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Abstrakt 

Obsahem této bakalářské práce je analýza dodavatelských vztahů a především jejich hodnocení. Práce 

poukazuje na důležitost vytváření těchto analýz pro podniky. Vetší část mé práce se pečlivě zaměřuje 

na hodnocení dodavatelů, kritéria pro tato hodnocení a metody hodnocení dodavatelů. Pro praktický 

příklad si představme firmu XYZ.  
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Abstract 

The content of this thesis is the analysis of supplier relationships and especially their evaluation. The 

work highlights the importance of creating these analyzes for businesses. The greater part of my thesis 

carefully focuses on the evaluation of suppliers, the criteria for the evaluation and assessment methods 

suppliers. For a practical example, imagine a company XYZ. 
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Úvod 

Téma mé bakalářské práce je Možnosti hodnocení dodavatelů v průmyslu. Ikdyž je to jednou 

z nejdůležitějších věcí, které patří mezi dodavatelsko-odběratelské vztahy, je mnohými společnostmi 

opomíjeno. Jedním ze základních úkolů moderního podniku je vybrat toho nejlepšího dodavatele. 

Mnohé činnosti, výrobky či jiné věci, které si firmy dříve zajišťovali sami, dnes nakupují již hotové 

či polohotové od dodavatelů. Avšak, ne všichni dodavatelé jsou schopni dostat svým závazkům. 

Pro výběr toho nejlepšího dodavatele a vyhnout se těm ,,horším'' je dobré si vytvořit účinný způsob 

výběru. 

Účelem hodnocení dodavatelů je zajištění okamžité zpětné vazby. But an evaluation and performance 

measurement process without action is ineffective and does not last [13]. Například informace o 

zhoršení či zlepšení dodávek by se měla dostat k dodavateli co nejdříve a ten by měl co nejdříve 

napravit zhoršení. Hodnocení dodavatelů je nejdůležitějším nástrojem strategického řízení. Chybná 

volba dodavatele může mít nedozírné následky pro další vývoj podniku. 

Mnohé podniky, hlavně dnes, víc než dřív jindy hledí na jedno kritérium s větším důrazem než 

na ostatní a to na cenu. Při výběru dodavatelů je důležité brát na zřetel mnoho dalších kritérií. Podnik 

by měl mít stanoveno více kritérií a určené, které jsou pro ně prioritní více a které méně. 

Cílem hodnocení je, aby se dodavatelé neustále zlepšovali. V hodnocení dodavatelů by se nikdy 

neměl objevit dodavatel ohodnocený 100%. Výsledky ohodnocení by se vždy měly dostat do rukou 

dodavatele, aby získal informace o tom, jak si vede. 

Pravidelným prováděním hodnocení dodavatelů si může podnik ověřit, zda spolupráce 

s jednotlivými dodavateli dosahuje požadované úrovně a zda se dodavatel průběžně zlepšuje.  

Výsledky z hodnocení mohou posloužit v argumentaci při vzájemném vyjednávání nebo 

v rozhodnutí o ukončení spolupráce s dodavatelem. Při volbě vhodného dodavatele může podnik 

využít teoretických poznatků, nabízejících řadu způsobů, metod a návodů, jak vybrat 

nejvhodnějšího dodavatele. 

 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat metody hodnocení dodavatelů v průmyslu. 
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1 Partnerství s dodavateli 
 

Kdysi se odběratelsko-dodavatelské vztahy zakládaly na vzájemné nedůvěře, kdy se komunikace 

mezi oběma stranami omezovala jen na projednávání nejnutnějších věcí. Komunikace byla 

vedena především formálním způsobem a intenzivnější jednání přišlo až v případě neshod 

v dodávkách či reklamacích. Dodavatelé často využívali svého postavení a na druhé straně 

odběratelé tlačili dodavatele do pozice, kdy jim bylo sděleno, že při jakémkoli nezdaru může 

skončit jejich spolupráce. Často jim bylo vyhrožováno dalšími konkurenčními podniky, které 

mají v záloze. I dnes se můžeme potkat s tímto způsobem motivování dodavatelů v mnoha 

společnostech, avšak moderní podniky tento způsob opouštějí a přecházejí od chápání 

subdodavatelů jako outsiderů k vnímání jich jako partnerů. Partnerství s dodavatelem je vztah 

mezi odběratelem a dodavatelem, který je budován na bázi vzájemné důvěry a přináší prospěch 

oběma partnerům. Předpokladem vzájemné důvěry je schopnost dodavatelů plnit požadavky 

odběratelů. Hospodářství prochází neustálými změnami, ať už je to období růstu nebo poklesu. 

Ve chvílích poklesu jsou dobré vztahy mezi oběma obchodními partnery neocenitelné. Získání 

porozumění v době změny a chaosu pomůže firmám činit správná rozhodnutí a posunout vztahy s 

těmi správnými dodavateli na vyšší úroveň. Období poklesu netrvají věčně a firmy, které si 

necení dobrých vztahů s dodavateli, ztratí jejich důvěru a jejich spolupráce uvadne. 

