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Abstrakt

Cílem mé bakalářské práce ,,Nové přístupy v řízení dodavatelských řetězců‘‘ je 

charakterizovat základní principy a systémy v řízení dodavatelských řetězců, analyzovat 

současné koncepce dodavatelských řetězců a provést komparativní analýzu jednotlivých 

koncepcí. Celou práci jsem rozdělil do pěti částí. V první části jsem se zaměřil na odlišné 

definice dodavatelských řetězců a základní pojmy. Ve druhé části jsem se zaobíral 

managementem a třetí část je věnována analýze dodavatelských řetězců. Čtvrtá část je 

zaměřená na čtyři základní konstrukční typy dodavatelských řetězců a jejich podrobnější 

popis. Poslední část obsahuje komparativní analýzu, kde porovnávám jednotlivé konstrukční 

typy dodavatelských řetězců, jejich výhody a nevýhody.

Klíčová slova

Dodavatelský řetězec, základní pojmy, komparativní analýza, konstrukční typy 

dodavatelských řetězců.

Abstract

The objective of my degree thesis „New Approaches to Supply Chain Management” is to 

characterise the basic principles and systems in supply chain management, analyse the current 

approaches to supply chains and undertake a comparative analysis of the individual 

approaches. I have divided this work into five sections. In the first part I focus on the differing 

definitions of supply chains and basic concepts. In the second part I cover management, and 

the third part is devoted to an analysis of supply chains. The forth part focusses on the four 

basic types of supply chain structure and their detailed description. The last part provides a 

comparative analysis of the individual types of supply chain structure along with their 

advantages and disadvantages. 

Key words 

Supply chain, basic concepts, comparative analysis, supply chain structure types. 
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Úvod 

V dnešní době, kdy se díky novým a stále se vylepšujícím technologiím svět 

,,zmenšuje‘‘, dochází k čím dál větší a tvrdší konkurenci mezi jednotlivými podniky, kterých 

neustále přibývá. Rovněž dochází ke globalizaci konkurence a rozšiřování pole působností 

různých podniků. Zákazníci se stávají mnohem náročnějšími a s přibývajícími podniky mají 

stále větší a větší výběr, zejména díky rozšíření a zvýšení dostupnosti internetu, kdy je možné 

se prakticky kdykoliv a kdekoliv k němu připojit (internet v mobilu a v přenosném počítači, 

rozšíření bezdrátové technologie Wi-Fi v restauracích, hotelech, ve vlacích apod.). Díky těmto 

moderním vymoženostem zákazníci získávají velmi rychlý přehled o nabízených službách, 

dostupnosti a technických parametrech zboží, cenách, slevách, dodacích termínech, ale 

mohou získat i jiné, pro ně cenné informace. Potencionální zákazník očekává uspokojení 

svých potřeb v co nejkratším možném termínu a pokud nedostane odpověď na svou otázku, 

popřípadě objednávku v uspokojivém časovém horizontu, může odejít od dodavatele a přejít 

ke konkurenci. Proto firmy, aby uspěly v tvrdém konkurenčním boji, se snaží o zvýšení 

efektivnosti svých operací, vývoj a investování do nových moderních technologií a různých 

inovací, snižování dodacích lhůt svých dodávek, snižování zásob a nákladů s nimi spojenými,

zvyšování dostupnosti a kvality svých produktů, vylepšování záručních a pozáručních servisů, 

snaží se vyvíjet neustálý tlak na snižování celkových nákladů. V současné době, s rozvojem 

nových technologií, dochází ke zkracování časů a vzdáleností. Firmy proto zaměřují svou 

pozornost na logistiku a snaží se co nejvíce zhodnocovat a optimalizovat dodavatelské 

řetězce. 

Většina dodavatelských sítí tvoří samostatné jednotky, které mají vlastní zájmy a snaží 

se o optimalizaci vlastních kritérií. V úvahu je třeba brát jak konkurenci uvnitř sítě, tak i mezi 

jednotlivými sítěmi. Dodavatelské sítě představují určitý hybridní fenomén, protože v sobě 

kombinují kooperaci, ale i soutěž. Jsou typické společnou hrou soutěžních pravidel a zároveň 

kooperačních mechanismů. Taková síť představuje novou samostatnou organizační formu, 

která funguje na základě tržních, ale i některých hierarchických pravidel. [5, 3] 
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1. Definice dodavatelského řetězce

Jednotliví autoři zabývající se tématem dodavatelských řetězců se ve svých názorech 

odlišují, proto existuje mnoho definic. Pro představu zde uvádím názory několika z nich.

Pavel Burian ve zdroji [15] dodavatelský řetězec definoval jako síť autonomních nebo 

poloautonomních obchodních subjektů, společně odpovědných za zprostředkování, výrobu a

distribuční činnosti spojené s jedním, nebo více příbuznými výrobci.

Ve zdroji [3] autor Petr Fiala napsal, že dodavatelský řetězec je vícestupňový systém 

od horního stupně dodavatelů ke spodnímu stupni koncových zákazníků. Mezi dvěma 

sousedními stupni jsou dodavatelsko-odběratelské vztahy. Mezi stupni dodavatelského řetězce 

v obou směrech proudí:

- materiálové toky

- finanční toky

- informační toky

- rozhodovací toky. 

Spoluautoři Gustav Tomek a Věra Vávrová ve zdroji [5] uvedli, že dodavatelský 

řetězec (supply chain) můžeme především znázornit jako síť tvořenou jednotlivými články 

struktury tvorby hodnot, tzn.  

- dodavateli 

- logistickými službami na straně vstupu

- vlastní výrobou

- spolupracujícími výrobci (kooperace či outsourcing)

- zprostředkovateli odbytu

- logistickými službami na straně výstupu

- konečnými uživateli. 

Ve zdroji [16] autorka Xenie Lukoszová napsala, že dodávkový řetězec můžeme 

definovat jako v různých oblastech spolupracující podniky těžební, výrobní, obchodní, ve 

službách a také jejich zákazníky, mezi nimiž probíhají toky zboží, informací a finančních 

prostředků.
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Martina Kuncová ve zdroji [20] uvedla, že termínem dodavatelský řetězec (v originálu 

Supply Chain) byl označen řetězec (či lépe řečeno síť) firem, které se podílejí na dodávce 

výrobků a služeb, a to od získávání surovin, až po uspokojení konečného zákazníka. Jedná se 

tedy o celý systém složený z výrobců či zpracovatelů, distributorů, prodejců 

(velkoobchodníků i maloobchodníků) a zákazníků, který zahrnuje činnosti, jako je např. návrh 

výrobků, obstarání a řízení materiálů a zásob, vlastní výrobu, marketing, logistiku, vyřizování 

objednávek, zákaznický servis atd. Všechny subjekty v dodavatelském řetězci jsou propojené 

především tokem zboží či materiálu, informací a kapitálu, a to jak ve směru k zákazníkům či 

odběratelům (downstream), tak ve směru k dodavatelům (upstream). 

Ve zdroji [24] Benita M. Beamon napsala, že tradiční dodavatelský řetězec je 

definován jako integrovaný výrobní systém, ve kterém jsou suroviny zpracovávány do 

konečných produktů a následně dodávány zákazníkovi přes distribuci, prodejce či obojí.  

Petr Fiala ve zdroji [1] definuje dodavatelský řetězec jako systém, který se skládá 

z řady subjektů, mezi které patří: dodavatelé, výrobci, distributoři, prodejci, zákazníci. 

Spoluautoři Martin Christopher a Helen Peck ve zdroji [31] uvádí, že dodavatelský řetězec lze 

definovat jako síť organizací, které jsou vzájemně propojeny prostřednictvím vazeb procesů a

činností, jež vytvářejí hodnotu v podobě produktů a služeb, až do rukou konečných 

spotřebitelů.

Z uvedených, ale i jiných definic vyplývá, že dodavatelský řetězec je systém, jenž se 

skládá z dalších menších systémů - podsystémů. Mezi podsystémy dodavatelského řetězce 

spadají prvotní dodavatelé, výrobci, distributoři, prodejci a odběratelé (konečný zákazník). 

