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1 Úvod 

V současném konkurenčním prostředí, kdy konkurence je přirozenou součástí 

podnikání, se kterou je nutno počítat, musí firmy velmi pečlivě zvažovat svá podnikatelská 

rozhodnutí. Pokud chtějí na trhu uspět, musí nejen znát velmi dobře své podnikatelské 

prostředí, ale musí znát také nové trendy, aby byly pro své stávající i potencionální nové 

zákazníky stále atraktivní. Mezi důležitá podnikatelská rozhodnutí patří například rozhodnutí 

firmy související s výběrem vhodného dodavatele. 

 V minulosti se firmy při volbě dodavatelů rozhodovaly především podle ceny 

nabízených produktů. Dodavatel, který nabízel na trhu nejlevnější cenu, byl pro podnikatele 

většinou nejzajímavější a při výběru uspěl.  V dnešní době přistupují úspěšné firmy k výběru 

dodavatele mnohem zodpovědněji, zohledňují při výběru více kritérií a mnohdy udržují 

s dodavateli bližší vztahy, které stále vylepšují a to i po té, kdy jsou obchodní zakázky 

uzavřeny.   

Výběr správného dodavatele je totiž jedním z hlavních faktorů, které jsou 

předpokladem dobrého nákupu a úspěchu firmy. Dobrý nákup, který je pečlivě vybrán a 

přizpůsoben potřebám firmy, je totiž předpokladem dobrých firemních výsledků. Firmy si 

musí uvědomit, že i ta nejlepší obchodní strategie může být zmařena v případě, že byl vybrán 

nekompetentní dodavatel. 

Se samotným výběrem dodavatele velmi úzce souvisí i jeho hodnocení. Hodnocení 

dodavatelů může proběhnout v rámci výběru nových dodavatelů, může se provést také u 

stávajících dodavatelů, hodnocení může být též provedeno až po uskutečnění dodávky zboží.  

Diplomová práce je zaměřena na výběr dodavatele cyklistických světel ve firmě Paul 

Lange Ostrava. V diplomové práci je použita jedna z metod vícekriteriálního rozhodování a to 

metoda AHP. Tato metoda předpokládá vytvoření žebříčku kritérií na dodavatele podle jejich 

důležitosti a následně jejich aplikaci na konkrétní vybrané dodavatele. Pomocí této metody 

bude zjištěno, který dodavatel cyklistického osvětlení je pro firmu nejvhodnější. 

Výsledkem diplomové práce by mělo být, kromě samotného výběru konkrétního 

dodavatele, také vytvoření seznamu kritérií pro hodnocení dodavatelů, které může firma 

použít pro volbu správného dodavatele i v následujícím období. 
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2 Teoretická východiska procesu výběru dodavatele 

Jedním z důležitých předpokladů podnikatelského úspěchu v podmínkách globální 

ekonomiky je schopnost řídit firmu a ovlivňovat její pozici v síťové struktuře dodavatelsko-

odběratelských vztahů. Mimořádně důležitý je také proces, týkající se výběru dodavatele, 

který se ve značné míře dotýká nákupu i nákupního útvaru podniku.  

V dnešní době je jen málo organizací, které nenakupuji. Ve velkých firmách je naopak 

zřetelný trend soustředit se pouze na strategické aktivity a např. výrobu dílčích komponentů 

svěřovat jiným organizacím, od kterých je následně nakupují. Procesy nakupování se tak staly 

velmi významnými. Nákupní proces je tedy systematické zabezpečování surovin, materiálů 

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

množství, jakosti, termínů, struktury a místa dodání (Nenadál, 2006). 

Tato základní funkce nákupu je zajišťována efektivní realizací souboru na sebe 

navazujících činností, jejichž logický sled je ukázán na Obr. 2.1. 

 

Obr.2.1 Tradiční činnosti procesu nakupování 

Zdroj: Nenadál (2006, s. 22) 
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Základní charakteristika pojmu nákup 

Nákup má z hlediska teorie a praxe významný podíl na příspěvku k podnikovému 

úspěchu, a to z hlediska strategického i operativního. Představuje všechna opatření směřující 

k zajištění relevantních zdrojů a jejich dalšímu využití v rámci podniku. Pojem nákup 

můžeme tedy chápat jako funkci, která má významný úkol v rámci souboru podnikových 

aktivit, jako proces neboli průběh dispozice s dodávaným zbožím nebo jako organizační 

jednotku což je například pracovní místo, kterému je přidělena nákupní činnost. 

Oblastmi řízení nákupu jsou ve smyslu uvedených zásad: vytváření potřebného 

potenciálu, nakupované produkty jako takové a strategie přístupu k nákupu. Nákup je 

v podstatě službou. Výsledek nákupu je podmíněn zdůvodněnými požadavky nositelů potřeb 

uvnitř podniku, faktory určujícími realizaci nákupu a výkony dodavatelů. 

Cílem je vytvoření dlouhodobých vztahů k vnějším zdrojům. Firma očekává od 

nákupu efektivní řešení, dosažené při optimálních dopravních, transakčních a dalších 

nákladech, a to v nejkratším možném čase a při nejlepší kvalitě, spolu s neustálým 

vyhledáváním dalších možností kooperace, vzájemné koordinace atd. (Tomek, 2007). 

Model nákupního marketingu 

Aby bylo možno označit činnosti nákupu za realizaci nákupního marketingu, musí se 

uplatnit marketingové přístupy ve všech fázích nákupního procesu, počínaje stanovením 

nákupní strategie a nákupních cílů, nákupním výzkumem trhu, přes volbu nákupního trhu a 

dodavatelů, rozhodování o dodávkovém režimu, o tvorbě zásob a oboustranně vhodných 

vztazích s dodavateli, ať již jde o loajalitu či dodací a platební podmínky, cenu a další atributy 

dodávky. Rozhodující je i kontrola spotřeby materiálu, využívání požadavků na nákup 

interními odběrateli atd. Moderní materiálový management vyžaduje uplatnění všech prvků 

manažerského kruhu na úrovni strategicko-taktické i operativní. Na základě toho můžeme 

stanovit jako východisko řešení problematiky model nákupního marketingu, jak je uveden na 

Obr. 2.2. (Synek, 2011 a Tomek, 2007). 
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Obr. 2.2 Zjednodušený model nákupního marketingu 

Zdroj: Tomek (2007, s. 274) 

 

Specifikace dodavatelů 

Před samotným nákupem je nutno rozlišit dvě skupiny dodavatelů, kterými jsou za 

prvé velmi malí dodavatelé – pro které jsou důležité i malé zakázky. Tito dodavatelé jsou 

velmi spolehliví a pružní, většinou s nimi bývá jednodušší jednání než s většími dodavateli. 

Další skupinu tvoří větší dodavatelé – kteří jsou schopni pohotově dodat poměrně široký 

sortiment výrobků, ale očekávají větší aktivitu od kupujícího nebo ústupky v kvalitativních 

parametrech. 

Podle přístupu k inovaci výrobků je možno dodavatele rozdělit na konzervativní typ 

dodavatele – tento typ dodává stejný sortiment po dlouhá léta, produkty nemodernizuje, ale 

snaží se být spolehlivý. Druhým typem je inovační typ dodavatele – prosazuje změny jak 

výrobku, tak technologie výroby jakož i ostatních parametrů nákupního marketingového 

mixu. Problémem může nastat v prvotních vzájemných vztazích a tento dodavatel může být 

méně stabilní.  

Dodavatele lze také rozdělit na základě Paretovy analýzy (pravidlo 80/20) na skupiny 

A, B, C, viz  tabulka 2.1. Tato metoda je často využívána díky svému jednoduchému použití. 

Jejím hlavním cílem je oddělit důležitou menšinu (20%) od méně důležité většiny (80%). Při 

řešení problému je pak nutno zkoumat především většinu. V oblasti nákupu se vychází z toho, 
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že 20% dodavatelů tvoří 80% finančního objemu nákupu podniku. (Šlapota, 2005 a Koch, 

2008). 

Tab 2.1 Rozdělení dodavatelů na A, B, C. 

 Dodavatel Kritéria 

 

20% 

 

A 

- obrat 

- struktura komodit 

- ziskovost (marže) 

- firmy s potenciálem 

- jedinečnost, klíčové položky (speciály) 

- položky s extrémními nebo nestandardními 

výrobními lhůtami 

 

80% 
B 

- běžní velkoobjemoví a středněobjemoví 

dodavatelé nespadající do A 

C 
- maloobjemoví dodavatelé a nepravidelné 

dodávající firmy nespadající do A ani do B 

Zdroj: Šlapota (2005) 

2.1 Management partnerství s dodavateli 

Rozvoj partnerství s dodavateli musí být záležitostí všech skupin manažerů, včetně 

členů vrcholových vedení organizací, pokud tyto organizace mají být dlouhodobě úspěšné. O 

výsledné schopnosti uspokojovat požadavky zákazníků i legislativy totiž často rozhoduje již 

kvalita nakupovaných vstupů. A ta je přímo úměrná kvalitě vztahů s dodavateli. Je také 

důležité zmínit, že management partnerství s dodavateli proces nakupování nevytlačuje na 

okraj zájmu, ale že jej obohacuje o nové přístupy i aktivity, které tak vytvářejí kvalitativně 

vyšší úroveň vztahů mezi dodavateli a odběrateli (Nenadál, 2006). 

