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Abstrakt v �J: 

Bakalá�ská práce se zabývá problematikou výb�ru dodavatel� v pr�myslovém podniku.  
Tato bakalá�ské práce posuzuje alternativní dodavatele a jejich výb�r, zabývá se nákupy 
v organizacích, hodnocením a výb�rem dodavatel�, technologiemi a výrobním za�ízením a 
také riziky, která mohou nastat v procesu. 

Klí�ová slova: dodavatelé, odb�ratelé, analýza, dodavatelsko-odb�ratelské vztahy, 
rizika, technologický proces, výroba 

Abstrakt v AJ:  

This thesis deals with the selection of suppliers in an industrial business. 
This thesis  assesses alternative supplier and their choice, deals shopping in organizations, 
deals with the evaluation and selection of suppliers, technologies and production facilities 
and risks, which may arise in the process. 

�

Key words: suppliers, customers, analysis, subcontracting, risk, technological process, 
production 
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ÚVOD 

Pro všechny podniky je jednou z nejd�ležit�jších �ástí práv� analýza a výb�r správného 

dodavatele. To však není n�kdy tak jednoduché, jak se m�že na první pohled zdát. Jak se 

dozvíme, jsou r�zné metody, jak si správného dodavatele vybrat, jenže zaru�í nám, že si 

opravdu zvolíme dodavatele správn�?  

Zjistíme, že v praxi by m�l výb�r dodavatele obsahovat minimáln� t�i fáze, jako jsou:        

Posuzování shody vzork� výrobk� dodavatele, hodnocení schopnosti dodavatele plnit 

požadavky jakosti a výb�r dodavatel� podle p�edem definovaných kritérií. Poté se budeme 

v�novat tématu, co to vlastn� je nákup a jak fungují odb�ratelsko-dodavatelské vztahy. Také 

si ukážeme, jak fungují tradi�ní �innosti procesu nakupování a vysv�tlíme si rozdíl mezi 

pojmy nakupování a management partnerství s dodavateli. 

Nesmíme se zapomenout zmínit o programu partnerství s dodavateli, který je velice 

d�ležitý pro vzájemn� prosp�šný vztah mezi dodavatelem a odb�ratelem. 

Dále se budeme zabývat hodnocením dodavatel�, jejímž smyslem je vybrat jednoho 

dodavatele, který bude plnit všechny požadavky odb�ratele. Uvedeme si postup p�i hodnocení 

a výb�ru dodavatel�. 

Zam��íme se na spole�né plánování s dodavateli, které je jedním z trend� ve vývoji 

vztah� mezi odb�rateli a dodavateli. Samoz�ejm� nesmíme zapomenout zmínit metody 

uplat�ované v dodavatelských �et�zcích, jako jsou metody CRP, VMI, ECR a CPFR. Potom 

se zam��íme na pr�b�žné hodnocení, které probíhá opakovan� a dozvíme se jaký je význam 

tohoto typu hodnocení. 

Další d�ležitou �ástí je zavedení do problematiky technologie, kde se dozvíme co to 

technologie vlastn� je, jak je d�ležité si vybrat tu správnou technologii a �len�ní technologie a 

výrobního procesu. 

Poslední d�ležitou �ástí této práce jsou rizika v procesu, kde si vysv�tlíme co to vlastn�

riziko je a jak m�že být chápáno a využito. Zd�razníme, pro� je pro nás �ízení rizik d�ležité a 

jaké druhy rizik existují. Následn� se budeme v�novat konkrétn� rizik�m, které se vyskytují 

v oblasti dodavatelského �et�zce, jak se snažit p�edcházet rizik�m a jak je minimalizovat. 

V této práci jsou použity údaje, které jsou �erpány z odborné literatury.  
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1. POSUZOVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH DODAVATEL� A JEJICH 
VÝB�R 

Problém hodnocení a výb�ru dodavatel� vyvstává dnes p�ed každým podnikem, který se 

snaží o vybudování systému jakosti, bez ohledu na zvolenou koncepci. Jsou to aktivity 

jednorázového charakteru, vykonávané odb�ratelem ješt� p�ed uzav�ením smlouvy o 

dodávkách s cílem identifikovat ty dodavatele, s kterými bude s velkou pravd�podobností 

možné navázat vzájemn� výhodnou kooperaci. 

V praxi by m�ly obsahovat minimáln� tyto t�i fáze: 

� posuzování shody vzork� výrobk� dodavatele 

� hodnocení schopnosti dodavatele plnit požadavky jakosti 

� výb�r dodavatel� podle p�edem definovaných kritérií [6] 

1.1. Posuzování shody vzork� výrobk� dodavatele 

P�ibývá situací, kdy firmy nabízejí v rámci ofenzivního marketingu akvizi�ní vzorky 

materiál� a výrobk�. V jiných p�ípadech se odb�ratelé omezují pouze na oznámení 

rámcových požadavk� na dodávky a vývoj, p�íprava výroby i samotná pokusná výroba 

probíhají už pln� v režii dodavatel�. Bylo by ovšem bláhové, pokud by odb�ratel uzavíral 

smlouvu o dodávkách pouze na základ� pozitivních výsledk� tohoto testování. Zjišt�ná 

nekonformita s požadavky je vážným varováním odb�ratele, který má pak dv� možnosti: bu�

s p�íslušným dodavatelem v�bec nenaváže obchodní styk a obrátí se na jiného partnera, nebo 

s daným dodavatelem (obvykle monopolním) projedná možnosti spole�ného plánování jakosti 

dodávek. 

1.2. Hodnocení schopností dodavatele plnit požadavky 
jakosti 

Tato fáze by nesporn� m�la tvo�it nejd�ležit�jší sou�ást práce s potenciálními 

dodavateli ješt� p�ed uzav�ením smlouvy o dodávkách. Vždy� i normy ISO �ady 9000 v této 

souvislosti hovo�í o tom, že hodnocení a výb�r dodavatel� mají být uskute��ovány na bázi 

posuzování jejich zp�sobilosti plnit požadavky na jakost, v�etn� požadavk� na systém jakosti. 

P�ístup� k podobnému hodnocení m�že být n�kolik a doporu�ovány jsou zejména: 

� analýzy dosavadních vlastních zkušeností s posuzovaným dodavatelem 

� analýzy dosavadních zkušeností jiných firem s daným dodavatelem 

� analýzy zp�sobilosti proces� u vytypovaného dodavatele 
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� prov�rky (audity) systému jakosti p�ímo u dodavatele 

První dva p�ístupy jsou založeny na využívání informací o dodavateli z minulosti a jejich 

objektivita je tak p�irozen� snížena, protože neumož�uje mapovat aktuální výkon dodavatele. 

Proto by m�ly být aplikovány pouze jako dopl�kové metody hodnocení. Naproti tomu další 

dva p�ístupy umož�ují rozhodnout o budoucí spolupráci s dodavatelem na základ� poznání 

jeho sou�asných schopností a podmínek.  

1.3. Výb�r dodavatel� podle p�edem definovaných kritérií 

Každý podnik se chová racionáln� a tak i v procesu výb�ru nových dodavatel� lze 

o�ekávat, že do hry budou vstupovat i jiná hlediska. Nabízené platební podmínky ze strany 

dodavatele nicmén� mohou logicky odb�ratele povzbudit nebo donutit k volb� jiného 

dodavatele. Krom� toho podniky mohou zvažovat i mnohá další výb�rová kritéria jako 

nap�íklad: 

� jakost dodávek 

� dodací podmínky 

� operativnost (pružnost) reakce dodavatele 

� úrove� komunikace s dodavatelem 

� finan�ní situace dodavatele (pozice akcií na trhu apod.) 

� rozsah nabízených doprovodných služeb (atesty, doprava, záruky atd.)  

� vzdálenost dodavatele 

� podíl dodavatele na trhu 

� úplné výdaje zásobování apod.[6] 

Analýza a volba dodavatele

Jedním z p�edm�t� analýzy jsou v rámci nákupního marketingu potenciální dodavatelé. 

Chybná p�edvolba dodavatele m�že vést ke ztrátám, které lze t�žko likvidovat b�hem 

vlastního nákupního procesu. Vzhledem k náro�nosti této etapy je možno i zde využít 

diferenciace materiálových položek podle metody ABC a pot�ebnou pé�i pak v�novat 

p�edevším položkám typu A. 

Východiskem analýzy jsou následující informace o potenciálních dodavatelích: 

� všeobecné podnikové informace 

� specifické informace mající vztah k nakupovanému materiálu 
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� nástroje kondi�ní politiky a servisní politiky poskytované dodavatelem 

� stávající dodavatelsko-odb�ratelské vztahy 

Pokud jde o všeobecné podnikové informace, jedná se zejména o: 

� formu podnikání, vlastnické vztahy 

� velikost podniku a jeho obrat 

� výrobní program dodavatele a jeho vývoj 

� finan�ní situaci dodavatele 

� úrove� managementu, všeobecné pracovní klima ve firm�

� kvalifikaci pracovník�, jejich vztah ke kvalit�

Mezi specifické informace blíže související s nakupovaným materiálem po�ítáme:  

� dosahované kvalitativní parametry 

� možnosti výrobních kapacit 

� možnost spolupráce s podnikem p�i �ízení kvality 

� metody �ízení kvality 

� spolupráce dodavatele s dalšími subdodavateli v oblasti kvality a množství 

� spolehlivost dodavatele i jeho subdodavatel�

� význam p�edm�tných nakupovaných položek v celkovém výrobním programu 

 dodavatele 

Pokud jde o kondi�ní a servisní politiku, bude p�edm�tem zájmu odb�ratele: 

� cena 

� poskytované rabaty 

� platební podmínky, p�ípadné poskytování skonta 

� dodací podmínky 

� poskytované služby, jako je p�íprava materiálu, dodání v pot�ebných dávkách, 

 termíny dodávek 

Analýzou dodavatelsko-odb�ratelských vztah� rozumíme získávání informací a jejich           

hodnocení v souvislosti s:  

