku, stane se tento dodavatel důležitým partnerem s velkou prioritou 

odběru svých služeb a materiálů. Podniky proto nemají potřebu investovat čas a peníze hledáním 

jiných dodavatelů v případě jejich spokojenosti. Riziko, které se nabízí v takovéto silné vazbě podniku 

s dodavatelem, kterému je takto skrytě přidělena nepřiměřeně velká důvěra, je v selhání jeho služeb. 

Podnik by tak neměl šanci pokračovat v produkci, neboť by neměl z čeho vyrábět. [1] 

 

 

4. Management rizik dodavatelských řetězců (MRDŘ) 

 

Správná organizace dodavatelského řetězce v období krize dokáže podnik postavit do silné 

konkurenční výhody. Na základě tohoto faktu je v zájmu všech společností, aby svůj sortiment 

pracovních činností rozšířili o útvar sloužící právě k organizaci podniku v období krizové situace neboli 

management rizik dodavatelského řetězce. Jeho užitečnost je naprosto zřejmá z následujícího 

příkladu. 
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4.1. Ericsson a Nokia 

 

 Následující příklad krásně vysvětluje proč je zapotřebí zakomponovat organizaci rizik  

do strategie společnosti. Porovnává organizační systém dvou nadnárodních společností: Finské Nokie  

a Švédského Ericssonu, které byly postihnuty stejnou krizovou situací.  

 17. března roku 2000 udeřila prudká bouře do centra Nového Mexika. Blesk způsobil požár ve 

skladu dánské společnosti Phillips. Než byl požár uhašen, způsobil škody na silikonových plátech pro 

tisíce budoucích telefonů. Voda a kouř způsobili další škody na mikročipech, na kterých Nokia  

a Ericsson plánovali 40% odběr. O tři dny později organizační systém Nokie ve Finsku odhalil jisté 

nesrovnalosti v dodávkách. Obchodní manažer se po telefonátu do Mexika dozvěděl o celé situaci,  

o které se díky velkému tamnímu rozruchu nemohl dozvědět dříve. Poškozený dodavatel ho ujišťoval, 

že do týdne bude vše zotaveno. Nokia nicméně zorganizovala, nehledě na zboží Ericssonu,  

aby všechny funkční čipy, které katastrofu přežily, byly zaslány pouze jí. Vyslala také manažera 

k subdodavatelům v Americe a Japonsku, aby zajistila prioritní status dodávek čipů. Situace 

s vyhořelým skladem se nakonec ukázala jako mnohem horší a prodloužila se o několik měsíců. 

Reakce Nokie do budoucnosti na celou situaci byla jednoznačná. Zvýšila kontrolu dodávek 

z týdenních period na denní.  

 Ericsson se o celé události dozvěděl také poměrně brzy, nicméně se nechal uklidnit 

dodavatelem. Brzy si uvědomil, že sklad ještě dlouho fungovat nebude. Činit začal až začátkem 

dubna. Ericsson také neměl žádného vedlejšího dodavatele. Několik dnů tak byla celá společnost 

držena v šachu. Ztráta se pohybovala okolo 400 miliónů dolarů. [7] 

  

 

4.2. Management dodavatelských řetězců (MDŘ) 

 

 Forker (1997) [25+: MDŘ znamená bližší koordinaci a konfiguraci obchodních procesů mezi 

dodavateli a odběrateli tak, aby mohl být produkt poskytnut odběrateli efektivně a pohotově. 

  

Kannan, Tan (2005) [26+: Úspěšný MDŘ posiluje vztah mezi dodavatelem a odběratelem, přičemž 

zvyšuje spokojenost odběratele. 

 Chin S. Ou (2011) [8]: Management dodavatelských řetězců znamená bližší koordinaci  

a konfiguraci obchodních procesů mezi dodavateli a zákazníky, aby produkt mohl být poskytován 

efektivním a pohotovým způsobem 
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 Kaynak a Hartley (2008) [20]: Management dodavatelských řetězců je složen z interních 

praktik uvnitř podniku a externích praktik, které vytváří organizační vazby integrující podnik 

s dodavateli a zákazníky 

 

 Z definic je zřejmé, že MDŘ je organizační orgán s velmi širokým polem způsobilosti. MDŘ  

se snaží dosáhnout určité koordinaci mezi podnikem a všemi dílčími složkami dodavatelského řetězce 

(dodavatelů, subdodavatelů, zákazníků). Všechny tyto složky jsou díky MDŘ organizovány řízeny. 

Vychází z předpokladu, že dokonale koordinující dodavatelský řetězec bude v konečném důsledku 

ziskovější než jeho dílčí složky zvlášť. [1] 

 Jeho hlavní náplň by se dala shrnout do těchto základních aktivit: 

 

 Plánování dodavatelského řetězce 

 Organizace změn dodavatelského řetězce 

 Operativní jednání MDŘ 

 

Plánování dodavatelského řetězce z časového pohledu spadá do dlouhodobých aktivit, 

strategie. Jeho podoba zastává ideální stav pohybu materiálu a produktu po všech složkách 

dodavatelského řetězce bez jakéhokoli omezení ze stran poptávek i materiálů. Výsledkem je ideální 

podoba dodavatelského řetězce. 

Organizace změn dodavatelského řetězce spadá do taktických, neboli středně dlouhých 

aktivit. Plánované změny jsou zde implementovány do reálného dodavatelského řetězce podniku. 

Dochází ke kombinaci technologických vylepšení, inovací produktů, principů Total Quality 

Managementu a jiných metod snižující celkové náklady, synchronizovanou práci dodavatelů  

a subdodavatelů. Při této aktivitě, kdy teoretický stav transformuje v reálný, dochází ke zvýšenému 

výskytu rizik řetězce a ten se tak nachází ve fázi největší zranitelnosti. 

 Operativa MDŘ jsou postupy, kontroly, analýzy mající dohled nad každodenním chodem 

dodavatelského řetězce s cílem, mít dobře vyvážený podíl nabídky a poptávky na trhu. [7] 

 

4.3. Management rizik  

  

 Management rizik má, na rozdíl od organizačních odvětví dodavatelských řetězců, vymezené 

konkrétní požadavky ve formě normy ISO 31000:2010 Management rizik-principy a direktiva.  

 Tyto požadavky mohou být aplikovány na všechny typy rizik bez ohledu na jejich povahu  

a následky. Implementace je zcela subjektivní. Norma nepodporuje uniformní management rizik pro 
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všechny druhy společností. Klíčové, pro konkrétní podobu managementu rizik jsou jejich vlastní 

individuální potřeby. Na normu neexistují žádné certifikáty. [9,10] 

 

Norma rozděluje management rizik do třech částí: 

 

 Principy managementu rizik 

 Organizační rámec managementu rizik 

 Procesy managementu rizik 

 

4.3.1. Principy managementu rizik 

  

Pro efektivní funkci managementu rizik, bylo vytvořeno 11 vlastností (principů), které by měl 

podnik splňovat [9,10,11]: 

a) Tvoření hodnot 

b) Integrální součást organizačních procesů 

c) Součást rozhodovacích strategií 

d) Explicitní zaměření na nejistoty 

e) Zachování systematičnosti, strukturovanosti a časového plnění 

f) Založení na nejlépe dostupných informacích 

g) Přizpůsobitelnost 

h) Zohledňování lidských a kulturních faktorů 

i) Transparentnost 

j) Dynamika a schopnost rychlé reakce na změny 

k) Napomáhání neustálého zlepšování podniku 

  

4.3.2. Organizační rámec managementu rizik 

 

 Všechny principy musí být systematicky seřazeny do koloběhu činností, tvořící rámec řízení 

rizik [9,10,11]: 

 

Přijetí závazku organizace – Návrh okruhu organizují rizika – Implementace managementu rizik – 

Monitoring a kontrola okruhu organizující rizika – Kontinuální vylepšování okruhu organizující rizika 
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4.3.3. Proces managementu rizik 

  

  Na základě stanoveného organizačního rámce následuje vymezení interaktivního  

a dynamického procesu řízení rizik. Vztahy v něm znázorňuje obr. 2. 

