
Anotace 
 

Předložená diplomová práce charakterizuje nákupní procesy v podniku. Vymezuje a 
definuje způsob práce nákupu, jeho podnikové funkce a procesy. Cílem práce je 
komplexním způsobem seznámit s nákupními procesy vč. všech důležitých vazeb.  

Teoretická část předkládá teoretická východiska řešení problémů spojených 
s absencí strategického nákupu v podniku. Popisuje chybějící procesy a způsob 
implementace nového oddělení strategického nákupu. 

Praktická část obsahuje návrh řešení nákupního problému na základě analýzy 
podniku s cílem implementovat chybějící procesy a soustředit se na volbu dodavatele a jeho 
rozvoj  jako na klíčový nákupní problém. 

Práce řeší zadanou problematiku koncepčně a dává ucelený přehled všech 
nákupních činností souvisejících s obstaráváním materiálu do výroby. 
 
Summary 

 
The diploma thesis decsribes the company purchasing processes. The thesis is 

focusing on the company purchasing functions. It defines the working methods and the 
processes through which the purchasing processes are coordinated. The target is to describe 
the complexity of the system and its complete structure. 

The theoretical part presents theoretical solutions to the problems related to absence 
of the strategic purchasing in the company. It describes the missing processes and suggests 
how to implement the strategic sourcing department. 

The practical part is focusing on presenting the solution to problems related to 
material procuring based on the company financial analysis. The goal is to implement 
missing processes in the company organization a to focus on the supplier selection and the 
supplier development as the key purchasing problem. 

The diploma thesis describes the purchasing system in its complexity. The thesis is 
structurized to describe every single function and process ensuring that the material 
procurement works effectively and efficiently.  
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0. Úvod 

Cílem této diplomové práce je analyzovat nákupní problém společnosti SCM Czech 

Republic. Společnost SCM Czech Republic je fiktivní název skutečného podniku. Jeho 

název byl změnen, protože mi nebyl udělen souhlas s publikací pravého názvu. Nicméně 

data a především účetní výkazy jsou skutečné.  

Ve své diplomové práci se chci soustředit na nákupní problém, který musí podnik 

do budoucna úspěšně vyřešit. Úspěch podnikání závisí na schopnosti prosadit se na 

konkurenčním trhu prodávaných výrobků a dosažení zisku. Ziskovost podniku je konečným 

hodnotícím kriteriem společnosti. Tento zisk lze podpořit úrovní nákladů, a to nejen 

v oblasti nákupních cen vstupních materiálů, ale také prostřednictvím eliminace problémů 

s jakostí výrobků. 

Je nutné soustředit se na volbu dodavatele a jeho rozvoj jako na ústřední nákupní 

problém. Volba vhodného dodavatele a jeho rozvoj je klíčová pro budoucí úspěch 

podnikání. Budu se ve své práci soustředit na procesy strategického charakteru, které se 

v podniku vykonávají, cílem je zvýšit úroveň péče o dodavatelskou základnu.  

Cílem této diplomové práce je dále zjistit a popsat oblasti v nákupních procesech, 

na které se musí podnik zaměřit, aby dosáhl stability a vysoké úrovně kvality dodavatelské 

základny. Cestou, jak dosáhnout zvýšení úrovně kvality a stability, je implementace a 

nastavení nákupních procesů vedoucích k neustálému zlepšování. Pro tento proces je nutné 

využít dostupných metod a nástrojů popsaných v teorii a ověřených v praxi. 

Pokusím se navrhnout praktické řešení nákupního problému na základě teoretických 

poznatků čerpaných z odborné literatury. 
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1. Vymezení problému a cíle práce 

Společnost SCM Corporate je nadnárodní společností působící v oblasti řízení a 

distribuce zásob (originální název je Supply Chain Management). Společnost je dceřinnou 

společností akciové společnosti Development & Investment Inc. se sídlem ve městě 

Waltham ve státě Massachusetts v USA, jejíž akcie jsou kvotovány na burze Nasdaq. 

Development & Investment Inc. je investiční finanční skupinou, která prostřednictvím 

společnosti SCM Corporate poskytuje službu řízení a distribuce zásob svým zákazníkům.  

1.1 Vize 

Vizí SCM Corporate je být nejspolehlivějším globálním poskytovatelem služeb 

v oblasti řízení a distribuce zásob a poskytování logistických řešení. SCM Corporate chce 

být nejspolehlivější v těchto oblastech: 

• nejspolehlivější volbou  pro zákazníky, 

• nejspolehlivější volbou pro investory. 

1.2 Mise 

Aby SCM Corporate splnila svoji vizi, definovala misi společnosti v těchto bodech: 

• stát se preferovaným dodavatelem pro zákazníky, 

• získat a udržet globální vedoucí postavení mezi společnostmi poskytujícími řízení a 

distribuci zásob, 

• získat a udržet globální vedoucí postavení mezi společnostmi poskytujícími logistická 

řešení, 

• poskytovat zákazníkům jednoduchá logistická řešení na globální úrovni, 

• přinášet investorům (majitelům akcií) rostoucí zisk. 

1.3 Strategie 

SCM Corporate se chce stát preferovaným globálním dodavatelem s vedoucím 

postavením v oboru, proto stanovila tyto strategické priority: 

• orientace na zákazníka, 
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• výrobní výkonnost. 

V oblasti orientace na zákazníka jde především o navázání a udržení kladného 

vztahu se zákazníkem  prostřednictvím komunikace, naslouchání potřebám zákazníků a 

následná sdělení těchto potřeb dovnitř společnosti a naslouchání zpětné vazbě zákazníků. 

1.4 Organizace SCM  

Výrobní proces je organizován jako hromadná výroba poskytující procesní a 

technologickou jednoduchost v oblasti balení zákaznického zboží. 

SCM Corporate provozuje 33 poboček ve 13 zemích světa. Jednu pobočku má také 

v České republice, a to v Brně. Ve své práci se budu soustředit na tuto brněnskou pobočku. 

Společnost SCM Czech Republic s.r.o. byla založena 29. dubna 2005. Je to  

obchodní společnost s právní formou společnost s ručením omezením. Základní kapitál je 

200 000 Kč, splacený ve výši 100%. Předmětem podnikání je: 

• činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, 

• poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, 

• zpracování dat, služby databank, správa sítí, 

• velkoobchod, 

• zprostředkování obchodu a služeb, 

• zasilatelství, 

• balicí činnosti, 

• skladování zboží a manipulace s nákladem, 

• vydavatelské a nakladatelské činnosti, 

• vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin, 

• kopírovací práce, 

• reklamní činnost a marketing.  

SCM Czech Republic s.r.o. má jednoho společníka, společnost SCM Corporation se 

sídlem v USA. Statutárním orgánem jsou tři jednatelé, kteří jednají jménem společnosti 

každý samostatně. 

Konec účetního období společnosti byl stanoven k 31. prosinci roku. Níže uvádím 

výtah z konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisku a ztráty 
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k 31. prosinci 2006 a konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisku a ztráty 

k 31. prosinci 2007. Uvedené účetní výkazy jsou reálné účetní výkazy společnosti, jejíž 

identita je v této diplomové práci změněna. 

 
Rozvaha k 31. prosinci 2007 

Označení Aktiva 

Účetní 
období do 

31.12.2006 (v 
tis. Kč) 

Účetní 
období do 
31.12.2007 
(v tis. Kč) 

  Aktiva celkem 271,711 552,368 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 21,841 34,225 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 253 145 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 21,588 34,080 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 
C Oběžná aktiva 228,943 501,372 
C.I. Zásoby 71,750 110,826 
C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 
C.III. Krátkodobé pohledávky 124,901 283,704 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 32,292 106,842 
D.I. Časové rozlišení 20,927 16,771 
        

Označení Pasiva 

Účetní 
období do 

31.12.2006 (v 
tis. Kč) 

Účetní 
období do 
31.12.2007 
(v tis. Kč) 

  Pasiva celkem 268,930 552,368 
A Vlastní kapitál -8,170 19,236 
A.I. Základní kapitál 200 200 
A.II. Kapitálové fondy 0 0 
A.III. Rezervní fondy 0 0 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 0 0 
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období -8,370 27,406 
B Cizí zdroje 271,951 533,132 
B.I. Rezervy 0 5,287 
B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 
B.III. Krátkodobé závazky 271,951 527,845 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 
C.I. Časové rozlišení 5,149 0 
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Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2007 

Označení Text 

Účetní 
období do 

31.12.2006 (v 
tis. Kč) 

Účetní 
období do 
31.12.2007 
(v tis. Kč) 

I. Tržby za prodej zboží 114,911 346,030 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 98,294 322,720 
+ Obchodní marže 16,617 23,310 
II. Výkony 165,775 1,237,262 
B Výkonová spotřeba 162,403 1,014,375 
+ Přidaná hodnota 19,989 246,197 
C Osobní náklady 21,638 169,697 
D Daně a poplatky 195 380 

E 
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku 1,726 12,299 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 1,389 74,384 

F 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 3,868 53,297 

G 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 
období 1,054 9,402 

IV. Ostatní provozní výnosy 479 1,641 
H Ostatní provozní náklady 1,793 16,811 
V. Převod provozních výnosů 0 0 
I Převod provozních nákladů 0 0 
* Provozní výsledek hospodaření 8,417 60,336 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 
J Prodané cenné papíry a podíly 0 0 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 
K Náklady z finančního majetku 0 0 
IX. Výnosy z přecenění cennýh papírů a derivátů 0 0 
L Náklady z přecenění cennýh papírů a derivátů 0 0 

M 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 0 0 

X. Výnosové úroky 1 1844 
N Nákladové úroky 763 3,030 
XI. Ostatní finanční výnosy 4,721 45,749 
O Ostatní finanční náklady 3,771 58,068 
XII. Převod finančních výnosů 0 0 
P Převod finančních nákladů 0 0 
* Finanční výsledek hospodaření 188 -13,505 
Q Daň z příjmu za běžnou činnost 0 19,425 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -8,229 27,406 
XIII. Mimořádné výnosy 5 0 
R Mimořádné náklady 0 0 
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S Daň z příjmů z mimořádné činnosti 146 0 
* Mimořádný výsledek hospodaření -141 0 

T 
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -8,370 27,406 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním -8,224 46,831 

 

SCM Czech Republic s.r.o. byla založena v České republice kvůli úsporám a 

optimalizaci nákladů: 

• výrobních, 

• personálních, 

• materiálových, 

• transportních. 

Rozhodnutí o založení nové pobočky v Evropě padlo na základě analýzy trhu a 

požadavku zákazníků. Analýza trhu v České republice byla zaměřena na trh práce a 

dodavatelskou základnu. Trh práce byl analyzovaný z hlediska úrovně kvalifikace, úrovně 

nezaměstnanosti a cenové úrovně výrobního faktoru práce. V těchto ohledech byl trh práce 

v České republice vyhodnocen jako optimální.  

Dlouhodobě je nezaměstnanost v České republice nízká a blíží se přirozené 

nezaměstnanosti. Tento fakt by mohl bránit získání nejvhodnějších kandidátů na 

obsazované pozice především na postech středního a vyššího managementu. Proto bylo 

rozhodnuto tento potenciální problém řešit vyšší platovou úrovní v obsazovaných 

manažerských pozicích. Výsledkem porovnání cenové úrovně výrobního faktoru práce 

mezi Českou republikou a zeměmi západní Evropy byl rozdíl, který poskytoval dostatečný 

potenciál řešit problém získání nejvhodnějších kandidátů.  

V rámci podnikové strategie SCM jsou zákaznické požadavky týkající se 

obslužnosti distribučních center zvažovány v průběhu rozhodování o umístění výrobních 

kapacit. Česká republika je v tomto ohledu dobrou volbou nejen ve střední Evropě, ale i 

v celé Evropě. Nedávné otevření trhu východní Evropy produktům z celého světa a 

technologiím s vyšší přidanou hodnotou přináší rostoucí životní úroveň obyvatel. Tak se 

tento tzv. rozvojový trh stává zajímavým pro umísťování produktů s vyšší přidanou 

hodnotou a také cenovou úrovní. 
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Po založení brněnské pobočky byl započat plánovaný transfer výrobních kapacit 

z holandské pobočky SCM Netherlands. Transferované technologie a zákaznické projekty 

poskytly brněnské pobočce dobrý základ pro další rozvoj v rámci organizační struktury 

SCM Corporate a implementaci nových projektů. 

Služba, kterou společnost prodává spočívá v distribuci produktů od výrobní linky 

zákazníka až ke konečnému spotřebiteli včetně zabalení. SCM Czech Republic s.r.o. 

investuje do technologií jako je balící linka na kartonové obaly nebo svářecí stroj na 

plastové blistry. 

Tyto služby společnost prodává jiným společnostem soustředícím se na vývoj a 

výrobu vlastního produktu, pro které je výhodnější balící a distribuční služby nakoupit od 

specializovaných firem. 

SCM Czech Republic s.r.o. balí zákaznické produkty v počtech milionů kusů ročně 

pro každého zákazníka. Obal se skládá z technologicky stejných komponent, např. 

plastových blistrů nebo papírových krabic a tiskovin, které mohou být potištěny jiným 

vzorem nebo jinou jazykovou verzí. Proto je výroba organizovaná jako hromadná 

s použitím dopravních pásů. Montáž obalů je rozdělená do jednotlivých stanovišť, na 

kterých se provádí jednoduché pracovní úkony, převážně vkládání jednotlivých komponent 

obalů, tiskovin a zákaznických produktů. Tato pracovní stanoviště mohou být obsazena i 

nekvalifikovanými pracovníky, kterým stačí k bezchybnému vykonavání práce krátké 

školení a zapracování.  

Z důvodu jednoduchosti a nenáročnosti pracovních úkonů ve výrobě je možné 

využívat krátkodobě najímaných pracovních sil. SCM Czech Republic s.r.o. zaměstnává 

380 stálých zaměstnanců, z toho 70 zaměstnanců v nevýrobních pozicích. Výroba  je 

organizovaná ve třech denních směnách. Běžně je využívaný dvousměnný provoz, třetí 

směna je využívaná podle potřeby. 

Níže uvádím organizační schéma SCM Czech Republic s.r.o. Organizační struktura 

je sestavena podle funkcí jednotlivých oddělení a podle projektů, které nesou jména 

zákazníků. Každý pojekt má svého vedoucího a přidělené zaměstnance specialisty, kteří 

pracují jako podpora zákazníkům. Jsou to pozice produkt inženýrů a zákaznické podpory. 
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Nad vedoucími projektů jsou organizačně zařazeni dva senior business manažeři. 

Organizační struktura je funkcionální s prvky výrobkové organizační struktury. 

 
Organizační schéma SCM Czech Republic s.r.o. 
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2. Teoretická východiska práce 

Systematické monitorování dodavatelského trhu a výběr nejvhodnějšího dodavatele 

lze zajistit prostřednictvím marketingu nákupu. Marketing nákupu je jednou z klíčových 

koncepcí řízení nákupu. Obsahem jeho analytické části jsou analýza nákupního trhu a 

výstupem pak prognózy nákupního trhu a segmentace dodavatelů. Na analytickou část 

navazuje realizační část, jejímž výstupem je nákupní marketingový mix. 

2.1 Marketing nákupu 

Strategické řízení nákupu spočívá ve volbě a sestavení nákupní strategie, která 

vychází z nákupního marketingu.  

Obecně platí, že podmínkou pro uplatnění marketingu je existence tržní ekonomiky 

a situace, kdy nabídka převyšuje poptávku. Praktickým přínosem marketingu je snižování 

podnikatelského rizika cestou poznání tržní reality. Toto vede ke snížení pravděpodobnosti 

vzniku chyb a následného úpadku podniku. 

Pro marketing je typická snaha o dosažení trvalé spokojenoti zákazníků a zajištění 

zisku. Jedná se o známý princip uplatněný v současném tržním prostředí, kdy je nutné 

podřídit aktivity podniků požadavkům zákazníka s cílem uspět v konkurenčím prostředí na 

trhu. 