Výrobci, dodavatelé, distributoři a prodejci vytvářejí hodnoty v podobě hmotných nebo 

nehmotných produktů (služeb), které jsou následně dodávaný konečným odběratelům. Mezi 

jednotlivými články, které tvoří dodavatelský řetězec, vznikají dodavatelsko-odběratelské 

vztahy = vazby. Zároveň mezi těmito podsystémy proudí toky oběma směry. Jedná se 

například o toky zboží, materiálů, polotovarů, výrobků, informací, financí.
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1.1. Základní pojmy

Finanční toky - jedná se o různé typy hotovostních nebo bezhotovostních plateb používaných 

v národním nebo mezinárodním obchodě (dokumentární inkaso, dokumentární akreditiv, šek, 

směnka apod.), různé druhy úvěrů, vlastnické vztahy, faktury a jiné [1, 5, 20]. Pozdní úhrady 

za splněné dodávky na kterémkoliv stupni dodavatelského řetězce často narušují finanční 

toky, které probíhají v řetězci. Naopak urychlené a správně fungující finanční toky se stávají 

znakem bezchybného fungování dodavatelských sítí. [5] 

Materiálové toky - obsahují toky materiálů, surovin, polotovarů, finálních výrobků, které 

,,tečou‘‘ směrem k odběratelům. Dále zde patří toky, které můžeme nazvat zpětné materiálové 

toky. Ty proudí zpět, tj. od odběratele k dodavateli. Je to například vrácení zboží z různých 

důvodů, reklamace zboží, záruční nebo pozáruční servis a s nimi spojené opravy, recyklace 

nebo likvidace produktů. [1, 5, 20] Materiálové toky většinou ,,tečou‘‘ odděleně, než souvisle. 

Oddělený tok znamená, že materiál přichází v dávkách o různých velikostech a různých 

frekvencích. Souvislý tok je například u dodávek ropy nebo plynu. [5]

Informační toky - celý dodavatelský řetězec je propojen informacemi, jako jsou například 

informace o velikosti objednávek, struktuře poptávek, termínech a místech dodání dodávek, o 

záměrech jednotlivých článků dodavatelského řetězce, pohybech zboží v celé dodavatelské 

síti, kapacitách, požadavcích a podobně [1, 5, 20]. Informační toky umožňují a usnadňují 

veškerý pohyb v dodavatelském řetězci a jsou součástí veškerých procesů. Úroveň 

používaných informačních systémů se stala výrazem vyspělosti řetězců. [5] Pokud celý 

dodavatelský řetězec má fungovat jako jeden proces, měly by se v něm jednotlivé články 

vyznačovat vzájemnou důvěrou, otevřeností a ochotou sdílet informace [17]. Informační toky 

jsou pro dodavatelské řetězce velmi důležité, protože bez vzájemné komunikace by nemohly 

vůbec fungovat.

Rozhodovací toky - je to sled rozhodování a reakcí jednotlivých složek dodavatelského 

řetězce (dodavatelů, odběratelů, distributorů, prodejců, výrobců). Rozhodovací toky mají vliv 

na celkovou výkonnost dodavatelského řetězce. Správné zvládnutí této činnosti vyžaduje 

dodržování určitých metod a principů. [1]
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Na obrázku 1 jsou znázorněny toky probíhající v dodavatelském řetězci. Vyplývá z 

něj, že informační a rozhodovací toky mohou proudit oběma směry a materiálové toky tečou 

od dodavatelů, přes výrobce, distributory, prodejce, až ke konečným zákazníkům (tok směrem 

vpřed). 

Ovšem při vrácení zboží z různých důvodů (reklamace, nákup nevhodného zboží, 

vrácení zboží z důvodů nadbytečnosti apod.) mohou materiálové toky proudit i opačným 

směrem (tok směrem vzad). 

Hodnotový řetězec - dodavatelský řetězec představuje určitý hodnotový řetězec, který je 

množinou veškerých aktivit organizace, které přidávají hodnotu nabízenou zákazníkovi a 

zároveň spojují dodavatele s odběrateli [1,17].  Znázornění rozšířeného hodnotového řetězce 

je na obrázku 2.  Základní posloupnost v dodavatelském řetězci můžeme znázornit takto [1]: 

Příjem vstupů od dodavatelů → přidání hodnoty → dodání výstupů zákazníkům.

Obrázek 2 - Rozšířený hodnotový řetězec [17] 

Materiálové toky

dodavatelé - výrobci - distributoři - prodejci - zákazníci

Informační toky, rozhodovací toky

Zpětné materiálové toky

Obrázek 1 - Toky v dodavatelském řetězci (modifikováno podle [16,17])
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Transformační proces - v dodavatelském řetězci každý podsystém funguje jako otevřený 

produkční systém [1]. Tyto otevřené produkční systémy poskytují své výstupy jako výsledek 

svého transformačního procesu dalším podsystémům, které je využívají jako vstupy pro jejich 

transformační proces. Do transformačního procesu vstupují také regulující (omezující) 

podmínky, což jsou podmínky, které více či méně regulují transformační proces, např. 

legislativa, čas apod. Znázornění zjednodušeného produkčního systému je na obrázku 3.

Obrázek 3 - Zjednodušený produkční systém [1] 

Vstupy - mezi vstupy patří vše, co z okolí podniku do systému vstupuje. Můžeme zde např. 

zařadit materiál, suroviny, plyn, elektrickou energii, polotovary, informace, lidskou sílu.

Výstupy (produkty) - můžeme jimi označit vše, co ze systému vystupuje (informace, zboží, 

služby, polotovary vhodné pro další zpracování apod.) zpět do okolí podniku. Produkt může 

být hmotný (má materiální povahu), nebo nehmotný (nemá materiální povahu). Nehmotné 

produkty mohou být výstupem různých firem - softwarových, školících, zabývajících se 

výzkumem a vývojem, poskytujících různé druhy služeb. Někdy je problém stanovit přesnou 

hranici mezi jednotlivými výstupy. [18] Okolí podniku zároveň poskytuje zpětné vazby 

podniku.  

Zpětná vazba - připomínky, náměty a názory na produkt, vyjádření zájmu o produkt, nebo se 

také může jednat o aktivity, při kterých se vyřizují stížnosti spojené s produktem [22].

Transformační proces - je způsob přeměny vstupů na výstupy.

Struktura dodavatelského řetězce - mezi všemi složkami dodavatelského řetězce existují 

určité vazby. Podle toho, jaké vazby mezi složkami v řetězci vznikají, rozlišujeme lineární a 

síťové struktury. [3] 
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Lineární struktura - jeden dodavatel dodává své produkty jednomu výrobci a ten své výstupy 

poskytuje jednomu distributorovi, od kterého je získá opět jeden prodejce a následně jeden 

zákazník. Tato jednoduchá struktura se moc nevyskytuje. Lineární struktura dodavatelského 

řetězce je na obrázku 4. 

Obrázek 4 - Lineární struktura dodavatelského řetězce [3]

Některé články v dodavatelském řetězci mohou být zcela vynechány a odběratel 

(konečný zákazník) nemusí produkty odebírat od prodejce, ale může je odebírat přímo od 

výrobce, nebo přes distribuci. Různé varianty materiálového toku mohou vypadat podobně, 

jako na obrázku 5.

Obrázek 5 - Varianty materiálového toku v dodavatelském řetězci [24]

Síťová struktura - vyskytuje se ve většině případů. Je tvořena mnohem složitějšími vazbami, 

než je tomu u struktury lineární, kdy si jeden výrobce může vybrat jednoho nebo několik 

dodavatelů a zároveň poskytuje své produkty jednomu nebo několika distributorům. Prodejce 

si naopak může vybrat mezi několika distributory a zákazník si může zvolit jednoho nebo více 

prodejců, u kterých bude nakupovat. 

Rozhodujícími faktory pro výběr nejvhodnějšího dodavatele mohou být např. termíny 

dodání dodávek, jakost dodávek, dodací a platební podmínky, rozsah a úroveň nabízených 

služeb (doprava, montáž, záruční a pozáruční servis, záruky), pružnost reakce na objednávky, 

nabízena cena, vzdálenost dodavatele od odběratele. [22] Zjednodušený příklad síťové 

struktury dodavatelského řetězce je na obrázku 6.
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Obrázek 6 - Síťová struktura dodavatelského řetězce (modifikováno podle [3]) 

Organizace dodavatelského řetězce - dodavatelský řetězec funguje podle určitých 

dynamických pravidel [1]. Aby dodavatelský řetězec fungoval tak, jak má, musí všichni 

účastníci dodavatelského řetězce tato pravidla dodržovat a podle nich se řídit. Ke správnému 

fungování dodavatelského řetězce se využívá informací o všech složkách dodavatelského 

řetězce. Mezi základní informace patří např. velikost dodávek a objednávek, platby, místa a 

termíny dodání zboží, skladované množství materiálů, zboží, surovin aj.

