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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se nazývá „Metody a principy v řízení dodavatelských řetězců“. 

Na začátku práce vysvětlím pojem dodavatelský řetězec. Uvedu některé z mnoha jeho 

definic a také toky, které v dodavatelském řetězci proudí. Následně jednotlivě rozeberu 

faktory vedoucí k vývoji Supply Chain Management (SCM). V další části práce se 

zaměřím na charakteristiku SCM, opět pojem podle několika autorů nadefinuji. Dále 

popíšu podstatu SCM, jeho cíle a nástroje. Zmíním i konstrukci SCM sítí. Jelikož svým 

dílem přispívají k SCM též informační technologie, některé z nich uvedu v další kapitole. 

Zaměřím se především na EDI, APS a SCM systémy. Práci zakončím kritickým 

zhodnocením daného tématu.  

Cílem mé práce je přiblížit čtenáři danou problematiku. Vytvořit tedy obecný 

a srozumitelný přehled o důvodech vzniku dodavatelských řetězců, jejich podstatě a řízení. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

dodavatelský řetězec, řízení, materiálové toky 

 

ABSTRACT 

The title of the bachelor thesis is "Methods and principles in Supply Chain 

Management". At first I will explain the concept of Supply Chain with presenting of 

different definitions of the supply chain, and also flows in the supply chains. Then I will 

discuss factors leading to the development of Supply Chain Management (SCM). The next 

part of the bachelor thesis will focus on the characteristics of SCM, with defining the term 

according to different authors. The essence of SCM, its goals and tools will be described 

later on, as well as the construction of the SCM networks. Because information 

technologies also have their contribution to the SCM, some of them will be mentioned in 

the next chapter. I will focus primarily on EDI, APS, and SCM systems. The thesis will 

conclude with a critical assessment of the topic.  

The objective of my bachelor thesis is to bring near the issue to readers, to create 

a general and understandable overview of reasons of Supply Chains creation, of their 

essence and their management. 

 

KEY WORDS 

supply chain, management, material flows 
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ÚVOD 

 

Dodavatelský řetězec je jednoduše řečeno propojení podniků do řetězce nebo sítě. 

Jedná se o propojení podniků počínaje dodavateli přes výrobce, distributory k prodejcům 

až ke konečným zákazníkům.  

 

Dodavatelský řetězec se postupně vytvářel propojováním podniků. Může vznikat 

z různých důvodů.  

Podle mého názoru došlo ke vzniku dodavatelských řetězců zejména v důsledku 

neustále rostoucího počtu lidí, jejich vyšší životní úrovně a s tím související vyšší spotřeby. 

Ta za poslední desítky let mnohonásobně vzrostla, a proto by většina podniků nebyla 

schopna zajistit vlastními silami cestu výrobku nebo služby ke konečným zákazníkům. 

Toto by bylo velmi neekonomické a v mnoha případech i technicky neproveditelné. 

Postupně tedy začalo docházet ke vzniku specializovaných podniků zaměřených pouze na 

jednu činnost. 

Dalším možným důvodem je zlepšování kvality poskytovaných výrobků a služeb. 

Kvalita je zvyšována tím, že jednotlivé články řetězce se zabývají převážně jen svou 

specializací. Pokud se podniky zaměří pouze na svou činnost mohou soustředit veškeré své 

prostředky a energii na získávání nových znalostí ve svém oboru a neztrácejí čas řešením 

problémů v oborech jim cizích. 

 

 

Cílem mé práce je vytvořit obecný přehled o problematice dodavatelských řetězců 

a  řízení dodavatelských řetězců.  
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1. Definice dodavatelského řetězce 

Dodavatelský řetězec neboli Supply Chain je možné definovat různě. Vybrané definice 

jsou uvedeny v Tab. 1. 

 

Tab. 1  Definice dodavatelského řetězce 

Autor Rok Definice 

R. S. Russell, 

B. W. Taylor 
2000 

„Dodavatelský řetězec je síť organizací vzájemně propojených 

dodavatelsko-odběratelskými vztahy, zajišťujících rozdílné 

aktivity a procesy, kterých cílem je produkovat hodnotu 

v podobě žádaných výrobků a služeb dodávaných do rukou 

konečného článku řetězce – spotřebitele.“ [7] 

D. M. Lambert, 

J. R. Stock, L. 

M. Ellram 

2000 
„Dodavatelský řetězec je uskupení společností, které přináší 

výrobek nebo službu na trh.“ [16] 

M. Christopher 2000 

„Dodavatelský řetězec je síť organizací zainteresovaných 

prostřednictvím vazeb s dodavateli a odběrateli na různých 

procesech a činnostech, které vytvářejí přidanou hodnotu 

v podobě produktů a služeb, dodávaných koncovým 

zákazníkům.“ [19] 

J. Král 2001 

„Dodavatelský řetězec je nízko nákladový zásobovací proces, 

pomocí kterého se materiál anebo zboží dostává rychle 

a s vysokou přidanou hodnotou od dodavatele k zákazníkovi, 

resp. spotřebiteli.“ [15] 

P. Fiala 2005 
„Dodavatelský řetězec je definován jako vícestupňový systém 

dodavatelů, výrobců, distributorů, prodejců a zákazníků.“ [2] 

P. Sodomka 2006 

„Dodavatelský řetězec je systém tvořený podnikovými procesy 

všech organizací, které jsou přímo či nepřímo zapojeny do 

uspokojování požadavků zákazníka.“ [20] 

X. Lukoszová 2012 

„Dodavatelský řetězec je síť vzájemně provázaných a závislých 

organizací, které fungují na základě spolupráce, společné 

kontroly, řízení a zlepšování fyzických a informačních toků od 

dodavatelů až po koncové uživatele.“ [21] 
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Dodavatelský řetězec je tedy síť organizací vzájemně propojených dodavatelsko-

odběratelskými vztahy, zajišťujících různé procesy a činnosti, jejichž cílem je vytvoření 

přidané hodnoty v podobě výrobků a služeb dodávaných od dodavatele až k zákazníkům. 

