
  

 



  

 

 



  



  



  

ABSTRAKT: 

„Aplikace outsourcingu v oblasti zásobování“ 

Tato diplomová práce je věnována použití outsourcingu v oblasti zásobování. Je rozdělena na 

dvě části. Nejprve je v ní teoreticky vysvětlen pojem outsourcingu a logistiky. V praktické 

části je problematika řešena ve společnosti AMBRA – Group, s.r.o., která je poskytovatelem 

dané služby. Jsou zde popsány jednotlivé kroky outsourcingu v oblasti zásobování. Dále se 

identifikuje postup určení struktury zásob a optimální hladiny vybraných položek. Práce také 

hodnotí celkový přínos outsourcingu pro odběratelskou firmu. 

Klíčová slova: 

Outsourcing, logistika, poskytovatel, náklady, zásoby, ABC analýza 

ABSTRACT: 

„Outsourcing application in the service area” 

This thesis is focused on application in the service area. It consist of two parts. At first it is 

explained outsourcing and logistic in theory. Then in practise is this issues solved in AMBRA 

– Group, s.r.o., which is outsourcing provider. There are described individual steps of 

outsourcing, the reserves procedure and optimal level of selected item are identified. The 

thesis rates total benefits for the customer company.  
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Outsourcing, logistics, provider, costs, inventory, ABC analysis 



  1 

Obsah  

1 Úvod ........................................................................................................................................ 3 
2 Řízení podniku v tržní ekonomice ...................................................................................... 5 

2.1 Úrovně řízení podniku .................................................................................................... 5 

2.2 Strategické řízení podniku v tržní ekonomice .............................................................. 5 
2.2.1 Konkurenční výhoda .................................................................................................. 6 

3 Outsourcing a jeho použití .................................................................................................. 7 
3.1 Definice outsourcingu .................................................................................................... 7 
3.2 Historie outsourcingu ..................................................................................................... 9 

3.2.1 Vznik poskytovatelů................................................................................................... 9 

3.3 Co lze outsourcovat? .................................................................................................... 10 
3.4 Druhy outsourcingu ...................................................................................................... 10 

3.4.1 Plný outsourcing ....................................................................................................... 10 

3.4.2 Selektivní outsourcing.............................................................................................. 10 
3.4.3 Konsorcium............................................................................................................... 11 

3.5 Principy outsourcingu................................................................................................... 11 

3.5.1 Chyby při uplatňování outsourcingu ....................................................................... 12 
3.6 Důvody outsourcingu ................................................................................................... 12 

3.6.1 Ishikawův diagram ................................................................................................... 14 

3.7 Proces outsourcingu...................................................................................................... 14 
3.8 Výhody a nevýhody outsourcingu ............................................................................... 15 

3.8.1 Výhody outsourcingu ............................................................................................... 15 

3.8.2 Nevýhody outsourcingu ........................................................................................... 15 
3.9 Cena outsourcingu ........................................................................................................ 16 

3.9.1 Nákladový přístup .................................................................................................... 17 

3.9.2 Přínosový přístup ...................................................................................................... 17 
3.9.3 Tržní přístup.............................................................................................................. 17 

4 Logistika a outsourcing logistiky ...................................................................................... 18 
4.1 Členění outsourcingu logistiky .................................................................................... 20 
4.2 Outsourcing logistiky: Evropa a Amerika .................................................................. 21 
4.3 Outsourcing nákupu náhradních a spotřebních materiálu  .......................................... 22 

4.4 Faktory ovlivňující nákupní proces ............................................................................. 22 
4.5 Rozdělení zboží do různých skupin ............................................................................. 24 

5 Představení společnosti AMBRA - Group, s.r.o. ........................................................... 25 
5.1 Divize Outsourcing zásobování režijním spotřebním materiálem. ........................... 26 

5.1.1 Zákazníci firmy ........................................................................................................ 27 
5.1.2 Skupiny produktové nabídky ................................................................................... 29 

5.1.3 Logistická charakteristika produktu ........................................................................ 31 
5.1.4 Obchodně finanční politika se zákazníky ............................................................... 31 
5.1.5 Dodavatelé firmy ...................................................................................................... 32 

6 Postup při outsourcingu ..................................................................................................... 33 
6.1 Jednotlivé fáze projektu ............................................................................................... 34 

6.1.1 Inicializace ................................................................................................................ 34 

6.1.2 Strategie .................................................................................................................... 34 
6.1.3 Plánování................................................................................................................... 35 
6.1.4 Upřesnění specifikace a realizace projektu ............................................................. 35 

6.1.5 Předání a převzetí projektu ...................................................................................... 36 
6.1.6 Vyhodnocení a archivace ......................................................................................... 36 



  2 

7 Outsourcingový zákazník – SteelCZ, a.s. ........................................................................ 37 
7.1 Původní stav ve společnosti ......................................................................................... 38 

7.2 Principy outsourcingu a důvody pro jeho realizaci u obchodního partnera .............. 38 
7.3 Inicializace, strategie a plánování ................................................................................ 39 

7.3.1 Ishikawův diagram ................................................................................................... 40 

7.3.2 Rozhodovací strom strategie.................................................................................... 40 
7.3.3 Finanční analýza očekávaných přínosů ve srovnání se současným stavem ......... 40 

7.4 Upřesnění specifikace a realizace projektu ................................................................. 43 

7.5 Předání, převzetí, vyhodnocení a archivace projektu ................................................. 43 
7.6 Specifický logistický servis pro SteelCZ, a.s. ............................................................ 43 

7.6.1 Zpětná vazba systému .............................................................................................. 44 

7.6.2 Poradenská služba a rozšíření outsourcingu ........................................................... 45 
7.6.3 Cílový stav outsourcingu pro společnost StellCZ, a.s. .......................................... 45 

7.7 Příklad postupu určení optimální hladiny zásob ......................................................... 46 

7.7.1 Klasifikace zásob zboží ............................................................................................ 48 
7.7.2 Výpočet pojistné zásoby .......................................................................................... 52 

7.8 Problémová místa při aplikaci outsourcingu v oblasti zásobování ........................... 57 

7.8.1 Outsourcingový projekt Ambra - Group, s.r.o. – StellCZ, a.s. .............................. 57 

8 Závěr ..................................................................................................................................... 58 
9 Seznam literatury ................................................................................................................ 60 

Přílohy ........................................................................................................................................... 62 

 



  3 

1 Úvod 

Konkurenceschopnost je velmi široké teoretické i praktické téma. Problematika 

konkurenceschopnosti je projednávána na mezinárodních setkáních politických špiček, na 

jednáních regionálních samospráv, nejčastěji se však této problematice věnují podnikatelé a 

manažeři firem, kteří každodenně pociťují praktický obsah a rozsah dopadů podstaty 

konkurenčního boje. [4] 

Je zajímavé, že ve 20. století mezi sebou soutěžily převážně firmy působící v podobném 

ekonomickém a kulturním prostředí hospodářsky vyspělých států, jejichž pracovníci měli 

přibližně stejné podmínky. Asijské země hrály v té době v mezinárodním obchodu podružnou 

roli a svými výrobky ostatním firmám v podstatě nekonkurovaly. Situace se začala výrazně 

měnit teprve v posledních letech 20. století. Počátkem 21. století nastává tedy zlom. Několik 

miliard lidí z „rozvojového světa“ vstoupilo do mezinárodního obchodu s většinou komodit. 

Jejich kapacity jsou obrovské, ceny nízké, mzdy velmi malé. Tyto špičkové asijské firmy 

přitom již zvládají i nejmodernější technologie. Některé tamní státy úplně změnily svou tvář. 

Pro mnohé hospodářské organizace se ukazuje jako finančně a personálně neúnosné 

nebo dokonce zcela nemožné, aby si všechny činnosti související s vývojem, provozem a 

údržbou zajišťovaly vlastními silami. Snaží se proto vytěsnit některé činnosti mimo podnik – 

na externí dodavatele komponent a služeb. Jinými slovy snaží se realizovat outsourcing. Jde-li 

podnik cestou outsourcingu, naráží na řadu netriviálních otázek, jako například: které činnosti 

je možné vytěsnit, aniž by se podnik stal neúnosně závislým na externích dodavatelích, které 

činnosti je nejvhodnější vytěsnit s ohledem na celkové ekonomické efekty, jak řešit 

systémovou integraci v podmínkách širokého spektra externích dodavatelů atd. [1] 

Důvody pro rozhodování o volbě realizace outsourcingu v podniku ať už poskytujícím 

služby, nebo vyrábějícím výrobky jsou natolik rozmanité, že i přes snahu komplexního 

pohledu na tuto problematiku lze říci: „Nevstoupíte dvakrát do stejné řeky.“ Přesto je možné 

shrnout zkušenosti z individuálních případů uplatňování outsourcingu. Základním poznatkem 

je, že jeho realizace znamená dynamický proces a nejedná se tudíž o jednorázovou záležitost 

odtrženou od ostatního „světa“ v organizaci. Proto jeho implementace, a to již od prvních vizí, 

vyžaduje projektový přístup. Za outsourcingové budeme považovat projekty, kdy 

poskytovatel poskytuje komplexní služby. [10] 

Problematikou nákupu jako specializované disciplíny se firmy v České republice začaly 

zabývat až v posledním desetiletí. Do té doby nákup většinou metodicky spadal pod obchodní 
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oddělení, kde v některých firmách setrval dodnes. Role nákupu jako nástroje pro zvýšení 

zisku, respektive jako zdroje úspor, nabývá v poslední době na významu. Od zefektivnění 

prodeje a zesílení tlaku na zákazníka formou agresivnější marketingové kampaně, obchodních 

technik a vylepšeného prodejního servisu, obrátily firmy svou pozornost k optimalizaci 

výroby, provázené orientací na zvýšení kvality výroby a veškerých procesů ve firmě. Ač to 

tak nevypadá, nákupní proces jako takový není jen otázkou dojednávání nižších cen vstupů. 

Spíše se jedná o hledání strategických partnerů, analýzu nákupních a částečně i logistických 

procesů a v neposlední řadě o volbu správné strategie při práci s dodavatelem. [12] 

Tato diplomová práce je věnována použití outsourcingu v oblasti zásobování, což 

ostatně vyplývá z jejího samotného názvu. Nejprve je v ní teoreticky vysvětlena daná 

problematika, aby pak mohlo být lépe popsáno použití outsourcingu v oblasti zásobování. 

Jakožto poskytovatele této služby jsem zvolil firmu AMBRA - Group s.r.o., která se zabývá 

komplexními službami v oblasti opatřování, zajišťování a dodávek širokého spektra 

materiálů. Nejdříve bude analyzován postup při outsourcingu v oblasti zásobování. Dále se 

vytvoří na vybrané případové studii příklad řešení. Identifikuje se také postup určení 

optimální hladiny zásob a vytvoří návrh pro specifický logistický servis pro zákazníky. Na 

základě provedené studie a svých zkušeností jsou nalezena problémová místa při aplikaci 

outsourcingu v oblasti řízení zásob. V praktické části jsou přiloženy různé grafy a tabulky, 

které ilustrují danou situaci. 

Mnozí současní vlastníci podniků, ačkoliv jsou většinou odborníky ve svém oboru a 

svoje podniky znají do nejmenších detailů, nepřikládají teoretickým poznatkům velkou 

důležitost a mají za to, že jejich zkušenosti a schopnosti jsou to jediné správné. Avšak i 

teoretické přístupy jsou k budování strategie a vedení podniku potřebné, užitečné a praktické. 

A je třeba je zpřístupnit lidem, kteří se v podnikatelském prostředí aktivně pohybují, ačkoliv 

neměli možnost teoretické znalosti získat a mnohdy je přesto zlehčují a zavrhují. 

Pozn.: Vzhledem k tomu, že analyzovaná odběratelská firma nechtěla být uváděna 

pravým jménem, její název v této práci je smyšlený. 
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2 Řízení podniku v tržní ekonomice 

2.1 Úrovně řízení podniku 

Úlohou strategického podnikového managementu je zajištění dlouhodobé existence  

a prosperity firmy díky včasnému předvídání budoucích trendů a také zajištění potřebných 

a rozhodujících výrobních faktorů. 

Taktické řízení se vztahuje ke střednímu časovému horizontu. Zabývá se takovými 

otázkami, jakými jsou vytváření odbytových cest, výstavba nebo pronájem provozních 

jednotek, změny organizační struktury apod. Tato konkrétní opatření by měla pomoci 

realizovat strategické záměry a cíle. Na této úrovni je řízení realizováno specializovanými 

úseky. 

 Operativní řízení je nejdetailnější a zahrnuje všechny plány a opatření v časovém 

horizontu jednoho roku. Pod tímto termínem si lidé z praxe často vybaví roční rozpočet. 

Úlohou operativního řízení je přetvářet potenciál vytvořený strategickými a taktickými 

rozhodnutími na zisky a pozitivní cash-flow. 

2.2 Strategické řízení podniku v tržní ekonomice 

Strategické řízení představuje soubor aktivit zaměřených na formulaci směrů rozvoje 

podniku. Jde o mimořádně složitý proces, jehož cílem je udržování a rozvíjení dlouhodobě 

životaschopné shody mezi cíli a zdroji podniku v kontextu neustále měnících se podmínek 

tržních příležitostí. Výsledkem procesu strategického řízení je strategie, ta slouží jako 

prostředek k dosažení daných cílů tak, aby byly co nejefektivnějším způsobem uplatněny 

přednosti, kterými podnik disponuje. Strategie by měla směřovat k vítězství pomocí získání a 

udržení konkurenční výhody. Její pojetí se tak vrací ke své starověké podstatě: slovo 

„stratégem“ ve staročeštině znamenalo překvapující vynalézavost, nečekaný obrat, lest, past, 

nebo trik. Strategie je tedy výsledkem účelného a cílově orientovaného procesu. 

Strategické řízení podniku přibližuje proces tvorby a realizace rozvojových záměrů 

dlouhodobější povahy, které mají zásadní význam pro vývoj řízeného subjektu. Proto je 

zaměřeno zejména na to, jak pružně a efektivně reagovat na změny prostředí. Produktem 

strategického řízení je potom konkurenční výhoda, jež je jádrem na běžných trzích, které se 

vyznačují existencí konkurence. Strategické řízení často uplatňuje hierarchický přístup  

k formulaci strategie. Ten spočívá ve vizi podniku, strategických cílích a vlastní strategii. 

Vize podniku identifikuje jeho základní funkci a vyjadřuje smysl jeho existence. Strategické 

cíle jsou očekávané budoucí výsledky, jejich formulace vyplývá z vize podniku. Představují 
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žádoucí stav, kterého se podnik snaží dosáhnout. Strategie potom stanoví cesty, jak naplnit 

vize a cíle. 

2.2.1 Konkurenční výhoda 

Konkurenční strategie existuje v každém podniku, který v daném odvětví vstupuje do 

soutěže. Hlavním motivem volby podnikatelské strategie jakéhokoliv podniku je dosažení 

potřebné úrovně konkurenceschopnosti. Pozornost strategického uvažování se přesouvá od 

otázek udržení vlastních nákladů na nejnižší možné úrovni a udržení produktivity  

k otázkám kvality nabízených produktů, rychlosti jejich dodávky a ceny těchto produktů – to 

především u nových produktů, vstupujících na trh. Konkurenční strategie může být buď jasně 

formulovaná, či skrytá. Je ji možno rozvíjet pomocí aktivit různých oddělení podniku. 

Existují analytické metody, které pomohou podniku analyzovat jeho odvětví jako celek 

a předvídat jeho budoucí vývoj, porozumět konkurentům, poznat a pochopit vlastní pozici a 

tuto analýzu převést do konkurenční strategie konkrétního podnikání. [8] 

Vytvořit konkurenční strategii v podstatě znamená vypracovat zásady, určující jak bude 

podnik konkurovat, jaké by měly být jeho cíle a jaká opatření bude nezbytné přijmout pro 

jejich dosažení. Výchozím bodem může být klasický přístup k formulování strategie, která je 

v této oblasti standardní [8]: 

1. Co se nyní v podniku děje? Jaká je současná explicitní nebo implicitní strategie? Jaké 

jsou nutné předpoklady o postavení podniku, jeho přednostech a slabinách, trendech 

v odvětví, konkurentech atd., aby současná strategie měla smysl?  

2. Co se děje v prostředí? Jaké jsou důležité možnosti a rizika odvětví? Které jsou 

klíčové faktory konkurenčního úspěchu? Jaké jsou pravděpodobné příští kroky 

současných i potenciálních konkurentů, jejich možnosti a limity? Existují politické, 

vládní nebo sociální faktory, které představují ohrožení nebo naopak příznivé 

podmínky? Jaké má podnik přednosti a slabiny v porovnání se současnými a budoucími 

konkurenty? 

