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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy a zhodnocení rizik chemického 

výrobního druţstva v oblasti jednání s dodavatelem, logistiky a skladového hospodářství 

při zavádění nového produktu. V první části práce jsou popsána teoretická východiska 

z oblasti projektového managementu, analýzy a řízení rizik, jednání s dodavatelem, 

logistiky a skladového hospodářství. Druhá část je věnována analýze současné situace 

vybraného podniku a poslední část se zabývá jiţ konkrétním řešením, kdy jsou pomocí 

metody RIPRAN analyzována rizika v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahŧ 

při zavádění nového produktu. Cílem diplomové práce je na základě analýzy 

a zhodnocení rizik při zavádění nového produktu navrhnout doporučení pro sníţení 

jednotlivých rizik v oblasti jednání s dodavatelem, logistiky a skladového hospodářství.  

 

Abstract 

The diploma thesis is dealing with analysis and evaluation of risks of the co-operative 

society related to introduction of the new product concerning the field of negotiations 

with supplier, logistics and warehouse management. The first part describes 

the theoretical basis of project management, risk analysis and management, negotiation 

with supplier, logistics and warehouse management. The second part is dedicated 

to the analysis of the current situation of the selected company and the last part deals 

with risks in the area of supply-customer relationship using the RIPRAN method. 

The main goal of the diploma thesis is to propose recommendations for reduction 

of individual risks connected to the introduction of the new product in the field 

of negotiation with supplier, logistics and warehouse management. 
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Úvod 

Tématem této diplomové práce je návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu. 

Cílem je analyzovat a zhodnotit rizika podniku v oblasti jednání s dodavatelem, logistiky 

a skladového hospodářství při zavádění nového produktu. Dále je cílem negativní dopady 

finančně vyčíslit a navrhnout vhodná opatření ke sníţení rizik. 

 

Řízení rizik je oblastí zaměřující se na analýzu a sníţení rizika za pomoci rŧzných metod 

a postupŧ, které eliminují existující nebo odhalují budoucí faktory zvyšující riziko. V dnešním 

turbulentním prostředí je riziko charakteristickým prŧvodním jevem fungování organizace.  

Schopnost včas rozpoznat a efektivně řídit rizika je nedílnou součástí strategického řízení 

podniku. Společnosti, které nevyuţívají management rizik, riskují svoji stabilitu.  

 

Pro oblast analýzy a zhodnocení rizik při zavádění nového produktu do firemního portfolia 

jsem se zaměřila pouze na část tohoto obtíţného procesu a to na jednání s dodavatelem, 

logistiku a skladové hospodářství. Výběr vhodného dodavatele a efektivní řízení zásob je pro 

podnikové hospodářství klíčové. Význam skladového hospodářství stále roste, protoţe 

ovlivňuje náklady a také zákaznický servis. Efektivní logistika je cestou vedoucí ke zvýšení 

konkurenceschopnosti společnosti. 

 

Úvodní část práce je věnována literární rešerši. V první řadě jsou popsány metody 

projektového managementu, co to je samotný projekt a jak probíhá. V další části se zabývám 

rizikologií, souvisejícími pojmy a samotnou analýzou rizik a to zejména metodou RIsk 

PRoject ANalysis.  Stručně se také věnuji teoretickým poznatkŧm z oblasti jednání 

s dodavatelem, logistiky a skladového hospodářství. V poslední kapitole teoretické části 

je přiblíţena strategická situační analýza, kde jsou popsány metody analýz vnějšího 

a vnitřního prostředí společnosti.  

 

V další části práce je popsána současná situace vybraného podniku. Pro analýzu jsem zvolila 

výrobní chemické druţstvo, které je výrobcem drogistických výrobkŧ a prodejcem zboţí 

z oblasti dŧm a zahrada. Jsou zde také popsána specifika druţstva jakoţto podnikatelského 

subjektu. Pro zkoumání vnějšího okolí jsem vyuţila PEST analýzu. Analýza 

konkurenceschopnosti druţstva je zpracována pomocí Porterova modelu pěti sil. Vnitřní 

prostředí podniku je pak analyzováno dle sedmi faktorŧ, tzv. 7S, které jsou klíčové k úspěchu 

společnosti.  Na základě předchozích analýz je provedena SWOT analýza.  
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V poslední části práce je jiţ navrţeno vlastní řešení projektu. V první řadě je popsán projekt 

zavedení nového produktu se zaměřením na jednání s dodavatelem, logistiku a skladové 

hospodářství. Pro projekt je zde vyhotovena časová, zdrojová a nákladová analýza. Navazující 

analýza rizik je zpracována zmíněnou metodou RIPRAN. Rizika jsou kvantifikována 

jak slovně, tak i číselně. V konečně fázi jsou navrţena opatření ke sníţení vybraných rizik.  

 

Analyzovaná společnost nevyuţívá metod projektového managementu. Proto je také vhodné 

touto formou druţstvu ukázat, jak tyto metody zjednodušují plánování a řízení komplexních 

projektŧ. Základem úspěchu podnikání je umět dobře plánovat, organizovat a řídit. Projektové 

řízení představuje pomoc při překonávání problémŧ a dosaţení předem vytyčeného cíle.  

 

 



14 

 

Cíle práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout vybranému podnikatelskému subjektu 

doporučení pro sníţení rizik v oblasti logistiky, skladového hospodářství a jednání 

s dodavatelem. Doporučení budou vytvořena na základě analýzy rizik a jejich zhodnocení 

při zavádění nového produktu. V rámci analýzy rizik bude provedeno finanční vyčíslení 

moţných negativních dopadŧ. Nalezené poznatky a návrhy budou předloţeny vedení 

společnosti a navrţeny k implementaci.  

 

Dílčími cíli práce, které povedou k hlavnímu cíli, jsou: 

o vytvoření strategické situační analýzy, která slouţí k analýze vnitřního a vnějšího 

okolí firmy a napomáhá k zjištění všech relevantních faktorŧ, ovlivňujících činnost 

firmy; 

o tvorba analýzy časového harmonogramu; 

o zdrojová analýza, zahrnující lidské i materiálové zdroje; 

o analýza nákladŧ na činnosti projektu; 

o analýza rizik metodou RIPRAN; 

o finanční vyčíslení negativních dopadŧ.  

 



15 

 

Metody a postup zpracování 

Tato diplomová práce byla zpracována ve třech částech: teoretické poznatky, současná situace 

společnosti a vlastní návrhy řešení. 

 

V první části byla formulována teoretická východiska za pomocí literární rešerše. V rámci 

teoretických poznatkŧ byly definovány metody projektového managementu, včetně plánování 

projektu a analýzy rizik. Dále zde byly popsány metody pro situační analýzu podniku.  

 

V další části byla jiţ analyzována současná situace konkrétního podniku. V první řadě byl 

podnik představen a byla popsána jeho specifika. V druhé řadě byla vypracována strategická 

situační analýza. Konkrétně byla provedena analýza vnějších faktorŧ ovlivňujících pŧsobení 

podniku - PEST, kde byly analyzovány politicko-legislativní faktory, ekonomické faktory, 

sociální a demografické faktory a technologické faktory. Poté byla analyzována 

konkurenceschopnost daného podniku a to za pomocí Porterova modelu pěti sil, který 

zahrnuje analýzu stávající konkurence, potenciálních konkurentŧ, dodavatelŧ, odběratelŧ 

a substitučních produktŧ. Konečně bylo analyzováno vnitřní prostředí společnosti a to pomocí 

analýzy 7S, tedy nalezení klíčových faktorŧ úspěchu, mezi které patří styl vedení, strategie 

podniku, organizační struktura, systémy, spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty.  

Na základě předchozích analýz, PEST analýzy, Porterova modelu a analýzy 7S byla sestavena 

SWOT analýza. Byly vymezeny silné a slabé stránky společnosti, které byly seřazeny 

dle dŧleţitosti na základě párového srovnání. Dále byly vymezeny příleţitosti a hrozby, které 

byly seřazeny podle závaţnosti dopadu na základě čtyř nezávislých hodnocení.  Dle SWOT 

analýzy byla pak zvolena vyplývající strategie vhodná pro podnik. Data potřebná 

k představení podniku a ke zpracování strategické situační analýzy byla získána z veřejně 

dostupných zdrojŧ, informačních broţur společnosti a na základě rozhovorŧ se zaměstnanci.  

 

Poslední část diplomové práce je věnována realizaci strategie, která vyplynula ze situační 

analýzy. V této části je jednak představen projekt zaměřený na jednání s dodavatelem, 

logistiku a skladové hospodářství při zavádění nového produktu, ale taktéţ přímo nově 

zaváděný produkt. Poté je zde za pomocí softwaru MS Project zpracována časová analýza 

projektu včetně Ganttova diagramu. Dále zdrojová analýza projektu, zahrnující lidské 

i materiálové zdroje a nákladová analýza projektu a to vše jiţ v zúţené oblasti jednání 

s dodavatelem, logistiky a skladového hospodářství. Analýza rizik ve stejných oblastech byla 

zpracována pomocí metody RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis). V první řadě byla rizika 
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identifikována, zvlášť pro oblast jednání s dodavatelem a dohromady pro oblast logistiky 

a skladového hospodářství, jelikoţ jsou tyto oblasti vzájemně prolnuté.  Dalším krokem 

analýzy RIPRAN byla kvantifikace rizik. Rizika byla kvantifikována jak verbálním 

hodnocením, tak i číselně, kdy byly vyčísleny konkrétní hodnoty rizika na základě 

pravděpodobnosti a dopadu hrozby. Pro vybraná rizika byla navrţena opatření pro sníţení 

rizik, která budou navrhnuta k implementaci ve společnosti.  
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1 TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ 

1.1 Projektový management 

Projektový management je souborem pravidel, norem, doporučení, postupŧ, metod a nástrojŧ. 

Projektové řízení není jen samotným pouţívání metod a technik, je především filozofií, 

stylem práce a zpŧsobem myšlení.
1
 

 

Předmětem projektového řízení je projekt. Projekt představuje soubor aktivit, které je nutné 

naplánovat a provést tak, aby bylo dosaţeno vytyčeného cíle. Souhrnně tedy projektové řízení 

znamená dosahování změn, které je jak efektivní, tak i účinné. 

 

Cílem projektového managementu je tedy naplánovat a zrealizovat úspěšný projekt – tím je 

myšleno, dosáhnout vytyčeného cíle projektu v předem naplánovaném čase a s plánovanými 

náklady.
2
 

 

Projektový management charakterizují následující principy
3
: 

o systémový přístup; 

o systematický postup; 

o definování a strukturování problému; 

o výběr metod; 

o týmová práce; 

o vyuţití počítačové podpory; 

o integrace. 

 

Projekt je představován organizovaným pŧsobením základních pěti elementŧ projektového 

řízení, kterými jsou: 

o projektová komunikace – dorozumění všech účastníkŧ; 

o týmová spolupráce – kooperace dŧleţitá k dosaţení sdílených cílŧ; 

o ţivotní cyklus projektu – logický sled fází projektu; 

o vlastní součásti projektového managementu – techniky a nástroje řízení (organizační 

struktura, projektový tým, metodika, kontrola ad.); 

                                                 
1
 SVOZILOVÁ A., Projektový management: systémový přístup k řízení projektŧ, s. 17 

2
 DOLEŢAL J., Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardŧ, s. 16 

3
 DOLEŢAL J., Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardŧ, s. 16 
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o organizační závazek – manaţer řídící projekt, finanční a jiné zdroje, technologie ad. 

 

Veličiny, které vytváří hranice projektového prostředí, jsou předmět projektu, čas a náklady, 

pak také míra rizika a kvalita realizovaných výstupŧ.
4
 

 

Projektový management se od běţného operativního řízení liší dočasným přidělením zdrojŧ 

pro realizaci projektu a to jak zdrojŧ pracovních, finančních nebo technologických. Pokud 

je dosaţeno cílŧ projektu, projekt končí a zdroje jsou přesunuty.
5
 

 

1.2 Projekt 

„Projekt je představován jedinečnou množinou koordinovaných aktivit s vymezenými 

počátečními a koncovými body a realizovanou jednotlivcem nebo organizací s cílem 

dosáhnout specifických cílů v rámci definovaného časového rozvrhu, nákladů a výkonových 

parametrů.“
6
 

 

„Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má dán specifický cíl, jenž má být 

jeho realizací splněn; definováno datum začátku a konce uskutečnění; stanoven rámec 

pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.“
7
 

 

„Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo určitého 

výsledku.“
8
 

 

Termín projekt je často brán v projektovém řízení odlišně, ale všechny definice mají více 

či méně stejný smysl. Projekt je ve všech případech definován jako změna z výchozího stavu 

do stavu cílového.
9
  

                                                 
4
 SVOZILOVÁ A., Projektový management: systémový přístup k řízení projektŧ, s. 18 

5
 SVOZILOVÁ A., Projektový management: systémový přístup k řízení projektŧ, s. 20 

6
 CHVALOVSKÝ V., Řízení projektŧ aneb překáţkový běh na dlouhou trať, s. 17 

7
 SVOZILOVÁ A., Projektový management: systémový přístup k řízení projektŧ, s. 20 

8
 SVOZILOVÁ A., Projektový management: systémový přístup k řízení projektŧ, s. 20 

9
 DOLEŢAL J., Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardŧ, s. 17 



19 

 

Projekt je charakterizován typickými znaky: 

o cíl – projekt má jasný cíl či výsledek; 

o čas – projekt je časově omezený sled činností; 

o jedinečnost – neopakovatelný sled činností, který vyţaduje specifický zpŧsob řízení 

= projektové řízení.
10

 

Pokud projekt splňuje předchozí kritéria, je vhodné jej řídit pomocí nástrojŧ projektového 

řízení. 

 

Typickými projekty jsou například zavádění systému kvality, vývoj a zavádění informačního 

systému, stavebně-investiční akce, přesun organizace, vývoj nového produktu, inovace 

produktu ad. 

 

Optimální doba trvání projektu je 12 měsícŧ, delší doba trvání projektu je rizikovější a to jak 

ve sklouzávání v termínech, tak i nákladech. Taktéţ mŧţe dojít k vyhoření projektového 

týmu. Pokud se jedná o sloţitý projekt s dobou trvání delší neţ jeden rok, je vhodné 

jej rozdělit na několik podprojektŧ, které dohromady dosahují cíle komplexního projektu.
11

 

 

1.2.1 Cíle projektu 

Správná definice cíle projektu je jedním z klíčových faktorŧ úspěchu. Je to poměrně obtíţný 

proces, kdy příliš vágně definovaný cíl mŧţe znamenat, ţe projekt je poté realizován jinak, 

neţ bylo předpokládáno. Pomŧckou k dobré definici cíle je technika SMART. Podle 

této techniky by cíle projektu měly být: 

S – specific = specifický/konkrétní; 

M – measurable = měřitelný, abychom mohli určit, zda bylo dosaţeno vytyčeného cíle; 

A – agreed = akceptovaný/odpovídající – zainteresované strany se shodly a vědí, o co jde; 

R – realistic = realistický – je moţné cíle dosáhnout; 

T – timed = termínovaný/časově ohraničený. 

 

V projektech je vhodné nejen definovat celkový cíl, ale také veškeré dílčí cíle a i tyto cíle 

musí splňovat podmínku smart.
12
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V souvislosti s projekty a jejich cíli zacházíme vţdy se třemi základními pojmy – výsledky, 

časem a zdroji. Dohromady tyto tři veličiny tvoří tzv. trojimperativ projektového řízení, 

jehoţ účelem je optimální vyváţení těchto tří poţadavkŧ.  

 

Základním poznatkem je, ţe tyto veličiny jsou vzájemně provázané. Tedy například pokud 

se jedna z veličin změní a druhá musí zŧstat nezměněna, musí se odpovídajícím zpŧsobem 

změnit třetí z veličin. Cílem je většinou dosáhnout maximálních výsledkŧ za vyuţití 

co nejméně zdrojŧ a minimálního času.
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle DOLEŢAL J., Projektový management: komplexně, prakticky a podle 

světových standardŧ, s. 81 

 

1.2.2 Fáze projektu 

Fáze projektu je oddělený časový úsek v posloupnosti činností projektu, který je zřetelně 

oddělen od ostatních takových úsekŧ.  

 

Projekt jako celek mŧţeme rozdělit na několik fází řízení projektu, které dohromady tvoří 

ţivotní cyklus řízení projektu. V nejobecnějším pojetí lze fáze rozdělit na předprojektovou 

(přípravná, definiční), projektovou (realizační) a poprojektovou (vyhodnocovací) fázi. 

Toto pojetí odpovídá rozdělení na přípravu, realizaci a vyhodnocení.
14
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Obrázek 1 – Trojimperativ projektového řízení 
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Předprojektová fáze má za účel prozkoumat příleţitosti a posoudit proveditelnost daného 

záměru. V této fázi se zpracovávají dva hlavní dokumenty a to studie příleţitosti a studie 

proveditelnosti. Obecně by měla tato fáze odpovědět na strategické otázky projektu.
15

 

 

V projektové fázi dochází především k sestavení projektového týmu, vytvoření plánu a jeho 

realizaci. Samotná realizační fáze se dělí ještě detailněji na fáze zahájení, plánování, vlastní 

realizaci a ukončení. Při zahájení je rozhodnuto projekt realizovat, upřesnit cíle projektu, jeho 

účel, personální obsazení ad. Poté při plánování má jiţ projektový tým k dispozici konkrétní 

zadání a vytváří plán projektu – tzv. baseline. Poté následuje vlastní realizace projektu, kdy je 

projekt sledován a porovnává se jeho prŧběh s plánem. Projekt končí předáním výstupŧ 

a ukončením projektu.
16

 

 

Poprojektová fáze se zabývá zejména výstupy projektu. Projekt přináší řadu nových poznatkŧ 

a zkušeností, které lze vyuţít v dalších projektech. Toto vyhodnocení má za účel nalézt chyby 

a příště je neopakovat. Výsledky projektŧ se však ve většině případŧ dostavují aţ po uplynutí 

určité doby.
17

 

 

1.2.3 Projektový tým 

Pracovní skupina je definována jako dvě nebo více osob, které spolu spolupracují a to tak, 

ţe se vzájemně ovlivňují. Projektový tým je pracovní skupinou, jejíţ existence a činnost 

je podřízena společnému účelu.
18

  

 

Projektový tým je hlavní výkonný článek projektu. Je sloţen z osob, které jsou podřízeny 

projektovému manaţerovi, jsou pověřeny realizovat určitou jednotku práce a mají přesně 

definované zadání na poţadovaný výsledek.
19

 

 

Projektový tým je většinou jmenovaný napříč organizační strukturou ve shodě s maticovou 

organizační strukturou. Kaţdý člen projektového týmu má v projektu danou roli a pracovní 

místo je podle toho specifikované. Kaţdý z členŧ má vymezenou pravomoc a odpovědnost.
20
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Jednoduše řečeno hlavním úkolem projektového týmu je organizovat, řídit a vést projekt.
21

 

 

1.3 Plánování projektu 

1.3.1 Časová analýza projektu 

Plánování času v projektu je klíčovou součástí. Neprobíhá odděleně od ostatních činností, 

je třeba brát v potaz celý trojimperativ.  

 

Obvykle se začíná definováním činností určených k realizaci. Při definování činností 

se nezabýváme jejich sousledností, ale v tuto chvíli jde jen o jejich prostý výčet. Následuje 

seřazení těchto činností a to tak, ţe jsou mezi činnostmi hledány logické vazby. Existuje více 

druhŧ vazeb mezi činnostmi a to:  

o konec – začátek (finish-to-start FS): předcházející činnosti musí skončit, aby mohla 

začít následující; 

o konec – konec (finish-to-finish FF): předcházející činnosti musí skončit, aby mohla 

následující skončit; 

o začátek – začátek (start-to-start SS): předcházející činnosti musí začít, aby mohla začít 

následující; 

o začátek – konec (start-to-finish SF): předcházející činnosti musí začít, aby mohla 

skončit následující. 

 

Výsledkem procesu seřazení činností a grafickým znázorněním závislostí mezi činnostmi 

je síťový graf. Podle zpŧsobu znázornění činností rozlišujeme dva druhy: uzlově definovaný 

síťový graf a hranově definovaný síťový graf. V uzlově definovaném grafu jsou činnosti 

znázorněny jako ohodnocené uzly a orientované hrany představují závislost mezi činnostmi. 

V hranově definovaném grafu se pro znázornění činností pouţívají ohodnocené orientované 

hrany, uzly představují začátek a konec činnosti.
22

 

 

1.3.1.1  Metody časové analýzy projektu 

Metoda PERT 

Metoda PERT = Program Evaluation and Review Technique je jednou ze standardních metod 

síťové analýzy. Je zobecněním metody kritické cesty CPM. Cílem modelu PERT je takové 
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uspořádání činností, které zajistí dodrţení termínu dokončení projektu s dostatečně vysokou 

pravděpodobností. Základním rozdílem od metody CPM je ten, ţe doba trvání činnosti není 

přesně známa, je dána pouze určitou pravděpodobností.
23

 

 

Metoda spočívá ve výpočtu nejpravděpodobnější doby trvání. Činnosti jsou přiřazeny 

tři odhady délky trvání – optimistická (to), normální (tn) a pesimistická (tp). Výpočet 

očekávané doby trvání (T) je poté dán vzorcem: 

 

𝑇 =
to + 4tn + tp

6
 

 

Dále lze vypočítat rozptyl a další parametry. Tímto postupem lze pak pro jednotlivé činnosti, 

etapy i celý projekt spočítat pravděpodobnosti dokončení k určitým datŧm. 