Dodavatelský řetězec nezahrnuje pouze dodavatele a výrobce, ale také distributory, 

velkoobchodníky, maloobchodníky a jejich sladové prostory, i samotné konečné zákazníky 

(viz Obr. 1). 

 

 

 

Obr. 1  Struktura dodavatelského řetězce [20] 

 

Mezi důležité činnosti vykonávané v procesech řetězce patří např. marketingový 

průzkum trhu, výzkum a vývoj produktu, plánování výroby, nákup, výroba, distribuce nebo 

řízení zákaznického servisu. 

Dodavatelský řetězec je vícestupňový systém mezi jehož jednotlivými stupni působí 

dodavatelsko-odběratelské vztahy. Mezi těmito stupni oboustranně proudí [4], [20]: 

· hmotné toky – představují distribuci nových produktů směrem od dodavatelů 

k zákazníkům a opačným směrem jsou produkty předávány z důvodu vrácení, 

reklamace, servisu, recyklace nebo likvidace, 

· finanční toky – zahrnují různé typy plateb, úvěry atd., 

· informační toky – přenášejí informace o objednávkách a dodávkách.  
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2. Procesy v dodavatelském řetězci 

Dodavatelský řetězec je možné charakterizovat jako systém tvořený podnikovými 

procesy organizací, které se podílejí na uspokojování potřeb zákazníků. Na procesy je 

možné nahlížet buď jako na sérii cyklů (viz Obr. 2) nebo je členíme podle toho, jestli jsou 

realizovány principem tlaku nebo tahu [4]. 

 

2. 1 Procesy z pohledu cyklů 

Procesy dodavatelského řetězce je možné rozdělit do následujících cyklů [6]: 

· dodací cyklus, 

· výrobní cyklus, 

· doplňovací cyklus, 

· objednávkový cyklus. 

 

 

Obr. 2  Cykly v dodavatelském řetězci [4] 
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2. 1. 1 Dodací cyklus 

Probíhá mezi dodavateli a výrobci, zahrnuje všechny procesy pro zajištění dostupnosti 

materiálu, komponent a dalších potřebných vstupů pro výrobu. Cílem cyklu je zabezpečení 

dostupnosti potřebného materiálu a ostatních vstupů pro výrobu podle jejího plánu 

a rozvržení. 

 

2. 1. 2 Výrobní cyklus 

Probíhá mezi výrobci a distributory, zahrnuje všechny procesy týkající se doplňování 

zásob distributorů. Výrobní cyklus začíná objednávkou od zákazníků, předpovědí 

poptávky zákazníků a zásobou hotových výrobků na skladě výrobce. Cílem cyklu je 

produkce výrobků nejvyšší možné kvality a zároveň za co nejnižší náklady.   

 

2. 1. 3 Doplňovací cyklus 

Probíhá mezi distributory a prodejci, zahrnuje všechny procesy zapojené do doplňování 

zásob prodejců. Doplňovací cyklus začíná objednávkou od prodejců. Cílem cyklu je 

doplnění zásob za co nejnižší náklady a přitom zabezpečení vysoké dostupnosti výrobků 

nabízených konečným zákazníkům.  

 

2. 1. 4 Objednávkový cyklus 

Probíhá mezi prodejci a zákazníky, zahrnuje všechny procesy potřebné k plnění 

objednávek od zákazníků. Objednávkový cyklus začíná objednávkou od zákazníků. Cílem 

cyklu je splnění potřeb zákazníků, tedy doručení objednávky v termínu a za co nejnižší 

možné náklady. 

 

2. 2 Procesy z pohledu typu tlak/tah 

Procesy v dodavatelském řetězci je možné také rozdělit v závislosti načasování jejich 

realizace k poptávce konečných zákazníků na [4], [6]: 

· procesy typu tlak – realizují se před očekávanou poptávkou zákazníků. V čase 

uskutečňování tohoto procesu je neznámá poptávka prognózována. Označují se 

také jako spekulativní procesy, jelikož vycházejí ze spekulativní poptávky 

zákazníků. 
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· procesy typu tah – realizují se jako odpověď na objednávku zákazníků. V čase 

uskutečňování tohoto procesu je poptávka zákazníků známá s určitostí. Označují se 

též jako reaktivní procesy, protože reagují na skutečnou poptávku zákazníků. 
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3. Faktory vedoucí k vývoji SCM 

U velkých průmyslových a obchodních podniků dochází stále k větší optimalizaci 

jejich logistik směrem k vytváření partnerských sítí SCM. Střední a malé podniky zatím 

zůstávají u klasického podnikové řešení logistiky, vedou mezi sebou boj, jak o přízeň 

zákazníků, tak o podíly na dodavatelských a prodejních trzích. 

 

Následující faktory vedou k vývoji a zavádění SCM sítí [3]:  

· zkracování průběžných dob vývoje a výroby produktů, 

· přizpůsobování designu výrobků požadavkům zákazníků, 

· vytvoření sítí partnerů jako spolupracujících systémů, 

· silná orientace na zákazníky, 

· logistika může a má převzít ústřední roli v ekonomice podnikání. 

 

 

3. 1 Zkracování průběžných dob vývoje a výroby produktů 

Počátkem 90. let nabývá zvýšeného významu pro rozhodování v podnicích faktor času. 