Hlavní aktivity marketingu jsou: 

• systematický výzkum trhu, který spočívá ve výzkumu potřeb a průzkumu poptávky, 

výzkumu zákazníků, konkurence, dodavatelů a jiných subjektů trhu, 

• rozbory, prognózování a plánování prodeje a s tím souvisejících parametrů (tržeb, 

nákladů, cen a zisků), 

• zabezpečování běžných obchodních aktivit v souvislosti s realizací výrobků a služeb, 

komunikace s výrobními a  obchodními partnery, apod., 

• tvorba marketingové strategie podniku, tj. rozhodování o vývoji výrobků a služeb, o 

cílech a způsobech zvyšování prodeje a rozvoji všech dalších složek marketingového 

mixu. 
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Na základě výzkumů o analýze nákupu v 80. letech 20, století vyšla najevo nutnost 

zohlednit nákup a prodej současně. Marketing nákupu je odvozen z marketingu vůbec a 

jeho vznik je dáván do souvislosti s vývojem modelů nákupního procesu podniků.  

Nákupní marketing zabezpečuje pro nákup tyto úlohy: 

• zajištění nezávislosti na dodavateli, 

• ochrana know-how (omezené poskytování informací dodavateli, jeho výběr je založen 

na konkurzním řízení), 

• provádění průzkumu trhu dodavatele a jeho vývoje, 

• sledování konkurenční situace v rámci odběratelů. 

2.2 Nákupní proces organizace 

Při nákupu potřebného zboží a služeb prochází nakupující organizace nákupním 

procesem. Za reprezentanta nákupního procesu v užším slova smyslu můžeme považovat 

„kupní síť“, která specifikuje činnost samotných nákupních center organizací. V pojetí 

Robinsona jsou náplní jednotlivých fází nákupního procesu tyto aktivity: 

• zjištění problému, 

• základní údaje o spotřebě, 

• specifika výrobku, 

• hledání dodavatele, 

• posuzování nabídek, 

• výběr dodavatele, 

• objednávka, 

• zhodnocení nákupu. 

2.3 Nákupní marketingový mix 

Obdobně jako je tomu v rámci prodejních aktivit podniku, se také v nákupu využívá 

marketingový mix, který je však modifikován ze čtyřprvkové podoby na desetiprvkovou a 

tvoří tak nákupní marketingový mix. Prvky (nástroji) nákupního marketingového mixu 

jsou: 

• informační mix, 
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• komunikační mix, 

• dodavatelský mix, 

• konkurenční mix, 

• cenový mix, 

• výrobkový mix, 

• mix kvality, 

• množstevní mix, 

• termínový mix, 

• mix nákupních podmínek. 

Zjednodušeně lze nákupní marketingový mix charakterizovat jako schopnost 

podniku jako odběratele vyjednávat o podmínkách dodávky tak, aby si vytvořil 

předpoklady konkurenční schopnosti na prodejním trhu. 

2.4 Podmínky fungování nákupního marketingu v podniku 

Pro zabezpečení fungování nákupního marketingu v podnikové praxi je potřebné 

splnit následujících devět podmínek.  

• vymezení funkcí a postavení nákupu v podnikovém managementu, 

• vyřešení orgaizačního uspořádání útvaru nákupu, 

• vytvoření nákupního informačního systému, 

• profilace osobnosti nákupčího, 

• zohlednění vazeb útvaru nákupu s ostatními útvary podniku, 

• vytvoření pravidel „solidních“ vztahů s dodavateli, 

• vypracování nákupní marketingové strategie a taktiky, 

• sestavení plánu nákupu jako nástroje jeho řízení, 

• respektování současných trendů nákupu. 

Prvním nezbytným předpokladem fungování marketingu je respektování jeho 

pravidel v rámci řízení podniku, což musí být prakticky zajištěno především jeho top 

managementem. Uplatnění marketinu nákupu se odvíjí od jasného vymezení základní 
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funkce nákupu, konkrétní obsahové náplně jeho činnosti. Nákup uplatňující marketingové 

přístupy zahrnuje tyto aktivity: 

• výzkum trhu, 

• volbu dodavatele, 

• rozvoj dodavatele, 

• rozhodování o optimálních dodávkách, 

• rozhodování o stavu zásob, 

• vytváření vztahu s dodavateli (jako předpoklad zabezpečení kvality), 

• rozhodování o cenových, platebních a logistických podmínkách, a to vše s ohledem na 

vnější a vnitřní faktory působící na podnik. 

Marketingově orientovaný nákup je nákupem aktivním. Aktivní nákup se odvíjí od 

poznání situace podniku na nákupním trhu a další jeho aktivity souvisí s tím, že pro 

vnitropodnikové odběratele je zajištěn komplexní materiálový servis, kompletace, přesun 

na místo spotřeby na vhodných manipulačních jednotkách. 

2.5 Volba dodavatele a jeho rozvoj jako ústřední problém nákupního marketingu 

Za ústřední problém nákupního marketingu považujeme vyhledání a volbu 

dodavatele a jeho rozvoj. Dodavatel a jím dodávané komponenty rozhodují o úspěšnosti 

podniku jako odběratele na trhu, a to v oblastech kvality výstupu produkce, nákladovosti a 

aspektů dodávek zákazníkovi, tj. úrovně zákaznických služeb. 

V podstatě existují dva základní typy dodavatelů: 

• konzervativní (nabízí neměnný sortiment řadu let, zpravidla spolehlivě), 

• inovativní (vhodný pro inovativní odběratele, ale jeho stabilita je nižší). 

V praxi se tedy nákupčí orientuje na výběr takového dodavatele, který svou filozifií 

odpovídá  filozofii podniku odběratele. Po zhodnocení situace na nákupním trhu přistupuje 

nákupčí k samotnému výběru dodavatele. Při rozhodování o dodavateli lze volit jednu 

z následujících metod: 

• expertní odhad (týmu nebo jednotlivce), 

• scoring – model (kvantitativní hodnocení předem stanovených kriterií), 

• porovnání nabídek (cenové úrovně dodavatele), 
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• kombinovaná metoda (kombinace výše uvedených metod, v praxi nejčastější). 

Další specifické přístupy k volbě dodavatele jsou: 

• nákupčí má příkaz nakoupit co nejlevněji, 

• nákupčí razí subjektivní přístup, 

• nákupčí se řídí subjektivními zájmy, 

• výběr probíhá formou konkurzního řízení. 

Zodpovědnost za volbu dodavatele a jeho rozvoj nese za normálních okolností 

nákupčí. Aby se jednotliví nákupčí aktivně zhostili své role, je zapotřebí vyřešit zejména 

jejich motivace. Klíčovou roli sehrává nejen motivace hmotná, ale také podmínky, za 

kterých nákupčí svou práci vykonává. 

2.6 Problematika zajištění kvality dodávaného materiálu 

Odborná literatura uvádí, že jakost finálních výrobků je ze 60% závislá na jakosti 

vstupů. Kvalita finální produkce je významným nástrojem konkurenceschopnosti podniku, 

který může vést k dosažení konkurenční výhody na trhu.  

Podle normy ISO 9000:2000 je jakost definována jako míra, s jakou soubor 

vlastních charakteristik splňuje požadavky. Normy ISO řady 9000 vystupují jako nástroj 

zabezpečení standardu. V případě, že dodavatel disponuje certifikovaným systémem 

jakosti, představuje pro odběratele určitou záruku poskytnutí standardu. Proto odběratelé 

vyžadují tímto způsobem garance jakosti dodávek a především jejich stabilitu. 

Pokračováním ISO certifikace je Total Quality Management (TQM) neboli komplexní 

řízení jakosti.  

ISO certifikace je jedním z nástrojů používaných pro řízení kvality dodávek. 

V automobilovém průmyslu se používají i jiné standardy. Firmy Ford, Chrysler a General 

Motors vyvinuly v 60. letech 20. století proces zajištění kvality pod názvem Production 

Part Approval Process (PPAP) neboli Proces schvalování dílu do výroby. Jedná se o 

víceméně smlouvu mezi dodavatelem a odběratelem o kvalitě. Tento proces je podepřen 

statistickým vyhodnocením klíčového rysu na základě měření tohoto rysu. Po statistickém 

vyhodnocení normálního rozdělení je dodavateli schválen díl do výroby nebo zamítnut. 

Jednotlivým dílů je možné přiřadit důležitost podle kritického vlivu na celkovou kvalitu 
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nebo bezpečnost finálního produktu. Jinými slovy PPAP sestává z maticového uspořádání 

požadavků na kvalitu dílu. Tento systém řízení kvality přerůstá svoje původní hranice 

využití v automobilovém průmyslu do ostatních odvětví průmyslu produkujícího jiné 

spotřební zboží. 

Obdobou PPAP je soubor norem VDA definovaných německými automobilkami. 

Jakost lze charakterizovat jako relativní ekonomickou kategorii, která vyjadřuje 

stupeň plnění potřeb zákazníků ve vztahu k nákladům. Jakost však lze definovat i jako 

souhrn a míru vlastností výrobku nebo činností, které slouží k naplnění daných požadavků 

k maximálnímu uspokojení přání zákazníka. 

Na jakost lze odlišně nazírat ze dvou pohledů. Z hlediska výrobce je možné jakost 

chápat jako shodu se specifikacemi, z hlediska uživatele jako vhodnost k použití. Druhý 

pohled je však nutné brát jako prioritní, protože teprve užití výrobku dává smysl jeho 

existenci. Výrobce je nucen transformovat přání zákazníka do svých technických 

specifikací a ty pak dodržet. 

Jakost není jen záležitostí samotné výroby, ale její zajištění se musí prolínat všemi 

fázemi reprodukčního procesu. Kruh jakosti neboli životní cyklus výrobku ukazuje hlavní 

činnosti, které mají vliv na jakost. Základem je 5 výsečí, které představují podíly na jakosti 

výrobku v jednotlivých činnostech. 

• jakost záměru vzniká v marketingu, z průzkumu trhu (navazuje na jakost užití), 

• jakost návrhu vzniká ve vývoji a v přípravě výroby (navazuje na jakost záměru), 

• jakost výroby vzniká nákupem, výrobou a je ověřován v materiálních, předvýrobních 

a výrobních procesech (navazuje na jakost návrhu), 

• jakost zboží vzniká při balení, prodeji, distribuci a uvedení výrobku do provozu 

(navazuje na jakost výroby), 

• jakost užití – je výsledkem péče o zákazníka, vzniká používáním, likvidací a 

recyklací. 
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KRUH JAKOSTI

jakost záměru jakost návrhu jakost výroby
jakost zboží jakost užití

 

2.7 ISO 9000 

V současnosti čím dál více jde nejenom o technickou kompatibilitu. Do popředí se 

dostávají i další faktory, které zajímají zákazníka: jak jsou výrobky kvalitní, odkud 

pocházejí jednotlivé komponenty, jaká je technologie výroby, zda má zákazník právo na 

reklamaci atd. Tomu všemu se říká smyčka kvality a v mezinárodním měřítku se označuje 

jako norma ISO 9000. Hlavním smyslem norem rady ISO 9000 je garance, že výrobek, 

který jste se koupili, byl vyroben standardním způsobem, má shodné vlastnosti jako 

ukazovaný při prodeji, servisu, reklamaci a opravě s vámi budou jednat podle předem 

daných, jasných pravidel.  

Organizace, jejíž systém řízení a zajišťování jakosti vyhovuje evropské normě 

ISO 9000, zaručuje postupy obvyklé v průmyslově vyspělých zemích. Na trhu Evropských 

společenství mohou být totiž realizovány pouze výrobky certifikované jakostním 

standardem ISO. O udělení certifikátu rozhoduje audit nezávislé kontrolní organizace 

zmocněné k této činnosti. Zjistí-li se, že organizace nedodržuje stanovená pravidla pro 

kontrolu a zajišťování jakosti, certifikát je odebrán. Pro každé pracoviště a každou činnost 

musejí být stanoveny podrobné výrobní příkazy a technologické postupy, musí být 

zajištěna kvalifikace a zastupitelnost pracovníku. A právě k tomu slouží vzorové normy 

jakosti, obsažené v ČSN ISO 9000-9003. 

Norma má 3 podoby: 

• ISO 9001 - měří se kvality předvýrobních etap, 
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• ISO 9002 - charakterizuje kvalitu samotné výroby a samotného výrobku, 

• ISO 9003 - charakterizuje komplexní přístup firmy ke kvalitě. 

2.7.1 Norma ISO 9001:2000 

Tato norma vychází z poznatků při uplatňování ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 a 

ISO 9003:1994, které v plném rozsahu nahrazuje. Tento dokument obsahuje terminologii, 

definice a pojmy v oblasti managementu jakosti a popisuje zásady systémů  managementu 

jakosti a zohledňuje vývoj v oblasti kvality. 

Charakteristickým rysem přístupu je:  

• orientace na procesní přístup ke všem činnostem systému managementu jakosti 

• uplatňování zásad managementu jakosti 

• přizpůsobení obecným zásadám  managementu systémů a možnosti vzájemné 

integrace 

• zdůraznění činností přidávajících hodnotu před pouhým dokumentováním a plněním 

písemných postupů 

• měření výkonnosti procesů a zajišťování zpětné vazby pro hodnocení spokojenosti 

zákazníka a neustálé zlepšování procesů 

Pro dosažení spokojenosti zákazníka je cílem této normy definovat minimální 

požadavky na systém  managementu jakosti, a to plněním specifických požadavků na 

výrobek. 

2.7.2 Audit 

Audity systémů jakosti znamenají „systematické a nezávislé zkoumání s cílem 

stanovit, zda činnosti v oblasti jakosti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu 

s plánovanými záměry a zda se tyto záměry realizují efektivně a jsou vhodné pro dosažení 

cílů“. Na základě informací poskytnutých audity musí vedení přistoupit k nezbytným 

opatřením vedoucím ke zlepšení fungování systému jakosti s cílem zlepšit úroveň plnění 

požadavků zákazníka a plnění realizovat při co nejmenší spotřebě  a využívání  zdrojů. 

Hlavní cíle auditu jsou: zjistit, zda podnik má vybudovaný systém jakosti, zda 

systém odpovídá požadavkům příslušných norem či směrnic a je uveden v život, podat 
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návrhy nápravných opatření nebo doporučení ke zlepšení, stimulovat další vývoj systému 

jakosti, umožnit certifikaci systému jakosti. 

Existují audity výrobků, jakosti procesů, pracovníků a audity systémů jakosti, 

jejichž cílem je vyhodnocení úrovně a účinnosti systému jakosti prověřovaného podniku. 

Porovnávacím etalonem jsou normy ČSN ISO 9001 –9003. 

2.8 Management jakosti 

Pod pojmem „systém managementu jakosti“ můžeme chápat systém, který má 

garantovat maximální míru spokojenosti zákazníků při minimálních nákladech. 

Ve světě se pro vytváření systémů managementu jakosti vyvinuly v posledních 

desetiletích nejrůznější koncepce, z nichž dnes převažují: 

• koncepce ISO, založená na aplikaci požadavků definovaných v souboru norem ISO 

9000. Normy souboru ISO 9000 jsou převzaty do politiky EU v oblasti posuzování 

shody, jež počítá i s certifikací systémů jakosti, které se podrobilo víc než 350 tis. 

organizací na celém světě, 

• koncepce TQM (Total Quality Management), jež je spíše filozofií managementu a 

v praxi je realizována podle různých modelů, v Evropě hlavně podle tzv. EFQM 

Modelu Excelence, 

• koncepce podnikových standardů. 

2.9 Principy systémů managementu jakosti 

Zmíněné koncepce systémů managementu jakosti (koncepce na bázi norem řady 

ISO a TQM) stavějí víceméně na shodných principech. Jde o zásady, na kterých se 

prakticky shodují bez výjimky všichni odborníci. Je definováno osm hlavních principů, kde 

v levé části nalezneme principy uváděné v normě ISO 9000 a v pravé části pak principy 

TQM. 

