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Abstrakt 

Tato bakalářská práci se zaměřuje na nákupní logistiku v podniku ELIT CZ, spol. 

s r.o. a návrhy na její zlepšení. Součástí práce je část teoretická, analytická a poslední 

částí je část řešitelská, ve které se pokusím nastínit řešení pro zlepšení hodnocení 

dodavatelů v této společnosti. 

Abstract 

This thesis focuses on purchasing logistics in company ELIT CZ, spol. s r.o. and 

proposals to improve it. Elements of this thesis are theoretical part, analytical part and 

last part is the solution part, in which I try to show a solution about improvement of 

evaluation of suppliers. 
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Úvod 

Důležitost hodnocení dodavatelů v posledních dvou desetiletí vzrostlo raketovým 

způsobem a významné společnosti na světových, ale i českých trzích, se již neobejdou 

bez dobře fungujícího systému hodnocení dodavatelů. Toto hodnocení dává vedoucím 

nákupních oddělení v těchto společnostech do rukou obrovskou výhodu kontroly nad 

dodavateli a zároveň i možnost včas reagovat. 

Pro tvorbu této bakalářské práce „Racionalizace nákupní logistiky v podniku“ jsem 

si vybral obchodní společnost ELIT CZ spol. s r.o. (dále jen ELIT CZ), která je předním 

distributorem originálních, náhradních, automobilových dílů nejen v České republice. 

Tato bakalářská práce se bude skládat ze tří stěžejních částí. 

V první řadě se jedná o část teoretickou, ve které se budu zabývat zásobami a jejich 

řízením, ABC analýzou zásob a dodavatelů a následně samotným hodnocením 

dodavatelů. 

V analytické části se budu zabývat nejdříve historií společnosti Elit, ze které se 

postupně propracuji k aktuálnímu stavu této společnosti, jejím informačním systémům, 

forecastům poptávky až k momentálnímu systému hodnocení dodavatelů. 

V poslední části navrhnu způsob, jakým by se dalo stávající hodnocení dodavatelů 

vylepšit a také se zaměřím na výpočet jednoho z hlavních kritérií dosavadního 

hodnocení dodavatelů ve společnosti ELIT CZ. 

Hlavní náplň nákupního oddělení společnosti ELIT CZ, s nímž jsem spolupracoval 

nejvíce, při tvorbě bakalářské práce, je objednávání zboží, komunikace s veškerými 

dodavateli společnosti ELIT CZ a také hodnocení dodavatelů a to jsou přesně části, na 

které se ve své práci budu nejvíce zaměřovat. 
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1 Vymezení problému, cíle práce a metody zpracování 

Cílem této bakalářské práce je analýza procesu opatřování zásob a návrh 

optimalizace hodnocení dodavatelů v obchodní společnosti ELIT CZ. 

Při analýze procesu opatřování zásob se budu snažit co nejlépe vystihnout fungující 

systém ve společnosti Elit a následně při optimalizace hodnocení dodavatelů se 

zaměřím na hodnocení tzv. měkkých kritérií za použití metody vícekriteriálního 

hodnocení. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Definice zásob 

Zásoby můžeme nejlépe definovat podle paní Heleny Horákové a její publikaci 

Řízení zásob z roku 1999. 

„Zásoby chápeme jako bezprostřední přirozený prvek ve výrobních i distribučních 

organizacích. Zásobami rozumíme tu část užitných hodnot, které byly vyrobeny, ale 

ještě nebyly spotřebovány.“ 

Zásoby můžeme rozdělit do tří kategorií: 

1) Zásoby jako suroviny, materiál, paliva, nářadí a náhradní díly k zajištění chodu 

procesů v podniku 

2) Zásoby jako rozpracované výrobky (zásoby polotovarů vlastní výroby a 

nedokončené výrobky) 

3) Zásoby hotových výrobků, například zboží 

Zásoby zásadně ovlivňují každý podnik, jeho hospodářský výsledek či pozici na 

trhu. (Horáková H., Kubát J., Řízení zásob, s. 67) 

2.2 Důležitost a význam zásob 

Zásoby podnik chápe jako pozitivní, ale i negativní záležitost. 

Pozitivní význam zásob je v tom, že přispívají: 

- K řešení časového, místního, kapacitního a sortimentního nesouladu mezi 

výrobou a spotřebou 

- K tomu, aby se přírodní a technologické procesy mohly uskutečňovat ve 

vhodném rozsahu (v optimálních dávkách) 

- Ke krytí nepředvídaných výkyvů a poruch (zajišťují plynulost výrobního 

procesu, pokrývají výkyvy v poptávce a při doplňování zásoby 

Negativní vliv zásob spočívá v tom, že váží kapitál, spotřebovávají další práci a 

prostředky a nesou s sebou i riziko znehodnocení, nepouživatelnosti či neprodejnosti. 

Zostřující se konkurence na trzích spolu s vysoko úrokovou mírou pro krátkodobé úvěry 

může vést k tomu, že kapitál investovaný do zásob chybí pro financování technického a 



11 
 

technologického rozvoje, ohrožuje likviditu podniku a snižuje jeho důvěryhodnost při 

jednání o úvěrech. 

Řízení zásob je jedna z hlavních manažerských aktivit. Zajistit pro podnik to 

nejvýhodnější zásobování razantně zvyšuje konkurenční schopnost daného podniku na 

trhu. (Horáková H., Kubát J., Řízení zásob, s. 67) 

2.3 Klasifikace zásob 

Zásoby se dají dělit několika způsoby podle různých hledisek a kvůli tomu je 

náročnější stanovit přiměřenou velikost jednotlivých druhů zásob.  

Rozdělení druhů zásob podle Horákové: 

2.3.1 Druhy zásob podle stupně zpracování 

Podle stupně zpracování se zásoby obvykle dělí do těchto skupin: 

- Výrobní zásoby (zejména suroviny, základní, pomocné a režijní materiály, 

paliva, polotovary a nakupované díly spotřebovávané při výrobě, náhradní díly, 

nástroje, obaly a obalové materiály) 

- Zásoby rozpracovaných výrobků (polotovary vlastní výroby, nedokončené 

výrobky) 

- Zásoby hotových výrobků (nazývané též distribučními zásobami) 

- Zásoby zboží (výrobky nakoupené za účelem jejich prodeje) 

2.3.2 Druhy zásob podle funkce v podniku 

Funkce jednotlivých druhů zásob má významný vliv na potřebný způsob jejich 

řízení. Podle tohoto hlediska rozeznáváme pět skupin a to: 

2.3.2.1 Rozpojovací zásoby 

Častým důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi 

jednotlivými články logistického řetězce nebo dílčími procesy. Rozpojení výstupu 

z jednoho procesu od vstupu do navazujícího procesu prostřednictvím vloženého 

vyrovnávacího zásobníku (zásoby) může mít dva cíle: jednak vyrovnávat časový anebo 

množstevní nesoulad mezi jednotlivými procesy, jednak tlumit či zcela zachycovat 

náhodné výkyvy, nepravidelnosti a poruchy. Tím získávají jednotlivé články 

logistického řetězce či dílčí proces určitou nezávislost, což usnadňuje řízení. 
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2.3.2.1.1 Čtyři druhy rozpojovacích zásob 

- obratová (běžnou) 

- pojistná 

- vyrovnávací 

- pro předzásobení 

a) Obratová zásoba (nazývaná také běžná) je důsledkem nákupu, výroby nebo 

dopravy v dávkách. Velikost dávky je větší než okamžitá potřeba; dávka tak pokrývá 

potřebu výroby či prodeje pro období mezi dvěma dodávkami na doplnění zásoby. 

Při stejnoměrné poptávce se za velikost obratové zásoby považuje polovina velikosti 

objednací dávky 

b) Pojistná zásoba se vytváří (převážně v bodu rozpojení objednávkou zákazníka) u 

běžně spotřebovávaných nebo prodávaných položek za tím účelem, aby do požadované 

míry zachycovala náhodné výkyvy na straně vstupu (v termínu dodávky, u některých 

systémů řízení zásob výjimečně i v její velikosti) a na straně výstupu (ve velikosti 

poptávky). Výše pojistné zásoby závisí na intenzitě výkyvů a na požadované úrovni 

dodavatelských služeb. 

Norma pojistné zásoby se upravuje zpravidla pouze v delších časových odstupech 

při aktualizaci parametrů systému řízení zásob. Skutečná pojistná zásoba (v minulém 

období) je rovna průměru zůstatků zásoby těsně před příjmem jednotlivých dodávek do 

skladu. 

c) Vyrovnávací zásoba slouží k zachycování nepředvídaných okamžitých výkyvů 

mezi navazujícími procesy ve výrobě, které jsou „v průměru“ sladěny. Může jít o 

výkyvy v množství a/nebo v čase. Taková zásoba se vytváří například před 

úzkoprofilovými či drahými stroji, zejména při technologickém uspořádání výroby (aby 

se zabránilo jejich prostoji pro okamžitý nedostatek práce), na podvěsných dopravnících 

či na válečkových tratích. 

Do tohoto druhu zásoby patří i vyrovnávací zásobníky, které slouží k řešení 

nesouladu průměrné výkonnosti navazujících pracovišť v krátkodobém, obvykle 

denním cyklu (například při práci navazujících strojů na různý počet směn). Taková 

zásoba se může vyskytnout hlavně u linkové výroby. 
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d) Zásoba pro předzásobení má tlumit předvídané větší výkyvy na vstupu nebo na 

výstupu. Tato zásoba se vytváří buď opakovaně, pravidelně (každoročně) v souvislosti 

se sezónním kolísáním poptávky či intenzity výroby, nebo jednorázově. 

e) Poptávka se silně sezónním charakterem, sezónní výroba, nemožnost či 

obtížnost dopravy v zimním období; celozávodní dovolená či plánované odstavení 

výrobního zařízení (kvůli rekonstrukci či větší opravě) v podniku nebo u dodavatele, 

připravované akce k podpoře prodeje. 

2.3.2.2 Zásoby na logistické trase 

Tuto zásobu tvoří materiály či výrobky, které mají konkrétní určení (například 

odběratele či výrobní zakázku), už opustily výchozí místo a dosud nedorazily na cílové 

místo v logistickém řetězci. Do tohoto druhu zásob patří dopravní zásoba a zásoba 

rozpracované výroby. 

a) Dopravní zásoba představuje „zboží na cestě“ z jednoho místa logistického 

řetězce na místo druhé. Dopravní čas sebere v širším smyslu: od okamžiku, kdy je 

dodávka připravena k naložení, až do jejich příjmu uskladnění a zaevidování u 

příjemce. Dopravní zásoba je významná hlavně u drahého zboží a při delším dopravním 

čase (při použití dopravního způsobu s malou průměrnou rychlostí a při dopravě na 

velké vzdálenosti). 

b) Zásoba rozpracované výroby (nazývaná též zásobou nedokončených výrobků) 

zahrnuje materiály a díly, které byly již zadány do výroby a nacházejí se dosud ve 

zpracování. Průběžná doba výroby (buď pro celý výrobek, nebo pro určitou výrobní 

fázi) začíná výdejem materiálu a dílů pro výrobní zakázku a končí předáním hotové 

zakázky do skladu. 

