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TÉMA: Odolnost jako poslední instance řešení výpadků 
v dodavatelských (logistických) řetězcích                              

 

 

1. Úvod  

Přesně před rokem (Zpravodaj únor 2021) jsme se zde zabývali velmi příbuzným tématem – 

digitalizací a automatizací procesů (v logistice) v době pandemie: Očekává se, že dodavatelské 

řetězce budou fungovat i v pandemických dobách. Zkoumá se, proč je digitalizace činí 

odolnějšími – a kde má logistický průmysl ještě co dohánět. Většina společností řeší digitalizaci 

asi rok poté, co se začal šířit vir, vědomi si toho, že jejich dodavatelské řetězce musí být 

odolnější, tj. stabilnější natolik, aby mohly i nadále nabízet a zaručovat nejlepší možný proces. 

Dnes v logistice chybí zejména účinnost, transparentnost, a tedy také jistá míra odolnosti. To 

se děje také proto, že je nutno na jednom dopravním případu organizovat více skupin s různými 

zájmy. Zadávání objednávek, korespondence a telefonní komunikace jsou jen některé z 

překážek, kterým všichni čelí a musí s nimi bojovat. Konkrétním problémem například je, že 

mnoho klientů a dopravců nemá přístup do centrální, transparentní a automatizované sítě. 

Takže musí zadávat nabídky svým klientům a nechat je srovnávat jejich podmínky zdlouhavě v 

tabulkách aplikace Excel, aby je mohli vyhodnotit a vytvořit základ pro rozhodování. Zvláště na 

straně dopravce je situace velmi obtížná. Nákladnímu dopravci často není jasné, možné a 

přesně odpovídající poplatky odkud, kdy a komu nabídnout. Zpětné vytížení by jinak mohlo být 

k dispozici již jen několik kilometrů od místa vykládky. Výsledek: Nákladní automobily nejsou 

plně využívány, společnosti přicházejí o peníze a jednají náhodně na úkor životního prostředí. 

Navíc často není kvůli nedostatečné transparentnosti předvídatelné, který (sub)dopravce nebo 

který řidič ve skutečnosti provede příkaz. 

Jedno z možných řešení nabízí digitální transformace. Také v sektoru B2B se nyní používají 

platformy a digitální nástroje; logistický průmysl ale stále zaostává. Zvláště menší společnosti 

často nemají přístup k digitálním nástrojům, naopak větší společnosti se přišly s řešením brzy. 

Postup digitalizace a její procesy však bývají pevně zakotvené v relativně zastaralých 



 

 

systémech. Únik z takového stavu je obvykle drahý a vyžaduje odvážné lidi, subjekty s 

rozhodovací pravomocí na mnoha úrovních.) 

Dnes se podívejme blíže na zřejmě klíčový fenomén v řízení podniku = odolnost. 

Základní idea: Pružný dodavatelský řetězec se při tvrdém testu nepřeruší. V dnešním světě 

plném šoků se tato vlastnost stává rozhodujícím faktorem hospodářské soutěže. 

 

2. Robustnost vs. odolnost – dub vs. rákos  

Kolísání poptávky a nabídky, materiálová úzká místa, logistické problémy, kybernetické útoky 

a samozřejmě zdravotní rizika ovlivnily poslední dva pandemické roky. Individuální poruchy, 

jako je blokáda Suezského průplavu, uzavření přístavů, přírodní katastrofy nebo povětrnostní 

extrémy situaci opakovaně zhoršovaly. V takovém světě zažila dlouho podceňovaná otázka 

odolnosti skutečnou revoluci.  

Ve studii  „Hype Cycle for Supply Chain Strategy “ od analytika trhů společnosti Gartner bylo 

klíčové slovo 2021 již na takzvaném vrcholu přehnaných očekávání. Na této křivce hyper-cyklu 

jsou uvedeny hlavní technické trendy a strategie v řízení dodavatelského řetězce. Po spuštění 

inovace a doznění ohňostroje očekávání obvykle následuje slzavé údolí. Řízení rizik již 

proběhlo, mnozí do něj investovali – a nyní jsou rozčarováni, protože nesplnilo očekávání. Fáze 