Z minulosti ještě někdy přetrvává snaha a priori považovat dodavatele za jakéhosi 

nepřítele, v jehož zájmu je odběratele obelstít. Podobné stereotypy mohou i dnes ovlivňovat 

postoje a rozhodování manažerů dodavatelských organizací, nicméně z dlouhodobého 

hlediska je nutno tento přístup změnit. O změnu přístupu usiluje tzv. vztahový marketing 

(Nenadál, 2006). 

Základním cílem marketingu se čím dál více stává snaha o vytvoření hlubokých, 

trvalých vztahů s lidmi a organizacemi, které přímo nebo nepřímo ovlivňují úspěch 



10 

 

marketingových aktivit firmy. Vztahový marketing se proto snaží vytvořit vzájemně výhodná 

dlouhodobá partnerství s klíčovými protějšky s cílem získat a udržet si jejich zakázky (Kotler, 

2013). 

Mezi čtyři klíčové protějšky vztahového marketingu patří zákazníci, zaměstnanci, 

marketingoví partneři (prodejní kanály, dodavatelé, distributoři, dealeři, agentury) a členové 

finanční komunity (akcionáři, investoři, analytici). Marketéři musí usilovat o soulad mezi 

těmito subjekty a hledat rovnováhu návratnosti pro jednotlivé zainteresované skupiny. Pro 

vytvoření vzájemných silných vztahů je nezbytné pochopit jejich schopnosti a prostředky, 

potřeby, cíle i touhy (Kotler, 2013). 

 Ve vztahu dodavatel – odběratel je ovšem důležitá i pozice odběratele. Síla odběratele 

(kupujícího) je větší, když odběratelský podnik je velký, příp. monopolní, když odběratel 

představuje významnou část obchodu dodavatele a když odběratel může vertikálně integrovat 

zpětně. Naopak síla odběratele je menší v případě, že se nachází ve vysoce konkurenčním 

prostředí, když náklady na případnou substituci dodávek od dodavatele jsou velké, když 

dodávaný produkt netvoří významnou část výstupů výrobního procesu dodavatele a když 

dodavatel může vertikálně integrovat dopředně (Keřkovský, 2006). 

Odběratelé často motivují dodavatele tím, že vždy mají v záloze několik dalších 

vhodných dodavatelů. Toto chování odběratelů však není pro obě strany velmi přínosné. 

Naopak novým trendem se stává motivování dodavatelů nabídkou dlouhodobých vztahů ze 

strany odběratelů (Nenadál, 2006). 

Potřebná velikost nákupu může být zajištěna jednou dodávkou či více dílčími 

dodávkami. V současné době se využívá nakupování materiálu či zásob metodou tzv. „just in 

time“. Odběratele minimalizuje rozsah svých výrobních zásob na minimum a v kratších 

intervalech nakupuje menší množství vstupů. Toto však není schopen zajistit každý dodavatel 

a z tohoto důvodu je nutno pečlivě vyhodnocovat úroveň dodavatelů. O svých dodavatelích 

by měl mít každý podnik přehled a mimo svých prioritních dodavatelů by měl vědět i o 

alternativních dodavatelích. Při výběru dodavatele, je nutno hledat především takové, kteří 

jsou schopni garantovat vysokou kvalitu dodávek a přitom poskytovat přijatelnou cenu 

(Srpová, 2012). 

Neméně důležitou oblastí jsou přístupy k zabezpečování jakosti dodávek. Zatím 

dominujícím přístupem k definování požadavků na jakost dodávek je striktní plnění 
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specifikací, stanovených často normami, předpisy apod. bez jednoznačné vazby na funkce, 

které má dodávka plnit směrem k odběratelům a konečným uživatelům produktů. Optimální je 

však propojení požadavků finálních uživatelů s požadavky na dodávky (Nenadál, 2006). 

Konečným výstupem vztahového marketingu je marketingová síť. Je tvořena 

společností a dalšími zainteresovanými subjekty – zákazníky, zaměstnanci, dodavateli, 

distributory, maloobchodníky a dalšími, se kterými se společnosti podařilo navázat vzájemně 

prospěšné obchodní vztahy. 

Systémové přístupy a naplňování strategie win-win ve vztazích s dodavateli umožňují 

odběratelům přejít od neformálních forem komunikace k systematické komunikaci, kdy si obě 

strany vyměňují všechny užitečné informace, včetně sdílení nejlepší praxe. Kvalitní vztahy 

mezi dodavateli a odběrateli jsou považovány za výchozí předpoklad kvality dodávek 

(Nenadál, 2006). 

2.2 Role organizací v dodavatelském řetězci 

Dodavatelský řetězec je delší kanál, jenž zahrnuje dodávky surovin přes komponenty 

až po finální výrobky dodávané konečným zákazníkům. Každá ze společností si ponechává 

jen určité procento z celkové hodnoty vytvořené dodavatelským řetězcem. Společnost může 

svého konkurenta pohltit, případně expanduje směrem nahoru či dolů dodavatelským 

řetězcem. Cílem je podchytit větší část jím generované hodnoty (Kotler, 2013). 

V tradičním pojetí nákupu obvykle v příslušném útvaru odběratelské organizace 

pracují lidé, kteří mají odpovědnost za včasný nákup jedné nebo více komodit. Objednávky a 

další informace od odběratele tvoří informační vstupy, zatímco potvrzení objednávek, 

dodávky a odezvy dodavatelů představují výstupy. A vše mezitím, je obvykle pro odběratele 

zahaleno tajemstvím, do kterého dodavatelé většinou nechají nikoho zvenčí nahlédnout.  

Mezi klíčové faktory úspěšnosti patří podle manažerů světových organizací jakost 

neboli schopnost plnit požadavky zákazníků, legislativy a dalších zainteresovaných stran, 

dalším faktorem je čas, tedy schopnost plnit požadavky co nejrychleji. Mezi ostatní faktory 

ještě patří náklady, lépe řečeno umění plnit požadavky rychle a navíc s co nejmenší spotřebou 

zdrojů a znalosti zaměstnanců, jež logicky ovlivňují tři předešlé faktory  

Tento složitý komplex zmíněných schopností funguje jak na straně dodavatele, tak i u 

odběratele organizace (Nenadál, 2006). 
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2.3 Partnerství s dodavateli v systémových standardech 

Systémový standardem jsou chápány mezinárodně uznávané normy, nebo popisy 

modelů a systémů, jež byly mezinárodním společenstvím přijaty jako vhodná a respektovaná 

základna rozvoje systémů managementu organizací.  

Mezi nejznámější a nejrozšířenější patří normy ČSN EN ISO ř. 9000, které se už od 

roku 1987 definují požadavky a doporučení pro budování a rozvoj systému managementu 

jakosti (Nenadál, 2006). 

Z norem ČSN EN ISO ř. 9000 je v naší praxi naprosto dominantní norma ČSN EN 

ISO 9001. Tato norma slouží jako kritérium k posuzování systému managementu jakosti. 

Definuje základní požadavky na systémy managementu jakosti a je celosvětovým 

kompromisem v této oblasti. V článku 7.4 této normy se vymezují i základní povinnosti 

organizací při nakupování.  

V procesu nakupování – musí organizace zajistit, aby nakupovaný produkt vyhovoval 

specifickým požadavkům na nakupování. Organizace musí hodnotit a vybírat dodavatele 

podle jejich schopnosti dodávat produkt v souladu s požadavky organizace. Musí být 

stanovena kritéria pro jejich volbu, hodnocení a opakované hodnocení. Musí se udržovat 

záznamy o výsledcích hodnocení a o všech nezbytných opatřeních vyplývajících z hodnocení. 

V procesu informací pro nakupování – se musí popisovat produkt, který se má 

nakoupit, je-li to vhodné, včetně požadavků na schvalování produktu, postupů, procesů a 

zařízení, dále požadavků na kvalifikaci zaměstnanců a také požadavků na systém 

managementu jakosti. 

Organizace musí zajistit přiměřenost specifikovaných požadavků pro nakupování 

dříve, než je sdělí dodavateli. 

V procesu ověření nakupovaného produktu – musí organizace stanovit a uplatňovat 

kontrolní nebo jiné činnosti nezbytné pro zajištění, že nakupovaný produkt splňuje 

specifikované požadavky nakupování. 