Definice partnerství 

„Partnerství je speciální obchodní vztah založený na vzájemné důvěře, otevřenosti, sdílení rizik 

a sdílení zisků, který (zúčastněným stranám) přináší konkurenční výhodu a jehož výsledkem 

je vyšší podnikatelský výkon, než by byly zúčastněné podniky schopny dosáhnout jednotlivě.“[4] 

„Zatímco tradiční pojetí nákupu sleduje kvalitu dodávek, partnerství s dodavateli preferuje 

kvalitu vzájemných vztahů. Protože kvalitní vztahy jsou považovány za výchozí předpoklad 

kvality dodávek!“[1] 

Základní pojetí řízení organizací, tudíž normy ČSN EN ISO 9000:2000 a TQM (v Evropě 

využívaný EFQM Model Excelence) kladou více či méně důraz na dobré partnerské vztahy, které 

mají také obsažené ve svých osmi principech, ze kterých vycházejí. Jak velký tento důraz je, 

si uvedeme v následujících charakteristikách. 
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1.1 Normy ČSN EN ISO ř. 9000 
 

Normy ČSN EN ISO ř. 9000 (základy, zásady, slovník) kromě objasnění pojmů obsahují osm 

zásad managementu jakosti, přičemž jedna z nich je pojmenovaná „vzájemně prospěšné 

dodavatelské vztahy“ a je definována takto: „Organizace a její dodavatelé jsou vzájemně závislí 

a vzájemně prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet hodnotu.“[2] Tato charakteristika 

vychází ze vzájemných odběratelsko-dodavatelských vztahů, ačkoli se nezmiňuje o partnerství, 

lze ji považovat za základnu rozvoje partnerství s dodavateli. Norma ČSN EN ISO 9001 Systému 

managementu jakosti (požadavky) se o vztazích s dodavateli vůbec nezmiňuje. Pouze v málem 

článku této normy, jsou vymezeny určité povinnosti společností při procesu nakupování. Větší 

důraz na vztahy s dodavateli klade norma ČSN EN ISO 9004, která obsahuje článek 

pojmenovaný „Dodavatelé a partnerství“[3]. Při porovnání ztvárnění těchto dvou norem je jisté, 

že norma ČSN EN ISO 9004 se lépe staví k partnerství s dodavateli a přesto je mnoha 

společnostmi opomíjena, podle p. Nenadála [1] asi proto, že podle normy ČSN EN ISO 9004 

se nevydávají žádné certifikáty. 

1.1.1  EFQM Model  
 

Stejně jako standardy řady ISO 9000:2000 vychází z osmi základních principů, tak i EFQM 

Model Excelence staví na podobných principech. Tak jak normy ISO řady 9000:2000 obsahují 

princip „Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy“, tak v EFQM Modelu Excelence jde 

o „Rozvoj partnerství“. Zásada vývoje partnerství je založena na tvrzení, že excelence organizací 

je i vývojem a udržováním partnerství, jež přidává hodnotu. Excelentní organizace hledají, 

rozvíjejí a udržují dobré vztahy s různými partnery s cílem zaručit vzájemný úspěch. záměrem 

pomoci vést organizace ke zlepšování jejich výkonnosti EFQM uvedla v roce 1991 EFQM 

Excellence Model. Tento model, který je aplikací zásadních konceptů do strukturovaného 

systému řízení jak znázorňuje obrázek č.1. Organizace vyhledávají a rozvíjejí partnerské vztahy s 

jinými organizacemi. Tato partnerství pak umožňuje odevzdávat zapojeným organizacím 

skutečnou hodnotu. Partnerství mohou být rozvíjena se zákazníky, společnostmi, dodavateli nebo 

i s konkurencí, když je postaveno na vzájemně výhodném vztahu. Partneři spolupracují při 
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dosažení společných cílů, navzájem sdílí zkušeností, zdroje a znalosti, a vytvářejí trvalé vztahy 

založené na vzájemné důvěře, respektu a otevřenosti [6]. 

© EFQM Excellence Model
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Obrázek č.1 - Model EFQM Excelenc  

 

2 Hodnocení dodavatelů 
 

Dle Tomka v [7] je hodnocení dodavatelů jedna z nejdůležitějších činností každého kupce 

či manažera nákupu. Mnoho společností provádí hodnocení pouze jako formalitu pro získání 

certifikátu, ačkoli výsledky z hodnocení vůbec nepoužívají. Naopak jsou podniky, jež mají 

propracované metody hodnocení a na základě jejich výsledků spolupracují jen s těmi dodavateli, 

kteří nejvíce vyhovují požadavkům společnosti. Hodnocení dodavatele odběratelem patří 

v životním cyklu dodavatelsko-odběratelských vztahů do předpřípravné fáze, kde ještě nedošlo 

k navázání obchodních vztahů. Hlavním cílem je vzájemné poznání obou zainteresovaných stran, 

pochopení jejich fungování, dosažení vzájemné důvěry v komunikaci, k dalšímu rozvoji vztahů, 

popřípadě jejich přerušení, což je nejjednodušší a nejlepší právě v této etapě, jelikož neexistují 

žádné vzájemné závazky společností. V rámci předpřípravné fáze hodnotí odběratel dodavatele 
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na základě: 

 dřívějších zkušeností z jiných dodavatelko-odběratelských vztahů, 

 domněnky o budoucím vývoji (jakou hodnotu přinese dodavatel z dlouhodobého 

a krátkodobého hlediska) 

 odlišností dodavatele (např. používané pracovní metody, styl řízení, rozdílné použité     

technologie). Zjišťování těchto rozdílů umožňuje odběrateli formulovat hypotézu o 

možnostech spolupráce s dodavateli v podmínkách určité atmosféry.  

