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Abstrakt 

Práce je zaměřena na zefektivnění současného systému hodnocení dodavatelů ve firmě 

TATRA TRUCKS a.s. Práce je rozdělena do dvou částí. První teoretická část je zaměřena na 

oblasti štíhlého podniku, dodavatelských řetězců, nákupu a hlavně hodnocení dodavatelů. V 

druhé praktické části je analyzován současný stav hodnocení dodavatelů. Výsledkem práce je 

návrh změny současného systému hodnocení dodavatelů, ekonomické vyhodnocení a přínosy 

pro podnik TATRA TRUCKS a.s. 

Klíčová slova: nákup, dodavatel, hodnocení dodavatelů, kritéria hodnocení 

 

Abstract 

Thesis is focused on optimization of current suppliers evaluation system in TATRA 

TRUCKS a.s.The work is dividend into to parts. The theroretical part is focused on area of 

lean company, supply chain, purchasing and mainly on suppliers evaluation. The practical 

part analyzes the current state of suppliers evaluation. The result is a proposal to change the 

current system of suppliers evaluation, economic evaluation and benefits for the company 

TATRA TRUCKS a.s. 

Keywords: purchase, supplier, supplier evaluation, evaluation criteria 
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ÚVOD 

V současných podmínkách globální ekonomiky je jedním z prvořadých cílů výrobních 

podniků vyrábět s co nejnižšími náklady. Na tom, jak rychle se podnikům s tímto faktem 

podaří vyrovnat a předstihnout konkurenci, může záviset samotná existence podniku. Jednou 

z možností jak snížit náklady je optimalizovat vlastní procesy výroby. To má dopad i na 

ostatní nevýrobní procesy v podniku. Tento trend se nevyhnul ani oddělením nákupu.  

Každý podnik vynakládá nemalé prostředky na nákup materiálů nebo služeb. Je pak 

logickým vyústěním, hledat úspory právě zde na straně vstupů na začátku dodavatelského 

řetězce. Podnik má na výběr několik možnosti jak snížit náklady na vstupu. Jednou 

z možností jak snížit náklady v procesech s dodavateli je optimalizace dodavatelské struktury 

a rozvoj dodavatelských vztahů založených na vzájemné spolupráci. 

Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Část teoretickou a praktickou. 

V úvodu teoretické části je popsán význam slova „štíhlost“ podniku s jeho prvky a 

hlavními zdroji plýtvání v jednotlivých částech podniku. V následujících kapitolách se 

zmíním o základech dodavatelských vztahů, hlavními úkoly nákupního oddělení v podniku a 

formám elektronického obchodování v nákupu. V závěru pak věnuji zvláštní pozornost 

kapitole rozdělení a optimalizace dodavatelů, kde jsou detailněji popsány postupy výběru a 

hodnocení dodavatelů. V praktické části pak budu získané poznatky aplikovat, analyzuji 

dosavadní systém hodnocení dodavatelů v podniku, navrhnu systém nový a ekonomicky tento 

systém vyhodnotím. V závěru práce jsou uvedeny přínosy zavedení navrhovaného systému 

hodnocení pro podnik, navržena doporučení a možnosti dalšího postupu pro zefektivnění 

dodávky dílů do podniku. 

Cílem této diplomové práce je na základě teoretických poznatků navrhnout a 

ekonomicky zhodnotit nový systém hodnocení dodavatelů, který povede k optimalizaci 

dodavatelské struktury a zavedení pravidel štíhlé dodávky dílů do Tatra, a.s. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Štíhlý podnik 

V 90. letech dvacátého století nastala "revoluce" v automobilovém průmyslu v 

západním světě. Podnětem byly "objevy" japonských metod, které se rozvíjely od padesátých 

let a přivedly japonské výrobce automobilů k tomu, že byli schopni vyrábět automobily lepší, 

rychlejší a levnější než jejich západní konkurenti. Začala se horečka LEAN. Dnes dochází k 

další vlně LEAN - automobilky tlačí na své dodavatele a nutí je někdy k tomu, aby byli 

"štíhlejší" než oni sami. Ale i firmy z jiných oborů se mezitím naučily, nebo se o to alespoň 

pokusily, používat metody štíhlé výroby. Tyto metody postupně pronikají i do bank, 

obchodních řetězců, nemocnic, veřejné správy, stavebních společností a dalších oblastí. 

Autoři Lean Manufacturing a Lean Thinking píšu o Lean Consumption. Nastává éra 

celosvětového zeštíhlování [1]. 

Štíhlost podniku znamená dělat jen takové činnosti, které jsou potřebné, dělat je správně 

hned napoprvé, dělat je rychleji než ostatní a utrácet přitom méně peněz. Šetřením však ještě 

nikdo nezbohatl, štíhlost je o zvyšování výkonnosti firmy tím, že na dané ploše dokážeme 

vyprodukovat víc než konkurenti, že s daným počtem lidí a zařízení vyrobíme vyšší přidanou 

hodnotu než druzí, že v daném čase vyřídíme víc objednávek, že na jednotlivé podnikové 

procesy a činnosti spotřebujeme méně času [16]. 

Jak uvádí Košturiak: [1, s 17] „Štíhlost podniku je v tom, že děláme přesně to, co chce 

náš zákazník, a to s minimálním počtem činností, které hodnotu výrobku nebo služby 

nezvyšují. Být štíhlý tedy znamená vydělat víc peněz, vydělat je rychleji a s vynaložením 

menšího úsilí.“ Je to filozofie, která zkracuje průběžný čas eliminací plýtvání, aby byly včas 

dodávány výrobky vysoké kvality při nízkých nákladech. Struktura štíhlého podniku je 

zobrazena na obr. 1.(viz obr. 1) 
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Obr. 1 Štíhlý podnik [1, s.20] 

Pojem plýtvání je ve filozofii štíhlého podniku klíčový. Plýtvání je všechno, co zvyšuje 

náklady výrobku nebo služby bez toho, aby zvyšovalo jejich hodnotu.[2] 

ŠTÍHLÝ PODNIK = MINIMALIZOVAT PLÝTVÁNÍ 

 Nevyužité stroje (úzká místa) 

 Vysoké prostoje 

 Vysoké zásoby, rozpracovaná výroba 

 Přetížení pracovníci 

 Zmetky 

 Nezpůsobilé procesy 

 Mnoho víceprací, opravy zmetků 

 Nebezpečná práce 

 Vysoká zmetkovitost 

 Neuložené pomůcky 

 Neuspořádané pracoviště 

 Složité materiálové a informační toky 

 Neustále skluzy plánu 

 Vysoké náklady, mnoho plýtvání 

Štíhlý podnik však není jen soubor metod a postupů, které pomáhají odstraňovat 

plýtvání. Podnik tvoří především lidé, jejich postoje k práci, znalosti a motivace. Špičkové 

firmy se odlišují od běžných firem hlavně tím, že mají dobře propracovaný management 

znalostí. 

Management znalostí nejsou počítačové systémy s množstvím informací, metodik a 

učebních programů. Je to organizovaný a řízený systém získávání znalostí, jejich rozšiřování 

z člověka na člověka, z oddělení do oddělení a jejich neustálého zdokonalování. Tento proces 

úzce souvisí s rozvojem podnikové kultury. Jsou podniky, kde se problémy chápou jako 

příležitosti, kde manažeři vedou své spolupracovníky, kde platí zásady pravdy, plnění slibů a 

otevřenosti. Existují ale také organizace, ve kterých se manažeři pokoušejí řídit své podřízené 
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strachem, intrikami, manipulováním. V atmosféře strachu a nedůvěry nejsou splněny základní 

předpoklady pro budování toho, co si představujeme pod názvem „štíhlý podnik“ [1]. 

Podniková kultura je vzor základních návyků, které byly ve skupině pracovníků 

vytvořeny, aby řešily problémy přizpůsobování se okolí a své vnitřní integrace. Je to soubor 

norem, hodnot a způsobů myšlení, které uznávají a používají pracovníci všech úrovní 

podniku. Podnikovou kulturu je třeba měřit, sledovat její vývoj a rozvíjet ji. 

Úkolem manažerů je pomoct lidem v podniku dostat se z pozice ohrožení a 

nedostatečného ocenění své práce do vyšší úrovně. Změna podnikové kultury musí vést 

k tomu, že se lidé v podniku přestanou rozdělovat na ty, kteří myslí a rozhodují, a ty, kteří 

pracují a vykonávají příkazy. Největší motivace lidí se nedosahuje strachem nebo penězi, ale 

tím, že lidé dělají to, co je uspokojuje, co jím přináší radost a dává pocit seberealizace. 

V následujících podkapitolách jsou popsány jednotlivé prvky konceptu štíhlého podniku 

a jejich hlavní formy plýtvání. 

1.1. Štíhlá výroba 

Prvky štíhlé výroby: 

 Kanban, pull, synchronizace, 

vyvážený tok 

 procesy kvality a standardizovaná 

práce 

 TPM, rychlé změny, redukce dávek  štíhlý layout, výrobní buňky 

 štíhlé pracoviště, vizualizace  management toku hodnot 

 týmová práce  kaizen 

Prvky štíhlé výroby vedou k eliminaci následujících forem plýtvání, které se v určité 

míře vyskytují v každém výrobním systému: 

 nadvýroba 

 nadbytečná práce 

 zbytečný pohyb 

 zásoby 

 čekání 

 opravování 
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 doprava 

 nevyužité schopnosti pracovníků – největší plýtvání ve firmě 

1.2. Štíhlá logistika 

Oblast přepravy, skladování a manipulace zaměstnává až 25 % pracovníků, zabírá 55 % 

ploch a tvoří až 87% času, který stráví materiál v podniku. Tyto činnosti tvoří někdy 15 až 70 

% celkových nákladů na výrobek a značně ovlivňují i kvalitu výrobků [1]. 

Prvky štíhlé logistiky: 

 management dodavatelských -řetězců 

– SCM 

 kvalita a standardizace logistických 

procesů 

 spolupráce s dodavateli a odběrateli  informační a komunikační systém 

 optimalizace logistické sítě  management toku hodnot 

 TPM v logistice  kaizen 

Hlavní formy plýtvání v logistice jsou: 

 zásoby, nadbytečný materiál a komponenty 

 zbytečná manipulace 

 čekání 

 opravování poruch 

 chyby 

 nevyužité přepravní kapacity 

 nevyužité schopnosti pracovníků 

1.3. Štíhlý vývoj 

Vývoj zásadním způsobem ovlivňuje variabilní náklady (náklady na materiál), ale i 

fixní náklady (kapacity, plochy, výrobní zařízení). Pracovníci vývoje určují způsob výroby a 

montáže a mají možnost přímo do výrobku a výrobního procesu zabudovat principy štíhlosti. 