� vnímanou závislostí mezi dodavatelem a odb�ratelem 

� možnostmi odb�ru materiálu i od dalších konkuren�ních dodavatel�

� novostí dodávaného materiálu 
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� dlouhodob�jší známostí dodavatele 

� vztahy spolupráce a vzájemné odpov�dnosti 

� možností vytvo�it vzájemné dodávky 

� spoluprací p�i likvidaci odpadu 

Výb�r dodavatel� tedy probíhá na základ� t�í okruh� podmínek: 

� kvalifikování produktu, tj. jak produkt odpovídá požadavk�m odb�ratele 

� obchodní (marketingové) prov��ení dodavatele 

� prov��ení manažerského systému dodavatele (pravd�podobnost vytvo�ení 

požadovaných vztah�)  

Výsledkem této analýzy je tvorba potenciálního okruhu dodavatel�, kte�í jsou schopni 

zajistit dodávky nakupovaných položek na základ� požadovaných kritérií, tj. na základ�

kvality, schopnosti vlastního procesu výroby, dodacích lh�t, vyžadované technologie, 

požadovaných služeb atd.  Jednotlivé kroky fáze lze charakterizovat na obr �. 1 

                                                            
Obrázek 1 Fáze tvorby potenciálního okruhu dodavatel� [9] 

Registrace  
dodavatele 

Metody  
hodnocení 

Audit 
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Materiál 

Obchodní 
prov�rka 

Manažerský 
systém 

Kapacita 
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2.  ROLE NÁKUPU V ORGANIZACÍCH 
Nákup – je to proces, ve kterém nakupující – odb�ratelé získávají pro ú�ely dalšího 

využití hmotné výrobky, služby, informace apod.  

To, �emu se dnes �íká „odb�ratelsko-dodavatelské vztahy“, však svou úrovní velmi 

zásadním zp�sobem ovliv�uje i finální produkty vytvá�ené odb�ratelskými organizacemi a 

nakonec i míru spokojenosti a loajality individuálních spot�ebitel�, nacházejících se �asto na 

samém konci dodavatelského �et�zce. V dnešní dob� prakticky neexistuje organizace, která by 

nenakupovala. Zejména ve velkých firmách je zcela z�etelný trend soust�edit se pouze na 

strategické aktivity a nap�. výrobu díl�ích komponent� sv��ovat organizacím, od kterých je 

potom nakupují. Procesy nakupování se tak staly jedn�mi z nejd�ležit�jších. [3] 

Obrázek 2 Tradi�ní �innosti procesu nakupování [3]      

Už na za�átku musíme konstatovat, že management partnerství s dodavateli proces 

nakupování nevytla�uje na okraj zájmu, ale že jej obohacuje o nové p�ístupy i aktivity, které 

tak vytvá�ejí kvalitativn� vyšší úrove� vztah� mezi dodavateli a odb�rateli. 

Prvotní odlišení pojm� nakupování a management partnerství s dodavateli p�ináší tab. �. 1 
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požadavk�
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dodávky k 
odb�rateli 

Ov��ování  
shody dodávek 

Skladování a 
tvorba pojistných 
zásob 

Hodnocení a 
výb�r vhodného 
dodavatele 

Projednání 
požadavk� a 
uzav�ení 
kontraktu 
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Tabulka 1 Odlišení pojm� nakupování a management partnerství s dodavateli [3] 

Hledisko Nakupování – tradi�ní pojetí Partnerství 
s dodavateli 

Báze vztah� mezi 
odb�ratelem 

a dodavatelem 

S vysokým podílem ned�v�ry Vztahy vzájemné 
d�v�ry 

Dodavatel v roli �asto protivníka Spolupracujícího 
partnera 

Doba trvání vztah� �asto velmi krátká Relativn� dlouhá 
Kritéria jakosti dodávek Shoda se specifikacemi Vhodnost k použití, 

odvozená od 
požadavk� zákazník� a 

legislativy 
Metody zabezpe�ování 

jakosti 
dodávek 

Odvozené od ov��ování shody Systémové p�ístupy 
založené na prevenci 

Komunikace s dodavateli �asto formální, zam��ená na 
smlouvy a p�edpisy 

Systematická, založená 
na sdílení nejlepších 

praktik 
Báze dodavatel� Mnoho dodavatel� Redukovaný, ale 

pe�liv� vybraný po�et 
dodavatel�

Strategie p�ístupu 
k dodavatel�m 

Odvozena od �ízení nápravných 
opat�ení 

Odvozena od �ízení 
proces� a vztah�

Hlavní rozhodovací kritérium 
odb�ratele 

�asto pouze cena dodávek Úplné náklady 
zásobování (nákupu) 

Klí� k úsp�šnosti nákupu Schopnost odb�ratele vyjednávat Schopnost partner�
vyhledávat p�íležitosti 

ke zlepšování 
Plány nákupu Tvo�eny v�tšinou s ohledem 

na pot�eby odb�ratele 
Integrovány se zám�ry 

a plány kone�ných 
uživatel�

D�raz na kvalitu Dodávek Vztah�

K dodavatel�m jsou �asto vysílání specialisté, spl�ující zejména požadavek vysokých 

vyjednávacích schopností. Ti pak mohou zástupce dodavatel� �asto uvád�t do role pouhých 

statist� – poslucha�� (to je samoz�ejm� i otázka vhodné volby reprezentant� dodavatele p�i 

obchodních jednáních). Tato schopnost by ale nem�la být dominující. V rovnovážných 

vztazích by m�lo být prvo�adým zájmem vyhledávání oblastí k dalšímu zlepšování vztah�, 

proces� a nakonec i produkt� – dodávek, partnerství s dodavateli preferuje kvalitu 

vzájemných vztah�. Protože kvalitní vztahy jsou považovány za výchozí p�edpoklad kvality 

dodávek. [3]
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P�edpokládejme nejprve, že vztahy mezi odb�ratelem a dodavatelem jsou založeny na 

vzájemné ned�v��e. Jaké alternativy se zde obvykle nabízejí: 

� odb�ratelé vyhrožují dodavatel�m ukon�ením spolupráce p�i jejich jakémkoliv 

 (i náhodném) setkání 

� diktát požadavk� odb�ratele je hlavní formou vzájemné komunikace 

 s dodavateli 

� dodavatelé tak mají intenzivní a od�vodn�ný pocit nevyváženosti vztah�, ve 

 kterých plní roli nevolník�

� dodavatelé žijí v permanentní nejistot� a místo investování do rozvoje znalostí 

 a proces� zlepšování vytvá�ejí rezervní fondy pro p�ípad budoucích potíží – a 

 ty se pak skute�n� s velkou pravd�podobností dostaví 

� stagnace v oblasti znalostí lidí vede ke stagnaci schopností pružn� a efektivn�

 plnit požadavky všech zainteresovaných stran, a tím i ke zhoršování 

 konkurenceschopnosti na nasycených trzích  

� dodavatel ve snaze nevypadnout z dodavatelského �et�zce e m�že uchylovat 

 k podbízení se cenami, které jsou na samém prahu efektivnosti v nad�ji na 

 zlepšení  

� v budoucnosti – to se ale v�bec nemusí dostavit a ekonomické potíže 

 dodavatele se budou dále jen prohlubovat 

� finan�ní nestabilita dodavatele ale ohrožuje i odb�ratele, zvlášt� v situacích, 

 kdy za daného dodavatele neexistuje ekvivalentní náhrada, nezájem o 

 problémy dodavatele se pak jako bumerang vrací i v problémech odb�ratele 

Narušením plynulosti dodávek a zna�nou rozkolísaností jejich znak� jakosti dojde i u 

odb�ratele k narušení plynulosti jeho proces�, zhoršuje se variabilita znak� jakosti produkt� i 

proces� odb�ratele a následn� se tím degraduje celková zp�sobilost odb�ratele dostát svým 

závazk�m. 

N�kterým aspekt�m zadrhávajících se vztah� v dodavatelském �et�zci se v�noval i 

Bernát, když argumentoval, že jenom u odb�ratele vznikají potíže: 

� s využitím kapacit stroj� a za�ízení 

� s m�nícími se požadavky na vstupy 

� s rozsahem neplánované údržby infrastruktury 

� s dodate�nou pot�ebou lidských zdroj�

� s disponibilní kapacitou sklad�

� se zabezpe�ením pravidelné expedice 
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� s dalšími nep�edvídatelnými riziky apod. 