Dodržování termínů a dodací lhůta jsou rozhodujícími faktory SCM. Ale termíny slíbené 

zákazníkům zatím jsou u mnoha podniků nepřesné a nezávazné. Ještě nejsou dostatečně 

poznány časové faktory vlivu a možnosti optimalizace dodavatelského řetězce. [3] 

K optimalizaci průběžných dob, snižování nákladů a zlepšení dodržování termínů se 

využívá time management. Tento management staví do popředí důležitý faktor čas. 

Zkrácení odezvy a reakčních dob jednotlivých podnikových procesů má velký vliv na 

ostatní konkurenčně-relevantní znaky, např. služby, náklady nebo jakost, které jako celek 

tvoří úspěch podniku. 

 

3. 2 Přizpůsobování designu výrobků požadavkům zákazníků 

V polovině 90. let mnoho podniků zjistilo, že design výrobků hraje velkou roli v SCM. 

Pro zákazníka je důležité jak výrobek vypadá. Vzhled výrobků je jedním z požadavků 

zákazníků, proto se SCM na požadavky zaměřuje a snaží se je co možná nejlépe splnit. 

Design výrobků má podstatný vliv např. na budoucí náklady nebo jakost.  

 



 - 10 - 

3. 3 Vytvoření sítí partnerů jako spolupracujících systémů 

Dlouho se hovořilo pouze o jednom logistickém řetězci, ale od poloviny 90. let se stále 

více hovoří o Value NET, síti hodnot, která nahrazuje předchozí logistický řetězec [3]. 

SCM je tedy charakterizováno jako síť schopností sloučených informačních 

a materiálových toků. Většinou existuje více dodavatelů na každém stupni tvoření hodnot. 

Sítě SCM přitahují stále větší zájem a jeví se jako schopné umožnit podniku rychlé 

přizpůsobení se změnám v jeho okolí. 

 

3. 4 Silná orientace na zákazníky 

Jelikož aktivity celého řetězce se odvíjí od poptávky finálních zákazníků, tedy od jejich 

požadavků na výrobky, uplatňuje se zde DCM (Demand Chain Management), který je 

založen právě na co nejhlubším poznání poptávky a potřeb zákazníků. Požadavky 

zákazníků jsou výchozím bodem aktivit podniku a SCM má za úkol je poznat a pokud 

možno co nejlépe splnit. 

 

3. 5 Logistika může a má převzít ústřední roli v ekonomice podnikání 

Schopnost konkurovat v současnosti přechází z jednotlivých podniků na logistické 

řetězce jimi vytvořené. Rozhodujícím faktorem odlišnosti a tržní úspěšnosti se stávají 

dodavatelské služby vytvářené celým řetězcem, do kterého jsou zapojeni dodavatelé, 

poskytovatelé logistických služeb i sami zákazníci [3]. Logistika se stává důležitým 

spolutvůrcem strategie. V rukou SCM je synchronizované, koordinované a celkově 

optimalizované uskutečňování procesů v řetězcích. 
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4. Charakteristika SCM 

Pojem SCM neboli Supply Chain Management má dva možné významy. Buď SCM 

může být chápáno jako řízení dodavatelských řetězců nebo se jedná o informační systém. 

Existuje mnoho definic SCM, některé jsou uvedeny v Tab. 2. 

 

Tab. 2  Definice SCM  

Autor Rok Definice 

M. Cooper, D. 

Lambert, J. Pagh 
1997 

„SCM je integrace podnikových procesů od konečného 

uživatele k prvnímu udavateli, poskytující výrobky, služby 

a informace, které přidávají hodnotu pro zákazníka.“ [10] 

R. D. Blackwell 1997 
"SCM je o tom, mít správný produkt na správném místě, za 

správnou cenu, ve správný čas a ve správném stavu." [18] 

J. Weber, A. 

Bacher, M. Groll 
2002 

„SCM je integrované sledování toků zboží, logistických 

a akvizičních informací, finančních prostředků a práv v celém 

hodnototvorném řetězci.“ [11] 

P. Fiala 2005 

„SCM je množina přístupů, používaných pro efektivní integraci 

dodavatelů, výrobců, distributorů, prodejců a zákazníků tak, aby 

byly produkty vyrobeny a distribuovány ve správných 

množstvích, na správná místa a ve správném čase při 

minimalizaci celkových nákladů systému a uspokojení 

požadavků na úroveň servisu.“ [2] 

M. Christopher 2005 

„SCM je snaha vybudovat takové vztahy s dodavateli, 

distributory a odběrateli, které nám pomohou poskytnout 

zákazníkovi co možná nejvyšší hodnotu s minimálními náklady. 

Výsledkem by měl být růst zisku všech partnerů zapojených do 

tohoto řetězce.“ [12] 

Antonín Stehlík, 

Josef Kapoun 
2008 

„SCM je strategické, taktické a operativní, synchronizované, 

kooperativní a integrální řízení uspořádaného systému 

hospodářských podniků, zejména jejich informačních, 

zbožových a finančních toků a tím patřičných manuálních, 

poloautomatických a automatických procesů opatřování, 

výroby, logistiky, prodeje a vyřizování plateb.“ [3] 
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SCM je tedy soubor podnikových procesů, které zajišťují efektivní integraci všech 

článků dodavatelského řetězce a poskytují výrobky a služby konečným zákazníkům ve 

správný čas, na správné místo, za správnou cenu a ve správném stavu. 

 

SCM zahrnuje aktivity na těchto úrovních [2], [1]: 

· strategická úroveň – jedná se o rozhodnutí s dlouhodobým efektem na podniky, 

např. počet jednotek, jejich kapacity, rozmístění atd., 

· taktická úroveň – zde patří rozhodnutí se střednědobým efektem, např. nákupní 

a výrobní rozhodnutí, dopravní postupy, postupy řízení zásob atd., 

· operativní úroveň – týká se každodenních rozhodnutí, např. určování pořadí dodávek, 

získávání dopravních prostředků, směrování tras atd.  
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5. Podstata SCM 

Pokud se na pojem dodavatelský řetězec podíváme čistě z hlediska jeho názvu 

předmětem SCM by mělo být pouze řízení materiálu, komponent a dílů spolu s potřebnými 

informacemi k výrobci. Toto omezené pojetí je dnes už překonané, protože existuje řada 

technologií a integrující software, který automatizuje a digitalizuje podnikové obchodní, 

informační a transakční procesy přes hranice podniku, od dodavatelů přes výrobní 

podniky, různé tržní partnery k distribučním partnerům až ke konečnému zákazníkovi. 