Hodnocení a výběr dodavatelů je výrazně preventivní soubor činností, jejichž smyslem je ještě 

před uzavřením obchodního kontraktu vybrat z mnoha potenciálních dodavatelů jednoho nebo 

několik, kteří budou vyhovovat odběratelem zvoleným a objektivním kritériím.[1]  

Hodnocení dodavatelů není jednorázová aktivita - probíhá opakovaně až nepřetržitě, 

ať už z důvodu hodnocení nových možných dodavatelů (před uzavřením smlouvy) či výkonnosti 

dosavadních dodavatelů. Tato nepřetržitost je znázorněna na obrázku číslo 2. Odběratelé 

si vytvářejí rozsáhlou databázi možných dodavatelů, z nichž pomocí několika různých metod 

vybírají dodavatelé k podrobnějšímu posuzování. Výsledkem z procesu hodnocení a výběru 

dodavatelů jsou společnosti, se kterými odběratelé uzavírají smlouvy na určité dodávky. Plnění 

smlouvy podrobují odběratelé hodnocení výkonnosti dodavatelů, jehož výsledkem jsou podklady 

pro další pokračování spolupráce, či o úplném zrušení obchodních vztahů. 

Neexistují žádná přesně stanovená pravidla, podle kterých se má odběratelská organizace řídit, 

aby vybrala nejvhodnějšího dodavatele. Někteří odběratelé mohou mít pouze pár rozhodujících 

kritérií a jiní si mohou nastavit klidně třicet kritérií, podle kterých vyberou nejlepšího dodavatele. 

Vše záleží na prioritách a strategii podniku.  
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Obrázek č. 2 - Hodnocení výkonnosti  
 

3 Zdroje informací pro hodnocení dodavatelů 
 

Před samotným procesem hodnocení by měl každý odběratel získat co nejvíc přesné 

a požadované informace o dodavatelích, jejich managementech, pověsti, ekonomické a technické 

situaci, či jiných možnostech. Dále údaje o produktech (jakost, spolehlivost, funkčnost), o cenách 

a smluvních podmínkách (dodacích, platebních), o službách poskytovaných dodavateli a také 

o logistických podmínkách (balení, doprava, manipulace). Dále jsou to informace o ochotě 

a způsobu řešení vzniklých rozporů, reklamací atd. 

Takové informace lze získat z mnoha zdrojů, jako jsou např.:[8,9]  

 evidence o výkonech dodavatelů, se kterými firma již obchodovala (evidence dodávek, 

faktury, evidence nákupu), 
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 osobní kontakty (známí, kolegové), 

 Internet, 

 zkušenosti jiných odběratelů, zprostředkovatelů, ze struktury jejich zákazníků, 

 dotazníky vyplněné potenciálními dodavateli, 

 odhadnutí dodavatele v „reálu“ přímo na místě, 

 výsledky auditu dodavatele, z výročních zpráv a jejich vývoje 

Rozumné by bylo, aby si odběratelé prověřili informace z několika zdrojů, nemohou se spoléhat 

pouze na jeden, protože informace z některých zdrojů můžou být zkreslené (například reference 

od odběratelů jsou zcela osobní), ne zcela pravdivé nebo úplné (Internet). Informace je třeba 

neustále obnovovat, neboť když se mění požadavky odběratelů, tak se mění i nabídka dodavatele 

(rozšiřování sortimentu, inovace, nové služby, nové technologie, ceny atd.). 

Také je vhodné si prověřovat na dále informace o konkurenci vybraného dodavatele 

a to pro případ selhání toho současného. Je dobré využívat služeb i jiných dodavatelů, aby věděli, 

že jsou„stále ve hře“ a tím je motivovat ke zlepšení svých služeb s vědomím intenzivnější 

budoucí spolupráce nebo nahrazení hlavního dodavatele. 

 

4 Rozdělení hodnocení dodavatelů 
 

Hodnocení můžeme dělit do tří základních fází. Ty jsou znázorněny vývojovým diagramem 

na obrázku č. 3:[1] 

1. předběžné hodnocení dodavatelů, 

2. hodnocení potenciální způsobilosti dodavatelů, 

3. hodnocení dodavatelů podle dalších kritérií. 
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Obrázek č.3 - Rámcový postup  
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4.1 Předběžné hodnocení dodavatelů 
 

Jde o tzv. „kvalifikační kolo“[1] hodnocení a výběru dodavatelů, kdy společnosti si na základě 

určitých vlastností vybírají své potenciální dodavatele do dalšího kola hodnocení. V tomto kole 

se může hodnotit dle:[1] 

 prvních vzorků dodávek – odběratelé, na základě zaslaných požadavků, si mohou 

vyžádat vzorky produktů nebo sami dodavatelé jim je můžou nabídnout k prozkoumání. 

Jestliže se vzorky budou shodovat s požadavky, může to dodavatele posunout do dalšího 

kola řízení. 

 posouzení vyzrálosti systému managementu – poměrně složitý úkol pro odběratele, 

proto jej řeší např. metodou sebehodnocení dodavatelských společností, kde jim 

odběratelé zasílají dotazníky, na které by měli dodavatelé pravdivě odpovídat. Druhy 

hodnotících otázek si odběratelé vybírají sami podle svých priorit, mohou to být otázky z 

oblasti jakosti, cen, přístupu k životnímu prostředí, dodávání atd. 

 analýza referencí jiných odběratelů – odběratelé mají možnost zjistit si zkušenosti 

jiných odběratelských firem s posuzovaným dodavatelem. Společnosti by neměly vybírat 

dodavatele pouze na základě takovýchto informací – nejsou objektivní. V případě 

negativních ohlasů od více firem je nutné reagovat, a to například vést jednání s jinými 

dodavateli 

4.1.1 Hodnocení potenciální způsobilosti dodavatelů 

 