 

Pokud byl síťový graf doplněn o dobu trvání, pak mŧţeme přistoupit k samotnému sestavení 

harmonogramu. Obvykle se postupuje metodou kritické cesty.
24

 

 

Metoda kritické cesty CPM 

Metoda kritické cesty CPM = Critical Path Method, patří mezi základní deterministické 

metody síťové analýzy. Pouţívá se zejména pro odhad doby trvání projektu. Doby trvání jsou 

obvykle známy podle minulých zkušeností. Cílem metody je stanovit dobu trvání projektu na 

základě délky tzv. kritické cesty. Kritická cesta je časově nejdelší moţná cesta z počátečního 

bodu grafu do koncového. Kritická cesta se tedy skládá z činností, na které by se manaţer 

projektu měl zaměřit nejvíce, pokud chce zabezpečit plynulé a včasné dokončení projektu. 

Metoda CPM umoţňuje efektivní časovou koordinaci dílčích, vzájemně na sebe navazujících 

činností v rámci projektu.
25

 

 

Při zjišťování časového rozvrhu se mohou u všech činností dle příslušných metod (CPM, 

PERT) vypočítávat termíny – nejdříve moţný začátek a konec a nejpozději přípustný začátek 

a konec, rezerva celková – časové období, o které je moţné se zpozdit, aniţ by byla narušena 

kritická cesta, rezerva volná – časové období, o které je moţné se zpozdit, aniţ by byl 
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opoţděn nejdříve moţný začátek následující činnosti, kritická cesta – nejdelší cesta, která 

udává nejkratší moţnou dobu realizace projektu.
26

 

 

Ganttův diagram 

V dnešní praxi se s předchozími síťovými grafy příliš nepracuje. Praktičtějším zobrazením, 

které kombinuje síťové grafy, je Ganttŧv diagram. Graficky znázorňuje naplánované 

posloupnosti činností v čase. Horizontálně se zobrazuje časové období, pro které se plánuje, 

vertikálně se zobrazují jednotlivé aktivity – kroky, činnosti nebo podprojekty v plánovaném 

pořadí.
27

 

 

Pro vytvoření časového harmonogramu je třeba přiřadit činnostem potřebné zdroje, ověřit 

dostupnost zdrojŧ v poţadovaných termínech, ověřit splnění termínŧ, finanční stránku 

a celkovou realizovatelnost plánu, vyhodnotit rizika plánu a provést nezbytné úpravy 

časového plánu.
28

 

 

1.3.2 Zdrojová analýza projektu 

Management zdrojŧ spočívá v plánování zdrojŧ, jejich identifikaci a v jejich přidělování 

s ohledem na potřebné schopnosti. Mezi zdroje jsou zahrnuti lidé, zařízení, infrastruktura 

(informační technologie, vybavení, informace, dokumenty, znalosti ad.) a jiné.
29

 

 

Cílem kapacitního plánování zdrojŧ potřebných k projektu je stanovení pracovních sil, 

zařízení ad., které jsou třeba k provedení dané činnosti. V praxi je prováděna zdrojová analýza 

zejména u těch zdrojŧ, které jsou kapacitně limitovány.  

 

Mezi procesy kapacitního plánování patří v první řadě určení potřebných zdrojŧ a nárokŧ 

na ně. Při určení potřebných zdrojŧ je podstatný časový plán projektu – prakticky kaţdé 

rozhodnutí o době trvání činnosti má vliv na zdroje. Pro zdrojovou analýzu je tedy podstatné 

v časovém plánu uvést nároky na druhy zdrojŧ a stanovit jejich celkové mnoţství. Poté 

následuje samotná analýza zdrojŧ projektu. Výstupy kapacitního plánování obvykle bývají 

v tabulkové nebo grafické podobě.
30
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Při plánování zdrojŧ je moţné pouţít několik metod odhadu: 

o analytický odhad – tj. porovnání projektu s databází a klíčovými tabulkami 

(na základě předchozích zkušeností); 

o konzultace s odborníky; 

o kalkulační schémata.
31

 

 

1.3.3 Analýza rizik projektu 

Prvním krokem procesu sniţování rizika je analýza. Analýza rizik je charakterizována jako 

proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu, tzn. stanovení rizik 

a jejich závaţnost.
32

 

 

Prvním úkonem prováděným v rámci analýzy rizik je analýza hrozeb a zranitelností. Kaţdá 

hrozba je hodnocena vŧči aktivu či skupině aktiv. Při stanovení úrovně hrozby 

se vychází z faktorŧ jako je nebezpečnost, motivace a přístup. Při stanovení úrovně 

zranitelnosti se vychází z faktorŧ citlivosti a kritičnosti. Při analýze hrozeb a zranitelnosti 

je potřeba brát v úvahu protiopatření a jejich vliv na sníţení hrozby a zranitelnosti. Dalšími 

úkony analýzy rizik je stanovení dopadŧ rizika a jejich pravděpodobnosti.  

 

Analýza rizik mŧţe být prováděna s rŧznou podrobností a to podle toho, k jakému účelu 

slouţí a jak dostupné jsou podkladové zdroje. Analýza rizik mŧţe být prováděna zpŧsobem 

kvalitativním, semikvantitativním, kvantitativním nebo jejich kombinací.  Kvalitativní 

analýza rizik uţívá slovního hodnocení. Stupně kvalitativního hodnocení by měly být 

přizpŧsobeny okolnostem. Většinou je kvalitativní analýza uţívána tam, kde chybí číselná 

data. U semikvantitativní analýzy jsou ke kvalitativní stupnici hodnocení přiřazeny hodnoty 

(bodová škála). Kvantitativní analýza vyuţívá číselné hodnoty, které jsou přesné. 

Pro vyhodnocení závaţnosti dopadu slouţí nejčastěji samotná hodnota aktiva nebo náklady 

potřebné na odstranění škod. Pravděpodobnost lze vyjádřit četností výskytu.  
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Posledním úkonem analýzy rizik je stanovení úrovně. Odhad rizika bývá obvykle vypočten 

dle následujícího vzorce: 

𝑅 = 𝐷 × 𝑃 

 

kde, R je úroveň rizika; D je závaţnost dopadu; P je pravděpodobnost výskytu.
33

 

 

1.3.3.1 Riziko a související pojmy 

Riziko je charakterizováno mnoha definicemi a to zejména dle oboru, existují skupiny definic 

technických, ekonomických a sociálních.  

 

Riziko je moţné chápat jako: 

o „nejistota vznikající v souvislosti s možným výskytem událostí“; 

o „nebezpečí vzniku nějaké újmy“; 

o ,pravděpodobnost vzniku příslušné újmy“; 

o ,možnost zisku nebo ztráty při investování, popř. podnikání“; 

o „možná nejistá událost nebo situace, která může mít záporný nebo kladný účinek 

na cíle projektu“; 

o a další.
34

 

 

Riziko vzniká vzájemným pŧsobením hrozby a aktiva. Pokud hrozba nepŧsobí na ţádné 

aktivum, nemusí být brána v úvahu. Stejně tak aktivum, na které nepŧsobí ţádná hrozba, není 

předmětem analýzy rizik.
35

 

 

Rizikologie 

Nauka či věda o riziku, pŧsobící hlavně v ekonomii a technice. Rizikologie je širokým 

oborem, který je obtíţné vymezit. Základní cíl rizikologie je definován následovně: „intuitivní 

rozhodování nahradit nebo alespoň doplnit rozhodováním založeným na systematickém 

přístupu k jevům, dějům a událostem, které se staly nebo které se očekávají“.
36
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Aktivum 

Aktivem je všechno, co má pro subjekt hodnotu. Aktiva se dělí na hmotná (nemovitost, cenné 

papíry, peníze ad.) a nehmotná (citlivé informace, autorská práva ad.). Hodnota aktiva je 

buď obecným vyjádřením vnímané ceny, nebo subjektivním oceněním.
37

 

 

Hrozba 

Událost, činnost nebo osoba, která má neţádoucí vliv a mŧţe zpŧsobit škodu. Úroveň hrozby 

se stanovuje dle nebezpečnosti, tedy schopnosti hrozby zpŧsobit škodu, přístupu, 

tzn. pravděpodobnosti, ţe se hrozba dostane k aktivu a motivace, tedy zájmu iniciace hrozby 

proti aktivu.
38

 

 

Zranitelnost 

Nedostatek nebo slabina analyzovaného aktiva. Vyjadřuje, jak citlivě pŧsobí daná hrozba 

na aktivum.
39

  

 

Protiopatření 

Proces, postup, prostředek a vše, co je navrţeno na sníţení pŧsobení hrozby, zmírnění 

zranitelnosti nebo dopadu hrozby. Protiopatření je navrhováno s cílem předejít vzniku škody 

nebo alespoň usnadnit překonání následkŧ vzniklé škody.
40

 

 

Újma a škoda 

Újma je obecný pojem nadřazený pojmu škoda. Újma je definována jako souhrnný výraz 

pro poškození a to hmotné, majetkové, fyzické ad. V rizikologii není újma předmětem 

specifického vyšetřování, pokud se nejedná o její hmotnou formu – škodu. Škoda 

je majetkovou újmou vznikající realizací nebezpečí. Škoda se vyjadřuje penězi či naturálními 

jednotkami.
41
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1.3.3.2 Přístupy k riziku 

Podnikatelské riziko je hodnoceno ze dvou stránek: 

o pozitivní – vyšší zisk a úspěch; 

o negativní – horší hospodářské výsledky.
42

 

 

Existují tři moţné přístupy manaţera k riziku a to averze, sklon k riziku a neutrální postoj. 

Pokud manaţer inklinuje k averzi, tak se vyhýbá rizikovým podnikatelským projektŧm 

a preferuje projekty s velkou jistotou výsledkŧ. Z toho vyplývá, ţe volí konzervativní 

strategii. V případě, ţe má sklon k riziku, vyhledává rizikové projekty, jeţ jsou spojeny 

s vysokým nebezpečím nepříznivých výsledkŧ, ale zároveň s vyššími zisky. 

Pokud má manaţer neutrální sklon k riziku, je jeho sklon k averzi a sklon k riziku 

v rovnováze.  

 

Postoj podnikatele či manaţera k riziku mŧţe být ovlivněn formou přípravy realizace 

rizikových projektŧ a vytvářením překáţek pro zvýšeně rizikové projekty.
43

 

 

1.3.3.3 Klasifikace rizik 

Dle Tichého neexistuje ţádné univerzální uspořádání nebezpečí a rizik do kategorií nebo tříd. 

Uspořádat lze rizika pouze v uţším okruhu, například v rámci jedné organizace či oboru. 

Rozdělit rizika lze na: 

o hmotné – měřitelné; 

o nehmotné – taktéţ psychologické; 

o spekulativní – podstupované s cíleným záměrem, moţnost zisku nebo ztráty; 

o čisté – realizace je vţdy nepříznivá, rozhodovatel se mu snaţí vyhnout, 

tzn. pouze moţnost ztráty nebo ţádné ztráty; 

o systematické/nesystematické – vztahuje se na několik projektŧ/jeden projekt; 

o pojistitelné/nepojistitelné – přenositelné/nepřenositelné na třetí osobu; 

o strategické – ve strategickém rozhodování („co se má dělat“); 

o operační – v operačním rozhodování („jak se to má dělat“); 

o odhadované – nelze numericky popsat;
44

 

o finanční – nepříznivé okolnosti zahrnují finanční ztrátu; 
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o nefinanční – nepříznivé okolnosti nezahrnují finanční ztrátu; 

o statické – příčina rizika se nachází mimo změny v ekonomice; 

o dynamické – příčina je ve změnách v okolí firmy nebo firmě samotné.
45

 

 

1.3.3.4 Řízení rizik 

Management rizik = řízení rizika je „kompletní proces zjištění, kontroly, eliminace 

a minimalizace nejistých událostí, které mohou subjekt ovlivnit“.
46

 

 

Řízení rizik je proces, při kterém se manaţer snaţí zamezit pŧsobení neţádoucích vlivŧ 

a naopak je umoţněno vyuţívat příleţitosti pŧsobení pozitivních vlivŧ. Řízení rizik 

je rozhodovací proces vyplývající z analýzy rizik.  

 

Řízení rizik projektu je rozděleno do následujících čtyř krokŧ, které by měly být prováděny 

opakovaně:
47

 

1. Rozpoznání rizika - zpŧsoby pro rozpoznání rizika jsou vytvoření a kontrola seznamu 

úkolŧ a časového plánu projektu, dále pak rozhovory s odborníky.  

2. Vyhodnocení rizika  

o určení úrovně tolerance, tzn. jaké náklady a zpoţdění jsou přijatelné; 

o přiřazení pravděpodobnosti jednotlivým rizikŧm, expertním odhadem 

nebo některou z metod řízení projektŧ (např. PERT); 

o přiřazení nákladŧ k jednotlivým rizikŧm – ztráta nebo ušlý zisk; 

o přiřazení priorit jednotlivým rizikŧm – na základě úrovně tolerance, nákladŧ 

na riziko a pravděpodobnosti, ţe k riziku dojde, pomocí těchto priorit se určuje, 

na která rizika je nutné se soustředit nejdříve. 

3. Vytvoření rizikových plánŧ 

o rozpoznání aktivačních procedur pro jednotlivá rizika (přičemţ aktivační 

procedury značí, ţe došlo nebo mohlo dojít k riziku); 

o stanovení plánŧ pro jednotlivá rizika – rizikové plány lze vytvářet třemi zpŧsoby: 

zmírnění rizika předem provedenými akcemi, sníţením dopadu rizika, reakcí 

na riziko rezervním plánem. 
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4. Sledování a řízení rizika – sledování seznamu určených poloţek tak, aby bylo zjištěno, 

zda se neobjevují aktivační procedury a v případě potřeby vyuţití rezervního plánu. 

 

Účinného řízení rizik mŧţe být dosaţeno v případě, kdy je jasně definována strategie 

společnosti, subjekt má funkční proces řízení rizik a management klade na řízení rizik dŧraz.
48

 

 

1.3.3.5 Metody analýzy rizik projektu 

V oblasti řízení rizik projektu existuje poměrně velké mnoţství specifických metod. 

Tyto metody lze rozdělit do dvou skupin a to metody zabývající se analýzou rizik produktu 

projektu a metody zabývající se analýzou rizik managementu projektu. První skupina slouţí 

pro řízení rizik vyplývajících z technické podstaty realizovaného produktu. Druhá skupina 

se zabývá riziky, která vyplývají z podstaty řízení projektu, avšak zvaţují i technická rizika.  

V dalších částech se budu zabývat pouze analýzou rizik managementu projektu. 

 

Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis) 

Jedná se o empirickou metodu pro analýzu rizik projektŧ. Autorem metody je Branislav 

Lacko. Metoda je zaměřena na zpracování analýzy rizika projektu, kterou je nutné provést 

před samotnou implementací. Metoda RIPRAN se skládá z fází přípravy analýzy rizika, 

identifikace rizika, kvantifikace rizika, sniţování rizika a celkového zhodnocení rizika. 

Činnosti jsou koncipovány jako procesy, které na sebe navazují.
49

 

 

1. Příprava analýzy rizika 

Cílem je připravit vše k provedení analýzy rizik dle metody RIPRAN. Vstupem je popis 

metody, formuláře a další pokyny a informace. Výstupem je časový plán provedení analýzy 

rizik, sestavení týmu a rozhodnutí o pouţitých stupnicích.
50

  

 

2. Identifikace rizika 

Cílem je nalezení hrozeb a scénářŧ. Tým sestavuje výstupní seznam hrozeb a scénářŧ, nejlépe 

ve formě tabulky a to po diskuzi a schválení textu hrozby a textu scénáře. Je to tedy postup, 
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kdy k hrozbě hledáme moţné následky. Ke kaţdé hrozbě by měly mýt přiřazeny všechny 

moţné scénáře, jako pomŧcku je zde moţné pouţít stromy rizik.
51

 

 

Tabulka 1 – Identifikace rizik 

Pořadové číslo 

rizika 

Hrozba Scénář Poznámka 

1. Konkrétní nebezpečí 

(např. uhodí blesk) 

Děj, který je zpŧsoben 

hrozbou (např. poţár) 

Doplňující text (např. blesk 

uhodí x-krát do roka) 

2. … … … 

Zdroj: vlastní zpracování dle DOLEŢAL J., Projektový management: komplexně, prakticky a podle 

světových standardŧ, s. 217 

 

3. Kvantifikace rizika 

Cílem je ohodnotit pravděpodobnost scénářŧ, velikost škod a vyhodnotit míru rizika. 

Tým se dohodne, zda určí hodnoty pravděpodobnosti a dopadŧ na projekt nebo zda určí 

klasifikační stupnice. Pak jsou doplňovány jednotlivé dvojice o hodnotu pravděpodobnosti 

a velikosti dopadu a je vypočtena hodnota rizika.
52

 

 

Tabulka 2 – Kvantifikace rizik 

Pořadové 

číslo rizika 

Hrozba Scénář Pravděpodobnost Dopad na 

projekt 

Hodnota 

rizika 

Poznámky 

ID … … xx%  = pst x dopad  

Zdroj: vlastní zpracování dle DOLEŢAL J., Projektový management: komplexně, prakticky a podle 

světových standardŧ, s. 219-220 
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V případě verbálního hodnocení je pouţito následujících tabulek, kdy je místo konkrétních 

čísel vyuţito dohodnutých zkratek dle jednotlivých tabulek. 

 

Tabulka 3 – Verbální hodnoty pravděpodobnosti 

Verbální hodnoty pravděpodobnosti 

Vysoká pravděpodobnost VP nad 66 % 

Střední pravděpodobnost SP 33 - 66 % 

Malá pravděpodobnost  MP pod 33 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle DOLEŢAL J., Projektový management: komplexně, prakticky a podle 

světových standardŧ, s. 219-220 

 

Tabulka 4 – Verbální hodnoty nepříznivého dopadu 

Verbální hodnoty nepříznivého dopadu 

Vysoký dopad VD  ohroţení cíle projektu 

 ohroţení konečného termínu projektu 

 moţnost překročení celkového rozpočtu projektu 

 škoda více neţ 20 % z projektu 

Střední dopad SD  ohroţení termínu, nákladŧ, zdrojŧ některé dílčí činnosti 

 mimořádné zásahy do plánu projektu 

 škoda přes 0,5 % do 20 % z celkové hodnoty projektu 

Malý dopad MD  dopady vyţadují určité zásahy do projektu 

 škoda do 0,5 % z celkové hodnoty projektu 

Zdroj: vlastní zpracování dle DOLEŢAL J., Projektový management: komplexně, prakticky a podle 

světových standardŧ, s. 219-220 

 

Tabulka 5 – Tabulka vazeb mezi dopadem a pravděpodobností 

Vazební tabulka pro přiřazení 

verbální hodnoty rizika 

Riziko MP SP VP 

MD MHR 

MHR 

SHR 

MHR 

SHR 

VHR 

SHR 

VHR 

VHR 

SD 

VD 

Zdroj: vlastní zpracování dle DOLEŢAL J., Projektový management: komplexně, prakticky a podle 

světových standardŧ, s. 219-220 
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Tabulka 6 – Hodnoty rizika a reakce 

Hodnota rizika a reakce 

VHR vysoká vyhnutí se riziku 

SHR střední tvorba rizikového plánu 

MHR malá akceptace 

Zdroj: vlastní zpracování dle DOLEŢAL J., Projektový management: komplexně, prakticky a podle 

světových standardŧ, s. 219-220 

 

4. Sniţování rizika 

Cílem je připravit opatření sniţující hodnoty jednotlivých rizik na akceptovatelnou úroveň. 

Pro kaţdou poloţku seznamu rizik se tým snaţí nalézt opatření, které by mohlo sníţit riziko 

na úroveň akceptovatelného rizika. Návrhy jsou opět zapsány do tabulky.
53

 

 

Tabulka 7 – Opatření sniţující rizika 

Pořadové 

číslo rizika 

Návrhy na 

opatření 

Nová hodnota 

rizika 

Náklady na 

opatření 

Zodpovědnost 

pro zajištění 

Poznámka 

ID …  Kč   

Zdroj: vlastní zpracování dle DOLEŢAL J., Projektový management: komplexně, prakticky a podle 

světových standardŧ, s. 220 

 

5. Celkové zhodnocení rizika 

Cílem je celkově vyhodnotit analyzovaná rizika projektu. Vyhodnotíme počet dílčích rizik, 

celkový součet hodnot rizik, časové rozloţení hodnot rizik v prŧběhu trvání projektu 

a hodnotu zbytkového rizika. Ţádné z rizik by nemělo překročit míru akceptovatelného rizika. 

Závěry analýzy a celá dokumentace jsou na závěr zkompletovány a celkové zhodnocení rizik 

se poté předává managementu firmy ke schválení.
54

 

 

1.3.3.6 Prevence rizika 

Z hlediska prevence rizik spojených s kontrakty mezi dodavatelem a odběratelem je vhodné 

mít v interních předpisech definované standardní postupy pro uzavírání smluv, z nichţ jasně 

plyne, kdo je za co zodpovědný, jak má probíhat proces před samotným kontraktem apod. 

Vhodné je také mít předem připravené vzorové smlouvy a jejich změny pro daný případ 
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konzultovat s odborníkem, případně si nechat smlouvu vţdy „na míru“ vytvořit od právního 

zástupce.
55

 

 

Dodavatelsko-odběratelská smlouva 

Dodavatelsko-odběratelská smlouva je smluvní typ, který nejčastěji nese prvky smlouvy 

kupní nebo smlouvy o dílo. Obvykle je uzavírána na dlouhé časové období a je uzavírána jako 

tzv. rámcová smlouva, na jejímţ základě probíhají dílčí obchody mezi partnery. Dodavatelské 

smlouvy velmi často obsahují odkaz na obchodní podmínky, které by měly být oběma 

stranám známy. 

 

Rámcová smlouva by měla obsahovat zejména předmět smlouvy, podmínky pro uzavírání 

dílčích objednávek (i proces vytváření a potvrzování), platební podmínky, splatnost, dodací 

podmínky, logistický proces, sankční ustanovení, ujednání, jak ukončit rámcovou smlouvu.  