 

Obr. 2, Schéma procesu řízení rizik dle normy ČSN ISO 31000:2010, [9,10,11] 

 

4.4. Management rizik dodavatelského řetězce 

 

 MRDŘ hledá a analyzuje možná rizika, mající dopad na dodavatelský řetězec a podává řadu 

doporučení, které by měly být zahrnuty do strategie podniku a sepsány do dokumentu krizového 

řízení. Aktivita MRDŘ je dvojího typu. Buď bude využívat tradičních metod a adaptovat je do 

aktuálních situací, nebo bude vymýšlet nové strategie a politiky vedoucí k ideálnímu „zkrocení“ 

krizové situace. Potom hovoříme o tzv. Enterprise risk managementu [1]. 

 Přesný význam pojmu MRDŘ, vzhledem k poměrně mladému vývoji samotných 

dodavatelských řetězců, leží víceméně v teoretických rovinách. Pozorováním jeho znaků bylo 

vymezeno pět pater integrace MRDŘ, rozdělených na základě jeho výskytu v dodavatelských 

řetězcích [4]: 

 

1. Žádná podoba managementu rizik se v dodavatelském řetězci nenachází 

Komunikace  

a  

konzultace 

Sestavení kontextu 

 

Identifikace 

Analýza 

Zhodnocení 

Posuzování rizik 

Ošetření rizik 

Monitoring 
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2. Základní podoba řízení rizik je obsažena v logistice pouze v některých separovaných 

složkách dodavatelského řetězce 

3. Řízení rizik je obsaženo v širší škále logistických funkcí, nicméně pořád pouze v některých 

separovaných složkách dodavatelského řetězce 

4. Management rizik je zahrnut a koordinován u všech nejdůležitějších složek 

dodavatelského řetězce. 

5. Management rizik je zahrnut do všech složek dodavatelského řetězce 

 

Většina podniků se v této oblasti zastavila na prvních dvou patrech. Přesto pomalu roste podíl 

těch, které dosáhnou patra třetího. Na čtvrtém patře je velmi malé zastoupení a o dosažení pátého 

patra dosud nejsou potvrzeny žádné informace. (Waters, 2011) [4] 

Hlavním cílem managementu rizik dodavatelských řetězců je zapříčinit co nejplynulejší tok 

materiálů a produktů dodavatelským řetězcem i přes nepříznivé krizové situace. Dílčí cíle MRDŘ jsou 

[4]: 

 

 Shromáždění všech právních, regulačních, smluvních a sociálních požadavků  

pro rizika 

 Zapuštění managementu rizik jako funkce MRDŘ 

 Zajištění vhodných zdrojů, systémů, možností a infrastruktury pro MRDŘ 

 Nalezení nejlepších praktik MRDŘ s relevantními postupy, informacemi, 

technologiemi a plány 

 Využití těchto praktik pro nalezení, analýzu a plánování reakcí na rizika, které spadají 

do managementu dodavatelských řetězců 

 Monitorování stavu dodavatelského řetězce a vynalézání jeho nových efektivních 

metod   

 Kooperovat se všemi složkami dodavatelského řetězce a tím získání společného, 

pevného postoje vůči rizikům 

 

Z těchto dílčích cílů vychází najevo, že MRDŘ se nezabývá pouze eliminací rizik. 

Pravděpodobnost jejich výskytu je v podniku stejná jako bez tohoto organizačního orgánu. Vymyslet 

systém dodavatelských řetězců, na který nepůsobí žádné riziko v praxi ani není možný. Hlavní význam 

a celý smysl myšlenky MRDŘ spočívá ve způsobu reakce na krizové situace. 
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5. Postupy budování managementu rizik dodavatelských řetězců 

 

Jednotný návod na sestavení efektivního řízení rizik zatím není známý. Může mu však 

posloužit výčet názorů na jeho sestavení od několika autorů, kteří se touto problematikou 

zabývají. 

 

5.1. Kroky MRDŘ podle M. Christophera 

  

 M. Christopher rozdělil kroky managementu rizik do sedmi základních [1]: 

 

 Pochopení dodavatelského řetězce 

 Vylepšení dodavatelského řetězce 

 Identifikace nejvíce rizikových částí (vazeb a uzlů) dodavatelského řetězce 

 Organizace nejvíce rizikových částí dodavatelského řetězce 

 Udělat dodavatelský řetězec transparentním 

 Sestavení týmu spravující dodavatelský řetězec 

 Spolupráce s dodavateli a odběrateli  

 

5.1.1. Pochopení dodavatelského řetězce 

 

 Tento krok vede k vymezení pole činností managementu rizik. Většina podniků nevidí svůj 

řetězec dodávek v plném rozsahu. Fixují se na své hlavní dodavatele, popřípadě subdodavatele, 

externisty atd., jejichž působení je silně spojeno s chodem podniku. Jinými slovy neberou v potaz 

fakt, že chod podniku může být silně závislý na jednom, určitém dodavateli, který může být ve stejně 

závislém vztahu se svým vlastním dodavatelem, čímž se riziko teoreticky zdvojnásobí. Pokud májí být 

krizové situace organizovány, musí organizační složky znát dodavatelský řetězec od samotného 

počátku až po samotný konec a tím získat rozhled nad celou „hrací plochou“. 

 

5.1.2. Vylepšení dodavatelského řetězce 

 

 Vylepšování dodavatelského řetězce spočívá v jeho zjednodušení, zvyšováním spolehlivosti, 

redukcí variability a komplexnosti. Na základě těchto atributů, nikoli na základě nejnižší ceny 
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poskytnutí materiálů, by se rovněž měli vybírat dodavatelé, tvořící jednoduchou a spolehlivou síť. 

Nabízí se zde hlavní nástroje variability: Metoda šesti sigma, index komplexnosti. 

 

5.1.3. Identifikace nejvíce rizikových částí dodavatelského řetězce 

 

 Dodavatelský řetězec je třeba si představit jako síť, kde uzly tvoří samotné subjekty jako 

dodavatele, odběratele, podniky, sklady. Provazy, které uzly spojují, představují fyzický tok materiálu, 

informací, peněz. Smyslem tohoto kroku je stanovit, které uzly, provazy, jsou nejvíce rizikové, 

respektive kde by následky jejich selhání měly největší dopad na podnik. Vzhledem k velkému 

množství jednotlivých uzlů a provazů v reálném dodavatelském řetězci, měla by identifikace probíhat 

v předem definovaných okruzích:  

 

 Dlouhotrvající dodací lhůta 

  Jediný dodavatel, subdodavatel bez zařízené alternativy 

 Závislost na specifické infrastruktuře (IT technologie, způsoby dopravy 

 Hustá koncentrace subjektů a toků mezi dodavatelem a zákazníkem  

 Překážky, přes které materiál či produkt musí téct 

 Vysoký stupeň identifikovatelného rizika 

 

Hlavním nástrojem je metoda Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), která je daleko 

účinnější ve spojení s „filosofií“ Total Quality Managementem (TQM). 