 
Principy QMS podle ISO 9000 a 9004 Principy TQM podle EFQM Modelu    

Excelence 
1. orientace na zákazníka 1. orientace na zákazníka 
2. vůdcovství 2. vedení lidí a týmová práce 
3. zapojení lidí 3. rozvoj a zapojení lidí 
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4. procesní přístup 4. orientace na procesy 
5. systémový přístup k managementu 5. odpovědnost vůči okolí 
6. neustálé zlepšování 6. neustálé zlepšování 
7. orientace na fakty při rozhodování 7. měřitelnost výsledků 
8. vzájemná prospěšnost vztahů s dodavateli 8. partnerství s dodavateli 
 

2.9.1 Princip l: Orientace na zákazníka 

 
Zákazník je myšlen kdokoliv, komu odevzdáváme výsledky vlastních aktivit. Lze 

vymezit čtyři základní skupiny zákazníků: 

• interní zákazníci, např. dělníci na následujícím pracovišti, navazující výrobní linky, 

kolegové, pro které zpracováváme určitou zprávu, resp. návrh, vlastník procesu, který 

naše výsledky používá jako vstupy do svých procesů apod., 

• zprostředkovatelé, kam řadíme obvykle sklady, velkoobchodní organizace, dealery a 

jiné, 

• externí zákazníci, tj. jiné organizace nebo fyzické osoby, využívající dodané výstupy 

(ne vždy jsou konečnými uživateli výstupů), 

• koneční uživatelé, tzv. ti, kteří jsou finálními spotřebiteli našich produktů 

Budoucnost každé organizace je přitom závislá na chování jednotlivých skupin 

zákazníků a maximalizace míry jejich spokojenosti a loajality. Praktická aplikace tohoto 

principu pak vyžaduje systematické zkoumání požadavků zákazníků, jejich rychlé a 

efektivní naplňování, provázanost cílů organizace s potřebami a očekáváními zákazníků, 

systematické měření spokojenosti a loajality zákazníků, rozvoj a řízení vztahů se 

zákazníky, rozvoj vztahů i s dalšími zainteresovanými stranami. 

2.9.2 Princip 2: Vůdcovství 

Manažeři musí být opravdovými vůdci. Musí v organizaci vytvořit takové prostředí, 

ve kterém všechny skupiny zaměstnanců budou podávat maximální výkony v zájmu 

naplňování cílů organizace. 

Tento princip zahrnuje i etické aspekty a vztahuje se k postojům chování manažera. 

Výsledkem je to, že zaměstnanci jsou ztotožněni se strategickými záměry a cíly organizace, 
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jsou vhodně motivovány k jejich naplňování, jsou odstraněny bariéry a nedostatky 

v komunikaci apod. 

2.9.3 Princip 3: Zapojení lidí 

Úzce se dotýká personálního managementu a před kvalitou hmotného majetku 

preferuje kvalitu lidí. Pozitivní efekty takové angažovanosti lidí spočívají zejména v tom, 

že zaměstnanci jsou vtahováni do všech důležitých aktivit a stávají se tak sebevědomými i 

odpovědnými nejenom za výsledky vlastní práce, ale i za výsledky celé organizace. 

2.9.4 Princip 4: Procesní přístup 

Před jakostí produktů (výstupů) je dávána přednost jakosti prosesů, protože se 

vychází ze zkušenosti hovořících o tom, že efektivnějších výsledků se dosahuje právě tím, 

když jsou činnosti a zdroje řízeny jako proces. 

Za proces je možno považovat soubor  dílčích činností měnících vstupy na výstupy 

za spotřeby určitých zdrojů v regulovaných podmínkách. 

2.9.5 Princip 5 (podle ISO) : Systémový přístup k managementu 

Systém managementu je chápán jako soubor na sebe navazujících procesů, což má 

organizaci přinést zvýšenou efektivnost a účinnost při dosahování cílů. 

2.9.6 Princip 6 (podle koncepce TQM): Odpovědnost vůči okolí 

Organizace musí nést přiměřenou odpovědnost za své vazby na vnější okolí, tj. na 

region, ve kterém se organizace nachází, přírodu, stát apod. Firmy, které aplikují ve svém 

prostředí EFQM Model Excelence, tak musí rozvíjet i programy podpory regionálního 

školství, zdravotnictví, kultury a sportu, zúčastňovat se na nejrůznějších charitativních 

akcích, musí racionálně využívat neobnovitelné přírodní zdroje apod. 

2.9.7 Princip 7:  Neustálé zlepšování 

Neustálé zlepšování výkonnosti musí být chápáno jako základní  cíl jakékoliv 

organizace. Musíme si uvědomit, že aplikací tohoto principu má být zabezpečeno 

dosahování nové úrovně v takových oblastech, jako jsou razantní snižování rozsahu neshod 
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v dodávkách, rozšiřování spektra funkcí u existujících produktů, nabídka nových produktů 

a v neposlední řadě i redukce vnitřních neefektivností organizace. 

2.9.8 Princip 8: Orientace na fakty při rozhodování 

Jeho podstatou je tvrzení, že objektivní a účinná rozhodnutí mohou být učiněna 

pouze na základě využití vhodně analyzovaných dat a informací, tj. na základě procesů 

měření výsledků. Podmínkou úspěšné této aplikace je: 

• sběr dostatečně přesných a spolehlivých dat, 

• využití vhodných statistických nástrojů, 

• výcvik lidí k využití metod sběru a analýzy dat, 

• ochota manažerů využívat dat. 

2.9.9 Princip 9: Vzájemná prospěšnost vztahů s dodavateli 

Protože dodavatelé a odběratelé se vždy  vyznačují určitou  vzájemnou závislostí, je 

nutné, aby mezi nimi bylo dosaženo oboustranně vyvážených vztahů postavených na 

důvěře obchodních partnerů. 

2.10 Náklady na jakost 

Základním cílem řízení jakosti je spokojenost zákazníka s výrobkem, který splňuje 

jeho představy. Pro výrobce je navíc důležité, aby řízení jakosti vedlo ke snižování 

nákladů. V souvislosti s péčí o jakost jsou na první pohled zřejmé náklady, které jsou 

vydávány na zabezpečování jakosti (školení, kontrola apod.) a náklady, které vznikají vinou 

nízké jakosti (opravy, reklamace apod.) 

Náklady na jakost a bezpečnost výrobků je nový prvek normy, který se prvně 

objevil až v revizi ISO9000:2000. 

Náklady na nízkou jakost lze rozdělit podle místa, kde vznikají, na náklady: 

• přímé – veškeré podklady lze zjistit v účetní evidenci podniku, 

• nepřímé – jsou vnímány mimo podnik a podklady nelze v účetnictví podniku nalézt. 

Přímé náklady  na nízkou jakost lze dále rozčlenit do následujících skupin: 

• řiditelné:  
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o na prevenci (školení, výcvik, inovace zařízení), 

o na sledování (dozor, výkon technické kontroly), 

• vyvolané: 

o vnitřními chybami (opravy, zmetky, vícepráce), 

o vnějšími chybami (reklamace, servisní střediska), 

• na vybavení – budovy, měřidla, zkušební zařízení. 

První dvě skupiny mají charakter variabilních nákladů, třetí skupina má charakter 

fixních nákladů. Z hlediska systému jakosti mají význam především variabilní složky, 

protože je lze jako dynamické řídit. 

Aktivní jsou náklady na prevenci. Účelnými výdaji, například na výcvik lidí nebo 

na automatizaci některých zařízení, lze výrazně snížit vznik neshodných výrobků, poněvadž 

dochází ke zlepšování procesů. Tím se omezí ztráty plynoucí z oprav reklamací a 

z vyřazování nebo likvidace zmetků, časem lze snížit i náklady na sledování. Kontrola 

působí jako filtr na neshodné výrobky, ale sama o sobě nevede ke zlepšení procesu.  

Nepřímé náklady se dělí na: 

• náklady hrazené zákazníkem (např. zaslání vadného zboží na reklamaci), 

• ztráty způsobené neuspokojením zákazníka (nabídka přestala odpovídat představám 

zákazníka a ten si výrobek nekoupí), 

• ztráty způsobené poškozením dobrého jména či značky firmy. 

Sledování nákladů na jakost a analýza jejich návratnosti v sobě skrývá problém, 

jaké náklady započítávat. Dalším problémem je, jakým způsobem porovnat výši těchto 

nákladů na jakost s náklady, které by ve společnosti vznikly, pokud by nebyly náklady na 

jakost vynaloženy.  Z tohoto důvodu by se měly náklady na jakost plánovat, sledovat a 

analyzovat. Účelné by bylo sledovat i náklady na selhání, např. náklady na zpoždění 

dodávek, náklady na ztracenou zakázku, stížnosti nebo poškození jména. Tento druh 

nákladů by mělo sledovat obchodní oddělení. 

Analýzu nákladů by měl provádět zmocněnec pro jakost na základě údajů, které mu 

poskytnou vedoucí jednotlivých oddělení – zejména oddělení řízení jakosti jednotlivé 

obchodní skupiny. Analýza by měla spočívat v posouzení, zda byly náklady využity účelně 

a zda mají pro podnik přínos jak v oblasti kvality, tak i z ekonomického hlediska. Myslím 
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tím návratnost nákladů, které byly za určité časové období vynaloženy, tj. v jakém časovém 

horizontu lze s návratností nákladů počítat. 

Je třeba si uvědomit, že řada efektivně vynaložených nákladů se v průběhu času 

vrátí. Nejedná se tedy o peníze vynaložené navíc, pouze investované do jiných prostředků. 

V případě správného a efektivního investování dojde ke zkvalitnění daného procesu a do 

budoucna i ke snížení nákladů například na neshodné výrobky. 

Podle výsledku analýzy by měla společnost přijmout opatření k nápravě nebo 

preventivní opatření. 

Kvalita je nejdůležitějším faktorem úspěchu Součástí plánování jakosti je i  

plánování aktivit neustálého zlepšování jakosti. Požadavky zákazníků se totiž stále mění a 

zvyšují, a proto je velmi nutné neustálé zvyšování již jednou dosažené jakosti. Podnik by se 

měl zaměřit na zvyšování jakosti tak, aby měla před požadavky zákazníka náskok. To by 

znamenalo velkou konkurenční výhodu oproti podnikům, které nabízí pouze to, co 

zákazník vyžaduje. Do neustálé zvyšování jakosti je nutno zapojit všechny zaměstnance 

společnosti, zejména pak projektanty, konstruktéry, technology a samozřejmě zaměstnance 

v řízení jakosti. 

Komplexní plán jakosti by měl vycházet z cílů jakosti stanovené vrcholovým 

vedením. Tyto cíle by měly pružně reagovat na vývoj. Základem pro stanovení těchto cílů 

by mělo být strategické plánování a politika jakosti. Tyto cíle musí být pravidelně 

revidovány a doplňovány tak, aby co nejvíce přispěly ke zvyšování jakosti a upevňování 

pozice na trhu. 

Nelze si však myslet, že dosažením určité úrovně jakosti a následně úspěšnosti je 

možné proces zlepšování jakosti omezit nebo úplně zastavit. Naopak, proces zlepšování 

jakosti by měl být nepřetržitým procesem, ve kterém je dosažený zlepšený stav pouze 

východiskem pro další zlepšování. 

2.11 Logistika nákupu 

Logistika jako samostatná disciplína koordinuje aktivní a pasivní prvky podniku 

tak, aby procesy spotřebovávaly minimální náklady, aby se zlepšila flexibilita a 

přizpůsobivost podniku na měnící se podmínky na trhu. 
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Logistika se zabývá tím, jak zásobit místo příjmu podle požadavku správným 

výrobkem ve správném množství, ve správné kvalitě a v požadovaném čase za minimálních 

nákladů.  

Nákupní logistika je jednou ze základních koncepcí řízení nákupu. Je spojovacím 

článkem mezi dodavatelem a odběratelem. V tomto vztahu se zabývá hmotnými aspekty, 

tzn. v centru pozornosti stojí dodávka. Plánování logistických činností v nákupu je 

odvozeno od požadavků prodejního trhu.  

Správně provedená volba a jeho rozvoj dodavatele má za následek optimální stupeň 

jím poskytovaných logistických služeb. K zaručení efektivní nákupní činnosti je zapotřebí 

mít k dipozici více potenciálních dodavatelů, aby podnik mohl zvažovat jejich výhodnost 

nebo je využít v případě, kdy současní dodavatelé nedokáží obsloužit podnik podle jeho 

představ. V případě nepřítomnosti potenciálních dodavatelů hrozí podniku ztráty 

v souvislosti s nutností urychleně zajistit náhradního dodavatele. Navíc může patrná 

závislost na jediném dodavateli vést k záměrnému zvyšování nákupních cen nebo diktování 

jiných podmínek. 

K efektivní a nezaujaté volbě dodavatele a jeho rozvoji slouží scoring modely. Jsou 

to nástroje kvantitativního vyhodnocování jednotlivých dodavatelů podle předem daných 

kriterií. Mezi základní kriteria patří: 

• spolehlivost dodávky, 

• kvalita ve smyslu dodržení kvalitativních norem, 

• způsob platby, 

• cena (nemá být posuzována izolovaně od ostatních kriterií), 

• rychlost dodávky, 

• přístup zaměstnanců, 

• možnosti slev, 

• záruky a servis, 

• balení, 

• odhad životaschopnosti dodavatele. 
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Každý dodavatel je ohodnocen body u každého nadefinovaného kriteria. 

Jednotlivým kriteriím jsou přiřazeny váhy podle pořadí důležitosti a celkové hodnocení je 

pak vypočteno váženým aritmetickým průměrem. Výsledné ohodnocení je srovnáno 

s maximálně dosažitelným množstvím bodů a na základě tohoto srovnání jsou dodavatelé 

tříděni. Toto srovnání lze vyjádřit jak číslem, tak graficky.  

Každý podnik si vytváří vlastní scoring model definovaný podle jeho potřeb a 

konkrétní situace. Zásadní vliv na kvalitu výběrového rozhodování má především počet a 

druh zvolených kriterií.  

2.12 Informační systém 

Podle Molnára (1992) je informační systém soubor lidí, technických prostředků a 

metod, zabezpečujících sběr, přenos, uchování a zpracování dat za účelem tvorby a 

prezentace informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení. Existuje rozdíl 

mezi pojmy data (údaj) a informace. Každý údaj uložený v počítači se stává informací 

teprve tehdy, když uživateli přináší něco nového, čeho je schopen využít. Každá informace 

je tedy údajem, ale ne každý údaj je informací [13]. 

Metoda MRP (Manufacturing Resource Planning) obsahuje plánování 

materiálových i kapacitních zdrojů.  

Metoda MRP II je rošířena o plán obchodu, výrobní plán a plán nákupu. Současně 

s tím nabízí řadu finančních přehledů o zakázkách, výrobě a skladovaném materiálu. Tato 

metoda je součástí informačního systému podniku.  

V současnosti na tuto metodu navazují další potřebné funkce jako detailní kapacitní 

plánování, dílenské řízení a automatizovaný sběr dat, což je jeden z klíčových předpokladů 

správného fungování této metody. 

Příznivý vývoj ve zvládání řízení výroby i celých zakázek přispívá k existenci 

kvalitnějších dat, jež jsou v systému uložena a archivována. Po určitém čase existuje dobrý 

základ pro provádění podrobnějších analýz. 
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2.13 Lean Management 

V rámci zvyšování jakosti služeb a přidání hodnoty v očích zákazníka funguje SCM 

Czech Republic v souladu s principy Lean Managementu.  

Lean znamená rychlost, jednoduchost, přehlednost, bezchybnost, vytváření 

produktů či služeb bez zbytečných činností a zásob, omezení plýtvání, vyvažování procesů 

a navázání procesů na zákazníka. 

Lean znamená: 

• štíhlost, jednoduchost a přehlednost procesů, 

• aplikaci zdravého rozumu a jednoduchých přístupů k řízení procesů a činností podle 

požadavků zákazníka, 

• zkrácení doby potřebné k provádění činností, 

• využívání kapacit na aktivity přidávající hodnotu výrobku nebo služby v očích 

zákazníka 

• omezení zbytečného plýtvání, 

• omezení zásob materiálu, jejich jednoduché řízení, a tím zlepšení finančních toků, 

• omezení nákladů. 

Principy Leanu lze běžně uplatnit v každodenním životě. SCM Czech Republic 

vybírá optimální cestu, jak se dostat z místa na místo, a zbytečně neplýtvat zdroji, které 

nemá k dispozici. Lean se netýká pouze výrobních procesů, ale jeho principy jsou velmi 

dobře aplikovatelné také v transakčních či administrativních procesech. Jde především 

o zkrácení času a odstranění plýtvání a činností, které nepřidávají hodnotu z pohledu 

zákazníka. 
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Postup při realizaci Lean Managementu 

 
 

2.13.1 Které činnosti přidávají hodnotu? 

• zákazník je za ně ochoten zaplatit, 

• fyzicky mění produkt, 

• jsou vykonány napoprvé a správně. 