U společností, již prošly prvním kolem předběžného hodnocení, je nutné posuzovat další nutnosti 

a to jeho budoucí a dlouhodobý potenciál. Proces hodnocení a poté výběru dodavatele je dost 

finančně, ale i časově náročný, proto je nutné klást důraz na dlouho dobu způsobilost plnit 

požadavky odběratele. Toto kritérium lze zjistit auditem (prověřováním) systému managementu 

přímo u prověřovaných dodavatelů. Normou ČSN EN ISO 9000 je audit definován jako 
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„systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu a pro jeho objektivní 

hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria“[2]. Podle dosažených výsledků 

v auditu může odběratel určit, zda společnost splnila či nesplnila jejich požadavky podle tzv. 

kritérií auditu (soubor požadavků, které si odběratelé určí sami ve svých dokumentovaných 

postupech nebo jsou určeny obecně respektovanými normami – ČSN EN ISO 9001 aj.). 

Dodavateli musí být kritéria sdělena ještě před samotným auditem, aby se mohl na ně včas 

připravit. Odběratelé musí tvořit dokumentované postupy pro plánování, realizaci 

a vyhodnocování auditů systémů managementu u potenciálních dodavatelů. Výsledky auditů jsou 

sdělovány nejen dodavatelům, ale i určeným zaměstnancům odběratele, ty mohou znít například 

podle normy ČSN EN ISO 19011 takto [1]: 

a) schválení hodnoceného dodavatele a jeho zařazení do seznamu dodavatelů, 

b) podmíněného schválení dodavatele, kdy odběratel sdělí potenciálnímu dodavateli, že s ním 

bude počítat pouze za podmínek realizace nutných opatření k odstranění zjištěných neshod, 

c) oznámení o tom, že potenciální dodavatel nesplnil požadavky odběratele, a že tedy 

odběratel ani do budoucnosti nepočítá, že by s ním navázal obchodní kontakty.  

 

4.1.1.1 Hodnocení potenciálních dodavatelů podle dalších kritérií 

 

Každý odběratele si přeje vybrat ty nejlepší dodavatele pro další společnou, dlouhodobou 

a kvalitní spolupráci. Je nezbytné vytýčit vhodná kritéria, která musí dodavatel splňovat, pokud 

nesplňuje kritéria, je třeba vybrat jiného. Využívaných kritérií je v praxi mnoho a je pouze 

na odběrateli, která si stanoví. Výčet nejčastějších užívaných kritérií je následně uveden 

v samostatné 5. kapitole této práce. Ne všichni dodavatelé nemusí procházet všemi fázemi 

hodnocení z důvodu speciálního typu dodávaných výrobků nebo také z důvodu omezeného 

množství dodavatelů požadovaného výrobku (výrobek nabízí jen jedna společnost). Druhy 

výrobků můžeme dělit dle důležitosti do dvou základních skupin [11]: 

Skupina I – tvoří položky, jejichž nedostatek přímo ohrožuje nebo zcela znemožňuje  
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realizaci plánu a znamená vysoké ztráty na tržbách (základní suroviny a materiály), 

Skupina II – tvoří položky, jejichž nedostatek neohrožuje významně hlavní činnosti firmy 

(režijní materiál, kancelářské potřeby). 

Takových dělení je mnoho, je jisté, že třeba i kancelářské potřeby představují pro podnik určité 

náklady, ale podnik se nezhroutí v případě poruchy dodávek takového materiálu a zajisté nebude 

problém zajistit nového dodavatele. 

 

5 Význam hodnocení dodavatelů 
 

Dodavatel a jím dodávaný materiál nebo dodávané komponenty rozhodují o úspěšnosti podniku – 

odběratele na trhu.[12] Účelem hodnocení dodavatelů je především zajištění zpětné vazby.[13] 

Hodnocení a následný výběr dodavatelů patří mezi primární nákupní činnosti, jenž ovlivňují 

schopnost podniku dosahování svých cílů. Je nutné vybrat takového dodavatele, který svou 

filozofií odpovídá filozofii podniku odběratele. Důvodů, proč hodnotit a vybírat své dodavatele, 

je mnoho. Tyto činnosti například: [1] 

a) umožňují poznat, kteří z potenciálních dodavatelů budou schopni přispívat k naplňování 

politiky a strategie odběratelské organizace, 

b) identifikují dlouhodobou schopnost dodavatelů plnit požadavky odběratelů, 

c) přispívají k snižování nákladů obou obchodních partnerů, 

d) podporují oboustranně efektivní spolupráci, 

e) jsou účinnou formou učení, která partnerům umožňuje poznat dobrou i špatnou praxi. 

 

6 Kritéria hodnocení dodavatelů 
 

Důležitým bodem při přípravě rozhodnutí o dodavatelích je volba vhodných kritérií, které 
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si každá společnost musí určit sama. Každý z účastníků by měl kritéria hodnocení znát ještě před 

vypsání případného výběrového řízení. 

 

Kritéria můžeme rozdělit na dvě skupiny:[9] 

 absolutní, která musí každý z potenciálních dodavatelů bezpodmínečně splnit, 

 relativní, jejichž hodnoty slouží pro vlastní výběr dodavatelů. 

Jedno kritérium může být v jedné fázi rozhodování o nákupu absolutní, v jiné relativní. 

Při redukci množiny dodavatelů může např. zákazník stanovit maximální cenu nabízeného 

výrobku jako nejvíc prioritní a dodavatelé nabízející vyšší cenu tak mohou být vyloučeni.  