3. Co by měl podnik dělat?  
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3 Outsourcing a jeho použití 

Hlavním důvodem, proč k outsourcingu přistupuje ve světě stále více a více společností, 

je snaha snížit firemní náklady. Celá činnost musí být přitom provedena tak, aby i po 

outsourcingu zůstala zachována kvalita nabízených služeb a aby zákazníci společnosti pokud 

možno vůbec nepoznali, že k nějakému outsourcingu ve společnosti dochází. 

3.1 Definice outsourcingu 

Outsourcing je uměle vytvořené slovo, pojem americké obchodní angličtiny. Český 

ekvivalent neexistuje, znamená však využívání externích (out, outside) zdrojů (resource). „To 

outsource“ je následně překládáno jako „vytěsnit“ nebo „odsunout“. Tím tento pojem 

popisuje dlouhodobé, resp. definitivní, zadání nějaké služby někomu jinému. 

Outsourcing je tedy dlouhodobý smluvní vztah s „někým“ vně vlastní organizace na 

poskytování služeb v jedné nebo více oblastech její činnosti. Outsourcingem lze pro 

zjednodušení označovat vždy pouze ty případy, kdy dochází k poskytování souboru 

souvisejících služeb současně a poskytovatelé těchto služeb se specializují na jejich ucelené 

bloky. [10] 

Podnik využívá ke své činnosti zdroje, které na základě své potřeby a legislativy 

obhospodařuje tak, aby poskytovaly vstupy včas a v takové kvalitě i kvantitě, jaká je  

požadována pro plnění cílů podniku. Outsourcing je pak takový stav (nebo činnost k  němu 

vedoucí), kdy vstup, který by firma jinak získala z takového zdroje, koupí od jiného 

podnikatelského subjektu jako službu (zboží). Tím odstraní interní činnosti související s 

obhospodařováním zdroje. Podnik takto od sebe zdroj odsune (out). Vloží mezi sebe a zdroj 

další subjekt. Outsourcingem je označován stav, činnost k tomu vedoucí a také permanentní 

činnost, která tento stav udržuje. Opačný stav, kdy podnik zdroj obhospodařuje interně, bývá 

nazýván insourcing. Tento pojem může být někdy zúžen na situaci, kdy podnik 

obhospodařuje zdroj interně a služby tohoto zdroje jsou vstupem nejen do jeho hlavní 

činnosti, ale také je poskytuje podnikům jiným. [1] 

Outsourcing je organizačním nástrojem, jehož užití má většinou strategické, ale 

v některých případech i operativní důvody. Strategie outsourcingu je spojena se snahou o tzv. 

„štíhlý management“ (Lean Management). Z obsahového hlediska je formulace strategie 

firmy, která je vždy v kompetenci top manažerů, založena na zodpovězení tří základních 

otázek: Kdo? Co? Jak? 
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Obrázek 1: Princip outsourcingu a insourcingu 

 

Předmětem outsourcingu může být např. jeden konkrétní výrobek, informace, kapitál, 

činnost, funkční oblast či pouze její část. Běžně se v dostupné literatuře a zdrojích týkajících 

se tohoto tématu omezují autoři na předmět outsourcingu na velké funkční oblasti podniku. 

Operativními nebo operativně-taktickými rozhodnutími „udělat nebo koupit“ (např. 

jednorázovým mytím oken) se literatura běžně nezabývá, proto je outsourcing často chápán 

jako jedna ze součástí strategického řízení podniku. Nejčastěji je brán jako vytěsnění velkých 

funkčních oblastí – např. správa informačního systému (nejběžnější) nebo vedení reklamních 

a marketingových kampaní. Předmětem outsourcingu jsou však i méně rozsáhlé činnosti jako 

např. ostraha objektu, zajištění stravování, přeprava apod. 

Často se pojem outsourcing zaměňuje za offshoring (angl. off-shore, doslova mimo 

břehy) nebo outplacement („vymístění“). Zatímco outsourcingem se rozumí vyvedení činnosti 

na třetí stranu, offshoring znamená přesun výroby do zahraničí bez ohledu na to, zda výrobu 

provádí jiná firma nebo jde pouze o přestěhování vlastní továrny. Pro přemístění výroby do 

zahraničí se někdy používá termín offshore outsourcing, ale stačí mluvit o outsourcingu, 

protože pro firmu není rozhodující, kam je činnost převedena, ale za jakých podmínek 

(zejména cenových) je vykonána. Outplacement velice úzce souvisí s outsourcingem, je 

v podstatě jeho doplňkem v oblasti zajišťování zaměstnanců firmy. [16] 

obhospodaření 
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zdroje 
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zdroj 
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3.2 Historie outsourcingu 

Historie outsourcingu počíná již dělbou práce. Někdy v šedesátých letech se jím 

podniky začínají zabývat tematizovaně. Za zlom v rozšíření outsourcingu a za začátek jeho 

masového užití (v USA) se však označuje outsourcing informačního systému firmou Kodak. 

Dokonce se mluví o éře „před Kodakem“ a o éře „po Kodaku“. Masovost outsourcingu tedy 

začíná vytěsněním informačního systému. [6] 

Tabulka 1: Úroveň částečného nebo úplného outsourcingu jednotlivých typů činností z roku 2004 [17] 

 
Anglie 

(%) 

Francie 

(%) 

Německo 

(%) 

Belgie 

(%) 

Nizozemí 

(%) 

Účetnictví 20 3 6 0 7 

Personální agenda 13 3 3 8 3 

Informační technologie 43 33 13 35 10 

Řízení řetězce dodávky 20 3 19 13 17 

Vývoj a inovace 27 3 3 3 13 

Mzdová agenda 40> 13 6 50 50 

3.2.1 Vznik poskytovatelů 

Pátráme-li po vzniku poskytovatelských podniků, narazíme na zajímavý fenomén. Velcí 

poskytovatelé služeb v nějaké funkční oblasti jsou často podniky, jejichž původní zaměření je 

jiné, ale ve kterých jistá funkční oblast dosáhla tak vysoké úrovně, že se rozhodly poskytovat 

ji jako službu. Někdy vedle své dosavadní hlavní činnosti, jindy místo ní. Zvláštním 

způsobem naložení s takovou rozvinutou funkční oblastí je vytěsnění vlastní organizační 

jednotky. V tomto případě se organizační jednotka, která obhospodařovala funkční oblast 

v rámci podniku, osamostatní a poskytuje služby plynoucí z dané oblasti svému mateřskému 

podniku i dalším zákazníkům. Otázkou je, zda takové vytěsnění znamená pro podnik 

konkurenční výhodu. Důležitým pojmem se stává světová úroveň poskytovaných služeb. 

Principem poskytovatele je, že poskytuje služby na světové úrovni. Tou můžeme rozumět 

úroveň kvality služeb, která je ve světě nejvyšší možná, ovšem dostupná podnikům za 

rozumnou cenu a v rozumném čase. V konkrétním jednotlivém outsourcingovém vztahu by 

měla být světová úroveň co nejpřesněji určena, nebo ještě lépe měl by být určen přesný 

způsob, jak se bude zjišťovat. Z globálního hlediska předpokládáme, že světovou úroveň bude 

určovat neviditelná ruka trhu poskytovatelů. [1] 
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3.3 Co lze outsourcovat? 

Obecně se velmi často v souvislosti s outsourcingem hovoří o možnosti v oblasti IT. 

Tedy například o dodávce a pravidelné obnově hardware či o službách v oblasti správy 

počítačové sítě. Může se jednat samozřejmě i o správu webových stránek a prezentací atp. 

Nicméně oblast IT není jediná, která je vhodná pro outsourcing. Zajišťovat služby 

prostřednictvím externí společností lze rovněž například v oblastech: 

 Údržba komunikací. 

 Úklid prostor. 

 Stravování. 

 Ostraha objektů. 

 Personální záležitosti a Public Relations. 

 Marketing a obchod. 

 Logistika. 

 Účetnictví a mzdové účetnictví. 

 Údržba objektů a řadě dalších. [16] 

3.4 Druhy outsourcingu 

Zajímavá je variantnost použití metody outsourcingu v praxi. Užívá se od jednoduchých 

podpůrných činností až ke složitým variantám, při kterých dochází téměř k prolínání dvou 

podniků. 

3.4.1 Plný outsourcing 

K základním modelům patří tzv. plný outsourcing, kdy veškeré činnosti jsou smluvně 

vykonávány jedním poskytovatelem. Takovýto přístup má největší předpoklady pro vytvoření 

přímého partnerství (tzv. cosourcing). Vzniká tak těsná a pevná vazba mezi smluvními 

stranami, kdy obě strany jsou maximálně zainteresované na efektivním fungování systému. 

Ten je totiž podmínkou společného úspěchu. 

3.4.2 Selektivní outsourcing 

Druhý model představuje selektivní outsourcing. Pro jednotlivé oblasti se počítá s 

různými partnery podle toho, jak který umí nejlépe zajistit zvolenou dílčí oblast. Tento model 

směřuje k dosažení nejvyšší úrovně ve všech zvolených oblastí, ale na druhou stranu přináší 

značné manažerské a administrativní zatížení. 
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3.4.3 Konsorcium 

Další model je ve své podstatě určitou modifikací obou předchozích. Požadavky na 

zajištění různých oblastí překračují možnosti jednotlivých poskytovatelů, ale podnik není 

ochoten připustit složitější řízení několika subjektů. Výsledkem je vytvoření konsorcia, ve 

kterém je obvykle nejsilnější subjekt pověřen vedením. [18] 

3.5 Principy outsourcingu 

Outsourcing je jednou z variant realizace strategie „make or buy“ tedy „vyrob nebo 

kup“. Podniky neprovádějí tzv. nepřímé funkce vlastními silami, ale z vnějších zdrojů. 

Znamená to, že se podnik soustředí na své základní aktivity (core business) a podle motta 

„Dělej, co umíš, co neumíš, nechej dělat druhé, kteří také neumějí všechno.“ si např. výzkum, 

vývoj, konstrukci, právní záležitosti, reklamu, zpracování dat, provoz stravování, zabezpečení 

ochrany objektů, úklid, účetnictví a logistické činnosti nechává provádět jiným 

podnikatelským subjektem. [9] 

Náročnost rozhodování o realizaci outsourcingových projektů vyvolává otázky týkající 

se objektivity potřeby řešení problémů. Ty v podniku většinou vznikají z důvodů uvedených 

na obr. 2. [10] 

 

Obrázek 2: Myšlenková mapa: Důvody pro úvahu o realizaci outsourcingu ve firmě 
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3.5.1 Chyby při uplatňování outsourcingu 

Při realizaci outsourcingových projektů se setkáváme s následujícími chybami: 

 očekávají se nereálné výsledky outsourcingových projektů, 

 zadavatel projektu má chybné představy o množství práce, kterou má 

subdodavatel vykonat, 

 mylné očekávání výše úspory nákladů způsobených nákupem dané služby, 

 podcenění přípravné fáze outsourcingového projektu v oblasti určení cílů, 

 nejsou stanoveny kritické faktory úspěchu (vlastnosti, které by měl  mít 

poskytovatel outsourcingu, 

 špatně definovaný rozsah outsourcovaných služeb,  

 špatné řízení (včetně špatné motivace) týmů outsourcingových projektů, 

 špatně uzavřená nebo chybějící smlouva atd. [10] 

3.6 Důvody outsourcingu 

Jedním z primárních důvodů pro outsourcing je snaha hledání úspor. Zároveň však 

existují také jiné motivy pro outsourcing, jak znázorňuje obrázek č. 3. 

 
Obrázek 3: Hlavní motivy pro outsourcing - průzkum IAOP(2004) [3] 
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Předpokladem úspěšnosti outsourcingu je samozřejmě přesné stanovení cílů podniku. 

Z logiky věci a z důvodů uváděných manažery vyplývají následující čtyři oblasti, které se 

v konkrétních jednotlivých případech prolínají:  

1. Konkurenční: 

• strategické získávání inovačních technologií, know-how, 

• získání konkurenční výhody. 

2. Věcné: 

• soustředění se na „core business“, 

• zdokonalení rozvoje a zlepšení operativní výkonnosti v oblasti hlavní 

činnosti, 

• snížení rizika úniku interních informací, 

• přenesení rizik na poskytovatele outsourcingových služeb, 

• garantování kvality daných služeb. 

3. Finanční: 

• vyřešení dilematu o procesu outsourcingu z pohledu snížení nákladů a 

zvýšení výnosů, 

• zprůhlednění nákladů, 

• uvolnění investičních zdrojů, 

• rozložení počáteční investice do měsíčních plateb (převedení fixních nákladů 

na variabilní). 

4. Organizační: 

• zjednodušení manažerské práce, 

• zploštění organizační struktury podniku, 

• zvýšení pružnosti, 

• snížení počtu pracovníků, případně „nenavýšení“ z důvodu realizace nového 

projektu. [10] 



  14 

V ekonomikách, kde trhy fungují špatně a náklady spojené s jejich využíváním jsou 

vysoké, nebo tam, kde trhy fungují v deformované podobě nebo nefungují vůbec (centrálně 

řízené hospodářství v období socialismu), je tendence zahrnout co největší množství činností 

do vlastní organizace.  

Naproti tomu v ekonomikách s vyspělou tržní infrastrukturou jsou transakční náklady 

trhu poměrně nízké. Existuje velké množství specializovaných poskytovatelů, jejichž nabídka 

převyšuje poptávku. Díky specializaci jsou náklady zpravidla nižší, než kdyby si je 

organizace zajišťovala sama. [7] 

3.6.1 Ishikawův diagram 

Během úvahy, proč nějaký systém, proces a s tím spojený problém vznikne a existuje, 

lze vycházet z přímého vztahu mezi příčinou a účinkem. Při analýze procesů se často stává, že 

odhalíme důsledek procesu, ze kterého se snažíme usoudit, v čem je příčina daného jevu. 

Přičemž příčin je často několik (teoreticky až nekonečné množství). 

Důsledky jsou jevy, které nastanou až po zahájení procesu. Příčiny vyvolávají určitý 

proces, který lze dopředu předpokládat. 

Právě na těchto okolnostech je založen princip diagramu příčin a důsledků. Diagram lze 

v odborné literatuře nalézt rovněž pod názvem diagram rybí kosti (dle jeho tvaru) nebo také 

jako Ishikawův diagram – podle jeho tvůrce prof. Dr. Kaory Ishikawy, ,,odborníka 

v procesech zdokonalování systémů řízení jakosti“. [10] 

3.7 Proces outsourcingu 

Outsourcing jako proces se realizuje prostřednictvím projektu. Outsourcingový projekt 

je závislý na funkční oblasti, na dosavadním řešení funkční oblasti a na typu smluvního, 

vlastnického (nebo potenciálního) vztahu poskytovatele a zadavatele.  

Proces outsourcingu dělíme do 6 fází: 

(1) strategická analýza funkčních oblastí, 

(2) určení funkčních oblastí, které budou vytěsněny, 

(3) definice rozhraní „podnik – poskytovatel“ a definice požadavků na poskytovatele, 

(4) výběr poskytovatelů, 

(5) transformace, 

(6) řízení vztahu. [2] 
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3.8 Výhody a nevýhody outsourcingu 

Odpověď na otázku, jak se vypočte úspora, se hledá těžko. I ty podniky, které došly k 

závěru, že outsourcing je pro ně přínosem, protože jim uvolnil ruce a umožnil soustředit se 

lépe na klíčové výrobní a komerční činnosti, nejsou s to přesně propočíst, kolik tento 

prospěch či úspora dělají v penězích. A proto je důležité uvedení výhod, nevýhod a rizik 

outsourcingu. 

3.8.1 Výhody outsourcingu 

 Snižuje náklady. 

 Zvyšuje technickou úroveň a image firmy. 

 Zvyšuje konkurenceschopnost podniku. 

 Zlepšuje řiditelnost organizace. 

 Zvyšuje její flexibilitu. 

 Snižuje rizikovost podnikání. [1] 

3.8.2 Nevýhody outsourcingu 

 Nízká operabilita. 

 Nevratnost rozhodnutí. 

 Vyšší náklady, příp. změny. 

 Nutnost řízení vztahu. 

 Rizika zadavatele. 