2.13.2 Druhy plýtvání: 

• defekty – vadné výrobky, špatně zadané informace, 

• nadprodukce – výroba na sklad, nadbytečné reporty, 

• nadměrné zásoby – nadbytek materiálu na lince, ve skladu, „in“ a „out“ boxy, 

• zbytečné pohyby – nesdružené či rozdělené operace, data zadávaná navíc, 

• nadbytečné zpracování – zbytečnosti v návrhu výrobku, nadbytečné transakce či 

schvalování, 

• doprava – přesuny v rámci produkce nebo následné kroky v procesu vyžadující přesun 

na velkou vzdálenost, 

• čekání – čekání na výstup z déle trvající operace, práce v dávkách, 

• nesprávně využité lidské zdroje – potenciál jednotlivce není správně využit. 
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2.13.3 Neustálé zlepšování 

ČSN EN ISO 9000 charakterizuje neustálé zlepšování jako „opakující se činnost 

pro zvyšování schopnosti plnit požadavky” [15].  

2.13.4 DMAIC 

Metoda definuje 5 fází pro úspěšné zavedení změny nebo řízení projektu určeného 

ke zlepšování. 

D – Define (definovat) – v první fázi se definují cíle, získávají informace, popisuje 

stav kterého má být dosaženo, určuje se tým pracovníků. Popisuje se proces, který má být 

zlepšen. Součástí popisu procesu je i jeho rozsah (začátek a konec procesu, vstupy a 

výstupy). Definuje se plán, který by měl obsahovat jednotlivé činnosti, jež jsou třeba 

k odstranění problému. 

M – Measure (měřit) – při zlepšování jsou důležité postupné kroky, kterých má 

být dosaženo a které vedou k naplnění definovaných cílů. Doložit plnění cílů je možné jen 

na základě předem definovaných měření a meřitelných ukazatelů. Tak je možné odlišit 

domněnky od skutečnosti. 

A – Analyze (analyzovat) – zjištěné informace je potřeba podrobně analyzovat a 

zjistit skutečný potenciál pro zlepšení. Základem je analýza příčin problémů, nedostatků, 

nespokojenosti apod. Zároveň je zjišťováno, zda je skutečně řešen původní problém. 

I – Improve (zlepšovat) – základem zlepšení je odstranění skutečné příčiny. 

Nastavují se nové parametry procesu a jeho optimalizace. Vše se dělá pro zvýšení 

spokojenosti zákazníka ať externího nebo interního. Součástí zlepšování by mělo být 

i zlepšení nákladů, přínosů pro zákazníka. Jednotlivá řešení je možné otestovat v pilotním 

testu. 

C – Control (řídit) – Je-li problém úspěšně odstraněn nebo dosaženo zlepšení, je 

třeba udělat poslední a závěrečný krok, všechny potřebné změny zavést/standardizovat do 

procesů nebo systému. Také se samozřejmě přesvědčit, zda změny jsou řádně uplaťňovány 

a součástí běžných každodenních činností. Vhodné je stanovit období ve kterém se sleduje 

dosažených výsledků, zisku z nového zlepšení [17]. 
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Grafické znázornění metody DMAIC 

 
 

Metodu je možné využít pro jakékoliv řešení problému nebo zavedení nových 

změn, dosažení lepších předem stanovených výsledků nebo spokojenosti zákazníka. Fáze 

DMAIC je možné opakovat. ejich opakováním se roztáží spirála postupného zlepšování a 

dosahování lepších a lepších výsledků. 

2.14 Projekt 

Projekt je časově ohraničené úsilí směřující k vytvoření unikátního produktu nebo 

služby. V této obecně přijímané definici jsou klíčové zejména omezení projektu v čase a 

jedinečnost jeho výstupů, protože právě tyto charakteristiky ho odlišují od procesu. 

Projektem tedy, alespoň v pravém smyslu toho slova, není činnost, u které není jasně 

definován její konec, a to jak z pohledu času (kdy činnosti skončí), tak z pohledu výstupu 

(čeho bude činností dosaženo). Projektem rovněž není činnost, která sice předchozí 

omezení naplňuje, ale je realizována opakovaně nebo podle již dříve provedeného a 

ověřeného postupu. 

Vedle času a cíle je projekt také ohraničen take zdroji, které jsou pro jeho realizaci k 

dispozici. Kombinace definovaného výstupu, času a zdrojů pak tvoří projektový 
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trojimperativ. Toto označení vychází z faktu, že definice projektu je dána právě těmito 

třemi veličinami a že změna jakékoliv z nich automaticky znamená, že musí dojít k 

odpovídající změně obou ostatních. 

S ohledem na jeho unikátnost jsou jedním z klíčových faktorů spojených s 

projektem a jeho realizací take rizika, jejichž řízení je jednou z klíčových částí řízení 

projektu. 

Tvorbou metodického zázemí, technik a postupů pro úspěšnou realizaci projektů se 

zabývá řízení projektů (project management). V obdobném kontextu je někdy používán 

také termín projektové řízení, který ovšem odkazuje ke způsobu řízení organizace a jejímu 

organizačnímu uspořádání (jako protiklad k liniovému řízení). 

V užším smyslu je projekt definován s  požadavkem, že podnik má vhodnou interní 

směrnici, pomocí které definuje svou projektovou organizační strukturu. Daný úkol se pak 

stává projektem teprve tehdy, je-li jako projekt podle dané směrnice deklarován. Požaduje 

se také, aby plnit úkol, zařazený do kategorie „projekt“, bylo chytré, neboli aby úkol 

naplňoval princip SMART, tj. aby byl: 

• Specific (konkrétní), 

• Measurable (měřitelný), 

• Agreed to (schválený), 

• Realistic (splnitelný), 

• Time constrained (časově omezený). 

Sestavení projektu (plánu prací) je založeno na postupu daném otázkami CO – JAK 

– S KÝM – KDY – ZA KOLIK. Je zřejmé, že základní podmínkou je jasná specifikace 

zadání. Musí tedy být určen jednoznačný výstup prací. Pokud je dán výstup, je (většinou) 

pouze technickou záležitostí (a to byl hlavní úkol tradičního projektového řízení) najít 

kroky, které k jeho splnění vedou. Dosažení výsledků nezávisí na náhodě nebo ochotě toho, 

kdo zadané činnosti realizuje, ale pouze na dodržení stanoveného postupu. 

Hlavním úkolem manažera projektu je najít optimální souslednost činností, popř. 

optimální využití kapacit. Vedlejším úkolem je zjistit, které zdroje nejsou dostupné a 

zajistit je. 
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2.14.1 Řízení projektu 

Řízení projektu vyžaduje několik manažerských dovedností: 

• definování, 

• plánování, 

• vedení, 

• sledování, 

• zakončení. 

2.14.2 Definování 

Definování cíle daného projektu, aneb co by měl splnit (nevim-li, kam jdu, určitě 

dojdu někam jinam...). Mnoho manažerů špatně definuje cíl projektu a tím padem vzniká 

množství ztratových času, chyb, problémů. 

2.14.3 Plánování trojimperativu 

Naplánování prjektu spočívá v sestavení trojimperativu, který definuje: 

• provední - JAK to má vypadat, co to má umět, kvalita, 

• čas - připravení časové osy, KDY musí být daná část (celek) hotová(ý), 

• finance - finanční rozpočet - KOLIK nás (zákazníka) to bude stát. 

2.14.4 Vedení 

Jde o vedení, čili koordinaci: 

• lidských zdrojů - pracovníků na svých místech v daných časech, 

• dodavatelů, aby včas dodali vše potřebné, 

• smluvních partnerů, aby provedli požadované operace. 

 

 

2.14.5 Sledování 

Spočívá v dozíraní, zda je vše hotovo řádně a včas. Kontrolní mechanizmy nesmí 

neprobíhat na úkor práce samé. 
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2.14.6 Zakončení 

Spočívá v podepsání a předání veškerých předávacích protokolů, potvrzení, že vše 

je zhotoveno, jak má být. Na tuto poslední část se nesmí zapomenout. Spravné ukončení 

projektu má obrovský přínost pro planování projektu následujícího (tzv. čerpání ze 

zkušeností).  

2.15 Teorie omezení 

2.15.1 Optimální přidělování zdrojů 

Optimální přidělování zdrojů je problém, který asi není možné dokonale vyřešit. V 

jednoduché variantě metody kritické cesty (Critical Path Method – CPM) se ovšem zdroje 

přidělují podle číselných hodnot svých procentuálních kapacit. V prvním plánu se to dělá 

zpravidla tak, aby celkové procentuální kapacity byly čerpány co nejrovnoměrněji. Jeho 

jediným cílem bylo dodat produkt projektu v co nejkratší době. 

Soužití několika projektů s daným projektem a soužití liniové struktury se všemi 

projekty vede skoro vždy k nejrůznějším omezením. Navíc zde vůbec není brán zřetel na 

časové tříštění zdrojů. Vyrovnání zdrojů tak, aby v každém okamžiku bylo na projekt 

přiděleno nejvíce dostupných zdrojů, vychází z podobnosti s plánováním peněžních toků. 

Peníze je však možné „přelívat“ z jedné činnosti na druhou poměrně libovolně a podle 

aktuální potřeby. Nechat dělat specialistu (např. programátora) jednu činnost a pak na 

přeskáčku zase jinou, ale efektivní není. Mimo jiné proto vznikla teorie omezení.  

2.15.2 Hlavní zásady teorie omezení 

Výchozím předpokladem teorie omezení (Theory of Constraints – TOC) je, že 

každý reálný systém (tedy např. podnik nebo projekt), který existuje proto, aby plnil nějaký 

účel, je z hlediska tohoto svého účelu omezován vždy jen jedinou hlavní příčinou 

(překážkou, úzkým místem apod.). Tento výchozí předpoklad je ovšem poněkud zvláštní: 

samozřejmě je míněn tak, že jakmile by byla odstraněna hlavní příčina sníženého výkonu 

systému, okamžitě se stane hlavní příčinou sníženého výkonu systému něco jiného – 

zlepšování tedy obecně nikdy neskončí. Uvedený předpoklad neplatí vždy, ale může být 

užitečný, jakmile začneme uvažovat o tom, co při zlepšování „našeho“ systému udělat hned 
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a co později. Člověk totiž nemůže efektivně dělat mnoho věcí najednou. To je další důležitá 

zásada.  

Překážku, kterou začneme odstraňovat jako první, nazveme „omezení“. Příště už 

zase bude omezením překážka jiná. Pro účely projektového řízení považuje TOC za 

omezení nejčastěji personální zdroje a efektivní hospodaření s nimi. Obdobou kritické cesty 

v CPM je v TOC kritický řetěz. Obecně je to sled speciálním způsobem viděných činností – 

sled, který (oproti současnému naplánování) brání dřívějšímu dokončení projektu. Speciální 

vidění spočívá v tom, že na kritickém řetězu leží vedle běžných činností (pokud toho lze 

dosáhnout) také zdroje netříštěné v čase.  

V TOC přijměme zásadu: zdroje, pro které roztříštěnost v čase není újmou na 

efektivnosti, klidně rozdrobme na menší, a ty nechme pracovat paralelně. Zdroje, které 

pracují efektivně jen jako „jednoprocesorové“ (např. programátor), rozložme podle všech 

jejich činností a těm, které takto z téhož zdroje vznikly, zakažme, aby se v Ganttově 

diagramu projektu vyskytovaly „nad sebou“. To ovšem znamená příslušným činnostem (z 

hlediska čerpání daného zdroje – typicky člověka) určit jednoznačné priority. A to je hlavní 

oříšek naplánování projektu při použití TOC.  

Abychom mohli vybrané zdroje chránit před roztříštěností jejich činností, je nutné si 

k tomu vytvořit jistý „časový polštář“. Proto je výhodné plánovat odzadu, za předpokladu, 

že závěrečný termín je určen smysluplně, ambiciózně a dosažitelně. V TOC pracujeme na 

kritickém řetězu se součtem středních hodnot plus nárazník. Tak dostaneme „první verzi 

závěrečného termínu“. Uspořádáme činnosti a čerpání zdrojů odzadu, tedy s větším 

prostorem pro ochranu koncentrace zdrojů. Postup se ovšem musí opakovat, dokud 

závěrečný termín na kritickém řetězu zvětšený o nárazník není vyhovující.  

Někdy bude nutné zdroje posílit nebo projekt změnit, ne každé zadání je řešitelné. 

Velikost nárazníků lze snadno spočítat za předpokladu nezávislosti načítajících se činností 

a známých rozdělení pravděpodobností pro doby plnění jednotlivých činností. Tyto znalosti 

a jistoty zpravidla neexistují. Zkušenost manažera projektu může snáze otevřít prostor pro 

takové odhady délky řetězce – doby trvání projektu. 
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2.15.3 Řízení projektových rizik 

Co je to riziko? Hrozba a současně příležitost! V užším slova smyslu lze riziko 

definovat např. takto: 

• Riziko je pravděpodobnost, že nastane nějaká hrozba (hrozba, o jejíž existenci buď 

předem víme, anebo ani nevíme).  

• Riziko je pravděpodobnost, že se naskytne nějaká příležitost (příležitost, o jejíž 

existenci buď předem víme, anebo ani nevíme). 

Musíme se zaměřit na projekty v rámci jednoho podniku. Jedním z častých zdrojů 

rizika, ba přímo hrozeb, je nejen žádné, ale také chybné řízení rizik. Řízení rizik není jen 

banálním apendixem „velkého“ managementu. Není to práce, kterou dokáže dělat každý. 

Moderní standardy pro řízení rizik bohužel mohou v leckom vzbudit dojem, že stačí 

svědomitě dodržet literu takového standardu. Ale v realitě tomu tak není.  

Odstavec 5.10 ČSN ISO 10006 říká: „Management rizik projektu pojednává o 

nejistotách během projektu a vyžaduje strukturovaný přístup. Cílem procesů vztahujících se 

k rizikům je minimalizovat dopad možných negativních událostí a využívat všechny možné 

příležitosti pro zlepšování. Termín riziko v této mezinárodní normě pokrývá obě hlediska.“  

Proti stereotypu „důležité jsou hlavně hrozby“ zabojovala i teorie omezení: kritický 

řetěz má přece nárazník až na svém konci, a to právě proto, že činnosti, ze kterých se 

skládá, mohou skončit oproti plánu nejen později, ale i dříve. Odchylky v trvání činností 

jsou kladná i záporná čísla. Jinými slovy, časová rizika jednotlivých činností jsou nejen 

hrozbami, ale i příležitostmi. Nevidíme žádný dobrý argument proti tomu, abychom takto 

obecně sčítající se hrozby a příležitosti (tedy rizika) nechápali v rámci řízení projektu 

vždycky, nejen při využití kritického řetězu a jeho nárazníku. Hrozby a příležitosti jsou 

jako neoddělitelná siamská dvojčata. Snažíme-li se vylít z vaničky zlé siamské dvojče, 

pravděpodobně vyklopíme i to druhé. Ignorování tohoto faktu vede k horšímu řízení 

projektů a jejich rizik.  

 
 34 
  
 
 

 



3. Analýza problému a současné situace 

Development & Investment Inc. je hlavním akcionářem společnosti SCM Corporate. 

Hlavním záměrem držby akcií každého akcionáře je zhodnocení investovaných prostředků. 

Zisk je hlavním motivem podnikání, a to platí přirozeně i o finančním podnikání. Majitelé 

akcií chtějí svůj majetek zhodnotit v nejvyšší možné míře, aby cena akcií na burze rostla a 

oni případným prodejem získali více prostředků, než které původně do podnikání vložili.  

Burza cenných papírů je paralelně fungujícím světem se světem podnikání  a reálným 

prostředím, ve kterém se společnost SCM Corporate pohybuje. Na burze cenných papírů 

jsou akcie obchodovány, v případě Development & Investment Inc. se jedná o NASDAQ. 