Na výši zásoby rozpracované výroby má vliv celá řada skutečností, zejména: 

o Objem výroby 

o Sortimentní skladba výroby 

o Délka výrobního cyklu 

o Velikost výrobních dávek 

o Rytmus výroby 

o Způsob řízení výroby 
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2.3.2.3 Technologické zásoby 

Do tohoto druhu zásob patří materiály či výrobky, které před dalším zpracováním, 

popřípadě před expedováním, z technologických důvodů potřebují jistou dobu 

skladování (někdy za určitých podmínek), aby nabyly požadovaných vlastností. 

Toto skladování je většinou součástí technologického procesu, proto by 

technologická zásoba vlastně měla být zařazována do zásoby rozpracované výroby. 

Jednak z tradice, jednak kvůli své specifičnosti a obvykle dost dlouhé skladovací době. 

2.3.2.4 Strategické zásoby 

Strategické zásoby mají zabezpečit přežití podniku při nepředvídaných situacích 

v zásobování, například v důsledku přírodních pohrom, stávek, válek, či bojkotů. 

Strategické zásoby nejsou předmětem řízení zásob v obvyklém smyslu. O jejich 

vytvoření a velikosti rozhoduje vrcholový management na základě jiných než 

nákladových kritérií. Problematiky operativního řízení zásob se dotýká nejvýše jejich 

obměna. 

2.3.2.5 Spekulační zásoby 

Spekulační zásoby se vytvářejí ve snaze docílit úspory při nákupu; bývají to 

základní suroviny pro výrobu. Takové materiály se nakupují (obvykle ve velkých 

dávkách a z hlediska řízení zásob předčasně) kvůli očekávanému budoucímu zvýšení 

ceny. Spekulační zásoba tak odstavuje specifický druh zásoby pro předzásobení a může 

být předmětem řízení zásob v obvyklém smyslu. 

2.3.3 Druhy zásob podle použitelnosti 

Podle tohoto hlediska se rozeznávají zásoby použitelné a nepoužitelné. 

Do použitelné zásoby patří položky, které se běžně spotřebovávají či prodávají 

(přesněji řečeno: u nichž je pravděpodobné, že budou v budoucnu spotřebovávány ve 

výrobě nebo prodávány normálním způsobem). Tyto položky jsou předmětem řízení 

zásob. 

Nepoužitelná zásoba zahrnuje položky s prakticky nulovou spotřebou, u nichž je 

nepravděpodobné, že budou moci být v podniku normálně využity pro budoucí výrobu, 

resp. prodány obvyklými distribučními cestami za normální cenu. Tato zásoba se někdy 

označuje jako zásoba bez funkce. Vzniká obvykle v důsledku změn ve výrobním 
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programu nebo po inovaci výrobků, popřípadě chybným nákupním rozhodnutím či 

omylem v odhadu budoucí poptávky. 

U takových položek je třeba buď pokusit se existující zásoby prodat za snížené 

ceny, nebo je odepsat. Jejich dalším skladováním by se zbytečně vázaly skladové 

prostory a vznikaly by bezúčelné náklady. 

Použitelná zásoba může sestávat ze dvou složek: 

Přiměřená zásoba je ta část průměrné zásoby položky, jejíž spotřebu pro výrobu či 

prodej lze očekávat v „rozumné“ době. Velikost přiměřené zásoby vyplývá z použité 

metody pro řízení zásob (jde vlastně o normu zásoby). 

Nadbytečná zásoba představuje rozdíl mezi celkovou průměrnou zásobou a 

přiměřenou zásobou dané položky. Vyskytne-li se nadbytečná zásoba, je nutno v první 

řadě zabránit jejímu dalšímu doplňování. Ekonomickým propočtem je pak třeba zjistit, 

zda je méně nákladné ponechat nadbytečnou zásobu ve skladu celou (a spotřebovávat ji 

pak postupně po delší dobu), nebo si ponechat jen určitou část této zásoby a se zbytkem 

naložit podobně jako s nepoužitelnou zásobou. 

Cílem řízení zásob je jejich udržování na takové úrovni a v takovém složení, aby 

byla zabezpečena rytmická a nepřerušovaná výroba, jakož i pohotovost a úplnost 

dodávek odběratelům, přičemž celkové náklady s tím spojené by měly být co nejnižší. 

Hlavním předmětem operativního rozhodování je zodpovězení otázky, kdy a kolik 

objednat či zadat do výroby pro doplnění zásoby. 

2.3.4 Náklady na zásoby 

Řízení nákupu a řízení zásob musí vycházet z následujících informací: stav 

objednávek, termíny objednávek, výše objednávek a rozsah skladování. Problém určení 

optima jednotlivých veličin, které mohou mít z hlediska přibližování k maximu či 

minimu opačné tendence, musí být řešen na základě požadavku minimalizace celkových 

nákladů. V úvahu přicházejí zejména: 

a) Náklady opatření – tj. náklady na opatřovací činnost, na objednání od okamžiku 

sdělení spotřeby až po realizaci objednávky v příjmu zboží. 

b) Náklady skladovací – náklady na prostory, manipulaci, úroky, ztráty ze skladování 

(u jednotlivých manipulačních činností jde o komplexní kalkulaci nákladů). 
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c) Náklady nedostatku – tj. zejména náklady vzniklé chybným určením výše a času 

spotřeby, ale i cenové diference, pokuty, ušlý zisk, postoje kapacit, ztráta zboží a 

ztráta goodwillu. 

Řízení zásob představuje efektivní zacházení a efektivní hospodaření se zásobami. 

Existence zásob v okamžiku, kdy nenacházejí uplatnění, kdy po nich není poptávka, 

znamená zbytečné vynakládání prostředků (nejen hmotných a finančních, ale i 

lidských). 

Neexistence zásob v okamžiku, kdy je potřebné splnit zakázku odběratele, vede ke 

ztrátám prodejů a následně i ke ztrátám zákazníků a dobré pověsti firmy. Zároveň 

s těmito ztrátami vznikají i další náklady, a to v podobě nákladů dopravních a 

manipulačních. Jedná-li se o uspokojování potřeby uvnitř podniku, znamená to 

přenášení nedostatků do výroby (nemožnost včas uskutečnit předpokládaný výrobní 

proces, nesplnění plánovaných úkolů, nedodržení přislíbených dodacích lhůt), tím 

dochází k poruchám celkového řídicího, výrobního i marketingového procesu 

v podniku. 

Řízení zásob obsahuje také péči o strukturu zásob, o jejich uchovávání a využití a 

efektivní hospodaření s nimi. (Gustav Tomek, Řízení výroby a nákupu, s. 303) 

2.4 Tradiční přístup k řízení zásob 

Podniková filozofie řízení zásob se v průběhu času mění, proto se v této kapitole 

zabývám změnami a různými pohledy na řízení zásob. 

2.4.1 Historický přístup k řízení zásob 

Při bližším ohlednutí za historií řízení zásob a to přesněji do dob let šedesátých a 

sedmdesátých minulého století, zjišťujeme, že bylo standardem mít co nejvyšší zásoby. 

Snaha nezbavovat se žádného materiálu byla omlouvána velmi častou větou: Co když to 

budeme za měsíc nebo za rok potřebovat. Hmotné prostředky sice stárly, kazily se, ale 

byly vždy „k dispozici“. (Horáková H., Kubát J., Řízení zásob, s. 69) 

2.4.2 Vývoj řízení zásob 

S vývojem techniky, technologie a celkové hospodářské situace, a zejména 

s vývojem prostředí, ve kterém jednotlivé podniky vyrábějí a prodávají, se měnilo i 

myšlení a následně i konání lidí, a to také v oblasti řízení zásob. 
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Ve většině případů se nejprve na základě prognózování prodeje hotových výrobků 

zdokonalovalo plánování potřeby hmotných prostředků, a tím docházelo i ke značným 

změnám v řízení zásob. 

V dalších vývojových stadiích se začal klást důraz na otázku, zda hmotné 

prostředky, které jsou v podniku k dispozici ve formě zásob, nejsou příliš vysoké, a zda 

proto není přílišná i velikost kapitálu vázaného v zásobách. Logicky začaly být v tomto 

okamžiku zásoby chápány jako nutné zlo a následovaly úvahy, zda by bylo možno 

zásoby prostřednictvím jejich správného řízení snížit. (Horáková H., Kubát J., Řízení 

zásob, str. 69-70) 

2.4.3 Cesty řešení ke snížení zásob 

Cesty k vyřešení tohoto problému byly a jsou různé: od aplikace matematických a 

statistických metod, přes využití matematických modelů teorie zásob až k filozofii just-

in-time. Ovšem žádná z těchto cest není naprosto dokonalá, ale především není vždy a 

všude schůdná a uplatnitelná. 

V rámci tohoto vývojového procesu se ukazuje, že další zdokonalení spočívají nejen 

ve zlepšení samotného řízení zásob, nýbrž v integrálním chápání a řízení všech 

podnikových procesů. Jednotlivé ekonomické jevy nelze pozorovat a zkoumat 

izolovaně, ale je třeba vycházet z principu jejich celistvosti. Za metodologický základ je 

žádoucí považovat systémový přístup, kdy se každý jev chápe jako integrální součást 

celku. (Horáková H., Kubát J., Řízení zásob, str. 70) 

2.4.4 Pohled japonských expertů na řízení zásob 

Podle řady japonských expertů jsou zásoby příčinou všeho zla ve výrobě. Japonci 

považují už myšlenku, že zásoby jsou potřebné, za mylnou a škodlivou a proto stále 

bojují proti jejich vytváření. Tvrdí, že zásoby zakrývají řadu provozních problémů. 

Tam, kde nejsou zásoby, není třeba řídit jejich výši a pohyb. Šetří se skladovací plochy, 

zkracují se časy čekání a tím i průběžné doby ve výrobě, odpadá riziko nepoužitelnosti 

či neprodejnosti zásob. Malé zásoby neumožňují dohánět resty na poslední chvíli, 

protože nedovolují příliš zvýšit pracovní tempo. Při poruše se vše zastaví, což je sice 

nepříjemné, ale vyžaduje to okamžité odstranění problémů, aby se poruchy nemohly 

opakovat. (Horáková H., Kubát J., Řízení zásob, str. 67-68) 
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2.4.5 Rozdílnost přístupů k řízení zásob 

Rozdílnost japonského a západního přístupu k zásobám spočívá ve formě překážek, 

které se odhalí až ve chvíli, kdy je nižší hladina zásob. Pak vystupují nad hladinu 

nižších zásob různé problémy a překážky, jako jsou například nespolehlivé zásobování, 

dlouhé představovací časy výrobních zařízení, nedostatečná jakost výrobků, značné 

procento zmetků, poruchy a prostoje ve výrobě, nevyvážená kapacita, četné změny na 

výrobcích a ve výrobě, dlouhé dodací lhůty, velmi obtížně předpovídatelné poptávky 

zákazníků a málo vhodná distribuční síť. 

Problémy lze následně řešit buďto vyššími zásobami (kdy jsou tyto problémy 

překryty vysokou hladinou zásob) nebo pomocí řídicího systému. 

Další možností řešení, které se používá hlavně při výrobě je možnost just-in-time: 

zmenšení či úplné odstranění problémů, takže zbylé vrcholky skal budou v hloubce i při 

nízkých zásobách. 