 Nekontrolovatelné toky vnitřních informací mimo podnik. [1] 

 

Vyčleňování činností má značný potenciál ve zvyšování konkurenceschopnosti a 

snižování nákladů, což už bylo zmíněno. Má však v sobě i řadu rizik, která mohou vystoupit 

při chybné nebo formální aplikaci vyčleňování. Všeobecná nejčastější rizika z praxe jsou: 

 selhání outsourcingu, 

 únik know-how, 

 narušení ostatních podnikových procesů, 

 bankrot dodavatele, 
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 nepředpokládané náklady, 

 ztráta kontroly nad procesem, 

 nerespektování smlouvy a vzájemných závazků, 

 porušení obchodního tajemství, 

 nízká zkušenost se specifickým typem smluv. 

Rizika, která s sebou vyčlenění přináší, mohou snadno převážit jeho přínosy. Zcela 

amezit nebo předejít rizikům nelze, ale jde je minimalizovat důsledným přístupem a správným 

smluvním zajištěním.  

Právní aspekty outsourcingu omezující nežádoucí rizika lze shrnout do následujících 

důvodů: 

Smluvní aspekty: 

 vše důležité pro outsourcingový vztah musí být definováno již v základním 

kontraktu, 

 smlouva o outsourcingu je smlouvou nepojmenovanou, a proto musí aspekty 

vtahu řešit detailně a úplně. 

Bezpečnostní aspekty: 

 smlouva musí řešit zamezení úniku informací o zadavateli – v praxi obtížně 

prokazatelné, 

 informační nevyváženost outsourcingových vztahů. 

Pracovněprávní aspekt: 

 může být problém převzetí zaměstnanců. [11] 

3.9 Cena outsourcingu 

Při určování ceny outsourcingu je možné aplikovat tři hlavní přístupy:  

 nákladový, 

 přínosový, 

 tržní. 
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3.9.1 Nákladový přístup 

Nákladové stanovení ceny nemusí být optimální pro zákazníka ani pro poskytovatele, 

ale je nejobvyklejším způsobem, protože při něm se jak zákazník, tak poskytovatel 

outsourcingu mohou nejlépe dohodnout. Většinou je možné vycházet z údajů o nákladech v 

minulých letech a provést určitou aproximaci do budoucna. Po podrobné analýze je možné 

jednotlivé náklady přiřadit konkrétním službám. Při analýze je nutné zahrnout do výpočtu i 

takové položky, jako je snížení režijních nákladů celé organizace vyčleněním pracovníků z 

odsouvaného oddělení.  

3.9.2 Přínosový přístup 

Při přínosovém stanovení ceny se snažíme k jednotlivým službám přiřadit jejich 

skutečný podíl na zisku organizace. Tento způsob se v běžných organizacích málo používá 

kvůli tomu, že většina služeb je z kategorie „podmínek nutných“, nikoliv „podmínek 

postačujících“. To znamená, že tyto služby poskytnuté v požadované kvalitě a množství 

nemusí samy o sobě zajistit dosažení plánovaného zisku dané organizace.  

3.9.3 Tržní přístup 

Tržní způsob stanovení ceny by měl být nejjednodušší, protože porovnává cenu za 

poskytované služby od několika různých dodavatelů. Ve skutečnosti právě tento způsob je 

nejvíce problematický, protože definice srovnatelné úrovně služeb vyžaduje poměrně 

rozsáhlou, a tedy i nákladnou analýzu. [18] 
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4 Logistika a outsourcing logistiky 

Logistika je vědní obor, který se zabývá fyzickými toky zboží či jiných druhů zásob od 

dodavatele k odběrateli a informačními toky v písemné nebo i ústní podobě. Logistika se ale 

také zabývá i toky uvnitř jednotlivých firem, a to včetně různých systémů skladování zásob. 

Účelem celého oboru je tyto toky optimalizovat tak, aby představovaly pro firmu co nejmenší 

náklady. 

Logistika představuje interdisciplinární vědu, proto lze stěží hovořit o logistických 

metodách v pravém slova smyslu. Spíše se jedná o sdružování a využívání poznatků jiných 

vědních disciplín. Logistika čerpá zejména ze systémové teorie, technické kybernetiky, 

stochastiky, matematického programování a teorie rozhodování. Praktické aplikace poznatků 

logistiky v podniku předpokládají, že logistik ovládá řadu metod, o kterých se běžně hovoří 

jako o logistických. Logistika je především způsobem myšlení a pohledu, strategií a zároveň 

dílčí funkcí podnikové ekonomiky. [5] 

Doprava zboží jako jedna z částí logistiky je dodatečnou službou, která je součástí 

rozšířeného produktu. Je tedy stejně důležitá jako všechny ostatní vrstvy produktu , a proto 

také úroveň takto poskytované dodatečné služby přispívá ke konkurenceschopnosti.  

Málokterý podnik je schopen zajišťovat svépomocí některé služby v takové kvalitě jako 

specializovaní odborníci. 

Outsourcing logistiky může hrát významnou roli i v podmínkách malých a středních 

podniků, kdy podnikatelé nemohou zatěžovat své podniky vysokým nárůstem investic či 

přílišným rozšiřováním organizační struktury. Právě pro ně je výhodné zajišťovat některé 

činnosti vnějšími zdroji. Poskytovatel logistických služeb může na rozdíl od menšího podniku  

dosáhnout výhodnějších nákupních cen, nižších dopravních sazeb atd. V současné době 

existuje na trhu poměrně široká nabídka outsourcingových služeb v oblasti logistiky, kterou 

lze rozdělit následovně: 

 IT systémy v logistice – v současné době hodně poskytovatelů nabízí IT služby 

úzce spojené s řízením výroby a dodávek s podporou specializovaných 

jednoúčelových zařízení a programových prostředků, 

 lidské zdroje v logistice – typickým využitím je pokrytí mimořádných směn a 

výkyvů v poptávce pronájmem pracovní síly, 
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 doprava a manipulační technika – nasazení outsourcingu dopravy v logistice 

podniků bývá zpravidla na externí logistiku s částečným využitím dispečinku 

vozidel, díky průběžnému monitorování vozidel a synergiím na jednosměrných 

trasách může správně vybraný dopravce zajistit optimalizaci a zvýšení kvality 

dopravy nejen s ohledem na termíny, ale i ceny, 

 plochy – tyto služby se zaměřují na jednotlivé projekty v souvislosti 

s odlišnými požadavky zákazníků, zpravidla zde dochází k synergii typicky dle 

zákazníka a charakteru dodávek, příkladem takového běžného projektu může 

být sklad pro vychystávání a dodávky dílů dodávaných ze závodu do 

vzdáleného skladu formou dodávek se sekvencováním pro zákazníka. [10] 

Komplexní logistické služby jsou poskytovány formou outsourcingu logistickými 

podniky a mohou být realizovány jak na straně zásobování, odbytu, tak i uvnitř výrobního 

procesu podniku. Jedná se nejčastěji o následující oblasti nasazení: 

 skladování materiálu mimo závod včetně manipulace, IT služeb, údržby a 

čištění kontejnerů…, 

 skladování výrobků včetně manipulace, JIT sekvencování, sortace, oprav…, 

 vnitropodniková logistika včetně manipulantů, zařízení (manipulační 

techniky)…, 

 zajišťování dopravy výrobků k zákazníkovi včetně dispečinku… [10] 

Podniková logistika má zabezpečit integraci činností všech subsystému podniku: 

nákupu, výroby a prodeje v souladu s požadavky prodejního trhu na jedné straně, na straně 

druhé se zdrojovými možnostmi trhu nákupního. Nákupní logistika je jednou ze základních 

koncepcí řízení nákupu. Je spojovacím článkem mezi dodavatelem a odběratelem. Zabývá se 

přitom především hmotnými aspekty dodavatelsko-odběratelského vztahu; v centru její 

pozornosti je dodávka. Plánování logistických činností nákupu je v první řadě odvozeno od 

požadavku prodejního trhu. Předmětem nákupní logistiky je rovněž příjem materiálu, jeho 

skladování, řízení zásob, zabezpečení plynulého oběhu materiálu, vrácení palet a kontejnerů. 

Mezi logistické parametry dodávky řadíme spolehlivost dodávky, její rychlost, flexibilitu a 

kvalitu. [5] 
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4.1 Členění outsourcingu logistiky 

Outsourcing logistiky vyhledává stále více firem. Kromě úspor a zvýšení kval ity v 

logistice získávají možnost plně se soustředit na hlavní předmět podnikání. 

Outsourcing logistiky představuje svěření přepravních a skladovacích služeb 

specializované firmě. Outsourcing vede ke zkvalitnění logistiky firmy, neboť umožňuje 

zrychlit, zpřehlednit a zefektivnit toky zboží. 

Specializovaná firma přináší do logistických procesů vyšší hodnotu prostřednictvím 

dlouhodobě budovaného know-how a technologií, zatímco zajišťováním z vlastních zdrojů by 

zadavatelská firma odčerpávala příliš velké množství času, lidských kapacit a finančních 

prostředků. 

Nejnižší stupeň outsourcingu logistiky znamená, že se podnik sám stará o své logistické 

služby, takže to vlastně ani outsourcing není. Outsourcing logistiky začíná tedy na formě 2PL 

(second-party logistics), kdy zadavatelská firma objednává služby u specializovaných firem, 

např. dopravců. Tato forma outsourcing logistiky je vhodná pro malé firmy s jednoduchým 

dodavatelským řetězcem.  

Užší formou spolupráce je 3PL (third-party logistics), kdy specializovaná firma realizuje 

část nebo celý dodavatelský řetězec a zajišťuje jeho výsledek. Tuto formu spolupráce 

využívají v ČR velké podniky, automobiloví výrobci a zahraniční firmy.  

Nejužší možnou formu partnerství představuje 4PL (fourth-party logistics), kdy 

specialista přebírá kompletní optimalizaci celého logistického řetězce. Spolupráce začíná 

zpracováním logistického konceptu a poradenstvím. 

Těžiště činnosti je zaměřeno na výsledek svěřené činnosti. Dodavatel 4PL obvykle 

koordinuje více 3PL poskytovatelů. Tuto formu spolupráce mohou realizovat pouze silné a 

dostatečně zkušené logistické společnosti. Využívají ji především velké nadnárodní 

korporace. 

Nejvyšší formou outsourcingu logistiky se stala forma 5PL, což znamená úroveň 4PL 

spojená s elektronickým podnikáním (e-business). [22] 

http://www.schenker.cz/services/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.schenker.cz/services/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.schenker.cz/services/contractlogistics/supplychainservices/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.schenker.cz/services/contractlogistics/supplychainservices/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
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Obrázek 4: Rozdělení logistiky outsourcingu [20] 

 

 

4.2 Outsourcing logistiky: Evropa a Amerika 

Zajímavé srovnání situace logistického outsourcingu v Evropě a USA přináší výzkum 

britské firmy Eyefortransport. 

Zajímavý je rozdíl v penetraci 3PL služeb na americkém a evropském trhu: zatímco 

v USA téměř 70 % respondentů uvádí, že využívá služeb 3PL providerů, v Evropě 

outsourcuje některé logistické funkce jen 42 % dotázaných firem. V USA i v Evropě lze 

obecně pozorovat pozitivní postoj firem k outsourcingu logistiky, velká většina firem, které 

již služeb 3PL využívají, plánuje objem logistického outsourcingu ještě zvýšit. Na obou trzích 

firmy svěřují 3PL dodavatelům hlavně dopravu, přičemž v Evropě je podíl outsourcingu 

dopravy výraznější: dopravu outsourcuje 46 % firem v USA a 61 % firem v Evropě. Druhou 

nejčastěji outsourcovanou logistickou funkcí je v USA i v Evropě skladování: 34 % 

respondentů v USA a 35 % respondentů v Evropě. 

Podrobné výsledky výzkumu jsou k dispozici zdarma ve výzkumných zprávách 

Outsourcing Logistics 2006: Europe Fortune 500 shippers’ views on their 3PL partnerships a 

Outsourcing Logistics USA 2006: Best practices for managing 3PLs. [21] 

  

1PL – výrobce se sám stará o logistické služby 

2PL – výrobce využívá outsourcing pro některé dílčí 

činnosti 

 

3PL – výrobce využívá komplexní řetězec 

služeb 

 

4PL – výrobce používá 

outsourcingu pro celý Supply Chain 

 

5PL – úroveň 

4PL + E-business 
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4.3 Outsourcing nákupu náhradních a spotřebních materiálu  

Jednou z nejkomplikovanějších a časově nejnáročnějších operací každé společnosti je 

nákup vedlejšího zboží, např. na údržbu, opravy a na další provozní činnosti. Většinou se 

jedná o velký objem velmi různorodého zboží, které má relativně malou hodnotu. Nicméně 

bez ohledu na hodnotu poptávaného zboží představují tyto nákupní procesy obrovský 

přívažek pro finanční rozpočet každé společnosti, protože vyžadují velké množství 

administrativní práce a času při zadávání zakázek mnoha různým firmám, provádění mnoha 

výběrových řízení, hledání nejvhodnějšího dodavatele apod. Celková cena nakoupeného zboží 

není tedy určena pouze jeho nákupní cenou, ale také cenou administrativního výkonu na 

pořízení zboží a konečně náklady spojenými s uskladněním. [19] 

4.4 Faktory ovlivňující nákupní proces 

Nákupní proces je ovlivňován několika významnými faktory (viz obr. 5), které by měl 

nákupčí vzít v úvahu, jestliže má zájem o optimální fungování nákupního oddělení. 

 

 

Obrázek 5: Faktory ovlivňující nákupní proces 
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množství 
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čas 

platební 

podmínky 

spolehlivost 

dodavatel 

Faktory 

ovlivňující 

nákupní 
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Největší váhu mají faktory: 

 Cena – patří mezi nejdůležitější faktory. I když mnoho autorů píše, že by se 

nemělo posuzovat pouze podle tohoto kritéria, podle mého názoru je to však ve 

většině případů právě naopak, lidé pod vidinou levného nákupu a úspory 

podlehnou. Nákupčí by měl vzít v úvahu i náklady, kterou nejsou okamžitě 

vidět (např. doprava, spolehlivost dodavatele atd.). 

 Jakost – další z velmi důležitých faktorů, ne-li nejdůležitější. Hlavním úkolem 

podniku by mělo být zajištění materiálu takové kvality, která přesně odpovídá 

technickým a technologickým požadavkům výroby. Pořizování kvalitnějšího 

materiálu, než je nezbytně nutné, je zbytečné a zvyšuje celkové náklady 

společnosti. 

 Množství – pořizování v menších množstvích zvyšuje administrativní práci 

oddělení, snižuje však zásoby. Velké dávky přinášejí množstevní slevy, ale 

zvyšují zásoby a tedy umrtvují potenciální kapitál k dalším podnikatelským 

činnostem.  Je tedy na nákupčích, aby rozhodli, co je pro podnik přínosnější. 

 Platební podmínky – pracovníci nákupu by se měli snažit vyjednat na svých 

dodavatelích co nejdelší možnou splatnost, čímž umožní použít kapitál jinde. 

Ne vždy se to podaří, záleží na rozložení sil mezi nimi a jejich dodavatelem. 

 Spolehlivost – měli bychom si vybírat ty dodavatele, kteří plní dohodnuté 

podmínky v přijatelné míře. Nespolehlivý dodavatel může způsobit obrovské 

problémy jak finanční, tak i ztrátu dobrého jména u našich odběratelů. 

 Dodavatel – vybrání správného dodavatele je klíčovou úlohou každého 

nákupčího pro efektivní fungování celé organizace. Dodané produkty 

rozhodují o úspěchu podniku. [13] 
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4.5 Rozdělení zboží do různých skupin 

Metody klasifikace zásob rozdělují zásoby do skupin odlišného charakteru, které je 

vhodné řídit různým způsobem. 

V praxi se ke klasifikaci nejčastěji využívají: 

 ABC analýza, 

 XYZ analýza. 

ABC analýza je nástroj či metoda, kterou se zjišťuje klasifikace položek nebo aktivit 

podle jejich důležitosti. Tato analýza využívá hodnocení produktů, zákazníků nebo činností 

vzhledem k jejich přínosu podniku, což znamená, že někteří zákazníci či produkty mohou 

přinášet podniku vyšší užitek než jiní zákazníci nebo produkty. Užitkem se myslí například 

rentabilita, prodejní obrat nebo podíl na trhu. Je tedy neúčelné věnovat všem druhům zásob, 

zboží, popřípadě zákazníkům, stejnou pozornost. [12] 

Analýza ABC je založena na Paretově zákonu, který obecně říká, že 20 % činností 

tvoří 80% užitku. Převedeno na průmyslový podnik lze například říci, že pětina z celého 

sortimentu produktů podniku tvoří většinový podíl na zisku podniku. 