 

Rámcová smlouva obsahuje tedy závazek odběratele odebrat sluţbu nebo zboţí v předem 

daném minimálním rozsahu. Oproti tomu je dán závazek dodavatele toto mnoţství dodat, 

a to v předem stanovené jakosti.
56

 

 

1.4 Jednání s dodavateli, logistika a skladové hospodářství 

Jednání s dodavateli sestává jak z psychické přípravy k jednání, tak i věcné přípravy. 

Psychická příprava je dána mentálními schopnostmi nákupčího, jako je výkonnost, kapacita 

znalostí a zkušeností, sebevědomí, vnímavost ad. Věcná stránka je dána nákupními cíli 

a strategií, na základě nichţ jsou pak vytvořeny mantinely vyjednávání s dodavatelem. 

Mantinely zahrnují znalost vlastní zakázky, včetně poţadovaných parametrŧ, znalost vlastní 

pozice a kompetencí, odhad vlastní vyjednávací moci, alternativy v jednání ad. V rámci 

organizační přípravy je třeba si specifikovat účastníky jednání, čas a dobu trvání jednání, 

místo a náklady s jednáním spojené.
57

 

 

Logistika se zabývá metodami řízení v oblasti zásob a úzce souvisí s plánováním. Jde o řízení 

dopravních a skladovacích činností organizace, která zahrnuje řízení materiálových, 
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informačních a finančních tokŧ.
58

 Cílem je, aby správný zákazník obdrţel ve správný čas 

a na správném místě, zboţí, které si objednal, ve správné kvalitě a mnoţství. Zároveň by měly 

být respektovány optimální náklady při realizaci materiálového toku.
59

 

 

Logistika je proces od počáteční zákaznické objednávky aţ po konečnou spotřebu zákazníka. 

Logistika obsahuje mnoho krokŧ od zákaznické objednávky, nákupu zboţí/spotřebního 

materiálu, výroby produktu, spravování skladu, balení produktu, transfer konečného 

výrobku do skladu či na distribuční místo, transfer zboţí konečnému spotřebiteli a konečně 

platbu od odběratele. 

 

Existuje mnoho metod logistiky: 

o FIFO – First In First Out: první do skladu, první ze skladu; 

o FEFO – First Expired First Out: první expirující, první ze skladu; 

o LIFO – Last In First Out: poslední do skladu, první ze skladu; 

o JIT – Just In Time: minimální zásoby a maximální kvalita; 

o ABC: rozdělení materiálŧ do tří kategorií 

o a jiné.
60

 

 

Skladové hospodářství je součástí logistického systému. Skladování zabezpečuje uskladnění 

produktŧ (surovin, dílŧ, zboţí či hotových výrobkŧ) v místě jejich vzniku, mezi místem jejich 

vzniku a v místě spotřeby. Poskytuje managementu taktéţ informace o stavu, podmínkách 

a rozmístění skladovaných produktŧ.
61

 

 

Skladové hospodářství umoţňuje sledovat stav zásob, pohyb zboţí, rychlost obratu, dobu 

skladování produktŧ apod.
62

 

  

                                                 
58

 PIENAAR W., VOGT J., WIT P., Business logistics management: theory and practice, s. 16 
59

 ŠTŦSEK J., Řízení provozu v logistických řetězcích, s. 75 
60

 VOORTMAN C., Global logistics management, s. 1 
61

 LAMBERT D. M., STOCK R. J., ELLRAM, L. M., Logistika, s. 12 
62

 TOMPKINS J., SMITH J., The Warehouse management handbook, s. 2 



36 

 

1.5 Strategická situační analýza 

Strategické řízení je souborem aktivit, které jsou zaměřené na formulování směrŧ dalšího 

rozvoje podniku v podobě strategie podniku. Strategické řízení je uskutečňováno 

prostřednictvím formování a implementování strategie. Strategie je souladem mezi vnitřními 

zdroji podniku a vnějším okolím a směřuje k tomu, aby byla dosaţena celková prosperita 

a úspěšnost společnosti.
63

 

 

Strategická analýza je základem pro formulování strategie. Analýza je rozloţením určitého 

komplexu na jednotlivé dílčí části. Postupuje od celku k částem. Cílem strategické analýzy 

je tedy identifikace, analýza a ohodnocení všech relevantních faktorŧ, u kterých 

se předpokládá, ţe budou mít vliv na konečné cíle a strategii podniku.
64

 

 

V případě analýzy vnějšího prostředí by mělo být zkoumáno makroprostředí, rysy trhu 

a strategie konkurence. Tato analýza slouţí k vyjasnění příleţitostí a ohroţení pro budoucí 

rozvoj podnikání. Analýza vnitřního prostředí má odhalit silné a slabé stránky podniku v jeho 

jednotlivých oblastech.
65

 

 

Obrázek 2 – Okolí podniku 

 

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/images/archiv/nezarazeno/070725_obrazek_61.gif 
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Analýza vlivŧ makroprostředí se zabývá identifikací faktorŧ, které pŧsobí na podnik 

na makro úrovni. Tyto faktory jsou zdánlivě vzdálené, ale mají souvislost s hrozbami 

a příleţitostmi v okolí podniku. Pouţívají se zde dvě metody – PEST analýza a metoda 

„4C“.
66

 Pro potřeby této diplomové práce bude dále rozebírána pouze PEST analýza.  

 

Analýza mikroprostředí se zabývá odvětvím s dŧrazem na konkurenční prostředí. Cílem 

je identifikovat síly a faktory, které činí odvětví více či méně atraktivním. Součástí analýzy 

mikroprostředí je analýza konkurence. Metodou pro identifikaci vlivŧ mikrookolí 

je tzv. Porterŧv model pěti sil.
67

 

 

Analýza interních faktorů slouţí k identifikaci zdrojŧ a schopnosti podniku reagovat 

na hrozby a příleţitosti vznikající v jeho okolí.  Metodou pro identifikaci interních faktorŧ 

je McKinseyho model „7S“ – kritické faktory úspěchu.
68

 

 

1.5.1 Analýza PEST 

Základní úlohou analýzy PEST je identifikace oblastí, jejichţ změna by mohla významně 

dopadat na podnik a odhadovat, k jakým změnám mŧţe dojít.
69

 

 

Metodou PEST analyzujeme následující faktory vnějšího prostředí:  

o politicko-legislativní – pŧsobení politických vlivŧ a národní, evropské a mezinárodní 

legislativy; 

o ekonomické – vliv místní, národní a světové ekonomiky; 

o sociální a demografické – sociální a kulturní změny, demografické charakteristiky; 

o technologické – dopady vyspělých technologií.
70

 

Kaţdá z těchto skupin v sobě obsahuje řadu faktorŧ makroprostředí, které rŧznou vahou 

ovlivňují analyzovaný podnik. 

 

K politicko-legislativním faktorŧm řadíme stabilitu politické situace, jak národní, 

tak i zahraniční, členství v Evropské unii, omezení exportu a importu, existence a funkčnost 
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podstatných zákonných norem (daňové zákony, zákon o obchodních korporacích, občanský 

zákoník ad.), legislativní omezení, ochrana ţivotního prostředí, ochrana spotřebitele a další.
71

 

 

Mezi ekonomické faktory řadíme základní faktory makroekonomické situace, kterými jsou 

míra inflace, úroková míra, hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, prŧměrná mzda, měnová 

stabilita a jiné.
72

  

 

Sociální a demografické faktory zahrnují vlivy ţivotního prostředí, velikost populace, 

prŧměrný věk a rŧst populace, ţivotní úroveň a styl, vzdělávací podmínky, charakteristiku 

trhu práce, kam patří míra nezaměstnanosti a další faktory.
73

 

Technologické faktory obsahují např. podporu vlády v oblasti výzkumu, moţnost a rychlost 

realizace nových technologií, morální zastarání či celkovou technologickou úroveň. Podnik 

by měl aktivně zastávat inovační činnost, tak aby se vyhnul zaostalosti ve vysoce 

konkurenčním prostředí.
74

 

 

1.5.2 Porterův model pěti sil 

Porterŧv model pěti sil ve své podstatě zkoumá konkurenční prostředí. Konkurence v daném 

odvětví je dána obecně funkcí pěti konkurenčních sil: 

o konkurenti v odvětví – rivalita mezi konkurenčními podniky; 

o potenciální konkurenti – hrozba vstupu nově příchozích na daný trh; 

o substituty – hrozba substitučních výrobkŧ; 

o dodavatelé klíčových vstupŧ – konkurenční síla pramenící z vyjednávací pozice 

dodavatelŧ; 

o odběratelé – konkurenční síla pramenící z vyjednávací pozice kupujících.
75
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Obrázek 3 – Model pěti sil 

 

Zdroj: SEDLÁČKOVÁ H., Strategická analýza, s. 35 

 

V případě, ţe pŧsobí na trhu velké mnoţství konkurenčních podnikŧ, není odvětví přitaţlivé. 

Dalším negativním faktorem je malý rozdíl mezi produkty. Vyplývající otázkou je, 

jak lze zlepšit pozici podniku vŧči konkurentŧm. 

 

Zda je podnik ohroţen vstupem nových konkurentŧ, je dáno především vstupními bariérami 

do daného odvětví. V případě, ţe vstupní i výstupní bariéry jsou nízké, pak je jednoduché 

na trh vstoupit i vystoupit a zpravidla jsou zisky malé, ale stálé. V opačném případě, kdy jsou 

vstupní i výstupní bariéry vysoké, je vysoký potenciál ziskovosti, ale také vysoké celkové 

riziko podnikání, z dŧvodu nesnadného opuštění trhu. Nejatraktivnější variantou jsou vysoké 

vstupní bariéry a zároveň nízké výstupní bariéry – málo podnikŧ mŧţe vstoupit na trh 

a v případě neúspěchu lze trh bez problémŧ opustit. 

 

Odvětví je taktéţ neatraktivní v případě, ţe zde hrozí nahraditelnost výrobkŧ. Substituty 

ovlivňují ceny a zisk, podnik se tedy musí zaměřit na sledování vývoje cen u substitutŧ. 

 

Trh není přitaţlivý ani v případě, kdy mají zákazníci příliš velkou vyjednávací moc. 

Zákazníci vyţadují vysokou kvalitu a více sluţeb za niţší cenu. Síla odběratelŧ se zvyšuje 

v případě, ţe výrobky nejsou diferencované, zákazník je citlivý na cenu a jestliţe tvoří 

výrobek pro zákazníka značnou část nákladŧ.  
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Pokud dodavatelé klíčových zdrojŧ zvyšují ceny i sniţují kvalitu dodávek, tak odvětví není 

atraktivní. Síla dodavatelŧ je dána jedinečností výrobku a tím, jak moc je pro odběratele vstup 

zásadní.
76

 

 

Cílem strategie je nalézt takové postavení v odvětví, ve kterém mŧţe podnik nejlépe čelit 

konkurenčním silám nebo mŧţe jejich pŧsobení obrátit ve svŧj prospěch. Znalost 

konkurenčních tlakŧ umoţňuje podniku odhalit přednosti a slabiny, zároveň mŧţe také 

podniku napovědět, v jaké oblasti přinášejí strategické změny největší efekt.
77

 

 

1.5.3 Analýza 7S 

McKinsey 7S je analytická technika pouţívaná pro hodnocení kritických faktorŧ úspěchu. 

Mezi hlavní faktory úspěchu patří strategie, struktura, systémy, styl řízení firmy, 

spolupracovníci (=skupina), schopnosti a sdílené hodnoty. Tyto faktory úspěchu společně 

tvoří rámec 7S faktorŧ firmy McKinsey.  

 

Obrázek 4 – McKinsey 7S 

 

Zdroj: SMEJKAL V., RAIS K., Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, s. 42 
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Strategie firmy 

Strategie vychází z vize firmy. Jedná se o aktivity, které firma činí proto, aby dosáhla určitých 

cílŧ. Firma se tedy dlouhodobě orientuje k jednomu či více dílčím cílŧm. Dle Portera 

rozlišujeme následující strategie:  

o cost leadership strategy – vŧdčí postavení v nízkých nákladech; 

o differentiation strategy – strategie odlišnosti poskytovaných sluţeb či produktŧ; 

o focus strategy – pozornost na náklady/diferenciaci.
78

 

 

Organizační struktura podniku 

Díky organizační struktuře mŧţe být dosaţeno optimálního rozdělení úkolŧ, kompetencí 

a pravomocí mezi zaměstnance společnosti. V modelu 7S je struktura chápána 

jako organizační uspořádání ve smyslu nadřízenosti a podřízenosti.
79

 

 

Základní typy organizačních struktur: 

o liniová struktura – přímá nadřízenost a podřízenost mezi útvary, centralizace 

pravomoci; 

o funkcionální struktura – jeden vedoucí je nahrazen několika specializovanými 

vedoucími – jasně definovaná odpovědnost; 

o liniově-štábní struktura – odborné činnosti provádí tzv. štáby – je spojením 

předchozích dvou struktur; 

o divizní struktura – samostatné divize; 

o maticové struktury.
80

 

 

Informační systémy 

K informačním systémŧm řadíme veškeré toky informací, které v organizaci probíhají, 

a to jak formální, tak i neformální. Slouţí k řízení kaţdodenní aktivity podniku a obsahují 

např. manaţerské informační systémy, komunikační systémy, kontrolní systémy, inovační 

systémy, systémy alokace zdrojŧ ad.
81
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Styl řízení 

Styl řízení vyjadřuje, jak management společnosti přistupuje k řízení a řešení problémŧ.  

Rozlišujeme tyto styly řízení: 

o autoritativní; 

o demokratický; 

o liberální. 

 

Spolupracovníci = skupina 

Lidé pracující pro firmu jsou zdrojem zvyšování kvality a výkonnosti podniku. Model 

7S chápe spolupracovníky jako lidské zdroje, jejich rozvoj, školení, vzdělávání, funkce, 

vztahy mezi nimi, chování ad.
82

 

 

Schopnosti 

Schopností se myslí profesionální znalost a kompetence nejen jednotlivých pracovníkŧ, 

ale také uvnitř organizace samotné. Pracovníci by měli rozvíjet své znalosti a schopnosti 

tak, aby byli schopni splnit své úkoly a cíle.
83

 

 

Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty – kultura firmy představuje názory, přístupy, hodnoty a představy, které jsou 

ve firmě všeobecně sdíleny a dodrţovány. Kultura představuje vnitřní atmosféru 

společnosti.
84

  

 

1.5.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je typ strategické analýzy stavu firmy, která poskytuje podklady 

pro identifikaci rozvojových směrŧ a aktivit, podnikových strategií a cílŧ. Analýza spočívá 

v rozboru a ohodnocení současné situace a stavu organizace (interní faktory) a současné 

situace okolí (vnější faktory).
85

 Ve SWOT analýze jsou rozlišeny dvě charakteristiky vnitřní 

situace podniku – silné a slabé stránky a dvě charakteristiky vnější situace podniku – hrozby 

a příleţitosti.
86
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Pro určení významnosti silných a slabých stránek společnosti lze pouţít metodu párového 

porovnání. Metoda je zaloţena na principu párového srovnání jednotlivých silných a slabých 

stránek a určení, která ze silných i slabých stránek je významnější. Preference se označí 

hodnotou 1 a nepreference 0. Pokud ki označuje počet preferencí i-tého kritéria, váha 

se stanovuje následovně 
87

:  𝑤𝑖 =
𝑘𝑖

 𝑘𝑗
 . 

 

Pro ohodnocení hrozeb a příleţitostí je moţné pouţít metodu bodovací. Přičemţ u této 

metody platí, ţe jednotlivá kritéria jsou ohodnocena přímo body z předem stanoveného 

intervalu nebo škály. Například analogicky se školním hodnocením: 𝑣𝑗 ∈  [1; 5].88
 

 

Výše uvedené analýzy okolí a vnitřních zdrojŧ jsou východisky pro syntézu, která směřuje 

k určení pozice podniku na trhu, která je podstatná pro tvorbu strategie.  

 

Obrázek 5 – Základní rámec SWOT analýzy 

 

Zdroj: GRASSEOVÁ M., Analýza podniku v rukou manaţera – 33 nejpouţívanějších metod 

strategického řízení, s. 297 
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Diagram analýzy SWOT 

Základním cílem SWOT analýzy je rozvíjet silné stránky a tlumit slabé stránky a zároveň 

být připraven na potenciální příleţitosti a hrozby. Sestavení diagramu SWOT analýzy 

umoţňuje systematičnost strategické volby.
89

 

 

Obrázek 6 – Diagram analýzy SWOT 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle SEDLÁČKOVÁ H. Strategická analýza, s. 79 

 

V nejpříznivějším kvadrantu, kdy se podnik setkává s mnoha příleţitostmi v okolí a zároveň 

má i mnoţství silných stránek by měl podnik volit rŧstovou aţ agresivně orientovanou 

strategii označovanou jako strategii „max-max“ nebo strategie SO (Strenghts 

a Opportunities). Tato strategie je zaloţena na ofenzivním přístupu z pozice síly 

a je to situace, která je cílem většiny podnikŧ.  

 

V kvadrantu, kde má podnik dostatek silných stránek, ale je vystaven nepřízni okolí, je volena 

strategie „min-max“ neboli strategie ST (Strenghts a Threats). Při této strategii jsou 

maximalizovány silné stránky a minimalizováno ohroţení. Vhodné je včas identifikovat 

hrozby a proměnit je na příleţitosti a to vyuţitím silných stránek. Výsledkem je diverzifikační 

strategie. 

 

V kvadrantu, kde má podnik mnoho příleţitostí, ale čelí velkému mnoţství svých slabých 

míst, volí podnik strategii „max-min“ – OW (Opportunities a Weaknesses). Strategie 

je zaměřená na eliminaci svých slabých stránek a ve větším vyuţití trţních příleţitostí. Jedná 

se o tzv. strategii turnaround. 
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Podnik nacházející se v nejméně příznivém kvadrantu, kde převaţují slabé stránky a současně 

na podnik pŧsobí mnoho rizikových faktorŧ, volí strategii „min-min“ – WT (Weaknesses 

a Threats). Podnik je orientován na minimalizaci slabých stránek i rizik. Jedná se o strategii 

obrannou.
90
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

2.1 Představení společnosti 

Na přání druţstva nebude v textu uvedeno jeho jméno a vybraná společnost bude označována 

jako XYZ.  

 

Druţstvo XYZ je chemické výrobní druţstvo. V současné době je významným výrobcem 

a dodavatelem širokého sortimentu drogistických výrobkŧ na českém trhu. Zejména se jedná 

o čisticí a kosmetické výrobky. Druţstvo se také zabývá prodejem zboţí rŧzného charakteru – 

doplňkového zboţí k drogistickým výrobkŧm a zboţí z kategorie dŧm a zahrada.  

 

Základní informace o podniku 

Obchodní firma:
91

  XYZ chemické výrobní druţstvo  

Sídlo:     Brno 

Právní forma:    druţstvo 

Základní kapitál:   50 000 Kč 

Členský vklad:  3 000 Kč 

Zpŧsob jednání:  Za druţstvo jedná navenek předseda druţstva. 

Začlenění dle CZ-NACE:
92

 20420: Výroba parfémŧ a toaletních přípravkŧ. 

    20: Výroba chemických látek a chemických přípravkŧ. 

    461: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v  

    zastoupení. 

    47: Maloobchod, kromě motorových vozidel. 

    49410: Silniční nákladní doprava. 

    7219: Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a  

    technických věd. 
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Specifika vybraného podniku 

Druţstvo se podstatně liší od obchodních společností, zejména principy, na nichţ 

je druţstevnictví zaloţeno. Jedná se o následující:  

 

o dobrovolné členství; 

o kolektivismus – druţstvo je společenství s neuzavřeným počtem členŧ a podstatným 

znakem je vzájemná spolupráce členŧ; 

o rozhodování na členské schŧzi – většina hlasŧ, rozhodují členové a ne kapitál, horní 

hranice členského podílu je proto omezena; 

o rovnost členŧ – stejná práva i povinnosti;
93

 

o zisk není primárním cílem druţstva - existuje proto, aby uspokojilo potřeby svých 

členŧ, popřípadě jiné skupiny lidí, zároveň jde druţstvu o to, aby o směřování podniku 

rozhodovali členové, ne kapitál; 

o podíly na zisku – v případě, ţe je druţstvo ziskové a rozhodne se, ţe rozdělí tento zisk 

mezi členy, odměňuje zejména ty, kteří se na tomto zisku významně podíleli; 

o členské vklady si v druţstvech zachovávají svoji nominální hodnotu a nejsou volně 

obchodovatelné, členové tudíţ nejsou nijak motivování k hospodářskému rŧstu 

druţstva; 

o existence nedělitelného fondu - jedná se o část majetku druţstva, která nepatří 

jednotlivým členŧm. Je zakládán pro případ hospodaření se ztrátou.
94

 

 

Druţstvo XYZ splňuje tyto principy omezeně. Zisk je jejich velmi podstatným cílem. Zabývají 

se však ve velké míře sociální politikou. Pro druţstvo je podstatné ponechat míru zaměstnanosti 

taková, jaká je. Počet zaměstnancŧ klesá s odchodem do dŧchodu, málokdy odchodem za lepšími 

mzdovými podmínkami. Téměř všichni zaměstnanci jsou členové druţstva, tudíţ rozhodují sami 

o sobě a volí předsedu druţstva. Taktéţ funguje tvorba nedělitelného fondu, z něhoţ druţstvo 

hradí ztrátu.95 
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2.2 Strategická situační analýza 

Strategická analýza se zabývá analýzou vnějšího okolí, oborového okolí a interních faktorŧ, 

pŧsobících na druţstvo XYZ. 

 

2.2.1 Analýza PEST  

Pro zkoumání vnějšího okolí, tzv. makroprostředí vyuţiju PEST analýzu. Podstatou PEST 

analýzy je identifikovat pro kaţdou skupinu to nejvýznamnější, co mŧţe ovlivnit společnost 

zvnějšku. Tyto vlivy nejsme schopni změnit, lze se tak vlivŧm pouze přizpŧsobit.  