Pokud by však byly vztahy mezi odb�ratelem a dodavatelem rozvíjeny na bázi 

partnerství, projeví se to v dlouhodobých pozitivních efektech nap�. v t�chto oblastech: 

� odb�ratel m�že spolehlivým dodavatel�m nabízet preferen�ní a dlouhodobé 

 kontrakty, a tím je pozitivn� motivovat 

� dodavatelé nebudou žít v trvalé nejistot� a budou ochotní vynakládat zdroje jak 

 na rozvoj lidí, tak i technologií a svých produkt�

� dodavatelé nebudou muset vynakládat tolik energie a zdroj� na vyhledávání 

 nových odb�ratel�, �ímž dále p�isp�jí ke snižování svých náklad�

� nižší náklady mohou být východiskem pro nabídky atraktivn�jších cen 

 odb�ratel�m bez zhoršování ekonomické výkonnosti dodavatele 

� sníží se variabilita (kolísání) hodnot znak� jakosti dodávek, což bude pozitivn�

 p�sobit na celkovou spolehlivost odb�ratele plnit požadavky svých obchodních 

 partner�

� aniž si to odb�ratel i dodavatel musí uv�domit, jejich vazby, spolupráce, 

 komunikace a oboustranná snaha o neustálé zlepšování vytvo�í pevný rámec 

 skute�ného strategického partnerství [3] 

2.1.  Program partnerství s dodavateli  

Z pouhého nakupování se p�echází k systémovému rozvoji vzájemn� prosp�šných 

vztah� odb�ratel� s dodavateli. Programem partnerství s dodavateli proto chápejme tu �ást 

systému managementu odb�ratelské organizace, která vytvá�í a rozvíjí s dodavateli vztahy 

spolupráce a d�v�ry a p�ináší hodnotu jak odb�rateli, tak i dodavateli. Partnerství s dodavateli 

p�esahuje svým charakterem tradi�ní procesy nákupu, t�ebaže i ony se stávají sou�ástí 

systém� managementu jakosti (nap�. v koncepci TQM), ale musí být logicky i standardní 

sou�ástí celkového systému managementu odb�ratelské organizace, podobn� jako sou�ástí 

tohoto systému i subsystém managementu jakosti. Partnerství s dodavateli se nem�že stát 

záležitostí pouze n�kterých organiza�ních jednotek, nap�. útvar� zásobování, nákupu, �ízení 

jakosti apod., ale musí být rozvíjeno za aktivní ú�asti mnoha dalších �lánk� organiza�ní 

struktury, vrcholové vedení odb�ratele nevyjímaje. Pokud nebude tato podmínka pochopena a 

spln�na, bude jakákoliv snaha prosadit principy a procesy managementu partnerství 

s dodavateli do b�žné praxe naprosto marná. 
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Pro� bychom podobné programy m�li podporovat a rozvíjet? Odpov�� je jednoduchá: 

základní strategický cíl tohoto programu je vytvo�ení a neustálé zlepšování soustavy vztah�

vzájemné d�v�ry mezi odb�ratelem a dodavatelem, která umožní dosáhnout stabilního a 

naprostého uspokojování pot�eb a o�ekávání obou partnerských stran s co nejnižšími náklady.  

Od tohoto základního cíle lze však odvodit i n�které díl�í cíle: 

� zlepšit schopnost a pružnost dodavatele plnit požadavky odb�ratele 

� redukovat ztráty vyvolané nízkou jakostí u dodavatel�

� zlepšit úrove� vzájemné komunikace 

� snížit tzv. celkové náklady zásobování odb�ratele 

� podpo�it technologické a organiza�ní inovace u obou partner�

� vytvo�it prost�edí pro trvalé zlepšování proces� apod. 

Pokud se ztotožníme se za�len�ním programu partnerství s dodavateli do celkového 

systému managementu odb�ratelské organizace a uv�domíme si, že systém managementu je 

souborem na sebe navazujících proces�, je nutné i program partnerství s dodavateli vid�t jako 

množinu vzájemn� provázaných proces� a �inností, které v základním p�iblížení zahrnují: 

� tvorbu politiky a strategie vztah� s dodavateli 

� definování požadavk� na dodávky 

� hodnocení a výb�r dodavatel�

� spole�né plánování s dodavateli 

� posuzování stavu vyzrálosti systému managementu u dodavatele 

� ov��ování shody dodávek 

� pr�b�žné hodnocení výkonnosti dodavatel�

� motivování dodavatel�

� neustálé zlepšování u dodavatel�

� komunikaci s dodavateli 

� administrativu proces� partnerství s dodavateli 

� neustálé zlepšování a rozvoj programu partnerství s dodavateli 

Vzájemn� prosp�šné dodavatelské vztahy 

Neexistuje organizace, která by nenakupovala hmotné vstupy, služby, informace apod. 

Spolehlivost dodavatel� je tak faktorem, který výrazn� ovliv�uje reálnou výkonnost 

organizací i jakost finálních produkt�. Každá organizace pracuje efektivn�ji, pokud rozvíjí se 

svými dodavateli vztahy partnerství založené na vzájemné d�v��e, sdílení znalostí a integraci. 
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Mezi �adu proces�, které pomáhají vytvá�et dlouhodobé partnerské vztahy s dodavateli 

pat�í: 

� definování zvláštní politiky a strategie vztah� s dodavateli, která p�edstavuje 

 aplikaci tzv. p�erozd�lování politiky a strategie v rozhodování vrcholových 

 manažer�, 

� výb�r klí�ových dodávek podle stanoveného souboru kritérií a s tím spojené 

 definování strategicky významných dodavatel�, protože práv� s touto skupinou 

 by m�ly být vztahy partnerství budovány nejintenzivn�ji, 

� výb�r a hodnocení potenciálních dodavatel� jako odraz prevence 

 v odb�ratelsko-dodavatelských vztazích, když kritéria výb�ru a podmínky 

 hodnocení musí být známy. 

� poskytování vhodných forem technické pomoci dodavatel�m, což jsou 

 nejr�zn�jší opat�ení na �ešení ur�itých problém� u dodavatel� realizovaná 

 na náklady odb�ratele jako nap�. financování za�ízení, odevzdávání know-

 how apod. 

� systematická komunikace s dodavateli a sd�lování nejlepších praktik 

� ú�ast na spole�ných projektech zlepšování, když dodavatel musí být ochoten se 

 k �innostem neustálého zlepšování zavázat 

� využívání optimálních forem ov��ování shody dodávek, p�i�emž vrcholem 

 prokázané d�v�ry odb�ratele ve schopnosti dodavatele je zrušení i namátkov�

 realizovaných kontrol vstup� s plnou akceptací výsledk� posuzování shody 

 dodaných dodavatelem, 

� pr�b�žné hodnocení výkonnosti dodavatel�, které je potvrzením momentální 

 schopnosti dodavatele plnit požadavky obchodní smlouvy 

� motivace dodavatel� a vytvá�ení podmínek k dlouhodobým vztah�m. 

Všechny zde uvád�né procesy a �innosti by m�ly být p�irozenou sou�ástí moderních 

systém� managementu jakosti bez ohledu na strategické p�ístupy (koncepce) k jejich rozvoji. 

Pro výsledek aplikace t�chto princip� e p�itom jako naprosto rozhodující ukazuje jejich 

pochopení a angažovanost ze strany vrcholového vedení organizací.[4] 
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3.  Hodnocení a výb�r dodavatel�

Tento soubor �inností rovn�ž p�edstavuje standardní sou�ást nakupování. Jejich 

smyslem je z mnoha potenciálních dodavatel� vybrat alespo� jednoho, který bude dlouhodob�

schopen plnit požadavky dodavatele. Základní rámec hodnocení a výb�ru dodavatel�, které je 

nutné chápat jak prevenci p�ed možnými budoucími problémy s dodávkami a nespolehlivostí 

dodavatele, uvádí vývojový diagram na obrázku �. 3 [5] 

Obrázek 3 Rámcový postup p�i hodnocení a výb�ru dodavatel� [5] 
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P�edb�žné hodnocení dodavatel� m�že být provedeno nap�. na základ� posouzení shody 

pilotních fyzických vzork� budoucí dodávky, p�ezkoumání záznamu o stavu systému 

managementu dodavatele, analýzy referencí jiných odb�ratel� apod. 

Na webových stránkách mnoha organizací lze nalézt velké množství vstupních 

hodnoticích dotazník�, které mají vypl�ovat a potenciálním odb�ratel�m zasílat zástupci 

dodavatel�, aby na jejich základ� odb�ratel mohl realizovat první fázi hodnocení a výb�ru 

dodavatel�. 

Je nasnad�, že ani zjišt�ní plné shody u tohoto p�edb�žného hodnocení nem�že být 

spolehlivým indikátorem skute�ných schopností dodavatel�, a proto st�žejním krokem je 

hodnocení potenciální zp�sobilosti dodavatele. V sou�asnosti naprosto p�evládajícím 

p�ístupem k tomuto hodnocení je vykonání auditu systému managementu p�ímo u 

potenciálních dodavatel�. Rozsah, kritéria a oblasti t�chto audit� si stanovuje odb�ratelská 

organizace a jsou v souladu s obecnými zásadami a postupy auditování.  

Stav systému managementu je d�ležitým, ale nikoliv jediným výb�rovým kritériem. 

K dalším, v praxi �asto se vyskytujícím výb�rovým kritériím m�žeme za�adit nap�. vzdálenost 

dodavatele, nabízené platební podmínky, zkušenosti s daným dodavatelem z minulosti apod.  

3.1.  Spole�né plánování s dodavateli  

Jedním z výrazných trend� posledních let ve vývoji vztah� mezi odb�rateli a dodavateli 

jsou aktivity, které se nej�ast�ji ozna�ují jako spole�né plánování. Pod tímto pojmem se 

chápou �innosti realizované spole�nými týmy zástupc� obou obchodních partner� s cílem 

optimalizovat procesy managementu partnerství s dodavateli. Zásadn� platí, že �ím jsou 

vztahy partnerství intenzivn�jší, tím jsou i aktivity spole�ného plánování ú�inn�jší. 

P�ednostn� by spole�né plánování m�lo být rozvíjeno s dodavateli strategicky významnými a 

také s t�mi, kte�í mají svým zp�sobem monopolní postavení. Strategie win – win, umož�ující 

ob�ma partner�m využívat efekt� spolupráce, je p�itom základním imperativem všech aktivit 

spole�ného plánování! 

Zkušenosti ukazují, že se spole�né plánoví s dodavateli realizuje ve �ty�ech základních 

oblastech: 

� plánování jakosti dodávek 

� ekonomické plánování 

� procesn� orientované plánování 

� plánování manažerských aktivit 
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Spole�né plánování jakosti dodávek je orientováno na dosažení konsensu o tom, co 

bude od dodávek o�ekávat odb�ratel. Je velmi efektivní, pokud už ve fázi definování 

požadavk� na dodávky jsou tyto požadavky odvozovány od požadavk� na finální produkty a 

zárove� jsou s nimi seznamováni dodavatelé. 

Spole�né ekonomické plánování hledá možnosti optimalizace struktury výdaj� u 

dodavatele, protože je i v zájmu odb�ratel�, aby se do cen dodávek nepromítaly ur�ité 

problémy, které jsou d�vodem vysokých náklad� dodavatel�. 