Skupinu A tvoří asi 20 % druhů položek, ale podíl na tržbách je přibližně 80 %. U 

skupiny B je podíl na tržbách asi 15 %. Položek je v této skupině přibližně 10 %. Skupinu C 

tvoří asi 70 % druhů položek, ale podíl na tržbách je pouze 5 %. 

 

XYZ analýza klasifikuje jednotlivé položky z hlediska pravidelnosti spotřeby. 

Do skupiny X patří položky s konstantní spotřebou, u kterých se výkyvy spotřeby 

vyskytují jen příležitostně. U těchto položek je vysoká predikční schopnost. 

Skupinu Y tvoří položky, které mají silnější výkyvy ve spotřebě. U těchto položek je 

střední predikční schopnost. 

Do třetí skupiny Z patří položky s nepravidelnou spotřebou a u nich je predikční 

schopnost logicky nejnižší. 

Výsledky ABC a XYZ analýzy slouží jako podklady pro rozhodování o volbě 

logistických technologií, projektování skladu apod. ABC analýza umožňuje získat kontrolu 

nad zásobami protékajícími logistickým řetězcem z hlediska podílu jednotlivých položek na 

celkovém obratu. Analýzou XYZ se zjišťuje průběh průtoku jednotlivých položek, tedy 

rovnoměrnost či spotřeba. [12] 
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5 Představení společnosti AMBRA - Group, s.r.o. 

AMBRA - Group, s.r.o. je vůdčí společností seskupení firem sdružených pod obchodní 

značkou s logem AMBRA. 

 AMBRA – Group, s.r.o. je výrobní a obchodní společnost, která byla založena 20. 

srpna 1997. Za 15 let existence své obchodní značky se postupně vyprofilovala v různých 

podnikatelských aktivitách. Ke konci roku 2010 podnik evidoval 40 zaměstnanců organizačně 

začleněných do níže uvedených vnitrofiremních divizí: 

 DIVIZE "INTERIÉRY" – tato divize nabízí zákazníkovi (firmám, organizacím 

a institucím) komplexní profesionální službu v oblasti tvorby architektonických 

návrhů, projekce a realizace veškerého interiérového zázemí. Architektonicky 

navrhuje, projektově vypracovává a komplexně realizuje úpravy a vybavení 

interiérů „ na klíč“, včetně dodání a montáže typizovaného i atypického nábytku. 

Jde zejména o navrhování a realizaci administrativních kancelářských interiérů, 

zasedacích místností, pracoven, vstupních recepcí a salónků, ale rovněž 

ubytovacích kapacit, zdravotnických zařízení, ústavů sociílní péče, jídelen, 

školských zařízení, šaten, archívů a skladů, pošt a přepážkových pracovišť, 

specializovaných dispečerských pracovišť apod. Realizované výstupy vycházejí 

z profesionálně vypracovaných vlastních architektonických návrhů 

respektujících rozmanitá přání a představy zákazníka – investora.  

 INTERNETOVÝ ZÁSILKOVÝ OBCHOD (e-shop) - internetový zásilkový 

obchod je svou nabídkou zaměřen do segmentu zákazníkových potřeb tak, aby 

naplnil slogan „Vše pro vybavení vašich provozů, dílen, skladů a kanceláří“ , a to 

v cenách výrobců. Nabídka je zaměřena zejména na koncové zákazníky a 

klientelu malých a středních firem. Sortimentní nabídka zboží je průběžně 

aktualizována. Prostřednictvím systému elektronického obchodu jsou schopni 

zákazníkovi poskytnout tzv. „náhradní plnění“ pro případ, že organizace 

zákazníka nenaplňuje zákonem stanovené procento zaměstnávání pracovníků se 

zdravotním postižením. 

 DIVIZE "OUTSOURCING ZÁSOBOVÁNÍ REŽIJNÍM SPOTŘEBNÍM 

MATERIÁLEM" – produktem této podnikatelské aktivity je komplexní služba 

v oblasti opatřování, zajišťování a dodávek širokého spektra sortimentních 
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položek kategorie tzv. nepřímých režijních spotřebních materiálů. 

Nabídka zahrnuje tisíce rozmanitých položek zboží s cílem poskytnout 

zákazníkovi „vše pro vybavení provozů, dílen, skladů a kanceláří“, a to za ceny 

výrobců. Prodej je podpořen katalogovou nabídkou sortimentu zboží v podobě 

jak tištěné, tak elektronické verze s využitím možných výhod elektronického 

obchodu. Nedílnou součástí jejich služeb je odborné poradenství a logistický 

servis dle specifických požadavků klienta. Tento produkt je vhodný zejména pro 

firmy a instituce, které požadují komplexní sortiment nabídky včetně režimu 

dodávek „zákazníkovi na míru“. Tuto komplexní outsourcingovou službu 

využívá zejména klientela stálých zákazníků kategorie středních a větších 

organizací. [23] 

V rámci této diplomové práce se budu podrobněji zabývat jen divizí Outsourcing 

zásobování režijním spotřebním materiálem. 

5.1 Divize Outsourcing zásobování režijním spotřebním 
materiálem. 

V rámci produktu divize Outsourcing zásobování režijním spotřebním materiálem (dále 

jen divize Outsourcing) nabízí firma svým klientům komplexní službu od zajištění nákupu až 

po vlastní dodávky kompletního sortimentu zboží kategorie „režijních spotřebních materiálů“. 

Podnik poskytuje svým zákazníkům komplexní servis, který zjednodušuje proces jeho 

nákupních činností, uspoří čas, pracovníky a ve svém důsledku znamená úsporu firemních 

nákladů.  

Na základě specifikace požadavků zpracuje zákazníkovu cenovou nabídku jím 

definovaného „koše“ sortimentních položek zboží, které pravidelně nakupuje, a také s ním 

dohodne logistiku dodávek v souladu s jeho potřebami. 

Vize společnosti a hlavně divize Outsourcing jsou: 

 být součástí stabilní a prosperující společnosti, která udává směr a je leader trhu 

ve svém zaměření, 

 zařadit se na prvních pozicích jako rozvíjející se kvalifikovaný odborník v oboru 

služeb, tedy v outsourcingu dodávek režijních materiálů včetně odborného 

poradenství a logistiky na míru, 

 prostřednictvím blízkosti k zákazníkovi, upřímnosti a schopnosti přijmout 

odpovědnost, zajistit kvalitní uspokojení potřeb zákazníka, zároveň dále rozvíjet 
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úroveň a konkurenceschopnost společnosti společně s šířením obchodní značky 

AMBRA, 

 prostřednictvím vedení společnosti vytvářet pro zaměstnance zázemí a prostředí 

pro individuální rozvoj a zároveň od svých zaměstnanců vyžadovat loajalitu, 

maximální nasazení pro naplnění vize a mise firmy, 

 zviditelnění na obchodním trhu a vybudování prvenství v postavení mezi 

firmami nabízející outsourcing opatřování a dodávek nepřímého režijního 

spotřebního materiálu velkým a významným společnostem v okruhu cca 50 km, 

 cílené přispění ke společnému cíli, aby se společnost Ambra stala známou, 

stabilní a uznávanou společností v oborech své působnosti. [24] 

Kultura firmy je dána lidským faktorem, a proto je nejožehavějším a nejcitlivějším 

prvkem firemních projevů. Kultura je jakýmsi katalyzátorem, pomocí něhož se naplňují nebo 

nenaplňují předpoklady a očekávání firmy a jejího okolí. Sebelepší technologie nepřinesou 

firmě dlouhodobý úspěch, pokud v ní nepanuje tvůrčí atmosféra, zájem a spokojenost 

zaměstnanců. Naopak firma se sdílenými společnými hodnotami může dosáhnout úspěchů i 

bez počáteční velké investice. Nejdůležitějším aktivem každé firmy jsou tudíž její 

zaměstnanci. 

Budování firemní kultury a zaměření na lidský faktor je prioritním, dlouhodobým i 

krátkodobým cílem a zároveň vizí a misí celé společnosti. 

5.1.1 Zákazníci firmy 

Hlavní strategií společnosti je nabídnout zákazníkovi kompletní službu outsourcingu  

dodávek režijních materiálů jako celku a obhájit úsporu nákladů zákazníka při aplikaci této 

služby do jeho prostředí ve formě snížení nákladů na vlastní nákupní oddělení a tímto na 

samotný nákup. 

Produktem, který tato divize nabízí, je služba dodávek nepřímých – nevýrobních 

materiálů firmám a institucím. Z tohoto vyplývá, že je podstatné hledisko míry uspokojení 

potřeb zákazníka. Tímto se liší potřeby jednotlivých zákazníků a s tím úzce souvisí soulad 

mezi potřebami a přáním zákazníka. Na základě toho se jeví podstatná správná komunikace se 

zákazníkem a analytický rozbor jeho potřeb. Následně následuje doslova ušití nabídky 

každému zákazníkovi přímo na míru. V případě, že je nabídka správně definována, navržena, 

realizována a funguje oboustranná komunikace, je výsledkem zvyšující se podíl na výdajích 
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zákazníka, plánovatelný obrat divize a dlouhodobá spolupráce spolu s věrností zákazníka. 

V konečném důsledku je většinou skutečnost, že výměna dodavatele ze strany zákazníka je 

finančně i časově značně nevýhodná. V případě vyšší úrovně spolupráce dochází k provázání 

a propojení softwaru odběratele a dodavatele. Z pohledu majitele společnosti je samozřejmě 

neméně důležitý zisk, tedy HV divize, propagace a kvalita značky a následné skloubení se 

sociálními, etickými a dalšími zájmy celé společnosti. 

V následující tabulce uvádím zákazníky firmy AMBRA - Group, s.r.o. divize 

Outsourcing za rok 2010 s ročním obratem nad 200 000 Kč. 

Tabulka 2: Zákazníci divize Outsourcing 

Název zákazníka Obrat za rok 2010 (kč) 

SteelCZ, a.s. 26 843 104 

Canis Safety, a.s. 1 167 002 

CTS Czech Republic, s.r.o. 1 131 234 

Zeman art, s.r.o. 1 053 998 

Balmat, s.r.o. 666 423 

Therm, s.r.o. 657 389 

EM obchodní společnost, s.r.o. 596 739 

Kodex, a.s. 562 867 

Fros ZPS, s.r.o. 449 447 

Pas, s.r.o. 327 778 

Tatra, a.s. 299 387 

Prokov Morava, s.r.o. 290 969 

Acorus, s.r.o. 277 413 

Gesomont, s.r.o. 272 138 

Dimetros, s.r.o. 245 270 

Evraz Vítkovice Steel, a.s. 209 898 

Centurion Group, s.r.o. 200 852 

Celkový obrat zákazníků divize Outsourcing 

nad 200 000,- 35 251 908 

 

Z výše uvedené tabulky lze vyčíst, že pro firmu je nejdůležitější zákazník firma 

SteelCZ, a.s., kde firma směřuje asi 75 % svých obchodních činností. Dále si můžeme 

jednoduše vypočítat údaje, které potvrzují Paretovo pravidlo 80/20. Došli jsme k údajům, kdy 

čtyři zákazníci (tedy 24 %) vytvářejí firmě přibližně 84 % všech tržeb. Pracovalo se ale jen 

s údaji o odběratelích s obratem nad 200 000 Kč. 

Váha péče o zákazníky je tudíž přímo úměrná výši jejich podílu na obratu. Prioritní 

zákazník, firma SteelCZ, a.s., je pro firmu nepostradatelný a kdyby se tyto obchodně 



  29 

dodavatelské vztahy dostaly do problémů, mělo by to pro poskytovatelskou firmu, Ambru - 

Group, s.r.o., dalekosáhlé následky. Proto je důležité věnovat zásadní pozornost těmto 

klíčovým zákazníkům. 

Podstatné je také tyto významné partnery „hýčkat“ – je to totiž hlavní firemní zdroj 

příjmu. Aby firma nebyla existenčně závislá na jediném, případně několika zákaznících, je 

důležitým bodem pro podnik rozšíření prioritních odběratelů, kteří se budou významně 

podílet na tržbách. [24] 

5.1.2 Skupiny produktové nabídky 

Nabídka firmy Ambra - Group, s.r.o. se zabývá hlavně komplexní službou v oblasti 

opatřování, zajišťování a dodávek širokého spektra sortimentních položek kategorie tzv. 

nepřímých režijních spotřebních materiálů. 

Jedná se zejména o zboží, rozdělené do skupin: 

 osobní ochranné pracovní pomůcky, 

 obaly, 

 kancelářské potřeby, 

 drogerie, čisticí prostředky, 

 ostatní – zboží a služby na základě specifikace zákazníka (např. občerstvení, 

kalibrace…). 

Váha komoditních skupin je různá a závisí na vnitrofiremní struktuře zákazníka. Ve 

společnostech s převládajícím počtem pracovních míst ve výrobní sféře je vyšší váha dodávek 

v produktu ochranných pomůcek a čisticích a mycích prostředků. U společností s větším 

administračním zázemím včetně tzv. „státní správy“ převyšují dodávky kancelářských potřeb. 

Pro tuto diplomovou práci jsou důležité položky zboží – osobní ochranné pracovní 

pomůcky (OOPP) a čisticí prostředky (ČP), které podnik Ambra - Group, s.r.o. dodává a stará 

se o veškerý s tímto spojený servis pro společnost SteelCZ, s.r.o. 

OOPP jsou nazývány předměty sloužící k ochraně lidského zdraví při různých 

činnostech. Pojem ochranné pomůcky je nejen obecně používaný, ale jedná se i o odborný 

termín používaný v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), kde má jasně vymezen 

svůj význam. OOPP slouží jako doplňky k zajištění BOZP na pracovištích. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/BOZP
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OOPP zahrnující širokou škálu prostředků chránících nejrůznější části těla před riziky 

spojenými s výkonem určité pracovní činnosti. Může se jednat o ochranu před: 

 toxickými látkami, 

 kyselinami, 

 louhy, 

 ostrými předměty, 

 horkými povrchy, 

 padajícími předměty, 

 prachy. 

Mezi OOPP patří ochranné brýle, obličejový štít, přilba, respirátor atd. Pracovní 

oděv mezi OOPP patří pouze v případě, pokud podléhá výraznému opotřebení nebo znečištění 

či plní-li ochrannou funkci. 

OOPP jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí 

ohrožovat jejich zdraví, bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené 

nařízením vlády č. 21/2003 Sb. Nepatří mezi ně však běžné pracovní oděvy a obuv, jenž 

nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci 

mimořádnému opotřebení nebo znečištění, výstroj a vybavení záchranných sborů, speciální 

ochranné prostředky používané v armádě, bezpečnostních nebo pořádkových silách, výstroj a 

vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích, sportovní výstroj a vybavení, 

ochranné prostředky pro sebeobranu a prostředky pro zjišťování a signalizaci rizik a škodlivin 

na pracovišti. 

Čisticí prostředek (též čisticí přípravek nebo detergent) je chemická látka určená 

k čištění. Termín „detergent“ se někdy používá pro odlišení mezi mýdlem a 

jinými tenzidy (saponáty) používanými k čištění. Obecně „detergentní“ (též „deterzivní“) 

znamená „čisticí“ nebo „mající čisticí vlastnosti“, „detergente“ udává přítomnost nebo stupeň 

čisticích vlastností. 

Existuje několik faktorů, které určují, jaké složení by se mělo pro čisticí prostředek 

použít. Je to zejména druh čištěného materiálu, použitý nástroj, odolnost proti špíně a typ této 

špíny. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ochrann%C3%A9_br%C3%BDle&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Obli%C4%8Dejov%C3%BD_%C5%A1t%C3%ADt&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ilba
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Respir%C3%A1tor&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pracovn%C3%AD_od%C4%9Bv
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pracovn%C3%AD_od%C4%9Bv
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Ci%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%BDdlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tenzidy
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Čisticí prostředky, zvláště ty, které se používají společně s vodou, obsahují různé látky, 

například: 

 tenzidy, které odlučují (rozpouštějí) mastnotu a jiné nečistoty, 

 oxidační činidla (oxidanty) pro bělení, dezinfekci a štěpení organických látek, 

 složky zvyšující nebo snižující viskozitu roztoku nebo udržující jiné složky v 

roztoku, v případě prostředků dodávaných jako roztok nebo gel, 

 inhibitory koroze mající za cíl zabránit poškození čištěného předmětu, 

 složky snižující poškození kůže nebo přinášející kůži užitek, je-li čisticí 

prostředek používán holýma rukama nebo je použit k čištění kůže. [16] 

Pro divizi Outsourcingu se zajišťují velmi zajímavé objemy odbíraného zboží od 

dodavatelů, a proto je tlačeno na snížení nákupních cen, čímž se zvyšuje konkurenční výhoda. 