čtyři a pět jsou cestou osvícení a úrovně produktivity. Teprve za pět až deset let odborníci 

očekávají průlom v otázce odolnosti. Neustále se měnící dynamika nutí manažery 

dodavatelských řetězců ptát se: „Co kdyby?“  

Princetonský profesor Markus Brunnermeier vidí ve světě šoků jedinou cestu ven: odolnost 

(resilience). Termín je často synonymem robustnosti. Pro Brunnermeiera, autora knihy 

„Odolná společnost“, ale existují rozdíly. „Robustnost znamená odolnost vůči chybám. Ať se 

stane cokoliv, nehýbej se. Například v přírodě to znamená dub. To by se však mohlo v případě 

silné bouře změnit. Charakteristickým rysem odolnosti však je, že systém se nejprve poddá, 



 

 

ale pak je schopen ustoupit – vrátit se – do normálního stavu rychlou reakcí a přizpůsobením. 

Je to spíš rákos, který se ohýbá a ohýbá, ale neláme se – a proto je stabilnější než dub. 

Odolnost se stává nutností, zejména s ohledem na změnu klimatu a její důsledky. I z jiného 

důvodu je však důležité, aby se firmy dokázaly vypořádat s poruchami: Požadavky zákazníků 

se svou kvalitou a nároky stále více kopírují z úrovně B2C světa, ve kterém je vzorem Amazon, 

na B2B business. To znamená, že i společnost očekává dostupnost jako konečný, soukromý 

spotřebitel a spolehlivé a včasné dodání, a to i v těžkých časech. A podniky chtějí mít stejnou 

úroveň informací o stavu a umístění svého zboží ve výrobě, jako ji mají koncoví spotřebitelé o 

svých zásilkách do poštovní schránky.  

Klíčem k tomu, abychom byli schopni účinně investovat do řízení odolnosti, je transparentnost. 

Zároveň však nesmí manažeři ztrácet ze zřetele náklady. Za klíčový faktor je proto považovna 

digitalizace. Také investice jak do vybavení, tak do lidského faktoru mohou pomoci dosáhnout 

konečného cíle logistiky: větší dochvilnosti s co nejnižšími náklady na zásilku a krátkými 

přepravními dobami. 

 

3. Intenzivnější využití digitálních technologií  

Podle konzultantů společnosti McKinsey se mnoha společnostem dosud nepodařilo učinit své 

dodavatelské řetězce odolnějšími. „Podniky pouze zvyšovaly zásoby častěji, než plánovaly, 

místo aby se zaměřovaly na dlouhodobá účinná opatření, jako je regionalizace dodavatelů,“ 

kritizují analytici.  

V letech 2020 a 2021 požádala společnost McKinsey přibližně 70 manažerů dodavatelských 

řetězců po celém světě o evaluaci jejich supply-chain vztahů. Zatímco 40 procent plánovalo 

regionalizaci a rozšíření dodavatelské základny, pouze 15 procent tak skutečně učinilo. Místo 

toho bylo 42 procent jejich zásob rozšířeno. 80 procent však investovalo do digitálních 

technologií: Podle McKinseyho je monitorování a analýza v reálném čase založená na umělé 

inteligenci (AI) nyní mnohem běžnější než na počátku pandemie. Podle průzkumu má však v 



 

 

současnosti dostatek zaměstnanců v oblasti informačních technologií pouze 1 procento 

dotazovaných společností. Potřeba tímto směrem kvalifikovaných pracovníků se stává „ještě 

více úzkým místem “, říká Vera Trautwein, expertka McKinsey pro řízení dodavatelského 

řetězce.  

AI se učí na základě předchozích údajů tak, aby byla schopna rozeznat a určit budoucí odchylky 

od žádaného stavu. Pokud k tomu dojde brzy – včas, je možné jim čelit, aniž by se například 

zastavila výrobní linka. Řešení mohou také identifikovat možné příčiny a v nejlepším případě 

navrhnout opatření pro optimalizaci. Do budoucna orientované řízení dodavatelského řetězce 

se zaměřuje na transparentnost a výměnu údajů, říká Gabriel Werner, Vice President 

Manufacturing pro DACHregion poskytovatele softwaru Blue Yonder. Dle jeho názoru nelze 

očekávat a spoléhat se, že dodavatelský řetězec bude stále fungovat podle plánu. Naopak, 

shromažďovaná data musí být neustále znovu kontrolována a vysoce automatizována, a včas 

převedena do návrhu změnového řešení. 