Norma ČSN EN ISO 9001 ale nezdůrazňuje vztahy mezi odběrateli a dodavateli, 

preferuje pouze výslednou jakost dodávek. Mnohem lépe se k partnerství s dodavateli staví 

norma ČSN EN ISO 9004, která rozvíjí základní normy ČSN EN ISO 9001 a která obsahuje i 

speciální článek doslova pojmenovaný „Dodavatelé a partnerství“ (Nenadál, 2006). 
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2.4 Programy partnerství s dodavateli 

Partnerství s dodavateli se nemůže stát záležitostí pouze některých organizačních 

jednotek, např. útvaru zásobování, nákupu, řízení jakosti, apod., ale musí být rozvíjeno za 

aktivní účasti mnoha dalších článků organizační struktury, vrcholové vedení odběratele 

nevyjímaje (Nenadál, 2006). 

Základním cílem tohoto programu je vytvoření a neustálé zlepšování soustavy vztahů 

vzájemné důvěry mezi odběratelem a dodavatelem, která umožní dosáhnout stabilního a 

naprostého uspokojování potřeb a očekávání obou partnerských stran s co nejnižšími náklady.  

Mezi dílčí cíle patří zlepšení schopnosti a pružnosti dodavatele i plnění požadavků 

odběratele, redukce ztráty vyvolané nízkou jakostí u dodavatelů, zlepšení úrovně vzájemné 

komunikace, snížení celkových nákladů zásobování odběratele, podpora technologické a 

organizační inovace a vytváření prostředí pro trvalé zlepšování apod. 

Program partnerství s dodavateli lze vidět jako množinu vzájemně provázaných 

procesů a činností, které v základním přiblížení zahrnují: 

1. tvorbu politiky a strategie vztahů s dodavateli; 

2. definování požadavků na dodávky; 

3. hodnocení a výběr dodavatelů; 

4. společné plánování s dodavateli; 

5. posuzování stavu vyzrálosti systému managementu u dodavatele; 

6. ověřování shody dodávek; 

7. průběžné hodnocení výkonnosti dodavatelů; 

8. motivování dodavatelů; 

9. neustálé zlepšování u dodavatelů; 

10. komunikaci s dodavateli; 

11. administrativu procesů partnerství s dodavateli; 

12. neustálé zlepšování a rozvoj programu partnerství s dodavateli (Nenadál, 2006). 

V souvislosti se zaměřením diplomové práce jsou podrobněji popsány tři první procesy. 
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Ad 1. Tvorba politiky a strategie vztahů s dodavateli 

Měla by být základem dlouhodobého rozvoje vztahů. Součástí této politiky a strategie 

by měla být rozhodnutí o tom, komu a za jakých podmínek poskytovat technickou pomoc, 

podle jakých kritérií volit strategicky významné dodavatele, jak provázat případné partnerství 

s dodavateli nebo s procesy podnikové logistiky apod. 

  Je-li tvorba politiky a strategie chápána jako proces, musí mít své vstupy a výstupy. 

Klíčovým informačním vstupem jsou potom formulace celkové politiky a strategie odběratele 

a na to navazující jeho strategické cíle. Výstupem jsou rozhodnutí vrcholového managementu 

odběratele, která ovlivní přístupy a metody hodnocení a výběru dodavatelů, aktivity 

společného plánování s dodavateli, nástroje motivování dodavatelů, rozsah dlouhodobého 

zlepšování u dodavatelů apod. (Nenadál, 2006). 

Prvky politiky a strategie vztahů s dodavateli 

 Mezi základní prvky politiky a strategie vztahů s dodavateli patří volba základny 

vztahů s dodavateli, určení míry preferencí jakosti dodávek nad jinými hledisky, stanovení 

strategicky významných odběratelů a volba mezi strategií dodavatelského vějíře nebo strategií 

výlučných dodavatelů. Mezi další prvky patří ještě stanovení klíče k redukci celkového počtu 

dodavatelů, rozhodnutí, zda volit interní nebo externí dodavatele, určení míry preference 

dlouhodobých vztahů s dodavateli a určení rozsahu a podmínek poskytování technické 

pomoci dodavatelům. K základním prvkům ještě patří provázanost se systémy JIT a principy 

logistiky, stanovení pravidel chování zaměstnanců odběratele při komunikaci s dodavateli a 

zohlednění sociální odpovědnosti apod. (Nenadál, 2006). 

Z uvedeného výčtu prvků je patrné, že jde o skutečně strategická rozhodnutí, od nichž 

se budou odvíjet vztahy s dodavateli a které navíc ovlivní i další články nebo procesy celého 

dodavatelského řetězce (Nenadál, 2006). 

Stanovení strategicky významných dodavatelů 

V praxi je nutné volit kritéria a metody, které by objektivně a rychle dokázaly 

z celkového počtu dodavatelů vybrat tzv. strategicky významné dodavatele, tedy množinu 

dodavatelských subjektů, na jejichž dodávkách je odběratel skutečně závislý (Nenadál, 2006). 
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Strategie dodavatelského vějíře - vychází z toho, aby pro jednotlivé nakupované 

vstupy byl vždy dispozici více než jeden dodavatel. Výhodou tohoto přístupu je minimalizace 

rizika přerušení plynulosti dodávek, vytváří se konkurenční prostředí, zvyšuje šance na výběr 

skutečně toho nejzpůsobilejšího ze všech potenciálních dodavatelů atd. (Nenadál, 2006). 

Strategie preferování prověřených dodavatelských subjektů – je charakteristická pro současné 

období. Současně umožňuje rozvoj partnerských vztahů. Jedním z rizik této strategie je 

zneužívání monopolního postavení a možné narušení plynulosti dodávek. Aby k tomu nedošlo 

je nutno využívat komplexní a systémové přístupy k hodnocení a výběru dodavatelů. Při 

využití této strategie se zjednodušuje vzájemná komunikace, snižují se náklady na pravidelné 

hodnocení výkonnosti, audity apod. Umožňuje se navazování dlouhodobých kontraktů a 

snižuje se pravděpodobnost nepřijatelného kolísání (variability) jakosti apod. (Nenadál, 

2006). 

Stanovení klíče k redukci celkového počtu dodavatelů 

Snižování celkového počtu dodavatelů je jedním ze základních logistických cílů. 

Organizace totiž přirozeným vývojem vytvářejí velmi širokou základnu dodavatelů, protože o 

zakázky odběratelů se ucházejí noví a noví dodavatelé. Redukce počtu dodavatelů je jedním 

z efektů volby strategie jediného zdroje dodávek (Nenadál, 2006). 

Výzkum nákupního trhu (založený především na sekundárních informacích) 

představuje systematické a komplexní sledování. Z hlediska přípravy konkrétních nákupních 

aktivit se jedná o účelový výzkum k vytvoření přehledu a transparentnosti tržních vztahů. Ve 

svém výsledku poskytuje analýza nákupního trhu množinu dodavatelů, které je třeba 

v následujícím kroku analyzovat podle určených kritérií a redukovat je (Tomek, 2007). 

Rozhodování o počtu dodavatelů závisí na řadě faktorů, jako je struktura trhu, velikost 

dodavatelů, požadavek komplexnosti nákupu, případně spolehlivost dodávek. Zejména řešení 

možného rizika může vést ke změně koncentrace dodavatelů na jejich rozptyl. Rozlišujeme: 

Single sourcing – počet dodavatelů se redukuje, snahou je soustředit se na zvýšení kvality 

dodávek. 

Multiple sourcing – využívá se nejméně dvou dodavatelů pro jeden materiálový druh. Cílem 

je zajištění úzkých míst v dodávkách. Strategie je dále závislá na tom, jak je rozdělení 

dodávek mezi několika dodavateli řešeno (Synek, 2011). 
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Ad 2. Definování požadavků na dodávky 

Rozpoznání problému - nákupní proces začíná ve chvíli, kdy si někdo ve společnosti 

uvědomí problém nebo potřebu, která může být vyřešena nákupem nějakého výrobku či 

služby. Rozpoznání problému může být spuštěno jakýmkoli interním nebo externím podnětem 

(Kotler, 2013). 

V další fázi určí kupující obecné charakteristiky a požadované množství nakupované 

položky. U standardních položek je to jednoduché. U složitějších bude nákupčí na definici 

charakteristických vlastností spolupracovat s dalšími osobami – inženýry nebo uživateli. B2B 

marketéři v tomto stádiu mohou pomoci informacemi o tom, jak jejich výrobky splňují, nebo 

dokonce překračována potřeby kupujícího (Kotler, 2013). 

Nakupující organizace nyní tvoří technické specifikace položek. Často projektům 

přidělují týmy, které provádějí analýzu hodnoty výrobku. Analýza hodnoty výrobku (product 

value analysis – PVA) je přístupem směřujícím ke snižování nákladů, který se zamýšlí nad 

tím, zda nelze jednotlivé komponenty navrhnout jinak, standardizovat je či je vyrábět 

levnějšími výrobními metodami, to vše samozřejmě bez negativního dopadu na výkon 

výrobku. Přesně sepsané specifikace umožňují kupujícímu odmítat komponenty, které jsou 

příliš nákladné, stejně jako ty, které specifickým standardům nevyhovují (Kotler, 2013). 