Díky tomu řetězec dosáhne lepší efektivnosti a také vyšší spokojenosti zákazníků a všech 

jeho spolupracujících partnerů. SCM je tedy dodavatelský řetězec od počátečních 

dodavatelů až po konečné zákazníky. 

SCM představuje síť, která je vytvořena a následně řízena managementem, tedy 

organizovanou skupinou kvalifikovaných lidí, kteří jsou schopni plánování, organizování, 

rozhodování a kontroly nejrůznějších aktivit a to za účelem splnění cílů. K řízení 

a realizaci SCM přispívají také příslušné technologie. 

SCM se zabývá i jinými úkoly, než jen výhradně řízením logistiky, např. vývojem 

výrobků, výrobou, skladováním, distribucí, marketingem, školením, vztahy s partnery 

řetězce atd. Úkoly jsou jak na operativní, tak taktické i strategické úrovni, v síti SCM 

a také s dalšími SCM řetězci. [3] 

Sítě SCM mohou mít některou z následujících struktur: 

· lineární řetězec od dodavatelů ke konečným zákazníkům, 

· hvězdice s lokálním podnikem, 

· síť řetězců. 

Síť většinou řídí centrálně jeden velký podnik nazývaný např. integrátor sítě, head 

player nebo key player, který má v SCM síti rozhodující slovo. Partnery sítě jsou pak 

subdodavatelé, dodavatelé, spediční a dopravní podniky, distributoři a samozřejmě též 

koneční zákazníci.  

 

5. 1 Cíle SCM 

Cílem každého dodavatelského řetězce je maximalizovat vytvářenou hodnotu. Tato 

hodnota představuje rozdíl mezi cenou, kterou jsou zákazníci ochotni za výrobek nebo 

službu zaplatit, a úsilím řetězce, které musí vynaložit na splnění požadavků zákazníků. 

U většiny úspěšných dodavatelských řetězců ziskovost celého řetězce vzájemně souvisí se 
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ziskovostí jeho jednotlivých prvků. Ziskovost je dána rozdílem mezi náklady řetězce 

vynaloženými na výrobu a distribuci výrobků nebo služeb a příjmy získanými prodáváním 

těchto výrobků a služeb konečným zákazníkům. [9], [20] 

Rentabilita dodavatelského řetězce je vyjádřena celkovým ziskem celého řetězce. 

Úspěch řetězce se odvíjí od jeho celkové rentability. Takže v případě důrazu na 

maximalizaci zisku v jednotlivých článcích řetězce může dojít k poklesu jeho celkové 

rentability. 

Skutečným zdrojem příjmů dodavatelského řetězce jsou pouze zákazníci. Ostatní 

příjmy představují jen výměnu finančních toků, které slouží k realizaci konkrétní 

objednávky.  

Objednávkou, resp. jejím zadáním začíná celý proces v rámci řetězce. Dále pokračuje 

posouzením a zpracováním objednávky, výrobou, distribucí výrobků nebo služeb 

zákazníkům a je zakončen zpětnou vazbou. K objednávce a její realizaci je potřeba 

různých systémů, prostředků a procesů, které slouží ke koordinaci hmotných, finančních 

a informačních toků. Tyto postupy, prostředky a systémy se označují jako SCM. 

 

Mezi základní cíle SCM patří např. [21]: 

· vyšší úroveň služeb poskytovaných zákazníkům, 

· redukce zásob, 

· minimalizace celkových nákladů řetězce, 

· redukce času objednávek, 

· minimalizace ztrát a rizik, 

· vyšší schopnost reakce na tržní změny, 

· maximalizace kvality, 

· sdílení informací mezi partnery řetězce. 

 

5. 2 Nástroje SCM 

SCM používá různé nástroje, specifické i všeobecné. Autoři J. Kapoun, A. Stehlík [3] 

uvádí tyto nástroje SCM:  

· plánování, 

· tvorba variant výrobků,  

· stlačování času, 
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· postponement, 

· měření spokojenosti zákazníků, 

· řízení zásob prodejcem, 

· klasifikace zásob.  

 

 

5. 2. 1 Plánování 

Při SCM je nutné, aby plánování bylo přesné od dodávání surovin až po uložení 

výrobku do regálů v prodejnách. Pokud plánování neprobíhá správně, není mezi 

jednotlivými články řetězce dokonale sehráno, dochází k efektu biče. Ten může být 

způsoben například velkým množstvím variant výrobků nebo špatnými prognózami. 

V SCM se rozlišují 2 základní druhy plánů [3]: 

· plán potřeby dodávek – předpovídá očekávaný průběh zásob na skladě, 

· plán konečné montáže – plán hotových výrobků, které je třeba vyrobit pro 

doplnění požadovaného stavu na skladě nebo vyrobit podle zakázek.  

 

5. 2. 2 Tvorba variant výrobků 

Díky různým variantám výrobků se SCM odlišuje od konkurence. Ovšem čím vyrábí 

více variant výrobků, tím má vyšší výrobní náklady. Je tedy důležité, aby SCM našlo 

optimální počet variant výrobků.  