 

Politicko-legislativní faktory 

Politicko-legislativní faktory zahrnují zákony, normy, vládní předpisy a další. Společnosti, 

které pracují v oblasti chemického prŧmyslu nebo vyuţívající nebezpečné chemické látky, 

jsou svázány řadou zákonŧ, vyhlášek a povinností. 

 

Druţstvo XYZ musí dodrţovat zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických 

směsích a o změně některých zákonŧ (chemický zákon). Tento zákon upravuje nakládání 

s chemickými látkami a přípravky. Povinnosti všech, kteří nakládají s těmito látkami, 

klasifikovanými jako toxické, ţíravé, karcinogenní atd., jsou stanoveny v zákoně č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví. Balení, označování a klasifikaci chemických výrobkŧ 

upravuje vyhláška č. 389/2008 Sb., jeţ je novelizací vyhlášky č. 232/2004 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích 

a o změně některých zákonŧ, týkajících se klasifikace, balení a označování chemických látek. 

Podnik má taktéţ vypracovaná vnitropodniková pravidla bezpečnosti při nakládání 

s chemickými látkami a přípravky. Dále má stanoven pravidla o ochraně zdraví a ţivotního 

prostředí. Při práci musí pracovníci výroby pouţívat ochranné pomŧcky, zejména pracovní 

obuv, oděv, rukavice, ochranné brýle a pracovní čepice. 

 

Dále se podnik řídí daňovými zákony, zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., zákonem 

o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., 

zákonem o účetnictví 563/1991 Sb., předpisy Evropské unie o chemických látkách a pro 

chemický prŧmysl a dalšími právními předpisy.  
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V roce 2016 se v České republice uskutečnily volby do zastupitelstev krajŧ a do 1/3 Senátu. 

Za celou Českou republiku získala 21,05 % hlasŧ politická strana Ano 2011, 15,25 % získala 

Česká strana sociálně demokratická, 10,55 % získala Komunistická strana Čech a Moravy, 

9,47 % získala Občanská demokratická strana.
96

 V roce 2017 dojde k parlamentním volbám 

a krajské volby jiţ naznačily, jaké strany budou mít u občanŧ České republiky preference. 

Dalším faktorem dotýkajícím se podnikání na území ČR je elektronická evidence trţeb, která 

se vztahuje na poplatníky daně z příjmŧ fyzických a právnických osob.   

 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory souvisí s vývojem ekonomiky. Tyto faktory významně ovlivňují nákupní 

chování celé společnosti. Řadíme sem HDP, nezaměstnanost, inflaci, vývoj ekonomiky 

a další. 

 

Tabulka 8 – Makroekonomické faktory 

2016 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 

Míra nezaměstnanosti 

(v %) 
6,4 6,3 6,1 5,7 5,4 5,2 5,4 5,3 5,2 5,0 - 

            
Celková nezaměstnanost 

(absolutní počet, v tis.) 
467,4 461,2 443,1 414,9 394,7 384,3 392,0 388,5 378,3 - - 

Míra inflace (v %) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 

 

Hrubý domácí 

produkt 
I.Q II.Q III.Q IV.Q celkem 

2016 (%) 3,1 2,5 1,9 - - 

2015 (%) 4,2 4,4 4,5 4,0 4,3 

2015 (mld.) 1104,2 1115,9 1125,2 1153,6 4477 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

o HDP  

Ve třetím kvartále roku 2016 vzrostla ekonomika České republiky o 1,9 %. 

V předchozích kvartálech roku 2016 docházelo k rŧstu o 3,1 % a 2,5 %. V číselném 

vyjádření je dobře vidět, ţe HDP v prŧběhu roku 2015 rostlo. Česká ekonomika 
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zrychluje svŧj rŧst, i kdyţ to tak na první pohled dle meziročního srovnání nemusí 

vypadat. Rŧst HDP nebyl zpŧsoben jen zahraniční poptávkou, ale také rostoucí 

spotřebou domácností a zvyšující se tuzemskou investiční aktivitou. 

 

o Nezaměstnanost 

Míra nezaměstnanosti v roce 2016 meziměsíčně klesala, přispíval k tomu rŧst 

ekonomiky a s tím spojený zájem společností o nové zaměstnance. Nejvyšší poptávka 

po zaměstnancích je dlouhodobě ve zpracovatelském prŧmyslu.  

 

o Inflace 

Pro prosperitu podniku jsou dŧleţité příznivé hospodářské poměry, mezi které patří 

i nízká a stabilní inflace. V případě, ţe je inflace vysoká nebo má rostoucí tendenci, 

znamená to velké nejistoty pro podnikové plánování. Firmy si tak nemohou být jisté 

budoucími náklady a výnosy. Ke konci roku 2016 dochází k rŧstu míry inflace. 

K rŧstu přispívá zdraţení potravin, pohonných hmot, ale také zavedení elektronické 

evidence trţeb a s tím související změna cenové politiky restaurací. Meziroční inflace 

v listopadu 2016, která dosáhla 1,5 % a překročila i očekávání ČNB o 0,5 %.
97

 

 

Sociální a demografické faktory 

Druţstvo XYZ se nachází na území Jihomoravského kraje, v okrese Brno – venkov. Druţstvo 

cílí na celou Českou republiku, v oblasti svého pŧsobení mŧţe mít však výhody. 

Z toho dŧvodu uvádím statistická data rozlišená územím od celé České republiky aţ po okres, 

kde se druţstvo nachází. Podle Českého statistického úřadu měla Česká republika ke dni 

31. 12. 2015 - 10 553 843 obyvatel, z toho 6 997 715 obyvatel v produktivním věku (15 – 

64 let). Počet obyvatel Jihomoravského kraje byl ke dni 31. 12. 2015 - 1 175 025 obyvatel, 

z toho 777 833 v produktivním věku. V okrese Brno – venkov bylo ke dni 31. 12. 2015 

celkem 215 311 obyvatel, v produktivním věku 141 006. Prŧměrný věk obyvatel 

České republiky ke dni 31. 12. 2015 činil 41,9 let. V Jihomoravském kraji byl k 31. 12. 2015 

prŧměrný věk 42 let a v okrese Brno – venkov poklesl a to na 40,8 let.
98
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Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu České republiky činil k 31. 12. 2015 6,24 %. 

V Jihomoravském kraji dosáhl tento podíl ke dni 31. 12. 2015 7,01 %. 99
  

 

Prŧměrná hrubá měsíční nominální mzda činila ve 3. čtvrtletí roku 2016 celkem 27 220 Kč, 

coţ je o 4,5 % (1 170 Kč) více neţ ve stejném období roku předchozího. Reálné zvýšení mezd 

za 3. čtvrtletí roku 2016 činí 4,0 %. Ve 3. čtvrtletí 2016 došlo taktéţ ke zvýšení 

spotřebitelských cen o 0,5 %. 

 

Technologické faktory 

Firmy neustále investují do nových technologií, tak aby zvýšily svoji konkurenceschopnost 

a byly schopné reagovat na prudký vývoj trhu. Druţstvo XYZ vlastní výrobní zařízení 

od 70. let a postupně se snaţí o jejich obnovu. Investice do výrobních linek jsou však vysoké, 

v řádech několika desítek milionŧ korun, a firma si nemŧţe dovolit obměnit všechny stroje. 

Druţstvo však investuje do pravidelné údrţby stávajícího zařízení. V současnosti firma 

uvaţuje o nákupu etiketovacího stroje na smrštitelné etikety shrink sleeve. K obalŧm 

chemických výrobkŧ se vztahuje řada norem, týkajících se ţivotního prostředí, reklamy 

a ochrany spotřebitele a Evropská unie často mění povinné informace uváděné na etiketě 

výrobku. Druţstvo těmito změnami přichází o jiţ vyrobené etikety, které nechává vyrábět 

v externí firmě ve velkém objemu z dŧvodu sníţení nákladŧ a musí tyto etikety přelepovat. 

Nejenţe firma ušetří tyto nenadálé náklady, ale také mŧţe vyuţít sluţeb externího designéra 

a nechat si navrhnout etiketu, která samotný produkt zatraktivní pro koncového zákazníka. 

Druţstvo mŧţe taktéţ zapracovat na vzhledu webových stránek a e-shopu, které pŧsobí 

v porovnání s konkurenčními podniky poněkud zastarale. 

 

2.2.2 Porterův model pěti sil 

Poterŧv model pěti sil slouţí k analýze konkurenceschopnosti v daném oboru.  

 

Stávající konkurenti 

Trh s chemickými výrobky je velmi rozsáhlý. Existuje mnoho malých, středních i velkých 

podnikŧ zabývajících se chemickou výrobou a prodejem doplňkového zboţí k drogistickému 

sortimentu. Konkurenční výrobky je moţné zakoupit ve všech drogeriích, na e-shopech 
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s kosmetickými výrobky, dokonce i v supermarketech. Tyto produkty jsou dodávány 

jak tuzemskými, tak i zahraničními výrobci. 

 

Mezi přímé konkurenty druţstva XYZ v České republice patří zejména následující chemická 

výrobní druţstva: 

 

o Severochema Liberec 

Druţstvo Severochema Liberec bylo zaloţeno v roce 1953, tudíţ má s druţstvem 

XYZ mnoho společného a prošlo podobným vývojem. Severochema Liberec 

se specializuje na téměř stejné druhy výrobkŧ, ke kterým patří produkt Iron – čistič 

oken, podpalovač Pepo, škrob a kosmetické výrobky. Druţstvo Severochema Liberec 

se na rozdíl od analyzovaného druţstva soustředí mimo jiné na exportní činnost, 

vyváţí výrobky do více neţ 15-ti zemí Evropy a Asie. Export činí okolo 20 % 

celkových trţeb druţstva.
100

  

 

o Detecha 

Druţstvo Detecha bylo zaloţeno roku 1954 a sídlí v Novém Městě nad Metují. 

Má tedy taktéţ dlouhou historii. Výrobní program současnosti je navázán na tradici 

a dlouholeté zkušenosti. Hlavními výrobními obory jsou nátěrové hmoty, jelení lŧj, 

dekorativní a zdravotní kosmetika Regina.
101

 

 

o Styl 

Výrobní druţstvo Styl bylo zaloţeno v roce 1950, sídlem je Praha. Druţstvo Styl 

vyrábí WC přípravky, bytovou chemii, prostředky na čištění kobercŧ, kuchyní 

a koupelen. Významná část výroby je určena pro export. Druţstvo cílí na obchodní 

řetězce, velkoobchody, oblast sluţeb (úklidové firmy, gastro, prŧmysl).
102

 

 

o Dŧbrava 

Výrobní druţstvo Dŧbrava bylo zaloţeno v roce 1960 a jeho sídlem jsou Valašské 

Klobouky. Výroba druţstva je zaměřena na tři výrobní oblasti, mezi které patří 
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bytová chemie a kosmetika, kartonáţ a galanterie. Druţstvo Dŧbrava je osobité tím, 

ţe 70 % zaměstnancŧ jsou zdravotně postiţené osoby.
103

 

 

Tyto podniky jsou velikostně a produktově podobné analyzovanému druţstvu a soupeří mezi 

sebou zejména pomocí nastavení cen. Podstatnou konkurenční výhodu tyto podniky vidí 

v kvalitě výrobku, která je v současné době pro zákazníka největší pobídkou ke koupi zboţí. 

Konkurenční podniky uvádějí ve svých výročních zprávách předpoklad, ţe v budoucím vývoji 

navýší prodeje či rozšíří sortiment nabízených produktŧ.  

 

Potencionální konkurenti 

Na trh mohou téměř bez omezení vstupovat nové konkurenční firmy. Nejedná se o příliš 

specifický trh. Určitou bariérou vstupu na trh jsou poměrně vysoké počáteční investice 

do výrobních zařízení. Z nově přicházející konkurence jsou hrozbou zejména společnosti 

ze zemí s niţšími náklady na výrobu, dané zejména mzdovou politikou, které přicházejí na trh 

s levnějšími variantami produktŧ. Druţstvo XYZ v těchto případech těţí zejména z kvality 

svého zboţí, nemŧţe však konkurovat cenově výhodnějším produktŧm ze zahraničí. Jedinou 

moţností je tak neustále zatraktivňovat zboţí pro koncové zákazníky.  

 

Dodavatelé 

Druţstvo XYZ je primárně výrobcem zboţí. Pro výrobu potřebuje dodavatele materiálŧ 

a dalších prostředkŧ. Na těchto materiálech je firma existenčně závislá, ţádný z vyuţívaných 

materiálŧ však není unikátní, jedná se o běţně vyuţívané látky. Materiály dodávají 

společnosti XYZ dvě oddělené společnosti, coţ sniţuje firmě riziko zastavení výroby 

při výpadku jedné z nich. Tím má firma zajištěno, ţe vyjednávací síla dodavatelŧ není tak 

vysoká. Externě také podnik vyuţívá dodávky obalových materiálŧ a etiket, pro tyto materiály 

má firma jednoho dodavatele, v tomto případě dosahuje úspor z rozsahu. Pro dodávky 

ostatního zboţí firma vyuţívá velkoobchodní dodavatele. Firma má s dodavateli vyjednané 

příznivé podmínky a vztahy jsou smluvně ošetřeny. 

 

Kupující = odběratelé 

Odběratelé druţstva XYZ se dělí na dvě skupiny. První z nich jsou maloobchody – drogerie, 

obchody se smíšeným zboţím a obchody s pracovními a kancelářskými potřebami. 
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Maloobchodníci tvoří 95 % z odběrŧ. Zbývajících 5 % odběratelŧ jsou zákazníci e-shopu, 

který podnik spravuje. Koncovými zákazníky jak v oblasti drogerie, tak i zahrady a domu jsou 

zejména ţeny a to všech věkových kategorií. Kosmetiku kupují ţeny převáţně vyššího věku.  

 

Vzhledem k tomu, ţe firma prodává nediferencované produkty a je moţné tyto produkty 

nahradit mnoha substituty, je vyjednávací síla zákazníkŧ vysoká. Podnik tak musí 

této neustále vzrŧstající hrozbě čelit a to zejména cenovou politikou a aktivními reakcemi 

na trendy trhu.  

 

Substituty 

Druţstvo XYZ vyrábí tři druhy výrobkŧ, které se dají rozdělit na oblasti drogerie, dŧm 

a zahrada a kosmetické výrobky. Do drogerie lze zahrnout čisticí prostředky, výrobky 

na ošetření nábytku, prostředky na odstraňování vodního kamene, změkčování vody, čištění 

WC a čisticí krémy pro domácnost. Substituty těchto výrobkŧ je moţné nalézt v drogeriích, 

smíšeném zboţí i supermarketech. Na trhu existuje nepřeberné mnoţství náhrad těchto 

výrobkŧ. Všechny výše zmíněné konkurenční podniky nabízejí srovnatelné výrobky. 

V sortimentu oblasti dŧm a zahrada lze nalézt mnohoúčelová lepidla, hnojiva a prostředky 

na ochranu stromŧ. Opět je moţné tyto výrobky zakoupit ve specializovaných hobby-

marketech či větších zahradnictvích. Dalším sortimentem je kosmetika, která nabízí vlasovou 

a pleťovou kosmetiku, studenou vlnu, krémy na ruce a odlakovače na nehty. Opět se jedná 

o běţné zboţí, nakoupitelné v jakémkoliv obchodním domě, drogerii apod.  

 

2.2.3 Analýza 7S  

Jedná se o analýzu, která umoţňuje nalézt klíčové faktory úspěchu. Mezi sedm faktorŧ 

ovlivňujících vnitřní prostředí firmy patří: styl vedení, strategie, struktura, systémy, 

spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty.  

 

Styl vedení 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o druţstvo, převládá zde participativní styl vedení. 

Zaměstnanci podniku jsou zároveň členy druţstva a volí si předsedu. Představenstvo tak nemá 

absolutní rozhodovací moc. Předseda druţstva před významným rozhodnutím svolává 

představenstvo a na rozhodování mají svŧj podíl i zaměstnanci. Předseda usměrňuje 

rozhodovací proces a snaţí se vést členy druţstva k rozhodnutí. Neprojevuje se příliš aktivně, 
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dává prostor zúčastněným schŧze a nezasahuje do rozhodovacího procesu. Po debatě shrne 

jednání a sdělí svŧj názor. Rozhodnutí je tedy skupinové.  

 

Strategie 

Druţstvo má jasně stanovené cíle a strategii. Po celou dobu svého fungování je zaměřeno 

zejména na kvalitu výrobkŧ a přijatelnou cenu pro spotřebitele. Kvalitu podnik drţí 

pouţíváním kvalitních materiálŧ k výrobě. Firma také hledá moţnosti, jak produkt vyrobit 

ekologičtěji a proto se snaţí pravidelně obměňovat výrobní zařízení, tak aby odpovídalo 

současnému trendu a splňovalo technické nároky. Cenová strategie, kdy je cena produktŧ 

mírně vyšší neţ u ostatních konkurenčních podnikŧ, je zpŧsobena tím, ţe náklady na výrobu 

jsou stále poměrně vysoké a na trhu se objevují výrobky zejména ze zahraničí, které jsou 

vyrobeny ve velkovýrobě. Podnik své výrobky po celé roky nezměnil, takţe si koncový 

zákazník mŧţe být jist, ţe nalezne svŧj oblíbený výrobek. Podnik k těmto stálým výrobkŧm 

přidává doplňkový sortiment, od domácích a zahradních potřeb aţ po kosmetické výrobky. 

Součástí strategie je také zaměření na rozšiřování doplňkového sortimentu výroby.  

 

Struktura 

V druţstvu je zavedená liniová organizační struktura. Je zde jasně definován vztah 

nadřízenosti a podřízenosti. Celkový počet zaměstnancŧ je 30. Počet zaměstnancŧ klesá 

s odchodem do dŧchodu, málokdy odchodem za lepšími mzdovými podmínkami. Většina 

zaměstnancŧ jsou obyvatelé obce, kde druţstvo sídlí, nemají tedy náklady na dopravu 

za zaměstnáním a vyhovuje jim i pracovní doba od 5:30 do 13:30 hodin. 

 

V čele struktury stojí představenstvo druţstva. Představitelem je předseda druţstva, který řídí 

a organizuje činnost představenstva druţstva jako zvolený funkcionář. Útvar předsedy 

je zřízen z dŧvodu administrativních úkonŧ, jeden ze zaměstnancŧ spravuje právní agendu, 

další zaměstnanec se stará o správu majetku druţstva a dva zaměstnanci jsou pověření 

správou výroby. Ekonomický útvar je sloţen ze tří administrativních pracovnic a zajišťuje 

administrativu spojenou s vnitřním chodem podniku, plánuje a kontroluje ekonomickou 

činnost druţstva a vede účetní a skladovou evidenci. Provozně-obchodní útvar je sloţen 

z cca 20 zaměstnancŧ, kdy dva zaměstnanci pracují jako obchodní zástupci druţstva. Zbytek 

zaměstnancŧ jsou výrobní technici a skladníci.  
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Obrázek 7 – Organizační struktura vybrané společnosti  

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Systémy 

V podniku je k běţné komunikaci mezi pracovníky, zákazníky, dodavateli a odběrateli 

vyuţíván e-mail a telefon. Pro rutinní kancelářskou činnost firma vlastní licenci k Microsoft 

Office. Podnik vyuţívá informační systém AR-RIS, který je uceleným informačním 

systémem pro menší podniky. Druţstvo vyuţívá informačního systému pro účetnictví 

a výkaznictví, nákup zboţí a materiálŧ, logistiku a celkové skladové hospodářství, fakturaci, 

kalkulaci výroby, výrobní plány apod. Moduly mŧţe firma rozšiřovat a nechávat si tvořit 

funkce na míru, rozšíření funkcionalit je však poměrně nákladné. V samotném výrobním 

provozu převaţuje osobní komunikace. Pro komunikaci s koncovým zákazníkem firma 

vyuţívá webové stránky, kde je moţné nalézt aktuální informace o podniku a lze zde objednat 

zboţí prostřednictvím e-shopu. Internetové stránky jsou spravovány externě.  

 

Spolupracovníci = skupina 

Spolupracovníci jsou v druţstvu rozděleni do několika útvarŧ (viz Struktura). Zaměstnanci 

mají rozdílné zkušenosti a vzdělání. V útvaru předsedy a ekonomickém útvaru mají 

zaměstnanci zkušenosti v oblasti administrativní a většina z nich má vysokoškolské vzdělání 

v dané oblasti, které se věnuje. Zaměstnanci pracující v provozně-obchodním útvaru mají 
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mnohaletou praxi ve výrobě chemických výrobkŧ a jiţ dlouhodobě obsluhují výrobní 

zařízení.  

 

Zaměstnanci jsou motivování zejména benefity, které druţstvo poskytuje, jako např. 

stravenky, poukázky na nákup potravin či lékárenských výrobkŧ, sleva pro zaměstnance 

na výrobky, obchodní zástupci mají také firemní vozidlo, které mohou vyuţívat pro soukromé 

účely. Vztahy mezi zaměstnanci i mezi vedením podniku jsou velmi přátelské a otevřené. 

To vede k dobré atmosféře na pracovišti a elánu k práci. Právě spolupracovníci jsou 

pro většinu motivací k práci. Mezi zaměstnanci jsou věkové rozdíly, ve výrobním sektoru 

pracují zejména ţeny starší 45 let.  

 

Schopnosti 

Zaměstnanci pracující v útvaru předsedy, zaměření na právní agendu mají vysokoškolské 

vzdělání v oblasti práva. Zaměstnankyně ekonomického útvaru mají dlouholetou zkušenost 

s účetnictvím a administrativou. Obchodní zástupci mají výborné komunikační dovednosti 

a obchodního ducha. Všichni zaměstnanci druţstva absolvují řadu školení, zaměstnanci 

výroby mají školení na obsluhu strojŧ, bezpečnost a správné nakládání s chemickými látkami. 

Administrativní zaměstnanci pravidelně navštěvují školení na Microsoft Excel, informační 

systém AR-RIS, účetní pak mají školení na účetní a daňovou problematiku.  