Instituty Fraunhofer také ve svých výstupech a studiích nabízejí počítačové řešení možných 

problémů. Například tým z Techno – a ekonomicko-matematického institutu vyvíjí metody pro 

výpočet, jak minimalizovat rizika pro dodavatelské řetězce. Odborníci používají matematiku k 

určení nejlepšího možného řešení pro trojrozměrnou kombinaci „odolnost – náklady – riziko“. 

Algoritmy vypočítávají optimální rovnováhu a tím i různé možnosti pro přísun suroviny: 

dodavatelé vs. sklady.  

Fraunhofer Institut pro řízení materiálových toků a logistiku (IML) poskytuje podporu se svým 

produktem OrderToDeliveryNetworksimulator. „Mohu si snadno zahrát v simulaci se 

špičkovou poptávkou, kolapsem trhu nebo se scénáři, kdy je výroba přerušena,“ říká Marco 

Motta, vedoucí divize Supply Chain Engineering. Je také možné předpovědět, jak dodavatelský 

řetězec bude reagovat ve stavu nouze. A v projektu EU Co-Versatile pomáhá IML zvýšit 

odolnost evropského průmyslu vůči budoucím pandemiím.  



 

 

Dodavatelský řetězec by měl být schopen rychle a účinně reagovat na náhlý nárůst poptávky 

po strategických zdravotnických prostředcích. Odolnost se stane rozhodujícím faktorem 

hospodářské soutěže i podle Bílé knihy RESYST, kterou představilo všech zainteresovaných 17 

Fraunhofer institutů. Očekává se v ní, že během příštích deseti let nastanou další krize. Mezi 

možnými příčinami zmiňují výzkumníci vývoj finančního systému, obchodní spory, nedostatek 

energie nebo dodávek, změnu klimatu, sociální nerovnosti, demografické trendy nebo hrozbu 

přelidnění. „Digitalizace a globální vytváření sítí zvyšují složitost a vzájemnou závislost 

subsystémů“, varují autoři materiálu „RESYST“. A profesor z Princetonu pan Brunnermeier 

doporučuje, že by dodavatelské řetězce možná měly být podrobovány zátěžovým testům, 

podobným těm u bank. 

 

4. Dodavatelské řetězce v hospodářské soutěži. (Spolehlivost a transparentnost budou 

důležitými faktory hospodářské soutěže v roce 2022. Bude důležité používat správnou 

technologii). 

Přerušení dodavatelských řetězců, nedostatečná kapacita a nedostatek personálu ovlivní v 

roce 2022 také logistické procesy. Pro poskytovatele služeb to znamená, že musí mít i nadále 

vysokou míru flexibility, aby mohli rychle reagovat na změny tržního prostředí. Zásadní úlohu 

v této souvislosti hrají účinné, digitalizované a automatizované procesy, používání digitálních 

dvojčat, rozšířená realita, umělá inteligence (AI); cloudová řešení a technologie senzorů jsou v 

globálních sítích s přidanou hodnotou stále rozšířenější.  

Už si nekonkurují jen společnosti, ale i jejich dodavatelské řetězce.  

Velkou ambicí je proto snížit křehkost všech procesů v celém dodavatelském řetězci. Vzhledem 

k nedostatku zaměstnanců budou muset logistické společnosti používat automatizační řešení, 

která manažerům zkracují čas na zapracování nových zaměstnanců a rychle přivedou tyto 

zaměstnance na maximální výkon. To lze provést například pomocí aplikací založených na 

Augmented Reality, kde jsou nováčci instruováni ve virtuálním desktopovém prostředí. Kromě 



 

 

toho existuje mnoho přístupů k automatizaci na skladě. Například Fraunhofer Institut pro 

materiálové toky a logistiku (IML) v Dortmundu vyvinul autonomní nakladač – Load Runner –, 

kterého lze organizovat a ovládat ve skupinách. Kromě toho roboti a softwarové systémy 

podporují personál ve skladu, sledování, získávání dat a optimalizaci procesů. 