Proces definování požadavků na dodávky je standardní součástí jakéhokoliv nákupu a 

jak už ostatně víme, vyžadují jej rovněž normy ISO ř. 9000. Pověření zaměstnanci odběratele 

specifikují své požadavky na termíny, objemy a jakost nakupovaných materiálů, informací, 

služeb apod. včetně požadavků na rozsah systémů managementu u dodavatelů. Zásadním 

vstupem je dokumentace, připravená odběratelem k výrobě, resp. k poskytování služeb 

zákazníkům, plány objemů jednotlivých obchodních případů apod. Výstupem musí být 

kompletní seznam specifikací na dodávky, projednaný s potenciálními dodavateli a poté i 

s těmi dodavatelskými subjekty, které byly uznány za způsobilé k určitému typu dodávek. 

Soubor specifikací na dodávky je rovněž využíván v procesu hodnocení a výběru vhodných 

dodavatelů a tvoří významný informační vstup do procesu tzv. společného plánování 

s dodavateli (Nenadál, 2006).  
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Postup při definování požadavků na dodávky 

Ve snaze nepřehlédnout významné příležitosti a potenciální problémy se marketingoví 

manažeři spoléhají na interní výkazy o objednávkách, tržbách, cenách, nákladech, úrovních 

zásob, pohledávkách a závazcích, kterým komplexně říkáme interní data (Kotler, 2013). 

Jádrem systému interních dat je objednávkový cyklus. Prodejci, dealeři nebo přímo 

zákazníci posílají firmě objednávky. Prodejní oddělení, vystavuje faktury, odesílá jejich kopie 

nejrůznějším oddělením a objednává položky, které nejsou skladem. Odesílané položky jsou 

doprovázeny příslušnými dokumenty, odesílanými dalším oddělením. Jelikož zákazníci 

upřednostňují firmy, které dokážou zaručit včasné dodávky, musí společnosti tyto kroky 

provádět rychle a přesné. Mnoho z nich využívá ke zvýšení rychlosti, přesnosti a efektivity 

objednávkového cyklu internet nebo intranet (Kotler, 2013). 

K základním informačním vstupům pro definování požadavků na dodávky  patří 

podnikatelské plány na následující období, přehled nově získaných zakázek, další informace 

od zákazníků, požadavky legislativy seznam dodavatelů jednotlivých komodit. K dalším 

vstupům patří požadavky jednotlivých organizačních jednotek odběratele, dokumentované 

postupy odběratele, vztahující se k procesům nákupu, záznamy o spolupráci s dodavateli 

v minulém období a informace o naléhavosti a důležitosti nakupovaných položek apod. 

(Nenadál, 2006). 

Tvorba požadavků na dodávky by neměla být jen záležitostí jednotlivců, protože 

v praxi jde o často až o příliš rutinní činnost. Kontrolu kvality stanovených požadavků by 

měli současně provádět i spolupracovníci (Nenadál, 2006). 

Ad 3. Hodnocení a výběr dodavatelů 

Jedná se o 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. 

Existuje několik způsobů, jak hodnotit a vybrat optimálního dodavatele, včetně 

ověřování stavu vyzrálosti systému managementu u dodavatele, analýzy zkušeností jiných 

partnerů s potenciálním dodavatelem apod. 

Informačním vstupem jsou zejména definované požadavky na dodávky, záznamy o 

hodnocení výkonnosti tohoto dodavatele v minulosti, reference jiných odběratelů atd. 
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Výstupem je rozhodnutí o tom, zda s daným dodavatelem bude, resp. nebude navázán 

obchodní vztah, případně vymezení podmínek, které ještě bude muset dodavatel splnit 

k tomu, aby byl uznán za způsobilého partnera. Tyto podmínky mohou mít charakter námětů 

k činnostem společného plánování s dodavateli (Nenadál, 2006). 

Vyhledání dodavatelů 

Kupující se snaží vytipovat ty nejvhodnější dodavatele a to pomocí firemních 

adresářů, kontaktů s jinými společnostmi, obchodní inzerce, veletrhů a internetu. Pod vlivem 

internetu a digitálních technologií se většina firem včetně bank, pojišťoven a cestovních 

kanceláří kromě klasického trhu angažuje i ve virtuálním tržním prostoru. 

Trhy organizací se výrazně liší od spotřebitelských trhů. K jejich charakteristickým 

rysům patří menší počet větších odběratelů, těsný vztah dodavatele a odběratele, profesionální 

přístup k nákupu (uplatnění nákupního marketingu), poptávka odvozená od poptávky 

spotřebitelů, nepružná poptávka, kolísavá poptávka, přímé nákupy a jiné (Jakubíková, 2013). 

Společnosti, které nakupují přes internet, využívají nejrůznější elektronická tržiště: 

webové stránky s katalogy, vertikální trhy - společnosti nakupující průmyslové výrobky 

mohou zajít na specializované webové stránky (nazývané e-hub), aukční webové stránky, 

spotové (nebo burzovní) trhy – zde se ceny mění každou minutu, soukromé burzy, barterové 

trhy - na těchto trzích nabízejí účastníci směnu zboží nebo služeb, vznikají nákupní aliance - 

několik společností nakupujících stejné zboží se může spojit a vytvořit nákupní konsorcia ve 

snaze dosáhnout vyšších slev díky větším nákupům (Kotler, 2013). 

Online B2B nakupování poskytuje několik výhod: snižuje transakční náklady jak pro 

kupující, tak pro dodavatele, zkracuje dobu mezi objednávkou a dodávkou, konsoliduje 

nákupní systémy a vytváří přímější vztahy mezi partnery a kupujícími. Na druhou stranu 

může narušovat vztah věrnosti mezi zákazníkem a dodavatelem a vytvářet potenciální 

bezpečností problémy (Kotler, 2013). 

Vyžádání nabídek 

Kupující v dalším kroku vyzve předem vybrané dodavatele k podání návrhu. Jedná-li 

se o složitou nebo nákladnou položku, bude vyžadován návrh písemný a podrobný. Po 

vyhodnocení zaslaných návrhů si kupující několik nejnadějnějších dodavatelů pozve na 
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formální prezentaci. B2B marketéři musí ovládat vytváření, sepisování a prezentaci 

prodejních návrhů. Psané návrhy by měly být marketingovými dokumenty popisujícími 

hodnotu a přínosy z pohledu zákazníka (Kotler, 2013). 

Procesy hodnocení a výběru vhodných dodavatelů se mohou lišit použitými přístupy, 

náročností, spektrem zvolených kritérií nebo způsobem vyhodnocování. 

Hodnocení a výběr dodavatelů patří k činnostem, které : 

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 ke snižování nákladů obou obchodních partnerů; 

d) podporují oboustranně efektivní spolupráci; 

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

(Nenadál, 2006). 

Hodnocení a výběr vhodných dodavatelů je víceméně jednorázová aktivita – 

uskutečňuje se totiž vždy ještě před uzavřením konkrétní smlouvy o dodávkách (Nenadál, 

2006). 

Analýza a volba dodavatele 

Dalším předmětem analýzy jsou v rámci nákupního marketingu potenciální 

dodavatelé. Špatný výběr dodavatele může vést ke ztrátám, které lze těžko likvidovat během 

vlastního nákupního procesu. 

Východiskem analýzy jsou informace o potenciálních dodavatelích, Jedná se o 

všeobecné podnikové informace, specifické informace mající vztah k nakupovanému 

materiálu, nástroje kondiční politiky a servisní politiky poskytované dodavatelem a stávající 

dodavatelsko-odběratelské vztahy (Tomek, 2007). 

Analýzou dodavatelsko-odběratelských vztahů rozumíme získávání informací a jejich 

hodnocení v souvislosti s vnímanou závislostí mezi dodavatelem a odběratelem, možnostmi 

odběru materiálu i od dalších konkurenčních dodavatelů, novostí dodávaného materiálu, 

dlouhodobější známostí dodavatele, vztahy spolupráce a vzájemné odpovědnosti, možností 

vytvoření vzájemné dodávky a spolupráci při likvidaci odpadu atd. 
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Výběr dodavatelů tedy probíhá na základě tří okruhů podmínek. Kvalifikování 

produktu, tj. jak produkt odpovídá požadavkům odběratele, obchodní (marketingové) 

prověření dodavatele a prověření manažerského systému dodavatele (pravděpodobnost 

vytvoření požadovaných vztahů). 

Výsledkem této analýzy je tvorba potenciálního okruhu dodavatelů, kteří jsou schopni 

zajistit dodávky nakupovaných položek na základě požadovaných kritérií, tj. na základě 

kvality, schopnosti vlastního procesu výroby, dodacích lhůt, vyžadované technologie, 

požadovaných služeb atd. (Tomek, 2007). 