Prvky štíhlého vývoje: 

 integrované simultánní inženýrství  projektový management 
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 modularita, standardizace, unifikace 

produktů 

 zkušenosti lidí a týmové práce 

 management toku hodnot  DFMA, VA 

 CA technologie  kaizen 

Plýtvání ve vývoji: 

 vytváření nadbytečné dokumentace 

 hledání dokumentace a informací 

 čekání 

 zbytečné chození 

 změny v dokumentaci, korekce, odstraňování chyb 

 ztráty času 

 zbytečná práce 

1.4. Štíhlá administrativa 

Průzkum z podniků ukazuje, že více než 50 % průběžné doby zakázky tvoří činnosti 

v oblasti administrativy. 

Prvky štíhlé administrativy: 

 efektivní management času a porad  procesy kvality 

 standardizovaná práce  štíhlý layout v administrativě 

 týmová práce  management toku hodnot 

 5S a vizualizace  kaizen 

Hlavní formy plýtvání v administrativě jsou: 

 nadbytek informací, jejich příprava a zpracování 

 přeprava zbytečných informací 

 zbytečný pohyb na pracovišti 

 hledání, čekání 
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2. Základy dodavatelských vztahů 

2.1. Dodavatelský řetězec  

Supply chain (SC) je definován jako vícestupňový systém dodavatelů, výrobců, 

distributorů, prodejců a zákazníků. Mezi stupni dodavatelského řetězce v obou směrech 

proudí materiálové, finanční, informační a rozhodovací toky. Materiálové toky zahrnují toky 

surovin, meziproduktů a hotových produktů směrem od dodavatelů k zákazníkům a opačně 

orientované toky vracení, servisu, recyklace a likvidace produktů. Finanční toky zahrnují 

různé druhy plateb, úvěry, toky plynoucí z vlastnických vztahů atd. Informační toky propojují 

systém informacemi o objednávkách, dodávkách, plánech atd. Rozhodovací toky jsou 

posloupnosti rozhodnutí účastníků, které ovlivňují celkovou výkonnost řetězce [17]. 

Schéma základního dodavatelského řetězce je na následujícím obrázku 2.1. 

 

 

 

dodavatel výrobce distributor prodejce zákazník 

(surovin, dílů) 

 

 

 

 

Obr. 2 Základní dodavatelský řetězec [3] 

Schématické znázornění dodavatelského řetězce vyznačuje místa, ve kterých dochází 

postupně k procesu změny suroviny ve výrobek nebo dopravním a skladovacím činnostem. 

2.2. Management dodavatelských řetězců 

Supply Chain Management (SCM) je bouřlivě se vyvíjející disciplína, využívající 

koncepce, které byly vyvinuty v různých jiných disciplínách, jako jsou logistika, marketing, 

finanční management, operační management, informační systémy, ekonomie, dynamika 

systémů a operační výzkum. 

Navrhování a řízení dodavatelských řetězců jsou nyní považovány za klíčový prvek 

strategie výroby a vyvolávají značný zájem manažerů a výzkumníků.[13] 

 Dodavatelský řetězec, Supply Chain, SC 

 Distribuční řetězec 

1 2 3 4 5 
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Podle průzkumu IBM z roku 2004 přináší úspěšný management dodavatelských řetězců 

tyto konkurenční výhody: 

 snižuje úroveň zásob o 10 až 50 %,  

 dosahuje 95% až 99% zlepšení v přesnosti dodávek,  

 ušetří 10 až 15 % dopravních nákladů,  

 zkracuje o 10 až 20 % dodací lhůty.  

2.3. Řízení dodavatelských vztahů 

Supplier Relationship Management (SRM), se zabývá komplexním řízením vztahů 

s organizacemi, které podniku dodávají produkty, a nezáleží na tom, zda jde o produkty 

hmotné, zboží, materiál, polotovary nebo služby. Systém SRM zpravidla řeší následující 

oblasti: [4] 

 vyhledávání a evidence nabídek dodavatelů 

 kontrolu průběhu a stavu dodávek 

 analýzu efektivity spolupráce s jednotlivými dodavateli, včetně sledování a 

vyhodnocování historického vývoje 

 koordinaci dodavatelsko – odběratelských vztahů 

Davidson říká, že: „Supplier relationship management identifikuje klíčové dodavatele 

na základě schopností těchto dodavatelů a potřeb firmy.“ [10, s. 15]. 

Řízení vztahu s dodavatelem velmi úzce souvisí s nákupem a řízením nákupu 

v podniku. Nákupu je věnována následující kapitola. 
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3. Nákup 

Nákup je možné definovat jako systémový proces pro získání komodity, služby nebo 

myšlenky výměnou za protihodnotu. [5] Funkce nákupu je primárně zodpovědná za vstupní 

toky do podniku, především za vstupní činnosti v rámci dodávkového řetězce, zatímco 

logistika jako celek zahrnuje jak vstupní, tak výstupní vztahy a materiálové toky.[6] 

Nákup jako nástroj pro zvýšení zisku, respektive jako zdroje úspor, nabývá v poslední 

době na významu. Firmy dnes obracejí svou pozornost k optimalizaci výroby, provázené 

orientací na zvýšení kvality výroby a veškerých procesů ve firmě. [5] Nákupu je přiřazována 

stále větší důležitost. Protože „Podnik jen těžko může poskytovat svým konečným zákazníkům 

zboží či služby vyšší kvality, než sám získává od svých dodavatelů.“ [6, s. 349] 

3.1. Hlavní úkoly a cíle nákupu  

Nenadál uvádí základní funkci nákupu jako „systematické zabezpečování surovin, 

materiálů, služeb a informací tak, aby byly plněny všechny požadavky nakupujícího z hlediska 

množství, jakosti, termínu, struktury a místa dodání.“ [7, s. 21] 

Hlavní úkoly nákupu: 

 nákupní logistika (ordering) – zajišťuje materiálové toky směrem do firmy, patří sem 

plánování a objednávání. 

 sourcing – se zabývá operativním nákupem a můžeme jej rozdělit na dvě kategorie. 

Outsourcing, který zkoumá vhodné umístění výroby mimo podnik a její nákup zvenčí 

a Primarysourcing, který hledá nové nákupní příležitosti. 

 strategický nákup – za hlavní úkoly strategického nákupu lze považovat vylepšení 

podmínek se stávajícími dodavateli, udržování kontaktu s dodavateli a vyhledávání 

nových dodavatelů. 

 SQA – hlavním úkolem je zabezpečit kvalitu dodávaných dílů a rozvíjet schopnost 

dodavatelů zajistit dodávky podle daných požadavků.[5] 

Cíle nákupu vychází ze základních cílů podniku. Mezi cíle nákupu můžeme zařadit: 

 uspokojování potřeb, 

 snižování nákupních nákladů, 

 zvyšování jakosti nákupu, 

 snižování nákupního rizika, 
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 zvyšování flexibility nákupu, 

 podporování nákupních cílů orientovaných na veřejné zájmy.[8] 

Nákupní rozhodnutí ovlivňuje celá řada faktorů. Malé podniky se obvykle rozhodují na 

základě očekávané poptávky zákazníků, velké podniky vycházejí z podnikových plánů. 

 

 

 

 

Obr. 3 Faktory ovlivňující nákupní rozhodnutí [8, s. 23] 

Platební podmínky – dodávka musí být realizována za určitých specifických dodacích a 

platebních podmínek, které musí být v kupní smlouvě zřetelně formulovány. 

Jakost – souvisí s vhodností materiálu nebo výrobku pro zamýšlený účel. Jakost může být 

také stanovena podle požadavků na hmotnost, barvu, velikost, vzhled, atd. 

Mnoţství – materiál by měl být nakupován v odpovídajícím množství nutném pro svůj účel. 

Velké množství nakupovaného materiálu znamená nadměrné množství zásob. Nákup malého 

množství znamená častější objednávky. Obě varianty vedou ke zvýšení nákladů. Podnik by 

měl optimalizovat své zásoby. 

Cena – nejlepší cena nemusí znamenat nejnižší nákupní cenu. Je nutné pořídit zboží 

v dostatečné kvalitě za co nejnižší nákupní cenu. 

Čas – důležité je rozhodnutí, kdy nakoupit materiál nebo služby. Je nutné určit dodací lhůty 

tak, aby bylo možno reagovat na poptávku. Materiál musí být k dispozici právě ve chvíli, kdy 

je potřebný ve výrobním procesu. 

Dodavatel – výběr dodavatele je jedním z hlavních faktorů, které jsou předpokladem dobrého 

nákupu. 

Faktory ovlivňující nákupní 

rozhodnutí 

jakost množství cena čas dodavatel podmínky 

dodávky 
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3.2. Oblasti nákupu 

Dodavatele můžeme rozdělit mezi nákupce podle následujících oblastí: 

 regionální rozdělení 

 komoditní rozdělení 

 projektové rozdělení [5] 

Regionální rozdělení – nákupce dostane na starost určitý region a v něm zastřešuje celé 

portfolio výrobků. Nevýhodou tohoto systému je, že neumožňuje vytvořit jednotnou firemní 

strategii pro určitou komoditu nebo dodavatele. Tento způsob používají firmy, kde 

nakupovaný sortiment výrobků není velký. 

Komoditní rozdělení – nakupované portfolio se rozdělí na jednotlivé klíčové komodity a 

přiřadí se jednotlivým nákupcům. Rozdělení komodit se provede např. podle druhů, podle 

objemu daných komodit, atd. 

Projektové rozdělení – tato varianta v sobě kombinuje regionální a komoditní model. 

Používá se u nových projektů, kdy nákupce zajišťuje všechny díly pro daný projekt ve 

spolupráci z jiných oddělení. 

3.3. Elektronický obchod v nákupu 

Současný technologický vývoj směřuje k vytvoření podmínek pro zavedení 

elektronického obchodu v globálním měřítku.[15] Elektronický obchod je aplikační a 

technologické prostředí pro podporu celého komplexu obchodních aktivit podniku na základě 

různých informačních technologií. V případě nákupu se obchodní aktivity firmy zaměřují na 

nákup vstupních výrobních faktorů. Nástroje používané nástroje elektronického obchodu jsou 

uvedeny v tab. 1. 