 

Sdílené hodnoty 

Cílem druţstva je, aby byl zákazník s výrobkem spokojený a znovu si produkt zakoupil. Toho 

se snaţí společnost docílit především tím, ţe udrţuje kvalitu vyráběných produktŧ. Z tohoto 

dŧvodu je jednou z dŧleţitých sdílených hodnot kvalita výrobku. Kvalita je v současnosti 

na trhu jeden z nejdŧleţitějších faktorŧ konkurenceschopnosti. Druţstvo nemá stanoven 

ţádný závazný etický kodex, zaměstnanci sami mají morální zásady, odvádí kvalitní práci 

a jsou k firmě loajální, to se poté odráţí na výrobku samotném. Vedení druţstva iniciuje 

a podporuje nápady všech zaměstnancŧ, které vedou ke zlepšení stávajících pracovních 

postupŧ a procesŧ. Druţstvo dodrţuje pravidla odpovědného podnikání, jako jsou zásady 

společenské odpovědnosti. Dále druţstvo dbá na ţivotní prostředí, pro výrobu jsou vybírány 

vhodné materiály šetrné k ţivotnímu prostředí.  
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2.2.4 SWOT analýza 

SWOT analýza zkoumá silné a slabé stránky společnosti, které vycházejí z vnitřního 

prostředí, a také příleţitosti a hrozby, které pŧsobí z vnějšího prostředí na společnost. SWOT 

analýza vychází z předchozích analýz, jsou v ní shrnuty silné a slabé stránky, příleţitosti 

a hrozby.  

 

V první řadě jsem provedla párové porovnání silných a slabých stránek společnosti. 

 

Tabulka 9 – Párové srovnání silných a slabých stránek 

Silná stránka  a b c d e f Četnost 

celkem 

Pořadí 

Kvalifikovaní zaměstnanci a  b c a e f 1 5 

Loajalita zaměstnancŧ b   c b e f 2 4 

Kvalita výrobkŧ c    c c c 5 1 

Přátelská atmosféra ve firmě d     e f 0 6 

Dobré vztahy se zákazníky a dodavateli e      e 4 2 

Zavedená firma f       3 3 

 

Slabá stránka  a b c d e Četnost 

celkem 

Pořadí 

Ţádná prezentace firmy a  a a a a 4 1 

Nekvalitní webové stránky b   b b e 2 3 

Nekvalitní e-shop c    c e 1 4 

Zastaralé technologie d     e 0 5 

Neatraktivní design 

výrobkŧ 

e      3 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Silné stránky vidím zejména ve vysoké kvalitě výrobkŧ, ke které přispívá dlouhodobé 

pŧsobení společnosti na trhu a kvalifikovaní a loajální zaměstnanci, kteří odvádí kvalitní 

práci. V druţstvu jsou navozeny dobré vztahy nejen na pracovišti, ale i se zákazníky, zejména 

zástupci velkoobchodŧ a také dodavateli.  

 

Slabinou firmy je prezentace na trhu a konkurenceschopnost. Druţstvo má nekvalitní 

a zastaralé webové stránky. E-shop je nepřehledný a tím se stává pro případného zájemce 

o zboţí uţivatelsky nepřívětivý. Stejně tak firma za dlouhou dobu svého pŧsobení nijak 

výrazně nezměnila design výrobkŧ, obal je stále stejný, změnila se pouze etiketa a to jen 
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v detailech. Zatímco konkurenční firmy neustále přicházejí s novými nápady jak oţivit design 

výrobku a tím zapŧsobit na koncového zákazníka, výrobky druţstva XYZ pŧsobí poněkud 

zastarale. Firmě chybí jakákoliv prezentace na trhu, těţí z toho, ţe produkty jsou dlouhodobě 

zavedené a nijak se nesnaţí povzbudit zákazníka ke koupi. Firma také vyuţívá zastaralé 

technologie výroby, vlastní starší výrobní zařízení, snaţí se však zařízení postupně obnovovat.  

 

Dalším krokem bylo seřazení příleţitostí a hrozeb podle závaţnosti dopadu. Zde jsem pouţila 

metodu bodovací - přiřazení čísla na stupnici od 1 do 5, kde 5 je pro zásadně významnou 

příleţitost či hrozbu a 1 pro zanedbatelnou. Zde jsem pouţila 4 nezávislá hodnocení a tato 

hodnocení zprŧměrovala. 

 

Tabulka 10 – Seřazení příleţitostí a hrozeb podle závaţnosti dopadu 

Příležitost Hodnocení 

1 

Hodnocení 

2 

Hodnocení 

3 

Hodnocení 

4 

Průměr Pořadí 

Zavedení nového 

produktu 
5 4 5 3 4,25 1 

Oslovení nových 

zákazníkŧ 
5 4 3 3 3,75 2 

       Výzkum a vývoj 

nových výrobkŧ 
2 5 1 5 3,25 4 

       Moţnosti propagace 4 1 4 5 3,5 3 

       Spolupráce s dalšími 

maloobchodníky 
3 2 2 4 2,75 5 

 

Hrozby Hodnocení 

1 

Hodnocení 

2 

Hodnocení 

3 

Hodnocení 

4 

Průměr Pořadí 

Niţší ceny 

konkurenčních firem 
5 4 3 5 4,25 1 

Rŧst konkurence na 

trhu 
3 2 3 5 3,25 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Druţstvo má díky volným finančním prostředkŧm mnoho příleţitostí. Sílící konkurence 

nabízí mnoho rŧznorodých výrobkŧ, příleţitost tedy vidím v zavedení nového produktu, díky 

kterému by se druţstvo mohlo stát konkurenceschopnějším. Firma by se případně mohla 

věnovat výzkumu a vývoji nových vlastních výrobkŧ. Druţstvo by mohlo vyuţít nového 

produktu k propagaci a tím se zviditelnit na trhu. Společnost by se mohla taktéţ díky novému 
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produktu stát zajímavější pro odběratele, zejména maloobchodníky, kteří od druţstva 

odebírají zboţí, případně navázat zcela nové kontakty. 

 

Hlavní hrozbou pro druţstvo jsou niţší ceny konkurenčních produktŧ, které mohou 

konkurenční firmy nabídnout zejména z dŧvodu většího objemu výroby, neţ má druţstvo 

XYZ. Další neméně významnou hrozbou je nedostatek zákazníkŧ kupujících konečné 

výrobky a zboţí. Tato hrozba mŧţe být zpŧsobena zejména nárŧstem konkurenčních 

společností, jak tuzemských, tak i zahraničních, a jejich rozmach na trhu.  

 

Tabulka 11 – SWOT analýza 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle VÁCHAL, J., VOCHOZKA M. Podnikové řízení, s. 434 

 

Jako strategii vyplývající ze SWOT analýzy bych podniku doporučila zvolit strategii W-O 

neboli „min-max“ - minimalizaci slabých stránek a maximalizaci příleţitostí. Firma má slabé 

stránky, které však lze poměrně snadno minimalizovat. Pomocí spotřebitelského výzkumu 

mŧţe podnik zjistit přání, potřeby či poţadavky potenciálních zákazníkŧ, sledovat trendy 

na trhu a na to navázat aktivní podporou prodeje a pomoci prodeji zkvalitněním webových 

stránek a e-shopu, tak aby pro potenciálního zákazníka pŧsobily uţivatelsky příjemně. Firma 

zároveň mŧţe vyuţít příleţitosti zavedení nového produktu, čímţ mŧţe taktéţ podpořit 

spolupráci s dalšími maloobchodníky, kteří doposud neměli o spolupráci zájem.  

 

 

S (silné stránky) W (slabé stránky)

Kvalifikovaní zaměstnanci Ţádná prezentace firmy

Loajalita zaměstnancŧ Nekvalitní webové stránky

Kvalita výrobkŧ Nekvalitní e-shop

Přátelská atmosféra ve firmě Zastaralé technologie

Dobré vztahy se zákazníky a dodavateli Neatraktivní design výrobkŧ

Zavedená firma

Zavedení nového produktu

Oslovení nových zákazníkŧ 

Výzkum a vývoj nových výrobkŧ

Moţnosti propagace

Spolupráce s dalšími maloobchodníky

Niţší ceny konkurenčních firem

Rŧst konkurence na trhu

W-O strategie hledání

S-T strategie konfrontace W-T strategie vyhýbání
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato část diplomové práce je věnována návrhu projektu, který spočívá v zavedení nového 

produktu do firemního portfolia, přičemţ se zaměřuji na oblast dodavatelsko-odběratelských 

vztahŧ. Veškeré zpracované informace poslouţí společnosti XYZ jako celkový přehled 

o vyuţití zdrojŧ, času a moţných rizicích, která mohou nastat v oblasti jednání s dodavatelem, 

logistiky a skladového hospodářství při zavádění nového produktu. 

 

3.1 Představení projektu 

Druţstvo si chce zachovat konkurenceschopnost a být inovativní. V dŧsledku toho zvaţuje 

rozšíření prodejního portfolia o produkt z oblasti dŧm a zahrada - konkrétně opticko-tepelný 

kouřový hlásič, který je atraktivní pro spotřebitele z dŧvodu ochrany zdraví a majetku.  

 

Ze strategické situační analýzy vyplývá, ţe druţstvo má nyní vhodnou příleţitost rozšířit 

nabídku produktŧ. Druţstvo XYZ disponuje finančními i lidskými zdroji, zaměstnanci 

podniku mají dostatek zkušeností a znalostí, zároveň je značka společnosti zavedená a podnik 

má své stálé odběratele. K návrhu rozšířit portfolio produktŧ také přispívá rostoucí 

ekonomika České republiky. Spotřeba domácností se díky klesající nezaměstnanosti 

a rostoucím mzdám na trhu práce postupně zvyšuje. Konkurenční podniky reagují na trendy 

trhu a snaţí se oslovit nové potenciální odběratele rozšiřováním nabídky produktŧ. Z těchto 

dŧvodŧ vidím u společnosti potenciál v moţnosti rozšíření nabídky zboţí. Tímto krokem 

mŧţe také druţstvo rozšířit svoji distribuční síť o nové zákazníky.  

 

Následující analýzy jsou tedy zaměřeny na realizaci projektu zavedení nového produktu. 

Vzhledem k tomu, ţe rozšíření portfolia o nový produkt sestává z velkého mnoţství činností, 

zvolila jsem pouze část projektu, a to část, která se zabývá dodavatelsko-odběratelskými 

vztahy. Konkrétně se zaměřím na vyjednávání s dodavatelem, logistiku nově zaváděného 

produktu a skladové hospodářství.  

 

3.1.1 Popis produktu  

Kouřový hlásič je zařízení, které detekuje kouř. Slouţí k ochraně před poţáry. Optické 

detektory vyuţívají optickou komŧrku se zdrojem a přijímačem infračerveného světla. 

Vniknutí kouře do komŧrky zpŧsobí změnu toku světla mezi zdrojem a přijímačem a detektor 
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vyhlásí poplach. Světlo je neviditelné a nevystupuje z komŧrky do okolního prostředí.
104

 

Společnosti XYZ nahrává taktéţ fakt, ţe od roku 2008 vznikla pro nově postavené nebo nově 

zrekonstruované objekty povinnost vybavit tyto domácnosti autonomním detektorem 

kouře.
105

 

 

Parametry detektoru
106

: 

o Typ senzoru: fotoelektrický (odezva na viditelný doutnavý kouř); 

o Ţivotnost: 5 let; 

o Dosah: 50m ve volném prostoru; 

o Akustický výkon interního reproduktoru: 85 dB ve vzdálenosti 1m; 

o Rozsah provozních teplot: max. -10 °C aţ +50 °C; 

o Napájecí napětí: 9V baterie; 

o Certifikovaný v souladu s ČSN EN 14604 dle poţadavkŧ vyhlášky Ministerstva 

vnitra č. 23/2008 o technických podmínkách poţární ochrany staveb. 

 

Obrázek 8 – Detektor kouře 

  
 

Zdroj: Detektor kouře Dega [online]. [cit. 2016-12-27]. Dostupné z: 

http://www.dega.cz/cz/produkty/detektory-pro-domaci-pouziti_401/ 

 

3.1.2 Jednání s dodavatelem 

Při jednání s dodavatelem je nutné shodnout se na cílech, které byly na základě analýz 

definovány. Fáze jednání s výrobcem/dodavatelem se skládá z následujících krokŧ. Zejména 

je dŧleţité v první řadě ověřit bonitu dodavatele, tudíţ ověřit moţná rizika produkce 

                                                 
104

 Princip činnosti detektorů kouře [online], [cit. 2016-12-27]. Dostupné z: https://www.alarmsecurity.cz/www-

alarmsecurity-cz/5-TECHNICKA-PODPORA/9-Kourove-detektory 
105

 Jak vybrat hlásič požáru [online], [cit. 2016-12-27]. Dostupné z: https://www.dtest.cz/clanek-3241/jak-

vybrat-hlasic-pozaru 
106

 Technické informace DEGA FBL Home [online], [cit. 2016-12-27]. Dostupné z: 

http://www.dega.cz/files/download/navod-dega-fbl-home.pdf 
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a eliminovat tak riziko neschopnosti dodavatele dodat zboţí. Dále je potřebné predikovat 

moţný roční odběr mnoţství produktu v kusech a to pomocí analýz cílových zákazníkŧ 

a odhadu prodeje srovnatelných výrobku na trhu. Na predikci minimálního odběru navazuje 

ověření výrobní kapacity dodavatele, kterou by měl dodavatel garantovat. Interně 

si management firmy stanoví podmínky uzavření dohody a cíle, k jakým má jednání 

s dodavatelem dospět. Pokud jsou ze strany dodavatele splněny veškeré podmínky, tak je 

moţné předloţit dodavateli prvotní návrh dodavatelsko-odběratelské smlouvy. Předpokládá 

se revize této smlouvy ze strany dodavatele a postupné úpravy a jednání o znění. Samotné 

uzavření dodavatelsko-odběratelské smlouvy sestává z písemného schválení tohoto 

dokumentu.  

 

3.1.3 Logistika 

Fáze logistiky je sloţena z činností týkajících se toku zboţí od dodavatele k odběrateli. 

Na základě vzniklé smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem je moţné začít podnikat kroky 

k objednání zboţí. V první řadě je nutné v rámci interního informačního systému vytvořit 

poţadavek na rámcovou objednávku a to minimálně na predikované mnoţství. 

Poté je v informačním systému tato rámcová objednávka vytvořena ekonomickým 

pracovníkem a zaslána dodavateli. Dodavatel přijme a potvrdí rámcovou objednávku. 

Zároveň je nový produkt zaveden do informačního systému pod předem definovaným 

číselným kmenovým záznamem. V informačním systému je nastaveno minimální mnoţství 

zásob na skladě. V případě, ţe je dosaţeno minimální hranice, informační systém na tuto 

skutečnost automaticky upozorňuje. Na základě tohoto upozornění je dodavateli zaslána dílčí 

objednávka, a to prostřednictvím e-mailu. Dodavatel objedná na svoje náklady externího 

přepravce, který provede transfer zboţí k odběrateli. Skladníci přebírají zboţí od přepravce, 

zboţí zkontrolují, a pokud je zboţí v pořádku, podepíší přepravci příjemku. Na základě 

podepsané příjemky externí přepravce informuje dodavatele o přijetí zboţí a dodavatel 

vystaví fakturu. Faktura je zaslána elektronicky ekonomickým pracovníkŧm a centrálnímu 

logistikovi, kdy oba potvrzují správnost faktury, která je následně dodavateli proplacena. Obě 

firmy se snaţí přispět k ochraně ţivotního prostředí alespoň prostřednictvím zasílání 

dokumentŧ pouze v elektronické podobě.  
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3.1.4 Skladové hospodářství  

Skladové hospodářství je součástí logistického systému firmy. V rámci skladového 

hospodářství je zabezpečeno uskladnění produktu a manipulace s ním. Sestává zaprvé 

z příjmu zboţí na sklad, a to jak fyzického příjmu na předem určené místo, tak příjmu 

v informačním systému pomocí čtečky EAN kódŧ. Čtečka čárových kódŧ přečte čárový kód 

na krabičce zboţí a předá informaci dále do systému. Centrální logistik, který provádí 

systémové naskladnění, pak pouze doplní datum spotřeby (expiraci) produktu a mnoţství. 

Maloobchodníci objednávají zboţí prostřednictvím obchodních zástupcŧ případně na e-mail: 

objednavky@xyz.cz.  Fyzické osoby objednávají zboţí prostřednictvím e-shopu. Na základě 

objednávky je objednán externí přepravce, zboţí je fyzicky i systémově vyskladněno 

a připraveno na odvoz k zákazníkovi. Vyskladnění funguje na principu FEFO – First Expired 

First Out, z dŧvodu toho, ţe jsou produkty vedeny pod datem spotřeby. Datum spotřeby 

je faktickým datem ţivotnosti daného produktu a je stanoveno dle data výroby (tzn., pokud 

bylo zboţí vyrobeno v dubnu 2017 jeho datum spotřeby, které bude uvedeno na krabičce 

je 4/2022). Po předání zboţí odběrateli je opět přepravcem zaslán automaticky doklad 

o převzetí, na jehoţ základě je ekonomickým pracovníkem vystavena faktura a zaslána 

elektronicky odběrateli a očekává se přijetí platby za tuto fakturu do doby splatnosti. 

Maloobchodníkŧm je zboţí fakturováno 1x za 14 dní, zatímco fyzickým osobám je zboţí 

fakturováno ihned.  

 

3.2 Časová analýza projektu 

Jak je výše popsáno, projekt je rozdělen na jednotlivé fáze a to konkrétně na jednání 

s výrobcem/dodavatelem, logistiku a skladové hospodářství. Časový harmonogram 

je zpracován za pomocí programu MS Project.  

 

Při tvorbě časového harmonogramu v programu MS Project byly brány v úvahu státní svátky 

platné v České republice. Tyto svátky byly nastaveny do projektového kalendáře jako dny 

volna. 
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Obrázek 9 – Kalendář projektu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.2.1 Analýza časového harmonogramu 

V následující tabulce jsou zobrazeny veškeré činnosti projektu.  

 

Projekt bude zahájen dne 15. května 2017 a celková doba trvání projektu je stanovena 

na 126,13 dní, tudíţ je předpokládaný datum dokončení projektu stanoven na 10. listopadu 

2017. Z tabulky je patrné, ţe jednotlivé činnosti na sebe navazují a vzájemně se ovlivňují – 

sloupec „Předchŧdci“. U některých činností je nastavena časová prodleva, z dŧvodu toho, 

ţe samotná činnost netrvá dlouho, ale dochází k jejímu zpoţdění. Kritické činnosti, 

tedy aktivity, které mají nulovou časovou rezervu, jsou označeny červeně. Pokud by došlo 

ke zpoţdění kritické činnosti, znamenalo by to prodlouţení celkové doby trvání projektu.  
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Tabulka 12 – Časový harmonogram 

č. 

úk

olu 

Kód 

WBS 
Název úkolu 

Doba 

trvání 
Zahájení Dokončení Předchůdci 

0 0 
Projekt zavedení nového 

produktu 
126,13 dní 15.5.2017 10.11.2017   

1 1 

Zavedení nového produktu - 

jednání s dodavatelem, 

logistika, skladové 

hospodářství 

126,13 dní 15.5.2017 10.11.2017   

2 1.1 
JEDNÁNÍ S 

DODAVATELEM 
74 dní 15.5.2017 28.8.2017   

       3 1.1.1 Ověření bonity dodavatele 10 dní 15.5.2017 26.5.2017   

       
4 1.1.2 

Stanovení predikce odběru 

zboţí 
26,67 dní 19.5.2017 26.6.2017   

5 1.1.3 
Ověření výrobní kapacity 

dodavatele 
3 dny 26.6.2017 29.6.2017 4 

6 1.1.4 
Stanovení podmínek uzavření 

dohody 
4 dny 15.5.2017 18.5.2017   

       
7 1.1.5 

Stanovení cílŧ jednání s 

dodavatelem 
5 dní 22.8.2017 28.8.2017   

       8 1.1.6 Vytvoření návrhu smlouvy 15 dní 18.5.2017 8.6.2017 6 

9 1.1.7 Předloţení smlouvy dodavateli 1 hodina 9.6.2017 9.6.2017 8 

       
10 1.1.8 

Uzavření dodavatelsko-

odběratelské smlouvy 
2 dny 25.8.2017 28.8.2017 9FS+45 dní 

11 1.2 LOGISTIKA 25,13 dní 29.8.2017 4.10.2017 2 

       
12 1.2.1 

Poţadavek na rámcovou 

objednávku 
1 hodina 29.8.2017 29.8.2017 10 

13 1.2.2 
Vytvoření rámcové objednávky 

v IS 
1 hodina 29.8.2017 29.8.2017 12 

14 1.2.3 
Zaslání rámcové objednávky 

dodavateli 
3 hodiny 29.8.2017 29.8.2017 13 

15 1.2.4 
Potvrzení přijetí rámcové 

objednávky 
2 hodiny 6.9.2017 6.9.2017 14FS+6dní 

16 1.2.5 
Zavedení nového produktu do 

IS 
3 dny 29.8.2017 31.8.2017 10 

17 1.2.6 
Automatické upozornění IS o 

minimální skladové zásobě 
4 hodiny 1.9.2017 1.9.2017 16 

18 1.2.7 
Zaslání dílčí objednávky 

dodavateli 
1 hodina 6.9.2017 6.9.2017 15;17 

19 1.2.8 Přeprava od dodavatele 4 dny 7.9.2017 12.9.2017 18 

20 1.2.9 Kontrola zboţí 1 den 13.9.2017 13.9.2017 19 

21 1.2.10 Příjemka zboţí od přepravce 2 hodiny 14.9.2017 14.9.2017 20 

       
22 1.2.11 

Potvrzení přijetí zboţí 

dodavateli 
5 hodin 14.9.2017 14.9.2017 21 

23 1.2.12 Přijetí vystavené faktury 1 hodina 25.9.2017 25.9.2017 22FS+7dní 
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č. 