Veškeré činnosti, související s hodnocením a výběrem dodavatelů jsou odvozeny od 

volby vhodných kritérií. Například konzultační firma McKinsey definuje celkem sedm oblastí 

možného hodnocení obchodních partnerů. Jedná se o oblast strategie, struktury organizace, 

zaměstnance, systémy managementu, sdílení hodnoty, servisu a dovednosti lidí. (Nenadál, 

2006) 

Tyto formulace mohou být v konkrétních situacích vhodnou výchozí základnou, ale 

samy o sobě nejsou skutečnými kritérii hodnocení a výběru dodavatelů. Protože neexistuje 

žádný závazný standard, který by taxativně vyjmenovával určitá kritéria, musí si každá 

odběratelská organizace kritéria vytvořit a rozvíjet sama (Nenadál, 2006). 

Předběžné hodnocení dodavatelů 

Před konečným výběrem dodavatele specifikuje nákupní těleso žádoucí atributy 

dodavatele a označí jejich relativní důležitost. K vyhodnocení jsou pak často používány 

modely vyhodnocení dodavatele. 

Aby dokázali formulovat přesvědčivé hodnotové propozice, potřebují B2B marketéři 

lépe pochopit, jak kupující z řad firem ke svým hodnocením dospívají. Výzkumníci 

zabývající se tím, jak B2B marketéři posuzují hodnotu pro zákazníka, zjistili osm odlišných 

metod určování hodnoty pro zákazníka (customer value assessment – CVA). Společnosti 

projevily sklony k používání jednodušších metod, přestože ty sofistikovanější vedou 

k přesnějšímu obrazu zákazníky vnímané hodnoty (Kotler, 2013). 

Výběr a relativní důležitost atributů se liší podle typu nákupní situace. Spolehlivost 

dodávek, cena a pověst dodavatele jsou důležité pro objednávky běžných výrobků. U 

technicky složitějších výrobků, jsou třemi nejdůležitějšími atributy technický servis, pružnost 
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dodavatele a spolehlivost výrobku. U výrobků citlivých z hlediska firemní politiky, které 

způsobují v organizaci třenice (počítačový systém), jsou nejdůležitějšími atributy cena, pověst 

dodavatele, spolehlivost výrobku, spolehlivost služeb a flexibilita dodavatele (Kotler, 2013). 

Jde o jakési kvalifikační kolo hodnocení a výběru, kdy z obvykle velmi širokého 

spektra všech možných dodavatelů odběratelská organizace vybere několik „postupujících“ 

do dalšího kola hodnocení. 

 Toto hodnocení může být založeno na: 

1. posuzování prvních vzorků dodávek; 

2. předběžném posouzení vyzrálosti systému managementu dodavatelské organizace; 

3. analýze referencí jiných odběratelů, resp. 

4. na jejich kombinaci (Nenadál, 2006). 

Ad 1. Posuzování prvních vzorků dodávek 

Jde-li o klíčovou dodávku, je možno požádat dodavatele před uzavřením kontraktu, 

aby zaslal vzorky, které budou následně podrobeny příslušným zkouškám. Jinou možností 

určení vyhovujícího dodavatele je vypsání výběrového řízení (Srpová, 2012). 

Ad 2. Posouzení vyzrálosti systému managementu 

Potenciálním dodavatelům je zaslán soubor hodnotících otázek, na které jsou tito 

dodavatelé povinni objektivně reagovat. Toto hodnocení není podrobné, ale spíše je 

komplexní, zasahuje ty oblasti managementu a procesů, které u dodavatelů považuje za 

významné právě odběratel. Dotazník by mohl vycházet ze šesti základních oblastí hodnocení, 

jako je jakost, dodání, servis, přístup k technologiím, životní prostředí a bezpečnost, náklady a 

ceny (Nenadál, 2006). 

Ad 3. Analýza referencí jiných odběratelů 

Odběratel má právo si ještě před bližším kontraktem s potenciálním dodavatelem 

zjistit ze všech dostupných zdrojů reference o tomto dodavateli. Ty vycházejí nejčastěji ze 

zkušeností jiných organizací, které už od tohoto dodavatele někdy nakupovaly, ale mohou být 

také získávány z benchmarkingových databází, www stránek apod. Tento druh informací by 

však měl být pro hodnocení pouze doplňující (Nenadál, 2006). 
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2.5 Analýza B2B trhů 

Mnohé z principů obecného marketingu platí rovněž pro marketéry na B2B trzích. 

Musí se řídit zásadami holistického marketingu a vytvářet silné vztahy se zákazníky. B2B 

(business to business) trh se skládá ze všech organizací, které získávají zboží a služby 

využívané k výrobě dalších výrobků nebo služeb, jež jsou dále prodávány, pronajímány anebo 

dodávány jiným. 

B2B marketéři se zabývají mnoha stejnými problémy jako marketéři na spotřebním 

trhu.  Také oni musí čelit novým výzvám. Jedná se o hluboké pochopení potřeb zákazníka 

novými způsoby, identifikaci nových příležitostí pro organický růst aktivit, zdokonalení 

technik a nástrojů řízení hodnoty, zavedení lepších ukazatelů marketingového úsilí a 

odpovědnosti. Musí se vypořádat s konkurencí a růstem na globálních trzích, zejména pak 

v Číně, s hrozbou komoditizace výrobků a služeb pomocí rychlejšího uvádění inovativních 

nabídek na trh a přechodem na konkurenceschopnější modely podnikání a v neposlední řadě 

se musí věnovat přesvědčení ředitelů na úrovni představenstva k přijetí marketingového 

konceptu a podpoře rozsáhlých marketingových programů.  

B2B trhy však mají v některých ohledech se spotřebními trhy určité odlišnosti. Mají 

menší počet větších zákazníků. Marketér na B2B trhu obvykle jedná s daleko méně, ale zato 

mnohem většími zákazníky než marketér na trhu spotřebním. Je zde bližší vztah dodavatele a 

zákazníka. V důsledku malé zákaznické základny důležitosti a síly větších zákazníků se od 

dodavatelů často očekává, že budou své nabídky přizpůsobovat potřebám jednotlivých 

firemních zákazníků. Tyto trhy mají profesionální přístup k nákupu. B2B zboží často nakupují 

kvalifikovaní nákupčí, kteří se musí řídit nákupními zásadami, omezeními a požadavky svých 

organizací. Mnohé z nákupních instrumentů – např. request for quotations, návrhy a kupní 

smlouvy se obvykle u nákupů spotřebitelů nevyskytují. U B2B trhů ovlivňuje kupní 

rozhodnutí obvykle více lidí. Tyto trhy mají vícenásobné prodejní návštěvy, odvozenou, 

neelastickou a kolísající poptávku i geografickou koncentraci kupujících. 

Přímé nákupy. B2B zákazníci často raději nakupují přímo od výrobců než přes 

zprostředkovatele, zvláště pak položky, které jsou technicky složité či nákladné (Kotler, 

2013). 
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3 Charakteristika trhu s cyklistickým vybavením 

První náznaky vytvoření jízdního kola jako dopravního prostředku sahají na počátek 

19. století. V dalších desetiletích se vývoj kol nadále rozvíjel. K rozvoji technologie při 

výrobě kol přispěly značnou měrou také vznikající cyklistické závody. Po druhé světové válce 

vyšlo kolo z módy díky větší dostupnosti aut. Ovšem na konci dvacátého století nabývá jízdní 

kolo u svých příznivců opět na významu. K oblibě cyklistiky přispívá velkým dílem také 

horské kolo a obrovská síť cyklostezek v některých zemích. 

3.1 Aktuální situace na trhu s koly 

V posledních letech prožívá cyklistika velký boom a to nejen ve světě, ale také 

v České republice. K tomuto trendu značnou měrou napomáhá vývoj nových technologií, 

které umožňují vznik nových typů kol. Jedná se například o nová 29 palcová kola a také 

elektrokola, která mohou být využívána i méně fyzicky zdatnými jedinci nebo 

handicapovanými či staršími lidmi. Ke klasickým horským kolům také přibývají kola treková 

a po delší odmlce se na scénu vrací také lehokola. Pro spotřebitele znamená bohatá nabídka 

různých typů a variant kol pouze jedno. Při výběru kola se nemusí přijímat žádné kompromisy 

a každý má možnost zvolit si kolo podle svých představ a potřeb. Současně je možno pořídit 

si kolo české nebo zahraniční výroby.  

3.1.1 Dovoz, výroba a prodej kol v Evropě 

Do roku 2011 byla situace na trhu s koly víceméně optimální. Ovšem hospodářská 

krize, která postihla různá odvětví, zasáhla také sektor kol v Evropě. V roce 2012 došlo 

k poklesu dovozu, výroby i prodeje kol. K poklesu v tomto odvětví přispěly také nepříznivé 

klimatické podmínky. Na jaře pršelo a léto přišlo příliš pozdě.  V souvislosti s 

probíhající hospodářskou krizí a s přispěním špatného počasí došlo k tomu, že všechny 

ukazatele skončily v červených číslech s výjimkou prodeje elektrokol.  