Nicméně tetno svět ovlivňuje reálný život podniku prostřednictvím stanovování 

podnikatelských cílů. Majitelé uplatňují svoje majetkové právo vyplývající z držby akcií 

tak, že požadují po společnosti zisk a následně dividendy. Dividendy jsou podílem 

akcionáře na zisku podniku a jsou tedy dalším z hlavních motivů držby akcií. 

Valná hromada je nejvyšším statutárním orgánem akciové společnosti Development & 

Investment Inc. Na svém zasedání rozhoduje o stanovení cílů podnikání společnosti na 

příští období a tyto cíle formuluje. Obecně lze charakterizovat tyto cíle velmi jednoduše: 

• zvýšit hodnotu akcií, 

• zabezpečit trvalý růst ceny akcií, 

Při podnikání platí další jednoduché pravidlo, s co nejmenším investovaným majetkem 

dosahovat co nejvyššího zisku, nejlépe kontinuálně. Proto je také nutné nezvyšovat počet 

akcií.  

Dodatečná emise akcií by znamenala pro akcionáře snížení výnosu na akcii a nižší 

dividendy. K takovému kroku společnosti sahají v momentě, kdy potřebují dodatečný 

kapitál. Obvykle tato situace nastává, když je nutné investovat do rozšíření podnikatelských 

aktivit nebo pokrytí ztráty z podnikání. Pokaždé, když je představen záměr emitovat akcie, 

je velmi podrobně zkoumán důvod takového kroku a spolu s tím jsou zkoumány všechny 

možné alternativy, jak se tomuto kroku vyhnout.  
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3.1 Akciová společnost 

Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly, 

obchodovatelné akcie. Ty se kupují a prodávají na kapitálových trzích. Nákupem akcie se 

každý může stát podílníkem akciové společnosti čili akcionářem, čímž získává část celkové 

hodnoty společnosti, právo na dividendz a hlas na valné hromadě společnosti. Za ztráty 

společnosti ručí pouze svým podílem. Akciová společnost patří k nejrozšířenějším formám 

podnikání v zemích s liberálním hospodářstvím. 

Valná hromada je shromáždění všech akcionářů, nejvyšší orgán akciové společnosti. 

Ustavující valná hromada rozhodne o založení společnosti, další rozhodují pak například o 

změnách stanov, volí orgány společnosti, schvalují rozdělení zisku a účetní závěrku. Každý 

z akcionářů zde má počet hlasů, dle počtu vlastněných akcií. 

Účastí a hlasováním na valné hromadě se akcionář může podílet na rozhodování o 

společnosti, obvykle i na volbě jejího představenstva a podobně. Protože každá akcie 

znamená obvykle jeden hlas, může většinový akcionář, který vlastní „kontrolní balík“ akcií 

(v krajním případě přes 50%, obvykle však stačí i méně), o firmě rozhodovat sám. 

Představenstvo, také správní rada, je statutární orgán, který má za úkol řídit společnost 

v době mezi valnými hromadami, operativně rozhodovat a vést účetnictví. Obvykle je volí 

a odvolává valná hromada. 

Dozorčí rada je orgán, jehož úkolem je dohlížet na působnost představenstva, má 

povoleno kontrolovat účetnictví i všechny další doklady společnosti. Její členy vždy volí 

valná hromada. 

Kapitál obecně jsou postředky, jež nespotřebováváme, ale užíváme jich k vytváření 

zisku. Akciové společnosti získávají kapitál prostřednictvím emisí akcií a jejich prodejem 

na trhu cenných papírů, zpočátku za nominální hodnotu, která je na akcii vyznačena. 

Akcionáři je kupují, protože očekávají zisk jednak z vyplácených dividend, jednak z růstu 

tržní hodnoty akcie. 

Kapitálem jsou věcné statky, výrobní prostředky, peníze, cenné papíry, akcie, někdy i 

patenty, licence, jež jsou uplatněny v ekonomice a přinášejí svému vlastníkovi zisk ( ve 

formě úroků, podílu ze zisku, dividend apod.) Kapitálem se může stát i spotřební zboží, 

 
 36 
  
 
 

 



pokud není vlastníkem spotřebováváno, ale je za úhradu poskytováno jiným osobám. 

Zvláštní formou kapitálu je intelektuální kapitál. 

Jako investice se v ekonomii označuje ta část důchodu, která je vložena do kapitálu. 

Tedy do továren, nových přístrojů a dalších statků, které nepřinášejí okamžitý prospěch, ale 

umožní v budoucnu větší výrobu. Není to tedy například vklad peněz na účet nebo nákup 

akcií. 

Investice mají v ekonomii dvojí význam: 

• výše investic mají velký vliv na agregátní poptávku a zaměstnanost, 

• investice vedou ke kumulaci kapitálu. 

V běžné řeči se slovem investice označuje jakýkoli vklad, nejen majetkový ale také 

časový. 

3.2 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je kapitálová obchodní společnost, jedna z forem 

právnických osob. Společnost tohoto typu může založit jeden až padesát společníků. 

Obchodní firma společnosti musí obsahovat označení společnost s ručením omezeným 

(nebo jako zkratku s. r. o. či spol. s r. o.). Minimální zapisovaný základní kapitál je 200 000 

Kč, minimální výše vkladu společníka pak 20 000 Kč. Pokud je vklad nepeněžitý (tj. 

nemovitosti, akcie a jiné) musí jej ocenit soudní znalec. Společnost je založena v okamžiku, 

kdy se všichni její společníci dohodnou na obsahu společenské smlouvy a podepíší ji u 

notáře.  

Do podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být splaceny všechny 

nepeněžité vklady, emisní ážio a nejméně 30 % na každý peněžitý vklad; celková výše 

splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou nepeněžitých vkladů pak také musí činit 

alespoň 100 000 Kč. O vklad se stará správce vkladu jmenovaný společenskou smlouvou. 

Společnost vznikne zápisem do obchodního rejstříku. Mezi založením a vznikem ještě 

nemá právní subjektivitu. Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán 

nejpozději 3 měsíce od založení společnosti. 

V případě založení společnosti jediným společníkem existují jisté odlišnosti. Takováto 

společnost nemůže být založena jinou jednoosobní společností s ručením omezeným a 
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jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří těchto společností. 

Společnost je založena sepsáním zakladatelské listiny u notáře a do podání návrhu na zápis 

do obchodního rejstříku musí být splacen základní kapitál v plné výši. 

Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, společníci pak 

společně a nerozdílně ručí za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí 

vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zaplacením 

kterémukoliv z věřitelů ručení nezaniká ani se nesnižuje jeho rozsah. Zápisem splacení 

všech vkladů do obchodního rejstříku ručení společníků zaniká. 

Orgány společnosti jsou: 

• valná hromada, 

• jednatel, 

• dozorčí rada. 

Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti. Koná se nejméně jedenkrát ročně a 

schvaluje například rozdělení zisku, účetní závěrku, stanovy společnosti. Co se týče 

schválení účetní závěrky nebo rozdělení zisku, pak v případě, že společnost má pouze 

jednoho společníka, stačí „Rozhodnutí jediného společníka“ a není třeba svolávat valnou 

hromadu. 

Statutární orgán je jeden, nebo několik jednatelů, které vybrala Valná hromada z řad 

společníků či jiných fyzických osob nebo kteří byli jmenování při založení společnosti. 

Jednatel nebo jednatelé musí být uvedeni v obchodním rejstříku. 

Dozorčí rada je nepovinně vytvářený orgán, který dohlíží na činnost jednatelů, 

přezkoumává účetní závěrku a předkládá své zprávy Valné hromadě. 

Valná hromada Development & Investment Inc. rozhodla o trvalém dosahování cílů 

zvyšování hodnoty akcií a trvalého růstu ceny akcií bez dodatečného vkladu kapitálu. Tento 

cíl je vydaný na „generálské úrovni“ a je považován za misi nejvyššího managementu 

společnosti Development & Investment Inc. Tento cíl se následně stává úkolem nejvyššího 

managementu SCM Corporate. Konkretizace těchto cílů, tj. rozklad na jednotlivé úkoly 

relevantní pro každou přímo podřízenou úroveň managementu, je plně v kompetenci každé 

nadřízené úrovně managementu. Pravomoc a zodpovědnost za plnění těchto cílů se přenáší 

na každou podřízenou úroveň.  
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Základem pro takové rozhodnutí je finanční analýza SCM Corporate. Bylo rozhodnuto 

o provedení finanční analýzy všech poboček SCM Corporate. Finanční analýza má za úkol 

ukázat fianční zdraví podniku. Provedením byli pověřeni generální ředitelé, kteří tento úkol 

zadali finančním ředitelům.  

Finanční analýza byla provedena s použitím účetních výkazů, t.j. rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty. V SCM Czech Republic byla k dispozici dvě účetní období, rok 2006 a 2007. 

Analýza byla rozdělena do tří hlavních částí: 

• analýza zadluženosti, 

• řízení aktiv, 

• analýza rentability. 

3.3 Analýza zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem nebo 

jejich složkami. Ukazatele zadluženosti vypovídají o tom, kolik majetku podniku je 

financováno cizím kapitálem. Tyto ukazatele zajímají především investory a poskytovatele 

dlouhodobých úvěrů.  

Zadluženost není pouze negativní charakteristikou firmy. Její růst může přispět k růstu 

rentability vlivem působení finanční páky. Zvyšuje však riziko finanční nestability. 

Ukazatelé zadluženosti: 

 

                                           Cizí zdroje 
Celková zadluženost  =   ⎯⎯⎯⎯⎯ 
                                         Aktiva celkem  
 

Ukazatel se často nazývá „Ukazatel věřitelského rizika“, neboť v případě likvidace 

firmy roste riziko věřitelů úměrně růstu její zadluženosti. Věřitelé proto preferují nízký 

ukazatel zadluženosti. Vlastníci zase potřebují větší finanční páku, aby znásobili  svoje 

zisky. Mezi mírou zadluženosti a její platební schopností však neexistuje žádný přímý 

vztah. Jestliže je však ukazatel zadluženosti vyšší jak 50%, věřitelé vždy váhají 

s poskytnutím úvěru a zpravidla žádají vyšší úrok. 

 V zahraničí se výše tohoto ukazatele:  
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do 0,30 považuje za nízkou 

0,30 až 0,50 za průměrnou 

0,50 až 0,70 za vysokou 

nad 0,70 za rizikovou. 

                                                      Vlastní kapitál 
Koeficient samofinancování  =   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
                                                       Aktiva celkem 
  

Dává přehled o finanční struktuře podniku - do jaké míry jsou aktiva financovaná 

vlastním kapitálem. Je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti. Vyjadřuje finanční 

nezávislost firmy. 

Vzájemný poměr cizího a vlastního kapitálu závisí na nákladech, které s pořízením 

zdrojů souvisejí. Za cizí kapitál se platí úroky. Úrok je cenou cizího kapitálu. Úroky jsou 

tím vyšší, čím delší je doba, na kterou podnik zdroj získá, a čím větší je riziko, že věřitel o 

svoje prostředky přijde. 

Obecně tedy platí, že krátkodobé úvěry a výpomoci jsou zatíženy nižším úrokem, než 

střednědobé a zvláště dlouhodobé úvěry. Zároveň také platí, že finančně stabilní podnik je 

zvýhodněn nižším úrokem ve srovnání s podnikem z hlediska finanční stability 

problémovým.  

Za vlastní zdroje platí podnik podle právní formy podnikání podílem na hospodářském 

výsledku nebo dividendu. Pro podnik jsou vlastní zdroje bezpečným zdrojem, za nějž platí 

jen v závislosti na dosažení hospodářského výsledku, a to ještě podle rozhodnutí valné 

hromady nebo podle společenské smlouvy. 

Vlastník očekává, že jeho vklad bude zhodnocen ve vyšší míře, než kdyby uložil své 

peníze do banky, a zároveň podstupuje riziko, že v případě ztrátového hospodaření firmy 

nedostane za vklad zaplaceno. Proto za svůj vklad požaduje tedy vyšší cenu. 

Požadovaná hodnota je opět podle „Zlatých pravidel financování“ 50%. Opět však 

nelze z ekonomického hlediska určit žádnou optimální hranici. 
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                                           Cizí zdroje - finanční majetek 
Doba splácení dluhů   =   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
                                                    Provozní cash-flow 
                                            (Potenciální disp. cash-flow)   
  

Ukazatel udává po kolika letech by byl podnik schopen při stávající výkonnosti splatit 

své dluhy.  

Zahraniční hodnoty: 

Finančně zdravé podniky 3 roky 

Průměr průmyslu 4 roky 

Řemeslné živnosti 5 let 

Velkoobchod 6 let 

Maloobchod 8 let 

 

 
                                         EBIT      
Úrokové krytí  =   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
                                 Nákladové úroky 

  
EBIT (Earnings befor Interest and Taxes – zisk před úroky a daněmi) v účetní 

metodice odpovídá zhruba provoznímu hospodářskému výsledku. Ukazatel informuje o 

tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Prakticky část zisku vyprodukovaná cizím 

kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladů na vypůjčený kapitál.  

Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého zisku a na 

akcionáře nezbude nic.  

Bankovní standart je přibližně 3. Dobře fungující podniky mají tento ukazatel vyšší (6-

8). Při vysoké „úrokovém krytí“ a vysokém zisku je zdravá i vyšší „celková zadluženost“. 

 
                                                   EBIT + dl. splátky      
Krytí fixních poplatků  =   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
                                               nákl. úroky + dl. splátky  

  
Rozšiřuje předchozí ukazatel o stálé platby, hrazené pravidelně za používání cizích 

aktiv (např. dlouhodobé leasingové splátky). 
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                                                   Dlouhodobý cizí kapitál      
Dlouhodobá zadluženost  =   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
                                                          Celková aktiva  
  

Vyjadřuje, jaká část aktiv firmy je financována dlouhodobými dluhy. Napomáhá nalézt 

optimální poměr dlouhodobých a krátkodobých cizích zdrojů. Do dlouhodobých cizích 

zdrojů se zahrnují dlouhodobé obchodní závazky, úvěry a rezervy. 

 
                                          Krátkodobý cizí kapitál      
Běžná zadluženost  =    ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
                                                  Celková aktiva  
  

 

                                                Vl. Kapitál + dl. cizí kapitál      
Dlouhodobé krytí aktiv  =   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
                                                          Celková aktiva  
 

                                                                          

Dl. zadluženost        Dl. cizí kapitál 
k vloženému kapitálu  =   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
                                              Základní kapitál 

 

 

3.4 Řízení aktiv 

Měříme jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Když je aktiv více než je 

účelné, vznikají zbytečné náklady a snižuje se zisk. Když je aktiv málo, přichází podnik o 

možné podnikatelské příležitosti (např. odmítání zakázek) a přichází o výnosy, které by 

mohl získat.  

Ukazatele aktivity dávají důležité informace pro management i vlastníky. Ukazatele se 

počítají pro celková aktiva i pro jejich hlavní strukturní složky. 

   
                                                 Tržby       
Obrat celkových aktiv =   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯  
                                            Aktiva celkem  
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Udává počet obrátek celkových aktiv v tržbách za daný časový interval (zpravidla za 

rok). Doporučená hodnota  1,6 – 3. Pokud je hodnota ukazatele nižší než 1,5 je nutno 

prověřit možnosti efektivního snížení celkových aktiv. 

                                     
 
 
 
     
                                         Tržby  
Obrat stálých aktiv  =  ⎯⎯⎯⎯⎯           
                                       Stálá aktiva 
  

Měří využití stálých aktiv. Požadované hodnoty by měly být vyšší jak u ukazatele 

využití celkových aktiv. 

 

                              Tržby 
Obrat zásob  =  ⎯⎯⎯⎯ 
                             Zásoby 
 

Obrat zásob udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob firmy prodána a 

znovu uskladněna. Slabinou tohoto ukazatele je, že tržby odrážejí tržní hodnotu, zatímco 

zásoby se uvádějí v nákladových cenách (pořizovacích). Proto ukazatel často nadhodnocuje 

skutečnou obrátku.  

Doporučená hodnota je závislá na oboru výroby a zpravidla souvisí s oborovým 

průměrem. Nízký obrat zásob svědčí i o jejich nízké likviditě. Pokud ukazatel vychází ve 

srovnání s oborovým průměrem příznivý (vyšší), pak podnik nemá zbytečně nelikvidní 

zásoby, které by vyžadovaly nadbytečné financování. 

