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Anotace 

Ve své předložené práci se zabývám činností obchodního oddělení podniku. Jeho úkolem, 

spolupráci s dodavateli a způsoby jakými firma může výrobek prodávat. V první, 

teoretické části je vysvětlen teoretický základ, kde popisuji základní pojmy, jako jsou 

nákup v podniku, nákupní chování organizace a její potřeby. Dále popisuji teorii prodeje, 

jeho úlohu, úspěch prodeje a práci prodejce. V další části je zpracován nákup surovin, její 

případné zpracování a další postoupení suroviny nebo výrobku. V poslední části práce je 

analyzován prodej výrobku. 

 

Klíčová slova: obchodní oddělení, nákup, prodej, dodavatelé 

 

Summary 

In my thesis deal with aktivity commercial department of the company. His task, 

cooperation with supplier and the wals how the firm can sell the product. In the first part, 

theoretic part, there is an explanation theoretical basis, where I describe basic concepts, as 

purchase of the company, buying behavior of organizations and her needs. Further I 

describe theory sales, its role, sales success and labour seller. In other part is treat purchase 

of raw materials, its any processing and other transfer of material or product. In the last 

part this thesis is analyzed sale product. 

 

Keywords: sales department, purchase, sales, suppliers 
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1 Úvod 
 

Úkolem mé bakalářské práce je objasnit a popsat firemní práci obchodního oddělení při 

nákupu a kontakty s dodavateli. A vztahy s nimi. Výběr kvalitního a spolehlivého 

dodavatele.  

Jakým způsobem firma může zpracovat či upravit surovinu, kterou dále prodává i 

neprodává jako výrobek. 

Dále přiblížit jakým způsobem podnik prodává zpracované výrobky a jaké může mít 

potenciální zákazníky. 

Z důvodů ochrany firemních informací jsou sdělené údaje v takové rovině, která nepoškodí 

zájmy firmy jak obchodní, tak ze strany know-how podniku. 

Práce je rozdělena do pěti částí, ve kterých jsou tyto témata zpracovány. V první neboli 

úvodní částí popisuji celou svoji práci. Druhá část je postavena na teoretickém základě 

tématiky nákupu, nákupního chování, pojmů jako dodavatelé, rozhodnutí jakého zvolit a 

vztahy s nimi. Pojmy prodeje, jeho úlohy a možných zákazníků, které podnik má. 

Ve třetí části se zabývám popisem nákupu v daném dřevařském provozu. Jedná se o nákup, 

který zprostředkovává obchodní oddělení tohoto provozu. Rozebírám zde, jakou přesně 

surovinu provoz nakupuje a zda je surovina dále použita ke zpracování. Charakterizuji zde 

také zpracování suroviny, na jaké výrobky a jakými možnými způsoby se na ně upravuje. 

Čtvrtá část pojednává již o prodeji zpracované suroviny na výrobek. Komu se výrobek 

prodává a v jaké formě. 

Poslední, pátá část je část závěrečná, ve které je shrnuta kompletně celá má práce, případné 

detailnější vylíčení problémů a určitých pasáží a také případné vyřešení otázek a dotazů, 

které mě během práce k tématu napadly. 
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2 Teoretický základ 

 

2.1 Základní funkce, cíle a postavení nákupu v podniku 

 

Nákupem označujeme všechny činnosti podniku, které mají za cíl získání hmotných i 

nehmotných vstupů do podniku. 

V širším slova smyslu lze nákup podniku charakterizovat jako soubor činností podniku 

souvisejících se stanovením potřeb materiálových zdrojů na zabezpečení předmětu činnosti 

podniku a spojených s jejich obstaráváním, dopravou, příjmem, distribucí vstupů, řízením 

zásob a jejich případnou úpravou před předáním do výroby, kontrolou a reklamací 

nekvalitních vstupů. 

Navážu-li na výše uvedené, lze říci, že základní funkcí útvaru nákupu podniku je 

zabezpečení předpokládaného průběhu základních, pomocných a obslužných výrobních i 

nevýrobních procesů surovinami, materiálem a výrobky, i službami, a to v potřebném 

množství, sortimentu, kvalitě, času místě. 

2.1.1 Cíle nákupu 

 

Cíle nákupu jsou: 

- uspokojování potřeb; 

- snižování nákladů; 

- zvyšování jakosti nákupu; 

- snižování nákupního rizika; 

- zvyšování flexibility nákupu; 

- podporování nákupních cílů orientovaných na veřejné zájmy. 
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2.1.2 Nákupní proces – ovlivňující faktory 

 

Nákupem podnik získává suroviny, materiál, polotovary a výrobky v odpovídající 

kvality, v příslušném množství, v daném čase, za přijatelnou cenu, od správného  

dodavatele. U malých podniků je rozhodování na základě očekávané poptávky zákazníků. 