Spole�né procesn� orientované plánování se zam��uje na projektování a zlepšování 

proces� u dodavatel�, v�etn� identifikovatelnosti dodávek, podmínek skladování a p�epravy, 

rozsahu využívání metody FMEA, resp. Na jiné stránky, které si u dodavatel� z tohoto 

pohledu zasluhují pozornost. 

Poslední z oblastí, ozna�ená jako spole�né plánování manažerských aktivit, by m�la být 

p�edm�tem spole�ných porad vrcholového vedení obou partnerských organizací, v jejichž 

rámci by se ur�ily zp�soby vzájemné komunikace, formy sdílení dobré praxe, rozsah 

technické pomoci apod.  

Jednotlivé metody uplat�ované v dodavatelských �et�zcích:  

� CRP(Continuous Replenishment Planning) – systém plynulého zásobování zákazníka 

dodavatelem. 

� VMI(Vendor Managed Inventory) – �ízení zásob dodavatelem, kdy odb�ratel 

poskytuje ur�ité informace dodavateli, který p�ebírá plnou zodpov�dnost za 

dohodnutou úrove� zásob ve skladu odb�ratele. 

� ECR(Efficient Customer Response) – efektivní reakce na požadavky zákazníka. 

Umož�uje spojení a spolupráci obchodníka s výrobcem s cílem efektivn�jšího 

reagování na požadavky zákazníka a snížení náklad� v dodavatelském �et�zci. 

� CPFR(Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) – spole�né plánování 

a predikce v dodavatelském �et�zci. CPFR je koncept zvýšení integrace 

v dodavatelském �et�zci podporující existující praktiky, zvýšení kooperativního �ízení 

a vizualizace a umis�ování produkt� v celém �et�zci na základ� sdílení informací. [11] 

3.2.  Pr�b�žné hodnocení výkonnosti dodavatel�

Pr�b�žné p�ezkoumání a zlepšení výkonnosti dodavatel�

Pr�zkum dodavatele, nebo jeho navštívení je pouze prvním krokem v procesu 

hodnocení. 
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Pokud si kupující vybere dodavatele, pak musí dodavatel jednat dle požadavk�

odb�ratel�. D�raz se p�esouvá z p�vodního hodnocení a výb�ru dodavatel�, na doklady o 

zlepšování výkonnosti dodavatel�. [13] 

O�ekává se, že odb�ratelé budou v pr�b�hu kontrakt� pr�b�žn� a opakovan� hodnotit 

výkonnost svých dodavatel�. Výkonnost dodavatel� je dána jejich okamžitou schopností plnit 

požadavky na dodávky specifikované ve smlouv� o dodávkách, uzav�ené mezi odb�ratelem a 

dodavatelem. V �em m�žeme vid�t význam tohoto typu hodnocení dodavatel�?  

Jde nap�. o to, že:  

� Postupy sb�ru a vyhodnocování dat o momentální schopnosti dodavatele plnit 

 požadavky smlouvy vytvá�ejí p�edpoklady pro odhalování p�íležitostí ke 

 zlepšování u dodavatel�, resp. Pro p�ijímání ú�inných preventivních opat�ení 

 proti zhoršování posuzovaného a už jednou dosaženého stavu. Je logické, že 

 výsledky tohoto hodnocení musí být s dodavatelem systematicky projednávány, 

 protože až potom mají skute�ný smysl! 

� Výsledk� hodnocení výkonnosti dodavatel� m�že být vhodn� využíváno i pro 

 rozhodování o tom, komu p�id�líme další zakázky, tzn. je vhodné jich využívat 

 v situacích, kdy si vybíráme dodavatele k novým dodávkám, v souladu 

 s postupy, které byly popsány už d�íve.  

� Výstupy z opakovaného hodnocení výkonnosti dodavatel� mohou p�edstavovat 

 objektivní informace p�i rozhodování o tom, kte�í z dodavatel� zasluhují 

 skute�né uznání, nap�. formou ve�ejných ocen�ní. 

� Vhodn� nastavený systém hodnocení výkonnosti dodavatel� vede k ú�inné 

 integraci zájm�, aktivit i komunikace r�zných organiza�ních útvar� odb�ratele, 

 nap�. nákupu, výroby, logistiky, �ízení jakosti, �ízení lidských zdroj�, ekonomiky 

 apod. Na t�chto i n�kterých dalších místech se totiž mohou shromaž�ovat údaje, 

 které budou pot�ebné pro posouzení reálné schopnosti dodavatele plnit 

 požadavky odb�ratele. 

� Objektivní m��ení okamžité výkonnosti dodavatel� eliminuje zna�né riziko 

 unáhlených rozhodnutí odb�ratele p�i náhodném selhání dodavatel�. Osobn�

 vnímáme tento aspekt hodnocení výkonnosti dodavatel� jako minimáln� stejn�

 závažný, jako je odhalování p�íležitostí ke zlepšování u dodavatel�. 

D�vod� pro vytvo�ení a uplat�ování vhodných postup� hodnocení výkonnosti 

dodavatel� tedy existuje dostatek. [5] 
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4.  TECHNOLOGIE A VÝROBNÍ ZA�ÍZENÍ 
Volba technologie (technologického procesu) a výrobního za�ízení spolu vzájemn� úzce 

souvisí, a proto je nelze �ešit nezávisle na sob�, ale p�i jejich výb�ru je t�eba respektovat 

existující vzájemné vazby mezi touto dvojicí základních parametr� projektu.  

4.1.  Technologie 

Výb�r nejvýhodn�jší technologie je jedním ze základních element� zpracování 

technicko-ekonomické studie projektu. Tento výb�r by m�l být založen na detailní formulaci a 

vyhodnocení jednotlivých variant technologického procesu podle ur�itého souboru kritérií a 

p�i respektování investi�ní strategie firmy. Variantnost technologie m�že být bu� v�tší 

(zpravidla u relativn� jednoduchého spot�ebního zboží), nebo menší (u technicky náro�n�jších 

výrobk� je výb�r obvykle omezen�jší), obvykle však nep�evažuje situace, že by volba 

technologie byla jednozna�n� dána. 

4.2.  Volba technologie 

Výb�r technologie ovliv�ují mnohé faktory, z nichž n�které (obdobn� jako u volby 

velikosti výrobní jednotky) mají povahu omezujících podmínek. 

� Dostupnost, resp. Kvalita základního materiálu; nap�. kvalita vápence 

 ovliv�uje v rozhodující mí�e volbu mokré �i suché technologie v p�ípad�

 cementárny. Z hlediska dostupnosti m�že být vhodn�jší technologie založená 

 na užití domácích surovin než na importu vzhledem k menší rizikovosti jejich 

 zabezpe�ení.  

� Disponibilní zdroje finan�ních prost�edk�, které mohou ovlivnit dostupnost 

 získání pokrokových technologií. Zejména v po�áte�ním období po dokon�ení 

 vývoje „revolu�ní“ technologie jsou za možnost jejího získání požadovány 

 platby, které by v co nejkratší dob� uhradily ( mnohdy nemalé) prost�edky 

 vynaložené na její vývoj. 

� Disponibilita technologie, jejíž použití sice p�edpokládá navrhované �ešení, ale 

 ne vždy je majitel technologie ochoten ji poskytnout t�etím stranám, nap�. je-li 

 kupec technologie sou�asn� konkurentem majitele technologie, který danou 

 technologii vyvinul a aktivn� ji využívá. 

� Kvalita vlastního vývoje a technologického know-how, které mohou zásadn�

 ovlivnit jak zavedení vlastních technologií, tak rozhodnou m�rou p�isp�t 

 k výb�ru „správné“ a budoucím požadavk�m vyhovující technologie 
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� Legislativní podmínky a p�edpoklady, kdy nap�. ze zákona o integrované 

 prevenci vyplývá povinnost realizovat pouze technologie klasifikované jako 

 tzv. „nejlepší dostupné technologie“, jejichž seznam je uveden v p�íslušné 

 legislativ� EU. 

� Již zvolené základní charakteristiky projektu, které ur�itým zp�sobem omezují 

 rozhodovací prostor, pokud jde o volbu technologie. Nap�. zvolené umíst�ní 

 výrobní jednotky m�že vylu�ovat volbu ur�ité technologie, která nadm�rn�

 zne�iš�uje životní prost�edí, zvolená velikost výrobní jednotky vylu�uje 

 uplatn�ní ur�itých technologií bu� zcela, nebo by jejich užití bylo velice 

 nákladné a obdobn� to m�že být u základního materiálu, jehož volba n�kdy 

 jednozna�n� vymezuje volbu technologického procesu. 

V mnoha p�ípadech však existující omezení nevymezují jednozna�n� volbu technologie, 

a proto je t�eba posuzovat a hodnotit jednotlivé v úvahu p�icházející varianty. P�i tomto 

hodnocení je t�eba zvažovat ur�ité faktory, mezi n�ž pat�í p�edevším: 

� Ší�e výrobního sortimentu, který umož�uje daný technologický proces 

 zabezpe�it, p�ípadn� jeho kvalita. �ím je po�et možných produkt� menší, tím 

 je projekt s touto technologií citliv�jší na možné výkyvy poptávky a tím je 

 rizikov�jší. 

� Výše náklad�, které je t�eba na získání dané technologie pro zvolenou velikost 

 výrobní jednotky vynaložit. Tyto náklady netvo�í pouze investi�ní náklady na 

 zakoupení p�íslušných výrobních za�ízení, jejich montáž, ale též nap�. licen�ní 

 poplatky v p�ípad� licen�ní technologie, náklady na získání pr�myslových práv 

 od jejich držitel� aj. Nezanedbatelné nejsou ani obchodní podmínky sjednané 

 s dodavateli technologií a za�ízení, které se mohou objevit jak v položkách 

 investi�ních náklad� (jednorázové „licen�ní poplatky“ aj.), tak následn� i 

 v provozních nákladech (rozložené licen�ní poplatky vyjád�ené 

 prost�ednictvím tzv. royalit, tj. poplatk� hrazených poskytovateli licence 

 v pravidelných, obvykle ro�ních intervalech po dobu využívání technologie, 

 resp. Výrobního za�ízení, závislé obvykle na jednotce množství – ks, kg aj. – 

 vyráb�né produkce.) 