Při nízkém obratu zásob a nepoměrně vysokém ukazateli likvidity lze usuzovat, že 

firma má zastaralé zásoby, tzn. reálná hodnota je nižší než cena oficiálně uvedená v 

účetních výkazech. 
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                                       Průměrné zásoby           
Doba obratu zásob  =   ⎯⎯⎯⎯————   
                                              Denní tržby                         
 

           Průměrné zásoby * 360 
     =   ⎯⎯⎯⎯—⎯⎯——— 
                    Tržby 

 

Udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich 

spotřeby (jde-li o suroviny a materiál), nebo do doby jejich prodeje (u zásob vlastní 

výroby). U zásob výrobků a zboží je ukazatel rovněž indikátorem likvidity, protože udává 

počet dnů, za něž se zásoba promění v hotovost nebo pohledávky. 

Doba obratu zásob je v americkém –  maloobchodě  53 dnů. Průměrná doba obratu 

zásob v USA je 40 dnů. Ukazatel by měl mít co nejnižší velikost. 

 

 

                                                 Obchodní pohledávky 
Doba obratu pohledávek =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  
           (obchodních)                       Denní tržby  
 
                                                Obchodní pohledávky * 360     
                                           =   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯    
                                                                 Tržby  
 

Tento ukazatel vyjadřuje období od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, po které musí 

podnik v průměru čekat, než obdrží platby od svých zákazníků. Doba obratu pohledávek je 

užitečné srovnávat s dobou splatnosti faktur a s odvětvovým průměrem. 

Je-li delší než doba splatnosti, pak obchodní partneři neplatí své účty včas. Udržuje-li 

se tento trend déle, měla by firma uvažovat o opatřeních na urychlení inkasa svých 

pohledávek. 

Doba obratu pohledávek je ve velkoobchodě 60 dnů. 
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                                               Závazky vůči dodavatelům 
Doba obratu závazků  =   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  
                                                            Denní tržby  
 
                                               Závazky vůči dodavatelům * 360     
                                       =   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯    
                                                                 Tržby  
 

Tento ukazatel určuje ve dnech dobu, která uplyne mezi nákupem zásob a jejich 

úhradou. Finanční manažer tento ukazatel neustále sleduje, protože nákup na obchodní úvěr 

představuje peněžní prostředky, které podnik po určitou dobu zadržuje a využívá k 

uspokojování vlastních potřeb. Součastně je třeba zabezpečit, aby v době splatnosti byl 

podnik platebně schopný.  

3.5 Analýza rentability 

Ukazatele rentability poměřují zisk získaný podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž 

bylo užito k jeho dosažení. 
  

                         EBIT 
ROI =   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  
                Celkový kapitál 

  
 

Jedná se o ukazatel rentability vloženého kapitálu – ROI (Retun on investment). 

Protože nebere v úvahu daň, ani úroky je vhodný pro srovnávání různě zdaněných a 

zadlužených podniků. 

ROI > 0,15  velmi dobré 

ROI 0,12 – 0,15 dobré 

 

  

                 Hosp. výsledek po zdanění           
ROA =   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
                          Celková aktiva  
 

Jedná se o ukazatel rentability celkových aktiv – ROA (return on assets). 
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Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována (vlastních, cizích, krátkodobých, 

dlouhodobých). Hodnota ROA se hodnotí srovnáním s odvětvovým  průměrem. Slouží 

zejména pro hodnocení managementu. 

  

 

              Hosp. výsledek po zdanění  
ROE =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯      
                      Vlastní kapitál 

  
Jedná se o ukazatel rentability vlastního kapitálu – ROE (return on common equity). 

Míra ziskovosti z vlastního kapitálu je ukazatelem, jímž vlastníci (akcionáři, společníci 

a další investoři) zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos, zda se využívá s 

intenzitou odpovídající velikosti jejich investičního rizika. 

 Finanční páka musí být kladná (ROE > ROA), aby došlo ke zvýšení přínosu pro 

vlastníky. 

 

 

                                  Aktiva celkem             Cizí kapitál + Vlastní kapitál 

Finanční páka  =   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯   =   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
                                   Vlastní kapitál                         Vlastní kapitál 
 

Finanční páka je poměr ziskovosti vlastního kapitálu k ziskovosti celkového kapitálu –  

působí tzv. „vliv páky“.  

Pojem „páka“ je třeba chápat jako možnost zvýšení ziskovosti vlastního kapitálu 

připojením cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu. Pokud je úroková míra úplatných cizích 

zdrojů (náklady na cizí kapitál) nižší než ziskovost celkového úplatného kapitálu, roste 

ziskovost vlastního kapitálu při přílivu cizích zdrojů financování (jsou levnější). 

Je-li naopak ziskovost celkového úplatného kapitálu nižší než úroková míra úplatných 

cizích zdrojů financování, klesá s rostoucí zadlužeností ziskovost vlastního kapitálu. 
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                    Hosp. výsl. po zdaň. + nákl. úroky 
ROCE  =   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  
                      Vlastní kapitál + dlouh. závazky 
 

Jedná se o ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů – ROCE (return on capital 

employed). 

Tento ukazatel se používá k vyjádření významu dlouhodobého investování. Slouží 

k prostorovému srovnávání firem, zejména k hodnocení monopolních veřejně prospěšných 

společností. 

 

 

              Hospodářský výsledek     
ROS  =  ⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯ 
                            Tržby 
 

Jedná se o ukazatel rentability tržeb – ROS (return on sales). 

Druh hosp. výsledku volíme podle zaměření analýzy. 

 

Ostatní používané ukazatele rentability: 
 

           HV po zd. 
Rentabilita základního kapitálu =     ⎯⎯⎯⎯⎯   

            zákl. kap. 
 
 

HV po zdanění 
Rentabilita cizího kapitálu =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
         cizí kapitál 
 
 
 

     EBIT 
Rentabilita dl. cizího kapitálu =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

        dl. cizí kapitál 
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V podnikové praxi se používá ukazatel: 

 

Fin. výkon podniku = Hosp. výsl. před zdaněním + Nákl. úroky + Odpisy 

 

Při posuzování rentability v rámci finanční analýzy podniku musíme zohlednit vývoj 

faktorů, které na rentabilitu působí. 

 
Výsledné hodnoty finanční analýzy SCM Czech Republic 

Analýza Ukazatel Účetní 
období 2007 

Účetní 
období 2006 

Celková zadluženost 0.97 1.01 
Koeficient samofinancování 0.03 -0.03 
Úrokové krytí 11.58 -14.04 
Krytí fixních poplatků 11.58 -14.04 
Dlouhodobá zadluženost 0.00 0.00 
Běžná zadluženost 0.96 1.01 
Dlouhodobé krytí aktiv 0.03 -0.03 

Analýza 
zadluženosti 

Dlouhodobá zadluženost k 
vloženému kapitálu 0.00 0.00 

Obrat celkových aktiv 0.63 0.43 
Obrat stálých aktiv 10.11 5.71 
Obrat zásob 3.12 1.61 
Doba obratu zásob 6.95 6.97 
Doba obratu pohledávek 17.27 17.34 

Řízení aktiv 

Doba obratu závazků 8.69 8.72 
ROI 0.06 -0.04 
ROA 0.05 -0.03 
ROE 1.42 1.02 
Finanční páka 28.72 -32.92 
Index finanční páky 0.90 1.10 
ROCE 1.58 0.93 
ROS 0.08 -0.07 
Rentabilita základního kapitálu 137.03 -41.85 
Rentabilita cizího kapitálu 0.05 -0.03 
Rentabilita dlouhodobého cizího 
kapitálu 0.00 0.00 

Analýza 
rentability 

Finanční výkon podniku 50,408.68 -8,224.60 
 

V rámci analýzy zadluženosti je z výsledků zřejmé, že SCM Czech Republic nemůže 

spoléhat na bankovní úvěrování z důvodu výše indexu celkové zadluženosti. Tento ukazatel 

je vyšší, než limitní hodnota (0,70), která signalizuje vysokou rizikovost při posuzování 
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možnosti schválit bankovní úvěr. Zároveň koeficient samofinancování je velmi nízký, i 

přes fakt, že z ekonomického hlediska nelze přesně určit optimální hranici. 

Tyto hodnoty plynou z korporátního rozhodnutí  

Ukazatel úrokového krytí je vysoký, vyšší než ukazatel u dobře fungujících podniků 

(6-8). Tento ukazatel je rozšířen o ukazatel krytí fixních poplatků. Hodnota těchto 

ukazatelů je shodná, protože podnik pořizuje minimum vlastního kapitálu a soustředí se na 

provozování aktiv hrazených prostřednictvím provozního leasingu. Tím nedochází k růstu 

aktiv.  

SCM Corporate rozhodla na globální úrovni o pořizování vlastního majetku 

v minimální možné míře.  Důvodem pro toto rozhodnutí je fakt, že navyšování aktiv má 

vliv na výši zisku – navyšováním aktiv se zisk snižuje. Protože primárním podnikovým 

cílem je maximalizace zisku, je zřejmé, že podnik bude přijímat takové rozhodnutí.  

Dostatek aktiv na zajištění provozuschopnosti a splnění zákaznických potřeb SCM 

Czech Republic obstarává prostřednictvím provozního leasingu. Výhodou tohoto leasingu 

je dostupnost technologie nutné pro výrobu a provoz podniku a zároveň nenavyšování 

aktiv. 

Ukazatel obratu celkových aktiv dosahuje výše, která je výrazně pod doporučenou 

hodnotou (1,6 – 3). Hodnota 0,63 nebo 0,43 svědčí o vysokém použití celkových aktiv.  

Hodnota ukazatele obratu stálých aktiv má být vyšší než je hodnota obratu celkových 

aktiv. V tomto ohledu tento SCM Czech Republic obecný podavek splňuje. 

Hodnota ukazatele obratu zásob v roce 2007 je 3,12. Tato hodnota udává poměr mezi 

pořizovací cenou zásob a tržní hodnotou. Proto je lépe sledovat ukazatel doby obratu zásob.  

Hodnota ukazatele doby obratu zásob je téměř 7, tzn. průměrná doba obratu zásob je 

52 dnům. Tato hodnota odpovídá americkým maloobchodním měřítkům. Ale protože SCM 

Corporate se nesoustředí na maloobchod ale na velkoobchod, je tato hodnota považována 

za dobrou, ale neuspokojivou. SCM Corporate předepisuje neustále snižovat dobu obratu 

zásob s cílem dosáhnout průměru 40 dnů. 

Hodnota ukazatele doby obratu pobchodních pohledávek je 17, tzn. průměrná doba 

obratu pohledávek je 21 dnů. Tato hodnota odpovídá průměrné hodnotě v maloobchodě. 
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Doba obratu závazků je 8,7, tj. 41 dnů. Splatnost dodavatelských faktur je 

vyhodnocena jako příliš krátká. Protože financování podniku je závislé na krátkodobých 

pohledávkách, bylo rozodnuto o prodloužení splatností dodavatelských faktur. Globální 

požadavek je 60 dnů. 

V rámci analýzy rentability lze změřit zisk získaný podnikáním s výší zdrojů podniku, 

jichž bylo užito k jeho dosažení. Hodnota ukazatele rentability vloženého kapitálu (ROI) je 

0,06 v roce 2007 oproti roku 2006, kdy byl tento ukazatel záporný. Tyto dva ukazatele 

vykazují rostoucí tendenci, nicméně jejich výše není dostatečná, aby byl podnik ohodnocen 

jako dobrý. K tomu je potřeba dosáhnout hodnoty alespoň 0,12.  

Ukazatel rentability celkových aktiv (ROA) vychází z poměru hospodářského výsledku 

po zdanění s celkovými aktivy. Tento ukazatel by měl dosahovat nejvyšších možných 

hodnot. Nelze však stanovit jednoznačnou obecnou limitní hodnotu, popř. hodnoty, které 

by stanovily dostatečnou nebo vysokou ziskovost podnikových aktiv. Definice úspěšnosti 

podniku v rámci rentability celkových aktiv je možná pouze srovnáním s odvětvovým 

průměrem. V tomto případě však toto srovnání není dostupné. SCM Corporate stanovila 

pro management úkol zajistit neustále rostoucí rentabilitu celkových aktiv. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu  (ROE) je nejdůležitějším ukazatelem pro 

vlastníky podniku. Vyjadřuje efektivnost, s níž podnik využívá kapitál vlastníků, udává 

kolik procent čistého zisku připadá na jednotku vloženého kapitálu. Tento ukazatel 

vycházel v roce 2006 ze záporných hodnot a v roce 2007 z kladných. Vlastní kapitál byl 

zhodnocen 42 procenty oproti předchozímu období, kdy byl zhodnocen ve výši 2 procent.  

Ukazatel finanční páky vyjadřuje poměr ziskovosti vlastního kapitálu k ziskovosti 

celkového kapitálu. Hodnota ukazatele vyjadřuje poměr celkových aktiv k vlastnímu 

kapitálu. Index finanční páky musí být větší než 1, aby se vyplatilo používat cizí kapitál. Ze 

vztahu ROE / ROCE vyplývá, že index je v roce 2006 1,1 a je tedy doporučeno vzužít 

cizího kapitálu. Naproti tomu v roce 2007 je tento index 0,9 a je tedy doporučeno upustit od 

využití cizího kapitálu.  

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) jako ukazatel je využit v SCM Czech 

Republic jako informativní ukazatel. Dlouhodobé investování není preferovanou aktivitou 
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SCM Czech Republic, proto se využívá tento ukazatel především pro výpočet indexu 

finanční páky. 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) vyjadřuje poměr hospodářského výsledku po zdanění 

a tržeb. Z účetních výkazů je zřejmé, že podnik v roce 2006 hospodařil se ztrátou a 

rentabilita tržeb byla tudíž záporná. Naopak v následuícím roce dosáhl podnik kladných 

výsledků. Rentabilita tržeb byla 8 procent. Snahou podniku je dosahovat co možná nejvyšší 

rentability tržeb. Toho lze dosáhnout zvýšením obchodní marže. 

SCM Czech Republic s.r.o. zajišťuje materiál do výroby protřednictvím nákupního 

oddělení. Oddělení nákupu je společné pro všechny operativní složky businessu, každý 

nákupčí se věnuje jedné složce businessu. Celé oddělení je součástí operativního řízení. 

Kapacita tohoto oddělení je plně využita právě pro zajišťování materiálu pro výrobu. 

Kapacitou oddělení rozumíme počet zaměstnanců na určitých pozicích, plnících určité 

funkce. Co se týče výběru dodavatelů, má toto oddělení velmi omezenou kapacitu. 

Převážná většina dodavatelů byla převedena do databáze z mateřského závodu. To 

znamená, že výběr dodavatelů byl proveden v minulosti. V současnosti není v organizaci 

brněnského závodu žádné oddělení, které by se věnovalo výběru dodavatelů a práci 

s dodavateli na strategické úrovni. 

Problémem firmy SCM Czech Republic s.r.o. je absence procesu systematického 

monitorování dodavatelského trhu a výběru nejvhodnějšího dodavatele. Klíčovým slovem 

problému je slovo systematický. Monitorování trhu prováděno není, ale výběr dodavatele 

v případě nutnosti probíhá, a to na základě nákupních zkušeností zaměstnanců 

z předchozích zaměstnání. Jedná se tedy o víceméně náhodný výběr dodavatele, zcela chybí 

záruka, že vybraný dodavatel je ten nejvhodnější. Kriteriem pro výběr je „tento dodavatel 

to umí“. Není však vyřešena otázka kvality a je-li toto nákupní zadání pro tohoto 

dodavatele vhodné. 

Zjednodušeně lze konstatovat, že fáze předcházející výběru dodavatele zcela chybí. 
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4. Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví [14], jsou povinné výkazy: 

• rozvaha (bilance), 

• výkaz zisku a ztráty, 

• příloha, která vysvětluje a doplňuje informace, 

• účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o 

změnách vlastního kapitálu.  