 

5.1.4. Organizace nejvíce rizikových částí dodavatelského řetězce 

 

 V případě, že rizika jsou již identifikována, otvírá se pole možností, jak nadále ovlivnit chod 

podniku zmírňováním jejich následků a jinými faktory, zasahujících do jejich organizace. Podle 

předem definované vážnosti jejich následků, je určen rozsah změn, opatření, které bude teba 

v podniku provést. V extrémních případech je zapotřebí změnit i celou strukturu dodavatelského 

řetězce. Klasické otázky, které jsou v tomto stupni kladeny, jsou: Je možné odstranit překážky? 

Mohou být redukovány? Projeví se inovace v jejich redukci? 

 Otázky jsou základem i pro hlavní nástroj tohoto kroku. Je jím metoda Příčin a následků. 

V tomto případě její modifikace „Asking Why“ neboli v položení progresivních otázek na konkrétní 

následky. Dalším nástrojem může být Statická kontrola procesu. 
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5.1.5.  Udělat dodavatelský řetězec transparentním 

  

 Netransparentnost dodavatelského řetězce způsobí neznalost jednotlivých složek 

dodavatelského řetězce následujících, ale i předchozích kroků. Tato neznalost spěje k nízké míře 

flexibility a prodlužuje čas reakce na nepříznivou situaci. Soustředěnost jednotlivých operačních 

buněk by se neměla omezovat na pouhé provádění své činnosti. Tento stupeň se tedy zabývá tokem 

informací z jednotlivých uzlů do celé sítě dodavatelského řetězce. Kámen úrazu paradoxně není 

technologického charakteru, nýbrž spočívá v přesvědčení jednotlivých uzlů sdílet své informace 

s celou sítí. 

 Transparentnosti se dá dosáhnout pomocí nástrojů Radio Frequency Identification (RFID), 

Trackingových systémů, celkovým sdílením informací. 

 

5.1.6. Sestavení týmu spravující dodavatelský řetězec 

 

 Ve většině podniků vládne snaha o organizaci subjektivních rizik, vlastních rizik, převážně 

finančního charakteru. Tyto rizika jsou vnímána jako největší potenciální ohrožení podniku. Pokud 

tedy existuje skupinka pracovníků, pracujících jako organizační složka rizik, zaměřují se převážně na 

takto pojímaná rizika. Fakt, že největší rizika a tím největší ohrožení leží v prostoru celého 

dodavatelského řetězce, není často brán v potaz. Týmy musí pracovat s jasně vymezeným 

transparentním dodavatelským řetězcem. Mají k dispozici informace ze všech složek řetězce  

a informují o důležitých okolnostech potřebné jednotky.  

 Hlavním nástrojem týmu spravující dodavatelský řetězec je registr rizik a pravidelné správy  

o průběhu toku dodavatelským řetězcem. 

 

5.1.7. Spolupráce s dodavateli a odběrateli 

 

 Pokud podnik disponuje dobrým managementem rizik, má sice velkou konkurenční výhodu 

oproti ostatním, nicméně pořád budou existovat jisté mezery v podobě rizik na místech, kde 

organizační složky managementu rizik nedohlédnou. Ideální stav řízení rizik nastane až v případě,  

kdy všechny složky dodavatelského řetězce budou spolupracovat. Dodavatelský řetězec by měl mít 

společně se všemi jeho složkami stejné cíle. Organizační složky managementu rizik by měly mít zájem 

o názory, dodatky všech složek dodavatelského řetězce, složky by se aktivně měly podílet  

na determinaci rizik popřípadě jejich řízení. Spolupráce mezi složkami popřípadě mezi jednotlivými 
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managementy rizik těchto složek povede k vybudování velmi silné organizační sítě zabezpečující chod 

podniku za téměř jakýchkoli okolností. 

 Jako nástroj tohoto stupně může posloužit standardizace požadavků, výkonu nebo systémy 

Supply Chain Relationships in Action (SCRIA). 

 

 

5.2. Kroky MRDŘ podle D. Waterse 

 

 Waters staví své kroky na základě třech jádrových elementů, tvořící zároveň oblast 

posuzování rizik managementu rizik dle normy ISO 13000:2010. Tyto tři jádrové elementy adaptuje 

do dodavatelských řetězců [4]: 

 

 Identifikace rizik dodavatelského řetězce 

 Analýza rizik dodavatelského řetězce 

 Návrh vhodných postupů vůči rizikům 

 

5.2.1. Identifikace rizik dodavatelského řetězce 

 

 Nalezení rizik v dodavatelském řetězci vede přes dokonalé pochopení jeho aktivit a vztahů. 

Tímto způsobem se odkryjí veškeré nedostatky a ohrožení, které se tak stanou objektem zkoumání 

organizační složky řízení rizik.  

 Hlavním nástrojem, se kterým se v tomto bodě pracuje, je řada databází vedoucí k vymezení 

rizik. 

 

5.2.2. Analýza rizik dodavatelského řetězce 

 

 Vymezená rizika je třeba rozčlenit na základě jejich vlivu na dodavatelský řetězec. Hlavní dva 

faktory, rozhodující o následné organizaci konkrétních rizik, jsou pravděpodobnost výskytu těchto 

rizik a závažnost jejich následků v případě, že nastanou. Organizační složky by neměly pouze snižovat 

riziko, nýbrž vymyslet postupy dodavatelského řetězce v případě reálného udeření krizových situací. 

 Rizika jsou seřazena od nejzávažnějších po méně závažná. Nástroji jsou tedy analytické 

metody umožňující seřadit rizika na základě předem definovaných priorit a rozsahem možných 

následků. 
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5.2.3. Návrh vhodných postupů vůči rizikům 

 

 Organizační složky v tomto bodě mají k dispozici veškerá determinovaná rizika a možné 

postupy, jak na ně reagovat. Smyslem tohoto stupně je rozhodnout, jaký možný postup je pro podnik 

nejlepší. Možností reakce na rizika je celá řada. Nejčastěji jsou vybírána ze stanovisek preventivních 

(snižující pravděpodobnost výskytu konkrétního rizika) a umírňujících (snižující následky krizových 

situací). Než padne rozhodnutí o postupu, uplyne jistá čekací doba, ve které se intenzivně 

nashromažďují aktuální informace ohledně krizové situace, aby rozhodnutí bylo založeno na  

co nejobjektivnějších datech. 

 Výstupem tohoto bodu je konkrétní postup na krizovou situaci. 