2. Management dodavatelských řetězců  

Všeobecně se management zabývá plánováním, analýzou dat a informací, 

rozhodováním, organizováním, vedením a kontrolou činností potřebných k dosažení 

požadovaných cílů. [2] Z časového hlediska tyto cíle můžeme dělit na dlouhodobé 

(strategické), střednědobé (taktické) a krátkodobé (operativní).

Management dodavatelských řetězců je poměrně rychle se vyvíjející obor, jenž 

využívá a přebírá řadu poznatků z jiných oborů (ekonomie, logistika, marketing, finanční 

management, operační výzkum, informační a operační management, systémová dynamika, 

informační systémy). [3]

Kvalitní management dodavatelských řetězců je v současné době na celém světě 

považován za základ k budoucí úspěšné konkurenceschopnosti mezi podniky. Je to soustava 
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aktivit, které vhodně propojují všechny články řetězce od prvotních dodavatelů, výrobců, 

distributorů, prodejců, až po konečné zákazníky tak, aby vyrobené zboží bylo dodáno v 

požadovanou dobu na požadované místo, v požadovaném množství a zároveň s nejnižšími 

možnými náklady vedoucí k maximální spokojenosti zákazníků. [1]

Management dodavatelských řetězců balancuje vždy v určitém prostředí a toto 

prostředí je ovlivňováno napětím mezi soutěží a spolupráci, důvěrou a kontrolou a mezi 

závislostí a autonomií. [5]

3. Analýza dodavatelského řetězce

Abychom lépe poznali dodavatelské řetězce, jejich strukturu a úroveň, na které se nyní 

nacházejí a kde se v budoucnu budou nacházet, je potřeba provést jejich podrobnou analýzu. 

Při analýze dodavatelských řetězců najde uplatnění řada kvalitativních, kvantitativních, 

simulačních nebo optimalizačních nástrojů. Jednou z možností, jak klasifikovat analýzy

dodavatelského řetězce, je rozdělení řetězce do čtyř základních úrovní [1]:

- navrhování

- řízení

- měření výkonnosti

- zlepšování výkonnosti. 

3.1. Navrhování dodavatelského řetězce 

Patří mezi strategické úkoly nejvyššího managementu dodavatelských řetězců. Určuje 

infrastrukturu, do které patří distribuční centra, podniky, způsoby dopravy, trasy atd., vše 

v delším časovém horizontu, který se může pohybovat od několika měsíců, až do několika let. 

[3]  

Rozhodování na této úrovni ovlivňuje mnoho faktorů. Některé faktory jsou více či 

méně známé. Naopak jsou ale i takové, které jsou zcela neznámé a velmi těžce předvídatelné, 

bereme-li v úvahu tak velký časový předstih, se kterým je dodavatelský řetězec navrhován. 

Správné rozhodnutí má vliv na ziskovost, flexibilitu, spolehlivost, zákaznický servis,

konkurenceschopnost apod. [1] 
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Optimálně navržené projekty dodavatelského řetězce vedou k významným přínosům 

v oblastech, jako jsou [1]:

- zkrácení doby zákaznického servisu

- hodnocení alternativ

- podpora týmové práce

- snižování nákladů. 

3.2. Řízení dodavatelského řetězce

Zahrnuje aktivity a řešení problémů spíše na taktické a operativní úrovni. Cílem řízení 

je vyrovnávání poptávky a nabídky napříč celým dodavatelským řetězcem [3]. 

Řízení dodavatelského řetězce v sobě zahrnuje činnosti, mezi které patří prognózování 

poptávky, agregované plánování, rozmístění a řízení zásob, meziproduktů a finálních 

produktů, řízení poptávky a nabídky, rozvrhování produkce, plány přepravy. [1]

3.3. Měření výkonnosti dodavatelského řetězce 

Měření výkonnosti dodavatelských řetězců má svá specifika. Pro moderní 

dodavatelské řetězce jsou typické neustálé změny vztahů a konfigurací. Konečným cílem je 

spokojenost zákazníka a snaha o splnění požadavků zákazníka rychleji a efektivněji, než je 

tomu u konkurence. Z tohoto důvodu je měření výkonnosti zaměřeno na dodavatelský řetězec 

jako na celek, nikoliv na jeho jednotlivé složky, jako jsou jednotlivé podniky nebo množiny 

procesů. [1, 3]  

U dodavatelských řetězců rozlišujeme několik dimenzí hodnocení výkonnosti, mezi 

které např. patří [1, 16, 19]: 

- servis 

- rychlost 

- aktiva 

- podpůrné výkony

- smysl pro detail 

- flexibilita  

- cena 

- protihodnota  

- zdvořilost spolupracovníků

- spolehlivost dodávky

- kvalita dodávky aj.
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3.4. Zlepšování výkonnosti dodavatelského řetězce

Patří mezi hlavní snahu managementu dodavatelských řetězců. Na základě měření 

výkonnosti dodavatelského řetězce se hledají vhodná řešení, jak zlepšit jeho výkonnost. [1] 

V dnešní době mají dodavatelské řetězce složitější strukturu a mnohem větší dynamiku, a 

proto se hodně využívá komunikačních a informačních technologií, které pomáhají řešit celou 

řadu manažerských problémů. [3]

4. Základní konstrukční typy dodavatelských řetězců

Vzhledem k vzájemným vztahům se zákazníky, s ohledem na předvídatelnost 

poptávky a zaměření jednotlivých řetězců, vzniklo několik základních typů rozdílných 

dodavatelských řetězců [2, 3]: 

- štíhlé dodavatelské řetězce

- svižné dodavatelské řetězce

- odolné dodavatelské řetězce

- ,,green‘‘ dodavatelské řetězce. 

Štíhlé dodavatelské řetězce - anglicky Lean Supply Chain. Svou pozornost soustředí na 

efektivnost a eliminaci nadbytečností. 

Svižné dodavatelské řetězce - anglicky Agile Supply Chain. Jejich zaměření je na maximální 

uspokojení poptávky.

Odolné dodavatelské řetězce - anglicky Resilient Supply Chain, soustředí se na eliminaci rizik 

a s nimi spojenými dopady na dodavatelský řetězec.

,,Green‘‘ dodavatelské řetězce - anglicky Green Supply Chain, snaží se být co nejšetrnější 

vůči životnímu prostředí.

4.1. Štíhlé dodavatelské řetězce  

Lean Supply Chain je nový logistický přístup, který vychází ze štíhlé výroby. Ke 

konci 80. let 20. st. štíhlou výrobu poprvé zavádí firma Toyota Motor Company z Japonska. 

[8] Hlavním cílem štíhlých dodavatelských řetězců je vytvořit vysoce efektivní dodavatelský 

řetězec při minimalizaci nákladů a zároveň co nejlépe uspokojovat náročné požadavky 

zákazníků a tím si zajistit vysokou konkurenceschopnost. [13] 
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Štíhlé dodavatelské řetězce jsou zaměřené na nejvyšší možné dosažení efektivity,

kvality, přesnosti, snižování nákladů a to vše při zvýšeném uplatňování principu štíhlosti 

v řízení dodavatelských řetězců. Mezi nejdůležitější principy štíhlosti patří v nejvyšší možné 

míře eliminovat veškeré částí systému, které nepřináší žádnou hodnotu, jako jsou např. 

přebytečné zásoby a s nimi spojené náklady. [3, 8] 

U štíhlých dodavatelských řetězců je vysoká předvídatelnost a stabilita poptávky a 

zároveň zde existují volnější vztahy mezi dodavateli a zákazníky [2, 3]. Štíhlé dodavatelské 

řetězce nacházejí uplatnění zejména ve výrobní oblasti. Typickými představiteli, kteří 

využívají principy těchto řetězců, jsou podniky zabývající se výrobou v automobilovém 

průmyslu (Daimler Chrysler, BMW, Ford, Audi). [2, 14] 

Řízení štíhlého dodavatelského řetězce není jen pro podniky, jež se zabývají výrobou 

nějakého druhu zboží, ale je pro všechny firmy, které chtějí zvýšit efektivitu svých procesů a 

eliminovat všechny zbytečné procesy, které nepřidávají žádnou hodnotu. Společnosti mají ve 

svých dodavatelských řetězcích stále řadu různých oblastí, kde dochází ke zbytečnému 

plýtvání (čas, inventář, nadbytečné zásoby, vadné nebo neshodné výrobky a s nimi spojené 

náklady na opravu nebo přepracování, zbytečné prostoje atd.). Pokud firmy chtějí zeštíhlit 

celý dodavatelský řetězec, tj. všechny vzájemně propojené články, musí podrobně přezkoumat 

všechny oblasti v dodavatelském řetězci. [10]

Taiichi Ohno byl považován za jednoho z otců Toyota Production System (TPS). Byl 

hlavním inženýrem Toyoty a definoval 7 typů plýtvání v tomto systému [12, 30]:  

- přeprava

- inventář

- pohyby 

- prostoje 

- nadprodukce 

- nadbytečné zpracování

- zmetky. 