5.1.3 Logistická charakteristika produktu 

Logistická charakteristika produktu pro zákazníky obsahuje: 

 komplexnost služby v dodávkách nevýrobních – spotřebních materiálů, 

 náhradní plnění, 

 certifikát ISO 9001, 

 rychlá a efektivní komunikace „on-line“ se zákazníky, 

 maximální zabezpečení služeb zákazníkům časových smluv včetně pravidelných 

závozových termínů či zajištění externích nebo výdejních skladů divize, 

 možnost vytvoření elektronického katalogu tzv. „na míru“ a s tím spojené 

komunikace B2B, 

 systém zpětných bonusů u věrných zákazníků, akční nabídky zboží atd. [24] 

5.1.4 Obchodně finanční politika se zákazníky 

Ceny služeb jsou kalkulovány individuálně na základě stanoveného množství zboží a 

požadovaných služeb. 

Konkrétní formy podpory prodeje: 

 Účinnou reklamou je práce obchodních reprezentantů v terénu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tenzidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tuk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxida%C4%8Dn%C3%AD_%C4%8Dinidlo
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C4%9Blen%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dezinfekce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Viskozita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Roztok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gel
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 Neustálý kontakt se zákazníky – šíření a prezentace obchodní značky Ambra, 

zafixování všech obchodních aktivit společnosti do podvědomí firem. 

 Intenzivněji nabízet firmám a institucím využití náhradního plnění, a tak využít 

velkou konkurenční výhodu. 

 Pravidelná aktualizace webových stránek divize – vytvoření e-shopu B2B  

s provázaností na IS zákazníka. 

 Zainteresovanost všech členů divize na dobrých výsledcích a obratu divize, 

jejich vzájemná zastupitelnost a dobré kolektivní vztahy. Snaha o dobrou 

komunikaci na všech úrovních divize i mimo ni, řešení všech problémů a 

nepřehlížení konfliktů a nejasností, především maximální předávání informací, 

které předchází vytváření špatných hypotéz, fám a domněnek. [24] 

V případě nynější přetrvávající krize v automobilovém a těžkém průmyslu a také 

vzhledem k velkému počtu zákazníků z této oblasti a následně dalších společností, které se na 

tuto oblast přímo nebo nepřímo váží, hrozí pokles nebo úplné zastavení dodávek spotřebních 

materiálů. S touto fází se divize potýkala v první fázi krize, kdy se tyto společnosti částečně 

nebo úplně zastavily. Divize se sice snaží o takovou skladbu zákazníků, aby ji tato hrozba 

neovlivnila, ale dodávky do těchto společností jsou vzhledem k široké skladbě dodávek vždy 

vyšší než dodávky do menších společností, obchodních firem nebo administrativních 

společností úřadů.  

5.1.5 Dodavatelé firmy 

Složitá situace na trhu ovlivněná hospodářskou a ekonomickou krizí má za následek tlak 

zákazníků a s úzkou návazností taktéž i dodavatelů na snižování nákladů. Analýza úspor 

v nákladových položkách vede rovněž nákup k hledání cest a způsobů, jak lépe a efektivněji 

zabezpečit zásobování a zároveň radikálně snížit skladové zásoby a zvýšit obrátkovost zásob.  

Jednou z možností je minimalizace dodavatelů a tím navyšování odběrů od těchto dodavatelů. 

Sníží se tak jednotková cena nakupovaného zboží. Další možností je nakupovat zboží přímo 

od výrobce. Firma Ambra - Group, s.r.o. postupně snižuje počet dodavatelů. (viz. Příloha 1) 

Jak lze z přílohy dodavatelů vyčíst, snižuje se počet klíčových dodavatelů, u kterých 

jsou na základě vyšších odběrů dohodnuty výhodnější nákupní podmínky.  

U prioritního dodavatele došlo dokonce skoro ke čtyř násobnému nárůstu tržeb za zboží 

(z 2 735 756 Kč na 10 377 307 Kč). [24] 
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6 Postup při outsourcingu 

Pokud se budeme dívat na outsourcing jako na komplexní proces, musíme konstatovat, 

že podléhá prvotnímu rozhodnutí vrcholového managementu, a to již na základě skutečnosti, 

že za rozhodnutí, zda nějakou činnost nebo proces ze současného podniku vytěsnit či nikoli, 

odpovídá nejužší vedení podniku. Rozhodnutí o vhodnosti outsourcingu vybraných činností 

podnikatelského subjektu musí být v souladu se strategií, vizí i misí celé organizace. Na 

základě tohoto je fáze rozhodnutí považována za první etapu outsourcingového projektu. 

Vrcholový management musí rozhodnout, zda a které činnosti podniku bude zajišťovat 

poskytovatel služeb. Nejčastěji se jedná o činnosti, které nejsou pro organizaci efektivní či 

nejsou strategické s ohledem na hlavní předmět podnikání. 

Na základě analýzy očekávaných přínosů je stanovena strategie, která specifikuje 

předpoklady a očekávání od tohoto projektu. Vize a předpoklady je nutno následně aplikovat 

na měřitelné cíle typu snížení nákladů činnosti vyjádřené procenty z obratu a časovým 

horizontem, zvýšení kvality dané činnosti apod. Nejčastěji očekávané přínosy 

outsourcovaných služeb jsou zvýšená efektivita hlavního předmětu podnikání, rychlejší a 

kvalitnější transformace podniku, zvýšení efektivity řízení, snížení rizika přesunem činnosti 

na subdodavatele aj. Rozhodnutí outsourcovat proces předznamenává, že nepůjde jen o 

jednorázové rozhodnutí, ale o celý složitý komplex analýz a procesů. 

Lze konstatovat, že průměrná (obvyklá) délka života outsourcingového projektu od 

rozhodnutí až po jeho ukončení, tedy začlenění dodávek služeb do procesů podniku, je zhruba 

jeden rok. Záleží samozřejmě na oblasti, pro kterou je takový projekt připravován. Po 

ukončení outsourcingového projektu, rozpuštění projektového týmu je daná služba plně 

začleněna do procesu podniku a projektové řízení aktivity tak přechází v řízení procesní. [10] 

Jednotlivé kroky postupu při outsourcingu v oblasti zásobování můžeme popsat tak, aby 

odpovídaly zásadám projektového řízení, a to dle ISO 10006. Tyto fáze projektu znázorňuje 

obr. č. 6.  
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Obrázek 6: Fáze procesu realizace outsourcingového projektu [10] 

 

6.1 Jednotlivé fáze projektu 

Nyní popíšeme jednotlivé body fáze postupu při outsourcingu v oblasti zásobování. 

Vycházíme z obrázku č. 6. 

6.1.1 Inicializace 

Fáze inicializace nám umožňuje odpovědět na otázky PROČ se daným projektem 

zabývat (analýza výchozího stavu), za jakých předpokladů a jaké jsou priority pro splnění 

cíle. Analýza výchozího stavu vyplývá ze situace dané firmy. Bývá nejčastěji zpracována 

poradenskou firmou specializovanou na danou oblast nebo v rámci poptávky u některých ze 

stávajících nebo potencionálních dodavatelů. V případě, že se jedná o logistický projekt, jak  

je tomu v našem případě, analýza se zpracovává pracovníky logistiky a zásobování spolu 

s dodavatelskou firmou. 

Cíle projektu stanovuje management spolu s liniovým manažerem dané oblasti 

(logistiky, výroby…) dle interních požadavků nebo požadavků zákazníka (otázka strategie).  

6.1.2 Strategie 

Strategie je navazující fází na inicializaci projektu a poskytuje odpovědi na problémy:  

 Sestavení a organizace týmů (Kdo se dané změny účastní? Kdo koho řídí?). 

 Hranic projektu (Jaký je obsah řešení? Jaká je cesta daného řešení?). 

Fáze projektu dle ISO 10006 

1-INICIALIZACE  Proč realizovat 

2-STRATEGIE  Hranice a okolí projektu 

3-PLÁNOVÁNÍ  Plány Co, Jak, Kdy, S kým, Za kolik 

4-REALIZACE  Vytvořit produkt 

5-PŘEDÁNÍ   Předat produkt zákazníkovi 

6-VYHODNOCENÍ  Co vylepšit 

7-UZAVŘENÍ  Archivace a ukončení 
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 Výstupu projektu (Jaké jsou hlavní výstupy projektu? Jaké jsou metriky dosažení 

cíle?). 

Rozhodnutí o uplatnění outsourcingového projektu vždy vydává vrcholový management 

firmy jmenující též příslušného projektového manažera odpovědného za daný projekt v rámci 

platných směrnic podniku. 

6.1.3 Plánování 

Fáze plánování pomáhá specifikovat odpovědi na otázky: Co a jak dělat? Jak dojít 

k cíli? Specifikaci projektu stanovuje projektový tým ve spolupráci s manažerem příslušejícím 

do odborného útvaru. Tým se skládá z několika řešitelů vybraných odborných oddělení a je 

sestaven na základě zvoleného rozsahu projektu (skladování, výroba atd.). 

Partner je určen většinou dle výběrového řízení zajišťovaného standardně oddělením 

nákupu. Na finální rozhodnutí o výběru partnera má vzhledem k důležitosti tohoto rozhodnutí 

vliv strategické rozhodnutí managementu firmy. 

6.1.4 Upřesnění specifikace a realizace projektu 

V rámci fáze realizace projektu se řídí postup, kvalita, riziko a zdroje daného projektu. 

V počáteční etapě jeho realizace dochází k upřesnění specifikace, kterou zpravidla vypracuje 

objednatel ve spolupráci s partnerem. Tato specifikace se pak stává zadáním pro realizaci 

projektu. 

Realizací je pověřen projektový manažer, interní tým a zpravidla má též projektového 

manažera a také tým na straně dodavatele. 

V této fázi se rovněž zpracovává smlouva projektu o outsourcingové spolupráci. Tu 

vyhotovuje standardně oddělení nákupu společně s partnerem dle náležitostí vyžadovaných 

pro dodavatelské obchodní případy. Smlouva by měla být uzavřená ještě před zahájením 

spolupráce. 

V této fázi se vedle vyjednávání o podmínkách smlouvy vede také vyjednávání o 

celkovém harmonogramu outsourcingu. V rámci outsourcingové smlouvy musí být dále 

ustanoven tzv. manažerský výbor ze zástupců obou smluvních stran odpovědný za celý proces 

aplikace, následné kontroly a vyhodnocování. Smlouva by měla být dynamická a ve své 

podstatě musí předvídat možná budoucí úskalí a problémy. 
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Hlavní požadavky, které má smlouva obsahovat: 

 Přesnou specifikaci předmětu outsourcingu. 

 Práva i povinnosti obou stran. 

 Adresnou zodpovědnost. 

 Cenu (případně co přesně zahrnuje), bonusy, slevy. 

 Platnost – dobu trvání. 

 Způsob ukončení spolupráce – vypořádání, termíny, skladové zásoby atd. 

 Řešení případných soudních sporů. 

 Vyváženost outsourcingové smlouvy. 

6.1.5 Předání a převzetí projektu 

Po uplatnění outsourcingového projektu je nezbytné projekt ukončit a přejít do fáze 

řízení vztahů, případně zahájit další optimalizační projekt reagující na změněnou situaci 

v projektu. 

Po převzetí projektu je třeba zapracovat změny do podnikových procesů na obou 

stranách jak ze strany objednatele, tak ze strany partnera. 

6.1.6 Vyhodnocení a archivace 

Po dořešení připomínek uvedených na protokolu o podmínečném převzetí je možné na 

základě provedení fáze vyhodnocení a archivace projekt ukončit. 

Vyhodnocují se dané partnerské vztahy, případné korekce. Sjednané služby se začleňují 

do procesu podniku, nastává stabilizace dodávek služby. 
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7 Outsourcingový zákazník – SteelCZ, a.s. 

Společnost SteelCZ, a.s. má původ již v roce 1925 v rámci průmyslového areálu 

v Karviné a patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby v České republice. 

Firma SteelCZ, a.s. je předním evropským výrobcem oceli a výrobků z oceli. Vznikem 

samostatného podniku v roce 1997 a naprosto unikátní strategií a špičkovým vedením 

společnosti jsou dnes její trhy na pěti kontinentech, s hlavní koncentrací v zemích EU, 

zejména ve střední Evropě a s vývozem do 70 zemí světa. Ke konci roku 2009 měl v evidenci 

SteelCZ, a.s. 3380 zaměstnanců, kteří vytvořili v tomto roce obrat 6,25 mld. Kč.  

Firma SteelCZ, a.s. se zabývá výrobou oceli a výrobků z oceli. Od roku 1995 je veškerá 

ocel vyráběna v konvertorech nebo elektrických obloukových pecích, přičemž  

90 % vyrobené oceli je kontinuálně odléváno. Jejím hlavním výrobním programem jsou 

dlouhé válcované výrobky.  

Společnost má rozsáhlou politiku integrovaného systému řízení. Své současné zákazníky 

si udržuje a nové získává tím, že ostatní výrobce oceli a válcovaných výrobků z oceli 

převyšuje: 

 Úrovní spolupráce, založené na korektních, dlouhodobých, otevřených a 

vzájemně výhodných vztazích se zákazníky a dodavateli a na důkladné analýze a 

uspokojování potřeb všech stran. 

 Vysokou kvalitou a přidanou hodnotou výrobků a služeb. 

 Výhodným poměrem mezi přidanou hodnotou výrobků a služeb a jejich cenou. 

 Vysokou flexibilitou při přípravě zakázek a jejich realizaci, krátkými dodacími  

termíny a spolehlivostí dodávek. 

 Dynamikou v inovacích, založenou na trvalém růstu know-how svých 

zaměstnanců, na vhodné investiční politice a na aplikaci nejefektivnějších metod 

řízení a zlepšování. [24] 

Na základě zvolené strategie a přesného zaměření SteelCZ, a.s. bylo vedením 

rozhodnuto outsourcovat některé činnosti na své obchodní partnery s cílem rozvoje a 

profesionality odborníků v těchto činnostech a uvolnění finanční kapacity i kapacity lidského 

faktoru pro svou hlavní činnost. 
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7.1 Původní stav ve společnosti 

Před rozhodnutím outsourcovat zabezpečení výdeje osobních ochranných pracovních 

pomůcek, dále OOPP a čisticích prostředků, také ČP včetně odborného poradenství a 

evidence výdeje zaměstnancům SteelCZ, a.s., zabezpečovaly tyto činnosti čtyři výdejní 

sklady. 

Výdej v každé této původní výdejně byl zabezpečen dvěma zaměstnanci, kteří 

zajišťovali doplňování skladových zásob objednávkami přes systém centrálního skladu, 

skladovou evidenci, výdej a evidenci výdeje OOPP a ČP všem pracovníkům společnosti. 

Částečně shromažďovali požadavky a stížnosti zaměstnanců, avšak na řešení problematiky se 

zástupci nákupu a zástupci BOZP se podíleli velmi sporadicky. Zásobování probíhalo na 

základě objednávek a závozů dodavatelských firem do centrálního skladu. Udržování a 

evidence skladových zásob byla nákladově i kompetentně na úrovni zodpovědných  

pracovníků jednotlivých výdejních skladů. 

Na základě procesního řízení a aplikace štíhlých procesů byly specifikovány požadavky 

na změnu a úpravu procesních postupů, kde byla specifikována zejména kritická a slabá 

místa, jež je nutno řešit, a to v rámci vnitrofiremních procesů, nebo předáním celé činnosti 

dodavateli, který zastřeší celý proces formou outsourcingu. [24] 

7.2 Principy outsourcingu a důvody pro jeho realizaci u 
obchodního partnera 

Jak je již zmíněno v teoretické části, je outsourcing jednou z variant realizace strategie 

„vyrob nebo kup“. Podnik tedy neprovádí tzv. nepřímé funkce vlastními silami, ale využívá 

vnějších (outside) zdrojů (resourcing). Znamená to tedy, že se podnik soustředí na své 

základní aktivity a podle motta „ Dělej, co umíš, co neumíš, nechej dělat druhé, kteří jsou v 

tomto specialisté a dělají tuto činnost profesionálně a efektivně.“ outsourcují tyto činnosti na 

jejich poskytovatele. 

Důvody pro úvahu o realizaci outsourcingových projektů ve firmě SteelCZ, a.s. lze 

shrnout následovně: 

Konkurenční : 

 Strategické získávání inovačních technologií, know-how – zdokonalený systém 

výdeje, automatizace procesů, synchronizace a aktualizace dat obou partnerů 

potřebných k dané činnosti. 

 Získávání konkurenční výhody – dokonalý systém s perspektivou rozvoje. 
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Věcné: 

 Soustředění se na „core business“ – přenechání dané činnosti odborníkům. 