 

5.2.4. Kroky MRDŘ 

 

 Konkrétní kroky od samotného hledání rizik po kontrolu funkčního MRDŘ, spočívají 

v rozbalení tří jádrových elementů. Jádrové elementy popisují pouze obecně, jak by v kostce měla 

vypadat organizace rizik. D. Water tyto elementy rozčlenil do čtrnácti konkrétních kroků.  Popis 

jednotlivých kroků je vzhledem k podobnosti předchozích postupů v kapitole 6.1, jen ve zkrácené 

verzi. 

 

Identifikace rizik dodavatelského řetězce 

  

 Pochopení a uznání důležitosti managementu rizik a jeho integrace do dodavatelského 

řetězce, příprava infrastruktury a organizačních jednotek. 

 Analýza aktuální podnikové organizace rizik, postoje a politiky vůči rizikům, srovnání přínosu 

v případě zavedení aktivního MRDŘ. 

 Definice strategie rizik dodavatelského řetězce, udávající postoj, cíle a metody vůči rizikům. 

 Provedení celkového auditu podniku a detailní popsání dodavatelského řetězce. Součástí 

tohoto kroku je nadefinovat, odkrýt celý rozsah dodavatelského řetězce. 

 Využití exaktních metod nacházející rizika v jednotlivých operacích jak potenciální,  

tak aktuální. 

 

Analýza rizik dodavatelského řetězce 

 

 Definice pravděpodobnosti konkrétního výskytu krizových situací. 
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 Analýza následků možných jevů, událostí, které mohou nastat a determinace jejich hodnot. 

Modelace vztahů mezi riziky, jevy, následky a možnostmi na jejich reagování 

 Přiřazovat priority na základě jednotlivých následků rizik (jejich rozsahu a míry ovlivnění 

podniku). Takto seřazeným rizikům následně přiřadit prostředky a aktivity. 

 

Návrh vhodných postupů vůči rizikům 

 

 Vytvoření vhodné odezvy na rizika, výpis alternativních řešení a zvolení těch nejvhodnějších 

 Plánování implementace odezev na rizika: shromáždit prostředky, připravit personál, 

definovat jednotlivé procedury,… 

 Monitoring všech operací za účelem kontroly jevů s riziky spojených, popřípadě 

zaznamenáním náhodných jevů vyskytujících se v řetězci. 

 Implementace reálné reakce na rizika na místa v řetězci, kde organizační složky vyhodnotily 

jejich potřebu. Monitoring a kontrola správné implementace a využití všech aktivit 

potřebných k řízení těchto rizik. 

 Snaha o neustálé vylepšování definovaných odezev na rizika za účelem dosažení nejlepších 

možných odezev, reakcí na nepříznivé podmínky. 

 Opakování celého procesu za účelem vytvoření cyklického charakteru všech organizačních 

kroků. 

 

5.3. Kroky MRDŘ podle kolektivu autorů Cranfieldské univerzity 

 

Postup k dosažení úspěšného řízení rizik dodavatelského řetězce je v tomto případě pouze 

vnesením účinného a již fungujícího managementu rizik v podniku do problematického prostoru 

dodavatelských řetězců. Na rozdíl od předešlých kroků MRDŘ, které celou organizaci rizik budují 

vesměs „na zelené louce“, udávají autoři Cranfieldské univerzity doporučení a širokou škálu nástrojů 

k lepší organizaci rizik na podnikové prostředí, kde se s riziky již aktivně pracuje. Tři základní kroky 

mají charakter vylepšujících prostředků pro implementaci managementu rizik do dodavatelských 

řetězců [7]. Veškeré postupy řízení rizik byly vytvořeny na základě rozsáhlé studie v prostředí 

leteckých společností. 

 

 Výkonná identifikace rizik 

 Zahrnutí širšího dodavatelského řetězce do organizačních aktivit 

 Vytvoření prostředí sdílených dat 
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5.3.1. Výkonná identifikace rizik 

 

 Základem pro dobrou organizaci rizik je informace o nich. Vzhledem k jejich množství, je 

zapotřebí mít vyvinutou velmi rozsáhlou databázi rizik s výkonným organizačním systémem jejich 

identifikace.  V případě, že podnik dokáže předvídat nejen jednotlivá rizika a jejich následky, ale  

i všechny zdroje vzniku rizik, disponuje silnou konkurenční výhodou. Složitě získané informace 

ohledně rizik, jejich ohodnocení a rozdělení může sloužit jako samotný produkt, poskytnutý 

společnostem s dlouhotrvajícími následky určitých rizik. Prodej takovéhoto „řešení“ může vytvořit 

zcela nový ziskový tok do podniku.  

 

5.3.2. Zahrnutí širšího dodavatelského řetězce do organizačních aktivit 

 

 Rozšíření organizačního pole poskytuje více relevantních informací o jednotlivých rizicích, jak 

již bylo popsáno výše. Velké společnosti mají částečně tento krok zahrnut v podobě standardů ISO 

9001, TQM, EFQM. Přesto vznikají nové standardy specializující se zvláště na dodavatelské řetězce 

jako je Supply Chain Relationship in Action (SCRIA) vyvinutý britským sdružením společností 

zaměřujících se na letecký průmysl. 

 

5.3.3. Vytvoření prostředí sdílených dat 

 

 Schopnost organizovat široké pole dodavatelského řetězce lze pouze v případě, že jednotlivé 

subjekty poskytnou ty správné informace organizačním jednotkám. Systém sdílených dat ze všech 

potřebných oblastí tento tok informací nejen zaručí, ale posílí veškeré nástroje, se kterými MRDŘ 

pracuje. Veškeré nástroje jsou popsány v tab. 1. 

 

5.3.4. Studie rizik vojenského letectva 

 

 Armáda se podotýká s velmi širokou škálou rizik jak běžných, tak naprosto extrémních. 

Z tohoto důvodu se konkrétně armádní letectvo stalo terčem zkoumání rizik dodavatelských řetězců.  

Bylo zvoleno 47 respondentů, pracujících v manažerských funkcích leteckých společností vyrábějící 

letadla pro armádu. Získávání informací bylo koncipováno tak, aby vedle zjištění hlavních zdrojů 

zranitelnosti dodavatelského řetězce, byly vytyčeny ty body, kde zodpovědnost respondenta 

dovoluje do konkrétní problematiky zasáhnout.   

 Výsledky výzkumu byly sumarizovány do těchto kritických faktorů úspěchu: 
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 Rozhodnutí zaměřená na náklady 

 Jakostní požadavky 

 Plnění, soudržnost plánu dodávek 

 Vztah s dodavatelem 

 

Jednoduše řečeno je třeba být levnější, lepší, rychlejší, bližší. [7] 

 

 

5.3.5. Implementace nástrojů managementu rizik do dodavatelského řetězce 

 

 Na základě rozhovorů s manažery leteckých společností byla navrhnuta matice obsahující 

veškeré používané nástroje managementu rizik, přiřazena jednotlivým kritickým faktorům úspěchu 

(viz kap. 6.3.4), pohybujících se v základních třech aktivitách managementu dodavatelského řetězce 

(viz kap. 5.2). 

Díky této kombinaci vzniká praktický pohled na konkrétní podobu MRDŘ znázorněn v tab. 1 (viz 

přílohy). 