� Výše výrobních náklad�, kterými se mohou jednotlivé technologie odlišovat a 

 které mohou do zna�né míry ovlivnit ekonomické výsledky daného projektu. 
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 Nejde zde pouze o materiálové náklady a mzdy výrobní obsluhy, ale i o n�které 

 nákladové položky režijní povahy, nap�. náklady na opravu a údržbu aj. 

� Náro�nost technologie na pracovní síly, která úzce souvisí s mírou 

 mechanizace a automatizace výrobního procesu; zde hraje ur�itou roli jednak 

 dostupnost pracovník�  ( resp. Pracovník� ur�ité kvalifikace), jednak vztah 

 mzdových náklad�, resp. úspory t�chto náklad� vzhledem k náklad�m 

 investi�ním. P�i levné pracovní síle m�že být výhodn�jší volit technologický 

 proces investi�n� mén� náro�ný s nižším stupn�m mechanizace a automatizace, 

 avšak náro�n�jší na pracovní síly. P�i drahé pracovní síle to m�že být naopak. 

� Míra novosti a pokrokovosti technologie; na jedné stran� je t�eba se spíše 

 vyhnout zastaralým a p�ekonaným technologiím, na druhé stran� je t�eba si 

 uv�domit možná rizika spojená s volbou moderní, ale ješt� málo prov��ené 

 technologie. Svoji roli zde m�že hrát i schopnost zvládnutí vysoce pokrokové 

 technologie v závislosti na kvalit� disponibilní pracovní síly. 

� Zne�išt�ní životního prost�edí (emise škodlivých látek do ovzduší, odpadních 

 vod, poškození p�dy), které jednotlivé technologie zp�sobují. Zp�ís�ování 

 podmínek ochrany životního prost�edí vyvolává rostoucí tlak na zabezpe�ení 

�istících za�ízení s dopady na r�st investi�ních náklad�, resp. na uplat�ování 

 technologií šetrným k životnímu prost�edí �i technologií bezodpadových. 

Záv�rem je t�eba zd�raznit, že i když jsme uvedli vlivy na životní prost�edí p�i volb�

technologie až na posledním míst�, m�ly by pat�it k aspekt�m s nevyšší vahou. Minulé 

zkušenosti (viz. Havárie závod� využívajících nebezpe�né technologie, pracujících 

s toxickými materiály aj.) nás u�í, že je nutno v�novat posouzení t�chto aspekt� a p�ijetí 

opat�ení snižujících rizika i nep�íznivé dopady t�chto technologií na životní prost�edí velkou 

pozornost. Upozornit je t�eba i na to, že zvažování ekologických aspekt� by se nem�lo omezit 

pouze na zachování p�írodních zdroj�, zvlášt� t�ch, které jsou neobnovitelné. [8] 

4.3.  Charakter technologie  

Podle charakteru technologie rozeznáváme: 

� Mechanickou výrobu, p�i niž materiál nebo polotovar m�ní sv�j tvar a jakost, 

 avšak nem�ní se vlastnosti látkové podstaty zpracovávaného materiálu a 
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 polotovar�; sem pat�í nap�. strojírenská výroba, výroba nábytku, stavební 

 výroba apod. 

� Chemickou výrobu, p�i niž se m�ní vlastnosti látkové podstaty surovin a 

 materiálu; sem pat�í nap�. destilace ropy 

� Biologickou a biochemickou výrobu, p�i níž se využívá p�írodních proces�

 (zrání, kvašení aj.), p�i�emž látková podstata surovin a materiálu se m�ní; sem 

 pat�í nap�. zem�d�lská výroba, potraviná�ská výroba a další 

4.4.  Charakter výrobního procesu 

Podle charakteru výrobního procesu rozlišujeme: 

� Procesní výrobu, kdy v navazujících procesech se p�em��ují výchozí suroviny 

 nebo materiál, aby vytvo�ily výrobky s jinými kvalitativními vlastnostmi 

 (p�íkladem m�že být i výroba surového železa, z n�jž se postupn� stává ocel, 

 ze které se pak vytvá�ejí finální, tj. válcované výrobky) 

� Heterogenní výrobu, p�i niž finální výrobky vznikají smontováním 

 jednotlivých sou�ástí, které lze ve výrobku kdykoliv vym�nit, takto vznikají 

 nap�. automobily, elektrické spot�ebi�e, nábytek. 

4.5.  Organiza�ní uspo�ádání výrobního procesu  

P�irozeným hlediskem pro organiza�ní uspo�ádání výrobního procesu je uspo�ádání 

výrobních prost�edk� a �ízení materiálových tok�, jež musí vyhovovat podnikatelskému 

zám�ru. Na po�átku podnikatelského zám�ru totiž stojí nutn� úvaha, jaký výrobek a v jakém 

množství se má vyráb�t. Od této úvahy se p�i realizaci zám�ru bude odvíjet i konkrétní 

organiza�ní uspo�ádání výrobního procesu. Teorie i praxe rozeznává t�i typy organiza�ního 

uspo�ádání výrobního procesu, a to: 

� Proudovou výrobu (kontinuální), v níž se hromadn� vyrábí jeden nebo n�kolik 

 vysoce p�íbuzných výrobku; v proudové výrob� jsou pracovišt�, jimiž výrobek 

 prochází, organizována do proudu, tj. jejich prostorové uspo�ádání 

 koresponduje s �asovou následností technologickým postupem p�edepsaných 

 operací. Organizace pracoviš� do proudových linek je tak základním znakem 

 proudové výroby. Opracovávaný p�edm�t tak postupuje i v mechanické výrob�

 nejkratší cestou ze stroje na stroj. Nedokon�ená produkce zde bu� v�bec 

 nevzniká (nap�. p�i výrob� elekt�iny) nebo její stav je stabilní (nap�. 

 v chemické aparaturní výrob�). 
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 Klasickým p�íkladem proudové, plynulé výroby jsou všechny kontinuální 

 výrobní procesy, jako je nap�. chemická výroba. Výrobek zde „plyne“ z jedné 

 aparatury potrubím do další aparatury; výrobní proces se p�itom nep�erušuje. 

 Kontinuálnost výrobního procesu je logickým projevem používané 

 technologie, již se p�izp�sobuje výrobní, mnohdy automatizované za�ízení. 

 Snad ješt� terminologickou poznámku: v chemickém pr�myslu se termínu 

 „proudová výroba“ nepoužívá. Proudová a neproudová organizace výroby se 

 rozlišuje zejména ve strojírenství a dalších výrobách, založených v podstat� na 

 mechanicko-montážní technologii.  

� Skupinovou výrobu, která je charakteristická výrobou n�kolika výrobk�

 s pom�rn� ustálenou spot�ebou. Ve skupinové výrob� jsou výrobní za�ízení 

 uspo�ádána natolik pružn�, aby mohla být p�izp�sobena k výrob� v�tšího po�tu 

 výrobk�. N�které �ásti výrobního procesu mohou být p�itom uspo�ádány jako 

 p�edm�tn� organizované úseky nebo i jako proudové linky. R�zné výrobní fáze 

 mohou být rozpojeny pomocí meziopera�ních zásob. Pravidlem je kolísavý 

 stav nedokon�ené produkce. 

� Fázovou výrobu, p�i níž se vyrábí mnoho r�zných výrobk� jak na sklad, tak i 

 pro konkrétního zákazníka. Výrobní za�ízení ve fázové výrob� jsou uspo�ádána 

 do funk�ních skupin (jde o technologické uspo�ádání výroby.) Výrobní a další 

 za�ízení mají univerzální charakter, specializace pracoviš� je ve v�tšin� p�ípad�

 nízká. Rovn�ž je ve fázové výrob� pravidlem kolísavý stav nedokon�ené 

 produkce, orpoti skupinové výrob� však dosahuje vyššího objemu.  

P�itom nejvyšším stupn�m organiza�ního uspo�ádání výroby je výroba proudová. 

4.6.  P�etržitost technologického procesu 

Z pohledu p�etržitosti technologického procesu se rozeznává: 

� Výroba plynulá (kontinuální). V plynulé výrob� (nap�. v chemické �i hutní 

 výrob�) výrobní proces probíhá nep�etržit�. Výrobní proces probíhá 

 v aparaturách, které jsou vzájemn� propojeny a obsahují i skladovací za�ízení. 

 Technologie kontinuální výroby p�edur�uje, že výroba výrobk� zde má 

 hromadný charakter a vytvá�í rovn�ž ideální podmínky pro automatizaci 

 výrobního procesu i jeho �ízení. 

� Výroba p�erušovaná (diskrétní). V p�erušované výrob� (nap�. ve strojírenském 

�i v elektrotechnickém pr�myslu, v od�vním a nábytká�ském pr�myslu, ve 
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 stavebnictví apod.) je technologický proces p�erušován nutností uskute�nit 

�adu netechnologických proces� (nap�. ve strojírenství sem opat�í doprava 

 materiálu v díln�, upnutí a vyjmutí obrobku, vým�na nástroj� a další). P�itom 

 netechnologické operace p�edstavují v�tšinu pr�b�žné doby výroby. 

 R�znorodost operací a velký po�et sou�asn� vyráb�ných výrobk� zp�sobují 

 v�tší složitost diskrétní výroby, než je výroba kontinuální. Diskrétní výroba 

 vyžaduje také jiný p�ístup k automatizaci výrobního procesu. 