 Zdokonalení rozvoje a zlepšení operativních výkonností v hlavní činnosti – 

nemusí se zabývat vývojem a školením v činnosti, jež není hlavní a stěžejní. 

 Přenesení rizik na poskytovatele outsourcingových služeb a s tím spojené 

garantování kvality daných služeb – poskytovatel jako odborník umí rizika 

v dané činnosti minimalizovat a zároveň garantovat kvalitu dané služby. 

Finanční: 

 Vyřešení dilematu o procesu outsourcingu z pohledu snížení nákladů a zvýšení  

výnosů – poskytovatel v rámci své činnosti dokáže náklady optimalizovat. 

 Zprůhlednění nákladů – vstupní náklady pouze od dodavatele ve smluvním 

režimu. 

 Uvolnění investičních zdrojů, a to díky rozložení investice do měsíčních plateb 

(převedení fixních nákladů na variabilní) – pouze dodavatelské faktury. 

Organizační: 

 Zjednodušení manažerské práce – činnosti jen kontrolní a vyhodnocovací. 

 Zploštění organizační struktury podniku – organizace činnosti plně pod 

hlavičkou dodavatele. 

 Zvýšení pružnosti a snížení počtu pracovníků – náklady i lidské zdroje v plné 

kompetenci dodavatele. [24] 

7.3 Inicializace, strategie a plánování 

Fáze iniciace v konečném důsledku umožňuje odpovědět na otázku, PROČ se danou 

problematikou vůbec zabývat a za jakých předpokladů je možno splnit stanovený cíl.  

Některé důvody pro aplikaci outsourcingu byly již uvedeny v předcházející kapitole. 

Firmou byl vytvořen Ishikawův diagram kritických a slabých míst systému evidence a 

výdeje OOPP a ČP, který je uveden jako příloha 2. Dále se budeme zabývat Rozhodovacím 

stromem strategie „proveď nebo kup“, který je rovněž k dispozici jako příloha 3. A nakonec 

byla ještě vytvořena finanční analýza očekávaných přínosů ve srovnání se současným stavem.  
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7.3.1 Ishikawův diagram 

Zjištěné dílčí příčiny posloužily ke stanovení deseti hlavních slabých míst a oblastí k 

řešení, jež budou sloužit v rozhodovací fázi, zda zvolit outsourcing dodávek OOPP a ČP nebo 

tuto činnost provádět v rámci vlastních zdrojů. 

Definované kritické činnosti a oblasti k řešení: 

 Centralizace výdejních míst. 

 Snížení počtu pracovníků zajišťujících výdej a evidenci. 

 Zajištění vertikální i horizontální komunikace, předávání informací a zpětná 

vazba. 

 Zajištění přechodu ruční evidence na evidenci v IS. 

 Zajištění aktualizace nároků a zaměstnanců pro účely výdeje a vyhodnocení.  

 Zajištění výstupu pro možnost plánování a optimalizaci výdeje, pro účely 

plánování nákladů. 

 Neustálé monitorování nových trendů a výrobků v oblasti bezpečnosti práce a 

jejich aplikace pro účely podniku spolu se zajištěním poradenské služby. 

 Zajištění procesního řízení v oblasti výdeje, s konkrétními zodpovědnostmi, 

postupy a možnostmi operativní kontroly. 

 Snížení počtu vstupních dokladů a administrativy spojené s činností výdeje.  

 Zajištění poradenské služby. [24] 

7.3.2 Rozhodovací strom strategie 

Na základě Rozhodovací stromové strategie bylo prohlášeno specifikovat a vytvořit 

místo sloužící k centrálnímu výdeji čisticích a ochranných pomůcek. Na základě přesně 

definovaných požadavků a výběrového řízení bylo potřeba vybrat odpovídajícího dodavatele 

a spolu s vytvořením rámcové smlouvy, outsourcovat tuto službu. Další podmínkou se stala 

zpětná vazba a kontrola zodpovědností ze strany SteelCZ, a.s. i dodavatelské společnosti.  [24] 

7.3.3 Finanční analýza očekávaných přínosů ve srovnání se současným 
stavem 

Na základě analýzy očekávaných přínosů je stanovena vize, která specifikuje základní 

představy a očekávání organizace od daného projektu. Tu je nutné transformovat na měřitelné 

cíle (typu snížení všech nákladů, spojených s činností doposud prováděnou v rámci 
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organizace). Dalším, neméně důležitým požadavkem je zvýšení kvality dané činnosti v 

určitém časovém horizontu v případě nevyužití a využití outsourcingu této činnosti. 

Výpočet jednotlivých nákladů – stávající: 

 Roční mzdové náklady – hrubá mzda + odvody – náklady na 8 zaměstnanců. 

 Roční náklady na energie a údržbu – náklady na provoz 4 výdejen. 

 Náklady vázané v zásobách v průběhu roku – celkové náklady na zásoby ve 4 

výdejnách. 

 Roční náklady na logistiku – logistické náklady centrálního skladu, kde je 

dodavatelem zaváženo zboží (náklady na evidenci objednávek a dodávek + 

zásobování 4 výdejen), stanoveno procentuálním podílem z celkových 

logistických nákladů určených pro tento účel. 

 Roční náklady na skutečně vydané zboží zaměstnancům. 

 Náklady na SW a HW – ve 4 výdejnách (vybavení + údržba). 

Výpočet jednotlivých nákladů – předpokládané: 

 Mzdové náklady – hrubá mzda+ odvody. 

 Náklady na energie a údržbu – náklady na provoz 1 výdejny. 

 Náklady vázané v zásobách. 

 Náklady na logistiku. 

 Náklady na skutečně vydané zboží zaměstnancům. 

 Náklady na nový SW a HW – v 1 výdejně (jednorázová částka na nové 

vybavení, údržba, aktualizace a vývoj je plně hrazen ze strany dodavatele 

služby). [24] 
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Tabulka 3: Vypočtené náklady 

Typ nákladů 
Vyčíslené hodnoty v 

Kč - stávající 

Vyčíslené hodnoty v 

Kč - předpokládané 

Roční mzdové náklady 2 000 000 0 

Roční náklady na energií a 
údržbu 200 000 50 000 

Roční náklady vázané v 
zásobách 1 600 000 0 

Roční náklady na logistiku  200 000 0 

Roční náklady na skutečně 

vydané zboží zaměstnancům 
18 000 000 18 000 000 

Náklady na SW a HW 200 000 50 000 

Celkové roční náklady 22 200 000 18100000 

Rozdíl 4 100 000 

 

Roční úspora nákladů 4 100 000 Kč. 

 

 

Obrázek 7: Dodatečné přínosy hmotné a nehmotné [3] 

 

Dodatečné přínosy hmotné i nehmotné, jež společnost SteelCZ, a.s. získá outsourcingem 

procesu výdeje OOPP a ČP, jsou další výhodou tohoto rozhodnutí. Lze je vidět na obr. 7. 

Dodatečné přínosy hmotné: 

 Náklady na plánování. 

 Transakční náklady. 

 Skryté náklady. 

Dodatečné přínosy nehmotné: 

 Goodwill. 

 Strategie, cíle, provoz. 

 Transakční rizika. 

Dodatečné přínosy hmotné: 

 Kvalita a kvantita. 

 Užší specializace. 

 Ziska. 

Dodatečné přínosy nehmotné: 

 Rychlost. 

 Pružnost. 

 Inovace. 

Úspory nebo růst nákladů 
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7.4 Upřesnění specifikace a realizace projektu 

Na základě nejlepší cenové a realizační nabídky a oboustranného odsouhlasení 

podmínek splňujících plný outsourcing v zabezpečení logistiky, evidence a poradenství 

v oblasti výdeje OOPP a ČP byla vybrána společnost Ambra - Group, s.r.o. Uzavřením 

Rámcové smlouvy bylo dohodnuto a potvrzeno bezplatně poskytnout zabezpečený prostor pro 

výdej, včetně všech sítí a zázemí pro zaměstnance vykonávající tuto službu. Ta bude ze strany 

dodavatele poskytována zdarma na základě minimálního stanoveného objemu tržeb, a to ve 

výši 6 mil. ročně (vše je podrobně popsáno v Rámcové smlouvě). 

Realizací projektu byl pověřen tým odběratelského podniku a na straně dodavatele byl 

rovněž vytvořen tým s vedoucím projektu, který je zároveň vedoucím divize Outsourcingu ve 

firmě Ambra - Group, s.r.o. 

7.5 Předání, převzetí, vyhodnocení a archivace projektu 

Projekt poté přešel do fáze řízení vztahů, do fyzické spolupráce se zákazníkem. 

V průběhu spolupráce s odběratelem se pořád vyhodnocují získané informace. Dochází 

k neustálému zlepšování služeb ke spokojenosti odběratele i dodavatele služby. Získaná data 

se také archivují pro další potřeby. 

7.6 Specifický logistický servis pro SteelCZ, a.s. 

Pro vyhovující vzájemnou spolupráci bylo důležité centralizovat a převzít všechny 

výdejní sklady a dosavadní ruční evidenci vydávání zaměstnanců, vytvořit vlastní skladovací 

a výdejní systém, zabezpečit poradenskou službu a komunikaci po linii zaměstnanců SteelCZ, 

a.s., a to na všech úrovních, spolu s vedením společnosti, nákupním oddělením a příslušnými 

pracovníky BOZP. 

Vytvořený informační systém (dále IS nebo systém) eviduje nároky zaměstnanců, 

jednotlivé periody i samotné vydávání jednotlivých zaměstnanců. Umožňuje sledování a také  

vyhodnocení výdeje jednotlivých ochranných a čisticích prostředků, dále hledání úspor a 

plánování finančních prostředků dle historie a analýz. 

Jednotlivé výstupy z evidence pro potřeby SteelCZ, a.s. slouží k vyhodnocení nákladů s 

rozdělením na střediska a s možností kontroly u jednotlivých zaměstnanců (viz tab. 4). 
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Tabulka 4: Výstup z evidence pro potřeby SteelCZ, a.s. 

Registrační 

číslo 

Příjmení 

a jméno 

OOPP nebo ČP Počet 

kusů 

Číslo 

zam. 

Kód 

profese 

Datum případu 

(DMR) 

CC bez daní Kód 

střediska 

258 xxx blůza Carpenter  1 894 6528 12.11. 2010 Smluvní cena 251 

564 xxx pracovní rukavice Heron 1 894 6528 12.11. 2010 Smluvní cena 251 

858 xxx vesta Paddock 1 894 6528 12.11. 2010 Smluvní cena 251 

1251 xxx toal. mýdlo 100 g 2 894 6528 12.11. 2010 Smluvní cena 251 

1253 xxx šampón 250 ml 2 894 6528 12.11. 2010 Smluvní cena 251 

1865 xxx sluchátka Lasogard 1 894 6528 12.11. 2010 Smluvní cena 251 

1869 xxx respirátor Refil 3 894 6528 12.11. 2010 Smluvní cena 251 

1936 xxx brýle atrilux 2 894 6528 12.11. 2010 Smluvní cena 251 

Následně byla tato služba rozšířena o převzetí dalších činností výdeje, jako je speciální 

evidence – např. obnova a dostávání přileb dle činností a útvarů zaměstnanců společnosti. 

Tento IS poskytovatele je pravidelně aktualizován spolu se synchronizací, a to jak z pohledu 

personálních změn, tak jsou zde zároveň pravidelně aktualizovány nároky na vydávání 

zaměstnancům dle katalogu OOPP, ČP a BOZP. Na základě těchto údajů dochází k návozu 

OOPP a ČP do centrálního skladu firmy SteelCZ, a.s. firmou Ambra - Group, s.r.o. Ukázka 

nárokování prostředků je zobrazena v tab. 5. 

Tabulka 5: Nároková aktualizace dle OOPP a ČP 

Kód střediska Registrační 

číslo 

OOPP nebo ČP Měrná 

jednotka 

Množství Životnost 

(měsíce) 

Riziko 

251 858 vesta Paddock ks 4 24 tepelné, chlad 

251 1865 sluchátka Lasogard ks 15 6 riziko hluku 

251 1869 respirátor Refil ks 28 1 riziko prachu 

7.6.1 Zpětná vazba systému 

Zpětná vazba specifikující činnost poskytovatele je zabezpečena knihou „Námětů a 

připomínek,“ která je pravidelně každé tři měsíce vyhodnocována na úrovni vedení nákupu, 

BOZP, zástupců odborové organizace a poskytovatele. Zápisy provádějí přímo zaměstnanci a 

slouží jako další komunikační kanál. Všechny náměty a připomínky se poté předají 

zodpovědné osobě dle typu zápisu a na každou připomínku nebo námět je dotyčnému 

zaměstnanci odpovězeno, a to buď případným řešením, nebo zamítnutím neopodstatněné 

připomínky. 

Zástupce poskytovatele se rovněž účastní výrobních mítinků pořádaných vedením 

společnosti SteelCZ, a. s., kde jej mohou, a v praxi této možnosti přímo využívají, oslovit  

zaměstnanci a své požadavky s ním přímo řešit. Zde poskytovatel také získá informace o 

činnosti, plánech a vizích obchodního partnera, jejichž využitím může službu dále rozvíjet k 

jeho plné spokojenosti. [24] 
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7.6.2 Poradenská služba a rozšíření outsourcingu 

V návaznosti na vývoj služby provádí poskytovatel prezentace nových výrobků a 

technologií spolu s analýzou stávajícího stavu a aplikaci nového produktu, pokud je shledán 

přínosem pro zákazníka.  

Jako další směr outsourcingu pro daného zákazníka byla zvolena cesta rozšíření 

spolupráce o dodávky obalových materiálů, a to formou konsignačního skladu u dodavatele, 

s dodávkou do 24h a operativním zavážením objednávek kancelářských potřeb s dodávkou na 

jednotlivé sekretariáty v celém areálu firmy SteelCZ, a.s. Zaměstnanci na všech odběrových 

místech mohou využívat k objednávání speciálně upravený e-shop, kde naleznou nejen vlastní 

položky stanovené výběrovým řízením, ale taktéž mají přístup ke standardním položkám e-

shopu Ambra – v dohodnuté cenové hladině. Tato kombinace služby se ukázala jako přínosná 

pro operativu i komunikaci mezi jednotlivými odběrovými místy. Z hlediska odběratele byla 

vyhodnocena služba jako komplex rovněž kladně, neboť navýšením objemů tržeb 

poskytovatele vzrostly roční zpětné bonusy zákazníka zakotvené v rámcové smlouvě dle 

jednotlivých obratových pásem a zároveň byla značně zjednodušena administrativa a složitost 

systému objednávání tohoto typu spotřebního sortimentu. [24] 

7.6.3 Cílový stav outsourcingu pro společnost StellCZ, a.s. 

Cílový stav outsourcingu ve společnosti SteelCZ, a.s. se neustále vyvíjí a v případě, že 

má být dynamickým a oboustranně výhodným, jde o takzvaný probíhající a nikdy nekončící 

proces. V okamžiku, kdy je dokončena aplikace zdokonalení nebo inovace, je již nová vize či 

strategie rozvoje ve fázi rozpracování a konzultace obou partnerů. Momentálně vyvíjí 

poskytovatel systém propojení SW ve všech komoditních skupinách, se systémem objednávek 

a schvalování, jež by měl ve svém důsledku umožnit maximální komfort a zjednodušení 

administrativy, čímž se v konečné fázi ušetří čas, což se rovná finančním prostředkům pro obě 

strany.  

Zároveň poskytovatel neustále vyvíjí a zdokonaluje systém e-shopu a informovanosti o 

novinkách či akcích, jež mohou zákazníka zajímat. Je nutné, aby zákazník měl neustále 

jistotu, že na straně poskytovatele najde vždy a za každých okolností spolehlivého 

obchodního partnera, který je empatický k jeho problémům, potřebám a požadavkům, sdílí 

jeho starosti i úspěchy, ke kterým je mu ochoten být maximální mírou, ve své oblasti 

působnosti, nápomocen. 
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7.7 Příklad postupu určení optimální hladiny zásob 

Velmi vysoký stav zásob umožňuje plynulý výdej zboží a delší časový úsek mezi 

dodávkami. Nemalé mínus dělají vysoké náklady na skladování. Dnešním trendem je 

snižování zásob. V zásobách je totiž vázáno okolo 15–20 % celkových aktiv podniku. 

V našem případě informační systém sám určí kolik OOPP a ČP by se mělo potřebovat 

ve výrobním podniku. Systém totiž eviduje nároky jednotlivých zaměstnanců dle určitého 

časového okamžiku a určí, co by měli zaměstnanci k určitému datu dostávat. 