 

5.3.5.1. Hlavní překážky implementace managementu rizik do dodavatelského 

řetězce 

 

 Velkým problémem MRDŘ je vedle samotných rizik, převážně těch stochastického, 

nepředvídatelného charakteru, samotná interpretace MRDŘ. Největší překážky, které podnikům 

brání v dosažení účinného MRDŘ nepochází od zdrojů samotných rizik, ale od lidské neschopnosti 

organizovat. Jedná se o tyto tři překážky [7]: 

 

 Terminologie  

 Školení personálu 

 Netransparentnost dodavatelského řetězce 

 

Celá teorie, terminologie okolo dodavatelských řetězců je velmi mladou záležitostí. 

V současné době existuje celá řada, mnohdy odlišných teorií, názorů, co je to dodavatelský řetězec  

a jaká jsou v něm rizika. Terminologie je poměrně nejednotná a záleží na autorovi a jeho 

zkušenostech, jaké priority bude při organizaci rizik zastávat. 
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Pokud má v celém dodavatelském řetězci působit silná koheze a koordinace, musí to samé 

platit i pro jeho nejmenší prvky, personál. Dosáhnout tohoto stavu je díky volné terminologii o to 

obtížnější. 

Vztahy v dodavatelských řetězcích podniků nejsou dostatečně jasné a transparentní, čímž  

se výrazně snižuje kvalita organizování rizik. 

 

5.4. Vlastní kroky MRDŘ 

 

 Spojením cyklických prvků toku informací (Waters) a pevnou strukturou lineární souvislosti 

(Christopher), založenou na praktických zkušenostech (Cranfieldský kolektiv), může teoreticky 

vzniknout systém zaručující ještě silnější konkurenční výhodu než jednotlivých pohledů odděleně. 

MRDŘ je dle mé koncepce koncipován tak, aby tvořil nejsvrchnější rozhodčí orgán a měl pravomoc 

formovat kompletní dodavatelský řetězec dle svých usnesení. 

Obr. 3 prezentuje vlastní pohled na strukturu a kroky k úspěšnému fungování MRDŘ. 

 

 

5.4.1. Organizační složka dodavatelského řetězce 

 

 Princip tohoto týmu spočívá v jeho jednoduchosti. Jedním z jeho hlavních úkolů je hned ze 

začátku eliminovat tři hlavní překážky implementace MRDŘ popsané v kapitole 5.3.5.1. Koncept 

samotného řízení dodavatelských řetězců musí být naprosto jasný, jednotný, aby správný smysl 

pochopili jak řídící jednotky, tak řady nejnižších pracovních pozic. Tohoto stavu je možné docílit 

pouze navržením velmi jednoduchého modelu dodavatelského řetězce. Celý model vychází 

z předpokladu, že složky dodavatelského řetězce budou ochotny odevzdat část své tržní svobody 

orgánům MRDŘ, které jim za to zajistí stálý odbyt produktů a hlavně stabilní pozici na trhu. Tímto 

způsobem se vybudují pevné a organizovatelné vztahy v řetězci s jednou organizační složkou, mající 

pravomoc řídit tok materiálů, peněz, informací a produktů. Kroky této složky jsou: 

 

 Nalezení všech vztahů dodavatelského řetězce, jejich popis 

 Určení základních pravidel, vytyčení činností jednotlivých článků dodavatelského řetězce 

 Zajištění fungující infrastruktury včetně zaškolení personálu 

 Zajištění fungujícího sdílení veškerých dat se všemi složkami dodavatelského řetězce 

  

5.4.2. Složka organizace rizik 
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 Je-li udána struktura pravidel dodavatelského řetězce, připravená po všech stránkách 

přizpůsobovat se pokynům organizačních jednotek, je třeba udávat směr chodu podniku. O to  

se stará odvětví řízení rizik, kde probíhá identifikace, analýza a hledání vztahů mezi rizikem a jeho 

dopadem na dodavatelský řetězec. Veškeré kroky spojené s tímto týmem probíhají cyklicky, čímž  

se výrazně zefektivní. Rizika jsou analyzována ve všech okruzích kritických faktorů úspěchu (viz kap. 

6.3.4) plus fyzické prostředí podniku. Základní identifikace a analýza nebude probíhat pouze 

v podniku, ale v každé složce řetězce zvlášť. Na rozdíl od organizačního týmu dodavatelského řetězce, 

který se nachází v podniku, jakožto hlavnímu bodu řetězce, je tým organizace rizik rozdělen do všech 

složek (samozřejmě, že elementární složky jako trafiky, obchody, nejmenší dodavatelé budou mít 

jeden tým zahrnující určitý okruh takto podobných složek). Každý uzel má tedy svůj tým rizik. Výrazně 

se tím posílí identifikace rizik i ve vzdálených sférách řetězce. Díky dokonalému sdílení dat, budou 

všechny týmy rizik moct spolupracovat a vydávat směrodatné postupy. Kroky toho bodu jsou: 

 

 Vytvoření týmů rizik ve všech složkách řetězce 

 Identifikace rizik 

 Sumarizace a záznam všech rizik řetězce 

 Analýza rizik 

 Vytvoření směrodatných postupů 

 

5.4.3. Tým udávající rozhodnutí 

 

Rozhodnutí musí vycházet od skupiny lídrů, mající široký přehled o teorii rizik  

a dodavatelských řetězců zároveň. Rozhodnutí musí plynout přímo z navrženého směrodatného 

postupu týmu rizik. Prostor pro vlastní interpretaci takovéhoto postupu je zde velmi malý. Jedná se  

o přeložení výstupů týmu organizující rizika do jednoduchých a konkrétních pokynů, předaných 

organizačnímu týmu dodavatelského řetězce a následné kontroly jeho činnosti. Kroky týmu jsou: 

 

 Převzetí návrhů směrodatných postupů 

 Vytvoření zjednodušeného postupu implementace postupů do chodu řetězce 

 Implementace postupů do řetězce 

 Kontrola obou týmů 

Vzhledem k náročnosti koordinace a dosažení jednoty celého dodavatelského řetězce, není 

jeho cílem vybudovat jej příliš flexibilním, co se týče počtu a zastoupení jednotlivých jeho složek. 



 

- 29 - 
 

Veškerá flexibilita musí být zachována uvnitř řetězce. Jednotlivé složky jsou nahrazovány novými 

pouze v opravdu krajních případech. Preferuje se vybudování stabilní struktury, do které je věnováno 

patřičné úsilí, neustálé školení a vylepšování spolupráce celého řetězce tak, aby v období krize byl 

schopen rychle a efektivně reagovat. 

 

 Obr. 3, Systém MRDŘ dle vlastní úvahy 

 

6. Budování resilientního dodavatelského řetězce 

 

 Aktivity MRDŘ a jsou často brány jako synonymum k resilienci dodavatelských řetězců. 