Velké podniky vycházejí z podnikových plánů výroby a prodeje. 

Pokud shrnu tyto faktory ovlivňující nákupní rozhodnutí, jsou to: 

Podmínky dodávky – každá dodávka musí být uskutečněna za určitých specifických 

dodacích i platebních podmínek, které musí být v kupní smlouvě zřetelně formulovány, 

protože jsou její důležitou součástí. 

 

Jakost – souvisí s vhodností materiálu nebo výrobku pro konečný účel. Cílem je nakoupit 

kvalitní suroviny za co nejnižší ceny. Výhodné je užití hodnotové analýzy. Je to 

systematická studie komponentů nebo výrobků, na jejímž základě se určí, zda při 

zpracování nebo jiné změně přinese komponent nebo výrobek uživateli stejnou hodnotu 

s nižšími náklady nebo vyšší hodnotu se stejnými náklady. 

Dále může být jakost stanovena z hlediska hmotnosti, barvy, velikosti, flexibility, vzhledu. 

Množství – je další složkou nákupního procesu. Co je správné množství? Firma se snaží 

dosáhnout úspor a s tím souvisí i slevy poskytované na koupeném množství. Ale to může 

znamenat současně nadměrné množství zásob. S tím je spojena možnost zkažení, zastarání 

nebo jiné znehodnocení. Nákup v malém množství znamená častější objednávky.  

Cena – nejlepší cena nemusí být ta, která je nejnižší. Firma s nejnižší cenou možná 

nenabízí požadovanou kvalitu a služby. Je tedy cílem zajistit nejvyšší hodnoty zboží 

splňujícího specifické požadavky za co nejnižší nákupní cenu. 

Čas – zde je důležité rozhodnout se, kdy nakoupit materiál. Pokud se rozhodujeme podle 

očekávané poptávky po našich produktech, je nutné určit dodací lhůtu materiálu nebo 

služeb tak, aby bylo možno reagovat i na příležitostnou poptávku. 
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Dodavatel – výběr dodavatele je jedním z hlavních faktorů, které jsou předpokladem 

dobrého nákupu. Dodavatelé by měli být vybíráni podle potřeb firmy a je vhodné je blíže 

poznat. Pro jistotu, že vyhovují požadavkům firmy. I ta nejlepší obchodní strategie může 

být zmařena v případě, že bude vybrán nekompetentní dodavatel. 

2.1.3 Rozhodování o dodavateli 
 

Výběr dodavatele je důležitým případem rozhodování, které se z velké míry dotýká nákupu 

každého podniku. Pokud jsou velké nákupní možnosti, jsou také větší možnosti výběru 

dodavatelů. S tím je ovšem spojené i závažnější a obtížnější rozhodování. [1] 

 

2.2 Prodej 
 

Druh obchodní činnosti vedoucí k výměně zboží či služby za jiný druh zboží či služby 

anebo případně za peníze, či jinou hodnotnou věc. 

Prodej většinou probíhá na místech, která jsou k tomu oficiálně určená. V malém měřítku v 

obchodech, ve velkém na burze. Předmět prodeje má určitou cenu, kterou určuje 

prodávající. [8] 

 

2.2.1 Možnosti pojetí prodejní činnosti v organizaci 

 

Chceme-li komplexně obsáhnout různá pojetí podnikové filozofie, můžeme rozlišit pět 

odlišných přístupů k provádění prodeje: 

I. Výrobní koncepce 

II. Výrobková koncepce 

III. Prodejní koncepce 

IV. Marketingová koncepce 

V. Sociálně-etická, resp. ekologická koncepce 

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zbo%C5%BE%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slu%C5%BEba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Burza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cena
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I. Výrobková koncepce 

Tato koncepce podnikání se řídí předpokladem, že spotřebitel bude preferovat to zboží, 

které má nejlepší kvalitu, funkční vlastnosti nebo garantovaný výkon, a to i v případě, že 

cena bude výrazněji vyšší než u obvyklé nabídky. Podle této filozofie by tedy organizace 

měly zaměřit svou energii na nepřetržité zvyšování kvality a na inovace. 

 

II. Prodejní koncepce 

Předpokladem tohoto pojetí je názor, že nasazením velkého prodejního úsilí se spotřebitel 

dá nakonec přimět ke koupi každého výrobku, i když plně neodpovídá jeho potřebám a 

přáním. Filozofie je tedy soustředěna na postup, při němž se prodá to, co se vyrobí. 