V dalším výběru může být cena jedním z relativních kritérií.[9] 

Dělení kritérií může být mnoho, Tomek [7] je uspořádal do tří skupin: 

 kritéria týkající se výrobků a služeb k nim, 

 kritéria týkající se ceny a kontraktačních podmínek (dodacích, platebních), 

 kritéria týkající se dodavatele, jeho image, goodwillu a jeho chování při jednání a  

 realizaci dodávek (plnění smlouvy). 

Mnohé kritéria se týkají obou skupin, např.: 

1. Kvalita – jedna z nejvýznamnějších kritérií, je třeba získat informace o systému řízení kvality, 

jestli je nositelem norem ISO aj. U stávajících dodavatelů lze kvalitu vyjádřit ukazateli jako je: 

 procentuální podíl vadných dílů z celkového dodaného množství, 

 procentuální podíl nevyhovujících vzorků při statistické kontrole jakosti. 

2. Cena, slevy, očekávaný vývoj ceny, platební podmínky. Odběratele by měla  

zajímat zaručená cena na příjmu zboží. 

3. Finanční situace dodavatele, inovační schopnosti (vývoj a výzkum), úroveň  
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komunikace 

 

4. Logistické služby: 

 vzdálenost dodavatele, 

 dodací lhůty (doba od vystavení objednávky až po dodání na sklad), 

 schopnost zabezpečovat JiT dodávky, 

 

Mezi kritéria pro hodnocení stávajících dodavatelů patří: 

 kompletnost dodávek, 

 dodací lhůta, 

 balení dodávaných produktů, 

 flexibilita na mimořádné objednávky, 

 přístup dodavatele k řešení reklamací 

Informace o výkonnosti stávajících dodavatelů k jejich hodnocení získáváme především z údajů 

z již provedených dodávek, z vlastní informační báze.  

Hodnocení dodavatelů můžeme uskutečnit také podle toho, jak byla dodavatelem splněna 

očekávání, která si odběratel při volbě dal. Jde například o:[7] 

 možnost získání diskontu za větší množství odebraného zboží, 

 ochotu dodavatele dodat podle potřeby i velmi malá množství výrobků, 

 poskytování rabatu za celkový objem nákupu za určité období, např. za jeden rok, 

 požadování jen přiměřené provize za uskutečnění mimořádně rychlé dodávky, 

 ochotu dohodnout se na časovém plánu dodávek s přijatelnou přesností a na dostatečně 
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dlouhé období, 

 předávání včasných informací o uskutečňovaných změnách výrobků a služeb, 

 garantování potřebné technické podpory i poskytnutí případné rychlé pomoci v případě 

vzniku problému, 

 možnost realizovat nepříliš složité procedury při předkládání objednávek a její 

administrativní pružnost, 

 operativnost při informování a okamžitém projednávání nebezpečí neplnění smlouvy, 

nezbytných změn v dodávkách či při ohrožení termínu dodávek 

 

 

7 Metody hodnocení dodavatelů 
 

Je mnoho způsobů, jak hodnotit a vybrat toho vhodného dodavatele, včetně ověřování stavu 

vyzrálosti u dodavatele, analýzy zkušeností různých partnerů s potenciálním dodavatelem apod. 

Základními informacemi  jsou zejména zadané požadavky na dodávky, záznamy o hodnocení 

výkonnosti tohoto dodavatele v minulosti, reference ostatních odběratelů atd. Výstupem 

je rozhodnutí o tom, zda s tímto dodavatelem bude, resp. nebude navázán obchodní vztah, 

případně určení podmínek, jenž bude muset dodavatel splnit k tomu, aby byl uznán 

za způsobilého partnera. Tyto podmínky mohou mít charakter námětů k činnostem společného 

plánování s dodavateli.[1] 

V praxi můžeme použít celou řadu hodnotících metod, neexistuje však univerzální metoda, která 

by se hodila pro všechny organizace, je pouze na nich, kterou z nich si vyberou a uvedou 

do praxe.  

 

Mezi základní metody hodnocení dodavatelů patří: 

Prosté srovnání předností a nevýhod 

Metoda bodového hodnocení 

Prosté hodnocení podle hodnot 
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Váhové hodnocení: Metoda váženého pořadí 

Fullerova metoda 

  Bodovací metoda 

 

7.1 Metoda váženého pořadí 
 

Metoda vážného pořadí je charakteristická snahou najít celkovou hodnotu jednotlivých variant. 

Vychází z průměru dílčích ohodnocení variant podle kritérií. Optimální variantou je potom 

ta varianta, která dosáhla nejvyšší celkovou váhu. Princip metody je v tom, že pro všechna 

kritéria, je stanoveno pořadí ve smyslu stupně naplnění kritérií. V případě že hodnotíme cenu 

sledovaného výrobku, sestavíme kritéria. Toto pořadí pak vstupuje do celkového hodnocení, 

které zohledňuje váhy kritérií. Postup stanovení preferenčního uspořádání variant je metodou 

váženého pořadí lze shrnout do těchto bodů: 

1. Stanovení vah u jednotlivých kritérií (v1). 

2. Určení pořadí variant z hlediska každého pořadí z kritérií (pij). 

3. Výpočet dílčího ohodnocení jednotlivých variant z hlediska každého kritéria (hij) 

podle vztahu: 

   hij = m + 1 - pij                                                                                                (1) 

kde  m – celkový počet variant    

4. Výpočet celkové hodnoty jednotlivých variant Hj  podle vztahu: 

Hj =                                                                               

(2) 
                    Kde n – celkový počet kritérií 

5. Určení pořadí variant – nejlepší varianta je ta, která má nejvyšší hodnotu Hj 

 