Z přehledu pasiv v rozvaze lze vyčíst, že SCM Czech Republic financuje provoz 

prostřednictvím cizích zdrojů. Rozvaha jako statický účetní výkaz zaznamenává stav 

k jednomu okamžiku, konci a zároveň začátku účetního období. Výkaz cashflow by poskytl 

lepší přehled o pohybech provozním kapitálu. SCM Czech Republic cash flow v účetnictví 

nevykazuje. 

Na základě finanční analýzy a zjištění finančního zdraví podniku, je patrné, že podnik 

je závislý  na cizím kapitálu, především na krátkodobých pohledávkách.  

Krátkodobé pohledávky jsou všechny závazky, které budou vypořádány použití 

krátkodobých aktiv nebo vznikem jiných krátkodobých dluhů a u kterých se očekává, že: 

• budou uhrazeny v normálním průběhu provozního cyklu podniku, 

• budou uhrazeny v rámci 12 měsíců od data rozvahy. 

Krátkodobé pohledávky zahrnují: 

• závazky z nákupu zboží nebo služeb (vůči dodavatelům, zaměstnancům, státním 

institucím apod.), 

• částky přijaté předem za dodávky výrobků, zboží nebo služeb (výnosy příštích 

období, přijaté zálohy), 

• ostatní závazky (předpoklad, že budou uhrazeny do 1 roku nebo v rámci výrobního 

cyklu, např. splatné dividendy). 

Závazky z nákupu zboží a služeb jsou jedním z hlavních zdrojů provozního kapitálu 

SCM Czech Republic. Spolu se závazky vůči dodavatelům je zdrojem provozního kapitálu 

inkaso od odběratelů splatné dříve, než závazky vůči dodavatelům. 
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4.1 Nákupní cíle managementu SCM Czech Republic 

Kromě obecných cílů managementu SCM Czech Republic byly managementem 

SCM Corporate definovány tyto cíle v oblasti zajišťování materiálu: 

•  prodloužit splatnost dodavatelských faktur na 60 dnů, 

• snížit výši pracovního kapitálu, 

• snížit zásoby materiálu do výroby, 

• zvýšit flexibilitu dodávek materiálu do výroby, 

• snížit ceny nakupovaného materiálu o 10%, 

• zachovat nebo zvýšit kvalitu dodávaného materiálu do výroby, 

• snížit náklady na dopravu materiálu do výroby,  

• zvýšit výkonnost dodavatelského řetězce, 

• optimalizovat dodavatelské portfolio. 

Tyto cíle mají být splněny v roce 2008. Práce na realizaci těchto cílů započaly ihned 

po začátku roku 2008. Jako první krok byla provedena analýza zadaných úkolů. Cílem této 

analýzy bylo zjistit, které procesy a aktivity vedou ke splnění těchto cílů. Problémem SCM 

Czech Republic je absence procesu systematického monitorování dodavatelského trhu a 

výběru nejvhodnějšího dodavatele.  

Dále byl posouzen rozsah prací za účelem zjištění dostupné kapacity v současné 

podnikové struktuře, aby bylo možné tyto cíle splnit v plném rozsahu. Vypracování tohoto 

posouzení dostal za úkol vedoucí nákupního oddělení. Analýzou dostupné kapacity 

nákupního oddělení bylo zjištěno, že rozsah prací převyšuje současnou kapacitu. 

V oddělení nákupu jsou implementovány procesy zaměřené na zajišťování 

materiálu do výroby: 

• nahrávání zákaznického výrobního výhledu do informačního systému, 

• plánování výroby, 

• vystavování objednávek podle požadavků generovaných systémem MRP II., který 

je součástí informačního systému, 

• komunikace s dodavateli ohledně dodávek materiálu, 
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• komunikace s dodavateli ohledně reklamací dodávek (množstevních i 

kvalitativních), 

• reporting. 

 
Schéma procesu obstarávání materiálu do výroby 

 
 

Je tedy nutné zajistit dodatečnou kapacitu pro nové procesy a poskytnout těmto 

novým procesům prostor v organizační struktuře. Procesy, které jsou obsluhovány 

v současném oddělení nákupu mají výhradně taktický charakter.  

4.2 Úkoly 

Úkoly plynoucí z uložených cílů mají jiný charakter, a to strategický: 

• tvorba nákupní strategie podniku, 

• monitorování trhu dodavatelů (nákupní marketing), 

• budování vyjednávací pozice, 
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• výběr dodavatele, 

• implementace nových produktů, 

• započetí nákupního procesu u nových dílů, 

• hodnocení dodavatelů (měření výkonnosti dodavatelské základny), 

• zvyšování výkonnosti dodavatelské základny. 

4.2.1 Tvorba nákupní strategie 

Nákupní strategie podniku má za cíl dosažení těchto cílů:  

• zajištění nezávislosti na dodavateli, 

• ochrana know-how, 

• provádění průzkumu trhu dodavatele a jeho vývoje, 

• sledování konkurenční situace v rámci odběratelů. 

Tyto cíle musí být v souladu s podnikovou strategií. 

4.2.2 Monitorování trhu dodavatelů 

Monitorování trhu dodavatelů spočívá v těchto aktivitách: 

• tvorba databázových systémů firem, 

• prohledávání databázových systémů firem. 

Tvorba databázových systémů probíhá prostřednictvím sběru informací o 

potenciálních dodavatelích na základě: 

• současného dodavatelského portfolia, 

• kontaktu s profesními komorami,  

• prohledávání internetových stránek, 

• návštěv veletrhů, 

• doporučení. 

4.2.3 Budování vyjednávací pozice 

Budování vyjednávací pozice spočívá v akumulování požadavků s cílem nabídnout 

maximální možné množství homogenních produktů k odběru. Platí zde přímá závislost, a to 

čím vyšší množství máme k dispozici, tím lepší podmínky lze vyjednat. 
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4.2.4 Výběr dodavatele 

Výběr dodavatele je proces, který sestává z těchto činností: 

•  identifikace nákupních potřeb, 

• definice kvalifikačních předpokladů dodavatele, 

• širší výběr potenciálních dodavatelů, 

• konečná volba dodavatele. 

Konečná volba padne na toho dodavatele, který se nejvíce přiblíží kvalifikačním 

předpokladům. Kvalifikační předpoklady musí být v souladu s nákupní strategií podniku. 

4.2.5 Implementace nových produktů 

Implementace nových produktů je proces, kterého se musí zástupce nákupu 

účastnit. Jedná se zpravidla o projekt, jehož řízením se zabývá projektový tým. Každý má 

v týmu svoji roli, zástupce nákupu má tyto role: 

• sběr informací k identifikaci nákupních potřeb, 

• poradní hlas stran technologie, 

• plánování času dokončení nákupních úkolů. 

4.2.6 Započetí nákupního procesu u nových dílů 

Započetí nákupního procesu u nových dílů je iniciováno jako následný krok po 

implementaci nového produktu.  

4.2.7 Hodnocení dodavatelů 

Měření výkonnosti dodavatelské základny je statistické hodnocení výkonnosti 

dodavatele, potažmo celé dodavatelské základny. Výkonnost je podle EFQM definována 

jako „míra dosahovaných výsledků jednotlivci, skupinami, organizacemi nebo procesy“ 

[17]. 

Cílem systému hodnocení nabídek je dosažení stability dodávek a dodavatelských 

služeb. V této oblasti strategický nákup organizuje a vlastní proces hodnocení s ohledem na 

plnění cílů organizace, určuje kriteria hodnocení a sděluje dodavateli výsledky hodnocení. 
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Kritéria výběru a pro hodnocení nebývají totožná, jelikož při prvním kontaktu s 

dodavatelem některé údaje nelze vyhodnotit. Hlediska výběru byla zvolena tato: 

• technická, 

• ekonomická, 

• logistická, 

• komunikační, 

• způsobilost dodavatele (je předpokladem pro opakované zadání zakázky). 

Opakování hodnocení probíhá pravidelně a každý dodavatel musí dosáhnout 

alespoň minimální hranice 90% úspěšnosti, aby byl klasifikován jako způsobilý. 

V opačném případě je nutné s dodavatelem aktivně pracovat na zlepšení, aby při příštím 

hodnocení takového výsedku dosáhl. V případě, že dodavatel opakovaně nedosahuje 

požadovaných výsledků, je nutné změnit dodavatele.  

 
Formulář hodnocení dodavatele 

Month: Q4 Yr: 2007

Supplier Name:

Commodity:

5 4 3 2 1
Operational performance

Delivery 1.  On-time performance 97.00% >=98% >=96% >=94% >=88% <88% 5.00 4 95 ML

Quality 2.  Percentage of claims to total number of shipments 0.72% <=0.5% <=0.75% <=1.0% <=2.0% >2.0% 5.00 4 95 ML

Quality 3. Percentage of non-conformances, (not claims) 0.98% <=0.5% <=0.75% <=1.0% <=2.0% >2.0% 3.00 3 90 ML

4. Leadtime performance 99.70% >=99.5% >=99.25% >=99.0% >=98.0% <98.0% 4.00 5 100 ML

Responsiveness 5.  Delivery information provided on time and accurate (incl. reports) 4.00 4 95 ML

Customer Service
Responsiveness 6.  Customer Service readily available 2.00 5 100 ML

Technology 7. Track & trace information accurate Good Satisfactory Fair Poor Fail 1.00 5 100 ML

8.  Extra measurement - to be defined 1.00 3 90 ML

Management/Operations Support
Quality and Responsive9.  Corrective Action Responsiveness (Next day reaction) 2.00 4 95 ML

Actual

Total Weighted Average Points = 95.6

Maximum = 100.0 Target = 95.0

Qtr/year: Score: 90 95

Q1 89.5 90 95

Q2 92.4 90 95

Q3 95.2 90 95

Q4 95.6 90 95

Weight 
Factor

Supplier Signature/Title/Date

 

 
 

Previous scoresComments 

Data 
from

Customer Signature/Title/Date
 

Scoring Criteria
Score Total 

Points
Actual 
score

TQRDC-E   category

January 17, 2008

Solution Center:
Date of 

Assessment:

Supplier

plastics

Brno

Scores

75

80

85

90

95

100

Q1 Q2 Q3 Q4
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Pro rozlišení zvolených metrik jsou jednotlivým kriteriím přiřazeny váhy, při čemž 

tvrdým metrikám, např. plnění dodacích lhůt, byly přiděleny vyšší váhy než měkkým 

metrikám, např. ochota při komunikaci se zákazníkem. 

4.2.8 Zvyšování výkonnosti dodavatelské základny 

Zvyšování výkonnosti dodavatelské základny je proces následující po hodnocení 

dodavatelů. Je to systematická a kontinuální činnost vedoucí k poskytování lepších 

dodavatelských služeb, lepší kvality. Ideálního stavu prakticky nelze dosáhnout kvůli 

neustále se měnícím podmínkám.  

4.3 Návrh řešení 

Po zjištění současného stavu nákupních aktivit a identifikaci chybějících procesů, 

navrhuji implementovat nové oddělení, které by v rámci nákupu obhospodařovalo výše 

popsané chybějící procesy.  

Důvody pro implementaci nového oddělení strategického nákupu jsou: 

• nedostačující kapacita současného oddělení nákupu, 

• operativní zaměření nákupu (obstarávání materiálu do výroby a zajišťování dodávek). 

Doporučuji také stanovit plán implementace oddělení strategického nákupu formou 

projektu podle pravidel platných v SCM Czech Republic.  

4.4 Projetk implementaceStrategického nákupu 

Navrhuji sestavit projekt pro rok 2008, podle kterého bude implementován 

Strategický nákup, nové nákupní oddělení, zaměřené na monitorování trhu a volbu 

dodavatele a jeho rozvoj jako hlavní nákupní problém podniku. Fázi definování nákupního 

problému managementem SCM Czech Republic zahrnuji do projektu, protože toto 

rozhodování poskytuje základ pro implementaci nového oddělení.  
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Tabulka přehledu úkolů 

Úroveň Název úkolu 
Doba 
trvání Začátek Konec 

Předchozí 
akce Vlastník úkolu 

1 
Implementace 
Strategického nákupu 

70 
dny

28. duben 
2008 1. srpen 2008     

2 

Identifikace 
nákupního problému 
společnosti 4 dny

28. duben 
2008

1. květen 
2008   

Top 
Management[50%],
Vedoucí 
nákupu[50%] 

2 
Definice nákupního 
problému společnosti 5 dnů

2. květen 
2008

8. květen 
2008 2 Vedoucí nákupu 

2 

Stanovení 
teoretických 
východisek 5 dnů

9. květen 
2008

15. květen 
2008 3 Vedoucí nákupu 

2 Variantní návrh řešení 5 dnů
16. květen 

2008
22. květen 

2008 4 Vedoucí nákupu 

2 
Rozhodnutí o výběru 
řešení 3 dny

23. květen 
2008

27. květen 
2008 5 Top Management 

2 
Stanovení plánu 
implementace 3 dny

28. květen 
2008

30. květen 
2008 6 Top Management 

2 

Zahájení 
implementace 
Strategického nákupu 

45 
dnů

2. červen 
2008 1. srpen 2008 7   

3 

Jmenování oddělení 
Strategického nákupu 
(z interních zdrojů) 9 dnů

2. červen 
2008

12. červen 
2008   Top Management 

3 Personální obsazení 
35 

dnů
13. červen 

2008
31. červenec 

2008 9   

4 

Definice profilu 
strategického 
nákupčího 5 dnů

13. červen 
2008

19. červen 
2008   

Vedoucí Strat. 
nákupu[50%],Perso
nální 
oddělení[50%] 

4 

Rozhodnutí o výběru 
nových členů oddělení 
(z interních zdrojů) 

10 
dnů

20. červen 
2008

3. červenec 
2008 11 

Vedoucí Strat. 
nákupu,Top 
Management[50%] 

4 

Případný výběr 
nových členů oddělení 
z externích zdrojů 

30 
dnů

20. červen 
2008

31. červenec 
2008 11 

Vedoucí Strat. 
nákupu 

3 
Cíle Strategického 
nákupu 

13 
dnů

2. červen 
2008

18. červen 
2008 7   

4 Stanovení cílů 4 dny
2. červen 

2008
5. červen 

2008 7 Top Management 

4 

Rozpracování 
plánovaných cílů do 
jednotlivých komodit 4 dny

6. červen 
2008

11. červen 
2008 15 

Vedoucí Strat. 
nákupu 

4 
Ustanovení počtu 
členů oddělení 5 dny

12. červen 
2008

18. červen 
2008 16 

Vedoucí Strat. 
nákupu 

4 

Ustanovení 
organizační struktury 
oddělení 5 dny

12. červen 
2008

18. červen 
2008 16 

Vedoucí Strat. 
nákupu 
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3 

Stanovení postavení 
Strategického nákupu 
v organizační 
struktuře 4 dny

2. červen 
2008

5. červen 
2008 7 Top Management 

3 

Zahájení fungování 
oddělení 
Strategického nákupu 1 den

1. srpen 
2008 1. srpen 2008 13,12   

 

Fáze hodnocení současné situace a její řešení začala 28. dubna 2008 a skončí 

22. května 2008, kdy by měl být přijat návrh řešení a mělo by být rozhodnuto o 

implementaci Strategického nákupu. 

Zahájení implementace nového nákupního oddělení pod názvem Strategický nákup, 

by mělo padnout 27. května 2008. Jako první krok bude jmenován vedoucí oddělení.  

Tuto pozici navrhuji nabídnout vedoucímu nákupu. Začal by se tímto na plný 

úvazek věnovat implementaci a všem z toho plynoucím úkolům. 

Druhým krokem je personální obsazení. Nejdříve je nutné stanovit profil 

Strategického nákupčího. Na tomto úkolu bude vedoucí Strategického nákupu 

spolupracovat s personálním oddělením. Následuje vyhlášení interního a externího 

výběrového řízení na pozici Strategického nákupčího, tzn. že bude dána možnost stát se 

členem nového oddělení jak z interních zdrojů tak novým lidem. Interní zdroje jsou 

preferovány z důvodu znalosti SCM Czech Republic. Výběr presonálního obsazení by měl 

začít 13. července a skončit 31. července. 

Současně s personálním krokem je nutné stanovit cíle pro Strategický nákup. Tyto 

cíle vychází z finanční analýzy a z procesní analýzy provedené vedoucím nákupu.  