4.7.  �lenitost výrobního procesu 

Podle �lenitosti výrobního procesu rozlišujeme: 

� Ne�lenitou výrobu, kdy výroba p�edstavuje jeden výrobní proces nebo i 

 n�kolik po sob� následujících procesu, které však tvo�í technologicky 

 nep�etržitý, uzav�ený celek, vázaný navíc obvykle i na jedno pracovišt�, 

 výrobu lze tak považovat za jediný celek 

� �lenitou výrobu; p�i ní se výrobní proces �lení na dva �i více samostatných 

 úsek�; d�vody k tomu spo�ívají v n�kterém z t�chto fakt�: 

� jednotlivé úseky výroby jsou �asov� nebo i místn� odd�leny; 

� v jednotlivých úsecích se zpracovává r�zné množství produkce a tím je dána 

 možnost vzniku nedokon�ené produkce v n�kterých úsecích; 

� produkce každého úseku je kvalitativn� odlišná; produkce prvního až 

 p�edposledního úseku se p�itom m�že stát polotovarem i pro n�kolik výrobk�

 dalšího výrobního úseku nebo m�že být i prodána externímu zákazníkovi. [2] 
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5. RIZIKA V PROCESU 

Pojem rizika úzce souvisí se spole�enským vývojem, protože d�ív�jší definice rizika, 

byly obsahov� odlišné od definic dnešních. Riziko má zárove� rozdílný význam pro r�zn�

�innosti, spole�ným základem však z�stává nejistota a neur�itost. Neexistuje jedna obecn�

uznávaná definice rizika. Naopak t�chto definicí se vyskytuje celá �ada. Všechny definice 

rizika mají spole�né t�i prvky – �asový rámec, v n�mž se o riziku uvažuje, pravd�podobnost 

výskytu události nebo událostí a míru závažnosti d�sledk�. Proto je možné riziko vyjád�it 

jako „logický sou�in“ pomocí tzv. rovnice rizika: 

Riziko = pravd�podobnost výskytu x závažnost d�sledk� [10] 

Složitost rizik a jejich správy se ukazuje hned na po�átku, a to již p�i definici samotného 

pojmu riziko. Jednozna�ná definice rizika, která by vy�erpávajícím zp�sobem vyjád�ila jeho 

smysl, totiž neexistuje. V pr�b�hu �asu bylo pojmu riziko p�ipsáno n�kolik význam�, p�i�emž 

ten dnešní je spjat s pravd�podobnou realizací n�jakého negativního jevu. Je nezbytné  

abychom si uv�domili, že hovo�íme-li o riziku, nesmíme vynechat pojem pravd�podobnost.  

Pravd�podobnost P(A) jevu A je �íslo, kterému se blíží relativní �etnost p(A) jevu A, 

roste-li po�et pokus� nade všechny meze. 

Tedy:  

    

)()( lim ApAP
n ∞→

=

Je-li n, tedy rozsah souboru, dostate�n� velké �íslo, prohlásíme relativní �etnost p(A) 

jevu A za odhad pravd�podobnosti jevu A 

Pokud m�žeme �íci, že se jev s ur�itostí vyskytne/nevyskytne, hovo�íme o 

pravd�podobnosti 0 nebo 1 a nejedná se již o riziko, ale o jistotu realizace rizika nebo jistotu 

jeho absence. Je tedy nutné, aby kone�ný výsledek byl nejistý a pravd�podobnost se 

pohybovala v otev�eném intervalu (0,1). 

Stejn� jako pravd�podobnost výskytu rizika je d�ležitý výsledek realizace rizika, a to 

v tom významu, že alespo� jeden z výsledk� musí být bezpodmíne�n� negativní �i nežádoucí. 

Nemusí se ovšem nutn� jednat o n�jakou tragédii nebo katastrofu. Jako na negativní výsledek 

je nahlíženo i na uskute�n�ní mén� výhodné varianty, nap�. investi�ního výnosu, kdy nižší 

výnos, i když je stále výnosem, je výsledkem realizace ur�ité formy rizika. 

Souhrnn� lze tedy tvrdit, že o riziku hovo�íme v p�ípad�, kdy uskute�n�ní jedné 

z minimáln� dvou variant �ešení, které se navzájem vylu�ují a z nichž jedna je mén� výhodná 

– nežádoucí, m�žeme pouze odhadnout, tzn. výsledek je nejistý.[7] 
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5.1. �ízení rizik v pr�myslovém podniku 

Možnou konkuren�ní výhodou, kterou v sob� projektové �ízení zahrnuje, je �ízení rizik 

projektu. Každý podnik po celou dobu své existence, a� v�dom� �i podv�dom�, s riziky 

pracuje.  

Rizika v pr�myslových podnicích je možné rozt�ídit do 7 základních skupin: 

Tabulka 2 Rozd�lení rizik do základních skupin [14] 

ID NÁZEV POPIS 

O OBCHODNÍ STRATEGIE, TRH, OBCHODNÍ PODMÍNKY, ZÁKAZNÍK, CÍLOVÁ ZEM	

F FINAN�NÍ FINANCOVÁNÍ, SM	NNÝ KURZ, INFLACE, NÁKLADY 

T TECHNICKÁ DEFINICE PRODUKTU, VÝVOJ, ZKOUŠKY, VÝROBA, MONTÁŽ, NORMY 

G GARANCE A SERVIS PODMÍNKY, ZÁRUKA A SERVIS 

N NÁKUP VÝB	R DODAVATEL
, NÁKUP SUBDODÁVEK I MATERIÁLU 

L LEGISLATIVNÍ REGULACE, CLA, PR
MYSLOVÁ PRÁVA, SMLOUVY, UPLATN	NÍ ŠKOD 

M MANAŽERSKÁ HARMONOGRAM, ORGANIZACE A PROJEKTOVÝ TÝM, �ÍZENÍ PROJEKTU 

5.2. Rizika v oblasti dodavatelského �et�zce 

Rizikové události mohou zp�sobit zna�né problémy v celém dodavatelském �et�zci. 

Každá událost, která s sebou p�ináší narušení dodávek, znamená pro vedoucí pracovníky ve 

výrob� a distribuci cennou zkušenost a možnost vytvo�ení obranných proces�. 

Rizika a jejich dopady je tedy nutné odhadnout v dob�, kdy o �ešení projektu nejsou 

ješt� detailní informace – to je také jeden z d�vod�, pro který je t�eba mít propracovanou 

metodiku analýzy a �ízení rizik, aby se p�i podání nabídky na jedné stran� nezanedbaly 

významné negativní dopady a na druhé stran� nestanovila rizika p�ehnan� vysoko, což m�že 

vést k odmítnutí obchodního p�ípadu.  

V oblasti �ízení dodavatelského �et�zce mohou výrobní podniky možné dopady rizik 

minimalizovat a celkov� podchytit potenciální problém d�íve, než se zprvu nep�íjemná situace 

zm�ní v katastrofu. 

Rizika, která mohou v dodavatelském �et�zci nastat, jsou mnohem reáln�jšího rázu, než 

si v�tšina vedoucích pracovník� myslí. Na žeb�í�ku statisticky doložených rizik, kterým firmy 

skute�n� �elí, jsou p�írodní katastrofy až na posledním míst�.  Mezi nej�ast�ji skute�ná rizika 

se �adí selhání dodavatel�, p�erušení výroby, nedodržení harmonogramu projektu, 

nesolventnost zákazníka a rostoucí ceny ropy a energií. I tato rizika jsou p�edvídatelná a 

mohou být zcela pod kontrolou organizace. [16] 
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Vytvo�ení strategie pro �ízení rizik dodavatelského �et�zce 

Hlavním bodem v práci s riziky je rizika identifikovat a správn� pojmenovat. Teprve 

poté je možné dále s nimi pracovat a analyzovat její dopady a náklady na celý dodavatelský 

�et�zec. Pro p�íklad m�žeme uvést situaci, kdy pr�myslový podnik odebírá klí�ový výrobní 

materiál od jednoho �i dvou dodavatel�. Ve standardních podmínkách probíhá vše, jak má. 

Co se ale stane, když se poptávka najednou zvedne o 50 procent a tento dodavatel nebude 

schopen reagovat? Vzniklou situaci je možné chápat i jako p�íležitost. Je ovšem nutné mít 

p�ipraven scéná� pro práci s tímto rizikem, aby poté nevznikalo množství chyb zp�sobené 

nepromyšleným operativním �ízením.[15] 

5.3.  Modelování a analýzy scéná�� v dodavatelském �et�zci 

Pro systematickou práci s rizikem p�i plánování a �ízení dodavatelského �et�zce je nutné 

vytvo�it vhodný model, který oce�uje velikost rizika, umožní sledování jeho vývoje v �ase a 

podpo�í postupy k jeho snižování. P�i volb� modelu rizika je možné pravd�podobnost volit ve 

form� jednoho �ísla, což je nejjednodušší zp�sob, nebo použít vhodný druh rozd�lení 

pravd�podobnosti. Výb�r druhu rozd�lení pro b�žné aplikace v projektovém �ízení není 

p�itom rozhodující, nebo� parametry rozd�lení se pro reálné situace p�i�azují obtížn�. 

Pravd�podobnostní rozd�lení se používá v simulacích Monte Carlo, kde lze z díl�ích 

pravd�podobnostních rozd�lení jednotlivých rizik získat rozd�lení pro celý projekt, obvykle 

pro dobu trvání nebo náklady. 

Podniky s rozsáhlým dodavatelským �et�zcem jsou tak schopny snadn�ji modelovat 

nap�íklad rizika v oblasti zvýšení cen energií. P�i vývoji nových produkt� jejich nedostatku 

nebo vývoje. 