Jako příklad můžeme použít našeho výrobce automobilů Škoda, který je součástí 

koncernu Volkswagen, jednoho z největších producentů automobilů na světě. Ten je nucen 

pro udržení svého postavení na trhu neustále své výrobky modernizovat, zvyšovat kvalitu 

a nabízet nové a nové modely dle požadavků zákazníků. 

Všechny 4 nosné značky koncernu – Audi, Volkswagen, Škoda a Seat kvůli snížení 

nákladů a větší variabilitě modelů úzce spolupracují při vývoji a výrobě. Snaží se používat 

stejné komponenty, například podvozek či motory, ale i drobnější díly. Toto umožní mít na 

výrobu daného dílu jediného dodavatele, což snižuje náklady, cenu a díky možnosti 

vzájemné kombinaci doplňků dovoluje větší variabilitu modelů podle specifických potřeb 

zákazníků. 
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5. 2. 3 Postponement  

„Postponement je vžitý výraz, který znamená posunování zhotovování finální formy 

výrobku co nejblíže ke konečnému zákazníkovi, tedy ke konci distribučního řetězce“, takto 

postponement charakterizují A. Stehlík a J. Kapoun [3]. Jedná se tedy o výrobky vyráběné 

ve velkém množství sériovou výrobou v základní verzi a jednotlivé detaily se dodělávají až 

podle specifických požadavků konečných zákazníků SCM sítě. 

Příkladem může být barva nebo vybavení interiéru osobního automobilu. 

 

5. 2. 4 Stlačování času 

Obrazně stlačování času znamená, že vlivem průchodnosti informací mezi partnery sítě 

SCM jsou lépe a dříve informování a díky tomu mohou rychleji reagovat. Důležitou úlohu 

při stlačování času má poloha tzv. OPP (Order Penetration Point) – bod vstupu 

objednávky [3]. Nebo se také označuje jako bod rozpojení materiálového toku 

objednávkou zákazníka. Před bodem vstupu objednávky jsou všechny aktivity určovány 

plánem a za tímto bodem aktivity určují specifické požadavky zákazníků (viz Obr. 3). 

 

 

Obr. 3  OPP – bod vstupu objednávky [3] 

 

Pozice bodu vstupu objednávky v řetězci rozhoduje o dodavatelích, organizaci výroby 

a také o tom, co a z čeho řetězec vyrábí. Čím je tedy bod umístěn dále po proudu hmotných 

toků řetězce, tím více je produkce standardizována a dodací lhůty jsou kratší.  
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5. 2. 5 Měření spokojenosti zákazníků 

Jedním z cílů SCM je zvýšit úroveň poskytovaných služeb zákazníkům. Pro SCM je 

tedy důležité, aby vědělo jakou úroveň služeb svým zákazníkům poskytuje. K tomu 

využívá ukazatele pro měření spokojenosti zákazníků.  

Možnosti měření jsou uvedené v Tab. 3. 

 

Tab. 3  Ukazatele měření spokojenosti zákazníků [5] 

Složky služeb 

zákazníkům 
Možné oblasti měření výkonů 

Předprodejní 

složky 

· upozorňování na nedostupnost výrobku 

· kvalita obchodních zástupců 

· pravidelnost návštěv obchodních zástupců 

· monitorování úrovně skladovacích zásob u zákazníka 

· konzultace při vývoji nového výrobku/balení 

· pravidelnost kontroly penetrace (tj. proniknutí na trh) výrobku 

· sdělování plánovaného data dodávky 

Prodejní 

složky 

· snadnost objednávání 

· potvrzování (příjmu) objednávek 

· nabídka úvěrových podmínek 

· vyřizování dotazů 

· frekvence dodávek 

· doba cyklu objednávky 

· spolehlivost doby cyklu objednávky 

· včasnost dodávek 

· zpoždění expedice 

· schopnost vyřídit mimořádné/naléhavé objednávky 

· kompletnost plnění objednávek 

· informování o stavu objednávek 

· procento nevyřízených objednávek 

· procento dostupnosti/spolehlivosti plnění objednávek 

· neúplnost dodávek/ztráty při dodávkách 
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· výrobkové náhrady/substituce 

Poprodejní 

složky 

· přesnost faktur 

· vratky 

· poškození výrobku (skryté a viditelné) 

· čitelnost údajů o době spotřeby na obalech 

· kvalita obalů u zboží určeného k vystavení v prodejně 

 

 

5. 2. 6 Řízení zásob dodavatelem 

Řízení zásob dodavatelem VMI (Vendor Manager Inventory) je služba, kterou 

dodavatel nabízí svým zákazníkům v síti SCM. Podstatou VMI je přesunutí aktivity a také 

odpovědnosti za doplňování zásob na dodavatele. Umožňuje dodavateli průběžně sledovat 

stav zásob zboží u zákazníků a podle domluvených pravidel a smlouvy zboží automaticky 

sám doplňuje. [3] 

Princip řešení VMI znázorňuje Obr. 4. 

 

 

Obr. 4  VMI - Řízení zásob dodavatelem [8] 
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5. 2. 7 Klasifikace zásob 

Zásoby v dodavatelském řetězci mají svůj význam. Slouží např. k zajištění plynulosti 

výroby, zlepšení zákaznického servisu nebo předcházení nepředvídaných výkyvů 

v poptávce. Zásoby je možné podle matematicko-statistických metod takto rozdělit:   

· klasifikace ABC – členění zásob podle jejich podílu na zisku do třech skupin, když 

podle Paretova pravidla cca 80 % zisku přinese podniku cca 20 % zásob. Položky „A“ 

jsou pro podnik velmi důležité. Na rozdíl od toho položky „C“ tvoří až 60 % zásob 

a přinesou jen 5-10 % zisku. [13], [3] 

· klasifikace GUS – rozdělení zásob podle jejich použití ve výrobě. Položky „G“ jsou 

obecné zásoby, položky „U“ jsou unikátní zásoby, které se požívají v jedné oblasti 

výroby a „S“ jsou specifické, zásoby které se používají na základě individuálních 

objednávek jen u některých variant výrobků. [3] 

· klasifikace XYZ – dělení zásob podle charakteru jejich spotřeby. „X“ jsou položky se 

stálou spotřebou, položky „Y“ se vyznačují středně proměnlivou spotřebou a „Z“ jsou 

charakteristické občasnou spotřebou (např. vánoční ozdoby). [14] 
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6. Konstrukce sítí SCM 

Pojmem konstrukce sítí SCM se rozumí jejich projektování a následné zavádění. Jedná 

se o velmi dlouhodobý a komplexní proces, který si žádá velký počet odborníků, jak 

vnitropodnikových, tak externích odborníků ze všech podniků spolupracujících v SCM sítí.  