Tab. 1 Nástroje používané elektronického obchodu z hlediska nákupu [12, s. 119] 

Název Popis služby Použití pro e-business 

stránky 

WWW 

základní internetová služba, jež umožňuje 

prezentovat a vyhledávat informace pomocí 

webových prohlížečů 

 informace o nabízených produktech 

 prezentace firmy 

e - mail elektronická pošta umožňuje velmi levnou a 

 komunikace s potenciálními dodavateli 

 komunikace se stávajícími dodavateli 
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rychlou komunikaci mezi dvěma uživateli 

onlile 

katalogy 

databázová služba na internetu, kterou lze 

využívat pomocí webového prohlížeče 

 nákupní cena 

 poptávka po vstupních výrobních faktorech 

 poptávka služeb 

 poptávka po informacích 

EDI 
elektronická výměna dat mezi dvěma 

systémy 

posílání elektronických dokladů 

 faktury 

 celní deklarace 

 dodací listy apod. 

EFT EDI pro přenos finančních informací 

elektronické platby 

 platební příkazy 

 avíza 

 výpisy z účtů 

Systém EDI - elektronická výměna dat (Electronic Data Interchange) je moderní 

způsob komunikace mezi dvěma nezávislými subjekty, při kterém dochází k výměně 

dokumentů elektronickou formou. Objednávka pořízená v informačním systému odběratele se 

automaticky přenese až do informačního systému dodavatele.[14] 

Cílem EDI je tedy postupně nahradit papírové dokumenty elektronickými, snížit tak 

náklady spojené s jejich výměnou a současně zvýšit efektivitu a kvalitu prováděných procesů. 

Důvodů proč zavádět EDI je celá řada. Uvedu dle mého názoru ty nejpodstatnější: 

 EDI přináší významné úspory přímých i dlouhodobých nákladů 

 snižuje náklady na poštovné, tisk, evidenci 

 snižuje personální náklady na administrativu 

 šetří čas 

 zjednodušuje předávání dokumentů a jejich archivaci 

 omezuje chybovost při ručním zadávání dat 

 umožňuje dokonalejší zásobování a strategické plánování dodávek [3] 
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4. Rozdělení a optimalizace dodavatelů 

S postupem času a růstem podniku se začne zvětšovat i počet dodávajících firem. 

Podnik si uvědomí, že nedokáže věnovat stejné množství času všem dodavatelům, a uvědomí 

si nutnost dodavatelskou základnu uspořádat a optimalizovat. 

4.1. Základní rozdělení dodavatelů 

Rozdělení dodavatelů podle dodávané komodity: 

 dodavatelé surovin – produktů, které jsou dodávány v surovém stavu 

 dodavatelé materiálu – produktů, které už byly nějakým způsobem zpracovány 

 dodavatelé komponent – produktů, které jsou určeny k následné montáži, bez nutnosti 

opracování 

 dodavatelé zařízení – investiční zboží, které je v podniku potřebí pro uspokojení 

výrobních, logistických, obchodních a dalších potřeb 

 dodavatelé režijního materiálu 

 dodavatelé služeb [8] 

4.2. Rozdělení dodavatelů do skupin 

Pro rozdělení do skupin vycházíme z informací, týkajících se historie jednotlivých 

dodavatelů. Nejsou-li informace k dispozici, musíme první informace o dodávkách, 

potencionálních objemech odhadnout a následně je aktualizovat. Nejběžnější metodou je 

rozdělení stávajících dodavatelů do skupin A, B, C podle jejich důležitosti. Při rozdělení 

vycházíme ze dvou základních modelů. [5] 

4.2.1. Metoda jednokriteriální s kritériem finančního objemu 

Stávající dodavatele rozdělíme podle nakupovaného ročního obratu. Ze statistiky 

zjistíme, jaký objem jsme od jednotlivých dodavatelů odebrali. U nových dodavatelů, u 

kterých nemáme historii, postupujeme podle předpokládaného plánu výroby a plánovanému 

objemu nakupovaných dílů jednotlivých dodavatelů. Podle toho vypočítáme obrat 

jednotlivých dodavatelů. Tento postup aplikujeme na všechny dodavatele. Výsledky pro 

přehlednost sestupňe seřadíme podle obratu. K rozdělení dodavatelů použijeme Paretovo 

pravidlo, které si pro své potřeby upravíme na dodavatele. Podle tohoto pravidla tvoří 20 % 

dodavatelů 80 % všech objemů nákupu. Tento poměr se může v různých oborech odlišovat. 



16 

 

Paretova analýza 

Paretova nebo také ABC analýza je velice jednoduchým, ale přesto efektivním 

nástrojem, který umožňuje firmám se matematicky exaktně soustředit na to, co je pro ně 

skutečně důležité.[18] Použití je relativně jednoduché. Pomocí sloupcového grafu se sestupně 

setřídí určité položky podle důležitosti a rozdělí se do skupin A, B, C. Zařazení té které 

skupiny je určeno vizuálně z grafu, podle zalomení Lorenzovy křivky nebo orientačně podle 

obecně přejímané kategorizace, která předpokládá u skupiny A četnost 20 % položek a 80 % 

hodnoty, u skupiny B četnost 50 % položek a 15 % hodnoty, u skupiny C 30 % položek a 5 % 

hodnoty. Smyslem metody je odhalit z hlediska určitého hodnotového kritéria nejdůležitější 

položky vytvářející skupinu A, případně skupinu B, a jim věnovat pozornost a odhlédnout od 

od řady nedůležitých položek C.[9] 

Paretova analýza je hojně využívaná především díky její jednoduchosti, snadné 

aplikovatelnosti a jasné vizualizaci. 

 

Obr. 4 Paretův diagram [autor] 

Kategorie dodavatelů 

A dodavatelé – do této kategorie spadá 20 % klíčových dodavatelů komodit, které tvoří 

v nákupu velké finanční objemy. Jde především o suroviny, díly potřebné pro výrobu a další a 

další strategické komodity. S těmito dodavateli musíme pracovat nejen v případě problémů, 

ale také sledovat jejich rozvoj, systém kvality a výrobní procesy. Úspory vytvořené ve 
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spolupráci s dodavatelem A bývají vzhledem k obchodovanému objemu mnohem větší než u 

dodavatelů ostatních. 

B dodavatelé – v této kategorii je obvykle zahrnuto 40 – 70 % všech dodavatelů. S těmito 

dodavateli udržujeme kontakt jednou za tři měsíce pro zjištění nových informací a pro udržení 

užšího kontaktu s dodavatelem. Vzhledem k tomu, že tato kategorie je nejpočetnější bývají, 

bývají od zakázky realizovány velmi často. 

C dodavatelé – do této kategorie spadají nepravidelně dodávající partneři, dodavatelé 

nárazových objednávek, kteří fungují a jsou schopni reagovat při selhání dodavatelů kategorie 

A nebo B. U dodavatelů C není kontakt tak častý, sledujeme pouze změnu.[5] 

4.2.2. Metoda multikriteriální 

 

Při tomto rozdělení nevycházíme pouze z finančního objemu, ale i dalších kritérií: 

 dodavatel vyrábějící cenově náročné díly 

 dodavatel, který má dynamický potenciální růst 

 dodavatel, který vyrábí technicky náročné výrobky 

Kritérií může samozřejmě mnohem více a každé může ovlivnit nákupní proces. 

Nesmíme ale zapomínat na efektivitu nákupu, a proto se v ABC rozdělení nedoporučuje 

zohledňovat víc jak tři kritéria. 
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5. Výběr dodavatele 

Výběr vhodného dodavatele je pravděpodobně nejdůležitější činností nákupu. 

Vzhledem k množství různých faktorů je nákupní proces velmi komplexní. Řízení 

dodavatelských vztahů zpracoval Lambert do pěti na sebe navazujících fází. [6] 

5.1. Make or Buy analýza 

Dříve, než podnik přikročí k výběru dodavatele, je nutné zodpovědět následující otázku 

„Vyrobit nebo nakoupit?“K tomuto důležitému rozhodnutí používáme analýzu Make or Buy. 

V oblasti pořizovací logistiky tato strategie souvisí s rozhodováním pro nákup nebo výrobu 

určitého výrobku nebo dílu výrobku, který se podílí na kompletaci výrobku v podniku. Při 

rozhodování je třeba porovnat náklady na nákup a pořízení komponentu s náklady na vlastní 

výrobu. 

Rozhodovací proces je vždy řízen na základě vícekriteriálního rozhodování. Podstatným 

faktorem při rozhodování je znalost technologických možností a kapacit vlastní výroby a 

znalost potenciálu externích dodavatelů. [5] 

Rozhodovací kritéria: 

 kvalita, 

 know how a investice, 

 výrobní kapacity (plochy, zařízení, personál, atd.), 

 situace na trhu a tedy i prodejní množství 

 technologie výroby. 
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Obr.5 Pět fází při výběru dodavatelů a řízení dodavatelských vztahů [6, s. 354] 

Detailní a především objektivní rozhodování v procesu Make or Buy garantuje 

nákladově a logisticky optimální pořizování dílů pro finalizaci našich výrobků. 

5.2. Stanovení kritérií pro výběr dodavatele 

Seznam hodnotících kritérií by měl být vytvořen ještě před samotným zahájením výběru 

dodavatele a měl by odpovídat tomu, co od dodávaných produktů očekáváme. Některé 

podniky upřednostňují cenu, jiné zase kvalitu. Nesmíme ale zapomínat, co mají dodávané 

produkty plnit především, a to je uspokojit potřeby konečného zákazníka s tím, že bude 

podnik konkurenceschopný. 

1. fáze - přípravná fáze 

- vznik potřeby, koupě určitého produktu 

- vytvoření týmu (v případě potřeby) 

2. fáze – identifikace potenciálních dodavatelů 

- stanovení kritérií výběru / přístupu k 

volbě 

- identifikace potenciálních dodavatelů 

3. fáze – prozkoumání a výběr dodavatele 

- kontaktování potenciálních dodavatelů 

- ohodnocení dodavatelů 

- volba 

4. fáze – navázání vztahu 

- dokumentování původních očekávání 

- věnování vysoké míry pozornosti 

- poskytování rychlé zpětné vazby 

5. fáze – ohodnocení vztahu 

- pokračování na současné úrovni vztahu 

- rozšíření / budování vztahu 

- omezení / zrušení vztahu 
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Kritéria při výběru dodavatele mohou být následující: 

 cena a platební podmínky 

 kvalita 

 dodací lhůty 

 perspektivnost vývoje dodavatele 

 informační systém 

 výrobní možnosti 

 image dodavatele 

 sídlo dodavatele 

 inovace, atd. 

5.3. Proces výběru dodavatele 

Poté co se podnik rozhodne, zda vyrábět či nakupovat, a zvolí si vhodná kritéria pro 

výběr dodavatele, může přistoupit k procesu výběru dodavatele. 

Proces výběru dodavatele můžeme popsat ve dvou krocích.[5] 

Prvním krokem je specifikace nakupovaného výrobku – přesnou specifikaci je nutné 

provést ještě dříve, než započneme jakoukoli nákupní činnost. Specifikace obsahuje základní 

parametry, které má daný materiál nebo komodita splňovat – technické a technologické 

parametry, kvalitativní požadavky, logistické požadavky, legislativní požadavky. 