�ím d�íve je riziko odhaleno, tím v�tší je možnost minimalizovat dopady, nebo 

maximalizovat p�ínosy. V�asné spušt�ní reklamní kampan� m�že p�inést závratné zisky. Na 

druhou stranu i v�asné odhalení slabého produktu m�že ušet�it miliony za likvidaci 

zastaralých zásob. Existuje široké množství možností, jak zajistit v reálném �ase detekci 

neobvyklých událostí v dodavatelském �et�zci, jako jsou nap�íklad ztracené dodávky, 

nesoulad v datech �i odpisy zásob. Pouze rychlá identifikace a akce jsou tou správnou a 

ú�innou strategií ke zmírn�ní rizika. [18] 

5.4.  Rámec pro hodnocení rizik 

Tím, že má každý podnik svou strategii, má i svá specifická rizika. Pro každý podnik je 

ale klí�ová stejná v�c: v�asn� identifikovat a kvalitativní a kvantitativní analýzou stanovit 
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jejich �ízení. Vytvo�it systém pro práci s riziky by m�lo být nedílnou sou�ástí podnikové 

strategie a rozpo�tu projekt� podniku. 

Rizika podniku nep�ináší jen hrozby v podob� živelných pohrom, nesolventnosti 

zákazníka, nedodržení harmonogramu projektu a s tím související penále, zm�ny kurzu m�n a 

akcií, zvýšené náklady na logistiku atd. ale i p�íležitosti v podob� zvýšeného prodeje výrobk�, 

snížení cen vstup�, získávání nových zákazník�, r�st hodnoty podniku, efektivní využívání IT 

systém� atd. [19] 

5.5.  IT podpora pro minimalizaci rizik 

�ízení rizik v dodavatelském �et�zci nabývá na stále v�tším významu. Je odpov�dí na 

neustále se m�nící prost�edí, uspokojení zákazníka a p�ehlednému �ízení proces� podniku. 

Projektové �ízení, které sebou nese i �ízení rizik musí systémov� analyzovat potenciální rizika 

a pracovat s nimi. V sou�asné dob� existuje široká škála nástroj� pro jejich �ízení. 

Vytvo�it systém pro správu a �ízení rizik, není jednoduché. Pro p�íklad m�žeme uvést 

následující specifické SCM funkcionality, které podporují �ízení rizik u dodavatelského 

�et�zce: 

� Strategický návrh dodavatelské sít� – sada modelovacích nástroj�, které 

 pomohou stanovit optimální po�et, cílovou lokalitu a celkový objem materiálu 

 zboží, jež má být p�epraveno v rámci pln�ní zákaznické objednávky. 

� Plánování poptávky – prognózovací nástroje pro on-line spolupráci, evidenci a 

 vyhodnocení prodejních a provozních operací, to vše umož�uje p�esn�ji 

 odhadnout budoucí požadavky zákazníka a lépe se na n� p�ipravit. 

� Plánování distribuce – analýza zásob a kalkulace optimálního stavu zásob pro 

 nadcházející �asová období v zájmu zajišt�ní p�íznivého vyvážení mezi úrovní 

 dodávek a investicemi do zásob. 

� Plánování výroby – systém výrobního plánování zohled�ující r�zná omezení 

 pro prost�ední výroby, montáže a prost�edí s opakující se výrobou. Podobné 

 nástroje existují i pro procesní výrobce. 

� P�eprava a logistika – plánování p�epravy, tras a obstarávání p�epravy, �ízení 

 p�epravy, pokrytí široké škály operací v tomto procesu. 

� Využití RFID – komplexní RFID prost�edí p�inášející obchodní hodnotu 

 prost�ednictvím optimalizace proces� zejména ve výrobních spole�nostech. 
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� �ízení událostí – technologie k proaktivnímu �ízení událostí v reálném �ase 

 umož�ující odhalit podmín�né zm�ny kdekoliv v dodavatelském �et�zci a 

 okamžit� je komunikovat za ú�elem nápravy.[17] 

5.6. Modely rizik v projektovém �ízení 

  

P�i volb� modelu rizika byly v literatu�e vyhledány následující možnosti. V publikaci 

zabývající se �ízením rizik v projektech vývoje je model ozna�ený jako jednoduchý model 

rizika, který má sice výhodu v jednoduchosti a snadném pochopení, ale jen omezen�

zachycuje podstatu �ízení rizik. Smith a Merrit uvád�jí jako �ty�i základní modely rizika 

vhodné pro �ízení rizik v projektech vývoje model jednoduchý, standardní, kaskádový a 

Ishikawa.  

Obrázek 4 Jednoduchý model [20] 

Obrázek 5 Standardní model[20] 
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Grafické znázorn�ní jednoduchého a standardního modelu je uvedeno na obr. �. 5 a obr. 

�. 6, kde zatímco u jednoduchého modelu splývá riziková událost a dopad do jednoho celku, 

který má i spole�nou pravd�podobnost a p�í�iny, u standardního modelu je rozlišena riziková 

událost, která m�že být p�í�inou vzniku negativního dopadu a vlastní dopad a oba tyto faktory 

mají pravd�podobnost svého vzniku a p�í�iny (zdroje) vyvolávající jejich vznik. Výsledkem 

v obou p�ípadech je celková ztráta, kterou se proces �ízení rizik snaží minimalizovat.  

Pro popis rizik se složit�jší strukturou doporu�ují kaskádový model rizika, který vkládá 

mezi rizikovou událost a dopad ješt� další možná stádia a na obr. �. 6 je znázorn�n jeho 

nejjednodušší p�ípad. Vložené d�sledky, kterých m�že být více, umož�ují popsat strukturu 

rizika do v�tších podrobností než u standardního modelu a proto lze najít využití tohoto 

modelu zejména tehdy, pokud je pot�eba porozum�t složitým vztah�m vedoucím k událostem 

s katastrofickými dopady na projekt. Moder rizika Ishikawa nazývaný též rybí kost vychází 

z modelu používaného pro �ízení kvality a je výhodný pro znázorn�ní p�í�iny a následku a 

velmi užite�ný zejména v retrospektivní analýze, kde pom�že lépe analyzovat p�í�iny rizik 

opakujících se ve více projektech a tyto znalosti využít p�i p�edcházení t�chto rizik. P�es své 

výhody v procesu analýzy rizik je pro použití jako nástroj pro �ízení rizik v projektu p�íliš 

komplikovaný a navíc velmi zt�žuje výpo�et pravd�podobností. [20]                                 

Obrázek 6 Kaskádový model rizika [20] 
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Obrázek 7 Model Ishikawa [20] 

Pro použití v metodice �ízení rizik doporu�ují auto�i jako nejvhodn�jší model 

standardní, jehož výhodou proti jednoduchému modelu je odd�lení rizikové události dopadu a 

výhodou proti modelu kaskádovému a Ishikawa snadné použití p�i standardizovaném procesu 

�ízení rizik.  

Schéma jiného modelu rizika je uvedeno na obr. �. 8. Tento model je nejjednodušší 

formou popisu jednoho rizika, které však m�že být navázáno na další rizika a tvo�it strukturu 

r�zné složitosti. P�í�iny rizika je nutno považovat za skute�nosti, které nastanou 100% 

pravd�podobností, riziko nastane s pravd�podobností < 100% a ú�inky se dostaví podmín�né, 

tedy pouze v p�ípad�, kdy také nastane riziko. [21]      
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              o projektu a jeho ovlivnit projekt, pokud na cíl(e) projektu 
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Obrázek 8 Model rizika rozlišující p�í�inu, riziko a ú�inek [21] 
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Pro všechny podniky je jednou z nejd�ležit�jších �ástí práv� analýza a výb�r správného 

dodavatele. V sou�asné dob� rozvoje informa�ních technologií, zvýšené konkurence a 

krizového období, se tato problematika stává pro podnik klí�ová. Podle finan�ního a 

strategického rozsahu nákupu nových nebo stávajících technologií, se tímto problémem 

zabývá vedení podniku, nebo jeho jednotlivá odd�lení. Analýza výb�ru dodavatele 

technologií pro pr�myslový podnik tak m�že spadat pod odd�lení nákupu.   

Podnikový nákup pat�í mezi nejd�ležit�jší aktivity v podniku. Podnikovým nákupem 

za�íná transforma�ní proces p�em�ny hmotných a nehmotných vstup� do podniku. Podnikový 

nákup prochází neustálým vývojem nových nákupních metod a vytvá�í se stále nová 

doporu�ení, které se aplikují v praxi. Moderní podniky kladou d�raz na efektivní a rychlý 

nákup pomocí informa�ních systém�. V informa�ním systému je �asto implementován 

objednávkový nebo nákupní modul, ale existují situace, kdy tyto systémy nesta�í pro 

dokonalé rozhodnutí nákup�ího. Nákup�í musí použít podp�rné softwary, které jsou 

vytvo�eny pro konkrétní podmínky v daném podniku. Podp�rné softwary se tvo�í za ú�elem 

rozvíjení podnikového informa�ního systému, kde významnou roli zastává IT odd�lení. Tyto 

softwary jsou vyvíjeny proto, aby se co nejmén� využilo lidské práce a práce se více 

zautomatizovala. Tím se dosáhne snížení rizika nekvalitní lidské práce. 

Vlastní výb�r dodavatele je proces, který p�edstavuje standardní sou�ást nakupování. 

Smyslem je z mnoha potenciálních dodavatel� vybrat alespo� jednoho, který bude 

dlouhodob� schopen plnit požadavky dodavatele. Základní rámec hodnocení a výb�ru 

dodavatel�, které je nutné chápat jak prevenci p�ed možnými budoucími problémy 

s dodávkami a nespolehlivostí dodavatele. 

P�edb�žné hodnocení dodavatel� m�že být provedeno nap�. na základ� posouzení shody 

pilotních fyzických vzork� budoucí dodávky, p�ezkoumání záznamu o stavu systému 

managementu dodavatele, analýzy referencí jiných odb�ratel� apod. 

O�ekává se, že odb�ratelé budou v pr�b�hu kontrakt� pr�b�žn� a opakovan� hodnotit 

výkonnost svých dodavatel�. Výkonnost dodavatel� je dána jejich okamžitou schopností plnit 

požadavky na dodávky specifikované ve smlouv� o dodávkách, uzav�ené mezi odb�ratelem a 

dodavatelem. 