Přeprava - přeprava produktů, které nejsou požadované pro výrobu.

Inventář - všechny komponenty, rozpracované, ale i hotové výrobky, které se v daném 

okamžiku nezpracovávají.

Pohyby - lidé nebo vybavení, které se pohybují více, než je nutné pro zachování chodu 

výroby.

Prostoje - čekání na následující výrobní krok.

Nadprodukce - výroba, jež převyšuje požadavky odběratelů.

Nadbytečné zpracování - zbytečné aktivity vzniklé špatnými pracovními nástroji nebo 

nevhodnými designy výrobků.
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Zmetky - úsilí, jež zahrnuje kontrola a oprava vadných nebo neshodných výrobků.

Prostřednictvím štíhlého myšlení v managementu dodavatelských řetězců dochází ke 

stabilizaci dodavatelského řetězce a podpoře globalizace. Zároveň posuzuje schopnosti, 

možnosti a kapacity všech členů dodavatelské sítě a porovnává je s poptávkou zákazníků. 

Rovněž má zásadní vliv na integraci dodavatelských řetězců. Pomocí štíhlých dodavatelských 

řetězců je možné zkracovat dodací lhůty, redukovat odpady, dodávat stabilní kvalitu, snižovat 

náklady a to vše k větší spokojenosti zákazníků. [3]

Neustálé rozšiřování principů štíhlostí vede od štíhlé výroby, přes štíhlý management, 

štíhlý podnik, až po štíhlou dodavatelskou síť. Zobrazení rozšířené štíhlého dodavatelského 

řetězce je na obrázku 7.

Obrázek 7 - Rozšířená štíhlá dodavatelská síť (modifikováno podle [3]) 

James P. Womack a Daniel T. Jones se řadí mezi zakladatele štíhlé výroby v západním 

světě a zároveň jsou autory dvou knižních bestsellerů The Machine That Changed the World a 

Lean Thinking. [30] Mezi jejich pět základních zásad štíhlé výroby patří [3, 9, 30]:

- hodnota 

- identifikace hodnotového toku

- tok 

- tah 

- dokonalost. 
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Zásada 1: Identifikovat hodnotu z pohledu zákazníka - hodnotu, kterou jsou zákazníci ochotni 

zaplatit. Identifikace hodnoty se vztahuje na zboží i na služby.

Zásada 2: Identifikace hodnotového toku zboží a služeb představuje soubor veškerých aktivit 

a zdrojů potřebných pro dodání konečného produktu zákazníkovi. Zároveň eliminuje vše, co 

nepřináší žádnou hodnotu v celém hodnotovém toku.

Zásada 3: Eliminace všech překážek, které brání plynulosti a vyrovnanosti toku veškerého 

zboží a služeb napříč celým hodnotovým tokem.

Zásada 4: Veškeré procesy jsou vykonávaný až na popud ze strany zákazníka. Jedná se o 

procesy řízené tahem, tzv. pull princip.

Zásada 5: Cílem je neustálé zdokonalování, zlepšování a zároveň soustavné hledání možných 

zdrojů plýtvání.

Mezi základní zásady štíhlých dodavatelských řetězců patří [3]:

- plná spolupráce

- transparentnost 

- monitorování výkonnosti

- štíhlá logistika.

Plná spolupráce - je základním kamenem integrace celé sítě.

Transparentnost - transparentní informace v celém dodavatelském řetězci umožňují 

jednotlivým článkům řetězce sdílet informace o jiných článcích uvnitř řetězce, např. o 

objednávkách, zásobách, prodejích atd.

Monitorování výkonnosti - intenzívní sledování výkonnosti slouží k jejímu udržování a 

pomáhá ji postupně zlepšovat.

Štíhlá logistika - úkolem štíhlé logistiky je materiálně realizovat štíhlé myšlení. 

Štíhlost v řízení však vyžaduje relativní stabilitu a ta je v rozporu s určitými trendy, jako jsou 

např. [13]: 

- globalizace 

- stoupající nároky zákazníků

- outsourcing 

- turbulentní podnikatelské prostředí.

Globalizace - přesouváním nákupu a výroby do zemí, kde jsou nižší náklady na výrobu (nižší 

mzdy, nižší ceny surovin, výhodná geografická poloha), se zároveň zvyšuje složitost 

dodavatelských řetězců.
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Stoupající nároky zákazníků - vyšší nároky na kvalitu, zkracování doby morální životnosti 

výrobků a neustálé změny v poptávce mají za následek zvyšování složitosti výrobních, ale i 

logistických procesů.

Outsourcing - přenášení některých procesů v dodavatelském řetězci externím subjektům má 

za následek růst složitosti logistických a obchodních vazeb v dodavatelských řetězcích.

Turbulentní podnikatelské prostředí - nepředvídatelnost, neustálé změny, frekvence a rychlost 

těchto změn mají za následek nepřetržitou hrozbu v podnikatelském prostředí.

Štíhlé dodavatelské řetězce mohou být v dnešním nestabilním tržním prostředí 

zranitelné a mohou se dostat do problémů. Reakcí na nepředvídatelnost a časté změny v tomto 

prostředí můžou být svižné nebo odolné dodavatelské řetězce. 

4.2. Svižné dodavatelské řetězce

Nestálé a turbulentní trhy, tlak na zkracování výrobních cyklů a inovačních procesů, 

zkracování fáze tržního užívání, tlak ze strany konkurence a globalizace mají za následek 

nejistotu v podnikatelském prostředí.

Rizika spojená s pomalou a zdlouhavou logistickou sítí přiměla organizace znovu se 

zaměřit na struktury a řízení svých dodavatelských řetězců. Klíčem k přežití v těchto 

měnících se podmínkách může být vytvoření přiměřeně reagujícího svižného dodavatelského 

řetězce. [14] 

Podnikatelské prostředí vždy bylo doprovázeno častými změnami, které se staly jeho 

nedílnou součástí. V poslední době však tyto změny přicházejí mnohem častěji. Jejich 

předvídatelnost je mnohem horší a mívají větší dopad na celý dodavatelský řetězec. Proto je 

velmi důležité sledovat nejen změny v poptávce zákazníků, ale i další faktory, které hrají 

důležitou roli v podnikatelském prostředí. [13] Příklad faktorů, jež ovlivňují podnikatelské 

prostředí, je na obrázku 8. 
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Obrázek 8 - Faktory ovlivňující podnikatelské prostředí [13] 

Svižné dodavatelské řetězce jsou zaměřené na maximální uspokojení poptávky. U 

těchto sítí je poptávka těžko předvídatelná a zároveň zde existují těsnější vztahy mezi 

zákazníky a dodavateli. Mezi důležité ukazatele patří inovace a rychlost odezvy, přičemž 

rychlost odezvy bývá většinou spojená s vyššími náklady. [3] 

Typickým příkladem podniku, který používá svižné dodavatelské řetězce, je podnik, 

jenž se zabývá výrobou elektronických výrobků, mobilních telefonů a počítačové techniky. 

Poptávka po těchto výrobcích je velmi dynamická a někdy stěží předvídatelná. Nový 

atraktivní výrobek často způsobí tak velký zájem ze strany zákazníků, že výrobce dokonce 

získá dočasný monopol na trhu. [2]

Svižné dodavatelské řetězce pružně reagují na nepředvídatelné a závažné změny v 

dynamickém podnikatelském prostředí a to vše s přijatelnými náklady za účelem uspokojení 

poptávek zákazníků. Pro dosažení svižného řetězce je potřeba vytvořit vhodné klíčové 

dovednosti [13]: 

- rychlost 

- pružnost

- reaktivita 

- vnímavost

- efektivnost 

- robustnost.  

Rychlost - rychlost reakce je schopnost vykonávat všechny akce tak rychle, jak je to jen 

možné. 

Pružnost - patří mezi základní kameny agilního dodavatelského řetězce. Je to schopnost 

reagovat a přizpůsobovat se různým změnám.
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Reaktivita - neboli akceschopnost - je schopnost pružně zareagovat na změnu.

Vnímavost - je schopnost včas a správně rozpoznat změny a jejich charakter.

Efektivnost - je reakce na změny při optimálních nákladech. 

Robustnost - je umění reagovat i na změny zásadního charakteru a to standardními 

mechanismy - schopnost přestavět dodavatelský řetězec.