Řetězec, který se označuje jako resilientní, má vyvinutý silný MRDŘ, který je zároveň jeho hlavním 

organizačním hybatelem. Být resilientní, na rozdíl od běžného organizování rizik, znamená mít 

schopnost vrátit tok řetězce zpět do funkčního stavu v případě úderu následků rizik. U resilientních 

řetězců je to převážně tato schopnost, na kterou je kladeno vysoké úsilí MRDŘ. Vychází z faktu, že  

i ten nejlépe navrhnutý řetězec se vždy setká s řadou neočekávaných událostí. 
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6.1. Resilienční trojúhelník 

 

 Podstatu resilience nejlépe vystihuje následující schéma. (Obr. 4) 

 

 

 Obr. 4, Schéma resilienčního trojúhelníku, [12] 

 

Celé pole je pokryto činnostmi MRDŘ. V momentu t0  udeří nečekaná nebo nevyhnutelná 

událost, která způsobí přerušení plynulého chodu řetězce. Do tohoto momentu jsou aplikovány 

převážně preventivní opatření. V intervalu t0  až t1 probíhá reorganizace, mající za cíl co nejrychleji 

navrátit chod řetězce do původního stavu. Body počátku krizové situace (t0), jejího největšího 

dopadu na řetězec (50) a stavem, kdy je dosaženo původního stavu (t1), tvoří pomyslný trojúhelník, 

jehož rozměry indikují kvalitu resilience dodavatelského řetězce. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

        

Q-produkce 

T- čas 

 

 

 

 

50

0 

0 T 

Produkce podle 

optimálního 

výrobního plánu 

100 

  

 100  

 

                  

Q 

Projev následků 

krizové situace 

Procesy 

odstraňující 

následky krize 

Návrat produkce 

do optimálního 

výrobního plánu 

Resilientní 

trojúhelník 



 

- 31 - 
 

6.2. Metody budování resilientních dodavatelských řetězců 

 

 Vedle sestavení kvalitního MRDŘ je při budování řetězce za potřebí, zaměřit se na konkrétní 

priority utvářející ono chtěné dosažení resilientního charakteru. Názorů a pohledů na strukturu 

jednotlivých metod a principů existuje celá řada. 

 

 D. Waters jako první krok vystihuje důležitost pochopení samotné problematiky rizik a jejich 

sloučení s podnikem. Není možné rozšiřovat teorie řízení rizik u dodavatelů v případě, že nejsou 

dokonale zvládány na vlastním pracovišti. Až poté je možno rozvíjet MRDŘ s následujícími 

obohacujícími okruhy. Při navrhování modelu řetězce je důležité potlačit efektivitu ve prospěch 

resilience. Ačkoli tyto pojmy nejsou doslova protikladnými, nese s sebou resilience řadu 

charakteristik, otupujících efektivitu. Autor mezi ně řadí i samotnou prevenci před riziky. S tím souvisí 

paralelní uspořádání důležitých toků materiálů, produktů a připravenost na nečekané události 

předem připraveným záložním opatřením a zvýšenému množství zásob. Paralelní systém toků je 

sestaven na základě vypočtených hodnot spolehlivosti jednotlivých elementů (výrobních operací, 

dopravy,…), aby se tok při přerušení jednoho uzlu mohl plynule přelít na uzel druhý. Resilienci posílí  

i určitá míra agility v podobě standardizace produktů a výrobních operací, preferování výroby  

na zakázku před výrobou na sklad, odložení některých operací až na potvrzení odběru zákazníkem, 

schopnost rychlé reorganizace výrobních operací, zrychlováním výroby a dodávek. Pohled na velikost 

samotného dodavatelského řetězce rovněž ovlivňuje schopnost vypořádat se s riziky. Waters 

preferuje zmenšení řetězce eliminováním počtu jeho složek a zkrácením vzdáleností mezi nimi. Tedy 

hodně složek na malé ploše. Sníží se tím pravděpodobnost vzniku rizik přímo uvnitř řetězce. Vztahy 

v takovémto řetězci musí být založeny nejen na výborné kolaboraci, ale i na dobrých partnerských 

vztazích. Dodavatel je ve své podstatě přítel podniku. Podnik mu může důvěřovat, může se na něj 

spolehnout. Dobré vztahy posílí chod řetězce v krizi a pomohou ho výrazně zprůhlednit. Podnik by 

měl mít vlastní organizační orgán řídící vztahy s dodavateli „Supplier Relationship Management“, 

který by se staral jak o upevňování vztahů, tak o hledání vztahů nových. [4] 

 

M.Christopher vidí smysl resilience převážně v rychlosti zotavení chodu dodavatelského 

řetězce, přerušeného krizovou situací. Celá reakce na krizi musí probíhat velmi dynamicky. Základem 

je velmi dobře fungující a hlavně rychlý přístup k informacím. Resilienci tvoří čtyři základní pilíře: 

politika dodavatelského řetězce, kolaborace, agilita a kultura MRDŘ. 

 Politika je nejobsáhlejší a tvoří ji samotné pochopení celého dodavatelského řetězce, jeho 

popsání, hledání a analýza rizik, jejich záznam do databáze rizik a hledání rovnováhy mezi efektivitou 
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a přebytkem. Jsou zde rovněž zastoupeny kritéria hledání a hodnocení dodavatelů, péče o ně  

a metody podporující jejich rozvoj.  

Druhý pilíř, kolaborace, předpokládá, že pomocí rychlého sdílení dat a informací jdoucích 

ruku v ruce s dobře spolupracujícími složkami, bude dosaženo jistého druhu inteligence 

dodavatelského řetězce. Plánování spolupráce tvoří druhou část pilíře. 

 Třetí pilíř, agilita, se stará o přehlednost a rychlost provádění konkrétních změn. Zde je jádro 

dynamického resilientního chování, zodpovědné za mrštnost řetězce.  

Čtvrtý pilíř, kultura MRDŘ, je personálního charakteru. Zhotovuje se zde tým zodpovědný za 

kontinuální chod řetězce. Dále jsou zde definovány odpovědnosti jednotlivých organizačních 

jednotek, které zde na základě zvážení všech rizik tvoří svá rozhodnutí. [1] 

 

Profesor Yossi Sneffi shrnul dosažení resilience do třech kroků: Přebytek, flexibilita, společná 

kultura.  

Nejjednodušší dosažení resilience je vytvořením přebytku v podobě dodavatelů, materiálů, 

informací ve všech složkách řetězce. Zároveň je tato metoda velmi nákladnou a souží pouze 

k dočasnému řešení krizové situace. Není tedy vhodné, aby bylo jediným.  

Druhým krokem je zajištění flexibility. Jedním ze způsobů jak ji dosáhnout je standardizace 

procesů. Rozšíří se tím pole možností různých kombinací jak proces přeorganizovat  je-li to zapotřebí. 

Rychlost takovéhoto přeorganizování posiluje paralelní uspořádání operací. Flexibilitu vylepšuje také 

zanechání produktu v před-dokončeném stavu, aby mohl být na základě požadavků ze strany 

poptávky přizpůsoben. Spolupráce a vzájemná informovanost je získaná pomocí budování si dobrých 

vztahů s dodavateli. Řetězec by neměl být větší než je schopnost podniku vytvořit si v něm dobré 

vztahy.  

  Posledním, třetím krokem je budování společné kultury. Zaměstnanci musí být informování  

a zapálení do své práce. Rozdělení organizačních pravomocí je rozšířeno i mimo řady organizačních 

pracovníků do řad pracovníků v procesu, čímž se řetězec stane do určité míry samoregulační a tím 

daleko odolnější a rychleji reagující vůči nepříznivým situacím. [13] 

 

Kolektiv autorů U. Rowbottom, C. Buntrock a H. Hanesson se snaží navodit moderní pohled 

na resilienci pomocí třech kroků: potlačovat následky krize, organizovat globální toky, předpovídat 

poptávku.  