Pro námi hodnocené výrobky budou jako váhy použity hodnoty získané v rámci aplikovaných 

metod. Pro další výpočty budou jako hodnoty použity průměrné hodnoty z realizovaných metod 
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sestavené do podoby vektoru vektoru vah u: 

 

              v = (0,2036, 0,2209,0,1217,0,0939) 

 

Vyhodnoceny budou všechny varianty výrobku. V případě této metody není nijak nutné něco 

dělat s kritérii, ale hodnoty budou použity v původním rozměru. Konkrétní hodnoty kritérií 

najdeme v tabulce č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvním krok bude určení pořadí hodnot kritérií. Pro každé kritérium bude určeno pořadí 

od nejlepších po nejhorší. Například u prvního kritéria, řekněme cena, bude na prvním místa 

výrobek s nejnižší hodnotou. Podobným způsobem seřadíme hodnoty u všech ostatním kritérií. 

Metoda váženého pořadí nehodnotí přesné rozdíly mezi hodnotami, ale seřazuje je jen podle 

velikosti. Výsledky jsou zobrazeny v tabulce č. 2 

KRITÉRIA VARIANTA 

U1 U2 U3 U4 

K1 100 90 75 87 

K2 7 9 15 13 

K3 5 2 4 7 

K4 4,6 6,7 5,3 3,1 

Tabulka č. 1- hodnoty kritérií 
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Takto seřazené údaje můžeme použít k porovnání výrobku pomocí metody váženého pořadí. 

Výsledky a přesný algoritmus výpočtu zobrazuje tab č. 3. V rámci jedné tabulky jsem vyhodnotil 

4 výrobky. 

Ve sloupečku Vi  jsou dány předem stanovené váhy z vektoru u.Ve sloupci wi1-wi4 jsou zapsány 

pořadí kritérií, podle toho jak byly ohodnoceny v rámci tab. č. 2. Sloupce ki1-ki4  zobrazují 

výpočtu, které sme vypočetli ze vzorce (1). Příklad výpočtu hi1 pro kritérium č.1 můžeme napsat 

takto: 

 

hij = 4 + 1- 4 = 1                                                                              

 

  

KRITÉRIA VARIANTA 

U1 U2 U3 U4 

K1 4 3 1 2 

K2 1 2 4 3 

K3 3 1 2 4 

K4 2 4 3 1 

Tabulka č. 2 – seřazení výsledku 
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Kritérium Vi pi1 hi1 Vi x hi1 pi2 hi2 Vi x hi2 pi3 hi3 Vi x hi3 pi4 hi4 Vi x hi4

K1 0,2036 4 1 0,2036 3 2 0,4072 1 4 0,8144 2 3 0,6108

K2 0,2209 1 4 0,8836 2 3 0,6627 4 1 0,2209 3 2 0,4418

K3 0,1217 3 2 0,2434 1 4 0,4868 2 3 0,3651 4 1 0,1217

K4 0,0939 2 3 0,2817 4 1 0,0939 3 2 0,1878 1 4 0,3756

∑ 1,6123 1,6506 1,5882 1,5499

Pořadí variant 4 3 2 1
 

Tabulka č. 3- Výsledné hodnoty 
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Poslední sloupec u každé varianty v tabulce č.3 (Vi x hi) tvoří pouze součin sloupce hi   a vstupní 

váhy, který stanovíme sami.Ve stejném sloupci je určena i celková váha varianty, která je určena 

součtem všech hodnot. Tato hodnota je rozhodující pro určení pořadí jednotlivých variant. Čím 

vyšší je hodnota celkové váhy varianty  tím je lepší celkové hodnocení. Podle výpočtu metody 

váženého pořadí se nabízí jako nejlepší varianta č..2, která má nejvyšší určenou váhu a to 1,7866. 

Naopak na posledním místě se umístila varianta č. 1. Úplné pořadí je vyobrazeno v tab. č. 4. 

Nevýhodou metody váženého pořadí je to, že nedovede rozeznat rozdíly mezi jednotlivými 

hodnotami kritérií, ale její hodnocení je založeno pouze na jejich pořadí. 

 

 

 

 

7.1.1 Metoda bodového hodnocení dodavatelů 

 

Tato metoda poskytuje kvalitnější podklad pro výběr dodavatele. Výhodou bodového hodnocení 

je převod hodnot kvantitativních i kvalitativních kritérií na sčitatelnou veličinu. Jedná 

Pořadí Varianta Celková hodnota kritérií 

1 U4 1,5499 

2 U3 1,5882 

3 U1 1,6123 

4 U2 1,6506 

Tabulka č. 4- seřazení výsledných hodnot 
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se o jemnější rozlišení hodnot jednotlivých kritérií s využitím bodové stupnice, která může být 

zapsána například ve tvaru [2]: 

 

Ukazatel Nevyhovuje Vyhovuje 

málo 

Vyhovuje 

částečně 

Vyhovuje 

plně 

Počet bodů 1 2 3 4 

 

Tabulka č. 5  

 

Nebo také v tomto tvaru [18] : 

 

Úroveň 

ukazatelů 

Velmi 

dobrá 

Dobrá Neutrální Přijatelná Špatná 

Počet bodů 1 2 3 4 5 

 

Tabulka č.6  

 

 

Použité bodové stupnice mají lineární růst. Jestliže chceme více zdůraznit důležitost jednotlivých 

variant výběru, jsou doporučovány stupnice s větším rozpětím, např. 1 2 5 8 nebo 1 6 10 

14. Ještě před samotným přiřazováním bodů daným kritériím je třeba určit rozmezí přijatelnosti 

těchto kritérií. Jako příklad může být tabulka (č.7) 
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Tabulka č.7- Bodové hodnocení dodavatelů 

 

Celkové bodové ocenění každého dodavatele získáme sečtením všech kriteriálních hodnot. 