Také v roce 2013 nedošlo ke změně. V souvislosti s dlouhou zimou a studeným jarním 

i letním počasím nenastal obrat k lepšímu. Je to již třetí rok v řadě, kdy počasí brzdí tržby. 

Podnikání s koly výrazně ovlivňuje počasí, které je v posledním období nestandardní, zřejmě 

v souvislosti s globálním oteplováním planety. A to je významný prvek, který je nutno vzít 

v úvahu při plánování zdrojů a logistiky. 
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Výroba v Evropě  

Výroba kol v roce 2012 v Evropě klesla a přesunula se do jiných především 

východních zemí. Hlavní výrobci jako je německá společnost Pantherwerke přesunula svou 

výrobu do Litvy a do České republiky a další německá společnost Prophète pak přesunula 

výrobu do Rumunska a do Indie. Pokles výroby jízdních kol v Evropě dosáhl v loňském roce 

cca 4,2%, což je přibližně 11,5 milionů kusů.  

Domácí výroba a dodávky 

Také domácí výroba zaznamenala v minulém období pokles. Data, která jsou uvedena 

v tabulkách, z nichž nejdůležitější je prodej - lépe řečeno domácí dodávky do všech 

distribučních kanálů ve 27 členských státech Evropské unie, vykazují snížení objemu. Tyto 

prodeje klesly přibližne o 1,3 milionů kusů na 18,6 milionů nově dodaných jízdních kol. To je 

pokles o 6,5% ve srovnání s celkovým počtem pro rok 2011, jak je možné vidět v Tab. 3.1 a 

Tab 3.2 (www.bike-eu.com, 2014). 

Tab. 3.1 Dovoz kol ze zemí mimo Evropu (v jednotkách) 

Země 2012 
Průměrná hodnota za 

jednotku 
2011 

Průměrná hodnota za 
jednotku 

Belgie * 540 456 € 173.97 661 787 € 112.71 

Bulharsko 34 477 € 12.02 35 600 € 11.51 

Česká republika 121 520 € 237.61 155,154 € 183.55 

Dánsko 311 700 € 159.15 288 726 € 215.91 

Estonsko 21 770 € 117.32 20 389 € 55.61 

Finsko 155 983 € 109.82 179 170 € 110.67 

Francie 212 217 € 166.39 228 390 € 127.11 

Irsko 148 503 € 74.08 79 364 € 85.17 

Itálie 277 631 € 144.24 378 934 € 120.53 

Kypr 7 246 € 55.09 14 441 € 44.65 

Litva 6 984 € 75.99 27 452 € 39.92 

Lotyšsko 9 811 € 117.56 19 204 € 58.70 

Maďarsko 46 671 47,34 67 219 € 32.10 

Malta 849 € 64.21 323 € 127.92 

Německo 1 086 474 € 167.23 1 032 112 € 137.51 

Nizozemí 1 000 340 € 195.50 1 011 141 € 192.05 

Polsko 224 393 € 82.36 218 156 € 84.47 

Portugalsko 62 052 € 102.70 63 630 € 66.35 

Rakousko 171 287 € 132.34 183 524 € 119.61 
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Rumunsko 63 043 € 24.33 48 587 € 17.53 

Řecko 83 121 € 77.50 86 295 € 79.75 

Slovensko 12 145 € 82.40 17 563 € 51.04 

Slovinsko 26 925 € 175.47 34 616 € 137.90 

Španělsko 268 885 € 157.36 320 128 € 139.18 

Švédsko 347 945 € 120.67 339 814 € 106.18 

Velká Británie 2 919 653 € 93.77 3 002 488 € 87.34 

Celkem* 8 162 090 € 132.30 8 514 207 € 97.81 
*Obsahuje údaje pro Lucembursko  

Zdroj: Eurostat 

Tab. 3.2 Prodej a výroba kol v evropských zemích (v tisících) 

  Domácí prodej (v tisících) Produkce kol (v tisících) 

Země 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Belgie 480 468 382 150 109 382 

Bulharsko 240 240 110* 438 642 752* 

Česká republika 340 479 324* 435 361 283* 

Dánsko 500 498 500 40 23 20 

Estonsko 20 34 40* n.a. 0  0  

Finsko 300 330 285 15 27 27 

Francie 3 031 3 200 2 917 845 900 819 

Irsko 60 95 85 8 0 0 

Itálie 1 771 1 700 1 652 2 489 2 430 2 195 

Kypr 30 30 25* n.a. 0 0 

Litva 50 115 60* 330 326 305* 

Lotyšsko 30 34 30* n.a. 0  0 

Lucembursko 5 5 5 n.a. 0 0 

Maďarsko 240 240 200* 430 387 350* 

Malta 8 12 10 n.a. 0  0 

Německo 3 910 4 050 3 97 2 220 2 290 2 210 

Nizozemí 1 186 1 171 1 039 1 200 1 200 1 200 

Polsko 600 582 992 760 867 900* 

Portugalsko 250 320 250* 700 782 700* 

Rakousko 440 444 448 210 191 205 

Rumunsko 375 375 100* 380 422 537* 

Řecko 180 300 300* 100 133 130 

Slovensko 180 300 208* 350 306 207* 

Slovinsko 65 65 60* 3 5 3 

Španělsko 750 780 655 398 403 370 

Švédsko 530 500 525 120 120 115 

Velká Británie 3 400 3 580 3 482* 25 40 40 

Celkem 18 556 19 768 18 654 11 636 11 822 11 467 
*Odhad 

Zdroj: Bike Europe Market Reports, COLIBI 
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3.1.2 Cyklistický trh v České republice 

V souvislosti s postupným zlepšováním technické infrastruktury pro klasická jízdní 

kola a díky systematickému budování sítí cyklostezek jak ve městech tak i mimo ně, poptávka 

po různých typech jízdních kol v České republice stoupla. Na druhou stranu, vzhledem k 

nízkému celostátnímu zájmu téměř na všech úrovních, trh e-mobilit včetně e-kol stagnuje. 

Vývoz jízdních kol (leden - červen 2012)  

Seznam tradičních zahraničních zákazníků jízdních kol byl v posledních letech 

poměrně stabilní. Je tvořen firmami z Německa, Nizozemska, Rakouska, Slovenska a Polska. 

Kromě těchto zemí existuje dalších 34 zemí na českém vývozním seznamu, převážně z EU.  

Nicméně jsou tam i země z jiných kontinentů, jako například z USA, Austrálie, 

Japonska, Nového Zélandu a Ruska. V prvním pololetí roku 2012 vývoz dosáhl 47,927 

milionů eur, z nichž 3 země - Německo, Nizozemsko a Rakousko, má podíl 76% z celku, s 

celkovým počtem 234 794 vyvezených jízdních kol a při průměrné vývozní ceně ve výši 203 

eur. 

Dovoz jízdních kol a rámů (leden - červen 2012)  

Tchaj-wan, Německo a Čína patří mezi země, které vyvážejí do České republiky po 

mnoho let. Firmy z dalších 21 zemí doplňují tyto hlavní dodavatele. Celková hodnota 

dovezených kol mezi lednem až červnem 2012 byla 31 619 milionů eur. Z toho podíl Tchaj-

wanu je 67% z 116 456 dovezených jízdních kol. Průměrná cena je 273 eur za kus.  

Dominantním dovozcem rámů je Čína s 79% z celkového objemu dovážených 34 912 

kusů a o celkové hodnotě 0.885 milionů eur. Devět dalších zemí se podílí na dovozu rámů 

kol. Rámy jízdních kol jsou exportovány do 12 zemí v celkovém množství 756 kusů. Většina 

zákazníků se nachází v Německu. Celková hodnota činila 0,118 milionů eur. 

E-kola  

Celková hodnota dovezených elektrických kol do České republiky v roce 2011 činila 

3,81 milionů eur. Čína má největší podíl na dovozu s 87%. E – kola dováží ještě dalších 9 

zemí. V roce 2011 vývoz z České republiky dosáhl 5,38 milionů eur a šel do Německa, 

Holandska, Švýcarska a dalších 15 zemí. Největší počet kol bylo vyvezeno v květnu 2011.  
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V roce 2012 byl zaveden přesnější monitorovací systém dovozu a vývozu jízdních kol 

ohledně výkonu motoru kol. E-kola s výkonem až 250W a vyšší jsou sledovány odděleně. I v 

tomto pololetí Čína zůstala lídrem v oblasti dovozu e-kol s výkonem 250W. S celkovým 

počtem 5872 e-kol v této kategorii byla dovezena z Číny s průměrnou cenou 303 eur a o 

průměrné hmotnosti asi 25 kg. V případě Číny se procento dovozu nezměnilo. 