Potlačování následků krize může probíhat pouze v rozsáhle spolupráci dodavatelů v řetězci. 

Právě dodavatele jsou zde bráni jako klíčové složky řetězce. Organizační složka dodavatelů spolu se 

správnou předpovědí poptávky, umožňující samokontrolu, monitoring, výběr a hodnocení 

dodavatelů, tvoří jeden z nejúčinnějších nástrojů resilience. Preventivní opatření je zajištěno řadou 
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předpovědních modelů a zkoumáním prostředí řetězce. Neustálým problémem je nedostatek 

informací způsobený slabou průhledností řetězce. Aby byl řetězec resilientní, musí se dokonale 

zprůhlednit.  

Druhým krokem je organizace globálních toků. Jedná se o organizační uspořádání dopravních 

toků, které jsou taženy a tvořeny poptávkou. Hledají se nejlepších komunikace a tvoří se spolehlivé 

předpovědní modely možných rizik.  

Třetím krokem je předpovídání poptávky. Autoři předešlé dva kroky považují za metody 

směřující k budování agility. Resilience, dle nich, se projeví až zde, v kroku třetím, jehož hlavní rysy 

jsou velmi podobné s klasickým managementem rizik. Vyhodnocují se zde jednotlivá rizika, pracuje se 

převážně s analýzou ABC a usiluje se o dosažení co největšího množství spolehlivých informací 

v řetězci tak, aby podnik dokázal předpovědět místa silné poptávky. Resilience celého řetězce je dle 

autorů vytvořena z převažující části pomocí agility. [14] 

 

 Britská auditorská společnost Deloitte vyzkoumala, že resilenci lze vybudovat v řetězci, který 

má pevně ukotvené čtyři základní pilíře dodavatelského řetězce: Flexibilitu, transparentnost, 

kolaboraci a kontrolu.  Resilience je chápána jako cyklický děj identifikace, determinace, 

rozčleňování, rozhodování a monitorování rizik. Po nálezu rizik dochází k jejich zhodnocení. Vybírají 

se pouze rizika s  možným dopadem určitého rozsahu a na základě těch probíhají reorganizace. Na 

rizika se pohlíží pesimistickým způsobem možných dopadů, aby byl podnik připraven na nejhorší. 

Velký důraz je kladen na předem nadefinovaný model rizik a jejich následků na řetězec. Postupy 

resilience probíhají v drtivé většině v podniku. [15] 

 

 Každý z pohledů se v něčem mírně odlišuje. Některé hlavní charakteristické rysy jednotlivých 

pohledů znázorňuje tab. 2 
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 Tab. 2, Sumarizace názorů autorů na resilienci 

Autor 
Metody uvnitř 

podniku 
Metody v řetězci 

Metody mimo 

řetězec 
Priority 

Konkurenční 

výhoda 

D. Waters 

 Pochopení smyslu 
řetězce 

 Standardizace 

 Preventivní 
opatření 

 Paralelní toky 

 Agilita 

 Zmenšení a 
zhuštění  

 Kolaborace 

 Hledání 
potenciálníc
h partnerů 

 Filosofie 
řetězce 

 Dobré 
vztahy 
v něm 

 Prevence 

Silný týmový 
charakter 
předem 
připravený, ale i 
dobře reagující 
na krizové 
situace 

M. 

Christopher 

 Pochopení smyslu 
dodavatelského 
řetězce 

 Zajištění přebytku 

 Analýza rizik 

 Určení pravidel 

 Agilita 

 Inteligentní 
spolupráce 
tvořící 
uzavřenou 
komunitu 

  Rychlé 
získání 
informací 

 Schopnost 
rychlé 
reakce 

Odolný řetězec 
plně pochopen a 
schopen velmi 
rychlé 
regenerace 

Yossi Sneffi 

 Zvýšení zásob 

 Standardizace 

 Paralelní procesy 

 Neúplné 
dokončení 
produktu 

 Motivace 
zaměstnanců 

 Dobré vztahy s 
        Dodavateli 

 Informovanost 
dodavatelů 

  Vztahy s 
dodavateli 

 Širší 
rozložení 
pravomocí 

 Prevence 

řetězec připraven 
čelit rizikům, 
schopen 
sebekontroly a 
flexibilního 
charakteru 

 

 Automatizace 
procesů 

 Hledání a 
vyhodnocování 
poptávky 

 Spolupráce s 
dodavateli 

 Silný agilní 
charakter 

 Zvýšit 
transparentnos
t 

 

 Aktivní 
hledání 
nových 
dodavatelů 

 Monitoring 
počasí a 
přírodních 
jevů 

 Tvorba 
předpovědí 

 Informace 
ohledně 
poptávky 

Flexibilní, 
inteligentní 
řetězec tažený 
poptávkou 
s výraznou 
vizionářskou 
schopností 

Kolektiv 

autorů z 

Deloittte 

 Flexibilní chod 

 Controling 

 Pevně a jasně 
ustanovené 
manažerské 
vedení 

 Výběr podstatných 
rizik 

 Modelování 
řetězce 

 Spolupráce 

  Model rizik 
získání 
informací 

Řetězec 
s předem 
nadefinovanými 
a cyklicky 
zpracovanými 
riziky   

 

6.3. Zásady budování resilience 

 

 Pohledy na metody směřující k budování resilientních řetězců se v mnohém liší. 

Z jednotlivých pohledů lze vyčíst, kam směřují priority jednotlivých autorů. Model resilientního 

řetězce tedy může fungovat v poměrně široké rozmanitosti s celou řadou modifikací, které jeho 

„stvořitelé“ uznají za vhodné a fungující. Jednotný návod, manuál na vybudování resilience tedy 

neexistuje. Přesto v názorech na budování resilience existuje jistý průnik zásad, ve kterém se názory 
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autorů střetávají. Takto je vytvořeno opravdové jádro resilience a na kterém by každý takovýto 

řetězec měl být vybudován. Jsou to tyto tři zásady: prevence, agilita a dobré vztahy v řetězci. 

Organizace efektivní výroby může fungovat pouze v nerušeném ideálním tržním prostředí. Nadbytek 

a jiná preventivní opatření sice omezují výrobní efektivitu, ale po zahrnutí pohledu na celý 

dodavatelský řetězec se všemi možnými riziky, směřují tyto kroky k připravenosti podniku na rizika  

a k jeho plynulému chodu. Protože není a nikdy nebude v lidských silách dosažení úplné imunity vůči 

rizikům a protože následky takto nečekaných krizí mohou kdykoli udeřit, musí být organizační orgán 

řetězce schopen vrátit jeho tok a fungování po úderu krize zpět, pomocí agilních metod. Nic 

z předešlých zásad nemůže přinést ty správné plody bez přátelské spolupráce a motivace všech 

složek řetězce.  MRDŘ musí být velmi flexibilní, aby se dokázal zaměřit na tyto tři pilíře a zároveň brát 

v potaz individuální postoje budovatelů. Jen tak lze dosáhnout pevného postavení a velmi silné 

konkurenční výhody.   

 

6.4. Vlastní pohled na resilientní dodavatelský řetězec 

 

 Budování resilience v řetězci budu aplikovat na již existující MRDŘ, sestrojený v kapitole 6.4. 