úk

olu 

Kód 

WBS 
Název úkolu 

Doba 

trvání 
Zahájení Dokončení Předchůdci 

24 1.2.13 Zaplacení faktury 1 hodina 4.10.2017 4.10.2017 23FS+5dní 

25 1.3 
SKLADOVÉ 

HOSPODÁŘSTVÍ 
27 dní 4.10.2017 10.11.2017 11 

26 1.3.1 Příjem zboţí na sklad 1 den 4.10.2017 5.10.2017 21 

27 1.3.2 
Evidence zboţí v systému 

(příjem) 
1 hodina 4.10.2017 4.10.2017 21FS+1den 

28 1.3.3 
Příjem objednávky od 

odběratele 
1 den 5.10.2017 6.10.2017 26;27 

29 1.3.4 Výdej zboţí ze skladu 2 dny 6.10.2017 10.10.2017 28 

30 1.3.5 
Evidence zboţí v systému 

(výdej) 
1 hodina 13.10.2017 13.10.2017 28FS+2dny 

31 1.3.6 Objednání přepravce 2 hodiny 6.10.2017 6.10.2017 28 

32 1.3.7 Přeprava k odběrateli 4 dny 6.10.2017 12.10.2017 31 

33 1.3.8 
Přijetí potvrzení o převzetí 

zboţí odběratelem 
4 hodiny 12.10.2017 12.10.2017 32 

       34 1.3.9 Vystavení faktury 1 hodina 26.10.2017 26.10.2017 33FS+10dní 

       35 1.3.10 Přijetí platby od odběratele 1 hodina 10.11.2017 10.11.2017 34FS+10dní 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Proces je vzájemně provázán, většina z činností má předchŧdce, tedy úkoly, na kterých závisí 

další úkol. U některých činností je nastavena časová prodleva, coţ se odráţí v době trvání. 

U vybraných činností je nutností, aby došlo k jejich skončení, aby mohla začít jiná činnost 

(FS), např. činnost č. 9 musí skončit, aby mohla začít činnost č. 10.  

 

Kritickými činnostmi v části 1.1 Jednání s dodavatelem jsou body 1.1.5 Stanovení cílů 

jednání s dodavatelem a 1.1.8 Uzavření dodavatelsko-odběratelské smlouvy. Společnost by 

se tedy na tyto body měla zaměřit a zabezpečit, ţe budou včas dokončeny, aby nedošlo 

ke zpoţdění celého projektu. Ostatní činnosti v oblasti 1.1. Jednání s dodavatelem mají 

celkovou časovou rezervu větší neţ nula. 

 

V částech 1.2 Logistika a 1.3 Skladové hospodářství jsou naopak všechny činnosti kritické 

vyjma činností 1.2.5. Zavedení nového produktu do informačního systému, 1.2.6. Automatické 

upozornění informačního systému o minimální skladové zásobě, 1.3.2 Evidence zboží 

v systému (příjem), 1.3.4 Výdej zboží ze skladu, 1.3.5 Evidence zboží v systému (výdej), 

které mají větší časovou rezervu, neţ je nula.  
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Jak je z časového harmonogramu patrné, tak činnosti týkající se vyjednávání s dodavatelem 

nejsou tak kritické, jako samotné činnosti přepravy a skladového hospodářství. Vyjednávání 

s dodavatelem je však klíčovým prvkem celého projektu, proto je vhodné mít na tyto činnosti 

dostatečný časový prostor.  

 

3.2.2 Ganttův diagram 

Následující grafy zobrazují zmenšený Ganttŧv diagram, kde jsou graficky znázorněny 

posloupnosti činností projektu v čase. Červenou barvou jsou označeny kritické činnosti 

projektu. Modrou barvou jsou označeny činnosti, které mají časovou rezervu větší neţ nula. 

Zároveň jsou na diagramu viditelní pracovníci, kteří daný krok provádí. Kompletní Ganttŧv 

diagram je zobrazen v příloze č. 2.  

 

Obrázek 10 – Ganttŧv diagram – Jednání s dodavatelem 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Obrázek 11 - Ganttŧv diagram – Logistika 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 12 - Ganttŧv diagram – Skladové hospodářství 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.3 Zdrojová analýza projektu 

Materiálové zdroje potřebné k realizaci samotného projektu jsou zejména kancelářské 

vybavení, spotřební materiál, energie a informační systém potřebný k evidenci zboţí. 

Společnost disponuje kancelářským vybavením, mezi které patří počítače, tiskárny, telefony 

ad. Spotřební materiál - papíry, obálky, tonery do tiskáren, šanony ad., který bude k evidenci 

třeba, zaměstnankyně podniku odhaduje na 1 500 Kč měsíčně. Firma disponuje informačním 

systémem, konkrétně programem AR-RIS, který je vhodný pro menší podniky jako 

je druţstvo XYZ. Druţstvo tento program jiţ vyuţívá pro evidenci ostatních produktŧ, nemusí 

tedy do informačního systému investovat a jediným nákladem bude oslovení externího 

IT pracovníka spravujícího síť klientŧ AR-RIS, aby přidal do informačního systému kmenový 

záznam produktu a otestoval funkčnost.  

 

Na projektu se budou aktivně podílet zaměstnanci podniku. V tabulce níţe je uveden počet 

zaměstnancŧ, kteří se budou věnovat jednání s dodavatelem, logistice a skladovému 

hospodářství. Maximální počet jednotek uvádí počet zaměstnancŧ na dané pozici, tedy 100% 

= jeden pracovník.  V projektu nejsou přetíţené zdroje. Kaţdá činnost má zdroje určeny tak, 

aby všechny činnosti byly splněny včas. Pokud by došlo k prodlouţení dob jejich trvání, 

tak podnik musí zvýšit počet zaměstnancŧ nebo jiným zpŧsobem upravit vytíţené zdroje, 

např. nařízením přesčasŧ.  
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Tabulka 13 – Lidské zdroje 

Název zdroje Maximální počet 

jednotek 

Předseda druţstva 100% 

Administrativní pracovník - 

právní agenda 
100% 

Administrativní pracovník - 

správa výroby 
100% 

Pracovníci ekonomického úseku 300% 

Centrální logistik 100% 

Skladníci 400% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.4 Nákladová analýza projektu 

V rámci softwarového zpracování byly zpracovány taktéţ náklady projektu. Hlavní náklady 

projektu v oblasti jednání s dodavatelem, logistiky a skladového hospodářství jsou náklady na 

lidské zdroje. Náklady na pracovníky byly stanoveny tak, aby odpovídaly alespoň přibliţně 

skutečnosti. 

 

Tabulka 14 – Náklady lidských zdrojŧ 

Název zdroje Standardní 

sazba 

Práce Náklady 

Předseda druţstva 200 Kč/hod. 209 hod. 41 800,00 Kč 

Administrativní pracovník - 

právní agenda 
165 Kč/hod. 136 hod. 22 440,00 Kč 

    Administrativní pracovník - 

správa výroby 
165 Kč/hod. 264 hod. 43 560,00 Kč 

    Pracovníci ekonomického úseku 150 Kč/hod. 123,75 hod. 18 562,50 Kč 

Centrální logistik 135 Kč/hod. 174 hod. 23 490,00 Kč 

Skladníci 120 Kč/hod. 34 hod. 4 080,00 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Následující tabulka zobrazuje náklady jednotlivých činností projektu. Náklady na činnosti 

jsou dány zejména mzdovými náklady na pracovníky provádějící danou činnost. Pak je také 

zohledněn transfer externím přepravcem ke koncovému odběrateli a spotřební materiál. 

 

Tabulka 15 – Náklady projektu 

č. 

úkolu 

Kód 

WBS 
Název úkolu Náklady 

1 1 
Zavedení nového produktu - jednání s dodavatelem, 

logistika, skladové hospodářství 
155 678,50 Kč 

2 1.1 JEDNÁNÍ S DODAVATELEM 140 010,00 Kč 

3 1.1.1 Ověření bonity dodavatele 12 000,00 Kč 

4 1.1.2 Stanovení predikce odběru zboţí 58 400,00 Kč 

5 1.1.3 Ověření výrobní kapacity dodavatele 3 600,00 Kč 

6 1.1.4 Stanovení podmínek uzavření dohody 16 000,00 Kč 

7 1.1.5 Stanovení cílŧ jednání s dodavatelem 6 600,00 Kč 

8 1.1.6 Vytvoření návrhu smlouvy 37 100,00 Kč 

9 1.1.7 Předloţení smlouvy dodavateli 260,00 Kč 

10 1.1.8 Uzavření dodavatelsko-odběratelské smlouvy 6 050,00 Kč 

11 1.2 LOGISTIKA 7 392,50 Kč 

12 1.2.1 Poţadavek na rámcovou objednávku 135,00 Kč 

13 1.2.2 Vytvoření rámcové objednávky v IS 150,00 Kč 

14 1.2.3 Zaslání rámcové objednávky dodavateli 450,00 Kč 

15 1.2.4 Potvrzení přijetí rámcové objednávky 270,00 Kč 

16 1.2.5 Zavedení nového produktu do IS 3 960,00 Kč 

17 1.2.6 Automatické upozornění IS o minimální skladové zásobě 0,00 Kč 

18 1.2.7 Zaslání dílčí objednávky dodavateli 135,00 Kč 

19 1.2.8 Přeprava od dodavatele 0,00 Kč 

20 1.2.9 Kontrola zboţí 960,00 Kč 

21 1.2.10 Příjemka zboţí od přepravce 250,00 Kč 

22 1.2.11 Potvrzení přijetí zboţí dodavateli 685,00 Kč 

23 1.2.12 Přijetí vystavené faktury 285,00 Kč 

24 1.2.13 Zaplacení faktury 112,50 Kč 

25 1.3 SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 8 276,00 Kč 

26 1.3.1 Příjem zboţí na sklad 960,00 Kč 

27 1.3.2 Evidence zboţí v systému (příjem) 165,00 Kč 

28 1.3.3 Příjem objednávky od odběratele 3 600,00 Kč 

29 1.3.4 Výdej zboţí ze skladu 1 920,00 Kč 

30 1.3.5 Evidence zboţí v systému (výdej) 165,00 Kč 

31 1.3.6 Objednání přepravce 270,00 Kč 
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č. 

úkolu 

Kód 

WBS 
Název úkolu Náklady 

32 1.3.7 Přeprava k odběrateli 246,00 Kč 

33 1.3.8 Přijetí potvrzení o převzetí zboţí odběratelem 630,00 Kč 

34 1.3.9 Vystavení faktury 170,00 Kč 

35 1.3.10 Přijetí platby od odběratele 150,00 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak je z tabulky nákladŧ na projekt patrné, výrazně nejdraţší jsou ty činnosti, které spadají 

do oblasti jednání s dodavatelem. Je to z toho dŧvodu, ţe tyto činnosti jsou administrativně 

náročné a vyţadují delší dobu trvání, neţ ostatní činnosti z oblasti logistiky a skladového 

hospodářství. Nejdraţší činností je stanovení predikce odběru zboţí, poté vytvoření návrhu 

smlouvy, stanovení podmínek uzavření dohody a ověření bonity dodavatele. 

 

Cena přepravy od dodavatele je jiţ rozpuštěna do ceny výrobku a je hrazena ze strany 

dodavatele. Naopak cena transferu k odběrateli je hrazena druţstvem a následně vyúčtována 

odběrateli.  

 

3.5 Analýza rizik pomocí metody RIPRAN 

K provedení analýzy rizik je pouţita metoda RIsk PRoject ANalysis (RIPRAN), která slouţí 

jak k řízení rizik projektŧ, tak i jiných firemních procesŧ. Stejně jako v předchozích částech 

jsem se zaměřila na rizika jednání s dodavatelem, logistiky a skladového hospodářství. Rizika 

byla hodnocena jak číselně, tak i verbálně. Díky včasné identifikaci rizik a výběru vhodných 

preventivních opatření je moţné předejít případným následkŧm negativního dopadu na celý 

projekt.  

 

3.5.1 Identifikace rizik 

Identifikace rizik v rámci metody RIPRAN byla provedena ve dvou fázích. V první fázi jsem 

se zabývala moţnými riziky v oblasti jednání s dodavatelem. V druhé části jsem se zaměřila 

na hrozby v oblasti logistiky a skladového hospodářství. Tyto dvě fáze jsem pro potřeby 

identifikace rizik spojila, protoţe se obě vzájemně prolínají.  
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V následující tabulce jsou zobrazeny hrozby a dŧsledky výskytu hrozby pro oblast jednání 

s dodavatelem. 

 

Tabulka 16 – Identifikace rizik jednání s dodavatelem 

ID Hrozba ID Scénář 

1 
Dodavatel není schopen dodrţet 

podmínky stanovené kupujícím 

1.1 Hledání nového dodavatele 

1.2 Zdrţení projektu 

    

2 

Chybná predikce objednaného mnoţství 

ze strany kupujícího - nadhodnocení 

objednávky o 20% 

2.1 
Druţstvo má nadměrné zásoby 

skladem 

    

3 

Chybná predikce objednaného mnoţství 

ze strany kupujícího - podhodnocení 

objednávky o 20% 

3.1 
Objednané mnoţství nepokryje 

poptávku 

3.2 Ušlý zisk 

    
4 

Dodavatel není schopen garantovat 

predikované mnoţství 

4.1 Hledání nového dodavatele 

4.2 Zdrţení projektu 

5 
Nedodrţení mlčenlivosti ze strany 

kupujícího dle smluvních podmínek 
5.1 

Dodavatel nárokuje sankci za 

porušení podmínek 

    

6 
Faktura vystavená dodavatelem 

proplacena 7 dní po splatnosti 

6.1 Úroky z prodlení 

6.2 
Dodavatel nárokuje sankci za 

porušení podmínek 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Níţe jsou uvedena moţná rizika a dopady rizik fáze logistiky a skladového hospodářství. 

 

Tabulka 17 – Identifikace rizik v oblasti logistiky a skladového hospodářství 

ID Hrozba ID Scénář 

7 
Prodlení dodání objednávky od 

dodavatele 15 dní 

7.1 Zdrţení projektu 

7.2 Ztráta 25% prodejŧ z objednávky 

    

8 Kompletní dodávka je vadná 

8.1 Reklamace objednávky 

8.2 Zdrţení projektu 

8.3 Ušlý zisk 

9 30 % z přijatého zboţí má jiný obal 

9.1 Reklamace části objednávky 

9.2 Zdrţení projektu 

9.3 Ušlý zisk 

10 
30 % z přijatého zboţí má poškozený 

obal 

10.1 Reklamace části objednávky 

10.2 Zdrţení projektu 

10.3 Ušlý zisk 

11 
Ukradená zásilka při přepravě, nová 

zásilka bude dodána do 5 pracovních dní 

11.1 Zdrţení projektu 

11.2 Ušlý zisk 

12 
Poškození zboţí přepravcem, nová  

zásilka bude dodána do 5 pracovních dní 

12.1 Zdrţení projektu 

12.2 Ušlý zisk 

12.3 Nepřevzetí zboţí od přepravce 
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ID Hrozba ID Scénář 

13 
Dodáno o 10 % více zboţí neţ bylo 

objednáno 
13.1 Vyřízení reklamace s dodavatelem 

14 
Dodáno o 10 % méně zboţí neţ bylo 

objednáno 

14.1 Zdrţení projektu 

14.2 Reklamace objednávky 

15 
Prodlení vyřízení reklamace zboţí u 

dodavatele (reklamuju 30% zboţí) 
15.1 Ušlý zisk 

16 
Chybějící dodací list k objednávce, 

dodán o 5 pracovních dní později 

16.1 Nemoţnost zaevidovat zboţí do IS 

16.2 Vyţádání dodacího listu u dodavatele 

16.3 
Ušlý zisk (není zaevidováno - nelze 

prodat) 

    

17 
Při příjmu zboţí v IS zadáno jiné datum 

spotřeby u 15 ks 
17.1 

Nekoresponduje fyzicky přijaté zboţí 

se systémově přijatým - zŧstane 

fyzicky skladem, ušlý zisk 

18 
Při příjmu zboţí v IS zadáno o 15 ks 

méně, neţ bylo fyzicky přijato na sklad 
18.1 

Nekoresponduje fyzicky přijaté zboţí 

se systémově přijatým - zŧstane 

fyzicky skladem, ušlý zisk 

    

19 
Při příjmu zboţí v IS zadána chybná cena 

přijatého zboţí  
19.1 

Příjmy zboţí v IS nebudou 

korespondovat s přijatou fakturou od 

dodavatele 

20 
Zasláno chybné zboţí do 

maloobchodu/zákazníkovi  
20.1 Výměna zboţí na vlastní náklady 

    

21 

20% zboţí bylo poškozeno při přepravě 

do maloobchodu/zákazníkovi (zasláno 

100 ks) 

21.1 Podání reklamace na přepravce  

21.2 
Odběratel zaplatí pouze nepoškozené 

zboţí 

22 
Při výdeji zboţí v IS zadáno jiné datum 

spotřeby u 15 ks 
22.1 

Nekoresponduje fyzicky vydané zboţí 

se systémově vydaným 

    

23 

Při výdeji zboţí v IS zadáno jiné 

mnoţství, neţ bylo fyzicky vydáno ze 

skladu 

23.1 
Chybná faktura vystavená 

maloobchodu/zákazníkovi 

    
24 

Při výdeji zboţí v IS zadána chybná cena 

vydaného zboţí 
24.1 

Chybná faktura vystavená 

maloobchodu/zákazníkovi 

    25 Prodlení platby od odběratele  25.1 Nemoţnost hradit závazky 

    
26 

5% zboţí z objednávky poškozeno při 

přesunech v rámci skladu 
26.1 Likvidace zboţí fyzicky i v IS 

    

27 Nefunkčnost IS 
27.1 

Nemoţnost zadání rámcové 

objednávky 

27.2 Nemoţnost evidence zboţí v IS 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.5.2 Kvantifikace rizik 

Při kvantifikaci rizik bylo pouţito obou metod, jak číselné kvantifikace, tak i verbální. 

 

Verbální kvantifikace rizik je zaloţena na slovním hodnocení. Druţstvo XYZ má averzi 

k riziku a raději dává přednost jistotě, proto byly pro druţstvo upraveny hodnoty pro verbální 

ohodnocení na níţe uvedené a dle těchto hodnot byla rizika hodnocena. 

 

Tabulka 18 – Upravené hodnoty: verbální ohodnocení pravděpodobnosti 

Verbální hodnoty pravděpodobnosti 

Vysoká pravděpodobnost VP nad 45 % 

Střední pravděpodobnost SP 20 - 45 % 

Malá pravděpodobnost  MP pod 20 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle rozhovoru se zaměstnankyní ekonomického úseku druţstva 

 

Dále jsou v tabulkách s verbálním ohodnocením pouţity tyto zkratky: 

VD 

SD 

MD 

VHR 

SHR 

MHR 

Vysoký dopad 

Střední dopad 

Malý dopad 

Vysoká hodnota rizika 

Střední hodnota rizika 

Malá hodnota rizika 

 

Tabulka 19 – Verbální ohodnocení rizik jednání s dodavatelem 

ID Hrozba 

Verbální 

ohodnocení 

PST 

Verbální 

ohodnocení 

dopadu 

Verbální 

ohodnocení 

hodnoty rizika 

1 
Dodavatel není schopen dodrţet 

podmínky stanovené kupujícím 
SP VD VHR 

2 

Chybná predikce objednaného 

mnoţství ze strany kupujícího - 

nadhodnocení objednávky o 20% 

VP MD SHR 

3 

Chybná predikce objednaného 

mnoţství ze strany kupujícího - 

podhodnocení objednávky o 20% 

VP MD SHR 

4 
Dodavatel není schopen garantovat 

predikované mnoţství 
SP VD VHR 
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ID Hrozba 

Verbální 

ohodnocení 

PST 

Verbální 

ohodnocení 

dopadu 

Verbální 

ohodnocení 

hodnoty rizika 

5 
Nedodrţení mlčenlivosti ze strany 

kupujícího dle smluvních podmínek 
MP VD SHR 

6 
Faktura vystavená dodavatelem 

proplacena 7 dní po splatnosti 
MP SD MHR 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z verbálního ohodnocení rizik jednání s dodavatelem vyplývá, ţe vysokou hodnotu rizika 

mají dvě hrozby a to, ţe dodavatel není schopen dodrţet podmínky a garantovat predikované 

mnoţství, je to převáţně z toho dŧvodu, ţe tato rizika mají vysoký dopad na projekt. Střední 

hodnotu rizika mají tři hrozby, a to chybná predikce ze strany kupujícího jak v případě 

podhodnocení, tak i nadhodnocení objednávky a nedodrţení mlčenlivosti. V případě chybné 

predikce je vysoká pravděpodobnost, ţe dojde k mylnému odhadu poptávky, takţe 

se s vysokou pravděpodobností mŧţe stát, ţe je firma buď málo zásobena, nebo naopak 

přezásobena.  