Ve skladech a logistických centrech podporují softwarové systémy všechny procesy – řízení 

zásob i personální plánování. IML ve spolupráci s partnery z oblasti výzkumu a průmyslu 

zkoumala používané, nabízené na trhu nebo zaváděné na skladech a jejich vliv na 

zaměstnance. Pro plánování osobních zdrojů je k dispozici celá řada softwarových systémů a 

nástrojů. Speciální software jsou definovány jako systémy plánování zdrojů (RPS). „Zhruba 37 

procent skladů plánuje v příštích čtyřech letech zavést RPS,“ uvádí Linda Maria Wingsová, 

vědecká zaměstnankyně společnosti Fraunhofer IML. Institut k tomu vydal Bílou knihu s 

názvem „RPS study – software-based planning of human resources in the camp “, dle které 

technologie a software mohou zvýšit produktivitu a přesnost plánování. „Kvůli své individuální 

kvalifikaci, flexibilnímu nasazení a komplexním schopnostem učit se však člověk zůstává v 

produkci klíčovým bodem,“ uvádí IML.  

 

5. Vytváření sítí je nezbytné  

V odvětví logistiky a dopravy existují čtyři megatrendy, které jsou důležité nebo velmi důležité 

pro společnosti v tomto odvětví: Cloud computing a blockchain, analýza údajů a umělá 

inteligence; internet věcí a kyberfyzikální systémy, stejně jako robotika a automatizace. 

Vyplynulo to z průzkumu, který na konci loňského roku provedla společnost SCI Verkehr v 

Kolíně nad Rýnem a kterého se zúčastnilo asi 100 společností. Podle odborníků na trh v SCI 

jsou tyto technologie stále zavedenější a méně spekulativní než v předchozích letech. V 

dobách neustále se měnících IT procesů jsou středem pozornosti například cloud computing a 

blockchain. 

 
 



 

 

6. Závěr - Jak posílit dodavatelské řetězce?  

Množství údajů a informací, které je třeba vzít v úvahu při některých rozhodnutích, je 

nesmírné. Firmy budou proto muset k dosažení vyšší efektivity ještě více automatizovat 

procesy a využívat umělou inteligenci v oblasti preskriptivní analýzy a autonomních činitelů. 

„Manažeři zavedou softwarové technologie pro dodavatelský řetězec, aby zvýšili odolnost a 

konkurenceschopnost firem,“ zdůrazňuje prof. Düster, jehož předpoklady jsou založeny na 

rozhovorech se zákazníky. Díky moderním technologiím by firmy mohly generovat rychlost 

v procesech od plánování po dodání, snížit vyrovnávací paměť a spravovat procesy efektivněji. 

Navzdory mnoha technickým příležitostem, které mají dopravní a logistické společnosti a 

manažeři dodavatelských řetězců k dispozici pro řízení dodavatelských řetězců, bude však rok 

2022 obtížným, protože se stane nepředvídatelným. „Nedostatek řidičů, enormní rychlost, s 

jakou se omikronová varianta šíří, se očekávají v roce 2022 další uzavírky přístavů kvůli 

ohniskům nákazy a přísnější hraniční kontroly,“ říká Oleksii Kosenko, manažer odpovědný za 

síť dopravců u amerického poskytovatele platformy Supplychain Fourkites. Přepravci a 

speditéři budou pod větším tlakem než kdy předtím protože bude třeba dodat rychle a ve 

stanovené lhůtě. Pro řízení procesů budou zcela nezbytné příslušné technologie, protože není 

dostatek času na manuální práci. 

Zcela klíčovým faktorem bude zjevně ochota vyměňovat si údaje. Kosenko vidí trend v 

nakládání s daty. „V roce 2021 si více spedičních společností vyměňovalo údaje než kdy dříve, 

aby lépe sloužily zákazníkům v době nedostatku řidičů a uzavírání přístavů. Tento trend bude 

pokračovat i v letošním roce, neboť speditéři definovali bezpečnou a soukromou výměnu 

údajů o viditelnosti v reálném čase jako způsob, jak se odlišit od konkurence. To se stane 

požadavkem i pro jejich zákazníky, kteří potřebují transparentnost v celém dodavatelském 

řetězci. Musí být jasné, kolik a které zboží se nachází v přístavu odplutí, určení, skladu, v cross 

doku, na kamionu nebo železničním vagónu. Příjemci zásilek budou muset rychle reagovat v 

případě poruch a překážek. Třetí rok pandemie covid bude i nadále výzvou pro odborníky z 



 

 

logistiky a manažery dodavatelských řetězců, protože podle mínění některých odborníků by 

se v roce 2022 mnohé nejistoty mohly stát zásadními technologickými překážkami. 
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