Následujícím krokem je tvorba první (selektivní poptávky) - dodavatelé, kteří splňují 

základní kritéria na výrobek lze v této fázi přidat doplňující požadavky (viz. Kritéria výběru 

dodavatelů), na základě kterých je vybrán nejvhodnější dodavatel. Selektivní poptávka je 

poptávkou vzorku budoucích dodávek a slouží k výběru nejvhodnějšího dodavatele, popř. 

dodavatelů. Celý proces se uzavře, jakmile obdržíme kompletní nabídky od minimálně čtyř 

dodavatelů. 

U první dodávky od nového dodavatele je dobré zkontrolovat 100 % kvalitu dodaných 

komodit. Pokud je kvalita shodná s kvalitou vzorků, u dalších dodávek již 100 % kontrolu 

neprovádíme. 
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6. Hodnocení dodavatele 

Účelem hodnocení dodavatelů je především zajištění okamžité zpětné vazby. Informace 

o zhoršení nebo zlepšení dodávek by měla být okamžitě předána dodavateli. Dodavatel by 

měl následně přijmout nápravná opatření k odstranění neshod. Hodnocení dodavatelů je také 

přímo vyžadováno systémy řízení jakosti ISO a při interních auditech. 

Na cíle můžeme pohlížet z hlediska interního využití – cílem je neustálé zlepšování 

výkonnosti dodavatele. V systému by se nikdy neměl objevit dodavatel ohodnocený 100 %. 

Nebo z hlediska externího využití – výsledky hodnocení by se měly dostat pokaždé do rukou 

dodavateli, aby získal potřebné informace, zda nám vyhovuje či nikoli. Hodnocení by mělo 

být objektivní, spravedlivé a srozumitelné.[5] 

Hodnocení odhaluje příležitosti ke zlepšení u dodavatelů a zároveň vytváří podklady 

pro rozhodování odběratele o další spolupráci, úpravě nebo zrušení obchodních vztahů. 

Synek uvádí že „ vytvoření trvalých dodavatelsko – odběratelských vztahů, což je 

předpokladem jejich dalšího vývoje, vyžaduje trvalé sledování a hodnocení dodavatelů na 

základě vlastních podnikových kritérií“. [11, s.212] 

6.1. Proces hodnocení dodavatele 

Proces hodnocení probíhá ve čtyřech krocích znázorněných na obrázku 5. Jednotlivé 

kroky si popíšeme v následující kapitole. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Proces hodnocení dodavatele [11, s.212] 

vytvoření katalogu kritérií 

vlastní hodnocení výkonu 

znázornění výsledků 

vyhodnocení a návrh opatření 
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6.2. Kritéria hodnocení dodavatele 

Kritéria hodnocení a výběru se navzájem překrývají. Můžeme zvažovat celou řadu 

kritérií, které se dotýkají nabízených výrobků a služeb, zejména jejich jakosti, ceny a 

dodacích podmínek. Pro praktické využití se však doporučuje volit pouze kritéria, která mají 

určitou váhu z hlediska konkrétních podmínek podniku a proto je třeba jejich výběr důkladně 

zvážit.[8] 

Obsah hodnocení by měl dávat především smysl. Je důležité vytvořit hned od začátku 

logickou strukturu údajů a jejich uspořádání v informačním systému. 

Podle Šlapoty [5] můžeme hodnocení dodavatelů rozdělit do čtyř celků: 

 ryze nákupní 

 strategicko – nákupní 

 nákupně logistický 

 technologický 

Katalog hodnotících kritérií, který zahrnuje předpoklady dodavatelské schopnosti, ale 

také výsledky už zrealizovaných dodávek, by pak mohl vypadat následovně: 

 kvalita (dodává bezchybné produkty, spolupracuje při plánování a řízení 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 i po uzavření zakázky, přijatelnost 

vzájemných vztahů) 

 ostatní (vzdálenost, vztah k životnímu prostředí, dodržování předpisů o obalech apod.) 
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6.3. Metody hodnocení dodavatelů 

Obecně neexistuje ideální hodnocení výkonnosti dodavatelů, každý podnik si je 

přizpůsobuje podle svých vlastních požadavků. V praxi se setkáváme s mnoha modely, 

bodovacími, alternativními, grafickými a jejich kombinacemi. 

6.3.1. Scoring model (bodovací model) 

Metoda spočívá především na bodovém ohodnocení hlavních ukazatelů výkonnosti 

dodavatelů, jakost, termíny dodání, cena, atd. Výsledné bodové ohodnocení každého 

dodavatele se vypočítá následujícím způsobem: 

 

kde: 

    Aj  = celkový počet bodů dodavatele j 

     ai  = váha kritéria i 

    bij  = ohodnocení výkonu dodavatele j podle kritéria i 

     n  = počet hodnocených kritérií 

Ke každému kriteriu se může určit individuální váha (pokud se vážení neuskuteční, tak 

má individuální váha hodnotu jedna). Celkové bodové ocenění každého dodavatele se získá 

jako celkový součet součinů bodových hodnocení a vah pro jednotlivá kritéria.  

Výsledné celkové bodové ohodnocení je možno srovnávat s ohodnocením jiných 

dodavatelů. Čím vyšší je celkový počet bodů dodavatele, tím lépe dodavatel vyhovuje 

potřebám a specifikům daného podniku. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7. Představení společnosti 

Obchodní společnost TATRA TRUCKS a.s. se řadí mezi nejstarší automobilky světa. 

Od svého vzniku sídlí ve městě Kopřivnici, ležícím ve východní části České republiky v 

Moravskoslezském kraji. 

TATRA TRUCKS a.s. má dvě dceřiné společnosti - Taforge a.s. a Tafonco a.s. Nosným 

výrobním programem jsou těžká nákladní off-road vozidla a automobily pro kombinovanou 

přepravu terén-silnice, které jsou v rámci zvyšujících se zákaznických požadavků neustále 

zdokonalovány. Významnou výhodou společnosti TATRA TRUCKS a.s., nejen v oblasti 

vývojových, ale rovněž výrobních kapacit, je vysoká úroveň lidského potenciálu. 

Nákladní vozidla se značkou TATRA jsou založena především na tatrovácké koncepci 

automobilu, kterou se doposud nepodařilo nikomu úspěšně napodobit. Těžká nákladní vozidla 

z Kopřivnice jsou pověstná díky své průchodnosti nejtěžšími terény v extrémních 

klimatických podmínkách, vysoké spolehlivosti a vynikajícím užitným vlastnostem. TATRA 

se přizpůsobí třeskutým mrazům i abnormálně vysokým pouštním teplotám. 

 

 

Obr. 6 Organizační diagram [interní materiály společnosti] 
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7.1. Historie společnosti 

O historii Kopřivnické Tatry by se dalo napsat několik stránek a tak v rámci této práce 

uvedu pouze historické milníky podniku. 

Základy společnosti byly položeny v roce 1850 živnostníkem Ignácem Šustalou, 

vyrábějícím povozy a drožky. V roce 1891 tamní bankéři bratři Guttmanové kapitalizovali 

společnost Ignatz Schustala & Comp (založena 1858) a učinili z ní Nesselsdorfer Wagenbau 

Fabriks Gesellschaft.  

Roku 1897 byl v Kopřivnici vyroben první vůz – Präsident. Dokonce pouze jeden rok 

dělí od sebe první nákladní vozidlo na světě a první nákladní automobil z Kopřivnice (1898). 

Sériová výroba nákladních vozidel byla rozběhnuta v polovině druhého desetiletí 

dvacátého století. Značka TATRA se poprvé na vozidlech objevila, ještě než se začal psát rok 

1920. Po určité konsolidaci vedení společnosti vycházející z nového uspořádání střední 

Evropy a ze vzniku samostatného Československa připravil duchovní otec, konstruktér, Hans 

Ledwinka, tím, čemu dnes říkáme „tatrovácká koncepce automobilu“, celému světu 

překvapení. 

Po roce 1918 byl název kopřivnické společnosti změněn z Nesselsdorfer Wagenbau na 

Kopřivnická vozovka, a.s. V té době také na výzvu československých státních orgánů vedení 

firmy přesídlilo z Vídně do Prahy. 

V roce 1919 se poprvé na vozidlech objevil nápis TATRA. Shodou okolností šlo o první 

sériově vyráběné (od roku 1914) nákladní automobily NW TL2 a NW TL4. 

V roce 1923 byl jako nový produkt představen podvozek tvořený centrální nosnou 

rourou, na jejímž předním konci byl umístěn vzduchem přímo chlazený motor a převodovka, 

a nezávisle uloženými výkyvnými poloosami. Následující léta výroby takto řešených vozidel 

doložila genialitu konstrukce. Ta se postupně prosadila v lehkém provedení u speciálních 

vozidel a poté i pro nejtěžší výrobky do terénu. 

7.2. Současnost a budoucnost společnosti 

V závěru roku 2012 vyvrcholily finanční problémy společnosti TATRA, a. s. 

prohlášením exekuce na majetek společnosti. Soudem ustanovený exekutor následně rozhodl 
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o provedení exekuce prodejem podniku. Dne 15. března 2013 získala v dražbě kopřivnickou 

automobilku společnost TRUCK DEVELOPMENT a.s., se sídlem v Ostravě, která podnik 

převzala o tři dny později, 18. března 2013. Automobilka se tak po několika letech vrátila do 

českých rukou. Kromě toho, že nový vlastník získal majetek automobilky, přešly na něho 

rovněž závazky společnosti TATRA, a. s., které nebyly uspokojeny v rámci exekuce. Práci si 

udrželi rovněž zaměstnanci této společnosti, když na společnost TRUCK DEVELOPMENT 

a.s., přešly s podnikem i pracovně právní vztahy se stávajícími zaměstnanci. 

Nový vlastník přináší automobilce zejména to, co jí v posledním období nejvíce 

scházelo, tedy stabilní finanční zázemí a rozhodné akcionáře. Společně s posílením 

manažerského vedení to povede ke zvýšení kvality a zejména plynulosti výroby, což pro 

zákazníky znamená dodržení sjednaných dodacích termínů a dodavatelé mohou očekávat 

řádné platby za své dodávky. Novým výrobkům, se kterými automobilka přišla v tomto 

složitém období, se touto změnou mj. otevírají možnosti vstoupit na nové trhy a posílit 

postavení na trzích tradičních. Výroba nákladních automobilů značky TATRA v Kopřivnici 

tak získává novou perspektivu. 