 

Tabulka 20 - Verbální ohodnocení rizik v oblasti logistiky a skladového hospodářství 

ID Hrozba 

Verbální 

ohodnocení 

PST 

Verbální 

ohodnocení 

dopadu 

Verbální 

ohodnocení 

hodnoty rizika 

7 
Prodlení dodání objednávky od 

dodavatele 15 dní 
MP SD MHR 

8 Kompletní dodávka je vadná MP VD SHR 

     9 30 % z přijatého zboţí má jiný obal MP MD MHR 

 
10 

30 % z přijatého zboţí má poškozený 

obal 
MP MD MHR 

     
11 

Ukradená zásilka při přepravě, nová 

zásilka bude dodána do 5 pracovních dní 
MP MD MHR 

12 
Poškození zboţí přepravcem, nová 

zásilka bude dodána do 5 pracovních dní 
SP MD MHR 

     
13 

Dodáno o 10 % více zboţí neţ bylo 

objednáno 
MP MD MHR 

     
14 

Dodáno o 10 % méně zboţí neţ bylo 

objednáno 
MP MD MHR 

15 
Prodlení vyřízení reklamace zboţí u 

dodavatele (reklamuju 30% zboţí) 
MP MD MHR 
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ID Hrozba 

Verbální 

ohodnocení 

PST 

Verbální 

ohodnocení 

dopadu 

Verbální 

ohodnocení 

hodnoty rizika 

16 
Chybějící dodací list k objednávce, 

dodán o 5 pracovních dní později 
SP MD MHR 

17 
Při příjmu zboţí v IS zadáno jiné datum 

spotřeby u 15 ks 
MP MD MHR 

     
18 

Při příjmu zboţí v IS zadáno o 15 ks 

méně, neţ bylo fyzicky přijato na sklad 
MP MD MHR 

     
19 

Při příjmu zboţí v IS zadána chybná cena 

přijatého zboţí  
MP MD MHR 

     
20 

Zasláno chybné zboţí do 

maloobchodu/zákazníkovi  
MP MD MHR 

21 

20% zboţí bylo poškozeno při přepravě 

do maloobchodu/zákazníkovi (zasláno 

100 ks) 

SP MD MHR 

22 
Při výdeji zboţí v IS zadáno jiné datum 

spotřeby u 15 ks 
MP MD MHR 

23 

Při výdeji zboţí v IS zadáno jiné 

mnoţství, neţ bylo fyzicky vydáno ze 

skladu 

MP MD MHR 

     
24 

Při výdeji zboţí v IS zadána chybná cena 

vydaného zboţí 
MP MD MHR 

     25 Prodlení platby od odběratele  SP MD MHR 

26 
5% zboţí z objednávky poškozeno při 

přesunech v rámci skladu 
MP MD MHR 

27 Nefunkčnost IS SP MD MHR 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky verbálního ohodnocení rizik v oblasti logistiky a skladového hospodářství je patrné, 

ţe téměř všechny hrozby mají malou hodnotu rizika, vyjma hrozby, kdy je kompletní dodávka 

zboţí vadná. Tato hrozba má střední hodnotu rizika a je to z toho dŧvodu, ţe má na projekt 

vysoký dopad. Je však velmi málo pravděpodobná.  
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Pro potřeby číselné kvantifikace rizik bylo uvaţováno následujících předpokladŧ: 

o prvotní objednávka bude činit 650 ks; 

o nákupní cena 1 ks činí 219 Kč; 

o prodejní cena 1 ks činí 269 Kč; 

o první objednávka je na 1 měsíc; 

o podnik nemá počáteční rezervu. 

 

Na základě těchto předpokladŧ byly stanoveny pravděpodobnosti a dopady rizik na projekt. 

 

Tabulka 21 – Číselné ohodnocení rizik jednání s dodavatelem 

ID Hrozba PST Dopad Hodnota rizika 

1 
Dodavatel není schopen dodrţet podmínky 

stanovené kupujícím 
35% 32 000 Kč 11 200,00 Kč 

2 

Chybná predikce objednaného mnoţství ze 

strany kupujícího - nadhodnocení 

objednávky o 20% 

55% 2 365 Kč 1 300,75 Kč 

     

3 

Chybná predikce objednaného mnoţství ze 

strany kupujícího - podhodnocení 

objednávky o 20% 

55% 6 500 Kč 3 575,00 Kč 

     
4 

Dodavatel není schopen garantovat 

predikované mnoţství 
21% 32 000 Kč 6 720,00 Kč 

     
5 

Nedodrţení mlčenlivosti ze strany 

kupujícího dle smluvních podmínek 
2% 30 000 Kč 600,00 Kč 

     
6 

Faktura vystavená dodavatelem proplacena 

7 dní po splatnosti 
11% 25 000 Kč 2 750,00 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nejvyšší dopad rizika v oblasti jednání s dodavatelem má hrozba, ţe dodavatel není schopen 

dodrţet podmínky stanovené kupujícím a taktéţ hrozba, ţe dodavatel nebude moci garantovat 

predikované mnoţství. Obě hrozby pro druţstvo XYZ znamenají nutnost hledat dodavatele 

nového, z toho dŧvodu je číselný dopad stanoven jako náklady na hledání tohoto nového 

vhodného dodavatele. 

 

Naopak vysokou hodnotu pravděpodobnosti má chybná predikce objednaného mnoţství 

produktu ze strany kupujícího. Dopad však není tak fatální jako u předchozího bodu a proto 

není hodnota rizika natolik vysoká. Vyšší je však v případě, ţe dojde k podhodnocení 

objednaného mnoţství a to z toho dŧvodu, ţe poptávka po zboţí bude vyšší, neţ jsou zásoby 

druţstva a tudíţ druţstvo ztratí očekávanou příleţitost prodeje. V případě nadhodnocení 
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predikovaného mnoţství bude mít druţstvo pouze dodatečné náklady na skladování. V obou 

případech však bude muset dojít k úpravě predikce pro další období. 

 

Následující tabulka obsahuje číselné ohodnocení rizik v oblasti logistiky a skladového 

hospodářství.  

 

Tabulka 22 – Číselné ohodnocení rizik v oblasti logistiky a skladového hospodářství 

ID Hrozba PST Dopad Hodnota rizika 

7 
Prodlení dodání objednávky od dodavatele 

15 dní 
18% 11 700 Kč 2 106,00 Kč 

8 Kompletní dodávka je vadná 5% 33 300 Kč 1 665,00 Kč 

9 30 % z přijatého zboţí má jiný obal 6% 9 800 Kč 588,00 Kč 

10 30 % z přijatého zboţí má poškozený obal 17% 9 800 Kč 1 666,00 Kč 

11 
Ukradená zásilka při přepravě, nová 

zásilka bude dodána do 5 pracovních dní 
2% 3 250 Kč 65,00 Kč 

12 
Poškození zboţí přepravcem, nová zásilka 

bude dodána do 5 pracovních dní 
30% 3 250 Kč 975,00 Kč 

     
13 

Dodáno o 10 % více zboţí neţ bylo 

objednáno 
2% 800 Kč 16,00 Kč 

     
14 

Dodáno o 10 % méně zboţí neţ bylo 

objednáno 
8% 4 050 Kč 324,00 Kč 

15 
Prodlení vyřízení reklamace zboţí u 

dodavatele (reklamuju 30% zboţí) 
9% 9 750 Kč 877,50 Kč 

16 
Chybějící dodací list k objednávce, dodán 

o 5 pracovních dní později 
28% 2 450 Kč 686,00 Kč 

17 
Při příjmu zboţí v IS zadáno jiné datum 

spotřeby u 15 ks 
15% 3 150 Kč 472,50 Kč 

18 
Při příjmu zboţí v IS zadáno o 15 ks méně, 

neţ bylo fyzicky přijato na sklad 
11% 3 480 Kč 382,80 Kč 

     
19 

Při příjmu zboţí v IS zadána chybná cena 

přijatého zboţí  
14% 800 Kč 112,00 Kč 

     
20 

Zasláno chybné zboţí do 

maloobchodu/zákazníkovi  
9% 1 150 Kč 103,50 Kč 

21 
20% zboţí bylo poškozeno při přepravě do 

maloobchodu/zákazníkovi (zasláno 100 ks) 
29% 1 800 Kč 522,00 Kč 

22 
Při výdeji zboţí v IS zadáno jiné datum 

spotřeby u 15 ks 
15% 3 285 Kč 492,75 Kč 

     
23 

Při výdeji zboţí v IS zadáno jiné mnoţství, 

neţ bylo fyzicky vydáno ze skladu 
11% 1 200 Kč 132,00 Kč 
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ID Hrozba PST Dopad Hodnota rizika 

24 
Při výdeji zboţí v IS zadána chybná cena 

vydaného zboţí 
14% 1 200 Kč 168,00 Kč 

25 Prodlení platby od odběratele  24% 2 050 Kč 492,00 Kč 

26 
5% zboţí z objednávky poškozeno při 

přesunech v rámci skladu 
9% 7 227 Kč 650,43 Kč 

27 Nefunkčnost IS 30% 4 050 Kč 1 215,00 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Hrozby z oblasti logistiky a skladového hospodářství s nejvyšším dopadem jsou prodlení 

dodání zboţí, dodání vadného zboţí a jiné poškození zásilky (ať uţ poškozený či jiný obal 

produktu). Tyto hrozby mají vysoký dopad z toho dŧvodu, ţe druţstvo ztrácí očekávané 

příjmy a dále má náklady na řešení takto vzniklé situace v dŧsledku chyby dodavatele.  

 

3.5.3 Opatření pro snížení rizik 

Rizika, u kterých je nutné sníţit jejich hodnotu, byla vybrána jak na základě verbálního 

hodnocení, tak i číselného. V první řadě byla vybrána rizika, která mají buď vysokou, 

nebo střední hodnotu rizika ve slovním vyjádření a poté byla přidána další dvě rizika, která 

mají malou hodnotu rizika ve slovním vyjádření, ale v číselném hodnocení je stále pro firmu 

riziko vysoké. Rizika s nejzávaţnějším dopadem jsou zejména hrozby jednání s dodavatelem 

a dále prodlení dodání od dodavatele a vadná zásilka.  

 

Tabulka 23 – Návrhy na opatření k vybraným rizikŧm  

ID 
Hodnota 

rizika 

Verbální 

ohodnocení 

hodnoty 

rizika 

Návrhy na 

opatření 

Nová 

hodnota 

rizika 

Verbální 

ohodnocení 

hodnoty 

rizika 

Zodpovědnost 

1 11 200,00 Kč VHR 

Oslovení většího 

mnoţství 

potenciálních 

dodavatelŧ 

5 760 Kč SHR 
Předseda 

druţstva 

       

2 1 300,75 Kč SHR 
Kvalitnější sběr 

informací 
710 Kč MHR 

Administrativní 

pracovník - 

správa výroby 

       

3 3 575,00 Kč SHR 
Kvalitnější sběr 

informací 
1 950 Kč MHR 

Administrativní 

pracovník - 

správa výroby 
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ID 
Hodnota 

rizika 

Verbální 

ohodnocení 

hodnoty 

rizika 

Návrhy na 

opatření 

Nová 

hodnota 

rizika 

Verbální 

ohodnocení 

hodnoty 

rizika 

Zodpovědnost 

       

4 6 720,00 Kč VHR 

Oslovení většího 

mnoţství 

potenciálních 

dodavatelŧ 

3 520 Kč SHR 
Předseda 

druţstva 

       

5 600,00 Kč SHR 

Nastavení sankce v 

dodavatelsko-

odběratelské 

smlouvě 

150 Kč SHR 

Administrativní 

pracovník - 

právní agenda 

6 2 750,00 Kč MHR 

Nastavení sankce v 

dodavatelsko-

odběratelské 

smlouvě 

1 000 Kč MHR 
Ekonomický 

úsek 

       

7 2 106,00 Kč MHR 

Nastavení sankce v 

dodavatelsko-

odběratelské 

smlouvě 
1 170 Kč MHR 

Administrativní 

pracovník - 

právní agenda 
 Tvorba rezerv 

8 1 665,00 Kč SHR 

Nastavení sankce v 

dodavatelsko-

odběratelské 

smlouvě 
333 Kč SHR 

Administrativní 

pracovník - 

správa výroby 

Tvorba rezerv 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Oslovení většího množství potenciálních dodavatelů 

Oslovení potenciálních dodavatelŧ je klíčovým krokem v oblasti jednání s dodavatelem. 

Za nejefektivnější řešení povaţuji přímé oslovení předsedou druţstva. Pro samotné 

oslovení platí následující:  

 podmínky musí být ze strany druţstva stanoveny předem; 

 musí být dŧkladně a přesně specifikovány poţadavky a jejich priority; 

 předmět poptávky je jasně popsán, je definováno poţadované mnoţství, kvalita, 

harmonogram plnění, místo dodání a předpokládaná maximální cena bez DPH. 

 

Společnost XYZ by při výběru dodavatele měla přihlédnout nejen k moţnosti dodavatele 

splnit předem stanovené podmínky, ale také k cenové nabídce od dodavatele, finanční 
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stabilitě předpokládaného dodavatele a schopnosti konzistentně krýt poptávku po dodávaných 

produktech. 

 

Moţným opatřením ke sníţení hrozeb, ţe dodavatel nebude schopen dodrţet stanovené 

podmínky či garantovat mnoţství predikované kupujícím, je oslovení většího mnoţství 

potenciálních dodavatelŧ. Druţstvo XYZ tak bude mít „v záloze“ další dodavatele, čímţ bude 

sníţena pravděpodobnost toho, ţe nalezený dodavatel nebude splňovat daná kritéria. 

Nákladem na oslovení většího mnoţství dodavatelŧ je čas, strávený vyhledáváním vhodných 

dodavatelŧ a jejich oslovování. Pomocné při hledání dodavatelŧ jsou databáze, které jsou 

efektivním nástrojem pro vyhledávání a třídění výrobcŧ v České republice. Je také moţné 

vyuţít online trţiště nabídek a poptávek, např. ABC Českého hospodářství, kde je moţné 

vyhledávat firmy z rŧzných oborŧ a oslovovat je v rámci běţného uţivatelského módu 

zdarma
107

.  

 

Kvalitnější sběr informací 

Stanovení predikce objednávaného mnoţství je procesem vyhodnocování a srovnávání, 

při kterém musí mít podnik dostatek informací. Informace je vhodné získávat jednak interně 

z přehledŧ o prodejích ostatních podobných výrobkŧ a informací od obchodních zástupcŧ, 

ale také získáváním informací o konkurenci a prŧzkumem trhu. Druţstvo XYZ by mělo 

oslovit současné odběratele s nabídkou nového produktu a zjistit jejich preference. Stejně tak 

by měli být osloveni potenciální odběratelé, a to především prostřednictvím osobního 

kontaktu. Cílem osobní schŧzky obchodního zástupce druţstva a zástupce potenciálního 

odběratele není jen samotné nabízení výrobku, ale také získávání informací, nápomocných 

při dalších nabídkách. 

 

Predikci by neměl tvořit pouze jeden za zaměstnancŧ, ale je třeba validace odhadu z více 

stran. Prvotní predikce by měla být vytvořena administrativním pracovníkem, tato prognóza 

odráţí jeho znalost trhu a odběratelŧ. Znalost prodejních dat a reakce na plánované prodejní 

akce a promoční aktivity přináší poté předseda druţstva. Doporučila bych takto sestavenou 

predikci dát zrevidovat osobě, která není zaměřena pouze na dosaţení odměny, ale má 

nezávislý pohled na základě velikosti skladových zásob a reálných prodejŧ, např. centrální 

logistik. Pŧvodní predikce by měla být prŧběţně validována a to na základě skutečnosti. 
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Postupně by měly být implementovány procesy zvyšující přesnost. Vhodné je pro predikci 

zvolit kratší období, aby byl odhad spolehlivější a bylo moţné na poptávku pruţněji reagovat. 

 

Nastavení sankce v dodavatelsko-odběratelské smlouvě 

Preventivním opatřením, jak rizika v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahŧ eliminovat, 

je vhodně nastavený smluvní vztah mezi oběma stranami. Nejvhodnější volbou se jeví 

dodavatelsko-odběratelská smlouva.  

 

Návrh dodavatelsko-odběratelské smlouvy slouţící jako rámcová smlouva na dodávky 

opticko-kouřových detektorŧ poţáru je součástí přílohy č. 1. V této smlouvě, která slouţí 

pouze pro potřeby této diplomové práce, jsou uvedeny následující skutečnosti:  

o uvedení smluvních stran; 

o stanovení předmětu smlouvy; 

o uvedení vlastností a technických parametrŧ výrobku; 

o uvedení práv a povinností prodávajícího a kupujícího 

o ujednání distribučních cest a dodacích lhŧt; 

o cenová ujednání a cenová zvýhodnění; 

o stanovení podmínek reklamace; 

o platební podmínky; 

o sankce při nedodrţení výše dohodnutých podmínek. 

 

Tato smlouva slouţí jako preventivní opatření při realizaci projektu. Díky předem 

dohodnutým a jasným podmínkám mŧţou obě společnosti předejít moţným neshodám 

a mnoha rizikŧm. Podstatným bodem napomáhajícím k eliminaci rizik jsou smluvní sankce.  

Smluvní sankce uvedené v dodavatelsko-odběratelské smlouvě jsou následovné: 

1. V případě, ţe dojde k prodlení zaplacení faktury za dodané zboţí, prodávající má 

právo vyúčtovat kupujícímu úrok z prodlení 0,5 % denně za dobu do zaplacení 

faktury.  

2. Jiné škody vzniklé prodávajícímu z nedodrţení doby splatnosti kupujícím podléhají 

sankci 20 000 Kč.  

3. V případě, ţe prodávající nedodá kupujícímu objednané výrobky, má kupující právo 

poţadovat smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny objednaného a nedodaného zboţí.  



84 

 

4. V případě, ţe dojde k prodlení dodání objednaného zboţí ze strany dodavatele, 

kupující má právo vyúčtovat prodávajícímu úrok z prodlení 2 % denně z ceny 

objednaného a nedodaného zboţí. 

5. V případě, ţe objednané výrobky nebudou dosahovat smluvené kvality, má kupující 

právo celou objednávku vrátit a ţádat odškodnění ve výši 50 000 Kč.  

6. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním zjevných vad zboţí nebo prodlení 

s vyřízením reklamace v záruční době, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu 

smluvní pokutu ve výši  800 Kč za kaţdý den prodlení. 

7. V případě porušení mlčenlivosti dle této smlouvy, si smluvní strany navzájem 

sjednávají smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč, tuto smluvní pokutu bude povinna 

zaplatit ta strana, která poruší závazek.  

8. Pokuty jsou splatné vţdy do 30 dnŧ ode dne jejich písemného doručení druhé straně 

a to obvyklým zpŧsobem platby (faktura). 

 

Tvorba rezerv 

Další reakcí na potenciální hrozby je tvorba rezerv. Je vhodné mít skladem alespoň minimální 

zásobu pro případ, ţe dojde k prodlení dodávky, dodání vadného zboţí či změnám trhu 

(kolísání nabídky, poptávky či sezónnosti). Není účelné se příliš předzásobit, ale nedostatek 

zásob mŧţe vést k situaci, která je nákladnější neţ situace, kdy je skladem více zásob, neţ je 

nezbytné. Vytvoření rezerv je výhodné z dŧvodu úspor ve výrobě, úspor v dopravě 

a mnoţstevních slev. Platí, ţe čím větší rozsah, tím niţší jednotková cena a niţší náklady 

na přepravu jednotky zboţí.  

 

Další opatření pro oblast skladového hospodářství 

Přestoţe jsou hodnoty jednotlivých rizik v oblasti skladového hospodářství poměrně nízké, 

tak je moţné i tyto hrozby eliminovat vhodnými opatřeními, které nejsou pro podnik 

nákladné. 

 

Podpŧrným opatřením ke sníţení rizika v oblasti skladového hospodářství je uzavření hmotné 

odpovědnosti se zaměstnanci, kteří se zboţím nakládají.  Hmotná odpovědnost neboli 

odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách je odpovědností za škodu. Dohoda 

se uzavírá písemně a obsahem je odpovědnost za majetkové hodnoty, v případě druţstva XYZ 

zboţí na skladě. Vzhledem k tomu, ţe na pracovišti se pohybuje a nakládá se zboţím více 

zaměstnancŧ současně, je vhodné zvolit kolektivní hmotnou odpovědnost. V případě schodku 
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je pak jednotlivým zaměstnancŧm určen podíl náhrady škody v závislosti na dosaţených 

hrubých výdělcích před vznikem škody. Druţstvu bych doporučila stanovit si normu 

přirozených úbytkŧ zásob na přesnou hodnotu. Manko do normy přirozeného úbytku by bylo 

následně účtováno jako běţná spotřeba materiálu. Manko nad rámec normy přirozeného 

úbytku by museli uhradit zaměstnanci odpovědní za škodu, v případě, ţe by ke škodě 

došlo jejich zaviněním.  

 

Samozřejmostí by pro druţstvo měla být pravidelná kontrola fyzického stavu zboţí. 

Inventarizace zboţí by měla probíhat na pravidelné bázi, alespoň v měsíčním intervalu 

na základě předem stanovené vnitřní směrnice. Pravidelná inventura zboţí na skladě mŧţe 

také vést k optimalizaci zásob a tím k efektivní úpravě stávajících firemních procesŧ. 

Nápomocné při inventuře mohou být čtečky EAN kódŧ, které druţstvo vlastní. Zároveň je 

vhodné tyto čtečky vyuţívat ve všech procesech nakládání se zboţím, jelikoţ eliminují 

neţádoucí chyby lidského faktoru a činnost vysoce zefektivňují.  

 

Druţstvu XYZ bych dále doporučila uzavřít pojištění majetku včetně zásob. Obvykle 

pojištění majetku zahrnuje vybavení provozovny, ceniny, peníze, zásoby ad. Majetek je 

chráněn proti ţivelním pohromám, krádeţi či poškození. Do majetkového pojištění je také 

vhodné zahrnout tzv. šomáţní pojištění, tedy pojištění proti přerušení provozu. V rámci 

šomáţního pojištění není předmětem pojištění sama poškozená věc, ale ušlý zisk a náklady, 

které podnik musí platit bez ohledu na situaci.  

 

V tabulce níţe jsou vyčísleny náklady na realizaci opatření. 

 

Tabulka 24 – Náklady návrhŧ na opatření 

Návrhy na opatření Předpokládané náklady 

Oslovení většího mnoţství potenciálních dodavatelŧ 3 200 Kč 

Kvalitnější sběr informací 6 600 Kč 

Nastavení sankce v dodavatelsko-odběratelské smlouvě 895 Kč 

Tvorba rezerv 25 000 Kč / 100 ks 

Hmotná odpovědnost 330 Kč 

Inventura 2 400 Kč / měs. 