Tabulka č. 1 Různé pohledy na funkci zásob 

Zdroj: Horáková H., Kubát J., Řízení zásob, str. 68 

Velké zásoby umožňují: Malé zásoby odkrývají: 

Plynulou výrobu bez výpadků Procesy v nichž dochází k problémům 

Promptní dodávky Špatné vyvážení kapacit 

Překlenutí poruch Nedostatečná pružnost 

Hospodárnou výrobu Příčiny vzniku zmetků 

Konstantní vytížení kapacit Nedostatečnou přesnost plnění termínů 

„Nejprve je třeba analyzovat a omezovat problémy, které jsou příčinou vytváření 

zásob, a teprve potom se zabývat problematikou vlastního řízení zásob.“ 

(Horáková H., Kubát J., Řízení zásob, str. 67) 
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2.5 Metody řízení zásob 

V rámci tržního hospodářství vzrůstá úloha zásob a jejich řízení, které by mělo vést 

k optimální výši zásob. Je to v podstatě hledání a nalezení optimálního vztahu mezi tím, 

jak zásoba plní své funkce, a tím, jak vysoké náklady je třeba vynaložit na její 

pořizování a držení. Znamená to nalézt optimální vztah mezi jednotlivými druhy 

nákladů, které jsou ve spojitosti se zásobami vynakládány. (Horáková H., Kubát J., 

Řízení zásob, str. 70) 

2.5.1 Kritéria řízení zásob 

Poznamenejme, že při optimalizace nebývají náklady jediným kritériem, obvykle je 

třeba do rozhodování zahrnout také některá jiná hlediska, většinou ve formě 

předepsaných okrajových podmínek. 

1) Systém řízení zásob souvisí nejen s konkrétními podmínkami ve sledovaném 

podniku, to znamená se skladbou a délkou jeho výrobního procesu a s výší a 

strukturou zásob v tomto podniku. 

2) Ale také se systematickou evidencí zásob a s její nepřetržitou aktualizací na základě 

existujících reálných podmínek. Tato evidence je významným činitelem pro 

zabezpečení plynulosti a bezporuchovosti jak zásobování výroby hmotnými 

prostředky, tak dodávek hotových výrobků či zboží zákazníkům. 

3) Úspěšnost řízení zásob je závislá na řadě objektivních prvků, jako jsou ekonomické 

podmínky země a platné legislativní normy. 

4) A samozřejmě jsou důležití i činitelé ryze subjektivní. Zde bychom chtěli 

připomenout a zároveň podtrhnout zejména lidský faktor, tedy všechny zaměstnance 

podniku, nejen pracovníky nákupního útvaru, a zdůraznit nejen jejich počet, nýbrž i 

jejich kvalitu. Do té patří především kvalifikace a zkušenosti. Velice podstatný je 

způsob myšlení pracovníků. Máme na mysli tvůrčí myšlení a schopnost 

ekonomického uvažování, schopnost citlivě reagovat na reálné podmínky v podniku 

i jeho okolí a schopnost přijímat nové a progresivní myšlenky, a to také v případě, 

že nevznikly ve vlastním podniku. 

Je třeba zdůraznit, že systém řízení zásob nelze v žádném případě považovat za 

řešení na veškeré problémy a za jediný prostředek k zabezpečení bezporuchového 
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chodu podniku. Je to pouze jeden z nástrojů (sice velmi významný, ale jenom jeden 

z řady), který přispívá k dosahování dobrých hospodářských výsledků podniku a 

k pohotovějšímu a dokonalejšímu uspokojování zákazníků. Pouze integrální přístup 

k řízení materiálového toku může vést k nejlepšímu konečnému výsledku. (Horáková 

H., Kubát J., Řízení zásob, str. 71) 

2.5.2 Strategie a operativní rozhodování při řízení zásob 

Pokud jde o operativní rozhodování při řízení zásob, tj. o odpovědi na otázku „kdy a 

kolik objednat“, je zřejmé, že toto rozhodování se může v praxi týkat pouze 

jednotlivých skladových položek. Strategie a metody používané při řízení zásob je 

přirozeně třeba vhodně diferencovat. Pro jejich volbu pro určitou položku je určující 

několik hledisek. Kromě respektování konkrétních podmínek daného podniku jsou 

zejména: 

- Stupeň zpracování položky, zda je to zásoba výrobní, rozpracovaných výrobků, 

hotových výrobků či zboží. 

- Druh poptávky, zda je nezávislá, závislá či smíšená, zda je stejnoměrná či nárazová, 

zda je ustálená, s trendem či sezónního charakteru. 

- Místo zásoby v podnikovém materiálovém toku, poloha bodu rozpojení 

objednávkou zákazníka. 

- Kategorie položky dle důležitosti 

Kvalita řízení zásob se dá podstatně ovlivnit: 

- Systematickou prací se zásobami, nikoliv jednorázovou nebo jenom nahodilou péčí 

o ně. 

- Dostatečnou zběhlostí v metodách a postupech vhodných k aplikaci, spojenou 

s detailní znalostí místních podmínek. 

- Diferencovaným přístupem k jednotlivým druhům zásob a pochopením jejich 

rozmanitosti, metody a postupy pro řízení zásob je nezbytné přizpůsobovat 

charakteru jednotlivých položek. (Horáková H., Kubát J., Řízení zásob, str. 70) 
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2.6 Klasifikace zásob na základě analýzy ABC 

Analýza ABC je univerzálním přístupem k řešení řady logistických problémů. 

V logistické praxi patří mezi oblíbené a často využívané metody. Na této skutečnosti se 

nesporně podílí její poměrně nízká algoritmická, výpočetní i časová náročnost. 

ABC analýza vychází z Paretova zákona (pravidlo 80:20), který říká, že ve většině 

případů je přibližně 80% důsledků vyvoláno pouze 20% všech možných příčin. Údajně 

prvním popudem k formulaci tohoto pravidla bylo prosté zjištění faktu, že 80% italské 

půdy vlastní jen 20% Italů. O toto zjištění se zasadil kolem roku 1906 Italský ekonom, 

po němž je toto pravidlo pojmenováno, Vilfredo Pareto. 

Přesná matematická závislost „80% na 20%“ v praxi neexistuje. Obecné pravidlo ale 

konstatuje, že vztah mezi výčtem možných příčin a následků je vždy nelineární. 

Princip ABC analýzy spočívá v klasifikaci sledovaných jevů na tři (A, B, C) nebo 

více skupin, přičemž každé ze skupin by měla být věnována různá pozornost. 

Graf č. 1 Příčiny a následky dle Paretova pravidla 

Zdroj: Lupa (1998) 

Princip ABC analýzy odvozený od definovaného pravidla spočívá v rozdělení všech 

příčin do, alespoň, tří kategorií: 

1) Příčiny, které ve své sumě způsobují 80% následků – kategorie příčin A. 

2) Příčiny, které způsobují dalších 15% následků – kategorie B (příčiny kategorie A a 

kategorie B dohromady způsobí již 95% následků). 
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3) Příčiny, které způsobují zbylých 5% následků – kategorie příčin C. 

Při řízení zásob je pak nezbytné se zaměřit na tuto podstatnou menšinu možných 

příčin (zásoby, zákazníky, dodavatele apod.). 

K typickým oblastem použití patří stanovení nákupní politiky či určení úrovně 

zákaznického servisu. Největší uplatnění tato analýza našla v řízení zásob, avšak 

ukazuje se, že podobné zákonitosti platí i v podnicích, např.: 

- Malá část počtu položek představuje většinu hodnoty spotřeby 

- Velká část celkového objemu nákupu se odebírá od poměrně malého počtu 

dodavatelů 

- Značná část tržeb pochází od malého podílu počtu odběratelů 

- Velký podíl počtu výdejů ze skladu se týká malé části sortimentu 

- Menší část počtu výrobků vytváří značnou část zisku 

(Bazala Jaroslav, Logistika v praxi) 

„Z celé Paretovy zákonitosti tedy vyplývá jeden důležitý fakt a to, že při řízení je 

třeba soustředit pozornost na omezený počet nejdůležitějších objektů (skladových 

položek, dodavatelů, odběratelů, výrobků apod.), které mají rozhodující vliv na celkový 

výsledek.“ (Horáková H., Kubát J., Řízení zásob, str. 192) 

2.7 Hodnocení dodavatelů 

Je naprosto přirozené, že se téměř každý odběratel zajímá o spolehlivost, přesnost, 

nabízenou hodnotu a další atraktivní charakteristiky dodávek a to právě proto, že 

nezanedbatelným způsobem ovlivňují momentální i dlouhodobou schopnost 

odběratelských organizací úspěšně se vyrovnávat s nástrahami tvrdého konkurenčního 

prostředí. Proto je samozřejmou součástí prakticky všech moderních systémů 

managementu i proces hodnocení dodavatelů. Tento požadavek můžeme najít i 

v kriteriální normě ČSN EN ISO 9001, která vymezuje základní požadavky na 

prokazování shody systémů managementu jakosti. Protože požadavky této normy 

splnilo i v České republice už tisíce organizací, lze konstatovat, že jakési postupy 

hodnocení výkonnosti jsou u nás už běžně uplatňovány. 
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2.7.1 Důležitost hodnocení dodavatelů 

Správné hodnocení dodavatele znamená vytvořit soubor dat, která nám pomůžou 

vybrat dodavatele, jenž bude plně vyhovovat požadavkům společnosti. Ten pak pomůže 

vytvořit kvalitní tok materiálu či zboží do skladů podniku, díky čemuž se podnik může 

vyvarovat výpadkům nebo zpomalení výroby či prodeje. 

Kvalitní hodnocení dodavatelů nám také dává možnost motivace dodavatelů 

k lepším výkonům a porovnávání dosažených výsledků u několika dodavatelů zároveň. 

Toto hodnocení má také finanční výhody a to v případě, kdy se nám podaří 

s dodavatelem navázat hlubší spolupráci.  Díky tomu můžeme získat nižší ceny , 

případně i zlepšení služeb zákaznického servisu. 

Stejně jako v ostatních aspektech, i co se týče výběru dodavatelů, platí Paretovo 

pravidlo, což znamená, že je vhodné využít analýzu ABC. Ta nám pomůže roztřídit 

dodavatele na ty důležitější a méně důležité pro naši společnost. 

2.7.2 Definice klíčových parametrů k hodnocení dodavatelů 

Vytvoření trvalých dodavatelsko-odběratelských vztahů, což je předpokladem 

dalšího vývoje dodavatelského řetězce, vyžaduje trvalé sledování a hodnocení 

dodavatelů na základě vlastních podnikových kritérií. Tento proces je možno naznačit 

takto: 

- Vytvoření katalogu kritérií: 

o Volba kritérií, váhy a bodové hodnocení 

o Určení rozhodovatelů o plnění kritérií 

- Vlastní hodnocení výkonu dodavatelů: 

o Určení týmu a vlastní postup při hodnocení 

- Znázornění výsledků: 

o Portfolio dodavatelů 

o Profil polarity dodavatelů 

- Vyhodnocení: 

o Klasifikace dodavatelů 

o Katalog opatření 

(Gustav Tomek, Řízení výroby a nákupu, s. 292) 
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2.7.2.1 Hodnocení výkonů dodavatelů 

Kritéria hodnocení mohou zahrnovat nejen předpoklady dodavatelské schopnosti, 

které byly hlavním předmětem posuzování dodavatelů při jejich výběru ve fázi přípravy 

objednávek, ale i výsledky skutečné realizace dodávek. Můžeme hovořit o následujících 

kritériích: 

- Kvalita (bezchybné produkty, spolupráce při plánování a řízení kvality, 

vstřícnost vůči návrhům na zvýšení kvality) 

- Náklady (tvorba ceny, platební podmínky, transparentnost ceny, úroveň ceny) 

- Dodavatelská spolehlivost (dodržení množství, dodací pohotovost, flexibilita) 

- Technické schopnosti (nové technologie, společné řešení úkolů výzkumu a 

vývoje, vstřícnost k požadovaným změnám) 

- Dodavatelský servis (technická podpora, podpora při uzavření zakázky, záruky, 

příprava materiálu, balení, manipulace s obaly) 

- Komunikace s dodavatelem (komunikace před uzavřením zakázky i po něm, 

přijatelnost vzájemných vztahů) 

- Ostatní (místo, vztah k životnímu prostředí, dodržování předpisů o obalech 

apod.) (Gustav Tomek, Řízení výroby a nákupu, s. 293) 

2.7.2.2 Účastníci hodnocení 

Účastníci hodnocení musí být nejen pracovníci nákupu, ale samozřejmě pracovníci 

výroby, odbytu, konstrukce a další. Zjednodušeně je můžeme charakterizovat jako 

interní zákazníky nákupu. 