V zájmu potvrzení pokračování více než stoleté tradice výroby motorových vozidel v 

Kopřivnici rozhodli v uplynulých dnech vlastníci společnosti TRUCK DEVELOPMENT a.s. 

o změně obchodní firmy společnosti a jejího sídla. Do Kopřivnice, i do automobilového světa, 

se tak po kratičké pauze vrací v obchodní firmě TATRA TRUCKS a.s., světoznámá a proslulá 

značka TATRA. Je to příslib pro budoucnost automobilky, a závazek pro všechny, kdo se na 

výrobě a prodeji nákladních automobilů TATRA v Kopřivnici podílejí. 

7.3. Dnešní nabídka vozidel 

Současná škála nákladních vozidel vychází svou různorodostí maximálně vstříc svým 

zákazníkům. Tvoří ji šest základních modelových řad. Civilní produkci reprezentují vozidla 

řad TERRN°1, JAMAL a T 810. Speciální a vojenskou produkci představují obchodní řady 

ARMAX, FORCE, T 815-7 a T 810.  

Mezi významná obchodní teritoria společnosti patří již tradičně Rusko, bývalé země 

SNS, Izrael, Indie, země Arabského poloostrova, Austrálie, USA a Evropa. Nelze samozřejmě 

nezmínit domácí trh, kde mezi zákazníky dominuje Armáda České republiky. 
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8. Postavení nákupu ve společnosti 

Z organizačního diagramu na obr 1 zjistíme, že oddělení nákupu spadá spolu 

s oddělením IT, finančním oddělením a oddělením lidských zdrojů pod finančního ředitele 

podniku. Nejvýše postavený je ředitel nákupu, který se přímo zodpovídá finančnímu řediteli. 

V nákupu pracuje mimo ředitele dalších 27 zaměstnanců. Z toho 5 je přímo podřízeno řediteli 

nákupu. Jedná se vedoucí ho strategického nákupu, vedoucího nákupu, vedoucího investic 

(nákup strojů a zařízení) a vedoucího nákupu režijního materiálu. Organizační diagram 

nákupu je na obrázku 2. 

 

 

Obr. 7 Organizační diagram nákupu [interní materiály společnosti] 

8.1. Certifikáty a politika jakosti 

Podnik je držitelem certifikátu TÜV CERT (dle EN ISO 9001:2008) pro systém 

managementu v oboru "Vývoj, výroba, prodej a servis nákladních automobilů, agregátů a 

dílů" a osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky podle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČOS 

051622 (AQAP 2110 Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování 

jakosti. 

V současné době pracuje na splnění požadavků norem EN ISO 14000 a OHSAS 

18001, aby mohl získat i tyto certifikáty. 
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8.2. Strategický nákup 

Vedoucí strategického nákupu má 5 podřízených pracovníků. Z toho 3 nákupčí 

podporují logistický nákup a 2 nákupčí mají na starosti nové projekty. Podle tohoto rozdělení 

jim jsou také přiřazeni dodavatelé. 

 

 

Obr. 8 Organizační diagram nákupu [interní materiály společnosti] 

Pracovní náplň strategického nákupu: 

  Denní komunikace s dodavateli; 

  Výběr dodavatelů; 

  Vyjednávání o cenách; 

  Hodnocení dodavatelů; 

  Vyhledávání nových dodavatelů; 

  Snižování nákladů vybraných aplikací; 

  Uzavírání rámcových smluv; 

  Průzkum trhu; 

  Administrace a správa el. aukčního systému; 

  Zpracování požadavkových listů; 

  Zajištění materiálu pro vývoj prototypů; 

  Účast na nových projektech; 

  Spolupráce. 
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9. Současný stav hodnocení dodavatelů a řízení dodavatelských vztahů 

Současné dodavatele můžeme rozdělit z pohledu nákupu na dodavatele přímého 

materiálu (komponenty, materiál vstupující přímo do výroby), materiálu režijního 

(kancelářské vybavení) a investičního (stroje a jiná zařízení). 

V rámci této práce se budu dále zabývat pouze dodavateli přímého materiálu. 

9.1. Vnímání dodavatelů v podniku 

Tatra patří mezi podniky, které si uvědomují významnost kvalitní dodavatelské 

základny a dobré spolupráce s dodavateli v rámci TQM. 

Kvalitní dodavatelská základna vede k zeštíhlení a snížení nákladů v celém 

dodavatelském řetězci od dodávek materiálu, skladování, skrz celou výrobu až po finálního 

zákazníka. 

O tom svědčí i odpovědi 3 vedoucích pracovníků na otázku “Jak by ohodnotili 

důležitost kvalitní dodavatelské základny?“, odpověděli všichni shodně, že jí považují za 

“velice významnou“. 

9.2. Výběr dodavatelů 

Výběr a hodnocení dodavatelů má na starosti oddělení strategického nákupu. 

Výběr dodavatele pro novou komponentu, popř. surovinu probíhá propracovaným 

systémem, formou e-burzy. 

Do systému se zadá požadavek na komponentu s podrobnou specifikací a termínem 

ukončení e-burzy. Následně jsou osloveni stávající dodavatelé a dodavatelé noví, kteří byli 

vytipováni pracovníky nákupu. Stávající dodavatelé mají již přiřazený vstupní kód, 

dodavatelé noví si o něj mohou požádat a ten jim bude následně přidělen. 

Pracovník nákupu už pak jen sleduje cenové nabídky dodavatelů. V případě, že je 

s nabídkou spokojen ukončí e-burzu a domluví schůzku s dodavatelem, kde se projednají 

podrobné podmínky smlouvy. 
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9.3. Současné hodnocení stávajících dodavatelů 

Do konce roku 2011 nevedlo oddělení nákupu žádný systém hodnocení dodavatelů. 

Nákup měl k dispozici pouze jedno kritérium hodnocení, a to množství neshodných kusů, 

které byly zachyceny pracovníky OTK, při namátkové vstupní kontrole dílů. Toto kritérium 

zadává do informačního systému společnosti BAAN útvar řízení jakosti. Na základě 

nedostatečného systému hodnocení dodavatelů byl v roce 2012 vedoucími pracovníky nákupu 

vytvořen nový systém hodnocení dodavatelů a byla vydána platná směrnice. 

Nový systém hodnocení dodavatelů se začal používat ve druhé polovině roku 2012. 

9.4. Současná kritéria hodnocení dodavatelů 

Kritéria současného hodnocení dodavatelů, která jsou používána oddělením nákupu jsou 

uvedena v následující tabulce 1. 

Tab. 2 Kritéria současného hodnocení dodavatelů [autor] 

KRITÉRIUM DÍLČÍ KRITÉRIA POČET BODŮ POZNÁMKA 

PROCESNÍ 

AUDIT 

ISO 9001 20 
Hodnocení 

z procesního auditu  
maximum 20 

PLATEBNÍ 

PODMÍNKY 

x < 15 0 + 5 bodů při 

podmínkách 

DDU/DDP 

- 5 bodů při 

požadavku na 

platbu předem 

15 ≤ x ≤ 60 5 

x > 60 10 

maximum 15 

DODÁVKY 

x < 90% 0 

Procentuální poměr 

včasných dodávek 

k celkovému počtu 

dodávek 

90 ≤ x ≤ 95% 10 

95 < x ≤ 98% 20 

x > 98% 30 

maximum 30 
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KVALITA 

C dodavatel 0 
Hodnotí se ppm 

dodavatele – počet 

neshodných dílů 

k celkovému počtu 

dodaných x 10
6
 

B dodavatel 15 

A dodavatel 30 

maximum 30 

SPOLUPRÁCE 

spolupráce  

ochota 

spolehlivost 

0 - 5 
Subjektivní 

hodnocení 

jednotlivých 

nákupčích 

maximum 5 

Maximum bodů celkem 100  

 

Z tabulky je patrné, že dosavadní systém hodnocení dodavatelů používá 5 hodnotících 

kritérií: 

 procesní audit – Ukazuje výsledek bodového ohodnocení z procesního auditu u 

dodavatele. Za správnost a aktualizaci dat zodpovídá úsek řízení jakosti. 

 platební podmínky – Zohledňuje platební podmínky a paritu nastavenou s dodavatelem. 

Data jsou získávána z informačního systému podniku BAAN. 

 dodávky – Procentuální vyjádření včas dodaného množství dané položky k celkovému 

dodanému množství této položky. Tento parametr bude vyhodnocován na základě dat 

z IS BAAN. 

 kvalita – Hodnotí se podle ukazatele ppm – počet neshodných dílů na 1 milión dílů 

dodaných. Data poskytuje úsek řízení jakosti. 

 spolupráce – Subjektivní hodnocení dodavatele daným nákupčím. Zaměřuje se na 

spolupráci, ochotu a spolehlivost. 

Dále můžeme z tab 1 vyčíst důležitost jednotlivých kritérií pro podnik. Každé kritérium 

má přiřazeno určité maximální bodové hodnocení, kde vidíme, že největší důležitost podnik 

přikládá kritériím dodávky a kvalita, ty mají shodné maximální bodové ohodnocení 30 body. 

Následuje kritérium procesní audit s maximálním počtem 20 bodů a kritérium platební 

podmínky s maximálně 20 body. Za nejméně důležité považuje podnik kritérium spolupráce, 

ten ohodnotil maximálně 5 body. 
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Kritéria jsou nastavena pro hodnocení všech dodavatelů. Tito se následně rozdělí do 

kategorií A, B a C, na základě získaných bodů z hodnocení. 

Do kategorie A jsou zařazeni dodavatelé s bodovým ziskem vyšším než 80, do 

kategorie B dodavatelé se získanými body 60 až 80 a do kategorie C dodavatelé, kteří 

nedosáhli hranice 60 bodů. 

9.5. Řízení vztahů s dodavateli 

Spolupráce s většinou dodavatelů probíhá na nejnižším stupni integrace, na bázi 

obvyklých obchodních vztahů, které spočívají v jednorázové nebo opakující se obchodní 

transakci. Nelze tu však ve větší míře pozorovat společné zapojení a společný postup 

zúčastněných podniků, a tedy žádný z typů partnerství. 

9.6. Cíle oddělení strategického nákupu na rok 2013 

Oddělení nákupu má na rok 2013 stanoveny tyto cíle: 

 Snížení nákladových cen vybraných aplikací o 2-5% 

  El. Schvalování faktur 

  Snížení počtu dodavatelů (o 10%) 

  Náhrada stávajícího osvětlení LED technologií 

  Zavedení GPS monitoringu vozidel a dispečink  

  Zavedení tankovacích karet OMV 

  Další projekty vyplývající z unifikace a snižovaní cen 

Jak je výše uvedeno, je jedním z cílů oddělení nákupu snížení počtu dodavatelů o 10%, 

a to je také cíl mé diplomové práce “Optimalizace dodavatelské struktury“. 