Svižné dodavatelské řetězce by měly mít určité charakteristické rysy, mezi které patří [13,14]: 

- citlivost 

- virtuálnost

- integrace procesů

- partnerství.

Citlivost - citlivostí je míněna schopnost sledovat a reagovat na skutečnou poptávku. Zejména 

se jedná o vytvoření vhodných nástrojů a technologií zaručujících pružnost reakce na změny 

v podnikatelském prostředí.

Virtuálnost - používáním moderních informačních systémů a technologií, jež pomáhají sdílet 

data mezi odběrateli a dodavateli, ale i mezi jednotlivými články řetězce, dochází k vytvoření 

virtuálního dodavatelského řetězce.

Integrace procesů - sdílení informací o různých změnách může být plně využito pouze při 

úplné integraci všech procesů a článků, které jsou součástí dodavatelského řetězce.

Partnerství - partnerstvím je myšleno vytvoření určitého ,,společenství‘‘ partnerů, kteří spolu 

úzce spolupracují. Cílem takovéto spolupráce v celé dodavatelské síti by měla být reakce 

celého řetězce na případné změny.  

Charakteristické rysy svižného dodavatelského řetězce jsou zobrazeny na obrázku 9. 

Obrázek 9 - Charakteristické rysy svižného dodavatelského řetězce [13,14] 
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4.3. ,,Green‘‘ dodavatelské řetězce

Starost o životní prostředí, ve kterém žijeme, patří v dnešní době mezi aktuální 

celosvětové problémy. Člověk je biologický organismus a jako nedílná součást biosféry je 

tedy odkázaný na životní prostředí a na přírodní zdroje. Znečišťování životního prostředí 

nerespektuje státní hranice, a proto je a do budoucna i bude, environmentální problematika 

pod čím dál větším mezinárodním tlakem.[27] 

Mezi hlavní environmentální problémy dnešní doby, které se svým rozsahem dotýkají 

celé lidské společnosti, patří např. skleníkové plyny, globální oteplování země, emise, 

znečišťování vodních toků, moří a oceánů, dekontaminace půd, kyselé deště, smog, 

nedostatek povrchové nebo podzemní vody v některých oblastech aj.

,,Green‘‘ dodavatelské řetězce je organizační filozofie pro dosažení firemního zisku a 

podílu na trhu, jejíž hlavním cílem je snižování environmentálních rizik a dopadů na životní 

prostředí. Zároveň také usiluje o zlepšující se ekologické efektivity těchto organizací a jejich 

partnerů. Zvýšený tlak ze strany společnosti a spotřebitelů, kterým záleží na životním

prostředí, nutí výrobce, aby tuto filozofii efektivně začlenili do svých manažerských praktik. 

Je nezbytně nutné integrovat environmentální řízení do celého dodavatelského řetězce za 

účelem dosažení trvale udržitelného a konkurenceschopného dodavatelského řetězce. Řízení 

,,green‘‘ dodavatelských řetězců by mělo proniknout do veškerých aktivit v dodavatelském 

řetězci a to od nákupu, přes výrobce, zákazníka a kruh by měl být uzavřen reverzní logistikou. 

[7] 

Význam managementu ,,green‘‘ dodavatelských řetězců neustále stoupá a to z důvodu 

stále zhoršujícího se životního prostředí, které je ovlivňováno např. ubýváním základních 

surovinových zdrojů, rostoucí úrovni znečištění, rozšiřováním míst, na kterých se hromadí 

přebytečný odpad. Tento management se nezaměřuje pouze na to, aby byl ,,přátelský‘‘ 

k životnímu prostředí, ale má i jiné priority, jako výhodné podnikání a vyšší zisky. Svou roli 

zde také hrají regulační požadavky a tlak ze strany spotřebitelů. Z těchto důvodů do

managementu ,,green‘‘ dodavatelských řetězců patří průběžné sledování legislativy a různých 

programů zaměřených na ochranu životního prostředí. Do aktivních přístupů tohoto 

managementu spadá redukce, recyklace, reverzní logistika, opětovné použití, oprava, 

renovace, přepracování, repasování apod. [21] 

Management ,,green‘‘ dodavatelských řetězců zahrnuje i jiné aktivity, jako jsou 

ekologizace dodávek a procesů, rozvoj produktů, které mají větší trvanlivost a jsou 

energeticky méně náročné, vyloučení materiálů z výroby, které mohou být toxické nebo jinak 
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nebezpečné, naopak ve zvýšené míře používání materiálů, které jsou snadno recyklovatelné, 

zvýšená spolupráce s dodavateli na recyklaci a odstraňování obalů atd. [7, 23]

Normy řady ISO 14 000

Mezinárodní organizace pro standardizaci (International Organization for Standards - 

ISO) se sídlem ve Švýcarské Ženevě zavedla normy řady ISO 14 000 jako mezinárodní 

standardy pro systémy environmentálního managementu s těmito cíli [24, 28]: 

- podporovat mezinárodní přístup k ochraně životního prostředí

- posílit schopnost organizací zlepšovat se v přístupech týkajících se životního prostředí 

prostřednictvím neustálých auditů

- vylepšovat mezinárodní obchod a odstraňovat překážky bránící obchodování.

Normy řady ISO 14 000 patří mezi celosvětové normativní dokumenty a slouží 

k zavádění EMS (Systém environmentálního managementu) do podnikové praxe, ale zároveň 

i pro certifikaci těchto systémů. Pro účely certifikace a zavádění EMS byla vypracována celá 

řada norem, mezi které např. patří [26, 27]:

- ČSN EN ISO 14 001:2005 - Systém environmentálního managementu, požadavky 

s návodem na jejich použití - představuje normu, podle které je prováděna certifikace 

- ČSN EN ISO 14 004:2005 - Systém environmentálního managementu, všeobecná směrnice 

k zásadám, systémům a podpůrným metodám - tato norma je metodickou pomůckou pro 

zavádění EMS do podnikové praxe.

Normy řady ISO 14 000 jsou reakcí na čím dál přísnější předpisy a změny v oblasti 

ochrany životního prostředí. Tyto mezinárodní standardy a směrnice jsou nápomocné 

organizacím při jejich snaze minimalizovat všechny negativní dopady na životní prostředí, 

které vznikají v důsledku jejich činností. [24] 

Každá organizace se k zavádění EMS podle norem ISO 14 000 rozhoduje dobrovolně 

a očekává, že přínosy budou mnohem větší, než náklady spojené s jejich zavedením. 

Očekávané přínosy mohou mít charakter ekonomický, environmentální, technicko - provozní, 

legislativní a sociální. [25] 
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Reverzní logistika se především zaměřuje na recyklovatelné nebo opětovně použitelné 

materiály nebo produkty a transportuje je zpátky na začátek dodavatelského řetězce. Mají-li

být recyklovatelné materiály, komponenty a produkty zařazeny zpět do výroby a distribučních 

systémů, musí dojít k integraci reverzních materiálů a informačních toků v celém 

dodavatelském řetězci. Vzhledem k obrácenému materiálovému toku mají tradiční plánování 

výroby, ale i řízení zásob omezenou použitelnost v opětovných výrobních systémech. [7]  

Obrázek 10 znázorňuje zpětné toky materiálů v dodavatelském řetězci, které lze znovu 

využít a právě k tomu mu pomáhá reverzní logistika. Každý článek dodavatelského řetězce 

produkuje i odpady, které už nelze využít pro jejich účely a je třeba je odstranit. 

Obrázek 10 - Dodavatelský řetězec rozšířený o zpětné toky recyklovatelných materiálů [24]

Výrobní procesy mají negativní dopady na životní prostředí, které můžeme 

kategorizovat takto [23]: 

1 - všechny formy odpadů

2 - spotřeba energie

3 - spotřeba materiálů.
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Pro eliminaci těchto dopadů a pro dosažení ,,green‘‘ dodavatelského řetězce by se 

měly výrobní organizace řídit zásadami, které jsou uváděny v ISO 14 000. Zejména by měly 

vytvořit postupy se zaměřením na neustálé zlepšování, měření a analýzu výkonnosti a 

dosahování vytýčených cílů. Tvorba ,,green‘‘ dodavatelského řetězce zahrnuje např. tyto 

úkoly [24]: 

- identifikace procesů

- vypracování systému měření výkonnosti

- měření systému dodavatelského řetězce a stanovení priorit procesů podle důležitosti

- rozvíjení alternativních řešení a výběr preferovaného přístupu

- stanovení plánů a postupů pro audity a neustálé zlepšování procesů a to i pro 

nepředvídatelné případy.