2.7.2.3 Možnosti znázornění hodnocení 

Pokud jde o portfolio dodavatelů, je samozřejmě možné je znázornit na základě 

různě zvolených dimenzí. Jako příklad takovéhoto portfolia je možno uvést matici 

hodnocení dodavatelů na základě dvou následujících kritérií: 

- Objem nákupu 

- Strategický význam nakupovaných položek 

Pokud jde o hodnocení podle profilu polarity, mohou být použity následující 

charakteristiky: 

- Doba dodání 
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- Dodržení termínu 

- Požadovaná kvalita 

- Počet reklamací 

- Technické poradenství 

- Dodavatelský servis 

- Ceny atd. 

(Gustav Tomek, Řízení výroby a nákupu, s. 292) 

2.8 Vícekriteriální hodnocení 

Vícekriteriální hodnocení slouží k rozhodování problémů, kdy optimální rozhodnutí 

musí vyhovovat více než jednomu kritériu. Zadaná kritéria mohou mít nejrůznější 

charakter (kvantitativní, kvalitativní, konfliktní). 

2.8.1 Metody vícekriteriálního hodnocení 

Základní předností metod vícekriteriálního hodnocení variant je, že: 

- Umožňují rozhodovateli posuzovat varianty vzhledem k rozsáhlému souboru 

kritérií. 

- Nutí rozhodovatele, aby explicitně vyjádřil svoje chápání důležitosti 

jednotlivých kritérií hodnocení. 

- Celý proces hodnocení variant činí transparentním, reprodukovatelným a jasným 

i pro jiné subjekty, kterých se volba varianty více či méně dotýká. 

(Fotr, Manažerské rozhodování, s. 167) 

Metody vícekriteriálního hodnocení dělíme do dvou skupin: 

1) Metody pro stanovení významnosti kritérií, umožňující číselně rozlišit různou 

důležitost hledisek hodnocení.  

U této skupiny se nejlépe uplatní metody: 

a) Metody pořadí 

Podstata této metody spočívá v tom, že každý expert musí podle svého uvážení 

přiřadit každému kritériu jednoznačné pořadí. 

b) Metoda známkování 
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V této metodě je úkolem experta ocenit důležitost kritéria na stupnici v určitém 

intervalu. To znamená „oznámkovat“ ho. 

c) Metoda porovnávání v trojúhelníku párů 

Významnou předností této metody oproti předchozím je to, že expert nemusí 

uvažovat o pořadí či známce kritéria ve vztahu ke všem ostatním kritériím, ale 

porovnává vždy pouze dvě kritéria mezi sebou (v páru). 

2) Metody stanovení významnosti samotných projektů rozvoje, umožňující 

globálně posoudit vlivy jednotlivých kritérií na celkovou významnost projektů a 

ve svém důsledku stanovit pořadí (priority) těchto úkolů. Zde využijeme 

metody: 

a) Metoda dílčích pořadí 

Tato relativně jednoduchá metoda je založena na určení součtu dílčích pořadí 

kritérií. 

b) Vážená bodovací metoda 

Tato metoda je shrnuta do několika kroků. Nejdříve se stanoví bodovací tabulka, 

v níž se uvede pro každý interval hodnoty kritéria. Následně s pomocí některé z metod 

pro hodnocení významnosti kritérií stanovíme bodové hodnoty důležitostí kritérií. Poté 

na základě bodové hodnoty důležitostí kritérií vypočteme celkovou významnost. 

Nakonec získáme výsledné pořadí z hlediska významnosti. 

c) Metoda PATTERN  

Tato metoda se skládá z určení váhy významnosti a následného výpočtu pro každý 

parametr indexy změny. 

(Kavan, Výrobní a provozní management, s. 133)  
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3 Analýza problému a současné situace 

V této části se pokusím co nejlépe popsat fungování nákupu, objednávání zboží a 

hodnocení dodavatelů ve společnosti ELIT CZ. 

3.1 Obchodní společnost ELIT CZ 

 

Obchodní firma:  ELIT CZ, spol. s r.o. 

Sídlo:  Praha 5, Jeremiášova 1283/18 

 PSČ 155 00 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným  

Datum zápisu:  31. prosince 1991 

Předmět podnikání: Koupě za účelem dalšího prodeje 

 Poskytování software 

 Zprostředkování obchodu 

 Zprostředkování služeb 

Základní kapitál:  18 750 000 Kč 

Společníci:  Elit Group Ltd. 

 c/o Rhiag Group Ltd 

Počet zaměstnanců:  450 

Obrat:  143 milionů eur  
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3.2 Představení obchodní společnosti ELIT CZ 

Obchodní společnost ELIT CZ, spol. s r.o. se za posledních pár let svého působení 

stala velmi uznávanou a to nejen na českém trhu, ale i na trzích zahraničních, jako 

například na Slovensku nebo v Maďarsku. Za svou devatenáctiletou existenci dokázala 

tato společnost pozvednout úroveň na poli distribuce náhradních dílů velmi vysoko a do 

dnešního dne se obchodní společnost ELIT CZ může pochlubit 26 pobočkami, díky 

kterým může rozvážet své zboží jakémukoliv zákazníkovi do každého koutu České 

republiky. 

Obchodní společnost ELIT CZ byla založena v České republice švýcarským 

podnikatelem a jako právní forma byla zvolena společnost s ručením omezeným. Po 

několika letech, kdy se ELIT CZ rozrůstal a jeho vliv na trhu neustále zesiloval, se tento 

podnikatel rozhodl prodat polovinu svého podniku jiné společnosti. Po pár měsících 

dochází k odprodeji poloviny společnosti a následně tento podnikatel prodává i druhou 

polovinu podílu. Společnost, která s vidinou expanze distribuce do východní Evropy, 

koupila ELIT CZ, se nazývá  Rhiag Group Ltd. Jedná se o italskou společnost, která je 

vlastníkem společnosti ELIT CZ až do současnosti. Spojení společností Rhiag Group 

Ltd. a ELIT CZ přineslo oběma mnoho výhod a obě tyto společnosti  posílily svá místa 

na evropském trhu. 

Předmětem podnikání společnosti ELIT CZ je: 

- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 

- Poskytování software. 

- Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou 

výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském 

balení do 50 Kg na jeden kus balení – velkoobchod. 

- Zprostředkování obchodu. 

- Zprostředkování služeb. 

- Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, 

oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, 

nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických 

přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické. 
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Sortiment pro prodej této společnosti se neustále rozšiřuje dle nejnovějších trendů. 

Obchodní společnost ELIT CZ není jen pouhým dodavatelem náhradních dílů, ale 

nabízí kompletní řešení zajišťující úspěšnou činnost a rozvoj svých zákazníků. 

Obchodní společnost ELIT CZ se zabývá distribucí produktů převážně z těchto šesti 

skupin: 

- Podvozkové díly 

- Motorové díly 

- Díly autoelektronické a autoelektrické 

- Autopříslušenství 

- Karosářské díly 

- Servisní a garážové vybavení 

Od roku 1998 začal být centrální sklad Technocom v Praze Zličín nedostatečný a 

tak se vypracoval plán pro přestěhování, který se v roce 2000 začal realizovat a 

centrální sklad se v průběhu 3 týdnů přestěhoval na adresu Praha - Stodůlky. 

Základnou této společnosti je sídlo a zároveň moderní centrální sklad, který se 

nachází v Praze na Stodůlkách. Rozloha tohoto skladu je 12 000m2, kde je uskladněno 

přes 78 000 položek v celkovém počtu více než 2 000 000 ks náhradních dílů, což 

představuje nejvyšší skladové zásoby zboží na trhu náhradní spotřeby v ČR. 

Klíčovým faktorem při zavážení zboží zákazníkům je fakt, že 95% veškerých 

zákazníků není ochotná čekat a pokud nenajdou náhradní díl, který potřebují na pobočce 

ELIT CZu, odcházejí ke konkurenci. Zároveň pobočky nemají tak rozlehlé skladové 

prostory jako je to u centrálního skladu v Praze. Proto je pro ELIT CZ ohnisko 

problémů otázka:  

„Jaké zboží by mělo být v základní nabídce pobočky, aby bylo uspokojeno co 

největší procento zákazníků?“ 

Tento fenomén se podařilo částečně vyřešit velmi častými závozy veškerých 

poboček. U některých poboček je to i 3x denně. 
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3.3 Analýza současného stavu společnosti ELIT CZ 

V následující části se budu soustředit na analýzu současného stavu ve společnosti 

ELIT CZ. Důležitým faktem v této společnosti je, že při výběru dodavatele nákupní 

oddělení automaticky komunikuje s výrobcem, nikoli se zprostředkovatelem, díky 

čemuž dokáže snížit nákupní cenu daného autodílu na minimum. 

3.3.1 Hodnocení dodavatelů 

Velmi kvalitní a spolehlivý informační systém ERP poskytuje společnosti ELIT CZ 

soubor pevných číselných údajů, které jsou využívány pro tvorbu základních kritérií pro 

hodnocení dodavatelů ve společnosti ELIT CZ. Dále je zde několik tzv. Měkkých 

hodnocení, které se využívají při hodnocení spolupráce s dodavatelem. Toto hodnocení 

není tolik přesné jako předešlé, které vychází z přesných údajů, ale doplňuje hodnocení 

dodavatele o několik podstatných faktů. 

Souhrn pevných číselných údajů: 

 Lead Time (dodací doba) 

 Frekvence dodávek 

 Service level (míra vykrytí objednávky – včas a úplné množství) 

 Overdue back orders (nevykryté objednávky) 

o Chybovost 

o Nefakturované 

Měkká hodnocení: 

 Flexibilita (Reakce na aktuální požadavky Elitu -> výkyvy trhu) 

 Propojení přes systém TecCom 

 Přístup a komunikativnost 

 Ochota hledat řešení problémů 

 Fixní den dodání (Toto hodnocení nabývá na důležitosti na základě velikosti 

dodávek od dodavatele, což znamená, že se spíše soustředí na 40 – 50 největších 

dodavatelů, kteří tvoří 80% veškerých dodávek.) 

 Cross-doking 



31 
 

3.3.2 Popis jednotlivých kritérií 

Nejdůležitějším údajem pro hodnocení je tzv. Service level (dále již jen SL). SL je 

hodnocení, které vypracovává systém ERP na základě údajů, které do něj pracovníci 

vkládají. Výsledné hodnocení je v procentech. Při porovnání se zjistí, zda odpovídá 

datum dodání s očekávaným datem a také zda je správně množství dodaného zboží. 