Základní činnosti firmy se soustřeďují na podporu prodeje, masivní nasazení reklamy, 

osobního prodeje atp. 

 

III. Sociálně-etická koncepce 

 

Vnáší do pojetí podnikání etické a ekologické faktory. Uvedená koncepce je založena na 

tvrzení, že úkolem organizace je zajišťovat potřeby, přání a zájmy cílových trhů efektivněji 

než u konkurence, ale přitom tak, aby byl tento pozitivní trend uchováván a prohlubován i 

do budoucna. Tímto se řídí některé velké společnosti, které nadřazují sociálně-etické zájmy 

zájmům ziskovým. Například některé obchodní společnosti zavádějí méně nákladné balení, 

některé prodejní řetězce omezují nákupy výrobků s nerecyklovatelnými obaly a podobně. 

[2],[6] 
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2.2.2 Typy organizací 

 

Řadíme zde průmyslové, stavební i zemědělské podniky dvojího typu, jednak ty, které 

dodávají výrobky mezi sebou, bez prostředníků a pak ty, které využívají systémů 

průmyslových distributorů. 

Trhy organizací bez prostředníků 

Jsou to podniky, které mezi sebou dodávají jednotlivé výrobky, suroviny nebo 

polotovary, jež probíhají procesem průmyslového zpracování, přičemž každý článek tohoto 

řetězce dodává některé další výrobní operace. Zde je distribuční cesta taková: 

výrobce 1 – výrobce 2 – výrobce 3 – (…) 

Prodej tedy probíhá mezi jednotlivými podniky bez dalších článků. Okruh spotřebitelů je 

zde omezený a tito zákazníci jsou soustředěni na několika místech.  Příkladem mohou být 

trhy typu ocelářského průmyslu nebo výroby chemikálií. Prodejní strategie spočívá 

v těchto případech v osobním oslovení jednotlivých zákazníků. Bývá zde velmi často 

dlouhodobá spolupráce. V tomto případě jsou podstatným faktorem prodejního úspěchu 

parametry produktu. Odbornost prodejce musí být především zaměřena na schopnost 

odpovídajícím způsobem komunikovat s experty. 

 

Trhy průmyslových distributorů 

V rámci trhů organizací se v některých případech uplatňuje prodej na bázi obchodních 

prostředníků, kteří nakupují zboží, kompletují obchodní nabídku, zajišťují skladování, 

obchodní úvěr a prodej. Činnost těchto distributorů je často doprovázena celým 

komplexem služeb, jako je zajištění nakládky a dopravy. 

Tito distributoři prodávají především výrobcům, kteří používají jejich dodávky jako 

polotovary pro vlastní produkty, ale často dodávají rovněž pro maloobchody a různé 

řemeslnické provozovny a někdy i soukromým zákazníkům.  

Nabízí se pestrá paleta výrobků (např. oceli a železa, stavebnin), neb užší sortiment. 

Mohou nabízet také potřeby určitým zákazníkům, kterým nabízejí komplexnější škálu 

různých typů zboží (např. vše pro potřeby instalatérů, opravářů a údržbářů). 
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Prodejní strategie musí být v tomto případě zaměřena na obsluhu většího okruhu 

zákazníků, klíčových distributorů, kteří jsou na vyzrálém trhu většinou rovnoměrně 

rozmístěni. Charakter nákupu je odborný, neboť jak ze strany prodejce, tak i kupujícího se 

jednání účastní pracovníci s dokonalou orientací v obchodní nabídce i kvalitě a funkčnosti 

sortimentu. Kvalita i informovanost prodejních sil musí být vysoká jak po stránce znalosti 

sortimentu a orientace na trhu, tak i z pohledu ovládání psychologie obchodního jednání a 

prodejních dovedností. 

 

2.2.3 Činnosti prováděné v rámci prodeje 

 

Završením aktivit prováděných v každém podniku by měl být prodej vyrobeného 

výrobku nebo nakoupeného zboží. K tomuto cíli směřuje úsilí většiny podniků, jež 

produkují výrobky, či k jejich vytváření různě přispívají. Procesem, který znamená vrchol 

společného úsilí všech částí podniku, je tedy uskutečnění prodeje výsledného produktu. 