Podle oborové příslušnosti podniky zpravidla nejprve instalují určité dílčí části, jako 

jsou např. podsystémy nebo komponenty. A ty pak postupně rozšiřují dále do komplexního 

systému SCM. Průmyslové podniky většinou začínají zaváděním systému elektronického 

opatřování (e-procurement), následují systémy elektronických plateb (e-payment) 

a elektronická logistika. Obchodní podniky většinou začínají elektronickou prodejnou 

a CRM systémem (Customer Relationship Management – řízení vztahů se zákazníky), 

pokračují systémy řízení obsahu výrobkových katalogů, dále elektronický marketing, 

elektronické opatřování, elektronická logistika atd. [3] 

 

Mezi hlavní faktory ovlivňující konstrukci SCM sítí patří: 

· výběr technologie (hardware a software), 

· podniková kultura v partnerských podnicích a celé síti, 

· schopnosti managementu.  

 

6. 1 Principy projektování 

Při projektování sítí SCM je nutné znát všeobecné principy, které jsou uvedené 

v Tab. 4. 

 

Tab. 4  Všeobecné principy SCM [17] 

Princip Realizace 

Tržní pozice 

· zjištění potřeb zákazníků 

· vizualizace hodnototvorného řetězce  

· určení kritických výkonů 

· přizpůsobení strategie 

Návrh 

produktu 

· analýza tvorby produktu a procesu 

· modulárnost (stavebnicovost) produktu 

· pozdější možnost tvorby variant  
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Plánování 

· výměna informací a dat 

· integrace systému IT 

· konvergence mezi logistikou a IT 

· využití internetové technologie 

Tažný 

princip 

· synchronizace stupňů tvorby hodnot 

· integrace dodavatelů 

· optimalizace přísunu materiálu 

· princip JIT 

Partnerství 

· vytvoření systému dodavatelů 

· hledání „globálního“ optima (synergie) 

· vytvořit důvěru 

· intenzivní komunikace 
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7. Informační technologie 

SCM znamená, jak samotné řízení dodavatelských řetězců, tak informační technologie 

pro podporu řízení dodavatelských řetězců. 

Pokud SCM chce, aby řetězec prosperoval a byl tedy konkurenceschopný na trhu, 

potřebuje vydávat rozhodnutí, která to zajistí. Podporou jsou SCM v tomto právě 

informační technologie (viz Tab. 5), správně zvolený systém, který dokáže získat, 

zpracovat a následně poskytnout potřebné informace.  

 

Tab. 5  Logistické informační technologie 

Název Systém 

Systémy plánování materiálové spotřeby MRP I, MRP II 

Podnikové informační systémy ERP 

Systémy pro sběr dat z výroby MES 

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky CRM 

Systémy na podporu řízení dodavatelských řetězců SCM 

Systémy pro pokročilé plánování výroby APS 

Systémy byznys inteligence BI 

Technologie pro elektronickou identifikaci čárové kódy, RFID 

Systémy elektronické výměny dat EDI 

 

 

7. 1 Systém EDI 

EDI (Electronic Data Interchange) znamená elektronickou výměnu dat mezi počítači. 

Tato výměna dat je důležitá pro ostatní systémy, např. SCM nebo APS. Pro přenos dat je 

možné využít např. telefonní nebo datové sítě. Partneři SCM sítě si tímto způsobem mohou 

vzájemně posílat různé obchodní dokumenty, např. objednávky, přehledy o jejich stavu, 

faktury, oznámení o dodávkách, elektronický převod peněz pro platby atd. Systém EDI 

tyto dokumenty převede bez lidského zásahu do standardizovaných datových formátů 

a ihned je možné s nimi pracovat. Jelikož je velký počet typů EDI systému existují 

standardy, které přesně tvorbu dat definují. 
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Pro přenos dat bez komplikací je nutná vzájemná kompatibilita počítačového systému, 

jak odesílatele, tak příjemce. V praxi si stanovuje každý podnik různé přenosové 

protokoly, které jsou založeny na dodržení těchto podmínek [21]: 

· shodné komunikační standardy, 

· sdílení společného jazyka nebo standardu zasílání zpráv, 

· shodný způsob přenosu, 

· shodný formát přenosu.  

 

7. 2 Systém SCM 

Pro zajištění fungování dodavatelského řetězce je třeba nástroj, který bude 

optimalizovat procesy jednotlivých článků řetězce. Takovým nástrojem je systém SCM 

(Supply Chain Management), sloužící pro řízení dodavatelského řetězce. Jedná se 

o strategii, která je určená pro zajištění efektivity činností všech článků řetězce 

a optimalizaci jeho řízení. Výsledkem je splnění daných požadavků zákazníků na službu 

nebo výrobek. Systém SCM se zaměřuje na výstupy dodavatelského řetězce jako celku 

a jeho součástí jsou různé nástroje a procesy, které slouží pro řízení toku materiálu, 

výrobků a služeb, financí a informací v celé délce řetězce. 