Při přechodu organizací na management ,,green‘‘ dodavatelských řetězců mohou 

organizace snížit negativní dopady svých činností na životní prostředí a navíc mohou získat 

další různé výhody, které z toho plynou. Někdo dává přednost dobrému jménu firmy spojené 

s ochranou životního prostředí, jiného zajímají čistě ekonomické výhody. Důvodů, proč přejít 

na management ,,green‘‘ dodavatelských řetězců je celá řada a tady jsou některé z nich [7, 

23]: 

- redukováním nákladů na celý životní cyklus výrobků dochází ke zvýšení ziskovosti 

organizace 

- organizace mohou mít nižší náklady, které vznikají ukládáním, správou a likvidací odpadů 

- snižování negativních dopadů na životní prostředí a z toho vyplývajících zdravotních rizik 

pro člověka má za následek snižování odpovědnosti za tato rizika

- bezpečnější a čistší továrny

- vyvarování se veřejného ,,nepřátelství‘‘ vůči organizacím, které ve velké míře znečišťují 

životní prostředí

- snížení, popř. až zastavení regulačních poplatků

- medializovaná organizace chránící životní prostředí může získat ,,pozitivní reklamu‘‘, 

kdežto organizace, která je v médiích neustále ,,propírána‘‘ za znečišťování životního 

prostředí, může naopak očekávat ,, reklamu negativní‘‘.
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4.4. Odolné dodavatelské řetězce

Se zvyšující se složitosti dodavatelských řetězců vlivem globalizace a trendem 

zeštíhlování, roste riziko a řetězce se stávají mnohem zranitelnější. Výzvou pro mnoho firem 

je zvládnout a zmírnit toto riziko a to pomocí vytváření odolných dodavatelských řetězců. 

[31] 

Odolnost můžeme chápat jako schopnost systémů přežít, přizpůsobit se a dokonce i 

růst navzdory neustálým turbulentním změnám [29]. V manažerské literatuře je pojem 

,,odolnost‘‘ poměrně nový. Kořeny tohoto termínu můžeme najít v oblastech, jako jsou věda o 

materiálech, ekologie, psychoterapie a sociální psychologie. Ve všech těchto oblastech se 

odolnost zaměřuje na to, jak je organismus nebo ekosystém schopen odolávat narušení a jaká 

je jeho rychlost návratu zpět do původní rovnováhy. Pro podnikání znamená odolnost 

schopnost nejprve absorbovat dopady a poté účinně reagovat nějakou převratnou změnou. V 

případech, kdy podniky toto nedokážou, neměly by oživovat stávající obchodní model, který 

selhal, ale měly by vše přehodnotit a najít zcela nový model nebo nové cesty, pomocí kterých 

budou umět těmto turbulentním změnám čelit. [31] 

Umět zotavit se z jakéhokoliv narušení dodavatelského řetězce je úzce spjato 

s rozvojem schopnosti vycítit změny, které mohou v budoucnu nastat. K tomu je zapotřebí, 

aby daný podnik dosáhl určité flexibility a nadbytečnosti. Flexibilita je nezbytná především 

v investicích. Je zapotřebí, aby podnik uměl vhodně investovat do infrastruktury a prostředků, 

které v daný okamžik nejsou tak podstatné, ale v budoucnu pak sehrávají důležitou roli. Totéž 

se dá říci i o nadbytečnosti. Ta je ale spjatá s investicemi do kapitálu a kapacit. [7]  

Mezi příklady flexibility může patřit vytváření víceprofesní specializace u dělníků,

oborová flexibilita technického personálu, pružnost technologie a řízení, projektování 

výrobních systémů, které jsou schopné vytvářet širší sortiment produktů atd. [7, 18]  

Za tímto účelem se manažeři dodavatelských řetězců snaží dosáhnout ideálních, plně 

integrovaných, efektivních a účinných dodavatelských řetězců, které jsou schopné vytvořit a 

následně si i udržet svou konkurenceschopnost. Proto musí docházet k velkému tlaku na 

snižování nákladů a tlaku na zvyšování výkonností pomocí efektivních prostředků tak, aby 

došlo ke zvládnutí požadavků trhu, servisních požadavků a běžných předvídatelných poruch, 

které mohou v dodavatelském řetězci kdykoliv nastat. K tomu může přispět preciznější řízení 

a kontrola vnitřních procesů, spolu s více otevřenými informačními toky uvnitř organizace, 

ale i mezi jednotlivými organizacemi. [31]
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Zatímco v minulosti patřila mezi hlavní cíle navrhování dodavatelského řetězce 

minimalizace nákladů a co největší optimalizace služeb, v dnešní době se klade důraz na jeho 

odolnost. Odolné dodavatelské řetězce nemusí mít vždy nejnižší náklady, ale jsou schopné se 

mnohem lépe vyrovnat s nejistým tržním prostředím. Cílem těchto řetězců je efektivně 

reagovat na negativní dopady narušení, které mohou být více či méně závažné. Strategie 

odolnosti může mít dvě následující varianty [7]: 

- obnovit požadované hodnoty stavu, který byl narušen a to za přijatelnou cenu a přijatelné 

náklady

- co nejvíce redukovat dopady potencionální hrozby.

Rovněž je nezbytné, aby ti, kteří řídí jednotlivé články dodavatelského řetězce, dobře 

pochopili rozsah sítě, jejíž jsou součástí a systematicky prozkoumali a následně identifikovali 

její slabá místa. Významným zdrojem rizika může také být špatný, nebo nedostatečný tok 

informací mezi jednotlivými články řetězce. To může mít za následek, že některé části 

organizace přijímají rozhodnutí nebo opatření v určité izolaci, což může vést ke zvyšování 

dodatečných nákladů řetězce jako celku, ale také ke zvýšení jeho zranitelnosti. Pro úspěšné 

zvládnutí všech rizik je nutné dívat se na dodavatelský řetězec jako na celek, nikoliv na jeho 

jednotlivé části. [23] 

Autoři Martin Christopher a Helen Peck ve zdroji [31] dělí rizika v dodavatelském 

řetězci do tří hlavních a pěti vedlejších kategorií: 

- interní rizika vzhledem k firmě

▪ proces

▪ kontrola

- externí rizika vzhledem k firmě, ale vnitřní vzhledem k dodavatelskému řetězci

▪ poptávka

▪ dodávka

- externí rizika vzhledem k dodavatelskému řetězci

▪ environmentální rizika

    

Pro úspěch dodavatelského řetězce je důležitá schopnost vyhnout se problémům, které 

mohou nastat po narušení dodavatelského řetězce. To je zásadní vlastnost odolných 
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dodavatelských řetězců. Odolnost může patřit mezi silné konkurenční výhody dodavatelských 

řetězců. [7]

5. Komparativní analýza jednotlivých konstrukčních typů

V tabulce 1 jsou srovnávány vybrané atributy štíhlých, svižných, odolných a ,,green‘‘ 

dodavatelských řetězců. 

Tabulka 1 - Srovnání jednotlivých dodavatelských řetězců

Atributy Štíhlé dod. 
řetězce

Svižné dod. 
řetězce

,,Green‘‘ dod. 
řetězce

Odolné dod. 
řetězce

Zaměření

tvorba štíhlých a 
efektivních 

dodavatelských 
řetězců

tvorba svižných
a dynamických 
dodavatelských 

řetězců

tvorba 
dodavatelských 
řetězců šetrných 

k životnímu 
prostředí

tvorba odolných, 
adaptibilních a 

pružně 
reagujících dod. 

řetězců 

Ovlivnění 
výroby

štíhlá výroba, 
modularizace 

výrobků, 
zakázky podle 
individuality 

zákazníků [2],
nízké zásoby, 

menší 
rozmanitost 

produktů

celosvětová síť 
vzájemně propo-
jených výrobců, 

flexibilní 
přizpůsobování 
výroby, krátké 
inovační cykly, 
vysoká různo-

rodost výrobků, 
zásoby podle 
potřeb trhu

výroba šetrná 
k životnímu 
prostředí, 
separace a 
recyklace 
odpadů, 
opětovné 
použití, 

dodržování 
norem ISO 

14 000

pružné výrobní 
systémy, které 

umožňují 
vyrábět více 

variant 
produktů, 
bezpečná 

velikost zásob 

Poptávka lehce 
předvídatelná

těžce 
předvídatelná

lehce 
předvídatelná

těžce 
předvídatelná

Odvětví

automobilový 
průmysl, 
komodity

průmysl 
s elektronickým 
zbožím, módní 

průmysl

všechna odvětví, 
s lehce 

předvídatelnou 
poptávkou a 
důrazem na 
ochranu živ. 

prostředí

průmysl 
s elektronickým 
zbožím, módní 

průmysl

Výhody

nízké náklady vysoká pružnost 
reakce na 
rozsáhlé a 

nepředvídatelné 
změny

ohleduplnost 
k životnímu 

prostředí, nižší 
regul. poplatky, 

pozitivní 
reklama

vysoká odolnost 
proti hrozbám 

tržního 
prostředí, 

vysoká pružnost 
a adaptabilita

Nevýhody vyšší 
zranitelnost

větší náklady větší náklady větší náklady
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Poptávka

U štíhlých dodavatelských řetězců je předvídatelnost a stabilita poptávky vysoká. 