Činnosti prodejního útvaru: 

1. Provádění prodeje 

- Aktivní vyhledávání nových zákazníků 

- Udržování vztahů se stávajícími zákazníky 

- Příjem a vyřízení získaných objednávek 

- Expedice 

- Fakturace 

- Řízení skladových zásob 

 

2. Činnosti následující po prodeji 

- Doprava 

- Montáž, instalace 

- Údržba a opravy 

- Finanční a pojišťovací služby 
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3. Informační činnosti 

- Sběr informací o konkurenci 

- Sběr informací o vývoji trhu 

- Vývoj vlivů, působících na poptávku 

- Vývoj cen 

 

4. Plánovací činnosti 

- Rozpracování strategických a marketingových cílů do cílů prodeje 

- Rozpracování cílů prodeje na cíle pro jednotlivé výrobky, teritoria a segmenty 

- Rozpis cílů pro jednotlivé prodejce a prodejní teritoria 

 

5. Kontrolní činnosti 

- Analýzy prodejních výsledků 

- Analýza nákupního chování zákazníků 

- Kontrola rentability výrobků, teritorií, skupin zákazníků a distribučních cest 

- Analýza efektivnosti prodejního úsilí 

- Sledování spokojenosti zákazníků 

 

6. Organizační činnosti 

- Výběr a výcvik prodejců a prodejní administrativy 

- Stanovení potřebných počtů prodejců 

- Kontrola pracovního vytížení a aktivity prodejců 

- Motivace a systémy odměňování prodejců 

- Řízení prodejců v terénu 

- Vyřizování reklamací a stížností 

 

7. Spolupráce s ostatními útvary organizace 

- V otázkách tvorby cílů a strategií 

- Na tvorbě marketingových plánů 

- Spolupráce na jednotlivých marketingových projektech 

- Zavádění nových výrobků na trh 

  



Monika Kočvarová: Proces nákupu a prodeje suroviny 

9 

2011 

2.3 Metody vyjednávání 
 

V téhle kapitole jsem se krátce zaměřila na popis stylů kritérií vyjednávání a technik 

smlouvání, které mohou být v činnosti a postupech obchodního oddělení použity. 

 

2.3.1 Styly vyjednávání 

 

Kompetitivní vyjednávání – tento styl spočívá v nárokování hodnot, v úsilí naplnit 

maximum vlastních zájmů byť i na úkor druhých. A to se i tak děje, protože obě strany 

soutěží. Podstatou tohoto stylu je souboj, při němž je třeba opatrně uvolňovat a obratně 

získávat a vyhodnocovat informace, které proudí od jednoho účastníka k druhému. Mívají 

podobu polopravd nebo vyložených lží. 

Doporučení: 

- Sbírat informace o zájmech a možnostech partnerů; 

- Ustupovat pouze se splnitelnými podmínkami; 

- Závazné nabídky dávejte teprve po prozkoumání vyjednávacího prostoru. 

 

Kooperativní vyjednávání – tento styl spočívá ve vytváření hodnot. Ale jedná se o 

hodnoty nové, které se snaží vytvořit místo o snahu rozdělit mezi sebe objem 

neexistujících hodnot. Kooperativní jednání má sice nejvyšší potenciál pro uzavírání 

stabilních dohod, ale tento styl je slabý ve schopnosti se prosadit a je velmi citlivý na 

nepohodu, protože je podmíněn důvěrou mezi jednajícími. Je nutné tuto důvěru budovat, a 

pokud vznikne tak o ni pečovat. 

Doporučení: 

- Neustále ověřovat ochotu partnerů spolupracovat; 

- Dávat najevo, že chápeme zájmy partnerů a bereme je vážně. 
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Principiální vyjednávání – jde o žádoucí styl. Vědomě se nezabývá mezilidskými vztahy, 

přímo se jimi zabývat odmítá. Platí zde pravidlo „vlídně ve způsobu, tvrdě ve věci“. Tento 

styl představuje prostor, do kterého je možné uniknout ze zatěžujícího kompetitivního stylu 

a pokud to protistrana dovolí, trochu si při něm odpočinout od stresu, který psychologické 

boje provází. 

Doporučení: 

- Ověřte, zda je tento styl v daném případě přípustný; 

- Dohodněte se na definici problému a cílech jednání; 

- Používejte znalostí o průběhu a zvládání emocí. 

 

Virtuální vyjednávání – v tomto stylu mívá virtuální vyjednavač zpravidla dvě zadání: 1. 

Nedohodnout se; 2. Neprozradit se. Nesmí být tedy uzavřena dohoda, ale neochota uzavřít 

dohodu nesmí být přiznána, ani zřejmá. Záleží na tom, které zadání má vyšší sílu. K tomu, 

aby někdo s někým jednal a nechtěl se přitom dohodnout, může mít různé důvody. 

Obvykle spočívá v tom, že jednat formálně musí (ze zákona, ze smlouvy), ale už je 

rozhodnut sjednat dohodu s někým jiným, případně čeká, jak dopadne nějaký jiný děj. 

