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Anotácia: 

Príspevok  sa  zaoberá  s problematikou  identifikácie  rizík  v dodávateľskom  reťazci, 

popisuje typy možných rizík, k nim patriace budiče rizík a autori uvádzajú aj možné stratégie 

a kroky k riadeniu odkrytých rizík. 
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Na  fungovanie mechanizmu dodávateľského  reťazca  vplývajú  rozličné  interné  aj  externé 

faktory,  rušivé elementy, ktoré  je potrebné  identifikovať,  riadiť a eliminovať. Tieto rizikové 

stavy môžu vyvolať reťazové reakcie a nežiaduce stavy na každej úrovni supply chain. 

Hartel [1]  poukázal  na  finančné  straty    vo  výške  približne 350 miliárd  amerických  dolárov 

spôsobené  narušeniami  v rozličných  dodávateľských  reťazcoch  medzi  rokmi  20092011. 

Tieto rizikové stavy predstavovali nárast až o 465%. 

Riziká  v dodávateľských  reťazcoch  je  možné  klasifikovať  rozličnými  spôsobmi  a podľa 

viacerých aspektov (hospodárskych, prírodných, politických a pod). 

Autori Manuj a Mentzer uvádzajú nasledujúcu listinu možných rizík [2]: 
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1)  Dodávateľskériziká – narušeniedodávky, zásobaleboharmonogramudodávok; 

2)  Prevádzkové riziká  – kolaps operácií, zmeny v technológii; 

3)  Dopytové riziká  – zmeny v dopyte; 

4)  Bezpečnostné riziká – krádež, sabotáž, terorizmus, falšovanie, kolaps intraštruktúry; 

5)  Makro  riziká  –  ekonomické  zmeny,  recesia,  výkyvy  v platoch,  zmeny  v kurzovom 

lístku; 

6)  Politické riziká  – akcie a sankcie vlády, zmeny v legislatíve; 

7)  Konkurenčné riziká  – neistota krokov a akcií konkurencie; 

8)  Zdrojové riziká  – neistota v dostupnosti zdrojov. 

Prvé štyri kategórie  rizík  sú  spojené s dodávateľským reťazcom, kým zvyšné štyri  sú  riziká 

okolia. 

Riziká môžu byť vo vzájomnej interakcii a vyústiť do neželaných stavov vplývajúcich 

na funkciu supply chain (ďalej SC). 

Na  nasledujúcom  obrázku  je  vyznačená  interakcia  medzi  typmi  rizík  spolu 

s niekoľkými príkladmi rizikových udalostí: 

Obr 1  Typy rizikových udalostí obvyklých v dodávateľských reťazcoch 
Zdroj: [3]



Autori Chopra a Sodhi identifikovali nasledujúcich 9 kategórií rizík a definovali k nim aj tzv. 

drivery – budiče rizík [4]: 

Kat. rizika  Budiče rizika 

Narušenia  prírodné  katastrofy,  pracovné  spory,  bankrot  dodávateľa,  vojna 
a terorizmus,  závislosť  na  jedinom  zdroji  a  kapacite  a  reakcieschopnosti 
alternatívnych dodávateľov 

Meškania  vysoké  využitie  kapacít  v  zdroji  zásobovania,  nepružnosť  zdroja 
zásobovania, nízka kvalita 

Systémy  kolaps  informačnej  infraštruktúry,  integrácia  systému  alebo  rozsiahla  sieť 
systémov 

Prognóza  nepresná  prognóza  z  dôvodu  dlhého  lead  time,  sezónnosti,  produktovej 
rôznorodosti,  krátkeho  životného  cyklu,  malej  bázy  zákazníkov,  efekt 
dlhého biča alebo skreslené informácie z dôvodu podpory predaja, stimulov, 
presunu dopytu v dobe nedostatku tovaru 

Duševné 
vlastníctvo 

vertikálna integrácia dodávateľského reťazca, globálny outsourcing a trh 

Obstarávanie  riziko  menového  kurzu,  percento  kľúčových  komponentov  alebo  surovín 
obstarávaných  od  jedného  dodávateľa,  využitie  kapacít  pre  celé  odvetvie 
priemyslu, dlhodobé kontrakty vs. krátkodobé kontrakty 

Pohľadávky  počet zákazníkov, finančná istota zákazníkov 

Inventár   miera zastaranosti produktu, náklady na inventár, hodnota produktov, 
neistota v dopyte a ponuke 

Kapacita  kapacitné náklady, kapacitná flexibilita 

Tab.1 – Kategórie rizík a ich budiče 
Zdroj: [4] 

Stratégie manažmentu rizík v dodávateľských reťazcoch 

Voľba  vhodnej  stratégie  na  elimináciu  rizík  v SCM  je  viacúrovňový  proces 

a rozhodnutie o stratégii neuľahčuje ani rozmanitosť existujúcich stratégií v závislosti od typu 

výrobku, komplexnosti procesov alebo dodávateľskej úrovne. 