Ostatní dovozci jsou z Nizozemí, Německa, Polska, Slovenska, Nového Zélandu a 

Tchaj-wanu. Pokud jde o vývoz e -kol z České republiky, vede Nizozemsko, kde bylo 

vyvezeno 93 % kol v kategorii 250W. V kusech to je celkem 3189 e-kol v celkové hodnotě 

1,86 milionů eur. Mezi další exportní země patří Německo, Polsko, Slovensko, Nový Zéland a 

Tchaj-wan. E - kola s výkonem nad 250W jsou dovážena do České republiky v poměrně 

omezeném množství, protože z právního hlediska jejich použití spadá pod stejná pravidla jako 

motocykly. 

V první polovině roku 2012 bylo z Číny dovezeno 1044 kol, 207 kol z USA a několik 

kol z Německa, Koreje a ze Slovenska. Dovozní ceny se pohybovaly mezi 300 - 400 eury. 

Jízdní kola s výkonem nad 250W se vyváží do Švýcarska, USA, Slovenska, Dánska, Ruska, 

Norska, Belgie a dalších 6 zemí. Celkem 5131 kol bylo vyvezeno v celkové hodnotě 5,232 

milionů eur s průměrnou vývozní cenou nepatrně vyšší než 1 000 eur za kolo (www.bike-

eu.com, 2013A). 

3.1.3 Výrobci jízdních kol v ČR 

Jak již bylo výše zmíněno také tuzemský trh s jízdními koly v posledních dvou letech 

kvůli hospodářské krizi a nepříznivému počasí klesá. Lidé se bojí utrácet, nakupují 

v maloobchodech méně výrobků a obchodníci vykazují menší tržby. Pokles tržeb je však 

méně výrazný, protože podle statistik se zvýšil podíl dražších modelů jízdních kol. 

Tuzemským výrobcům a montérům jízdních kol se přitom v posledním období dařilo, 

avšak hlavně díky exportu do západoevropských zemí. Česko se tak zařadilo do první desítky 

největších producentů bicyklů v EU. Podle statistik evropské asociace výrobců jízdních kol 

Colibi však v roce 2011 tuzemská produkce jízdních kol klesla ze 435.000 bicyklů na 

361.000.  

V ČR působí přibližně deset výrobců jízdních kol. Největší z nich vyrábějí zhruba 

100.000 kol ročně a produkce nejmenších firem čítá 5000 bicyklů. Mezi hlavní výrobce patří 
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společnosti Bike Fun International (BFI), BPS Bicycle, 4EVER bikes či Master Bike, které 

mají závody v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, kde má výroba kol dlouholetou 

tradici. 

Tuzemští výrobci výrazně zvyšují také produkci elektrokol, která se stala hitem 

zejména na západoevropských trzích. Mezi významné výrobce elektrokol patří například 

šumperská společnost BPS Bicycle (www.denik.cz, 2013). 

Česká republika stále patří mezi 10 největších výrobců jízdních kol v EU. Většina 

produkce je soustředěna ve vlastnictví holandského Bike Fun International (značky - 

Superior, Rock Machine), rakouského BPS Bicycle, německého Panther vlastnícího 

MasterBike a ryze českou firmu 4EVER, Duratec a Bohemia Bike (se značkou LeaderFox). 

Trh kol se zaměřuje na horská a trekkingová jízdní kola, kde hlavní značky jsou 

Cannondale, Cube, Duch, GT, Kelly, Scott a Trek jsou přítomny spolu s místními výrobci 

jako Amulet nebo Apache. Některé značky budují své vlastní sítě prodejen, vedeny  

Specialized Concept Store, Giant Store, a Cyklo Point od Meridy. Také známá značka Author 

má svůj velký "obchod v obchodě". Další nápadné české značky jsou Rubena - pláště a duše, 

Equinox silniční kola a Remerx – výrobce zapletených kol a ráfků. 

3.1.4 Současný trend 

Nejprodávanějšími koly jsou 29 palcová MTB kola. Polovina všech kupujících v této 

sezoně dává přednost právě jim. Podobně jako u tohoto trendu, celoodpružená MTB kola 

poráží hard-tails kola (s pevným rámem).  

Novým trendem na tuzemském trhu jsou také e-kola. Česká republika je asi 2 roky 

popředu před ostatními státy bývalého "východního bloku" v počtu prodaných e-kol na 

obyvatele. V současné době existuje více než 15 místních značek e-kol. 

Ve střední cenové kategorii horských a trekkingových kol je populární také 

internetová distribuce. Online nakupování je používáno i pro distribuci e-kol, kde však může 

být nedostatek znalostí koncových uživatelů pro ně nebezpečný. Hypermarketová distribuce a 

distribuce sportovních řetězců se svými privátními značkami jsou výrazně méně populární 

(www.bike-eu.com, 2013B) 
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3.2 Charakteristika Paul Lange – Ostrava s.r.o. 

Mezi významné distributory kol patří také Stuttgartská firma Paul Lange & Co. Její 

pobočka v Česku – dceřiná firma Stuttgartské firmy Paul Lange & Co byla založena v roce 

1991 v Praze. O rok později byla společností uspořádána první výstava v Československé 

federativní republice. Česká dceřiná společnost je již od svého založení zástupcem značky 

SHIMANO a PRO. Navíc je firma Paul Lange & Co jediným oficiálním distributorem 

produktů značky Shimano na českém trhu, což je její silnou stránkou.  

V Ostravě firma otevřela svou pobočku v roce 1996 a hned další rok zde otevřela první 

Shimano servisní centrum v české republice. Firma jako první začala operovat na B2B trhu a 

patří mezi výhradní distributory mnoha dalších značek. Jedná se o značky Shimano, Pearl 

izumi, Elite, Ridley, Vredestein a další. Každým rokem se společnost účastní mnoha výstav a 

show v České republice.  

Mezi další silné stránky firmy patří globální podpora od mateřské společnosti ve 

Stuttgartu. Ostravská pobočka má přístup k mnoha výhodám v podobě marketingu, 

společných skladů, logistiky a placení. Po dobu patnácti let je dodavatelem číslo jedna na 

českém trhu s širokým portfoliem produktů. Ve společnosti navíc pracuje zkušený a 

profesionální tým (www.paul-lange.cz). 

Společnost Paul Lange Ostrava vybírá každoročně různé dodavatele cyklistického 

vybavení. Cyklistických komponentů je mnoho, ale pro tuto diplomovou práci byla zvolena 

oblast týkající se dodavatelů cyklistických světel. Metody výběru dodavatelů, které jsou 

používány ve firmě Paul Lange, jsou různé. Jednou z nejčastěji používaných metod ve firmě 

je však metoda prostého pořadí. Tato metoda spočívá v pouhém přiřazení známky 1 až n (kde 

n je množství dodavatelů) kriteriím. Nejvhodnější dodavatel dostane u kritéria známku 1. 

Následně se známky všech kritérií sečtou a dodavatel s nejnižší hodnotou součtu je pro firmu 

nejvhodnější.  

V případě mé diplomové práce však bude využita odlišná metoda výběru dodavatele a 

to metoda AHP. Cílem je sestavit žebříček kritérií, která nejvíce ovlivňují výběr dodavatele a 

následně vybrat nejvhodnějšího kandidáta na dodávky světel pro letošní rok. Firma podle 

svých preferenčních požadavků zúžila výběr počtu dodavatelů na 5 uchazečů. Dále stanovila 

kritéria, která by se ve výzkumu měla objevit. Dodávka komponentů by se měla týkat 2 000 

kusů cyklistických světel. Výsledkem diplomová práce, za použití metody AHP, by mělo být 
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určení dodavatele cyklistických světel, který by byl pro firmu nejlepší. Firma se bude při 

výběru dodavatele řídit jak touto diplomovou prací, tak údaji své vlastní analýzy.  

3.3 Charakteristika dodavatelů cyklistických světel 

Cyklistická světla jsou nezbytnou pomůckou pro každého cyklistu. Podle zákona by je 

měl mít každý cyklista, proto by se jejich výběr a koupě neměl podceňovat. Sortiment 

cyklistického osvětlení je velký a ceny se pohybují od pár desítek korun až po několik stovek.  

Záleží na použitém materiálu, odolnosti a svítivosti. V dnešní době jsou nejmodernější LED 

svítilny, které jsou úspornější, a také mají větší svítivost. Mezi předvybrané dodavatele 

cyklistických světel patří tyto světové společnosti. 

D-LIGHT 

Značka D-LIGHT spadá pod společnost Chance Good Enterprise Co., Ltd., která se 

nachází ve městě Changhua na Taiwanu. Společnost byla založena v roce 1983, kdy začala 

s výrobou časových spínačů. V roce 1992 vyrobila společnost první blikající LED zadní 

světlo. Od té doby společnost navrhuje a vyvíjí světla nejvyšší kvality. Hlavním trhem pro 

společnost je Evropa, Austrálie a Japonsko.  

Světla D-light svou konstrukcí oslovují širší segment trhu, který není omezen pouze na 

cyklisty, nebo outdoorové nadšence. Se stylovým designem se ztotožňují osobnosti, které 

ocení originalitu, vitalitu a průkopnický způsob života. Inteligentní design v kombinaci 

s originálním materiálem vytváří dokonalou harmonii mezi inovativní technologií a 

atraktivním designem při nízké ceně a energetické účinnosti. 