Od zavedení systému hodnocení dodavatelů podnik očekává, jak finanční úspory, tak 

přehledný systém informací o svých dodavatelích, který by mu umožnil dodavatele vzájemně 

porovnávat a lépe se tak orientovat v jeho dodavatelských vztazích. 
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10. Návrh nového hodnocení dodavatelů 

V následující části práce jsem navrhl nový systém hodnocení dodavatelů firmy 

Tatra,a.s. Zásadním prvkem je rozdělení dodavatelů dle důležitosti pro podnik. Při návrhu 

nového hodnocení dodavatelů jsem se zaměřil pouze na hodnocení dodavatelů strategických. 

Jednak proto, že není v silách nákupního oddělení ohodnotit a rozvíjet vzájemné vztahy se 

všemi dodavateli, a jednak proto, že tito dodavatelé jsou pro podnik z hlediska dodávek dílů 

klíčoví. 

10.1. Rozdělení dodavatelů 

Základem nového návrhu je rozdělení stávajících dodavatelů do tří kategorií. Pro toto 

rozdělení byla použita analýza ABC. Analýza ABC je postavena na základě Paretova pravidla 

20/80, které říká, že 20% příčin způsobuje 80% důsledků. V našem případě se dá říct, že 20% 

dodavatelů tvoří 80% finančního objemu nákupu. Přitom nejdůležitější skupinou pro podnik 

jsou dodavatele kategorie A, nazýváme je také dodavateli strategickými. Druhá skupina 

dodavatelů je zařazena do kategorie B a jedná se o dodavatele významné. Do třetí skupiny 

kategorie C, pak spadají dodavatelé ostatní, kteří nejsou pro podnik významní.  

Kritériem rozdělení je předpokládaný finanční objem nákupu komodit jednotlivých 

dodavatelů na rok 2013. Předpokládaný obrat vychází z výrobního plánu pro rok 2013, který 

počítá s výrobou 880 vozidel. 

Po rozpadu dle kusovníku se stanovil počet jednotlivých komodit pro výrobu a následně 

se vyčíslil ve finančním objemu nákupu. 

10.1.1. ABC analýza dodavatelů  

Kategorie dodavatelů přímého materiálu čítá 535 dodavatelů. 

Jak jsem již uvedl jediným kritériem pro rozdělení metodou ABC je objem finančních 

prostředků a proto se jedná o metodu jednokriteriální.  

Metodou ABC, za použítí Paretova diagramu jsem zjistil, kteří dodavatelé jsou pro 

podnik klíčoví, strategičtí dodavatelé – kategorie A, kteří dodavatelé jsou významní – 

kategorie B, a kteří jsou z pohledu finančního kritéria nejméně významní, ostatní – kategorie 

C. 
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Výsledek analýzy je patrný z následujícího obrázku (viz obr 9). 

 

Obr. 9  Paretův diagram – rozdělení dodavatelů do kategorií ABC [autor] 

 

Další obrázek poukazuje na počty dodavatelů v jednotlivých kategoriích. 

 

Obr. 10 Počet dodavatelů v kategoriích ABC [autor] 
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Z grafu 1 vyplývá, že 75,77% finančního objemu nákupu, to odpovídá hodnotě 

1 362 584 794 Kč/rok, tvoří dodavatelé skupiny A. Do této skupiny jsem zařadil 30 

dodavatelů, kteří svým objemem nákupu přesahují hranici 10 miliónů Kč/rok. To odpovídá 

5,61% z celkového počtu dodavatelů. Toto rozdělení neodpovídá přesně Paretovu pravidlu 

80/20, avšak objem nákupu je téměř 80%. Jelikož jsem bral za kritérium rozdělení podle 

finančního objemu nákupu, je pro mě důležitější se přiblížit 80% objemu nákupu než 20% 

dodavatelů. 

S dodavateli kategorie A je třeba rozvíjet intenzivní spolupráci a věnovat jim 

pravidelnou péči, protože jakákoli odchylka od nastavených podmínek dodání a kvality 

komodit, by měla za následek ohrožení výroby a nedodání finálního produktu zákazníkovi 

anebo vytváří přebytečné zásoby. 

Zvláštní pozornost bychom pak měli věnovat 4 dodavetulům této kategorie, kteří, jak 

můžeme vyčíst z následujícího grafu 3 vytvářejí 52,92% objemu nákupu kategorie A a každý 

z nich má finační objem přesahující 100 miliónů Kč/rok. Dodavatel, který je první v pořadí, 

dosahuje dokonce finančního objemu 241 919 206 Kč/rok. 

 

 

Obr. 11 Objem nákupu dodavatelů kategorie A [autor] 
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Do kategorie B jsem zařadil 68,04% dodavatelů, což odpovídá 364 dodavatelům, kteří 

se pohybují v rozmezí objemu nákupu menším než 10 miliónů Kč/rok a větším než  

20 tisíc Kč/rok. Celkový objem nákupu dodavatelů kategorie B je 24,18% z celkového 

finančního objemu nákupu a odpovídá hodnotě 434 851 600 Kč/rok. 

Dodavatelům kategorie B nevěnujeme takovou pozornost jako dodavatelům kategorie 

A, neprovádíme jejich hodnocení ani rozvoj a kontakt udržujeme převážně při realizaci 

dodávek. 

Ve skupině C je pak zařazeno zbývajících 26,36% dodavatelů, to je 141 dodavatelů, 

kteří mají roční objem nákupu pod 20 tisíc Kč/rok. Celkový objem nákupu dodavatelů 

kategorie C je pouhých 0,05% z celkového objemu nákupu což odpovídá hodnotě 822 537 

Kč/rok. 

Těmto dodavatelům nevěnujeme žádnou pozornost a pouze od nich poptáváme. V rámci 

možností by bylo ideální převést výrobu popř. dodávku komodit dodávaných dodavateli 

kategorie C na dodavatele kategorii A nebo B a dále od dodavatelů C nepoptávat. Pokud by se 

nám to povedlo u 50 dodavatelů, máme splněný jeden s cílů pro rok 2013 – snížení počtu 

dodavatelů o 10%. 

10.2. Strategičtí dodavatelé skupina A 

Strategičtí dodavatelé jsou pro podnik velice významní, dá se říct přímo klíčoví. Bez 

těchto dodavatelů a při jakékoli odchylce od nastavených dodacích podmínek a kvality 

dodávaných komodit by podnik v podstatě nemohl vyrábět a tím by nemohl dodat finální 

výrobek včas zákazníkovi. V současné době je 30 dodavatelů, kteří by měli být považováni za 

strategické. 

10.2.1. Kritéria hodnocení 

Pro hodnocení jsem zvolil jak dosavadní kritéria, které podnik již používá, a která jsou 

pro podnik významná, a dále kritéria, která jsou dle mého názoru důležitá z pohledu principů 

štíhlé dodávky dílů. Kritéria jsem rozdělil do 4 skupin – kvalita, dodávky, náklady a ostatní, 

kterým jsem přiřadil váhy dle důležitosti. Dále každé kritérium obsahuje kritéria dílčí, u 

kterých je jejich váha dána maximálním počtem bodů viz tab.2. 

Tab. 3 Kritéria hodnocení dodavatelů kategorie A [autor] 
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SKUPINA 

KRITÉRIÍ 

DÍLČÍ 

KRITÉRIA 

BODOVÉ 

HODNOCENÍ 

POZNÁMKY 

Kvalita 

(30) 

Reklamace x > 99% 

97 ≤ x ≤ 99 

95 ≤x < 97 

x < 95 

30 

20 

10 

0 

 

Ppm x < 200 

200 ≤ x ≤ 500 

300 < x ≤ 500 

x >500 

30 

20 

10 

0 

 

Procesní 

audit 

x >90 

80 ≤ x ≤ 90 

65 ≤ x < 80 

x < 65 

30 

20 

10 

0 

Hodnocení z procesního 

auditu 

Certifikace 

ISO 9001 

ano  

ne 

10 

0 

 

Dodávky 

(30) 

Včasnost 

dodání 

x > 98% 

95 < x ≤ 98% 

90 ≤ x ≤ 95% 

x < 90% 

40 

30 

15 

0 

Procentuální poměr 

včasných dodávek 

k celkovému počtu 

dodávek 

Flexibilita vynikající 

průměrná 

slabá 

žádná 

30 

20 

10 

0 
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Značení, 

balení, 

dokumentace  

vždy 

většinou 

zřídka 

nikdy 

20 

10 

5 

0 

 

Efektivita vynikající 

průměrná 

slabá 

žádná 

10 

5 

3 

0 

 

Náklady 

(30) 

Platební 

podmínky 

x > 60 

15 ≤ x ≤ 60 

x < 15 

40 

20 

0 

 

Cenové 

chování 

snížení  

stejné 

navýšení 

30 

15 

0 

 

Tržní cena nižší 

průměrná 

vyšší 

20 

10 

0 

 

Zvláštní 

služby, slevy 

ano 

ne 

10 

0 

 

Ostatní 

(10) 

Spolupráce, 

ochota, 

spolehlivost 

vynikající 

průměrná 

slabá 

žádná 

100 

50 

30 

0 

Subjektivní hodnocení 

jednotlivých nákupčích 
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První skupinou kritérií je kvalita s váhou (30) a čtyřmi dílčími kritérii – reklamace, 

ppm, procesní audit a certifikace dle ISO 9001. 

 reklamace – sleduje se počet všech neshodných dodávek k počtu dodaných 

v procentech. Dodavatel, který dodá 100% shodných dodávek, je ohodnocen 

nejvyšším možným počtem 30 bodů 

 ppm – tento ukazatel vyjadřuje počet neshodných dílů zachycených vstupní 

kvalitou k počtu všech dodaných dílů vynásobený 10
6. 

Dodavatel, který dosáhne 

ppm nižší než 200, je ohodnocen plným počtem 30 bodů. 

 procesní audit – hodnotí se body dosažené z procesního auditu. Dodavatel, který 

dosáhne z procesního auditu víc jak 90 bodů, je ohodnocen 30 body 

 certifikace dle ISO 9001 – posuzuje se, zda je dodavatel certifikován dle norem 

ČSN EN ISO 9001. Pokud je dodavatel certifikován je mu uděleno 10 bodů, pokud 

není dostává 0 bodů. 