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

jejich funkce: vyrovnávat časový nebo množstevní nesoulad mezi procesem výroby u 

dodavatele a spotřeby u odběratele a dále tlumit či zcela zachycovat náhodné výkyvy 

v průběhu těchto dvou navazujících procesů. 

Operativní řízení zásob má zabezpečit udržování konkrétních druhů zásob v takové výši 

a struktuře, které odpovídají potřebám vnitropodnikových výrobních i nevýrobních 

spotřebitelů a tyto potřeby v reálné míře i včas uspokojit s takovým vynaložením nákladů, 

které jsou minimální.  

Strategické řízení zásob je soubor rozhodnutí o výši finančních zdrojů, které podnik 

může z celkových disponibilních zdrojů vyčlenit na krytí zásob v dané struktuře a výši. 

Rozlišujeme: 

 Obratovou (běžnou) zásobu – jejíž vznik a pohyb je dán tím, že její pořízení se 

uskutečňuje v dávkách, zatímco čerpání probíhá v častějších a menších dávkách. 

 Pojistnou zásobu, která má tlumit náhodné výkyvy jednak na straně vstupu (ve 

velikosti a intervalu dodávek), jednak na straně výstupu (velikosti a času – 

intervalu čerpání) ze zásoby. 

Pro řízení zásob je nutné sledovat několik základních funkčních stavů (hladin) zásob: 

a) Okamžitá zásoba: 

 faktická fyzická zásoba, tzn. skutečný stav zásob ve skladu k určitému datu, 

 dispoziční zásoba – je faktická zásoba zmenšená o již uplatněné požadavky 

vnitropodnikové objednávky, doklady k výdeji, 

 bilanční zásoba – je dispoziční zásoba zvětšená o velikost nevyřízených, ale 

potvrzených objednávek. 
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b) Průměrná zásoba – má význam pro sledování a analýzu vázanosti prostředků v zásobách. 

Ideálně představuje aritmetický průměr denních stavů fyzické zásoby za určité období. 

c) Rychlost obratu zásob, tj. počet obrátek průměrné zásoby za určité období. 

d) Doba obratu zásoby ve dnech – je převrácenou hodnotou rychlosti jejího obratu a 

vyjadřuje dobu ve dnech, po kterou stačí průměrná zásoby krýt průměrnou spotřebu. [13] 

Základním metodickým přístupem k řízení zásob v podmínkách tržní ekonomiky je tzv. 

optimalizační přístup, který využívá matematicko-statistickou teorii zásob. 

Základním kritériem je minimalizace celkových nákladů na pořízení a udržování zásob, 

přičemž se respektuje požadavek plného krytí předvídaných potřeb s jistou mírou jistoty 

(rizikem) i odchylek v průběhu dodávek a čerpání ze zásoby. Míra jistoty (rizika) je rovněž 

předmětem optimalizace.  

Běžnou a pojistnou zásobu udržujeme na takové úrovni, která vyvolává minimální 

náklady na pořizování, skladování a udržování zásob a náklady vzniklé při nekrytí potřeb ze 

zásoby, nebo při opožděném krytí potřeb. Při propočtu je nutné brát v úvahu i změny 

podmínek při různém režimu doplňování zásoby (např. slevy za množství nákupu, přirážky 

v případě nákupu v podlimitním množství apod.) 

Náklady spojené s tvorbou a využíváním zásob členíme na: [13] 

a) Náklady na objednávku, dodávku a přejímku: 

 náklady na přípravu a umístění objednávky, predikce, průzkum a volba 

dodavatele, příprava a dojednání dodávky, komunikace s dodavatelem před 

vyřízením objednávky, 

 dopravu, 

 přejímku, kvalitativní a kvantitativní kontrolu, informační zpracování příjmu, 

naskladnění a zavedení do evidence, 

 aktivity při likvidaci a úhradě faktur. 

b) Náklady na udržování, skladování a správu zásob: 

 náklady vázanosti prostředků v zásobách, 

 náklady na skladování a správu zásob, 

 náklady rizika. 
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c) Náklady nedostatku – vznikají při deficitu, jde o náklady: 

 přímo v nákupu, 

 ve výrobě a v provozech, 

 při prodeji. 

7.7.1 Klasifikace zásob zboží 

Pro názornost si nejdříve uděláme klasifikaci zásob zboží. Použijeme k tomu ABC 

analýzu zásob zboží. Analýzu vypočteme a zobrazíme včetně grafického výsledku formou 

Lorenzovy křivky. Následně provedeme XYZ analýzu zásob. Tuto analýzu provádíme na 

vzorových datech. Bylo vybráno 20 položek zboží z celkového počtu, který přesahuje 100 

různých druhů zboží. Tyto položky byly podrobeny analýze. 

Analýza ABC spočívá v klasifikaci sledovaných jevů na 3 nebo více skupin, přičemž 

každé ze skupin by měla být věnována různá pozornost. Vychází z Paretova pravidla, které 

říká, že ve většině případů je přibližně 80 % důsledků vyvoláno pouze 20 % všech možných 

příčin. Jednotlivé položky analyzovaného zboží a jejich měsíční spotřeby jsou v příloze 4. 

Tabulka 6: Seřazené položky s roční spotřebou a kumulativní četností 

ID Roční spotřeba v % z celku Kumulativní četnost v % Skupina 

7 29,94 29,94 A 

6 16,07 46,01 A 

1 13,33 59,34 A 

3 10,63 69,98 A 

5 6,15 76,12 B 

15 4,24 80,37 B 

9 3,53 83,90 B 

10 2,97 86,87 B 

12 2,81 89,68 B 

2 1,81 91,49 B 

17 1,51 93,00 C 

8 1,40 94,40 C 

19 1,06 95,46 C 

14 0,94 96,40 C 

13 0,89 97,29 C 

11 0,81 98,11 C 

4 0,71 98,81 C 

16 0,62 99,43 C 

20 0,37 99,81 C 

18 0,19 100,00 C 
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Tabulka 7: Rozdělení položek do skupin ABC 

Skupina ID 
Roční spotřeba Počet položek 

% % 

A 1,3,6,7 69,98 20 

B 2,5,9,10,12,15 21,52 30 

C 4,8,11,13,14,16,17,18,19,20 8,51 50 

 

 

Obrázek 8: Zobrazení výsledků pomocí Lorenzovy křivky 
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Na pravidla při objednávání a skladování zboží má vliv rovněž pravidelnost jeho 

spotřeby. Jiný přístup bude volen pro zboží, jehož spotřeba je pravidelná, odlišný pro zboží, 

které je využíváno sporadicky. Proto je vhodné klasifikaci ABC doplnit o analýzu XYZ.  

Tabulka 8: : Průměrná spotřeba, směrodatná odchylka a variační koeficient 

ID Položka 
Průměrná spotřeba 

(x) 
Směrodatná 

odchylka (Sx) 

Variační koeficient 

(%) (Vx) 

1 Pracovní obuv Ardon 78003 6775 8,69 

2 Pracovní obuv Gumofilc 10617 4183 39,40 

3 Pracovní obuv Panda 62212 16640 26,75 

4 Pracovní obuv Tibia 4135 1037 25,07 

5 Vesta Paddock 35960 19054 52,99 

6 Pracovní kalhoty Rhino 94034 3549 3,77 

7 Montérkový komplet Mofos 175136 8212 4,69 

8 Pracovní rukavice Winter 8188 6266 76,53 

9 Pracovní rukavice Snipe 20681 5036 24,35 

10 Pracovní rukavice Serin 17376 4739 27,27 

11 Sluchátka Lasogard 4764 3818 80,15 

12 Respirátor Refil 16414 7136 43,48 

13 Přilba Lasogard 5216 771 14,78 

14 Brýle Atrilux 5501 2089 37,97 

15 Blůza Carpenter 24833 9836 39,61 

16 Vložky do rukavic 3627 3411 94,04 

17 Kabát Hot 8853 7152 80,79 

18 Chrániče sluchu 3M 1123 1238 110,24 

19 Ochranná mast 6181 1455 23,54 

20 Čistící pasta Hyflex 2190 1770 80,82 

Hodnoty byly vypočteny dle vzorců: 

Průměrná spotřeba    Směrodatná odchylka 

 

n

x
x

i
  

 

Variační koeficient 

x

S
V x
x   *100% 

 
Tabulka 9: Rozdělení položek do skupin XYZ 

Skupina ID 
Roční spotřeba 

% 

Počet položek 

% 

X 1,2,3,4,6,7,9,10,12,13,14,15,19 88,94 65 

Y 5,8,11,17,20 10,25 25 

Z 16,18 0,81 10 

1

)( 2






n

xx
S

i

x

Položky se třídí dle variačního koeficientu – skupina X 

má Vx menší než 50, skupina Y má Vx v intervalu 50 až 

90 a skupina Z má Vx větší než 90. 
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Komentáře k dosaženým výsledkům: 

Metoda ABC 

Pomocí metody ABC jsme dospěli k následujícím závěrům. Skupinu A tvoří největší 

hodnoty roční spotřeby v analýze ABC. Roční spotřeba z celku u skupiny A činí 69,98 %, a to 

pouze u 20 % položek. Skupině B odpovídá roční spotřeba zásob 21,52 % při počtu položek 

30 %. Skupina C obsahuje 8,51 % roční spotřeby, ale položkově zaujímá polovinu všech 

druhů zboží. 

Metoda XYZ 

Pomocí metody XYZ docházíme k těmto závěrům. Skupina X obsahuje 65 % položek. 

Tyto zásoby mají pravidelnou konstantní spotřebu s pouhými příležitostními výkyvy. Skupina 

Y má obsah 25 % položek. Z toho vyplývá, že tyto zásoby mají omezenou možnost predikce. 

Skupiny Z tvoří 10 % položek, což znamená, že zásoby s nepravidelnou či sporadickou 

spotřebou jsou ve zkoumaném podniku dvě. 

Doporučení pro řízení zásob 

 minimum položek dělá maximum spotřeby – skupina A – položky 1, 3, 6, 7, 

 skupina X – položky 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19– pravidelná spotřeba 

s příležitostnými výkyvy. 

 zaměřit se hlavně na skupinu A – tato skupina je nejdůležitější, roční spotřeba těchto 

čtyř položek je přes dvě třetiny celkové spotřeby všech položek, 

 zaměřit se ale také i na skupinu B – s položkami 2, 5, 9, 10, 12, 15– spotřebou tvoří 

přes 21 % z celkové spotřeby, pro podnik taktéž zajímavé, 

 skupina C – položky 4, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20– nejsou pro podnik hodnotově 

zajímavé, přesto je třeba je udržovat, 

 skupina Y – položky 5, 8, 11, 17, 20 – jsou to většinou položky ze skupiny C, pro 

podnik nejsou hodnotově zajímavé a jejich spotřeba vykazuje silnější sezónní výkyvy 

či trendy, když dojde k rozkrytí potřeby zásob, dojde taktéž k ustálení spotřeby, 

 skupina Z – položky 16 a 18 – položky ze skupiny C, pro podnik nejsou hodnotově 

zajímavé a jejich spotřeba je velmi nepravidelná či sporadická, ale je důležité je také  

sledovat a udržovat. 
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7.7.2 Výpočet pojistné zásoby 

Pro tento výpočet byla použita data pro tři druhy zboží. Pojistné zásoby byly vypočteny 

pro zboží ze skupiny patřící současně do skupiny A a X, dále B a Y a nakonec zboží ze skupin 

C a současně Z.  

Zboží AX – pracovní kalhoty Rhino 

Tabulka 10: Týdenní spotřeby kalhot Rhino a doba trvání objednávky 

Týden D (ks)  Týden D (ks)  Cyklus R (dny) R (týdny) 

1 29  27 26  1 22 3,1 

2 35  28 26  2 23 3,3 

3 24  29 27  3 25 3,6 

4 25  30 24  4 20 2,9 

5 27  31 28  5 24 3,4 

6 33  32 26  6 22 3,1 

7 25  33 26  7 27 3,9 

8 23  34 25  8 24 3,4 

9 28  35 23  9 24 3,4 

10 35  36 24  10 26 3,7 

11 25  37 27  11 27 3,9 

12 27  38 25  12 24 3,4 

13 24  39 28  13 25 3,6 

14 26  40 24  14 28 4,0 

15 23  41 28  15 24 3,4 

16 21  42 24     

17 19  43 26     

18 20  44 27     

19 22  45 28     

20 21  46 29     

21 26  47 27     

22 23  48 27     

23 27  49 30     

24 24  50 28     

25 25  51 29     

26 24  52 27     

 

Výpočet průměrné týdenní spotřeby D  a směrodatné odchylky:  

ks
n

D
D 26


 

ksD 14,3  
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Výpočet průměrné doby trvání realizace objednávek a směrodatné odchylky:  

týdnů
n

R
R 5,3


 

týdnůR 29,0  

 

Kalhoty Rhino je zboží s pravidelnou konstantní spotřebou. Pro tento druh zboží 

použijeme koeficient zajištění pro riziko nedostatku zásoby ve výši 5 %. To znamená, že 

požadavek 95 % úrovně obsluhy má hodnotu koeficientu zajištění k = 1,645, čemuž odpovídá 

velikost pojistné zásoby ve výši: 

ksDRkPZ RD 166,9*645,1)29,0(*26)14,3(*5,3*645,1)(*)(** 222222    

 

Zboží ze skupin A a X, v našem případě kalhoty Rhino, mají mít pojistnou zásobu ve 

výši 16 kusů. Toto zboží je pro firmu jedno z klíčových a má pravidelnou spotřebu, a proto 

stačí nižší zásoba zboží na skladě. 
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Zboží BY – vesta Paddock 

Tabulka 11: Týdenní spotřeby vesty Paddock a doba trvání objednávky 

Týden D (ks)  Týden D (ks)  Cyklus R (dny) R (týdny) 

1 14  27 46  1 24 3,4 

2 10  28 49  2 27 3,9 

3 8  29 47  3 26 3,7 

4 9  30 48  4 17 3,6 

5 16  31 13  5 21 3,0 

6 17  32 15  6 24 4,0 

7 16  33 14  7 18 2,9 

8 18  34 15  8 32 4,6 

9 14  35 24  9 15 3,0 

10 16  36 22  10 29 4,1 

11 13  37 23  11 20 3,7 

12 17  38 25  12 24 3,4 

13 16  39 24  13 28 4,3 

14 34  40 13  14 29 4,6 

15 32  41 14     

16 31  42 16     

17 30  43 17     

18 45  44 19     

19 41  45 22     

20 42  46 17     

21 44  47 21     

22 24  48 20     

23 24  49 13     

24 23  50 12     

25 25  51 6     

26 26  52 4     

 

Výpočet průměrné týdenní spotřeby D  a směrodatné odchylky:  

ks
n

D
D 22


 

ksD 59,11  

Výpočet průměrné doby trvání realizace objednávek a směrodatné odchylky:  

týdnů
n

R
R 7,3


 

týdnůR 54,0  
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Vesta Paddock je zboží s nepravidelnou spotřebou s omezenou možností predikce. Pro 

tento druh zboží použijeme koeficient zajištění pro riziko nedostatku zásoby ve výši 3 %. To 

znamená, že  požadavek 97 % úrovně obsluhy má hodnotu koeficientu zajištění k = 1,881, 

čemuž odpovídá velikost pojistné zásoby ve výši: 

ksDRkPZ RD 483,25*881,1)54,0(*22)59,11(*7,3*881,1)(*)(** 222222  

 

Zboží ze skupin B a Y, v našem případě vesta Paddock, mají mít pojistnou zásobu ve 

výši 48 kusů. Toto zboží není pro firmu jedno z klíčových a má nepravidelnou spotřebu 

se silnými sezónními výkyvy, a proto se doporučuje větší zásoba. Při výdeji zboží dochází 

totiž k nenadálým výkyvům. Kvůli tomu byl také použit vyšší koeficient zajištění. 