Pojištění majetku vč. zásob - 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Náklady na oslovení většího mnoţství dodavatelŧ, sběr informací, tvorbu sankcí ve smlouvě, 

vytvoření hmotné odpovědnosti a inventuru jsou náklady mzdovými. Tyto aktivity zajistí 

zaměstnanci společnosti.  

 

Nákladem tvorby rezervních zásob je drţení těchto zásob na skladě, jejich pravidelná kontrola 

a také náklady na skladový prostor. Zároveň jsou v zásobách vázány finanční prostředky. 

Zde je uvaţována rezerva 100 ks detektorŧ. Zaměstnanci druţstva by však měli pamatovat 

na to, ţe detektory mají určité datum expirace, ţivotnost je 5 let, proto by rezervní zásoba 

měla být postupně obměňována a drţena na co nejniţší úrovni.  

 

Cena pojištění majetku včetně zásob je odvislá od objemu pojištěného majetku, výšky 

spoluúčasti, rizik, která jsou pojištěna a dalších faktorŧ. Vzhledem k tomu, ţe druţstvo má 

skladem i jiné materiály a zboţí, je vhodné pojistit hromadně všechny tyto zásoby. Zároveň 

povaţuji za nutnost pojištění movitého majetku a nemovitosti. Z výše zmíněných dŧvodŧ není 

moţné cenu pojištění jednoznačně určit.  

 

3.5.4 Celkové zhodnocení rizik dodavatelsko-odběratelských vztahů 
 

Pro analýzu rizik byla zvolena metoda RIPRAN. V první fázi byla rizika identifikována, a to 

v oblastech jednání s dodavatelem, logistiky a skladového hospodářství. Ke kaţdé hrozbě 

byly sestaveny také scénáře, které by nastaly v případě uskutečnění hrozby. V oblasti jednání 

s dodavatelem byla identifikována rizika týkající se nedodrţení stanovených podmínek, 

chybné predikce objednaného zboţí ze strany kupujícího a další. V oblasti logistiky 

a skladového hospodářství byla rizika identifikována a analyzována dohromady, a to z toho 

dŧvodu, ţe se tyto dvě oblasti vzájemně prolínají. Spadají sem hrozby vyplývající z transferu 

zboţí, také rizika týkající se práce v informačním systému a platby.  

 

V další části byla rizika ohodnocena jak slovně, tak i číselně. Pro potřeby druţstva XYZ byly 

hodnoty pro verbální ohodnocení upraveny. Dle verbálního ohodnocení mají vysokou 

hodnotu rizika dvě hrozby - ID 1 Dodavatel není schopen dodržet podmínky stanovené 

kupujícím a ID 4 Dodavatel není schopen garantovat predikované množství. V případě 

předchozích dvou hrozeb je vysoká hodnota rizika zpŧsobena vysokým dopadem, ačkoliv 

pravděpodobnost je hodnocena jako střední. Střední hodnotu rizika mají čtyři hrozby, mezi 

které patří ID 2 Chybná predikce objednaného množství ze strany kupujícího - nadhodnocení 
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objednávky, ID 3 Chybná predikce objednaného množství ze strany kupujícího - 

podhodnocení objednávky, ID 5 Nedodržení mlčenlivosti ze strany kupujícího dle smluvních 

podmínek, ID 8 Kompletní dodávka je vadná. Chybná predikce v obou směrech, 

podhodnocení i nadhodnocení objednávky, má střední hodnotu rizika z dŧvodu vysoké 

pravděpodobnosti vzniku hrozby, naopak dopad je malý. Nedodrţení mlčenlivosti a vadnost 

dodávky dosahují střední hodnoty rizika z dŧvodu vysokého dopadu, zde je naopak velmi 

zanedbatelná pravděpodobnost. Ostatní hrozby mají ve slovním vyjádření malou hodnotu 

rizika. 

 

Pro číselné ohodnocení rizika byly nastaveny prepozice, na jejichţ základě byly stanoveny 

dopady rizik na projekt. Dopady byly vyčísleny vícero zpŧsoby. V oblasti jednání 

s dodavatelem a chybovosti v zadávání zboţí do informačního systému byly dopady vyčísleny 

nejčastěji jako náklad na řešení problému zaměstnancem podniku, tedy mzdové náklady. 

V oblasti logistiky a skladového hospodářství a u hrozeb souvisejících s prodlením nebo 

poškozením zboţí byl dopad ve většině případŧ vyčíslen jako ušlá příleţitost. Nejvyšší 

hodnotu rizika ve výši 11 200 Kč má hrozba ID 1 Dodavatel není schopen dodržet podmínky 

stanovené kupujícím. Hrozby z oblasti logistiky a skladového hospodářství mají niţší hodnoty 

rizika neţ hrozby z oblasti jednání s dodavatelem.  

 

Na základě kvantifikace rizik byla vybrána rizika, u kterých je nutné sníţit jejich hodnotu. Pro 

tato rizika byla následně navrţena opatření. Výčet hrozeb vybraných k eliminaci hodnoty 

rizika a návrhu opatření je následovný: 

 ID 1 Dodavatel není schopen dodrţet podmínky stanovené kupujícím; 

 ID 2 Chybná predikce objednaného mnoţství ze strany kupujícího - nadhodnocení 

objednávky; 

 ID 3 Chybná predikce objednaného mnoţství ze strany kupujícího - podhodnocení 

objednávky; 

 ID 4 Dodavatel není schopen garantovat predikované mnoţství; 

 ID 5 Nedodrţení mlčenlivosti ze strany kupujícího dle smluvních podmínek; 

 ID 6 Faktura vystavená dodavatelem proplacena po splatnosti; 

 ID 7 Prodlení dodání objednávky od dodavatele; 

 ID 8 Kompletní dodávka je vadná.  
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Pro hrozby ID 1 a ID 4 bylo navrţeno jako opatření oslovení většího mnoţství potenciálních 

dodavatelŧ. V případě, ţe druţstvo osloví více dodavatelŧ, rozloţí tak riziko a sníţí 

pravděpodobnost toho, ţe dodavatel bude nevyhovující.  

 

Chybné predikci mŧţe být zabráněno kvalitnějším sběrem informací. Odhad budoucího 

prodeje by neměl být tvořen pouze jedním zaměstnancem, ale na jeho tvorbě by se mělo 

podílet více zaměstnancŧ, alespoň tři. Zároveň by predikce měla být na pravidelné bázi 

upravována.  

 

Ostatní hrozby ID 5, ID 6, ID 7 a ID 8 lze eliminovat správným nastavením práv a povinností 

v rámci dodavatelsko-odběratelské smlouvy, zejména nastavením sankcí v případě nesplnění 

povinnosti a to z obou stran. Další reakcí na hrozby týkající se prodlení dodávky či dodání 

vadného zboţí je tvorba přiměřeného objemu rezerv.  

 

V oblasti skladového hospodářství je moţné bez vynaloţení velkých finančních objemŧ 

zavést další opatření i přes to, ţe rizika v oblasti skladového hospodářství mají malou hodnotu 

rizika. Jako podpŧrná opatření pro skladové hospodářství jsem navrhla zavedení kolektivní 

hmotné odpovědnosti pro zaměstnance nakládající se zboţím. Poté by měla být 

samozřejmostí pravidelná kontrola fyzického stavu zboţí a vyuţívání čteček EAN kódŧ 

pro eliminaci chybovosti lidského faktoru. V poslední řadě jsem navrhla společnosti uzavření 

pojištění majetku, včetně pojištění zásob.  
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Závěr 

Předmětem této diplomové práce byla analýza a zhodnocení rizik vybraného podnikatelského 

subjektu v oblasti jednání s dodavatelem, logistiky a skladového hospodářství při zavádění 

nového produktu. Pro analýzu jsem zvolila chemické výrobní druţstvo. Navrţeným projektem 

je zavedení opticko-kouřového detektoru poţáru do firemního portfolia. Dŧleţitým přínosem 

této diplomové práce je samotná analýza rizik, která je potřebná k zajištění bezproblémového 

prŧběhu projektu a také k úspoře nákladŧ během realizace projektu.  

 

První kapitoly jsem věnovala metodice práce, cílŧm a teoretickým východiskŧm týkajícím 

se projektového řízení a analýzy rizik.  

 

V druhé části práce jsem se zaměřila na současnou situaci společnosti. Za pomocí analýz 

PEST, Porterova modelu pěti sil a 7S je zde zpracována analýza SWOT. Na základě této 

analýzy bych podniku doporučila strategii hledání W-O, tedy minimalizaci slabých stránek 

a maximalizaci příleţitostí. Podnik má slabé stránky v oblasti sebe-prezentace, které mŧţe 

poměrně snadno minimalizovat. Naopak příleţitost vidím v oslovení nových zákazníkŧ 

a zavedení nového výrobku ke stávajícímu portfoliu.  

 

V rámci projektu, který by při zachování kompletnosti projektu obsahoval velké mnoţství 

procesŧ a činností, jsem se zaměřila pouze na část týkající se dodavatelsko-odběratelských 

vztahŧ. Pro tuto část projektu byla zpracována časová, zdrojová a nákladová analýza, 

a to za pomocí softwaru MS Project.  

 

Analýza a samotné zhodnocení rizik bylo vypracováno metodou RIPRAN, kde bylo 

identifikováno celkem 27 hrozeb. Hrozby byly kvantifikovány verbálně i číselně, zvlášť 

pro oblast jednání s dodavatelem a dohromady pro oblast logistiky a skladového hospodářství. 

Dle ohodnocení rizik byla vybrána ta, jejichţ hodnota by měla být sníţena, protoţe mají pro 

projekt přílišný dopad.  Pro tato vybraná rizika jsem navrhla opatření, mezi které patří 

oslovení většího mnoţství potenciálních dodavatelŧ, kvalitnější sběr informací, sankce 

v dodavatelsko-odběratelské smlouvě a tvorba rezerv.  

 

Věřím, ţe vypracovaný projekt pomŧţe druţstvu k realizaci zavedení nového produktu a bude 

vedení společnosti nápomocný i při dalších projektech.  
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Přílohy 

 

Příloha 1 - Návrh dodavatelsko-odběratelské smlouvy 

 
Tento dokument je pouze návrhem smlouvy pro potřeby diplomové práce, uvedená data jsou 

smyšlená. Nejedná se o nabídku na uzavření smlouvy. 

 

DODAVATELSKO-ODBĚRATELSKÁ SMLOUVA 

na dodávky opticko-kouřových detektorů požáru  

 

Následující smluvní strany mezi sebou uzavírají dne _______________, v souladu 

s ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, dodavatelsko-odběratelskou 

smlouvu na dodávky opticko-kouřových detektorŧ poţáru. 

 

Smluvní strany 

Prodávající:  

Sídlo:     

IČO:      

Bankovní spojení:   

Čís. účtu:    

Zastoupená:   

  

 

Kupující:  XYZ chemické výrobní druţstvo 

Sídlo :  Brno, Česká republika 

IČO :  12345678 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu : 123456789/0300 

Zastoupená  : předsedou druţstva 

 

Předmět smlouvy 

Tato dodavatelsko-odběratelská smlouva (dále jen „smlouva“) upravuje právní rámec 

a podmínky prodeje výrobkŧ kupujícímu. Vyjadřuje oboustrannou vŧli smluvních stran 



 

 

na obchodní spolupráci, uzavírána je jako rámcová smlouva, podle které budou realizovány 

nákupy a odběry výrobkŧ na základě jednotlivých dílčích objednávek zboţí v rámci limitŧ 

predikce kupujícího.  

Specifikace výrobku 

Opticko-kouřový detektor poţáru: 

Typ senzoru: fotoelektrický (odezva na viditelný doutnavý kouř); 

Ţivotnost: 5 let; 

Dosah: 50m ve volném prostoru; 

Akustický výkon interního reproduktoru: 85 dB ve vzdálenosti 1 m; 

Rozsah provozních teplot: max. -10 °C aţ +50 °C; 

Napájecí napětí: 9V baterie; 

Certifikovaný v souladu s ČSN EN 14604 dle poţadavkŧ vyhlášky Ministerstva vnitra 

č. 23/2008 o technických podmínkách poţární ochrany staveb. 

 

1. Jednotlivé objednávky výrobkŧ budou uzavírány prostřednictvím e-mailu, příp. 

telefonicky, za součinnosti předem určeného pracovníka ze strany odběratele 

(centrální logistik). 

2. Objednávka kupujícího musí obsahovat název zboţí, počet kusŧ objednávaných 

výrobkŧ, poţadovaný termín dodání, místo, kam mají být výrobky dodány. 

3. Objednávka mŧţe obsahovat případně specifický poţadavek např. na balení apod. 

4. Smluvní strany se dohodly, ţe standardní objednávka obsahující náleţitosti dle této 

smlouvy a respektující predikované mnoţství výrobkŧ se povaţuje okamţikem 

doručení bez dalšího za akceptovanou ze strany prodávajícího. 

5. Pokud objednávka neobsahuje veškeré náleţitosti a/nebo je vystavena jako mimořádná 

objednávka na nepredikované mnoţství výrobkŧ či jiné výrobky, povaţuje 

se za akceptovanou aţ okamţikem doručení akceptace ze strany prodávajícího 

kupujícímu na kontaktní e-mailovou adresu kupujícího.  

 

Povinnosti a práva prodávajícího 

Prodávající je povinen: 

1. Zajistit po dobu trvání této smlouvy výrobu a dílčí dodávky výrobku, které objednává 

kupující, v mnoţství a kvalitě dané touto smlouvou.  

2. Dodat objednané mnoţství na místo plnění do 4 pracovních dní. 



 

 

3. Předat kupujícímu současně s výrobky doklady nutné k převzetí zboţí, jimiţ je dodací 

list (slouţící jako doklad pro záruku zboţí) a faktura. Doklady mohou být předány 

elektronicky. 

4. Přijmout storno objednávky ze strany kupujícího.  

5. Poskytnout záruku za jakost a kvalitu výrobku po dobu 2 let od jejich dodání. 

6. Při oprávněné reklamaci výrobku zajistit dobropisování uhrazené částky kupujícímu. 

7. Při plánování změn sortimentu, zejména při zvaţování vyřazení odebíraného výrobku, 

neprodleně informovat kupujícího. 

8. Nenabízet dodávaný výrobek subjektŧm pŧsobícím v České republice, které jsou 

ve vztahu ke kupujícímu v konkurenčním vztahu.  

9. Poskytovat kupujícímu nejniţší prodejní cenu výrobku na odpovídajícím trhu po celou 

dobu trvání této smlouvy. 

 

Povinnosti a práva kupujícího 

Kupující je povinen: 

1. Odebrat objednané zboţí. 

2. Řádně a včas zaplatit za objednané a doručené výrobky ve lhŧtě splatnosti dle této 

smlouvy. 

3. Orientačně plánovat roční predikci odběru zboţí a předkládat tuto predikci 

prodávajícímu. 

 

Kupující je oprávněn: 

1. Výrobky od okamţiku jejich dodání, resp. jejich převzetí prodávat 

maloobchodŧm/koncovým zákazníkŧm. 

 

Cena a cenové podmínky 

1. Ceny jsou stanoveny jako ceny smluvní.  

2. Jejich výše je nepřekročitelná. 

3. Prodávající je oprávněn změnit cenu pouze na základě předchozího písemného 

souhlasu zástupce kupujícího. 

4. Obě smluvní strany jsou oprávněny vyvolat jednání o cenové revizi.  

  



 

 

Převzetí dodávky 

1. Zboţí je od externího přepravce předáno kupujícímu na základě předloţení 

občanského prŧkazu. 

2. Kupující potvrzuje převzetí zboţí uvedením čitelného jména a podpisem 

na předávacím dokladu. 

3. Podpisem předávacího dokladu kupující stvrzuje to, ţe obal nevykazuje zjevné 

poškození. 

4. Pokud kupující zjistí nekompletnost dodávky, záměnu sortimentu nebo poškození 

zboţí je povinen neprodleně informovat prodávajícího, který sjedná patřičnou 

nápravu. 

 

Přechod vlastnictví 

1. Kupující nabývá vlastnické právo na zboţí okamţikem převzetí a stvrzení předávacího 

dokladu podpisem.  

2. V tento okamţik přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboţí.  

 

Platební podmínky 

1. Prodávající je oprávněn vyúčtovat zboţí po převzetí zboţí kupujícím daňovým 

dokladem – fakturou. 

2. Faktura musí obsahovat náleţitosti stanovené právními předpisy pro daňový doklad.  

3. Součástí faktury je specifikace dodaného zboţí a smluvní cena za jednotku. 

4. Faktury jsou splatné ve lhŧtě 60 dnŧ od jejich doručení kupujícímu (i v elektronické 

formě). 

5. Právo na zaplacení faktury vzniká prodávajícímu převzetím zboţí ze strany 

kupujícího. 

6. V případě zjištění chybného obsahu či zjištění, ţe faktura neobsahuje některou 

z náleţitostí je kupující oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit fakturu 

prodávajícímu k opravě. Kupující uvede dŧvod vrácení dokladu. Nová lhŧta splatnosti 

běţí znovu ode dne doručení opravené faktury. 

7. Faktura se povaţuje za zaplacenou dnem, kdy částka byla odepsána z bankovního účtu 

kupujícího. 

8. Prodlení splatnosti faktury ze strany kupujícího podléhá sankcím.  

  



 

 

Důvěrné informace 

1. Smluvní strany se zavazují, ţe zachovají mlčenlivost ve vztahu k předmětu této 

smlouvy.  

2. Smluvní strany se zavazují, ţe zachovají mlčenlivost ve vztahu k dŧvěrným 

informacím poskytnutým druhou stranou. Za dŧvěrné informace se pro účely této 

smlouvy rozumí informace charakteru obchodního, technického a finančního, která 

se týká zákazníkŧ kupujícího.  

3. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá jak po dobu existence smluvního vztahu, tak 

i po jeho skončení. Toto neplatí, pokud se informace stanou veřejně známými.  

4. Výše uvedené se nevztahuje na dŧvěrné informace, jejichţ poskytnutí bylo předem 

schválenou druhou smluvní stranou nebo je strana povinna tuto informaci poskytnout 

dle právního předpisu nebo rozhodnutí soudu. 

 

Smluvní sankce 

9. V případě, ţe dojde k prodlení zaplacení faktury za dodané zboţí, prodávající má 

právo vyúčtovat kupujícímu úrok z prodlení 0,5 % denně za dobu do zaplacení 

faktury.  

10. Jiné škody vzniklé prodávajícímu z nedodrţení doby splatnosti kupujícím podléhají 

sankci 20 000 Kč.  

11. V případě, ţe prodávající nedodá kupujícímu objednané výrobky, má kupující právo 

poţadovat smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny objednaného a nedodaného zboţí.  

12. V případě, ţe dojde k prodlení dodání objednaného zboţí ze strany dodavatele, 

kupující má právo vyúčtovat prodávajícímu úrok z prodlení 2 % denně z ceny 

objednaného a nedodaného zboţí. 

13. V případě, ţe objednané výrobky nebudou dosahovat smluvené kvality, má kupující 

právo celou objednávku vrátit a ţádat odškodnění ve výši 50 000 Kč.  

14. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním zjevných vad zboţí nebo prodlení 

s vyřízením reklamace v záruční době, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu 

smluvní pokutu ve výši  800 Kč za kaţdý den prodlení. 

15. V případě porušení mlčenlivosti dle této smlouvy, si smluvní strany navzájem 

sjednávají smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč, tuto smluvní pokutu bude povinna 

zaplatit ta strana, která poruší závazek.  

16. Pokuty jsou splatné vţdy do 30 dnŧ ode dne jejich písemného doručení druhé straně 

a to obvyklým zpŧsobem platby (faktura). 



 

 

Reklamace 

1. Vyřízením oprávněné reklamace se rozumí: výměna vadného zboţí za nové; oprava 

vadného zboţí; vystavení dobropisu. 

2. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu rozhodnout o zpŧsobu řešení 

reklamace a vyřídit ji ve lhŧtě 30 dnŧ.  

3. Prodávající v případě dobropisu vrací finanční plnění výhradně na bankovní účet 

kupujícího a to nejpozději do 30 dnŧ od vystavení dobropisu.  

4. Povinností kupujícího je reklamované zboţí na vlastní náklady shromáţdit, náklady 

na dopravu reklamovaného zboţí a nového zboţí kupujícímu nese prodávající.  

 

Délka trvání a skončení smlouvy  

1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou k datu uvedenému při podpisu smlouvy. 

2. Výpověď bude účinná nejdříve po 24 měsících od účinnosti této smlouvy. 

3. Smlouvu lze ukončit: 

a) dohodou, smlouva je ukončena v den dohodnutý oběma smluvními stranami; 

b) výpovědí, s výpovědní dobou tři měsíce, bez udání dŧvodu. Smlouva 

je ukončena po uplynutí výpovědní doby, která začíná běţet prvním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. 

c) odstoupením s okamţitou účinností ze strany prodávajícího v případě 

nezaplacení faktury kupujícím ve lhŧtě splatnosti dle této smlouvy, na coţ byl 

kupující písemně upozorněn a ani v náhradní stanovené lhŧtě fakturu 

nezaplatil. 

d) odstoupením s okamţitou účinností ze strany kupujícího pro podstatné 

porušení závazkŧ vyplývajících ze smlouvy, ze strany prodávajícího. 

Za podstatné porušení závazku se povaţuje prodlení dodání delší jak 15 dní, 

dále také zahájení insolvenčního, exekučního řízení či likvidace prodávajícího.  

 

Závěrečná ustanovení 

1. Změny smlouvy je moţné provádět pouze písemnými dodatky. 

2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými zákony platnými 

v České republice.  

3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou originálech. 

4. Smluvní strany prohlašují, ţe si smlouvu řádně přečetly a uzavřely smlouvu 

na základě svobodné vŧle.  



 

 

Za prodávajícího:      Za kupujícího: 

  

        

……………………………..…    …………………..………. 

         

jednatel společnosti      předseda druţstva 

 

 

 

V _______________ dne: _______________    

 

 

 



 

 

Příloha 2 – Ganttŧv diagram  