Jako třetí krok je nutné stanovit postavení Strategického nákupu v organizační 

struktuře SCM Czech Republic. Navrhuji postavit toto oddělení souběžně k současným 

procesům. Vznikla by tak projektově zaměřená podniková struktura.  

Zahájení funkce oddělení Strategického nákupu je naplánované na 1. srpna 2008. 

Vgrafickémznázornění průběhu projektu je červeně značena kritická cesta projektu. 

Kritická cesta vede přes analytické kroky, rozhodovací kroky do fáze implementace až po 

personální obsazení. Zde spatřuji největší hrozby pro úspěšnost projektu. 
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Grafické znázornění průběhu projektu 

 
  Strategický nákup bude fungovat ve dvou rovinách, v rovině vnitropodnikové a 

v rovině mimopodnikové. V rovině vnitropodnikové se bude projevovat jako 
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interdisiplinární, kdy kombinuje teoretické a praktické znalosti a dovednosti na úrovni 

technické, technologické, obchodní, personální, finanční a účetní.  

Stejné znalosti a dovednosti musí prezentovat zástupci tohoto oddělení také 

navenek vůči dodavatelům v takové míře, aby dosahovali stanovených cílů v oblasti 

navazování a rozvíjení vztahů s dodavateli a podporování operativní složky řízení podniku. 

Zástupci (zaměstnanci) oddělení strategického nákupu budou pečlivě vybíráni podle 

více kriterií, než je běžné u nákupčího v úrovni operativní. Nároky budou kladeny na 

znalosti v oblasti technické, ekonomické, managerské a společenské. Strategický nákupčí 

musí tyto znalosti a vlastnosti používat v obou rovinách své působnosti, tj. vnitropodnikové 

i vůči dodavatelům, protože jedná samostatně. Ze stejného důvodu je nutné soustředit se při 

výběru zaměstnanců také na předpoklad loajality vůči zaměstnavateli.  

V samostatném zastupování podniku je strategický nákupčí vystaven i jiným 

vlivům, než výhradně profesním. Jedná se o možnost výskytu korupce, jejímuž vlivu by 

měl být zaměstnanec ochoten a schopen odolat.  

V neposlední řadě je opět nutné zdůraznit prosazování vnitropodnikových pravidel, 

která musí obsahovat protikorupční překážky. Tato pravidla spočívají ve víceúrovňové 

kontrole předložených nabídek. Cílem je znemožnit výskyt jednstranného rozhodování o 

volbě vítězné nabídky a zároveň ochrana zaměstnanců strategického nákupu proti obvinění 

z korupčního jednání. 

Strategický nákup lze organizovat podle orientace: 

• na jednotlivé složky businessu, 

• komoditně. 

Orientace na jednotlivé složky businessu spočívá v zaměření strategického 

nákupčího na složku businessu, v jejímž rámci má zodpovědnost za všechny nakupované 

komodity. Výhodou je lepší kontakt s detaily konkrétní složky businessu.  

Komoditní řízení má výhodu v detailním zaměření nákupčího na jednotlivé 

nakupované komodity a především v maximalizaci nákupní síly podniku v rámci daných 

komodit. 
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5. Závěr  

Podařilo se úspěšně popsat nákupní procesy podniku SCM Czech Republic. Dále se 

podařilo analyzovat nákupní problém a popsat absenci procesů, které jsou nezbytné pro 

dosažení stability a zvyšující se výkonnosti dodavatelské základny. Situace, ve které jsou 

nákupní procesy v SCM Czech Republic je nadále neúnosná, protože se zvyšujícím se 

množstvím realizovaných produktů je nezbytně nutné mít vysoce kvalifikovanou a 

technologicky vybavenou dodavatelskou základnu. V opačném případě se podnik vystavuje 

neúměrnému riziku buď nízké jakosti produktů nebo vysoké závislosti na jednom 

dodavateli.  

Dodavatelská základna byla v minulosti transferována do Brna spolu s technologií a 

zavedenou podnikatelskou činností. Nebyl však brán zřetel na budoucnost nákupních 

procesů, především na volbu dodavatele a jeho rozvoj jako klíčový problém nákupu. 

Operativní nákup byl v pozici, kdy musel zajistit jak operativní část nákupu, tak část 

strategickou. Tyto dvě části jsou neslučitelné, nelze je realizovat v takovém rozsahu 

v rámci jednoho oddělení nákupu.  Každá z těchto částí je natolik rozdílná, že je nutné je od 

sebe oddělit, mají-li být korektně vykonávány. Důvodem je, že pobočka SCM Czech 

Republic roste, tzn. investuje do ní SCM Corporate. 

Nejdříve byla provedena finanční analýza, která odkryla neefektivní hospodaření se 

zásobami. Byly pořizovány na sklad vyšší zásoby, než bylo nutné, tím se snížila obrátka 

zásob pod hodnotu, kterou jinak lze dosáhnout, tzn. 52 dnů namísto určených 40 dnů. 

Zvýšením obrátky zásob dojde ke snížení pracovního kapitálu. 

Dále odkryla skutečnost, že SCM je financována formou krátkodobých pohledávek. 

Tato závislost je však nedostatečně podpořena obratem závazků, skutečnost je splatnost 

faktur v průměru 41 dnů. Je nutné tuto dobu prodloužit. Bylo tedy uloženo prodloužit 

splatnost faktur na 60 dnů pro všechny dodavatele.  

Byly identifikovány chybějící procesy, které by vedly ke snižování nákupních cen. 

S rostoucím objemem nakupovaných produktů lze předpokládat možnost získat dodatečné 

slevy nebo služby navíc bez navýšení cen.  
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Rostoucí objem produkce nabízí dobrou možnost optimalizovat portfolio 

dodavatelů. Lze vybrat nejvhodnější dodavatele a s těmi cíleně pracovat na vývoji 

partnerského vztahu dodavatel – odběratel. Optimalizace dodavatelského portfolia obsahuje 

snížení nebo zvýšení počtu dodavatelů dané komodity, trvalé zlepšování úrovně 

poskytovaných služeb, zvyšování kvality dodávaného materiálu a zvyšování výkonnosti 

dodavatelského řetězce. 

Jako řešení identifikovaných problémů jsem doporučil implementaci Strategického 

nákupu jako samostatného oddělení. Toto oddělení bude mít na starost realizaci 

podnikových cílů: 

• prodloužit splatnost dodavatelských faktur na 60 dnů, 

• snížit výši pracovního kapitálu, 

• snížit zásoby materiálu do výroby, 

• zvýšit flexibilitu dodávek materiálu do výroby, 

• snížit ceny nakupovaného materiálu o 10%, 

• zachovat nebo zvýšit kvalitu dodávaného materiálu do výroby, 

• zvýšit výkonnost dodavatelského řetězce, 

• optimalizovat dodavatelské portfolio. 

Řešení nákupních problémů prostřednictvím implementace Strategického nákupu 

vyšlo jako výhodnější řešení v porovnání se současným stavem, kdy tyto aktivity nebyly 

realizovány vůbec nebo jen v omezené míře. 

Protože je implementace doporučená k realizaci v roce 2008 bude možné měřit 

úroveň plnění stanovených cílů po uplynutí určité doby. Po úspěšné implementaci, tj. 

zahájení fungování Strategického nákupu od 1. srpna 2008, navrhuji zjistit trend plnění 

stanovených cílů k 31. prosinci 2008. 
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7. Seznam použitých zkratek a symbolů 

SCM Supply Chain Management 

DMAIC define, measure, analyze, improve, control 

EFQM nezisková organizace sdružující vice než 700 podniků 

ROS Return On Sales 

ROCE Return On Capital Employed 

ROE Return On Common Equity 

ROA Return On Assets 

ROI Retun On Investment 

NASDAQ National Association of Securities Dealers Automated Quotations

VDA Verband der Automobilindustrie

PPAP Part Production Approval Process

ISO International Organization for Standardization 

TQM Total Quality Management 

QMS Quality Management System 

MRP Manufacturing Resource Planning 

ČSN Československé státní normy 

SMART Specific, Measurable, Agreed to, Realistic, Time constrained 

CPM Critical Path Method 

TOC Theory Of Constraints  
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8. Seznam příloh 

1. Rozvaha – část aktiva 

2. Rozvaha – část pasiva 

3. Výkaz zisku a ztráty 
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9. Přílohy 

1. Rozvaha – část aktiva 

Běžné účetní období 

označ.   
a 

AKTIVA                                        
b 

řád.   
c 

Brutto     
1 

Korekce    
2 

Netto      
3 

Minulé 
úč.období      

Netto           
4 

  AKTIVA CELKEM       001 571,563 -19,195 552,368 268,930 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002     0   

B. Dlouhodobý majetek       003 48,251 -14,026 34,225 20,114 

B. I. Dlouhodobý nehmotný 
majetek         004 295 -150 145 241 

B. I.   
1. Zřizovací výdaje 005     0   

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 
    0   

3. Software 007 295 -150 145 241 

4. Ocenitelná práva 008     0   

5. Goodwill 009     0   

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010     0   

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 
    0   

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 
    0   

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek     013 47,956 -13,876 34,080 19,873 
B. II.  

1. Pozemky 014     0   

2. Stavby 015 4,322 -916 3,406 1,431 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 
43,374 -12,960 30,414 18,442 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017     0   

5. Základní stádo a tažná zvířata 018     0   

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019     0   

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 136   136   

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 
124   124   

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022     0   

B. III. Dlouhodobý finanční majetek     023 0 0 0 0 
B. III. 

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 
    0   

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 
    0   

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026     0   
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4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný 
vliv 027 

    0   

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028     0   

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029     0   

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 
    0   

C. Oběžná aktiva       031 506,541 -5,169 501,372 227,889 

C. I. Zásoby         032 113,361 -2,535 110,826 71,330 
C. I.  

1.  Materiál 033 64,977 -2,535 62,442 42,824 

2. Nedokončená výroba a polotovary 034     0   

3. Výrobky 035 8,807   8,807 15,735 

4. Zvířata 036     0   

5. Zboží 037 39,577   39,577 12,771 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038     0   

C. II. Dlouhodobé pohledávky     039 0 0 0 0 
C. II. 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 040     0   

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 
    0   

3. Pohledávky - podstatný vliv 042 
    0   

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 043 

    0   

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 
        

6. Dohadné účty aktivní 045 
    0   

7. Jiné pohledávky 046 
    0   

8. Odložená daňová pohledávka 047     0   

C. III. Krátkodobé pohledávky     048 286,338 -2,634 283,704 124,267 
C. III. 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 245,268 -2,634 242,634 111,580 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 
11,241   11,241   

3. Pohledávky - podstatný vliv 051 
24,135   24,135   

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 052 

    0   

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053     0   

6. Stát - daňové pohledávky 054     0   

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 
1,715   1,715 1,381 

8. Dohadné účty aktivní 056 
3,927   3,927 11,224 

9. Jiné pohledávky 057 52   52 82 

C. VI. Krátkodobý finanční majetek     058 106,842 0 106,842 32,292 
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C. 
IV.1. Peníze 059 86   86 75 

2. Účty v bankách 060 106,756   106,756 32,217 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061     0   

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062     0   

D. I. Časové rozlišení       063 16,771 0 16,771 20,927 
D. I.  
1. Náklady příštích období 064 16,771   16,771 20,927 

2. Komplexní náklady příštích období 065     0   

3. Příjmy příštích období 066     0   
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2. Rozvaha – část pasiva 

Označ.   
a 

PASIVA                                                
b 

řád.   
c 

Stav v běžném 
účet. období     

5 

Stav v 
minulém 

účet. 
období      

6 

  PASIVA CELKEM         067 552,368 268,930 

A. Vlastní kapitál          068 19,236 -8,170 

A. I.     Základní kapitál         069 200 200 
A. I.   
1. Základní kapitál 070 200 200 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071     

3. Změny základního kapitálu 072     

A. II. Kapitálové fondy         073 0 0 
A. II.  
1. Emisní ážio 074     

2. Ostatní kapitálové fondy 075     

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076     

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077     

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku   078 0 0 
A. III. 
1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079     

2. Statutární a ostatní fondy 080     

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let       081 -8,370 0 
A. 
IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 082     

2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 -8,370   

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)                       084 
27,406 -8,370 

B. Cizí zdroje         085 533,132 271,951 

B. I. Rezervy           086 5,287 0 
B. I.   
1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087     

2. Rezervy na důchody a podobné závazky 088     

3. Rezerva na daň z příjmů 089     

4. Ostatní rezervy 090 5,287   

B. II. Dlouhodobé závazky         091 0 0 
B. II.  
1. Závazky z obchodních vztahů 092     

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093     

3. Závazky - podstatný vliv 094     

4. Závazky ke společníkům, členům družstev a k účastníkům 
sdružení 095 
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5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096     

6. Vydané dluhopisy 097     

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098     

8. Dohadné účty pasivní 099     

9. Jiné závazky 100     

10. Odložený daňový závazek 101     

B. III. Krátkodobé závazky         102 527,845 271,951 
B. III. 
1. Závazky z obchodních vztahů 103 88,611 193,457 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 28,178   

3. Závazky - podstatný vliv 105 104,247   

4. Závazky ke společníkům, členům družstev a k účastníkům 
sdružení 106 

    

5. Závazky k zaměstnancům 107     

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108     

7. Stát - daňové závazky a dotace 109 25,924 9,404 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110     

9. Vydané dluhopisy 111     

10. Dohadné účty pasivní 112 280,862 33,124 

11. Jiné závazky 113 23 35,966 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci       114 0 0 
B. IV. 
1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115     

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116     

3. Krátkodobé finanční výpomoci 117     

C. I. Časové rozlišení         118 0 5,149 
C. I.   
1. Výdaje příštích období 119   5,149 

2. Výnosy příštích období 120     
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3. Výkaz zisku a ztráty 

Skutečnost v účetním 
období 

Označení   
a 

TEXT                                                           
b 

Číslo 
řádku 

c 

sledovaném     
1 

minulém     
2 

I. Tržby za prodej zboží 01 346,030 114,911 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 322,720 98,294 

+ Obchodní marže                                                          03 23,310 16,617 

II. Výkony                                                               04 1,237,262 165,775 

        II.    
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 1,237,985 163,943 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06 -723 1,832 

3. Aktivace 07     

B. Výkonová spotřeba                                                     08 1,014,375 162,403 

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 535,118 101,044 

B.         2. Služby 10 479,257 61,359 

+ Přidaná hodnota                                                 11 246,197 19,989 

C. Osobní náklady         12 169,697 21,638 

C.         1. Mzdové náklady 13 120,128 15,323 

C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14     

C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 41,575 5,391 

C.         4. Sociální náklady 16 7,994 924 

D. Daně a poplatky 17 380 195 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 12,299 1,726 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 74,384 1,389 

III.         
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku   20     

2. Tržby z prodeje materiálu 21 74,384 1,389 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 53,297 3,868 

F.         1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku    23     

2. Prodaný materiál 24 53,297 3,868 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období 25 9,402 1,054 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 1,641 479 

H. Ostatní provozní náklady 27 16,811 1,793 

V. Převod provozních výnosů 28     

I. Převod provozních nákladů 29     
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* Provozní výsledek hospodaření        30 60,336 -8,417 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31     

J. Prodané cenné papíry a podíly 32     

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     33 0 0 

VII.       1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 34     

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35     

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36     

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37     

K.  Náklady z finančního majetku 38     

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39     

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40     

M. Změna stavu rezerv  a opravných položek ve finanční oblasti 41     

X. Výnosové úroky 42 1,844 1 

N. Nákladové úroky 43 3,030 763 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 45,749 4,721 

O. Ostatní finanční náklady 45 58,068 3,771 

XII. Převod finančních  výnosů 46     

P. Převod finančních nákladů 47     

* Finanční výsledek hospodaření   48 -13,505 188 

Q.            Daň z příjmů za běžnou činnost     49 19,425 0 

Q.         1. -splatná 50 19,425   

2. -odložená 51     

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost     52 27,406 -8,229 

XIII. Mimořádné výnosy 53   5 

R. Mimořádné náklady 54     

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti     55 0 146 

S.         1. -splatná 56   146 

2. -odložená 57     

* Mimořádný výsledek hospodaření     58 0 -141 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59     

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)     60 27,406 -8,370 

**** Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)     60 46,831 -8,224 
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