Pokud ano, dodávka se bere, jako že je v pořádku. Následně se vypočítá podíl 

z dodávek, které jsou v pořádku a ze všech dodávek. 

Vzorec pro výpočet SL vypadá následovně: 

           
   

  
 (1) 

SL – Service Level 

DOK – Dodávky v pořádku 

VD – Všechny dodávky 

Optimální by samozřejmě bylo, kdyby doručování nákladů se zbožím přicházelo 

společnosti ve stanovený den a v přesném množství. Avšak, při obrovském objemu 

zboží, které odchází od dodavatelů každý den, průměrně to je asi 4000 kusů, si je 

obchodní společnost ELIT CZ vědoma, že se jedná o nereálný požadavek a tak 

stanovila tolerance. Pokud dodavatel tyto tolerance splní, společnost negativně 

nereaguje, pokud však dodavatelé přesáhnou tuto toleranci, nákupní oddělení začíná 

tuto situaci okamžitě řešit. V případě chybovosti nebo nevyfakturovanosti dodávek dává 

nákupní oddělení obratem dodavateli vědět o tomto problému a řeší se rychlost nápravy. 

Tím se předchází situaci, že na skladě bude chybět díl, který zákazník bude požadovat, a 

na základě této chyby přejde zákazník ke konkurenci, což je velmi nežádoucí. Druhou 

možností je, že se dodávka zpozdí. V tom případě dodavatel tuto skutečnost ohlašuje již 

několik dní dopředu i s důvody zpoždění a nákupní oddělení tuto situaci následně řeší. 

3.3.3 Plán dodávek 

Plán dodávek, který se používá pro porovnání správnosti došlého zboží, je 

základním stavebním kamenem v oddělení nákupu. Tento plán se sestavuje a domlouvá 

s dodavatelem například i půl roku dopředu. 
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3.3.3.1 Části plánu dodávek 

Základní parametr tohoto plánu je Plánovaný termín dodání. Další parametry se 

přidávají postupně, jako například Order Confirmation (v překladu Potvrzení 

Objednávky). Tento údaj dává vědět datum, kdy dodavatel potvrdil obdržení příslušné 

objednávky. Dále je to skutečné datum dodání, které ERP systém následně okamžitě 

vyhodnocuje a porovnává s daty z plánovaného termínu a z Order Confirmation. A 

posledním údajem je úplnost dodávky, která se uvádí v procentech. 

3.3.4 Tolerance spolehlivosti u dodavatelů 

Nákupní oddělení stanovilo hranici tolerance pro nedodané zboží na 95% oproti 

plánu a dobu zpoždění dodávky na +8 dní. 

Důvodem pro tak velkou toleranci zpoždění dodávky je vysoká míra zboží, které 

každý den přichází do společnosti ELIT CZ a na základě toho vzniká velmi 

frekventovaný provoz. To znamená, že dispečer nemusí povolit danému dodavateli 

složit zboží z nákladního automobilu ani o den později a ani o den dříve a daný řidič 

může čekat třeba i několik dní než se vyskytne volný prostor v rozvrhu vykládek. Také 

je možné, že dispečer rovnou oznámí dodavateli, který hlásil zpoždění, ať přijede až 

v další pravidelný svážecí termín. 

3.3.5 Informační systém obchodní společnosti ELIT CZ 

Obchodní společnost ELIT CZ využívá informačního systému vyrobeného pod 

záštitou společnosti Microsoft. Celý název tohoto softwaru je Microsoft Dynamics. 

Tento systém je tvořen aplikací ERP (Enterprise Resource Planning). Odborníci o ERP 

systému mluví jako o informačním systému, který integruje a automatizuje velké 

množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná o 

výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci a účetnictví. Informační 

systém společnosti ELIT CZ v sobě sdružuje veškerou podnikovou, informační a 

datovou strukturu. Původně byl využíván jeden z modulů tohoto informačního systému 

pro plánování a řízení dodavatelského řetězce. V roce 2009 následně společnost ELIT 

CZ navázala spolupráci se švédskou společností Syncron a začala pro řízení 

dodavatelského řetězce používat její software s názvem Supply Chain Planner. Jako 

základní informační systém je stále využíván Microsoft Dynamics a program Supply 

Chain Planner byl přidán k tomuto systému jako přídavný modul, takže software Supply 
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Chain Planner může plně využívat jeho databázi a problematika řízení dodavatelského 

řetězce je zcela v jeho režii. 

 

Obrázek č.1 Logo informačního systému Microsoft Dynamics 

Zdroj: Microsoft (2012) 

Microsoft Dynamics je integrovaným a přizpůsobitelným řešením pro řízení procesů 

pro střední organizace. Napomáhá k jejich zjednodušení a urychlení. Nejen, že je 

schopen získat dokonalý přehled prostřednictvím široké škály reportů a obchodních 

analýz, ale propojuje také zaměstnance, zákazníky i partnery napříč celým globálním 

trhem. Asi největší přednost informačního systému Microsoft Dynamics je velmi rychlé 

přizpůsobení specifickým potřebám. Díky rychlé přizpůsobivosti a snadnosti používání 

může velmi jednoduše doplňovat funkcionalitu, zákaznické moduly nebo napojení na 

online obchodování. (Microsoft, 2012) 

Na základě těchto informací dojdeme k závěru, že informační systém Microsoft 

Dynamics poskytuje společnosti mnohem více konkurenceschopnosti. 

3.3.5.1 Využití ERP systému při tvorbě statistik a následného porovnávání 

ERP systém je nastaven tak, aby automaticky pároval veškeré dokumenty 

(objednávky zaslané dodavatelům, přejímky zboží, potvrzení o obdržení objednávky…) 

a vytvářel na základě nich statistiky, které nákupní oddělení využívá pro hodnocení 

dodavatele a případné řešení vzniklých problémů. Díky těmto statistikám a 

vyhodnocením může nákupní oddělení využít tzv. benchmarkingu (porovnávání) a to 

nejen u každého dodavatele zvlášť při porovnávání minulých měsíců, ale také při 

porovnávání dodavatelů mezi sebou. Toho samozřejmě velmi často využívají při snaze 

přimět dodavatele k lepším výsledkům při dodávání zboží. 

Tyto statistiky dále nákupní oddělení využívá pro interní analýzy, díky kterým 

objevují položky, které se opakovaně, z různých důvodů, zpožďují a nákupní oddělení 
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tak může do budoucna mnohem lépe reagovat.Tímto způsobem se díky pozorování a 

nacházení chybovosti u dodavatele zajišťuje mnohem kvalitnější zásobování skladů. 

3.3.5.2 Využití ERP systému v oddělení produktového managementu 

Statistiky ERP systému dále také hojně využívá další oddělení ve společnosti ELIT 

CZ a tím je produktový management. Toto oddělení se předně zajímá o ceny zboží, 

které obchodní společnost Elit nakupuje a také o bonusy, které dodavatelé tohoto zboží 

pro Elit nabízejí. Statistiky využívají při jednáních s dodavateli k jejich vzájemnému 

cenovému porovnání a získání nižších cen. 

Na základě porovnání údajů ERP systému z plánovaných dodávek a ze skutečného 

doručení se vytváří hodnocení Service levelu. 

3.3.5.3 Systém TecCom 

Další ze systémů, jež je ve společnosti ELIT CZ využíván je německý systém 

TecCom. 

Systém TecCom je vedoucí platformou na mezinárodním trhu výroby dodatečných 

automotorových součástech. Systém TecCom nabízí objednavatelům náhradních 

automobilových součástí konkrétní řešení a služby, aby objednávání bylo co 

nejoptimálnější a co nejvíce automatizované. 

Hlavní náplní systému TecCom pro společnost ELIT CZ je v komunikaci s jejími 

dodavateli a ke zjednodušení objednávání zásob. (TecCom, 2000) 

3.3.6 Service Level 

Service level je nejdůležitější ukazatel při tvorbě hodnocení o schopnosti plnění 

závazků dodavatele. Minimální očekávaná hodnota Service levelu od dodavatele je 

90%, ale 95% je úroveň, která je požadována po dodavateli v dlouhodobém měřítku. 

Pravidla výpočtu jsou následovné: 

Využijeme znalostí ze vzorce (1), jež je popsán v kapitole 3.3.2. 

Vycházíme z počtu objednávek vyřízených správně/počet objednávek celkem. 

Vyřízených správně znamená – minimálně 95% množství zboží je doručeno správně a 

doručeno včas. 

Objednávka doručená včas: 

            (2) 

V – Včas 
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DO – Den objednání 

LT – Lead Time (čas na zpracování a odeslání dodávky) 

T – Tolerance (8 dní) 

Tento výpočet nám udává, že pokud chce dodavatel dopravit zásilku včas, musí 

dopravit tuto zásilku dle dohodnutého plánu, případně v toleranci, jež společnost Elit 

poskytuje. 

Maximální možná dodací prodleva pro všechny dodavatele byla stanovena na 8 dní. 

Úroveň Service Levelu je hodnocena a reportována každý měsíc. Service Level 

každého měsíce se vypočítává na základě objednávek spadajících datem Očekávaný 

datum dodání do daného měsíce.  

Očekávané datum dodání zjistíme jednoduchým výpočtem: 

   Č   DO + LT (3) 

OČD – Očekávané datum dodání 

Service Level z každého měsíce se následně konzultuje s každým dodavatelem. 

Z údajů z tabulky č. 2 je následně předveden výpočet hodnoty Service Level. 

Tabulka č. 2 Vyhodnocené údaje o dodání zboží pro výpočet SL 

Zdroj: ELIT CZ 

Objednávka 
Datum 

objednání 

Objednané 

množství 

Očekávané 

datum 

dodání 

Dodané 

množství 

Opravdové 

datum 

dodání 

Hodnocení 

1 20.9.2010 10 30.9.2010 10 30.9.2010 Ok 

2 20.9.2010 2 30.9.2010 2 7.10.2010 Ok 

3 20.9.2010 100 30.9.2010 100 28.9.2010 Ok 

4 20.9.2010 100 30.9.2010 92 1.10.2010 N 

5 20.9.2010 30 30.9.2010 30 9.10.2010 N 

6 20.9.2010 5 30.9.2010 0 - N 

7 20.9.2010 20 30.9.2010 19 3.10.2010 Ok 

Výpočet Service Levelu v tomto příkladu: 

   
   

  
  

 

 
          

 

 Úroveň Service Levelu této skupiny objednávek je 57 %. 
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3.3.7 Uzavírání partnerských smluv s dodavateli 

Ve chvíli, kdy je podepsána smlouva o dodání určitého množství zboží podle plánu, 

dodavatel je povinen dodat toto zboží ve stanové termíny a ve stanoveném množství. 

Z tohoto právního aktu plyne několik podstatných pravidel, a to jak pro společnost 

ELIT CZ, tak i pro dodavatele. Veškerá podstatná fakta jsou popsána v tabulkách č. 3 a 

4.  