 

Systém SCM je obvykle zaměřen na tyto oblasti [22]: 

· plánování, 

· nákup, 

· výroba a zásobování, 

· expedice, 

· reklamace.  

 

7. 3 Systém APS 

Systém SCM má silnou vazbu na výrobní plánování a to až po nejnižší úroveň výroby. 

Jeho nedílnou součástí je tedy systém pro pokročilé plánování výroby APS (Advance 

Planning and Scheduling). Většinou tento systém umožňuje zvýšení objemu výroby, 

zkrácení průběžné doby výroby a lépe dodržovat termíny dodávek zákazníkům. [22] APS 
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je proces tvorby plánu, díky kterému je možné zabezpečit optimalizaci rozmístění všech 

surovin a zdrojů potřebných k zajištění výroby. 

 

Systém APS se vyznačuje následujícími vlastnostmi [21]: 

· kvalitní správa dat,  

· vysoká funkcionalita, 

· integrace na jiné systémy.  
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8. Kritické zhodnocení 

Co to vlastně je dodavatelský řetězec? Je to síť organizací vzájemně propojených 

dodavatelsko-odběratelskými vztahy, které zajišťují různé činnosti a procesy, jejichž cílem 

je vytváření hodnoty v podobě výrobků a služeb poskytovaných konečným zákazníkům. 

V současné době jsou dodavatelské řetězce všude kolem nás, stačí se jen rozhlédnout. Jako 

příklad mohu uvést řetězce v potravinářském průmyslu, jako jsou TESCO, Kaufland, 

Albert, Penny Market, Billa či Lidl. Myslím si, že podstatným cílem každého 

dodavatelského řetězce je zmíněné vytváření hodnoty, ta je dána rozdílem mezi cenou, 

kterou je zákazník ochoten zaplatit za výrobek nebo službu a vynaloženým úsilím řetězce 

na splnění požadavků zákazníka. Podle mého názoru dalším cílem každého řetězce je 

určitě tvorba zisku, tedy ziskovost dodavatelského řetězce. Ziskovost představuje rozdíl 

mezi náklady řetězce na dodání potřebného materiálu, výrobu a distribuci výrobků, služeb 

a příjmy získanými prodáváním výrobků a služeb konečným zákazníkům. U většiny 

velkých, úspěšných řetězců spolu vzájemně souvisí ziskovost celého řetězce se ziskovostí 

jeho jednotlivých článků. Můj názor je ten, že je důležité zaměřit se na ziskovost řetězce 

jako celku. Pokud by se totiž každý článek řetězce zajímal jen o to, jak maximalizovat 

pouze svůj zisk, mohlo by dojít k poklesu celkové ziskovosti řetězce. Je tedy důležitá 

spolupráce všech článků dodavatelského řetězce a sdílení informací mezi nimi. 

 

Dodavatelské řetězce je potřeba také řídit. K tomu slouží řízení dodavatelského řetězce, 

které se označuje jako SCM (Supply Chain Management). SCM je integrace všech 

podnikových procesů od dodavatelů až po konečné zákazníky, jejichž cílem je poskytnout 

zákazníkovi výrobky a služby ve správném čase, správném množství, na správné místo 

a za správnou cenu. Myslím si, že SCM je pro dodavatelské řetězce jednoznačně 

nepostradatelné a velmi důležité. Stejně jako každý samostatný podnik potřebuje řízení, tak 

i síť podniků propojených v řetězec, jej potřebuje. V dnešní době nejrůznějších moderních 

informačních technologií existují systémy, které jsou dodavatelským řetězcům nápomocny 

při jeho řízení i jiných činnostech. Jsou jimi například systém sloužící pro řízení 

dodavatelských řetězců (SCM – Supply Chain Management), systém pro pokročilé 

plánování výroby (APS – Advance Planning and Scheduling) nebo systém pro 

elektronickou výměnu dat (EDI – Electronic Data Interchange). Řekla bych, že většina 

podniků zapojených do rozsáhlé dodavatelské sítě by si už ani nedokázala představit svou 

činnost bez pomoci dalších informačních technologií. Ať už se jedná například o jejich 
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řízení vztahů se zákazníky (CRM – Customer Relationship Management), plánování 

spotřeby materiálu a materiálových zdrojů (MRP I – Materials Requirements Planning 

a MRP II – Manufacturing Resource Planning) nebo o podporu plánování a řízení všech 

hlavních procesů v podniku (ERP – Enterprise Resource Planning). Poskytovatelů těchto 

i dalších informačních technologií je na trhu v současné době spousta a stále je dále rozvíjí 

nebo vytváří jejich nové a ještě dokonalejší verze. 

 

Podlé mého názoru jsou dodavatelské řetězce přínosem, a to jak pro jednotlivé podniky 

(články) řetězce, tak pro jejich zákazníky. Podniky v řetězci spojí své síly a je pro ně, 

s nadsázkou řečeno, snazší splnit požadavky zákazníků, cíle a také snížit náklady celého 

řetězce. Toho všeho dodavatelské řetězce docílí hlavně pomocí specializace svých 

jednotlivých článků. Každý z nich se zabývá především svou hlavní činností (specializací), 

např. výrobce vyrábí a distribuci, dopravu k prodejcům ponechává na starost distributorům. 

Tím ovšem nechci říct, že se o distribuci svých výrobků nebo služeb vůbec nezajímá 

a nesleduje ji. Jen není třeba, aby se o ni postaral, tedy aby ji sám zajistil svými vlastními 

silami. Každý článek dodavatelského řetězce se tak nemusí zabývat ostatními činnostmi 

mimo jeho specializaci a tím získá čas a prostředky na zdokonalování své hlavní činnosti. 