 

 

7.1.1.1 Prosté hodnocení podle hodnot 

 

Při této metodě budeme pracovat s procentuálním vyjádřením údajů. K výpočtu údajů se využívá 

recipročního indexu (RI) nebo také relativní hodnota kritérií. Je to přepočítaná hodnota daného 

kritéria tak, aby byla v souladu s ostatním kritérii. Postup výpočtu je takový, že nejlepší hodnotu 

sledovaného kritéria položíme rovnu 100 a ostatní vyjádříme poměrem 3: 

                nejlepší hodnota kritéria x 100 / hodnota kritéria                                                   (3) 

 

 

    5bodů 

Velmi dobrá 

4body 

Dobrá 

3body 

Neutrální 

2body 

Přijatelná 

1bod 

špatná 

Jakost Skvělá Nad naše 

požadavky 

Splňuje 

minimální 

požadavky 

Leží těsně 

pod 

minimálními 

požadavky 

Neodpovídá 

minimálním 

požadavkům 

Cena Více než 6% 

pod cenou 

Do 6% pod 

cenou 

Odpovídá 

ceně 

Do 6% nad 

cenou 

Více než 6% 

nad cenou 

Lhůta Více než 

11% pod 

dodací lhůtou 

Do 11% pod 

dodací lhůtou 

Odpovídá 

dodací lhůtě 

Do 11% nad 

dodací lhůtou 

Více než 11% 

nad dodací 

lhůtou 
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U kvalitativních kritérií musí výslednou hodnotu odborným odhadem určit specialista. Postup 

této metody je znázorněn v tabulce (č.9) na základě údajů z tabulky (č.8) 

 

Tabulka č.8- Základní údaje o vybraných nabídkách 

 

Tabulka č.9- Prosté hodnocení podle hodnot 

 

Po sečtení výsledných hodnot kritérií všech dodavatelů, získáme nejlepší nabídku od dodavatele 

s nejmenší výslednou hodnotou. V našem případě je to dodavatel D1. 

 

7.1.1.1.1 Váhové hodnocení  

 

Váhy číselně odlišují jednotlivá kritéria z hlediska jejich významnosti. Nejdůležitějším pravidlem 

je, čím důležitější je kritérium, tím větší váhu musíme kritériu přiřadit. Požaduje se, aby váhy 

byly nezáporná čísla a často navíc, aby byly normované, tzn. aby jejich součet byl 1. Váhu 

Kritéria D1 D2 D3 

K1 – pořizovací náklady 2,1 2,6 3 

K2 – provozní náklady 4 600 6 300 6 300 

K3 – dodací lhůta 20 15 17 

K4 – obtížnost obsluhy Vyšší Průměrná Nízká 

Kritéria D1 D2 D3 

K1 100 80,77 70 

K2 100 73,02 73,02 

K3 75 100 88,24 

K4 30 60 100 

Celkem 305 313,79 331,26 
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kritéria Kj označíme vj , j= 1, 2,  ...,, n,  kde n je počet všech uvažovaných kritérií. Aby váhy 

kritérií byly srovnatelné, vyjadřujeme je v normovaných hodnotách wj, které počítáme podle 

vztahu 4 [13]: 

    wj =                                                                           (4)                                       

 

Metody pro stanovení vah kritérií 

 
Metody na stanovení vah kritérií lze rozdělit podle informace, která je nutná ke stanovení vah. 

 rozhodovatel nemůže určit preference  

V případě, že rozhodovatel není schopen rozlišit důležitost jednotlivých kritérií, všem  

kritériím je přiřazena stejná váha. Máme-li tedy například čtyři kritéria (n= 4), každému z nich je 

přiřazena váha 0,25 (wj= 1/n). 

 rozhodovatel má ordinální informaci o kritériích 

V takovém případě je rozhodovatel schopen určit pořadí důležitosti kritérií. Mezi metody 

vyžadující ordinální informaci o kritériích patří metoda pořadí a Fullerova metoda. 

 rozhodovatel má kardinální informace o kritériích 

Rozhodovatel zná nejen pořadí, ale i rozestupy v pořadí preferencí mezi jednotlivými kritérii.  