Další skupinou kritérií jsou dodávky s váhou (30), která obsahuje čtyři dílčí kritéria – 

včasnost dodání, flexibilita, značení, balení, dokumentace a efektivita. 

 včasnost dodání – toto kritérium vyjadřuje procentuální poměr včasných dodávek 

k celkovému počtu dodávek. Toto dílčí kritérium je ohodnoceno maximálně 40 

body a může je získat dodavatel, který dodá více jak 98 % v termínu. 

 flexibilita – zde se hodnotí rychlost, s  jakou dodavatel reaguje na změnu 

požadavku, dodavatel může dosáhnout maxima 30 bodů. 

 značení, balení, dokumentace – kontroluje se, zda je dodávka správně označena, 

zabalená podle balícího předpisu a zda má veškerou náležitou dokumentaci. Jestli 

splňuje vždy tyto požadavky je dodavatel ohodnocen 20 body. 

 efektivita – hodnotí se efektivita řešení, analýza příčin, vlastní iniciativa ke 

zlepšování procesů, rychlost realizace a účinnost opatření. Vynikající efektivita je 

ohodnocena 10 body. Cena průměrná je za 10 bodů, cena vyšší za 0 bodů. 
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Třetí skupinou kritérií jsou náklady s váhou (30) a čtyřmi dílčími kritérii – platebními 

podmínkami, cenovým chováním, tržní cenou, zvláštními službami a slevami. 

 platební podmínky – toto dílčí kritérium hodnotí splatnost faktur dodavatelům. 

Pokud je splatnost faktur delší než 60 dní, je dodavatel ohodnocen plným počtem 

40 bodů. Dodavatel, který vystaví fakturu se splatností 14 dnů, získává 0 počet 

bodů. Tento dílčí ukazatel má velký vliv na likviditu podniku, a proto je hodnocen 

vysokým počtem bodů. 

 cenové chování – je další důležité kritérium. Bude-li dodavatel ceny snižovat, je to 

pro podnik velmi výhodné a dodavatel dostává plný počet bodů 30. Když zůstane 

cena na stejné úrovni, dostává 15 bodů, a když se cena navýší, obdrží 0 bodů. 

 tržní cena – je dalším důležitým kritériem, hodnotím zde cenu v porovnání 

s konkurencí. Pokud nám dodavatel nabídne cenu nižší, než konkurence, je 

ohodnocen 20 body. 

 zvláštní služby, slevy – toto kritérium má za úkol zhodnotit, zda dodavatel nabízí 

oproti konkurenci např. množstevní nebo jiné zákaznické slevy. Pokud ano, je 

ohodnocen 10 body, jinak získává 0 bodů. 

Čtvrtou skupinou kritérií jsou ostatní s váhou (10). Zde se hodnotí pouze jedno dílčí 

kritérium, které zahrnuje spolupráci, ochotu a spolehlivost jednotlivých dodavatelů a jedná se 

o subjektivní hodnocení nákupčího. Nejvyšší možný počet bodů, který lze dosáhnout je 100 a 

dodavatel by musel být ohodnocen jako vynikající. 

10.2.2. Hodnocení dodavatelů 

Dodavatelé jsou hodnocení podle dosažených bodů u jednotlivých kritérií. Body u 

dílčích kritérií se sečtou, maximální počet bodů, které je možno dosáhnout je 100 bodů. 

Získané body se následně vynásobí váhou kritéria a vyjádří se splnění kritéria v procentech. 

Poté se procenta jednotlivých kritérií sečtou a vypočítá se celkové hodnocení dodavatele.  

Dodavatel, který dosáhne v hodnocení více, jak 80 % je označen jako vyhovující. U 

dodavatele, který je ohodnocen v rozmezí 60 až 80 % je nutno zavést určitá nápravná 
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opatření, která povedou k vyššímu bodovému zisku hodnocení. Pokud dodavatel nedosáhne 

60 % v celkovém hodnocení je označen jako nevyhovující. 

Dodavatelé jsou hodnoceni po kvartálech a musí být o výsledku hodnocení informováni 

v co nejkratší době. V případě nevyhovujícího hodnocení, jsou sjednána nápravná opatření, 

která je dodavatel povinen splnit v daném termínu. Plnění nápravných opatření se bude 

průběžně sledovat a hodnotit. 

10.3. Významní dodavatelé skupina B 

Do této kategorie dodavatelů se dá zahrnout 364 dodavatelů. Na těchto dodavatelích 

není podnik zcela závislý, a proto bych pokračoval v hodnocení dosavadním systémem 

hodnocení. Hodnocení těchto dodavatelů probíhá jedenkrát ročně. Výsledky hodnocení jsou 

předány dodavateli a uchovány v systému. 

10.4. Ostatní dodavatelé skupina C 

V této kategorii se nachází 141 dodavatelů. U těchto dodavatelů je roční finanční objem 

pod 20000 Kč a není tudíž nikterak významný. 

Dodavatele této skupiny bych vůbec nehodnotil, jelikož to nemá pro podnik žádný 

přínos. Naopak bych portfolio dodávaných komodit těchto dodavatelů převedl na dodavatele 

kategorie A, popř. B, a více již od těchto dodavatelů nenakupoval. 
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11. Ekonomické zhodnocení 

11.1. Návrh opatření 

Při návrhu jakékoli procesní změny v podniku, se musíme zabývat ekonomickou 

stránkou návrhu. Jednoduše řečeno kolik bude zavedení změny stát, jaké náklady musí podnik 

vynaložit, a co z toho podnik bude mít, co daná změna podniku přinese. To vše se musí 

vyčíslit. Ekonomické zhodnocení je velice důležité, ne vždy je zavedení změny pro podnik 

výhodné a v takovém případě je výhodnější danou změnu vůbec nezavádět. 

V případě této práce se jedná o zavedení změny systému hodnocení dodavatelů. Při 

zavádění je potřeba zodpovědět následující otázky: 

 Kdo nový systém hodnocení vytvoří? 

 Kdo bude aktualizovat rozdělení dodavatelů do skupin? 

 Kdo bude hodnotit, vytvářet nápravná opatření a kontrolovat? 

Pro hodnocení strategických dodavatelů skupiny A je nutné vytvořit nový systém 

hodnocení. Tento systém by mohl vycházet ze současného, který je v excelu. Jako další 

možnost se jeví zavést tento systém do informačního systému podniku BAAN. Tento systém 

je však zastaralý a neumožňuje vytvoření systému hodnocení. I když podnik zvažuje nákup 

nového IS, který by toto řešení umožňoval, nebudu se touto alternativou zabývat. 

Vytvořením formuláře je pověřen jeden pracovník strategického nákupu. Jelikož je 

nový formulář obdobný jako současný, byl určen termín pro splnění jeden pracovní den, tj. 8 

hodin. 

Aktualizací rozdělení dodavatelů do skupin byl taktéž pověřen jeden zaměstnanec 

strategického nákupu. Činnost obsahuje stažení potřebných dat z IS podniku a dosazení do 

tabulky v excelu. Na tuto činnost je stanoven čas 1 hodinu. Aktualizace rozdělení dodavatelů 

se bude provádět kvartálně, celkem tedy 4 hodiny. Aktualizace rozdělení dodavatelů do 

skupin musí být ukončena vždy v předcházejícím pracovním dni před samotným hodnocením 

strategických dodavatelů. 

Strategičtí dodavatelé se rozdělí mezi tři pracovníky strategického nákupu. V současné 

době máme 30 strategických dodavatelů, tedy na každého pracovníka připadá 10 
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strategických dodavatelů. Úkoly těchto pracovníků spočívají v hodnocení dodavatele, 

informování dodavatele o výsledcích hodnocení, stanovení nápravných opatření a dohlížení 

nad plněním těchto nápravných opatření v termínu. Na splnění těchto úkolů byl stanoven čas 

jeden pracovní den na jednoho dodavatele. Hodnocení strategických dodavatelů probíhá 

kvartálně. Jelikož máme momentálně 30 strategických dodavatelů, celkový čas potřebný na 

jejich zhodnocení je 30 dnů, tj. 240 hodin. 

Stejní zaměstnanci mají na starosti také hodnocení významných dodavatelů. Hodnocení 

se provádí jednou ročně a čas vymezený pro hodnocení jednoho dodavatele je 2 hodiny. 

Celkem máme 364 dodavatelů skupiny B, a tedy čas potřebný pro jejich zhodnocení je 728 

hodin. 

11.2. Náklady 

Z předchozího návrhu opatření vyplývá kolik hodin, je zapotřebí pro zavedení nového 

systému hodnocení strategických dodavatelů. Podívejme se nyní na vyčíslení nákladů na 

zaměstnance, které jsou pro zavedení změny a hodnocení dodavatelů potřebné. Náklady jsou 

podrobně uvedeny v následující tabulce 3. 

Tab. 4 Náklady na zaměstnance [autor] 

 počet hodin hodinová sazba 

(Kč) 

náklady 

(Kč) 

vytvoření systému 8 

130 

1 040 

strategičtí dodavatelé 240 31 200 

významní dodavatelé 728 94 640 

Celkem 976 126 880 

Náklady na zaměstnance vycházejí z předchozího návrhu opatření, kde jsou uvedeny 

hodiny pracovníků potřebné pro chod systému. Hodiny jsou následně násobeny sazbou 130 

Kč, kterou nám zadal podnikový controlling. Sazba je pro všechny pracovníky stejná, protože 

se jedná o pracovníky stejného oddělení strategického nákupu. 
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K vytvoření systému je zapotřebí jednoho pracovníka nákupu, jak bylo uvedeno při 

návrhu opatření. Ten bude na vytvoření systému pracovat 8 hodin. Náklady na vytvoření 

systému jsou 1 040Kč. 

Další náklady na zaměstnance vzniknou při samotném hodnocení dodavatelů. 

Strategičtí dodavatelé byli rozděleni mezi tři pracovníky nákupu. Práce na jednom 

dodavateli je stanovena na 8 hodin. Při současném stavu třiceti dodavatelů bude práce trvat 

240 hodin. Náklady na hodnocení strategických dodavatelů jsou 31 200 Kč. 

Na hodnocení jednoho významného dodavatele byla stanovená doba 2 hodiny. Práce na 

významných dodavatelích zabere třem pracovníkům nákupu 728 hodin. Náklady na 

hodnocení významných dodavatelů jsou 94 640 Kč. 

Celkový počet hodin potřebný na zavedení nového systému a následné hodnocení 

dodavatelů podle tohoto systému pracovníky nákupu je 976 hodin. To odpovídá celkovým 

nákladům 126 880 Kč. 

Pokud ale vezmeme v úvahu, že systém pro hodnocení významných dodavatelů je již 

v provozu, můžeme tyto náklady odečíst. V tom případě by se jednalo pouze o náklady, které 

vznikly na vytvoření formuláře hodnocení strategických dodavatelů a hodnocení strategických 

dodavatelů. 

CN – NVD = NSD 

126 880 – 94 640 = 32 240 Kč 

CN – celkové náklady 

NVD – náklady významných dodavatelů 

NSD – náklady strategických dodavatelů 

Podniku by v tomto případě vznikly náklady pouze ve výši 32 240 Kč. 