Autori Manuj a Mentzer  identifikovali sedem kategórií stratégií manažmentu rizika v supply 

chain [2]:



1.  Avoidance – vyhýbanie sa; 

2.  Postponement – odklad; 

3.  Speculation – špekulácia; 

4.  Hedging – zaistenie; 

5.  Control – kontrola; 

6.  Transferring/sharing risk – transfer / zdieľanie rizika; 

7.  Security – bezpečnosť. 

Obr.2Kategórie stratégií manažmentu rizika v supply chain 

Zdroj: [2] 

Pri výbere vhodnej stratégie by mali manažéri brať do úvahy trhové aj podnikateľské riziká v 

snahe dosiahnuť rovnováhu. [2] 

Jüttner, Peck a Christopher  rozlišujú  tri  typy  rizík vplývajúcich  na  fungovanie SCM (riziká 

súvisiace  s podnikom,  riziká  súvisiace  s dodávateľským  reťazcom,  riziká  súvisiace 

s prostredím supply chain) a používajú štyri základné piliere problematiky riadenia rizík [5]: 

1)  Zdrojerizík (risk sources), ktorévedú k: 

2)  Nepriaznivýmdôsledkom (consequences)týchtorizíkpodnietených:



3)  Budičomrizika (risk drivers) – napr. nátlakzostranykonkurencie kompenzovaním 

4)  Zmierňujúcoustratégiou (mitigation strategies). 

Obr.3 Riadenie rizík v SupplyChain 

Zdroj: [5] 

Jüttner a Ziegenbein [6] uvádzajú tri fázy riadenia rizík v dodávateľských reťazcoch: 

Obr.3  Systematický spôsob na riadenia rizík v dodávateľskom reťazci 

Zdroj: [6] 

1. Identifikácia rizík 

•1.1 Ohraničenie výskumu 
•1.2 Náčrt SC 
•1.3 Identifikácia kritických rizík, doterajších opatrení 
•1.4 Zhrnutie do katalógu rizík 

2. Hodnotenie rizík 

•2.1 Hodnotenie vstupnej pravdepodobnosti 
•2.2 Hodnotenie 
•2.3 Opcionálne: Hodnotenie pravdepodobnosti odkrytia 
•2.4 Portfólio rizík 

3. Riadenie rizík 

•3.1 Evaluácia opatrení  na riadenie rizika 
•3.2 Analýza možných opatrení 
•3.3 Rozhodovanie, Implementácia, Kontrola 

Katalóg rizík 

Portfólio rizík 

Opatrenia



Nemecký autor Hartel [1] uvádza 4 základné piliere riadenia rizika, pričom prvé tri piliere sú 

podobné  ako  u autorov  Jüttner  a  Ziegenbein  [6].  Tento  prístup  považujeme  za  dôkladnejší, 

pretože obsahuje už formu spätnej väzby – kontrolu rizika. 

Obr.4  Systém riadenia rizika v Supply Chain 

Zdroj: [1] 

1.  Na identifikáciurizíkmôžeposlúžiťniektorá z nasledujúcichmetód [7]: 

  brainstorming, 

  mind mapping – metódamyšlienkovýchmáp, 

  WFA  whatifanalysis – čosastane, ak, 

  check – sheets – kontrolnéhárky, 

  flowcharts – procesnémapy, 

  processmapping, 

  diagram rybacejkosti, 

  HAZOP – HazardOperabilityAnalysis – Analýzaprevádzkyaohrození, 

  HACCP – HazardAnalysis and CriticalControlPoint – Systémanalýzy 

rizika a stanoveniekritickýchbodov. 

2.  Analýza a hodnotenierizika 

Analýzarizikavyžadujetrielementy [7]: 

a)  závažnosťudalosti, 

b) častosťvýskytu,



c) zistiteľnosťrizika. 

Výber  nástroja  na  analýzu  a  hodnotenie  je  závislý  od  výrobku,  komplexnosti 

dodávateľskej siete a množstva identifikovaných rizík. Niekoľko možností [7]: 

A)  jednoduchénástroje: kontrolnéhárky, Pareto diagram, váženierizíkaichfiltrovanie, 

B)  komplexnénástroje: 

  FTA – Fault TreeAnalysis  Analýzastromomporúch, 

  HACCP – HazardAnalysis and CriticalControlPoints, 

  FMEA – FailureModesEffectAnalysis, 

  FMECA – FailureModesEffect and CriticalityAnalysis. 

3.  Riadenierizika 

Tátofázapozostáva z dvochkrokov[7]: 

1.  Redukciarizika  s  využitímnástrojovakonapr.  RCA  –  Rootcauseanalysis,  CAPA 

CorrectiveActions and PreventiveActionsNápravné a preventívneopatrenia. 

2.  Prijatierizika. 

4.  Kontrolarizika 

Rýchlosameniacepodmienkytrhu  a 

vnútropodnikovéhoprostrediapredurčujúdôležitosťtohtokroku.  Jepotrebnémonitorovať 

a kontrolovaťidentifikovanériziká a prehodnocovaťichpodľaaktuálnychinformácií. 

Včasná  identifikácia  rizík  a voľba  správnej  stratégie  na  ich  riadenie  pomáhajú 

stabilnému  fungovaniu  podnikov  integrovaných  v Supply  Chain  a tým  vedú  k eliminácii 

rizikových situácií v celom dodávateľskom reťazci. Nesmie sa ale podceniť dôležitosť spätnej 

kontroly odkrytých rizík a opätovného hodnotenia. 
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