 

 

 

7.1.1.1.1.1.1 Metoda pořadí 

 

Seřadí se kritéria K1, K2,..., Kn od nejvýznamnějšího k nejméně významnému a k takto 

uspořádaným kritériím se přiřadí váhy n, n-1,..., 2, 1.V případě, že by některá kritéria byla stejně 

důležitá,obodují se jejich průměrem. Pro normovanou váhu kritéria Kj s váhou vj pak platí vztah 

5: 

    wj =                                                                               (5) 

 

Následující tabulka nám ukazuje postup přiřazování vah kritériím pomocí metody 
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Kritérium (seřazené podle 

důležitosti 

Váha Normovaná váha 

K2 2,5 0,25 

K1 3 0,3 

K3 2 0,2 

K4 2,5 0,25 

Celkem 10 1 

 

Tabulka č.10- Váhy kritérií metody pořadí 

 
 

 

 

 

8 Shrnutí jednotlivých  metod 
 

Bodovací metoda – jedna z nejjednodušších a nejpřehlednějších metod.Můžeme ji aplikovat u 

nesouměřitelných hodnot jako jsou  např. jakost, cena, služby apod. Vyžaduje a na konci i ve 

výsledku udává kardinální infomaci. Její alternativou  může být metoda alokace 100 bodů 

 

Metoda váženého pořadí – tato metoda je velmi hrubá, jelikož její dílčí ohodnocení variant 

vzhledem k jednotlivým kritériím je založeno na pořadí. Můžou se použít jak pro kvatitativní tak 

i pro kvalitativní kritéria,  někdy se ale uvádí, že spíše kvalitativní. 

 

Metoda pořadí-  metoda založena na ordinální informaci. Je to velmi jednoduchá metoda, kdy 

potřebujeme znám pouze pořadí preferovaných kritéií 
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9 Závěr 
 

Převážná část této práce se zabývá metodami hodnocení dodavatelů. V Literatuře najdeme, 

mnoho různých metod hodnocení dodavatelů, ale v podstatě jde převážně o přiřazení bodů či vah 

k jednotlivým kritériím hodnocení. 

Mým názorem je, že nejdůležitějším krokem je stanovení těch správných kritérií, podle nichž 

se bude odběratel rozhodovat o volbě dodavatele. Jestliže společnosti nepreferují určitá kritéria 

před jinými, tak se ve valné většině používá bodová metoda, která je v podstatě velice 

jednoduchá, neboť se přiřazují body k jednotlivým kritériím podle určeného rozpětí. Problémem 

je kvantifikace kritérií, která nelze číselně vyjádřit, zde záleží na schopnostech a zkušenostech 

hodnotitele. 

V opačném případě, jestliže společnosti přisuzují rozdílnou důležitost různým kritériím, používají 

se metody váhového hodnocení. Zde si můžou hodnotitelé vybrat z několika metod stanovení vah 

kritériím.  

Zavedením alespoň základních metod hodnocení dodavatelů může firmám přinést menší nebo 

i větší úspory v oblasti nákladů, především díky zohlednění kvality dodávaných výrobků 

a spolehlivosti dodavatele.  

Nekvalitní materiály, zpožděné dodávky či špatná komunikace s dodavatelem mohou hodně 

zpomalit či narušit zakázku a způsobit tak vyšší náklady a poruchy v dodavatelském řetězci nebo 

také ztrátu zákazníků i konkurenční výhody. 

Dle mého názoru volba vhodného dodavatele nezávisí jen na nějakých metodách, ale 

i na dovednostech, zkušenostech a intuici. Aplikace těchto metod, ať už přinášejí jakkoliv 

dokonalé výsledky, může pouze doporučovat, které metody jsou vhodné a jakým způsobem 

rozhodnout. Nedokáže ovšem nahradit lidský faktor, který vždy ponese odpovědnost za konečné 

rozhodnutí. 

 



28 

 

 

 

10 Seznam použité literatury 
 

1. NENADÁL, Jaroslav. Management partnerství s dodavateli. Praha: Management press, 

2006. ISBN 80-7261-152-6 

2. Norma ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu jakosti-Základy, zásady a slovník. 

Praha, Český normalizační institut, březen 2002. 

3. Norma ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti-Požadavky. Praha, Český 

normalizační institut, březen 2002. 

4. LAMBERT, Douglas M.; EMMELHAINZ, Margaret A.; GARDNER, John T. 

Developing and Implementing Supply Chain Partnerships. The International Journal of 

Logistics  Management 7, no. 2 (1996), s. 2. 

5. Norma ČSN EN ISO 9004 Systémy managementu jakosti-Směrnice pro zlepšování 

výkonnosti. Praha, Český normalizační institut, březen 2002. 

6. EFQM Excellence Model. Brussels, EFQM 2003, 35 s. ISBN 90-5236-242-4 

7. TOMEK, Jan a Jiří HOFMAN. Moderní řízení nákupu podniku. Praha: Management 

press, 1999. ISBN 80-85943-73-5 

8. SYNEK, Miloslav a kolektiv. Manažerská ekonomika. Praha: GRADA Publishing, 2003. 

ISBN 80-247-0515-X 

9. LUKOSZOVÁ, Xenie. Nákup a jeho řízení. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-

0174-6 

10. Boris Šlapota, Kamil Grabarczyk, Jiří Leták. Nákup?. Havířov-Podlesí: Question Marks, 

2005 

 



29 

 

11. GROS, I. a S.GROSOVÁ.Tajemství moderního nákupu. Praha:VŠCHT v Praze, 

2006.ISBN 80-7080-598-6 

 

12. SCHULTE, Christof. Logistika. Praha: Victoria publishing, 1991.ISBN 80-85605-87-2 

 

13. Sherry R. Gordon, Supplier Evaluation and Performance Excellence: A Guide to 

Meaningful Metrics and Successful Results: J. Ross Publishing, 2008 

 

 

Internetové zdroje 

 

14. SMEP Systém multimediální elektronické publikace. Vícekriteriální rozhodování. 

[online]. [cit.201-05-17]. Dostupné z 

:<http://etext.czu.cz/php/skripta/skriptum.php?titul_key=79> 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://etext.czu.cz/php/skripta/skriptum.php?titul_key=79


30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