Resilience je tedy budována v prostředí s pevnými vztahy mezi jednotlivými složkami. O tom, jak na 

sebe vzájemně působí a jak je celá spolupráce důležitá, jsem se již zmiňoval v dostatečném rozsahu. 

Díky těmto vztahům je zaručena flexibilita, která tvoří základy pro vnesení agilních organizačních 

prvků. Agilita je nezbytnou složkou resilience. V resilientním řetězci představuje hlavní motor, který 

se spustí v okamžiku, kdy nečekaná událost postihne chod řetězce, a žene produkci všemi možnými 

prostředky z onoho propadu do původního stavu před krizí. Její hlavní cíl je tedy zmenšovat rozměry 

resilienčního trojúhelníku. V případě, že se MRDŘ zvládne modifikovat do takovéhoto agilního 

uskupení, plně fungujícího, není třeba, aby věnoval tolik pozornosti na zabezpečení některých 

preventivních opatření, které mnohdy zbytečně zvyšují náklady. Mluvím převážně o hromadění 

nadbytku. Čím je agilita MRDŘ širší a schopnější zasahovat do tržního prostření mimo řetězec, tím 

jsou veškeré nadbytky v podobě zásob méně a méně důležité. Přesto musí být souhrn všech 

preventivních opatření zachován alespoň v takovém rozsahu, který podniku umožňuje produkční 

nezávislost a při naplnění i těch nejvíce pesimistických scénářů globálních makroekonomik  

a environmentálních předpovědí, byl podnik schopen udržet si stabilní pozici na trhu s mílovým 

náskokem před konkurencí. 
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Závěr 

 

 Dodavatelský řetězec, pro který v podstatě neexistuje žádná hrozba, žádné riziko, zní jako sen 

každého podniku. Přání všech podnikatelů, kteří jakýmkoli způsobem působí na trhu je, aby 

pravidelně prodávali a získávali s minimálním omezením. Stát se proto součástí tržní společnosti, 

která tyto dva základní požadavky splňuje, a zároveň poskytuje jakousi ochrannou fólii před 

negativními tržními vlivy, by bylo takřka ideálním stavem. Ideální stav je poměrně silné označení pro 

jakoukoli součást tržního segmentu. Zvlášť v dnešní době, kdy se globální trhy hroutí, stávají se více  

a více nevyzpytatelnými a náladu v nich zahaluje skepse, která převládá nad motivací. Otázkou tedy 

je, zda je opravdu ideální stav na trhu takový, který má minimum omezení, rizik? Je tedy tím pravým 

klíčem k úspěchu zbavit se rizik, či je dobře umět zvládat organizovat? Ačkoli se může zdát, že jsem 

tuto práci napsal tak, že odpověď na předešlé otázky bude kladná, není tomu docela tak. Jsem 

hluboce přesvědčený o tom, že zvládat rizika v podniku tvoří základ úspěchu. Základ, který poskytuje 

široké možnosti nechat na sobě budovat jakékoli prostředky, které vynesou úspěšnost výše a výše. 

Může to být kultura, politika, zaměření, inovace, cokoli co potáhne úroveň společnosti dál z hlediska 

pozice na trhu. Sestavení resilientního řetězce má mimo své hlavní funkce, organizovat a utlumovat 

rizika, i jednu vedlejší, která ačkoli je vedlejší, může se stát minimálně stejně tak podstatnou, jako 

ona funkce hlavní. Mluvím o tom, že resilientní řetězec vnese do podniku a do jeho dodavatelů nový, 

velmi silný potenciál pro vývoj úrovně řetězce. To, jak silnou konkurenční výhodu podnik získá 

pouhým zvládáním rizik, není třeba rozebírat. O tom již bylo v předešlých třiceti pěti stranách této 

práce napsáno dostatečné množství argumentů. Daleko zajímavější vize bude v případě, že se na 

platformě funkčního resilientního řetězce se všemi potřebnými aspekty, využije onoho „nového“ 

potenciálu zavedením dravých metod prosazující podnik na vyšší stupně na trhu. Metody, které by za 

normálních okolností, myšleno v prostředí se slabou organizací rizik, zkolabovaly hned u prvního či 

druhého následku krizové situace mohou mít nyní daleko volnější průběh. Skutečnost, že dravé a 

agresivní metody tržního chování jsou většinou samy o sobě rizikové a jaké výhody by s sebou nesla 

úmyslná aplikace takovýchto rizikový metod v prostředí rizik se zbavujících a okamžitě eliminujících, 

poskytuje možné náměty pro obsáhlou diskuzi. To ovšem není záměr mé myšlenky. Chtěl jsem pouze 

upozornit na to, že resilience sama o sobě je základem, ale nikoli klíčem k úspěchu. 
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Přílohy 

 

Tab. 1, Praktický model nástrojů a činností, nutných pro dosažení řízení rizik, [7] 

Rozhodnutí 
zaměřená na 

náklady 

M1 

 Analýza „Trade-
Off“ 

 Mapování a 
simulace řetězce 

 Návrh řetězce 
pro dosažení 
maximální 
jednoduchosti 

 Návrh 
komponentů 
produktu pro 
dosažení 
maximální 
jednoduchosti 

M5 

 Vytvoření společné databáze 
znalostí na základě a 
zkušeností a zpětných vazeb 

 Inovace procesu 

 Systém pro vývoj dodavatelů 

 Zavedení „Lean“ výrobnících 
technik 

 Zavedení databáze 
dodavatelů- ceny, 
charakteristika produktů, 
výkon a jiné možnosti 

M9 

 Sdílené účetnictví 

 Vytvoření rozpočtové 
rezervy 

 E-prodej 

 Řídit se  
standardizovanými 
jakostními požadavky 

Jakostní 
požadavky 

M2 

 Audity jakosti 
 

M6 

 Registr aktiv 

 Vytvoření společné databáze 
znalostí na základě a 
zkušeností a zpětných vazeb 

 Zavedení databáze 
dodavatelů- ceny, 
charakteristika produktů, 
výkon a jiné možnosti 

 Systém pro vývoj dodavatelů 

M10 

 Aplikace managementu 
jakosti na dodavatele 

 Recenze jakosti 
dodavatelů 

Plnění, 
soudržnost 

plánu 
dodávek 

M3 

 Analýza 
předchozích 
výkonů 

 Audity u 
dodavatelů 

 Mapování, 
inventury, 
procesní 
možnosti, dodací 
lhůty a jejich 
flexibilita 
v řetězci 

M7  

 Viz. M5 

 Odstranění neshod 
kritických dopravních uzlů 

 Vytvoření organizačního 
prostoru  

M11 

 Inventura všech 
možných skladovacích 
prostorů 

 Projektový plán  

 Analýza kritických bodů 

 Inovace procesu 

 Registr rizik 

 Sdílená data ohledně 
organizace v řetězci 

 Vzdělávání zaměstnanců 

Vztah 
s dodavatelem 

M4 

 Mapování vztahů  

M8 

 Vytvoření společné databáze 
znalostí na základě a 
zkušeností a zpětných vazeb 

 Kolaborační vztahy 
dodavatelů a odběratelů 

 Analýza vztahů  

M12 

 Kategorizace 
dodavatelů pomocí 
paretovy analýzy 

 Využití mapy vztahů v 
řetězci 

 