Mezi zákazníky a jejich dodavateli existují vztahy, které jsou mnohem volnější, než je tomu u 

svižných řetězců, kde je naopak poptávka těžce předvídatelná a vztahy mezi dodavateli a 

zákazníky jsou těsnější. Štíhlé řetězce mají tedy smysl všude tam, kde je stabilní poptávka a 

zároveň málo variant výrobků. Tam, kde se vyrábí více druhů výrobků, je třeba vycházet 

z jiného přístupu k tvorbě dodavatelských řetězců. [2] Tyto řetězce mají velmi nízké zásoby a 

z tohoto důvodu nejsou schopné pružně reagovat na velké změny v tržním prostředí. Protože 

poptávka u těchto řetězců je stabilnější, tak se jejich management může soustředit na 

maximální snižování nákladů a zásob zboží. 

Svižné řetězce jsou orientovány na maximální uspokojení poptávky. U svižných 

řetězců je velmi důležitá flexibilita výroby jako reakce na turbulentní tržní prostředí a to díky 

dobrým znalostem o trzích. Velkou roli zde hrají ukazatelé, jako jsou inovace a rychlost 

odezvy na poptávku. Oba tyto ukazatelé jsou zároveň spojovány s vyššími náklady. 

Poptávka u řetězců šetrných k životnímu prostředí je lehce předvídatelná. Produkty 

šetrné k životnímu prostředí mohou být označeny ekoznačkou Ekologický šetrný výrobek a 

spotřebitel se tak může dobrovolně rozhodnout, jestli dá přednost takto označeným 

produktům.

Poptávka u odolných dodavatelských řetězců je, stejně jako u svižných řetězců, těžce 

předvídatelná a důležitou roli zde hraje schopnost pružně reagovat na časté změny v tržním 

prostředí, schopnost vycítit příležitost a chopit se jí a zároveň se pokud možno vyvarovat 

hrozbám, nebo alespoň minimalizovat dopady všech potencionálních rizik.

Odvětví

Štíhlé dodavatelské řetězce nacházejí uplatnění v odvětvích, kde je poptávka lehce 

předvídatelná. Typickým provozovatelem štíhlých řetězců může být podnik zabývající se 

výrobou automobilů a jejich součástí.

Svižné dodavatelské sítě využívají zejména podniky, jež se zabývají výrobou 

elektronických a komunikačních výrobků, jako jsou mobilní telefony, výpočetní technika, 

televizní a rádiové přijímače, DVD rekordéry a přehrávače aj. Zákazníci u těchto výrobků 

jsou netrpěliví a jejich poptávka po těchto výrobcích je z dlouhodobého hlediska velice 

proměnlivá. Z tohoto důvodu musí výrobci a distributoři pružně reagovat na změny v tržním 
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prostředí a zároveň mít velké bezpečnostní zásoby. V tomto odvětví se velmi často stává, že 

nový, velmi atraktivní výrobek, vyvolá tak vysokou poptávku, že výrobce dokonce získá 

dočasný monopol na trhu. [2]  

Dodavatelské řetězce, které jsou šetrné k životnímu prostředí, se používají 

v odvětvích, kde je snaha o snižování negativních dopadů na životní prostředí. Ne však ve 

všech odvětvích lze vyrábět produkty tak, aby neohrožovaly životní prostředí.

Odolné dodavatelské řetězce se podobně jako svižné řetězce používají v odvětvích, 

kde je poptávka nejistá, nestabilní a velmi těžce předvídatelná.

Ovlivnění výroby

U štíhlých dodavatelských řetězců se preferuje štíhlá výroba. Management výroby se 

soustřeďuje na omezení plýtvání ve výrobě a na zkracování výrobních procesů. Ve výrobě 

jsou nízké stavy zásob dílů a komponentů. Zakázky jsou podle individuality zákazníků a 

výroba se orientuje na koncové zákazníky. Například v automobilovém průmyslu se výrobci 

soustředí na požadavky a přání zákazníků, aby každý zákazník dostal automobil přesně podle 

svých představ (výbava, barva karoserie, typ automobilu, různé doplňky za příplatek aj.). Při 

výrobě automobilů dochází k určité modularizaci jejich architektury tak, aby některé moduly, 

systémy, podsystémy a komponenty byly stejné a mohly být využity v různých variantách 

stejného auta, popř. v jiných typech aut.  

Výroba u svižných dodavatelských řetězců je ovlivňována krátkými inovačními cykly 

a zároveň se zde projevuje vysoká dynamika technologií. Stejně jako u štíhlé výroby, tak i 

tady se vyrábějí modulární výrobky. Například při sestavování počítačové sestavy si koncový 

zákazník může sestavit nebo nechat sestavit počítačovou sestavu z různých komponentů, které 

do sebe zapadají tak, aby to přesně odpovídalo jeho představám a potřebám. Ve srovnání 

s automobilovým průmyslem se však výrobky elektronického a počítačového průmyslu 

skládají z menšího počtu dílů a tedy mají i menší hloubku kusovníku. Oproti automobilovému 

průmyslu dochází v tomto odvětví i k velmi častým změnám, kdy jsou různé komponenty 

výrobku obměňovány za nové, výkonnější komponenty (větší paměť a výkonnější procesory 

u notebooků, větší rozlišení displeje a fotoaparátů u mobilních telefonů atd.). Zvyšující se 

nároky zákazníku mají za následek, že někteří výrobci během roku obmění až celý sortiment 

své nabídky.
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Výroba u dodavatelských řetězců, které se snaží být šetrné k životnímu prostředí, je 

ovlivňována normami řady ISO 14 000. Tyto normy slouží k zavádění systému 

environmentálního managementu (EMS) do podnikové praxe. [26] Jestliže firma splní 

veškeré požadavky norem řady ISO 14 000, může získat certifikát. Firmy, které jsou šetrné

k životnímu prostředí, mohou mít určitý typ environmentálního označení [27, 28]: 

I. typ podle ČSN ISO 14 024 

II. typ podle ČSN ISO 14 021 

III. typ podle ČSN ISO 14 025 

Značku uděluje Ministerstvo životního prostředí ČR a firma musí splnit určitá kritéria. 

Výrobek nesmí ohrožovat životní prostředí během celého svého životního cyklu, tj. čas od 

zadání koncepce, přes výrobu, až po likvidaci výrobku. Mezi posuzovaná kritéria patří emise, 

recyklovatelnost, spotřeba energie, použité suroviny, druh použitého obalu aj. [27] Tato 

kritéria do značné míry ovlivňují a omezují výrobu. 

Nevýhody

Štíhlé dodavatelské řetězce jsou díky své štíhlosti mnohem více zranitelnější, než je 

tomu např. u agilních nebo odolných dodavatelských řetězců, které jsou schopné mnohem 

lépe čelit neustálým hrozbám v turbulentním tržním prostředí.

Výrobci a distributoři u svižných dodavatelských řetězců mají větší zásoby, aby mohli 

co nejpružněji reagovat na těžce předvídatelnou poptávku. S většími zásobami jdou ruku 

v ruce i větší náklady. Velikost nákladů je ovlivňována i zkracujícími se inovačními cykly.

Stejně jako u svižných řetězců patří mezi nevýhody odolných dodavatelských řetězců 

vyšší náklady, které jsou vyvolané investicemi do zvyšování flexibility. Odolné řetězce mají 

navíc určitou nadbytečnost, jako je vyšší počet dodavatelů, nižší využití kapacit, nadbytečné 

zásoby. To vše zvyšuje neefektivitu a potřebu finančních prostředků.

Nevýhodou Green Supply Chain jsou větší náklady spojené se zaváděním norem řady 

ISO 14 000 do podnikové praxe, ale tyto normy jsou zcela dobrovolné a ten, kdo se pro ně 

rozhodne, očekává, že přínosy budou mnohem větší, než vynaložené náklady.
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Výhody

Štíhlost u dodavatelských řetězců může být jejich výhodou, ale zároveň i nevýhodou. 