Tabulka č. 3 Výhody a nevýhody plynoucí z uzavření smlouvy pro společnost ELIT CZ 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výhody Nevýhody 

Dodavatel je vázán smlouvou o dodání 

zboží 

Po podepsání smlouvy se již tento plán 

nemůže měnit 

Sankce dodavatele při nesplnění 

požadavků 

Při úpravě plánu po podepsání smlouvy, 

dodavateli již nehrozí sankce 

Větší zájem o další budoucí spolupráci 

I přes důkladnou přípravu plánu a kvalitní 

forecast, může dojít k výkyvu trhu, na 

který není tento plán připravený 

Tabulka č. 4 Výhody a nevýhody plynoucí z uzavření smlouvy pro dodavatele 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výhody Nevýhody 

Jistota prodeje zboží Sankce při nedodání zboží dle smlouvy 

Větší zájem ze strany společnosti ELIT 

CZ o další spolupráci 
 

3.3.8 Sankce pro dodavatele 

Sankce, jež společnost využívá pro lepší kvalitu dodávek, jsou dvojího typu: 

a) Určité procento z obratu 
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b) Určité procento z nedodaného zboží 

Obchodní společnost ELIT CZ při výběru sankcí raději využívá první metodu, 

kterou je Určité procento z obratu. Tato metoda byla vytvořena jako motivační systém, 

tzv. klouzavost procent z obratu. Jedná se o postup, kdy odběratel je ochoten dodavateli 

odpustit sankci z nepovedeného dodávání za příslušný měsíc, pokud se v následujícím 

měsíci podaří dodavateli plně dostát svých závazků a dodat ve správné termíny 

množství zboží, které je v toleranci. Tento postup se společnosti ELIT CZ velmi 

osvědčil. 

3.3.9 Cross-doking 

Dalším faktorem hodnocení dodavatele je tzv. Cross-doking. Jedná se o ochotu 

dodavatele změnit cílové místo. Například na místo doručení na centrálu v Kyjevu 

dodavatelé doručí zboží do Cross-dokingového centra v Praze, odkud si to již ELIT CZ 

rozveze dále dle své potřeby. V tomto případě však samozřejmě ELIT CZ požaduje 

nižší cenu, protože dodavatel již nedováží své zboží na tak velkou vzdálenost. Cross-

doking funguje jako nadnárodní rozvoz zboží, ale jen v rámci skupiny ELIT CZ. 

3.3.10 Objednávání zboží 

Pro obchodní společnost ELIT CZ je velmi zajímavým faktorem propojení 

systémem TECCOM, který velmi usnadňuje objednávání zboží Elitem u dodavatele. 

Díky tomuto systému může obchodní společnost ELIT CZ nahlédnout na sklad 

dodavatele a řešit tak například problémy s momentálním nedostatkem některého druhu 

zboží velmi flexibilně. Tento systém využívají největší dodavatelé společnosti ELIT 

CZ. 

Pokud tento systém společnost nevlastní, objednávky se řeší programem Microsoft 

Excell. 

3.3.11 Vývoj spolupráce s dodavateli 

Obchodní společnost ELIT CZ se rozhodla pro cestu otevřenosti a průběžné 

komunikace se svými dodavateli. Z toho vyplývá, že obchodní společnost ELIT CZ 

pravidelně 2x do roka pořádá meetingy s dodavateli a řeší s nimi veškeré problémy, 

které v průběhu spolupráce nastaly. Na těchto zasedání se vytvářejí opatření, která 

zabezpečují kvalitnější dodávání zboží a zvyšují tak Service Level daných dodavatelů. 

Jedním z hlavních cílů je průběžné zkracování Lead time. 
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3.3.12 Využití Paretova pravidla ve společnosti ELIT CZ 

V nákupním oddělení společnosti ELIT CZ je velmi hojně využíváno také tzv. 

Paretovo pravidlo (80/20). Využití tohoto pravidla se neuplatňuje jen u dělení výrobků, 

ale také u roztřídění dodavatelů, díky kterému toto oddělení vládne mnohem lépe time 

managementu. Můžou se lépe rozhodnout na jakého dodavatele se doopravdy 

soustředit, protože i u dodavatelského systému platí, že 20% největších dodavatelů 

společnosti ELIT CZ dodává 80% veškerého zboží. 

3.4 Způsob řízení zásob ve společnosti ELIT CZ 

Při řízení zásob se u kvantitativního a časového určení objednávek ve společnosti 

ELIT CZ z 80% využívá velmi propracovaný plánovací program, který je zabudovaný 

vně ERP systému. Supply Chain Planner (SCP) byl vytvořen švédskou společností 

Syncron, jejíž jednou z oblastí specializace je vývoj nástrojů pro plánování 

dodavatelského řetězce v automobilovém průmyslu.  

Hlavní cíle plánovacího programu SCP jsou: 

 Zlepšení dostupnosti zboží pro koncové zákazníky 

 Optimalizace zásob v distribuční síti 

 Umožnění centralizace řízení zásob 

 Zvýšení produktivity a redukce administrativních nákladů 

 Transparentnost a průhlednost v řízení zásob 

Údaje, na základě kterých plánovací program funguje: 

1. Analýza prodejů z minulosti a analýza poptávky 

2. Předběžná poptávka (forecast) 

3. Nastavení zásobovací politiky 

4. Výpočty pojistné zásoby 

5. Výpočty objednávek a doplňování zásob 

6. Výjimkou řízená řešení 

3.4.1 Analýza prodejů z minulosti a analýza poptávky 

Program SCP využívá analýz z prodejů každé skladované jednotky za posledních 12 

měsíců. Program využívá dvou klasifikací: 
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 Početní klasifikaci spojených s frekvencí prodeje - vyjadřuje počet prodejů za 

posledních 12 měsíců. 

 Hodnotovou klasifikaci – vyjadřuje očekávaný obrat v nákupních cenách 

v následujících 12 měsících. 

3.4.2 Předběžná poptávka 

Výpočty předběžné poptávky je jednou z klíčových aktivit tohoto programu. 

Program vypočítává tuto poptávku na 12 měsíců dopředu. Tento proces je prováděn 

každý měsíc. U každé jednotky na skladě je uveden konkrétní typ poptávky na základě 

analýzy předešlých prodejů. SCP rozlišuje 9 různých typů poptávky. Těchto 9 typů 

poptávek lze vidět na obrázku č. 2 a následně v tabulce č. 5 jsou vysvětleny jednotlivé 

typy poptávek. 

 

Obrázek č. 2 Různé druhy poptávek v SCP 

Zdroj: Parkán, Informační technologie v podpoře nákupu, str. 28 

  



40 
 

Tabulka č. 5 Devět typů poptávky v SCP 

Zdroj: vlastní zpracování 

Druh poptávky Vysvětlení 

Hrbolatý Beztvarý průběh poptávky 

Pomalý Pro rychloobrátkové zboží 

Kolísavý Nevyzpytatelný průběh poptávky 

Rychlý Pro rychloobrátkové položky 

Pozitivní trend Poptávka má rostoucí trend 

Negativní trend Poptávka má klesající trend 

Nový Novinka na trhu 

Umírající „Umírající“ produkt 

Zastaralý 
Nemoderní produkt v poslední fázi 

životního cyklu 

Hlavní výpočet předběžné poptávky, jež program SCP provádí, se skládá ze 4 

vedlejších částí předběžné poptávky a to jsou: 

 Základní výpočet předběžné poptávky – statická předpověď vytvořená na 

základě poptávky z předešlých období. 

 Trendy – pokud se na trhu vyskytuje nějaký trend, ať už pozitivní či negativní, 

ovlivňuje různě silně základní výpočet předběžné poptávky. 

 Faktor sezónnosti – má přímý dopad na konečný výpočet předběžné poptávky. 
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 Znalosti trhu – osobní znalosti trhu, kterými program SCP nedisponuje a zadává 

je uživatel. Můžou to být propagační kampaně, zavedení nových produktů na trh 

reakce na obchodní vztahy. 

3.4.3 Nastavení zásobovací politiky 

Politika zásob je základní součástí SCP a je nastavena pomocí tzv. Paretovy matice. 

Mezi rozhodnutí, která se musí udělat při řízení zásob, patří: 

 Klasifikace portfolia zboží - hranice pro hodnotové a početní klasifikace 

 Mít skladem či nemít skladem určitý produkt – rozhodnutí o tom držet na skladě 

určitou kombinaci zboží. 

 Úroveň obslužnosti zákazníka – určuje procentuálně úroveň obslužnosti 

zákazníka, které chceme dosáhnout.  

 Metody doplňování zásob - Fixed Order Quantity (dále jen FOQ) nebo Fixed 

Order Cycle (dále jen FOC) 

 Frekvence objednávání 

3.4.4 Způsob výpočtu pojistné zásoby 

Pojistná zásoba je vypočítávána na pokrytí výchylek poptávky. Program využívá 

třech různých statistických metod pro výpočet pojistné zásoby. Tyto metody závisí na 

typu poptávky. Parametry, které mají vliv na výši pojistných zásob: 

 Úroveň obslužnosti zákazníka – pokud chceme vyšší úroveň obslužnosti, 

musíme zvýšit i pojistnou zásobu. 

 Směrodatná odchylka – průměr chybné předpovědi z posledních 12 měsíců. 

Z toho vyplývá, že čím vyšší je variabilita poptávky, tím vyšší je i pojistná 

zásoba 

 Dodací lhůta – čím vyšší je dodací lhůta, tím vyšší je pojistná zásoba 

 Frekvence objednávky – Čím nižší je frekvence objednávky, tím menší je 

potřeba pojistná zásoba. 

3.4.5 Stanovení objednávek a způsob doplňování zásob 

Návrhy na objednávky jsou kalkulovány vždy každý den přes noc pro každou 

jednotku zásob v databázi. Parametry zásob vypočteny tímto programem jsou zásadní 

pro rozhodnutí, zda je potřebné tuto jednotku objednat či nikoliv. 



42 
 

3.4.6 Hrozby a výjimky u řízení zásob 

SCP se snaží upozornit uživatele i na hrozby. Tyto hrozby představují složky 

plánování programu SCP, které nefungují podle plánu. Uživatel je pak nucen projít 

podrobnosti a zjistit důvody nestandardního odchýlení od plánu. Na základě toho se 

rozhoduje o případných opatřeních. Existují dva druhy hrozeb: 

 Výkyvy v předběžné poptávce – rozpory mezi plánovanou a reálnou spotřebou 

 Zásoby s důrazem na jednotlivé skladované položky, jejichž současná úroveň 

není v souladu s plánem. 

Kromě vypočtené pojistné zásoby pro pokrytí poptávkové variability, která závisí na 

úrovni obslužnosti, směrodatné odchylce, dodací lhůtě a frekvenci objednávky, musí být 

při obchodování ve společnosti ELIT CZ udržována také pojistná zásoba pro pokrytí 

zpoždění dodávek. Ta sestává z následujících bodů: 

 Cyklus přeobjednání – je vyjádřen ve dnech a přičítá se k celkové dodací lhůtě. 

Jelikož obchodní společnost ELIT CZ používá pro doplňování skladu metodu 

pevně stanoveného objednávaného množství (Fixed Order Quantity) a ze strany 

dodavatelů existuje omezení v podobě pevně stanovených objednacích dnů, je 

nezbytné s cyklem přeobjednání počítat. 

 Tolerance k dodavateli - v oficiálních měření úrovně dodavatelských služeb je 

každému dodavateli poskytnuta tolerance 8 dnů. Individuálně např. pro 

dodavatele s momentálně horším hospodářským výkonem, před propagační 

kampaní nebo před vrcholem sezony se počet dnů nadstandardní tolerance k 

dodavateli může připočítat k celkové dodací lhůtě. 