Z pouhého nakupování se p�echází k systémovému rozvoji vzájemn� prosp�šných 

vztah� odb�ratel� s dodavateli. Programem partnerství s dodavateli proto chápejme tu �ást 

systému managementu odb�ratelské organizace, která vytvá�í a rozvíjí s dodavateli vztahy 

spolupráce a d�v�ry a p�ináší hodnotu jak odb�rateli, tak i dodavateli. Partnerství s dodavateli 
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p�esahuje svým charakterem tradi�ní procesy nákupu, t�ebaže i ony se stávají sou�ástí 

systém� managementu jakosti, ale musí být logicky i standardní sou�ástí celkového systému 

managementu odb�ratelské organizace, podobn� jako sou�ástí tohoto systému i subsystém 

managementu jakosti. Partnerství s dodavateli se nem�že stát záležitostí pouze n�kterých 

organiza�ních jednotek, nap�. útvar� zásobování, nákupu, �ízení jakosti apod., ale musí být 

rozvíjeno za aktivní ú�asti mnoha dalších �lánk� organiza�ní struktury, vrcholové vedení 

odb�ratele nevyjímaje. Pokud nebude tato podmínka pochopena a spln�na, bude jakákoliv 

snaha prosadit principy a procesy managementu partnerství s dodavateli do b�žné praxe 

naprosto marná. 

Základní strategický cíl tohoto programu je vytvo�ení a neustálé zlepšování soustavy 

vztah� vzájemné d�v�ry mezi odb�ratelem a dodavatelem, která umožní dosáhnout stabilního 

a naprostého uspokojování pot�eb a o�ekávání obou partnerských stran s co nejnižšími 

náklady 

Neexistuje organizace, která by nenakupovala hmotné vstupy, služby, informace apod. 

Spolehlivost dodavatel� je tak faktorem, který výrazn� ovliv�uje reálnou výkonnost 

organizací i jakost finálních produkt�. Každá organizace pracuje efektivn�ji, pokud rozvíjí se 

svými dodavateli vztahy partnerství založené na vzájemné d�v��e, sdílení znalostí a integraci. 

Pr�zkum dodavatele, nebo jeho navštívení, jak jsem se dozv�d�la, je pouze prvním 

krokem v procesu hodnocení. 

Pokud si kupující vybere dodavatele, pak musí dodavatel jednat dle požadavk�

odb�ratel�. D�raz se p�esouvá z p�vodního hodnocení a výb�ru dodavatel�, na doklady o 

zlepšování výkonnosti dodavatel�. O�ekává se, že odb�ratelé budou v pr�b�hu kontrakt�

pr�b�žn� a opakovan� hodnotit výkonnost svých dodavatel�. Výkonnost dodavatel� je dána 

jejich okamžitou schopností plnit požadavky na dodávky specifikované ve smlouv� o 

dodávkách, uzav�ené mezi odb�ratelem a dodavatelem. 

Možnou konkuren�ní výhodou, kterou v sob� projektové �ízení zahrnuje, je �ízení rizik 

projektu. Každý podnik po celou dobu své existence, a� v�dom� �i podv�dom�, s riziky 

pracuje.  

Rizika, která mohou v dodavatelském �et�zci nastat, jsou mnohem reáln�jšího rázu, než 

si v�tšina vedoucích pracovník� myslí. Na žeb�í�ku statisticky doložených rizik, kterým firmy 

skute�n� �elí, jsou p�írodní katastrofy až na posledním míst�.  Mezi nej�ast�ji skute�ná rizika 

se �adí selhání dodavatel�, p�erušení výroby, nedodržení harmonogramu projektu, 

nesolventnost zákazníka a rostoucí ceny ropy a energií. I tato rizika jsou p�edvídatelná a 

mohou být zcela pod kontrolou organizace. 
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Riziko lze obecn� chápat jako nejistotu, která vede k možnosti ztráty, ale m�že být i 

p�íležitostí. Záleží, jak se k t�mto rizik�m podnik postaví. M�žeme se setkat nap�íklad 

s riziky, jež nám umožní zvýšený prodej výrobk�, nebo také získání nových zákazník�.  

Pro rizika projektu je po jejich identifikaci nutno rozhodnout jak s nimi naložit, aby 

efekt pro výsledky projektu byl co nejlepší. Obecné strategie reakce na riziko vycházejí 

z odhadu stupn� pravd�podobnosti, že riziko nastane a výše jeho dopadu ve smyslu ztráty na 

projekt. 

Doporu�uje se tedy u rizik s nízkou pravd�podobností riziko s nízkou ztrátou 

akceptovat a naopak s vysokou ztrátou pojistit. Pokud se jedná o rizika s vysokou 

pravd�podobností, doporu�uje se u rizika s nízkou ztrátou snížit dopad nebo 

pravd�podobnosti a není-li to možné, potom riziko akceptovat a riziku s vysokou ztrátou se 

snažit vyhnout, p�ípadn� jeho dopad �i pravd�podobnost snížit. 

Toto pojetí pln� vyhovuje práci s negativními riziky, pokud však riziko m�že mít pro 

projekt i pozitivní dopad, není tato strategie absolutn� použitelná. Velmi dob�e je obecná 

reakce na riziko i p�íležitost popsána v této tabulce. 

Odezva na hrozbu Obecná strategie Odezva na p�íležitost

P�ijmout Zahrnout do rozpo�tu P�ijmout 

P�enést P�id�lit vlastnictví Sdílet 

Zmírnit Modifikovat vliv Posílit 

Vyhnout se Eliminovat nejistotu Využít 

Vlivem vysokého vlivu technických otázek na projekty pr�myslových podnik� je t�eba 

se více v�novat i vnímání rizika, které bylo práv� v pr�myslových podnicích tradi�n�

vnímáno jako nebezpe�í nezdaru – nespln�ný výsledek vývoje, zmetky ve výrob�, nedodržení 

napjatých termín�. 

Z pohledu rizik je rozhodující okamžik p�ijetí závazku v��i zákazníkovi. K tomu 

dochází v okamžiku podpisu kontraktu, nebo i p�i poslání závazné nabídky, kdy je obvykle 

nutné za dodržení nabídky do ur�ité omezené výše nutno finan�n� ru�it. P�ed podáním 

nabídky je tedy již nutné mít provedenou rizikovou analýzu a ur�eny rezervy na rizika.  

Riziko a jejich dopady je tedy nutné odhadnout v dob�, kdy o �ešení projektu nejsou 

ješt� detailní informace – to je také jeden z d�vod�, pro který je t�eba mít propracovanou 

metodiku analýzy a �ízení rizik, aby se p�i podání nabídky na jedné stran� nezanedbaly 

významné negativní dopady a na druhé stran� nestanovila rizika p�ehnan� vysoko, což m�že 

vést k odmítnutí obchodního p�ípadu. 
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Rizika d�líme do 7 základních skupin, jakou jsou: Obchodní rizika, Finan�ní, 

Technická, Garance a servis, Nákup, Legislativní, právní, Manažerská 

Nejvíce podskupin je v rizicích technických a je zde pokryta oblast technického 

konceptu detailního �ešení produktu s hodnocením novosti �ešení a dosažitelnosti pot�ebných 

technickoprovozních parametr� produktu a respektování technických norem a standard�.  

Další technická rizika se týkají vlastní výroby, technických kompetencí dodavatel�

p�ípadn� dalších partner� v projektu, provedení zkoušek a získání povolení k provozu a 

ostatní rizika typu balení, dopravy a manipulace.  

Pro �ízení rizik, které je v podniku velmi d�ležité jsem se seznámila s modely jako je 

model jednoduchý, standardní, kaskádový a Ishikawa.  

Jak jsem se dozv�d�la, model jednoduchý má sice výhodu v jednoduchosti, ale jen 

omezen� zachycuje podstatu �ízení rizik. Model standardní rozlišuje rizikovou událost, která 

m�že být p�í�inou vzniku negativního dopadu a vlastní dopad a oba tyto faktory mají 

pravd�podobnost svého vzniku a p�í�iny (zdroje) vyvolávající jejich vznik. Výsledkem 

v obou p�ípadech je celková ztráta, kterou se proces �ízení rizik snaží minimalizovat. Pro 

popis rizik se složit�jší strukturou doporu�ují kaskádový model rizika, který vkládá mezi 

rizikovou událost a dopad ješt� další možná stádia a proto ho lze využít tehdy, pokud je 

pot�eba porozum�t složitým vztah�m vedoucím k událostem s katastrofickými dopady na 

projekt. Moder rizika Ishikawa nazývaný též rybí kost vychází z modelu používaného pro 

�ízení kvality a je výhodný pro znázorn�ní p�í�iny a následku a velmi užite�ný zejména 

v retrospektivní analýze, kde pom�že lépe analyzovat p�í�iny rizik opakujících se ve více 

projektech a tyto znalosti využít p�i p�edcházení t�chto rizik. P�es své výhody v procesu 

analýzy rizik je pro použití jako nástroj pro �ízení rizik v projektu p�íliš komplikovaný. 

Jak jsem již zmínila je pro podnik velice d�ležité vybrat si správného dodavatele a 

minimalizovat rizika, které by mohly nastat. Když se zamyslíme, jestliže p�ijde mladá, 

finan�n� zabezpe�ená sle�na a bude žádat po výrobci automobil� nový model, který zaplatí, je 

tady možnost vzniku rizika, že se jí tento model nebude líbit a my z toho budeme mít 

negativní dopad na podnik. Proto je lepší se t�mto rizik�m snažit co nejvíce vyhýbat.  

Vypracování této práce m� velice obohatila o v�domosti, kdy jsem si rozší�ila teoretické 

znalosti týkající se této problematiky. 

K této problematice by se dalo napsat ješt� hodn� zajímavého, ale rozsah bakalá�ské  

práce mi to neumož�uje. Z tohoto d�vodu se touto problematikou budu ve v�tší mí�e zabývat 

v diplomové práci. 
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