Zboží CZ – vložky do rukavic 

Tabulka 12: Týdenní spotřeby vložek do rukavic a doba trvání objednávky 

Týden D (ks)  Týden D (ks)  Cyklus R (dny) R (týdny) 

1 27  27 1  1 18 3,3 

2 28  28 0  2 20 2,9 

3 24  29 2  3 26 3,7 

4 24  30 2  4 35 5,3 

5 17  31 14  5 34 4,9 

6 12  32 18  6 36 5,4 

7 10  33 16  7 35 5,0 

8 12  34 17  8 24 3,4 

9 11  35 22  9 12 3,1 

10 9  36 28  10 10 3,7 

11 7  37 24  11 28 4,0 

12 8  38 26  12 24 3,4 

13 9  39 38  13 25 4,0 

14 5  40 58     

15 1  41 54     

16 2  42 57     

17 1  43 56     

18 1  44 41     

19 0  45 26     

20 2  46 27     

21 1  47 29     

22 3  48 30     

23 2  49 24     

24 4  50 10     

25 5  51 8     

26 3  52 9     
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Výpočet průměrné týdenní spotřeby D  a směrodatné odchylky:  

ks
n

D
D 16


 

ksD 69,15  

Výpočet průměrné doby trvání realizace objednávek a směrodatné odchylky:  

týdnů
n

R
R 7


 

týdnůR 82,0  

 

Vložky do rukavic je zboží s nepravidelnou či sporadickou spotřebou. Pro tento druh 

zboží použijeme koeficient zajištění pro riziko nedostatku zásoby ve výši 1 %. To znamená, 

že požadavek 99 % úrovně obsluhy má hodnotu koeficientu zajištění k = 2,326, čemuž 

odpovídá velikost pojistné zásoby ve výši: 

ksDRkPZ RD 1015,43*326,2)82,0(*16)69,15(*7*326,2)(*)(** 222222  

 

Zboží ze skupin C a Z, v našem případě vložky do rukavic, mají mít pojistnou zásobu ve 

výši 101 kusů. Toto zboží není pro firmu hodnotově zajímavé a má nepravidelnou či 

sporadickou spotřebu, a proto se doporučuje největší pojistná zásoba. Kvůli tomu byl také 

použit nejvyšší koeficient zajištění. 
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7.8 Problémová místa při aplikaci outsourcingu v oblasti 
zásobování 

Rizika, nevýhody a problémová místa aplikace outsourcingu byla již popsána 

v předešlých kapitolách. Nebudeme se k nim všem už znovu vracet, ale vyzdvihneme jen 

některé z nich, se kterými jsme se setkali které a jsou dle zkušeností důležité. 

Všechny podmínky kontraktu musí být řádně sepsány v rámcové smlouvě mezi 

partnery. Smlouva by měla řešit vše detailně a úplně. Každý rok může být tato smlouva 

aktualizována – záleží na domluvených prvotních podmínkách. 

Velmi důležitý je také vhodný a spolehlivý partner. Zadavatel musí provádět neustálý 

controlling stavu dodávané služby, aby nedošlo k zanedbání rozvoje dané oblasti a dodavatel 

tím neustále zlepšoval své poskytované služby.  

Zásadní problém může nastat také při úniku důležitých informací a know-how. Musí 

fungovat absolutní důvěra mezi poskytovatelem a dodavatelem. Také toto je třeba řešit ve 

smlouvě. 

7.8.1 Outsourcingový projekt Ambra - Group, s.r.o. – StellCZ, a.s. 

Při řešení našeho outsourcingového projektu k zásadním chybám nedošlo, protože byly 

splněny cíle a dostavily se současně i očekávané přínosy. Při zahájení projektu byla 

provedena analýza úzkých míst a následně byla zvolena vhodná strategie partnerů, což vedlo 

k dosažení oboustranně výhodné spolupráce. Rámcová smlouva byla správně sepsaná již před 

zahájením spolupráce a byly v ní všechny náležité body. Zadavatel prováděl důsledně 

controlling služeb, byla dostatečně zajištěna kontrola nad kvalitou poskytovaných služeb. 

Spolupráce popisovaných partnerů byla kvalitní a měla pozitivní výsledky pro obě strany.  

Z hlediska dělení logistiky outsourcingu je spolupráce mezi těmito partnery na úrovni 4-

PL, dokonce i s možností elektronického podnikání. Firma Ambra - Group, s.r.o. se zabývá 

kompletní optimalizací celého logistického řetězce pro podnik SteelCZ, a.s. 
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8 Závěr 

Být konkurenceschopný znamená být schopen prosadit se na trhu a vytvářet si znatelné 

výhody v porovnání s konkurenty. Ve stále tvrdším konkurenčním boji uspěje pouze ten, kdo 

umí rozpoznat změny v okolí a uvnitř podniku a na ně pak pružně a správně reagovat. [4] 

Konkurence nás stále nutí pečlivěji pozorovat a kontrolovat náklady. To dokáží jen 

firmy velmi dobře se orientující v problémech s řízením nákladů. Jsou schopny rozeznat 

hrozby a příležitosti, které jim trh nabízí a zároveň předpovídají budoucí kroky konkurence. 

Jednou z možností je zavedení outsourcingu do společnosti. 

Tématem této diplomové práce je aplikace outsourcingu v oblasti zásobování. Jejím 

cílem je popsat kroky při outsourcingu v oblasti zásobování poskytovatelské firmy Ambra - 

Group, s.r.o. a firmy SteelCZ, a.s., která je jejím zákazníkem. Dále je zobrazen specifický 

logistický servis dodavatelské firmy. Poté je identifikován postup výpočtu optimální hladiny 

zásob – použitá je základní metoda klasifikace zásob, výpočet pojistné zásoby a optimální 

velikost dodávky zboží. V úvodní části práce jsou popsána teoretická východiska, na základě 

kterých je později provedena analýza konkrétních podniků. 

Zkoumané firmy jsou stručně představeny a poté důkladně podstoupeny analýze. 

Nejprve je popsána firma Ambra - Group, s.r.o. Je představena oblast jejího podnikání, 

důkladně je vylíčena divize Outsourcingu. Poté se zajímáme o jejího nejdůležitějšího 

zákazníka, firmu SteelCZ, a.s. Pečlivě je popsán jejich podnikatelský vztah. Jedná se o 

zásobování spotřebním materiálem – hlavně osobními ochrannými pracovními pomůckami a 

čisticími prostředky. Zhodnocení a závěry jsou formulovány na konci jednotlivých kapitol. 

Z diplomové práce vyplývá, že firma SteelCZ, a.s. je v rámci zásobování popisovaným 

spotřebním materiálem na velmi vysoké úrovni. Dodávané zboží dodavatelskou firmou 

splňuje všechny právní předpisy v naší zemi. Bezpečnost a zdraví zaměstnanců je v hutních 

firmách, resp. ve všech firmách, na prvním místě.  

Podnik Ambra - Group, s.r.o, jakožto poskytovatel tohoto outsourcingu , se stará o 

kompletní logistický servis poskytovaného zboží. Zabývá se nákupem zboží od dodavatelů, 

dovozem k zákazníkovi a pak i následným rozdělením zboží jednotlivým pracovníkům. Firma 

proces vzájemné spolupráce neustále zlepšuje a snaží se o efektivní vzájemnou spolupráci. 

Analyzovaný zákazník je pro podnik Ambra - Group, s.r.o. klíčový, s téměř 

dvoutřetinovým obratem společnosti. A proto by se firma měla zajímat o nové zákazníky, 
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kteří by omezili závislost na jediném prioritním odběrateli. Dle mého přesvědčení je třeba 

nalézt další vhodné partnery pomocí marketingového průzkumu trhu. 

Zhodnotím-li veškeré argumenty a náležitosti této diplomové práce, bylo pro mě velkým 

přínosem, že jsem mohl nahlédnout do zákulisí outsourcingu. Došel jsem k takovému závěru, 

že pro firmy je dobře propracovaný a pečlivě promyšlený outsourcing velmi vhodnou 

možností, a to jak po kvalitní, tak po finanční stránce. 
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Přílohy 

 
    Dodavatelské odběry  2007/2008 Dodavatelské odběry 2008/2009        Dodavatelské odběry 2009/2010 

Dodavatel Odběr Dodavatel Odběr Dodavatel Odběr 

Ekomat 638 325 ALFA  CLASSIC, a.s. 300 702 PROKOV Morava s.r.o. 10 377 307 

Červa 2 238 864 TECHNOBAL s.r.o. 308 235 MEVATEC s.r.o. 2 068 609 

EKOBAL S.R.O 510 778 ACF-Cz, spol. s r.o. 313 326 CANIS SAFETY a.s. 1 988 471 

Antalis 688 237 iMi Partner, a.s. 323 172 ANTALIS s.r.o. 1 747 416 

Montako 573 884 ČSAD RADIÁLKA OSTRAVA s.r.o. 324 348 ČERVA EXPORT IMPORT a.s. 1 693 855 

Řempo NET 758 251 UNIVOX spol. s r.o. 324 388 ZEMAN ART s.r.o. 1 403 285 

Kovona a.s. 779 603 Pas,s.r.o. 330 421 
Voženílek pracovní ochranné 
pomůcky s.r.o. 

1 229 234 

Univox 692 319 QUALITOP s.r.o. 333 726 QUALITOP s.r.o. 1 173 289 

OSPAP 348 809 COBA plastics 338 977 p.k.Solvent s.r.o. 1 089 798 

Plastckon  s.r.o 308 610 KLARO , spol. s r.o. 376 144 FROS ZPS s.r.o. 1 085 239 

Papyrus Bohemia  311 645 TechDraw Morava, s.r.o. 379 574 DI - METROS CZ družstvo 1 019 352 

Satrin-Karel Vlček 848 769 KOVONA a.s. 390 693 VYKONA TEPLICE spol. s r.o. 889 846 

CENTURION GROUP 332 417 OFFICE PRO professional s.r.o. 397 624 TECHNOBAL s.r.o. 882 522 

KLARO spol s.r.o 355 213 EKOMAT spol. s r.o. 405 521 BALMAT s.r.o. 838 433 

Výkona Teplice s.r.o 3 393 398 MONTAKO CZ s.r.o. 407 294 KOMA - Industry s.r.o. 726 626 

Ing. Urban 370 500 SIC - VENIM s.r.o. 408 439 KODEX, a.s. 639 375 

Zarges cz s.r.o 405 589 KOVOS družstvo Teplice 411 270 ŘEMPO NET,s.r.o. 637 804 

EKOFOL, spol s.r.o 378 602 ALBA CR spol. s r.o. 420 533 Petr Šiška - CONE Zlín 591 416 

Balmat 1 272 787 p.k.Solvent s.r.o. 424 861 VMBal s.r.o. 547 855 

iMi partner, a.s. 387 344 Zarges CZ, s.r.o. 426 451 KOVOS družstvo Teplice 522 489 

MEVATEC 2 682 625 PROBALTAPE, spol. s r.o. 432 236 COBA plastics 514 102 

Pas 616 337 KOVONA SYSTEM, a.s. 462 857 Jindřich Švidrnoch 493 068 

Petr Šiška -CONE  389 645 CANIS SAFETY a.s. 512 442 OSPAP, a.s. 488 029 

PROBALTAME,  402 120 VMBal s.r.o. 515 020 ALBA CR spol. s r.o. 430 149 

COBA palstic 409 556 Wendzel s.r.o. 537 732 KOVONA SYSTEM, a.s. 423 942 

ČSAD radiálaka OV 445 503 ŘEMPO NET,s.r.o. 549 254 ACF-Cz, spol. s r.o. 410 075 

Comet Obaly 985 586 
Obchodní společnost KREDIT, 
spol. s r.o. 567 914 

Wendzel s.r.o. 402 850 

ACF-CZ spol s.r.o 461 429 Jindřich Švidrnoch 597 131 
Ing. Miroslav Kurka - 
TRADETEX 

400 262 

Alba 699 640 GRASPO CZ, a.s. 604 100 SIC - VENIM s.r.o. 397 848 

Tomáš Voženílek 1 923 734 Petr Šiška - CONE Zlín 684 649 TechDraw Morava, s.r.o. 380 108 

Di-Metro CZ 1 145 230 KOMA - Ložiska s. r. o. 715 031 František Tomeš 349 453 

FROS 1 291 549 OSPAP, a.s. 941 094 NAKO Kolín s.r.o. 347 586 

Koeximpo 465 145 DI - METROS CZ družstvo 1 028 795 
ČSAD RADIÁLKA OSTRAVA 
s.r.o. 

341 262 

SIC VENIM 348 809 BALMAT s.r.o. 1 085 685 
Marcel Dzáma 338 339 

P.K.Solvent 568 747 ANTALIS s.r.o. 1 126 594 
Dušan Figala 316 687 

Jindřich Švidrnoch 920 692 FROS ZPS s.r.o. 1 226 475 
MIREL TRADING a.s. 315 753 

VM Ball s.r.o 669 373 ZEMAN ART s.r.o. 1 278 813 
Kovo Praktik s.r.o. 311 647 

Koval systems s.r.o 526 180 VYKONA TEPLICE spol. s r.o. 1 657 469 BM plus, spol. s r.o. 
308 139 

Prokov Morava 2 795 756 ČERVA EXPORT IMPORT a.s. 1 735 117 Celkem odběr 38 121 520 

Tech Draw Morava  542 878 
Voženílek pracovní ochranné 
pomůcky s.r.o. 1 860 588 Celkem 38 dodavatelů nad 300 00 Kč 

Radiálka 356 812 MEVATEC s.r.o. 2 952 930     

VMS, v.o.s. 738 556 PROKOV Morava s.r.o. 5 980 358   

ZEMAN ART s.r.o 738 112 Celkem odběr 34 397 984   

Alfa Classic a.s. 451 816 Celkem 43 dodavatelů nad 300 000 Kč   

Kovos  Teplice 822 966     

WENDZEL 475 489     

Celkem odběr 37 468 229     

Celkem 46 dodavatelů nad 300 000Kč     

Příloha 1: Srovnání dodavatelských odběrů 
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Příloha 2: Ishikawův diagram kritických a slabých míst 
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Příloha 3: Rozhodovací strom strategie „proveď nebo kup“ 



  

 

ID Název zboží 

Měsíční spotřeba zboží v Kč za rok 2010 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Spotřeba 

za rok 

% z celkové 

spotřeby 

zboží 

1 Pracovní obuv Ardon 78959 74354 81786 75642 79546 80674 65121 67432 88768 76549 88545 78657 936033 13,33 

2 Pracovní obuv Gumofilc 8976 6769 6675 12983 18985 8965 6439 9871 8975 9879 19342 9543 127402 1,81 

3 Pracovní obuv Panda 59872 37655 43896 67544 89761 49873 56325 78561 49819 57683 62313 93241 746543 10,63 

4 Pracovní obuv Tibia 2876 2876 3265 4877 3451 3674 5621 4588 5622 3876 5643 3254 49623 0,71 

5 Vesta Paddock 15643 25760 23874 50721 68976 36892 76982 25437 36754 21543 32187 16754 431523 6,15 

6 Pracovní kalhoty Rhino 99876 90871 99761 94563 88564 90768 90231 93657 92675 93656 96435 97347 1128404 16,07 

7 Montérkový komplet Mofos 180876 175645 187544 188987 160989 176555 176342 168976 172967 161657 174550 176543 2101631 29,94 

8 Pracovní rukavice Winter 18765 15765 10987 6754 3423 1564 298 165 4576 6755 15438 13765 98255 1,40 

9 Pracovní rukavice Snipe 23245 15643 25674 20876 18976 19876 20987 21342 12329 27685 28659 12876 248168 3,53 

10 Pracovní rukavice Serin 15467 16548 17865 27651 18065 19011 19054 18971 19087 10871 18731 7189 208510 2,97 

11 Sluchátka Lasogard 2387 6071 5098 1321 3098 7659 3654 1287 6758 2387 15437 2008 57165 0,81 

12 Respirátor Refil 14543 8087 18965 10984 28761 29834 15643 12549 21387 17657 12879 5673 196962 2,81 

13 Přilba Lasogard 5643 6784 4982 5348 4831 4987 6081 5437 5213 5087 4769 3427 62589 0,89 

14 Brýle Atrilux 8721 6754 5741 6894 8051 2062 3076 4087 4143 6453 7132 2895 66009 0,94 

15 Blůza Carpenter 31765 8675 22459 19872 30812 43216 11511 19087 31769 29876 33521 15437 298000 4,24 

16 Vložky do rukavic 5871 2366 1876 455 230 654 342 3766 5654 12345 6548 3421 43528 0,62 

17 Kabát Hot 18765 23419 13576 10988 5643 1098 387 652 3198 4876 12768 10865 106235 1,51 

18 Chrániče sluchu 3M 1434 287 1434 2984 114 54 54 3422 54 2870 108 659 13474 0,19 

19 Ochranná mast 6843 5148 7621 7213 5876 8965 7548 5438 4437 4210 6540 4327 74166 1,06 

20 Čistící pasta Hyflex 432 2548 658 832 4981 3659 5132 641 1237 1084 4387 694 26285 0,37 

  ∑ 600959 532025 583737 617489 643133 590040 570828 545366 575422 556999 645932 558575 7020505 100,00 

 

Příloha 4: Měsíční spotřeba u analýzy ABC 