Doporučení: 

- Pokuste se zjistit příčiny virtuality a odhadnout budoucí vývoj; 

- Nebojte se pojmenovat své pocity, ale neútočte přitom na partnery; 

- Je-li to možné, navrhněte přerušení nebo (vratné) ukončení jednání. 4  

 

Výsledky vyjednávání 

Můžou nastat tyto závěry: 

- Kolaps; 

- Přerušení; 

- Dohoda; 

- Nedohoda. 
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2.3.2 Techniky smlouvání 

 

- Metoda ústupků; 

- Metoda sumarizace; 

- Odklad; 

- Ultimátum; 

- Výběr. 4  
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3 Analýza nákupu suroviny a její zpracování 
 

3.1 Charakteristika podniku 
 

Podnik, který prezentuji v této práci je dřevozpracující výrobní podnik k zabezpečení 

celkového zpracování dřevní hmoty. Výrobky nacházejí uplatnění u dalších dřevařských 

podniků, domácích stavebních firem, obchodních společností, ale i u konečných drobných 

zákazníků, kteří si výrobky mohou koupit přímo v podniku. 

 

3.2 Nákup 

 

Podnik nakupuje suroviny (dřevní suroviny), která se dále zpracovává. 

Nákup těchto surovin se uskutečňuje ve 3 podobách: 

- tyčovina – v celých délkách; 

- dříví IV. jakostní třídy – dolovina a dřevovina – v celých délkách; 

- výřezy – v délkách 3 – 4 m; 

- pilařská kulatina. 

Jako vstupní nakupovanou surovinou je kulatina v celých délkách.  

Nakupuje se jehličnaté dřevo (borovice, smrk, jedle a modřín). Nákup je uskutečňován 

z míst v dosahu do 150 km až 200 km, vše závisí na dodavatelských možnostech. 

  



Monika Kočvarová: Proces nákupu a prodeje suroviny 

13 

2011 

3.3 Těžba dřeva v České republice 
 

Přehled těžby dřeva v letech 2002 – 2008 c České republice 

Tabulka č. 1: Těžba dřeva v České republice podle druhů dřevin v letech 2002 - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 10  

 

Graf č. 1: Vývoj těžby dřeva v České republice podle druhů dřevin v letech 2002 - 2008 

 

Pramen: vlastní zpracování  

 

                                                 
1
 Podle terminologie a pojmy podle evropských a českých norem – b.k. (bez kůry) výraz používaný v 

souvislosti s termínem pro měření, které označuje, že měření nezahrnuje tloušťku kůry. 
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Jehličnaté Listnaté 

2002 14 541 13 010 1 531 

2003 15 140 13 660 1 480 

2004 15 601 13 920 1 681 

2005 15 511 13 883 1 627 

2006 17 678 16 118 1 560 

2007 18 508 17 278 1 230 

2008 16 187 14 877 1 310 
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Rozdíly těžby v jednotlivých letech – 2006 - 2008 – jsou způsobeny zpracováním kalamit. 

Především větrné a sněhové, tzn. Nutností zptracovat popadané dříví, aby nedošlo k jeho 

znehodnocení a vzniku kůrovcové kalamity. Výše těžby se řídí dle LHP, který přesně 

stanoví výši těžby. 

3.4 Zpracování 
 

Těžbou získáme v lese surový kmen – odvětvený strom s oddělenou kořenovou a 

vrcholovou část. 

Postup těžby: 

- výběr a označení stromů 

- vytyčení předpokládaného pádu stromu 

- provedení zářezu 

- provedení hlavního řezu 

- pád stromu a jeho odvětvení a sortimentizace kmene 

- označení sortimentu a stažení na skládku 

o pilařská kulatina se značí na čele silnějšího konce 

 

Dříví jakosti I. až III., popř. IV jakostní třídy, se na čelo (resp. čep) výřezu čitelně označí, 

pokud se dodavatel s odběratelem nedohodne jinak. 

Značí se: 

- číslem kusu, 

- značkou kvality, 

- rozměry: jmenovitá délka a středová tloušťka.  