Výpočet pojistné zásoby je součástí procesu optimalizace zásob a je prováděn každý 

týden. 

3.5 Nedostatky současného stavu 

Na základě poznatků, které jsem získal při zpracování analytické části v obchodní 

společnosti ELIT CZ, jsem objevil dvě části, které se pokusím v řešitelské části dále 

rozšířit a vylepšit. 

1) Rozšíření hodnocení dodavatelů o měkká kritéria 
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Při analýze současného stavu jsem zjistil, že při hodnocení dodavatelů ve 

společnosti ELIT CZ  nelze jednoduše kategorizovat metodu, jež využívají. Proto 

řešitelské části navrhnu zaměření na jeden z teoretických přístupů vícekriteriálního 

hodnocení. 

2) Výpočet hodnoty Service Level 

V této části se pokusím vylepšit výpočetní část hodnoty Service Level, v němž bych 

chtěl lépe zohlednit opravdový počet dodaného zboží. 
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4 Návrh na zlepšení současného stavu 

V této kapitole bakalářské práci se budu zabývat návrhy, jak rozšířit a zlepšit 

hodnocení dodavatelů v obchodní společnosti ELIT CZ. Tato kapitola bude obsahovat 

celkem čtyři části.  

V první části se budu zabývat rozšířením hodnocení dodavatelů. 

Ve druhé části popíši možnost vylepšení výpočetu tzv. Service Levelu, jež 

společnost Elit využívá ve svém hodnocení. 

Ve třetí části nastíním na příkladu fungování celého hodnotícího systému. 

Ve čtvrté části shrnu výhody a nevýhody mého řešení a jeho očekávaný přínos pro 

společnost. 

4.1 Rozšíření dosavadního hodnotícího systému 

Obchodní společnost Elit využívá všech základních pevných hodnocení jako Lead 

Time, Frekvence dodávek, Service level, Overdue back orders, ze kterých vytváří své 

analýzy a využívá jich pro hodnocení dodavatelů a jejich porovnávání mezi sebou. Tyto 

hodnocení jsou výbornými ukazateli výkonu dodavatelů a rozhodně je vhodné je 

ponechat, pouze ve svém systému hodnocení přenesu jejich hodnoty na hodnoty 

bodové. O měkkých dovednostech dodavatelů si společnost Elit vede pouze záznamy a 

v celkovém hodnocení jim nepřikládá žádnou váhu a právě tyto měkká kritéria chci ve 

svém návrhu nejen bodově zohlednit, ale také přidat některá další kritéria. Díky tomu by 

společnost Elit měla lepší a důkladnější přehled o svých dodavatelích a hlavně o jejich 

dlouhodobém vývoji. 

4.1.1 Měkká hodnocení 

Seznam veškerých měkkých kritérií, která ve společnosti Elit jsou a seznam kritérií, 

které chci přidat do systému hodnocení navíc. 

Měkká hodnocení, která společnost momentálně využívá: 

1) Flexibilita, reakce na aktuální požadavky Elitu (výkyvy trhu) 

2) Propojení přes systém TecCom 

3) Přístup a komunikativnost 

4) Cross - doking 

Měkká hodnocení, která chci přidat do hodnocení: 



45 
 

5) Certifikace 

6) Řízení změnových trendů 

7) Rychlost vyřízení reklamace 

8) Reakce na odchylky 

9) Školení 

4.1.2 Metody hodnocení 

Ve svém návrhu na zlepšení hodnocení dodavatelů jsem se rozhodl pro využití tzv. 

Metody známkování jako metody, která mi pomůže určit významnost daných kritérií, a 

následně využiji Vážené bodovací metody pro stanovení bodového ohodnocení každého 

kritéria. 

4.1.2.1 Použití metody známkování 

Na základě Metody známkování lze stanovit v tabulce č. 6 hodnoty jednotlivých 

kritérií. Pro oznámkování využiji desetinných čísel od 0 do 1 (např. 0,1; 0,2 …), abych 

tyto známky mohl následně využít jako koeficienty pro přepočet ve Vážené bodovací 

metodě. 

 Tabulka č. 6 Oznámkování kritérií 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Kritérium Známka 

Flexibilita 1 

Propojení přes TECCOM 0,7 

Přístup a komunikativnost 0,8 

Cross - doking 0,5 

Certifikace 0,4 

Řízení změnových trendů 0,2 

Rychlost vyřízení reklamace 0,8 

Marketingová podpora 0,3 

Školení 0,3 

Z této tabulky jasně vyplývá, že nejvyšší hodnota je dána kritériu Flexibilitě 

dodavatele a nejnižší kritériu Řízení změnových trendů. 
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4.1.2.2 Použití Vážené bodovací metody 

Flexibilita 

Flexibilita je velmi klíčový faktor. Ukazuje, jak moc je schopný dodavatel 

zareagovat na aktuální požadavek, který je mimo plán. Tato flexibilita (reaktivita) je 

velmi důležitá při různých výkyvech trhu. Tabulka č. 7 ukazuje bodové ohodnocení 

kritéria Flexibility. 

Tabulka č. 7 Bodové hodnocení Flexibility 

Zdroj: vlastní zpracování 

Číslo 

kritéria 
Hodnocení Způsob hodnocení 

Váha 

hodnocení 

1 10 
Pokud je dodavatel schopný dodat zboží 

mimo plán do 7 dnů 
1 

 7 
Pokud je dodavatel schopný dodat zboží 

mimo plán od 8. do 14. dne. 
 

 3 
Pokud je dodavatel schopný dodat zboží 

mimo plán od 15. do 21. dne. 
 

 0 
Pokud je dodavatel schopný dodat zboží 

mimo plán až po 22 dnech. 
 

Propojení přes systém TECCOM 

Toto měkké kritérium velmi usnadňuje komunikaci při objednávání zboží a 

současně to ukazuje, že dodavatel je velmi důležitý pro společnost Elit. Důvodem je, že 

k propojení přes systém TECCOM dochází až v případě, kdy dodavatel má podepsanou 

smlouvu o dlouhodobějším plánu dodávek. Tabulka č. 8 ukazuje bodové hodnocení 

kritéria propojení přes systém TECCOM. 
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Tabulka č. 8 Bodové hodnocení propojení přes systém TECCOM 

Zdroj: vlastní zpracování 

Číslo 

kritéria 
Hodnocení Způsob hodnocení 

Váha 

hodnocení 

2 10 Propojen přes systém TECCOM 0,7 

 0 Neexistuje spojení přes systém TECCOM  

Přístup a komunikativnost 

K posouzení efektivity, využitelnosti pro podobné procesy a potřeb dalších opatření 

jsou využívány kontroly 

Toto kritérium nabízí pohled na přístup dodavatele, s jakým je ochoten řešit veškeré 

problémy, další postupy, novinky nebo jiné situace. Na základě vyhodnocení každého 

plánu činnosti se provádí hodnocení nápravných a preventivních opatření. Pokud je 

dodavatel připraven otevřeně projednat veškeré problémy a snaží se nalézt východiska, 

Elit ví, že má vedle sebe silného partnera. K posouzení efektivity jsou využívány údaje 

dosažených výsledků a samozřejmě přístup dodavatelů na pravidelných schůzkách se 

společnosti ELIT CZ. Tabulka č. 9 ukazuje bodové hodnocení kritéria přístupu a 

komunikativnosti. 

Tabulka č. 9 Bodové hodnocení přístupu a komunikativnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

Číslo 

kritéria 
Hodnocení Způsob hodnocení 

Váha 

hodnocení 

3 10 

Dodavatel je velmi otevřený, připraven 

okamžitě řešit problémy ku prospěchu obou 

stran. 

0,8 

 7 
Dodavatel projevuje snahu při řešení všech 

situací. 
 

 3 
Dodavatel by mohl komunikovat a řešit 

problémy lépe. 
 

 0 Dodavatel nekomunikuje.  
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Cross – doking 

Jedná se o ochotu dodavatele změnit cílové místo dodání zboží a odvést zboží za 

nižší cenu do cross – dokingového centra. Tabulka č. 10 ukazuje bodové hodnocení 

kritéria Cross – doping. 

Tabulka č. 10 Bodové hodnocení Cross-dokingu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Číslo 

kritéria 
Hodnocení Způsob hodnocení 

Váha 

hodnocení 

4 10 Je ochoten změnit cílové místo 0,5 

 0 Není ochoten změnit cílové místo  

4.1.2.3 Měkká hodnocení, která budou přidána do systému hodnocení 

Certifikace 

Toto kritérium ukazuje, jakou snahu má dodavatel o vývoj a udržení vysoké úrovně 

výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných výrobků. Zda je jeho 

cílem neustále se zlepšovat, jít s dobou a trhem, či nikoliv. Tabulka č. 11 ukazuje 

bodové hodnocení kritéria certifikace. 

Tabulka č. 11 Bodové hodnocení certifikace 

Zdroj: vlastní zpracování 

Číslo 

kritéria 
Hodnocení Způsob hodnocení 

Váha 

hodnocení 

5 10 
Zavedena certifikace ISO 9000, 9001, 

ISO/TS 16949, VDA 6 nebo QS 9000 
0,4 

 5 Systém jakosti bez certifikace  

 0 Není zaveden systém jakosti  

Řízení změnových trendů 
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Jedná se o kritérium, které se nejlépe posoudí při pravidelných schůzkách 

s dodavateli. Toto hodnocení si bere za cíl obodovat ochotu dodavatele ke změnám a 

zlepšením, které vylepší fungování mezi společností ELIT CZ a daným dodavatelem. 

Zda dodavatelé sami přicházejí s možnými inovacemi či vyčkávají a věci mění až ve 

chvíli nutnosti. Zdokonalování v rámci dodavatelského řetězce je potřebné pro dosažení 

celkové spokojenosti zákazníků. Tabulka č. 12 ukazuje bodové hodnocení kritéria řízení 

změnových trendů. 

Tabulka č. 12 Bodové hodnocení řízení změnových trendů 

Zdroj: vlastní zpracování 

Číslo 

kritéria 
Hodnocení Způsob hodnocení 

Váha 

hodnocení 

6 10 
Velmi otevřený postoj ke změnám a 

zlepšením 
0,2 

 5 Pokud je potřeba, změny udělá  

 

 
0 Odmítavý postoj ke změnám a zlepšením  

Rychlost vyřízení reklamace 

Rychlost a ochota při vyřizování reklamace je velmi důležité, protože společnosti 

v poškozeném zboží, které se snaží reklamovat, stojí peníze. Veškeré údaje o 

reklamacích vede reklamační oddělení. Tabulka č. 13 ukazuje bodové hodnocení 

kritéria rychlosti vyřízení reklamace. 
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Tabulka č. 13 Bodové hodnocení rychlosti vyřízení reklamace 

Zdroj: vlastní zpracování 

Číslo 

kritéria 
Hodnocení Způsob hodnocení 

Váha 

hodnocení 

7 10 
Reklamace je velmi rychle a ochotně 

vyřízena. (do 3 dní) 
0,8 

 7 
Vyřízení reklamace proběhne od 3 až do 7 

dní. 
 

 4 
Vyřízení reklamace trvá, dochází ke 

zbytečným průtahům (od 7 dní do 21 dní) 
 

 1 

Vyřízení reklamace trvá déle než tři týdny.                                                  

Dodavatel vykazuje velmi nekorektní 

přístup. 