Z pohledu zákazníků je přínosem určitě cena výrobků nebo služeb, za kterou je řetězec 

nabízí. Myslím si, že cena je pro zákazníky při výběru výrobků nebo služeb velmi důležitá, 

v některých případech i rozhodující. Řetězce si mohou dovolit stanovit nižší ceny než 

podniky samostatné, jelikož propojením jejich jednotlivých článků dosáhnou nižších 

celkových nákladů. A díky své významné pozici na trhu mohou docílit u výrobců lepších 

cen jejich produktů. Vztah výrobce a řetězce může být tak těsný, že řetězec odebírá celou 

produkci výrobce a prodává ji pod svou značkou, což mu v krajním případě umožňuje 

tlačit na cenu i proti vůli výrobce, který se díky tomu mnohdy ocitá na hranici rentability.  

 

Řetězce poskytují na své produkty zvýhodněné ceny v podobě různých slevových akcí. 

Tímto přilákají nové zákazníky a udrží si ty staré. V současné době existuje řada 

konkurentů na trhu. Pro řetězce je tak důležité, aby byly konkurenceschopní a dokázaly 

rychle reagovat na tržní změny. Samostatné podniky slevové akce samozřejmě také nabízí, 

ovšem jejich běžné ceny jsou zpravidla vyšší než ceny velkých řetězců a tím pádem slevy 

většinou nejsou tak vysoké. I když z vlastní zkušenosti při nakupování vím, že je možné 

najít výrobky levněji u malého samostatného prodejce než u velkého dodavatelského 

řetězce. 
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Jedním z cílů SCM je uspokojit zákazníky dodavatelského řetězce. Pro SCM je 

důležité, aby řetězce byly schopny své zákazníky uspokojit co možná nejlépe a to za 

nejnižší možnou cenu a s nejnižšími možnými celkovými náklady řetězce. Uspokojení 

zákazníků mohou docílit například zvýšením kvality poskytovaných výrobků nebo služeb, 

rozšířením nabízeného sortimentu produktů, poskytováním zmíněných nejrůznějších 

slevových akcí, ale také ochotným a příjemným personálem v prodejnách, ať už 

velkoobchodních nebo maloobchodních. Myslím si, že každý jistě zažil velmi nepříjemný 

a naprosto neochotný přístup zaměstnanců například v prodejně potravin. Není to nic 

příjemného. SCM by se mělo postarat o zajištění všech těchto aspektů pro uspokojení 

zákazníků. Pokud řetězec nedokáže splnit požadavky zákazníků, nebudou tedy zákazníci 

spokojeni a odejdou ke konkurenčnímu řetězci.  
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ZÁVĚR 

 

Cílem mé práce bylo přiblížit čtenáři problematiku dodavatelských řetězců a jejich 

řízení, tedy řízení dodavatelských řetězců. 

 

Na počátku práce, jsem uvedla některé z mnoha definic dodavatelského řetězce (Supply 

Chain) podle názorů různých autorů. Pomocí těchto definic jsem vytvořila svou vlastní 

definici. Dodavatelský řetězec je vícestupňový systém, kde mezi jeho jednotlivými stupni 

proudí oboustranně toky hmotné, finanční a informační., které jsem také v práci uvedla. 

V této kapitole jsem také graficky vyjádřila a popsala jednu z množných struktur 

dodavatelského řetězce. 

V kapitole druhé jsem se zabývala procesy v dodavatelském řetězci, které je možné 

zkoumat z pohledu cyklů nebo z pohledu typu tlak/tah. Cykly v dodavatelském řetězci jsou 

čtyři základní a to dodací cyklus, výrobní cyklus, doplňovací cyklus a objednávkový 

cyklus. Jednotlivé cykly a procesy typu tlak a tah jsem rozvedla. 

Ve třetí kapitole jsem charakterizovala faktory, které vedou k vývoji SCM. Jsou jimi 

snižování zásob polotovarů a hotových výrobků, zkracování průběžných dob vývoje 

a výroby produktů, přizpůsobování designu výrobků požadavkům zákazníků, vytvoření sítí 

partnerů jako spolupracujících systémů, silná orientace na zákazníky a možnost logistiky 

převzít ústřední roli v ekonomice podnikání.  

V kapitole další jsem podobně jako v první kapitole, uvedla tabulku definic pojmu 

SCM (Supply Chain Management). Z definic jsem opět vyvodila definici vlastní. SCM se 

zabývá aktivitami na všech řídících úrovních. Tedy na strategické, taktické i operativní 

úrovni. Tyto úrovně jsem stručně popsala. 

V páté kapitole jsem se zaměřila na podstatu, cíle a nástroje SCM. Uvedla jsem 

základní cíle SCM, kterými jsou např. vyšší úroveň poskytovaných služeb zákazníkům, 

maximalizace kvality výrobků a služeb, minimalizace celkových nákladů řetězce, ztrát 

a rizik, vyšší schopnost reakce na tržní změny atd. SCM používá různé nástroje. Každý 

autor za ně považuje jiné prostředky. Autoři A. Stehlík a J. Kapoun mezi nástroje řadí 

plánování, tvorbu variant výrobků, stlačování času, postponement, měření spokojenosti 

zákazníků, řízení zásob dodavatelem a klasifikaci zásob. Jednotlivé nástroje jsem stručně 

charakterizovala.  
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V následující kapitole jsem se zabývala konstrukcí SCM sítí, která je velmi zdlouhavá 

a náročná na realizaci a žádá si velký počet odborníků. V tabulce jsem uvedla všeobecné 

principy, které je nutné při projektování SCM sítí znát. 

V sedmé kapitole jsem podrobněji charakterizovala některé informační technologie 

používané pro podporu SCM. Konkrétně systémy EDI, APS a SCM.  

Práci jsem zakončila kritickým zhodnocením dodavatelských řetězců a jejich řízení. 
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