 

Dříví V. a VI. jakostní třídy se neoznačuje. 7  
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3.4.1 Jakostní třídění dříví 
 

Sortimentizace surového dříví dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví 

v ČR (vychází z bývalé ČSN 48 0055): 

I. rezonanční výřezy, výřezy pro výrobu krájené dýhy a jiné speciální výřezy 

II. výřezy pro výrobu loupané dýhy, speciální výřezy pro pilařské zpracování 

III. pilařské výřezy, výřezy pro agregáty, sloupovina 

IV. dříví na výrobu dřevoviny, tyčoviny, důlní výřezy, dolovina 

V. vláknina 

VI. palivové dříví 7  

 

Hlavním způsobem zpracování dřeva je např. loupání, krájení, pořez, drcení a chemické 

zpracování z čehož se vyrobí např. dýhy, řezivo, šťepky, výroba deskových plošných 

materiálů a výroba papíru.  

Výroba řeziva 

Vyrábí se podélným rozřezáním kulatiny na rámové nebo pásové pile na pilnicích. 

Mezi základní druhy pořezu kulatiny patří: 

Pořez na ostro - kulatina projde pouze jednou rámovou pilou. Vzniká neomítané řezivo 

různých šířek s různou kvalitou řeziva. 

Pořez prizmováním - nejdříve se vyrobí PRIZMA - první průchod pilou a pak se prizma 

dále rozřezává při dalším průchodu pilou. Vzniká řezivo prizmované, rozměrově jednotné.  
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3.4.2 Schéma pilařského závodu 

Dřevo prochází na pile několika výrobními operacemi. Mezi tyto operace patří: 

 vykládka a nakládka dlouhé kulatiny – dříví přijede do firmy a určeným 

pracovníkem je převzato společně s doklady k surovině. 

Zkontroluje jejich správnost a určí místo výkladky. Uskuteční se vykládka a kontroluje 

se označení každého kusu. Následuje náhodná kontrola měření. Pokud je vše v pořádku 

předají se doklady. 

Označení dřeva probíhá už při těžbě a samozřejmě může dojít k chybnému označení, 

ale ve většině případů se pochybení lidského faktoru projeví při dalším postupu dřevní 

suroviny a to kontrolou manuální nebo elektronicky. 

 měření kulatiny  

 vykracování kulatiny na výřezy  - probíhá dle účelu nebo se ponechá v délce podle 

účelu zpracování a na co je určena 

 měření výřezů  

 třídění výřezů – podle délky, čepové tloušťky 

 skladování výřezů – aby nedošlo k znehodnocení suroviny za kratší dobu než 

obvykle, je také tato část důležitá a také závisí na účelu použití. Dřevo je živý 

materiál, podléhá zkáze (počasí a biotických činitelů). Takže volba skladování je 

taková, aby dřevo nebylo uskladněno přímo na zemi a zamezilo se působení přímé 

půdní vlhkosti. Důležitým faktorem je také kvalitní dříví rychle zpracovat na 

hotový výrobek a prodat. Takže je podstatné uzpůsobit skladování kvalitě a 

způsobu použití suroviny. 

 odkorňování výřezů  

 měření výřezů před pořezem  

 pořez výřezů na rámové pile  

 měření prizmy  

 pořez prizmy  

 měření bočního řeziva – tloušťka, šířka, délka, kubatura 

 krácení bočního řeziva  
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 omítání bočního řeziva  

 dávkování řeziva před tříděním  

 měření řeziva  

 rozměrové třídění řeziva  

 dávkování řeziva k prokládání  

 ukládání řeziva do hrání  

 měření vlhkosti  

 sušárna řeziva  

 měření vlhkosti během sušení  

 určování jakostních tříd  

 jakostní třídění řeziva  

 expedice 
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3.4.3 Důlní dříví 

 

1. Důlní výřezy - důlní stojky, v různých délkách a průměrech. 

2. Důlní tyčové výřezy – obkladový materiál TH výztuže při ražení chodeb. 

3. Odkory – slouží pro obkládku stropu v porubech a na úvratích porubů a vznikají 

jako vedlejší produkt při výrobě resp. Odkor je vlastně, to co zůstane, když se 

z doloviny vyřeže respa. 

4. Ploštiny – využívají se pro obkládku stropu nad posuvnými výztužemi a na úvratích 

porubů v nízkých slojích jako nosníky stropu. U ploštin je řez veden středem ve 

středové ose čela. 

5. Respy – využití jako nosníky stropu porubů pro zajištění stropu v nízkých slojích a 

jako podpůrná výztuž v devastovaných chodbách. Řez u resp je veden podélně 

excentricky s oddělením odkoru. 

 

3.4.4 Ostatní výrobky 
 

Ostatní výrobky neboli doplňkový sortiment výrobků se vyrábí na provozu ze suroviny, 

která se pro své dimenze a především kvalitu nenachází běžné uplatnění a nedá se dále 

použít na hlavní výrobu. Tím se může efektivněji tato surovina zhodnotit a využít dále.  