11.3. Náklady na roční chod systému 

V předchozí kapitole jsme se zabývali náklady na jednorázovou implementaci nového 

systému hodnocení. Pojďme se nyní podívat na tabulku 4, jak by vypadaly náklady při ročním 

používání systému. 
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Tab. 5 Náklady na roční chod systému [autor] 

dodavatelé počet hodin hodinová sazba 

(Kč) 

počet hodnocení 

za rok 

Počet 

hodin za 

rok 

Náklady  

za rok 

(Kč) 

aktualizace 1 

130 

4 4 520 

strategičtí 240 4 960 124 800 

významní 728 1 728 94 640 

celkem 969  1692 219 960 

Z tabulky 4 můžeme vyčíst, že aktualizace systému bude probíhat čtyřikrát ročně a 

náklady jsou 520 Kč. Taktéž strategičtí dodavatelé jsou hodnocení čtyřikrát ročně a práce 

zaměstnanců je ohodnocena na 124 800 Kč. Významní dodavatelé jsou hodnoceni jedenkrát 

ročně, což odpovídá nákladům 94 640 Kč. Celkově odpracují zaměstnanci nákupu s použitím 

nového systému 1 692 hodin za rok a tomu odpovídajícími náklady 219 960 Kč. 

11.4. Zhodnocení nákladů 

Tato kapitola má srovnat náklady při používání současného a navrhovaného systému 

hodnocení dodavatelů. Náklady jsou uvedeny v tabulce 5. 

Tab. 6 Srovnání nákladů [autor] 

roky náklady na systém hodnocení 

(Kč) 

rozdíl 

(Kč) 

současný navrhovaný 

1. rok 278 200 221 000 57 200 

2. rok 278 200 219 960 58 240 

3. rok 278 200 219 960 58 240 

Při porovnání nákladů vidíme, že podnik ušetří již první rok používání navrhovaného 

systému hodnocení částku 57 200 Kč. Další rok se celkové náklady ještě sníží o náklady na 
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zavedení systému 1 040 Kč a úspora bude ve výši 58 240 Kč. Podnik tak v každém 

následujícím roce ušetří 21 % ze současných nákladů vynakládaných na hodnocení 

dodavatelů. 

Zavedení nového systému hodnocení je pro podnik z ekonomického hlediska výhodné. 

Náklady se sníží již v prvním roce používání. 
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12. Přínosy pro podnik 

Při pohledu na ekonomické zhodnocení navrhovaného systému hodnocení je patrné, že 

po finanční stránce, je přínos pro podnik viditelný. Každoroční úspora 21 % z dosavadních 

nákladů na hodnocení dodavatelů. Ale navrhovaný systém přináší podniku i další přínosy, 

které nejsou na první pohled viditelné, ale jsou pro podnik velice významné. 

Především podnik získá přehled o svých dodavatelích. Bude jasné a prokazatelné, kde 

má dodavatel, ale i podnik, slabé a silné stránky v dodávkách a procesech, které můžou 

společně využít k zlepšení dodavatelsko – odběratelských vztahů. 

Management společnosti se může lépe orientovat v dodavatelských firmách a bude mít 

k dispozici informační podporu při strategických jednáních, jak s dodavateli, tak i vlastníky 

podniku. 

Ale i zaměstnancům podniku, především nákupu, přinese nový systém lepší orientaci a 

zjednodušení práce. Nákupčí doposud hodnotí všechny dodavatele přímého materiálu. Po 

zavedení navrhovaného systému hodnocení se jim portfolio dodavatelů sníží téměř o třetinu. 

Je zde také patrný přínos pro dodavatele, který bude pravidelně dostávat aktuální 

hodnocení, a nejen to, v případě nedostatků také doporučení formou nápravných opatření, 

která mu pomohou nedostatky vyřešit. To může ovlivnit i zadávání nových zakázek a vést 

k dlouhodobé spolupráci. 

Musíme také zdůraznit jaký přínos má zavedení navrhovaného systému pro zákazníka. 

Vždyť bude – li podnik spokojen se svými dodavateli, znamená to, že dodavatel dodává 

komodity, ve správné kvalitě a včas. Tím bude také finální výrobek odpovídat požadavkům 

zákazníka a zákazník bude uspokojen. Nebude mít tedy důvod nakupovat produkty u 

konkurenčních firem a stane se tak loajálním zákazníkem společnosti Tatra, a.s. 

Vidíme, že navrhovaný systém hodnocení má přínos pro všechny účastníky. 

V následující tabulce 6 (viz tab. 6) je přehled důležitých přínosů pro jednotlivé účastníky. 
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Tab. 7 Přínosy jednotlivým účastníkům [autor] 

účastník  přínosy 

majitel společnosti finanční úspora, 

spokojený zákazník, 

loajalita zákazníka 

podnik goodwill, 

zlepšení dodavatelsko – odběratelských 

vztahů 

management lepší orientace, 

rozhodování 

zaměstnanci úspora času, 

přehlednost 

zákazník spokojenost s produktem 
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13. Návrhy dalšího postupu a doporučení 

Rozdělení dodavatelů do skupin a zavedení nového systému hodnocení je základní 

prvek pro vytvoření štíhlé dodávky dílů do podniku. Podle výše zjištěných skutečností bych v 

následujících bodech doporučil následující opatření: 

- Schválení a zavedení nového systému v nejbližší době, vytvoření a úpravu hodnotícího 

formuláře v excelu; 

- Účinnost nového systému hodnocení dodavatelů by byla mnohem viditelnější, pokud 

by hodnocení probíhalo přímo v informačním systému společnosti. Dosavadní IS 

BAAN to neumožňuje. Nákupčí musí dlouze získávat data z IS, aby je mohli přepsat 

do svých excelovských souborů a následně expedovat. Podnik o nákupu nového IS 

uvažuje. V případě jeho koupě je nutné vytvořit tento systém hodnocení, v tomto 

novém IS podniku; 

- Podnik teď má k dispozici přehled o strategických, významných a méně významných 

dodavatelích. Navrhoval bych zahájit jednání, se strategickými dodavateli ohledně 

zapojení se do štíhlé dodávky dílů systémem JIT přinejmenším se čtyřmi dodavateli, u 

kterých byly zjištěny největší objemy nákladů, popř. vytvořit konsignační sklad 

v areálu podniku; 

- Pro urychlení práce nákupčích a pracovníků logistiky, kteří denně vyjednávají 

s dodavateli, zavést systém elektronické výměny dat EDI. Ušetří se čas a vyvarujeme 

se zbytečným nedorozuměním při přepisování objednávek. Další výhody systému EDI 

jsou uveden v teoretické části práce (viz kapitola 3.3) 

- Pro urychlení přejímky dílů a zápis do IS podniku, by bylo výhodné zavést systém 

založený na RFID, popř. značení dílů bar kódy. 

- Rozvázat spolupráci s méně významnými dodavateli a přesunout jejich portfolio 

výrobků strategickým nebo významným dodavatelům. 

Všechny uvedené návrhy jsou závislé na vysoké integraci s dodavateli, dodávky musí 

být v podniku včas, ve správné kvalitě a objemu. Objem dodávky záleží na objemu výroby a 

tím samozřejmě i prodeje. Navrhovaný systém hodnocení má vliv i na tyto části podniku (viz 

kapitola 12). Hodnocení dodavatelů a rozdělení do skupin vede ke snížení dodavatelské 

základny a zvýší se tak objem dodávaných materiálů u dodavatelů strategických co může mít 

pozitivní vliv při zavádění při vyjednávání o zavedení systému JIT nebo konsignačním 

skladu. 
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ZÁVĚR 

Tématem diplomové práce bylo aplikovat principy štíhlé dodavatelské struktury 

v podniku TATRA TRUCKS a.s. 

Práce byla rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části byl popsán 

význam slova „štíhlost“ podniku s jeho prvky a hlavními zdroji plýtvání v jednotlivých 

částech podniku. V následujících kapitolách jsem se zmínil o základech dodavatelských 

vztahů, procesech v nákupním oddělení, rozdělení a optimalizaci dodavatelů s postupy výběru 

a hodnocení dodavatelů. Praktická část se týkala popisu současného systému hodnocení a 

návrhu nového systému hodnocení dodavatelů. Závěrečná část byla zaměřena na přínosy a 

ekonomické zhodnocení nového návrhu  

Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření návrhu nového systému hodnocení 

dodavatelů, který by poskytoval zřetelný přehled o jednotlivých dodavatelích a jejich 

výkonnosti. Dílčím cílem byla analýza současného stavu hodnocení dodavatelů. 

Na základě analýzy současného systému hodnocení dodavatelů a ve spolupráci 

s pracovníky oddělení nákupu bylo zjištěno, že dosavadní systém hodnocení dodavatelů 

nevyhovuje potřebám nákupu a má zásadní nedostatky, jak v rozdělení dodavatelů, tak i v 

použitých hodnotících kritériích. Nedostatečné hodnocení dodavatelů bylo zapříčiněno dvěma 

hlavními faktory. První a zásadní faktor byl, že dodavatelé nebyli před hodnocením rozdělení 

do skupin, což ve výsledku znamená, že byli hodnoceni všichni dodavatelé stejným 

způsobem. Druhý faktor je v nedostatečném množství hodnotících kritérií. 

Nový navrhovaný systém hodnocení se zakládá na rozdělení dodavatelů do skupin 

podle důležitosti pro podnik. K tomuto rozdělení byla použita metoda ABC. Vznikly nám tak 

tři kategorie, strategičtí, významní a ostatní dodavatelé. Po tomto rozdělení se v kategorii A 

nachází třicet strategických dodavatelů, kterým je zapotřebí věnovat nejvyšší pozornost. 

V navrhovaném systému jsou kritéria zásadním způsobem upravena a rozšířena podle potřeb 

podniku.  

Zhodnocení nákladů v závěrečné části práce vypovídá o vhodnosti zavedení 

navrhovaného systému. Počáteční náklady na zavedení jsou minimální a každým rokem 

vznikne úspora ve výši 21 % dosavadních nákladů na hodnocení dodavatele. 

Závěrem lze konstatovat, že návrh nového systému hodnocení podniku Tatra Trucks 

a.s., umožní efektivním způsobem sledovat výkonnost svých dodavatelů. 
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EDI elektronická výměna dat 

GPS Global Positioning System 

IS informační systém 

ISO International Organization for Standardization 

RFID identifikace na rádiové frekvenci 

SC dodavatelský řetězec 

SCM řízení dodavatelského řetězce 

SQA supplier quality assurance 

SRM  řízení dodavatelských vztahů 

TPM totálně produktivní údržba 

TQM total quality management 