Tyto řetězce mají nízké zásoby a s nimi spojené nízké náklady. Se zvyšující se štíhlostí se ale 

zvyšuje i jejich zranitelnost.

Vysoká pružnost reakce na rozsáhlé a nepředvídatelné změny v tržním prostředí se 

řadí mezi výhody svižných řetězců.

Mezi výhody ,,green‘‘ dodavatelských řetězců patří větší ohleduplnost k životnímu 

prostředí, než je tomu u jiných dodavatelských řetězců. Ochrana životního prostředí je 

v dnešní době velmi aktuální téma. Firma, která se k němu chová ohleduplně, vypadá v očích 

veřejnosti mnohem lépe, než firma, která jej poškozuje. Navíc může získat určité přínosy 

(ekonomické, sociální, legislativní atd.).

Mezi hlavní výhodu odolných dodavatelských řetězců patří schopnost odolávat 

hrozbám a mnohem lépe se vyrovnat s negativními dopady na celý dodavatelský řetězec. 

5.1. Integrace jednotlivých konstrukčních typů

Každý dodavatelský řetězec je postavený na jiný typ modelové situace, u které bude 

dosahovat, oproti jiným řetězcům, největších výhod. Reálný svět však není jenom černý nebo 

bílý. A proto dochází i ke kombinaci těchto modelových situací. Začala vznikat potřeba 

kombinovat a vzájemně propojovat jednotlivé typy dodavatelských řetězců.  Mezi řetězci jsou 

větší či menší rozdílnosti, ale jednu věc mají společnou. Všechny byly postaveny, aby 

maximalizovaly zisk, minimalizovaly náklady, a co nejlépe uspokojily potřeby zákazníků.

5.1.1. Leagile Supply Chain 

V tabulce č. 2 jsou porovnány vybrané prvky štíhlých a svižných dodavatelských 

řetězců. Některé srovnávané charakteristiky jsou si podobné, jiné jsou zcela odlišné. Tam, kde 

jsou rozlišující charakteristiky stejné, můžeme je bez problémů uplatnit při integraci těchto 

dvou koncepcí. Potíže však mohou nastat tam, kde jsou zcela opačné. U štíhlých 

dodavatelských řetězců jsou např. robustnost a úroveň plánování zcela opačné, než je tomu u 

svižných řetězců. I přes větší nebo menší rozdínosti lze oba přístupy vhodně spojit a vznikne 

tzv. ,,Leagile Supply chain‘‘. U tohoto dodavatelského řetězce hraje důležitou roli bod 

rozpojení. V celkové strategii dodavatelského řetězce je důležité umístění tohoto bodu tak, 
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aby bylo možno reagovat na nestálou poptávku po proudu a zároveň, aby byla zajištěna dobrá 

úroveň plánování proti proudu od bodu rozpojení [6].

Z toho vyplývá, že čím více se bod rozpojení posune směrem k zákazníkovi, tím větší 

část dodavatelského řetězce bude fungovat na principu štíhlosti. Zbývající část bude 

postavena na principu agility a bude schopná pružně reagovat na nepředvídatelné změny 

v poptávce ze strany zákazníků. U tohoto konceptu rovněž dochází k uplatňování Paretova 

pravidla (80/20), kdy zhruba 20 % klíčového objemu poptávky je tvořená pomocí principu 

štíhlostí a na zbylých 80 % je využíván princip agility. Dalším pravidlem může být základní 

poptávku uspokojovat pomocí štíhlosti a na sezónní zvýšení poptávky reagovat pomocí 

flexibilního agilního principu. [4]

Takto fungující hybridní řetězec může mít výhody jak svižných, tak i štíhlých 

dodavatelských řetězců. 

Tabulka 2 - Srovnání charakteristik štíhlých a svižných dodavatelských řetězců (modifikováno 

podle [11]) 

●●● = klíčová charakteristika, ●● = méně významná char., ● = nejméně významná char.

Rozlišující charakteristiky Štíhlé dodavatelské řetězce Svižné dodavatelské řetězce
Využívání znalosti trhu ●●● ●●●
Stlačování dodacích lhůt ●●● ●●●
Robustnost ● ●●●
Úroveň plánování ●●● ●
Eliminace plýtvání ●●● ●●
Dodací lhůta ●●● ●●●
Kvalita ●●● ●●●
Servis ●● ●●●
Cena ●●● ●●

5.1.2. LAR Supply Chain a LARG Supply Chain 

Podobně jako lze spojit štíhlé a svižné dodavatelské řetězce v Leagile Supply Chain, 

jde vzájemně propojit i štíhlé, svižné a odolné sítě a vznikne hybridní řetězec zvaný LAR 

Supply Chain (Lean - Agile - Resilient Supply Chain). 
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Ke koncepci LAR Supply Chain se mohou připojit i dodavatelské řetězce, jejichž

doménou je ochrana životního prostředí. Sloučením pak vznikne LARG Supply Chain (Lean - 

Agile - Resilient - Green Supply Chain).  

Kombinací, jak spojit odlišné typy dodavatelských řetězců, je mnohem více, ale 

nejtěžším a nejsložitějším úkolem při tvorbě těchto hybridů je optimální propojení 

jednotlivých přístupů. Za tímto účelem můžeme rozlišující atributy rozdělit do dvou skupin na 

shodné a rozdílné.

Atributy, které jsou shodné pro všechny typy řetězců, mohou být uplatňovány skrz 

celou dodavatelskou síť. Patří zde např. zkracování času dodávek, bezchybný tok informací 

aj. 

U rozdílných atributů může nastat problém v situacích, kdy jednotlivé koncepce 

doporučují zcela rozdílný přístup. U štíhlých řetězců jsou zásoby tlačeny na minimum 

z důvodu snižování nákladů. Odolné řetězce z důvodu minimalizace rizika doporučují mít 

bezpečnou velikost zásob, naopak svižné řetězce mají zásoby podle potřeb trhu, aby mohly 

pružně reagovat na neustálé měnící se podmínky v tržním prostředí. První možností, jak sladit 

rozdílné postoje, může být zvolení určitého kompromisu. Kompromis však nemusí být zcela 

optimálním řešením. Druhým řešením může být rozdělení dodavatelského řetězce na menší 

části podle předem vybraných kritérií a na každou takto zvolenou oblast uplatnit jiný přístup. 

Jednotlivé oblasti musí být velmi dobře sladěné tak, aby dodavatelský řetězec fungoval jako 

celek. Vytvořit takto optimálně fungující řetězec může být velmi náročné, ale může přinést 

lepší výsledky, které za tu námahu jistě budou stát.
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Závěr

Mezi základní principy řízení dodavatelských řetězců, které rozhodují o úspěchu 

v tvrdém konkurenčním boji, patří řídit dodavatelský řetězec jako celek a nikoliv orientovat se 

jen na jeho jednotlivé části. Takto řízený dodavatelský řetězec potřebuje mít bezchybný a 

transparentní tok informací o procesech, které probíhají v celém řetězci.

Velkým přínosem takovéto spolupráce mezi jednotlivými články dodavatelského 

řetězce je, že jejich společné úsilí je zaměřeno na co nejlepší uspokojení požadavků 

koncových zákazníků. 

V dnešní době, kdy se klade obrovský důraz na co největší spolupráci se zákazníky a 

díky sledování a předvídání změn v tržním prostředí, se vyrábí, dodává a distribuuje jen 

takový druh a objem zboží, který zákazníci opravdu vyžadují a očekávají.  To má za následek 

minimální objem zásob v řetězci, přestože v rámci globalizace dodavatelských řetězců roste 

objem fyzických toků.

S měnícími a zároveň zvyšujícími se nároky a požadavky ze strany zákazníků a díky 

neustálým a častějším změnám v tržním prostředí se mění i přístupy v řízení dodavatelských 

řetězců. Proto vznikly rozdílné koncepce, jako jsou např. štíhlé, svižné, odolné a ,,green‘‘ 

dodavatelské řetězce. Každý z těchto rozdílných konstrukčních typů byl postaven pro jinou 

modelovou situaci, ve které bude dosahovat, oproti ostatním typům, největších úspěchů. 

Navzdory rozdílnostem lze tyto jednotlivé přístupy vzájemně propojit. Zkombinovat rozdílné 

konstrukční typy není jednoduchá záležitost a se zvyšujícím se počtem propojených typů sítí 

stoupá i náročnost a složitost na řízení dodavatelského řetězce jako celku. Takto propojený 

řetězec však může mít výhody jednotlivých propojených typů a tím se může na trhu zvyšovat 

jeho konkurenceschopnost. 
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