Jedná se např. o tzv. nevratné paletové řezivo: 

- prkna – do 25 mm tloušťky; 

- fošny – od 30 mm tloušťky; 

- hranoly – např. hrany o délkách 10 cm, v poměrech stran 1:2. 
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3.4.5 Příklad zpracování výřezů na rámové nebo pásové pile 

 

Zpracování výřezů na rámové pile neboli na katru. Výřez je umístěn v pile a dle 

průměru vyměřen na pořez prizmy a zbylých okrajových částí, které jsou dále využity a 

zpracovány. 

Pořez v rámové pile probíhá po celé délce.  Prizma neboli středová část je dále zpracována, 

je položena na šířku a znovu se pořezává. Výsledná šířka je vypočítávána na co největší 

výtěžnost výřezu z kulatiny. Přitom je samozřejmě potřeba přemýšlet o sbíhavosti výřezu a 

je třeba počítat s minimálním rozměrem čepu. 

Například při rozměru 50 x 200 cm je potřeba počítat s max. průměrem čepu 30 cm, aby 

byla výtěžnost a využití výřezu co největší. 

U některých větších dřevařských firem je kulatina odkorňována.  

Při pořezu prizmy je zbylé boční řezivo dále zpracováno. Probíhá omítání bočního řeziva. 

Jeho okrajové nerovnosti se upravují v omítací pile, aby byly hrany zbaveny nerovností a 

kazů v linii. 
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3.4.6 Technologická zařízení používaná při zpracování suroviny 
 

U výroby výřezů je surovina zpracovávána pomocí těchto zařízení: 

- zdvihacími zařízeními (jeřáb); 

- přepravuje se na nakupovací rampu; 

- vstupní válečkový dopravník; 

- zkracovací pila; 

- pneumatické vyražeče a tvarovače; 

- odsunovací dopravníky 

- rámová pila 

- pásová pila. 

U výroby ploštin se surovina zpracovává pomocí: 

- vertikální kmenové pásové pily; 

- podélný řetězový dopravník; 

- odsunový a příčný dopravník (nakladač). 

Výroba resp: 

- vertikální kmenová pásová pila; 

- podélný řetězový vstupní dopravník; 

- podélný řetězový dopravník; 

- příčný dopravník (nakladač). 
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3.5 Vývoj zpracované dřevní hmoty v podniku 
 

Tabulka č. 2: Vývoj zpracované dřevní hmoty v podniku v letech 2002 - 2009 

 

Zdroj: 6  

 

 

Graf č. 2: Vývoj zpracované dřevní hmoty a pořezu v podniku 

 

Pramen: vlastní zpracování  
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3.6  Dodavatelé 
 

Ve většině případů to jsou lesnicko-dřevařské firmy, které jsou stálejšími dodavateli. 

Trh je těmi to dodavatelskými firmami zahlcen a není možnost, aby se nová firma ve větší 

míře uchytila. Většinou se tedy obchoduje opakovaně se stejnými dodavateli, ale například 

kvartálně se může výběr zúžit nebo lišit.  

Výběr dodavatelů může probíhat: 

1. Výběrovým řízením – popisovaný podnik tento způsob výběru dodavatele 

neprovádí. Firma spíše preferuje a dosahuje lepších výsledků a konečné ceny 

suroviny při přímém osobním jednání. Při osobním výběru dodavatele firma 

oslovuje vhodné dodavatelské firmy např. e-mailem, kdy osloví několik 

dodavatelů. Chce dosáhnout určité ceny a čeká na nabídku a reakci oslovené firmy 

a poté probíhá jednání. 

2. Komoditní burza – při tomto výběru jsou ceny zpravidla vyšší než v prvním výše 

uvedeném bodě. I když tyto vyvolávací ceny nemusejí a nebývají vždy dodrženy 

(konečná cena se snižuje), přesto tento způsob firma nepreferuje. 
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4 Proces prodeje výrobku 

 

4.1 Prodej 
 

Proces prodeje hotových výrobků probíhá v podobě maloprodeje (běžný prodej 

zákazníkům) nebo velkoodběratelům na základě dohodnutých kontraktů. Jedná o prodej – 

prken, fošen a hranolů pro vlastní užití zákazníka. Tímto způsobem jsou prodány také 

odpady při výrobě v podobě pilin, odřezků nebo jiných zbytků částí dřeva, které nelze dále 

využít. 

Co se týká podpory prodeje, nejedná se o masivní reklamu, protože se těmito výrobky 

oslovuje úzká skupina zákazníků. Spíše je tato cesta opačná, díky specifikaci prodeje 

výrobku. Zákazník sám vyhledává firmu. Forma reklamy se objevuje spíše ve formě 

inzerce v sekcích zahradnictví, kutilství, truhlářství.  