 

Reakce na odchylky 

V tomto kritériu hodnotím rychlost reakce při zjištění dodavatelů, že expedici (ať už 

se jedná o způsob dopravy, objednané množství, balení) nelze zajistit přesně podle 

dohody. Kritérium definuje, zda dodavatel zodpovědně přistupuje k problému a 

bezodkladně informuje příslušnou kontaktní osobu v nákupním oddělení nebo zda 

vyčkává a staví se k situaci pasivně. Tabulka č. 14 ukazuje bodové hodnocení kritéria 

rychlosti vyřízení reklamace. 
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Tabulka č. 14 Bodové hodnocení reakce na odchylku 

Zdroj: vlastní zpracování 

Číslo 

kritéria 
Hodnocení Způsob hodnocení 

Váha 

hodnocení 

8 10 

Velmi aktivní přístup a okamžité 

informování nákupního oddělení (sedm a 

více dní před dodáním) 

0,3 

 7 
Aktivní přístup, dodavatel informuje včas 

(6 až 3 dny před dodáním) 
 

 4 

Dodavatel informuje, ale těsně před 

dodáním 

(1 – 2 dny před dodáním) 

 

 0 Pasivní přístup, dodavatel neinformuje  

Školení 

Toto hodnocení ukazuje, zda dodavatel poskytuje školení o svých výrobcích či 

nikoliv. Tabulka č. 15 ukazuje bodové hodnocení kritéria školení. 

Tabulka č. 15 Bodové hodnocení školení 

Zdroj: vlastní zpracování 

Číslo 

kritéria 
Hodnocení Způsob hodnocení 

Váha 

hodnocení 

9 10 Dodavatel realizuje školení 0,3 

 0 Dodavatel nerealizuje školení  

Soubor všech těchto hodnocení dává dohromady maximální hodnotu 50 bodů po 

přepočtení na základě váhového koeficientu. 
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Při přepočítávání váhovým koeficientem jsem využil jednoduchého vzorce: 

           (4) 

PB – počet bodů 

H – hodnocení 

VK – váhový koeficient (Váha hodnocení) 

4.1.3 Pevná hodnocení a jejich bodový převod 

K těmto měkkým hodnocením dále přidám i dvě pevná hodnocení, která nyní 

převedu na bodové hodnocení, abych je mohl využít v příkladu ve třetí části. Pro každé 

pevné hodnocení jsem se rozhodl, že dám maximální možné bodové ohodnocení 50 

bodů. Hodnota Service Level však v sobě zahrnuje dvě pevná hodnocení a to včasnost 

dodávek a jejich úplnost, proto jsem stanovil maximální bodové ohodnocení 100 bodů. 

Bodové hodnocení pevného kritéria Včasnosti a úplnosti dodávek (Service Level) 

jsem naznačil v tabulace č. 16. 

Tabulka č. 16 Bodové hodnocení SL 

Zdroj: vlastní zpracování 

Číslo 

kritéria 

Bodové 

hodnocení 
Procentuální hodnocení 

1 100 100% - 99 % 

 85 98,99% - 95% 

 

 
70 94,99% - 90% 

 55 89,99% - 85% 

 25 84,99 – 75% 

 0 Méně než 75% 

 

Druhým pevným kritériem, které chci využít je frekvence dodávek. Bodové 

hodnocení tohoto kritéria je v tabulce č. 17. 
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Tabulka č. 17 Bodové hodnocení frekvence dodávek 

Zdroj: vlastní tvorba 

Číslo 

kritéria 

Bodové 

hodnocení 
Časové rozdělení 

2 50 11 – 20 závozů každý měsíc 

 45 5 – 10 závozů každý měsíc 

 

 
40 2 – 4 závozy každý měsíc 

 35 1 závoz za měsíc 

Maximální bodová hranice pro pevné kritéria je 150 bodů. 

4.2 Vytvoření nového výpočtu hodnoty Service Level 

Service level je momentálně nejdůležitějším ukazatelem při hodnocení dodavatelů 

ve společnosti ELIT CZ. 

V analytické části této bakalářské práce jsem zmínil vzorec, který je v současné 

době využíván pro výpočet tohoto SL. Pro připomenutí je to vzorec (1). 

Nevýhodou tohoto vzorce je, že nezohledňuje velikost výchylek u jednotlivých 

objednávek. Z toho vyplývá, že při toleranci 95% hodnoty Service Levelu může na 

základě tohoto vzorce vyjít lépe dodavatel, který vždy dodrží hranici 95%, než 

dodavatel, který udržuje stálou hranici 98% a jednou klesne na úroveň 94%. 

Z tohoto důvodu bych doporučil využít při výpočtu Service Levelu komplexnější 

výpočet, který by tyto výchylky bral v úvahu. 

            
  

  
 

  

  
       (5) 

SL – Service Level 

VD – Všechny dodávky 

OD – Opožděné nebo stále nezvěstné dodávky 

OM – Objednané množství zboží 

NM – Nedodané nebo poškozené množství zboží 
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Při tomto výpočtu rozdělíme vzorec na dvě části a to na část Včas a na část Úplnost. 

Následně vypočítáme podíl z opožděných dodávek a přičteme k nim podíl z 

nedodaného nebo poškozeného množství zboží. Poté výsledek vynásobíme 100, 

abychom získali hodnotu v procentech, a na závěr tuto hodnotu odečteme od 100%, 

čímž získáme hodnotu Service Levelu, ve kterém je zahrnuto opravdové množství 

nedodaného zboží. 

4.2.1 Názorná ukázka využití nového výpočtu hodnoty Service Levelu 

K výpočtu hodnoty Service Levelu využijeme tabulky č. 2, na které jsem 

demonstroval výpočet SL pomocí aktuálního vzorce ve společnosti Elit. 

Tabulka č. 2 Vyhodnocené údaje o dodání zboží pro výpočet SL 

Zdroj: ELIT CZ 

Objednávka 
Datum 

objednání 

Objednané 

množství 

Očekávané 

datum 

dodání 

Dodané 

množství 

Opravdové 

datum 

dodání 

Hodnocení 

1 20.9.2010 10 30.9.2010 10 30.9.2010 Ok 

2 20.9.2010 2 30.9.2010 2 7.10.2010 Ok 

3 20.9.2010 100 30.9.2010 100 28.9.2010 Ok 

4 20.9.2010 100 30.9.2010 92 1.10.2010 N 

5 20.9.2010 30 30.9.2010 30 9.10.2010 N 

6 20.9.2010 5 30.9.2010 0 - N 

7 20.9.2010 20 30.9.2010 19 3.10.2010 Ok 

Objednávku číslo 6 tentokrát vynecháme při výpočtu Úplnosti, protože dodávka 

zatím nedorazila a my neznáme dodané množství. 

Výpočet: 

          
 

 
 

   

   
       

       

Podle tohoto komplexnějšího výpočtu Service Level nyní vychází 68% a v grafu č. 2 

můžeme vidět porovnání výsledků podle výpočtu SL starým a novým způsobem. 
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Graf č. 2 Porovnání hodnot SL 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3 Nový hodnotící systém dodavatelů 

V této části jsou shrnuta veškerá kritéria a jejich bodové ohodnocení do přehledné 

tabulky a následně je vytvořena stupnice, podle které bude možno na základě bodového 

ohodnocení dodavatele jednoduše roztřídit do příslušných kategorií. 
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V tabulace č. 18  je přehledně zobrazen nově definovaný hodnotící systém. 

Tabulka č. 18 Systém hodnocení dodavatelů 

Zdroj: vlastní zpracování 

Druh 

hodnocení 

Kategorie daného kritéria 

(příklady) 

Minimální 

počet bodů 

Maximální 

počet bodů 

Flexibilita Zboží do 7 dnů 0 10 

TECCOM 

připojení 
Připojen na systém TECCOM 0 7 

Přístup a 

komunik. 
Snahu při řešení všech situací. 0 8 

Cross - 

doking 
Je ochoten změnit cílové místo 0 5 

Certifikac

e 
QS 9000, ISO 9001 0 4 

Řízení 

změn 
Pokud je potřeba, změny udělá 0 2 

Vyřízení 

reklamace 
Vyřízení od 7 dní do 21 dní 1 8 

Rychlost 

reakce 
 Velmi aktivní přístup 0 3 

Školení Dodavatel dělá školení 0 3 

Service 

Level 
89,99% - 85% 0 100 

Frekvence 

dodávek 
Jednou týdně nebo i více 35 50 

Celkem  36 200 
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Jak je vidět z tabulky č. 18, bodové rozmezí je od 36 do 200 bodů. Pro toto bodové 

hodnocení bude sloužit tabulka č. 19. Cílem této tabulky bude vytvořit stupnici, díky 

které se jednoduše rozřadí dodavatelé podle plnění jejich závazků, přístupu a fungování 

se společností Elit. 

Tabulka č. 19 Bodové rozmezí dodavatelů 

Zdroj: vlastní zpracování 

Charakteristika Bodové rozmezí 

Dodavatel je pro společnost Elit výtečným 

partnerem, na kterého se může 

spolehnout. Vysoká kvalita služeb 

dodavatele. 

200 – 175 

Kvalitní dodavatel. Spolupráce s tímto 

dodavatelem je přínos pro společnost. Je 

potřeba vyřešit menší problémy pro 

zlepšení spolupráce. 

174 – 150 

Dobrý dodavatel. Potřeba vyřešit různé 

závažnější problémy ohledně 

poskytovaných služeb a přístupu 

dodavatele. 

149 – 125 

Problémový dodavatel, za kterého by se 

měla v blízké době najít náhrada. 

Spolehlivost dodavatele je minimální. 

125 a méně 

Jedná se o první návrh této stupnice, což znamená, že její uplatnění (bodové rozmezí 

i maximální hodnoty kritérií) bude dále konfrontováno s požadavky nákupního oddělení 

ve společnosti ELIT CZ a v průběhu praxe upraveno.  
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Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout optimalizaci hodnocení dodavatelů ve společnosti 

ELIT CZ. V návrhu této optimalizace jsem se zaměřil hlavně na vytvoření funkčního 

bodovacího systému, na základě, kterého můžou vedoucí pracovníci společnosti mít 

neustálý přehled o průběžném plnění závazků a vývoji jejich dodavatelů. Tento 

bodovací systém je založen na dobře fungujících pevných kritériích, ke kterým byla 

přidána některá již existující měkká kritéria, o kterých společnost ví, ale nijak je do 

hodnocení dodavatelů nezahrnuje a jiná měkká kritéria, která dříve společnost Elit 

vůbec nezohledňovala. 

Hlavní funkcí tohoto hodnotícího systému je, aby dal pracovníkům ve společnosti 

ELIT CZ více informací a jednoduchý přehled o jejich dodavatelích. 

Další částí této optimalizace je úprava kritéria, které je ve společnosti ELIT CZ 

využíván k hodnocení včasnosti a úplnosti dodávek, tzv. Service Level.  

Výhody změny u výpočtu Service Levelu jsou jednoznačně v důkladnějším 

vystižení objemu zboží, které dodavatel dodá do společnosti ELIT CZ. 

Nevýhodou se může zdát větší složitost vzorce oproti vzorci původnímu. 

Jednoduchost a dobrá přehlednost v původních výpočtech a konečných výsledcích 

způsobená jednoduchostí původního vzorce je vykoupena nižší detailností informací a 

možností chybně zatříděného dodavatele při aplikaci vynímečných hodnot 

požadovaných kritérií. 
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