Někteří zpracovatelé prodávají přes hobby markety. V téhle oblasti je cesta prodeje 

výrobku přímým nákupem výrobce – odběratel. Existují situace, kdy výrobce má 

prostředníka pro dosažení dohody a uzavření kontraktu, který by byl s konečným 

odběratelem problematicky dosažen. Prostředník zajišťuje např. logistiku výrobku, 

nakládku, vykládku. 
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4.2 Vývoj prodeje 
 

Následující údaje představují vývoj prodeje řeziva v letech 2002 - 2009 

 

Tabulka č. 3: Prodej řeziva v letech 2002 – 2009 

Rok Prodej řeziva v m
3
 

2002 9709 

2003 12502 

2004 9180 

2005 8002 

2006 8466 

2007 6290 

2008 7713 

2009 7347 

Zdroj: 6  

 

 

Graf č. 3: Vývoj prodeje řeziva v letech 2002 – 2009 
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Vzrůst prodeje v letech 2002 – 2003 způsobilo uzavření dobrého kontraktu. 

Snížení prodeje je následkem vlivu konkurence. Prodej je také ovlivněn těžbou dřeva 

v letech 2006 – 2008. 

 

4.3 Význam těžby dřeva v budoucnosti 
 
 

Dřevo jako takové je v našem životě velmi nepostradatelné a je prakticky všude kolem 

nás. Ať už je to nábytek, papír nebo hudební nástroje, které nám zajišťují naše pohodlí 

potřeby a uvolnění. 

Proto je zřejmé, že prozatím je tato surovina nezastupitelná. A v budoucnosti, pokud 

cyklus výsadby, těžby a zpracování bude fungovat a bude v praxi o něj postaráno a nebude 

probíhat jen kácení lesů, ale také obnova lesů, je zřejmě, že za 80 – 100 let lesy budou stále 

naší součástí. 
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5 Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo popsat a objasnit firemní práci obchodního oddělení při 

nákupu materiálu a kontakty tohoto oddělení s dodavateli. Z čehož vyplývá také výběr 

kvalitního, spolehlivého a vhodného dodavatele pro účely a činnost firmy. Nahlédla jsem 

také do problematiky nákupu, zpracování této nakoupené suroviny, logistiky a prodeje 

hotových výrobků.  

V oblasti nákupu dřeva jsem se pokusila přiblížit, o jaký druh suroviny při nákupu 

mluvíme. Odkud se nakupuje a od jakých dodavatelů se surovina nakupuje. V tomto 

konkrétním případě a provozu jde o specifický druh zpracování, tak se od toho samozřejmě 

odvíjí druh a také i množství dodavatelů.  

Dovolila jsem si také trochu a okrajově zabývat i různými technikami vyjednávání při 

uzavírání obchodních vztahů. V praxi se to může ovšem trochu lišit, a nemluví se o tom až 

tak teoreticky, byť se jisté způsoby ve vyjednávání používají. 

Dále jsem ve své práci popsala, jakým způsobem podnik může nakoupenou surovinu 

zpracovat či upravit. Položila jsem si zde také otázku, jak je to se skladováním suroviny. U 

dřeva můžou jisté vnější podmínky, které na něj působí, ovlivnit jeho kvalitu. Jakost 

zpracovávané suroviny není nejvyšší, počasí je určitým nepřítelem, ovšem ne tím 

největším. Protože kvalitu této komodity – dřevní suroviny, ovlivní za delší časový 

interval, zhruba po půl až tři čtvrtě roce. A to při velice nepříznivých podmínkách, které 

nastávají ve většině případů koncem podzimu a začátkem zimy, kdy dochází ke změnám 

teplot a dešťům a také počátkem jara. 

A v poslední řadě, jakým způsobem podnik prodává zpracované výrobky a jaké může mít 

potenciální zákazníky.  

Ve své práci jsem ve druhé části vycházela z publikací a internetových stránek. Co se 

týká kapitol zabývajících se nákupem a prodejem obchodního oddělení daného 

dřevařského provozu, a praktického přiblížení, jsem vycházela z diskuzí a konzultací 

s obchodním oddělením přímo. 
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Závěrem bych chtěla říct, že jsem chtěla svoji práci pojmout jako přiblížení pojmů 

nákup, surovina, práce obchodního oddělení, prodej, zpracování suroviny v praxi a 

v oblasti, která by mohla být zajímavá a zároveň i společná s výukovými předměty, které 

tyto náměty mohou obsahovat. 
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