Světla této značky se zaměřují na střední segment uživatelů. Při výrobě vycházejí 

z technologických znalostí firmy INFINI, ale kvalita světel značky D-LIGHT doposud 

nedosahuje takové úrovně. 

Kvůli většímu důrazu na bezpečnost a pohodlí spotřebitelů společnost od roku 1983 ve 

svém středisku výzkumu a vývoje testuje kvalitu světel, optiku, zdroj světla, spotřebu energie, 

intenzitu a bezpečnost. A to podle platných norem ke garantování kvality produktu 

(www.dlight.com.tw) 
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SMART 

Společnost SMART Co., Ltd. byla založena v roce 1993. Ve stejném roce se firma 

zúčastnila Milánské show a překvapila zákazníky z mnoha zemí se svým halogenovým 

světlometem a LED světly pro jízdní kola. Prodej výrobku SMART je od té doby na vzestupu. 

Značka si brzy mezi uživateli vybudovala dobrou reputaci, kterou podložili heslem „Dobrou 

kvalitu nelze kopírovat“. 

Společnost ke své práci využívá globální konstrukční tým, včetně projektantů z Nizozemí, 

USA, Německa a Taiwanu. Díky kvalitním materiálům jsou jejich výrobky velmi odolné, 

žádané a především praktické pro současné cyklisty. 

Díky intenzivnímu výzkumu a vývoji získaly jejich výrobky certifikáty kvality od 

německého institutu pro kvalitu světel. E1, E6, E4 a E4A (www.smart-light.com.tw). 

Typickým produktem této značky jsou světla halogenová a světla na dynamo. Jejich 

design je klasický, použitelný především pro cyklistická kola ve městě. Nedostatkem těchto 

světel jsou chybějící inovativní prvky.  

INFINI 

Výrobce cyklistických světel INFINI byl založen v roce 2005 na Taiwanu. 

Charakteristickými rysem těchto světel je elegance, mladistvost, jsou moderní i módní. 

V mnoha ohledech INFINI ztělesňuje individuální přání, pocity a názory jejich módou 

hnaných jezdců. Ačkoliv INFINI patří k užší světové špičce, společnost stále usiluje o 

propojení módy s hlubokou vášní pro sport, který se v posledních několika letech těší 

rychlému růstu. 

Pro INFINI cyklistika není pouze sport, ale i životní styl. Ať už se jedná o free style, 

jízdu v ulicích, na cestách, či v horách (www.infini.tw). 

Značka INFINI vyhrála i spoustu ocenění: 

 2005 LUXO product won the G-Mark International Design Award in Japan. 

 2006 LUXO product won iF product design awards of Germany. 

 2006 LUXO product won Red Dot awards of Germany for product design. 

 2006 LUXO product won iF Gold Award. 

 2007 AIRY product won iF product design awards of Germany. 
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 2008 LUXO product won International Design Excellence Awards in USA  

Produktem této společnosti jsou cyklistická světla hi-end quality, která jak designem, 

tak svou funkčností patří k tomu nejlepšímu na trhu. Ovšem velkoobchodní cena jednoho 

světla patří k nejdražším a pohybuje se mezi 25 - 30 $. 

Q- LITE 

Založení společnosti Q-LITE se datuje do roku 1997 na Taiwanu. V roce 2002 byl 

vystavěn nový výrobní závod v Číně a v roce 2004 společnost získala schválení ISO 9001. 

Oddělení výzkumu a vývoje má bohaté zkušenosti a kvalifikaci a vždy se snaží 

používat nejnovější technologické postupy, aby vyrobilo inovativní produkty. Přitom se řídí 

heslem „poctivost, kvalita, soulad, inovace“, z toho důvodu se řídí předpisy ISO. Přísně 

kontroluje vše ve výrobním postupu, od použitých surovin, přes výrobu až expedici, aby 

všechny modely prošly přes CE certifikáty bez jakýchkoliv problémů. 

Navíc některé modely byly schváleny v Německu „ K-MARK“, ve Francii „PL“ a ve 

Velké Británii „ BL“. Tudíž jejich kvalita je trvalá (www.q-lite.com.tw). 

Světla této značky mají výrazně nižší cenu a tomu také odpovídající menší kvalitu. 

Velkoobchodní cena setu cyklistických světel se pohybuje mezi 3 - 5 $. 

GUEE 

Společnost sídlí na Taiwanu. Od roku 2010 je GUEE známý pro svá jednoduchá, ale 

výrazná LED osvětlení a bezpečnostní produkty pro cyklisty. Jejich cílem je, aby produkty 

byly uživatelsky přívětivé, rafinované a jedinečné. 

Firma GUEE se snaží chránit životní prostředí, proto všechny výrobky procházejí 

přísnou ekologickou kontrolou. 

Společnost je velmi hrdá na to, že světlo GUEE COB-X je vítěz 2014 Taipei Cycle d&i 

- ocenění pořádané IF. COB-X je lehký, dobíjející zelený produkt. K nainstalování není 

potřeba nářadí, má vestavěnou baterii a dobíjí se rychlostí     hodiny pomocí micro USB 

(www.guee-intl.com). 
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 Při výrobě světel značky GUEE se používají nejkvalitnější japonské „Nichia“ LED 

diody. Oproti předchozím výrobcům je používán jiný styl uchycení na kolo a to za pomocí 

gumové přezky. Design těchto cyklistických světel je velmi inovativní.   
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4 Metodika výzkumu 

4.1 Téma 

Protože cílem této diplomové práce je pomoci firmě Paul Lange Ostrava při 

rozhodování o výběru vhodného dodavatele cyklistických světel, bude nutno sestavit žebříček 

hlavních kritérií a pomocí výpočtu zjistit, která mají největší váhu při rozhodování. Totéž je 

nutno zjistit u jednotlivých subkritérií. Násobením vah hlavních kritérií a vah subkritérií 

získáme globální váhy, které nejlépe dokazují sílu jednotlivých kritérií při výběru dodavatele.   

4.1.1 Plán výzkumu 

Výzkum bude proveden za pomoci jedné z metod vícekriteriálního rozhodováním, 

metody AHP. Současně bude ve spolupráci se zaměstnanci firmy Paul Lange Ostrava, kteří 

poskytnou relevantní informace, sestaven žebříček nejdůležitějších kritérií. Na základě těchto 

údajů a za použití výpočtů metody AHP pak bude vybrán nejvhodnější dodavatel 

cyklistického osvětlení.   

4.2 Základy vícekriteriálního rozhodování 

Vícekriteriálnost představuje podstatný rys rozhodování nejen v oblasti ekonomiky, 

ale i v jiných oblastech např. v oblasti sociální, politické, vojenské apod. Rozhodovacími 

procesy se nejčastěji rozumí procesy řešení problémů s více než jednou možností řešení. 

Řešením vícekriteriální rozhodovací úlohy se rozumí postup, který vede k nalezení 

„optimálního“ stavu systému vzhledem k více než jednomu uvažovanému kritériu. Takový 

postup se nazývá rovněž vícekriteriální optimalizace. Vzájemně provázané činnosti tvořící 

náplň rozhodovacích procesů lze zařadit do několika fází. První z nich je formulace a 

stanovení cílů rozhodovacího problému, následuje volba kritérií pro rozhodování, dále tvorba 

souboru variant řešících daný problém, zhodnocení důsledků variant vzhledem 

k rozhodovacím kritériím, pak stanovení důsledků variant při změnách vnějších podmínek a 

v závěru přichází konečné rozhodnutí, tj výběr varianty (variant) řešení problému (Ramík, 

1999). 
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4.2.1 Prvky vícekriteriálního rozhodovacího procesu 

Cíl rozhodování je chápán jako budoucí stav systému (okolí rozhodovatele) 

vyplývající z nutnosti uspokojit určité potřeby nebo plnit jiné funkce. Cíle se má dosáhnout 

realizací některé z variant rozhodování. Cíl rozhodování je obvykle hierarchicky rozložen do 

dílčích cílů, které se transformují do podoby rozhodovacích kritérií (Ramík, 1999). 

Rozhodovací kritéria mohou mít různou povahu od fyzikálních, technických nebo 

technologických měřitelných vlastností, přes ekonomická kritéria vyjadřovaná peněžními 

jednotkami až k neměřitelným subjektivním kritériím typu krása, vůně, morálka aj. Někdy je 

u kriterií dále rozlišováno, zda existují nezávisle na naší vůli – v tom případě se jedná o 

charakteristiky, eventuálně vlastnosti, jindy jsou kritéria úmyslně vytvářena – pak se hovoří o 

atributech. Základem pro stanovení souboru kritérií je soubor dílčích cílů řešení 

rozhodovacího problému. Některé dílčí cíle se však netransformují do podoby kritérií, nýbrž 

do omezujících podmínek k redukci souboru rozhodovacích variant (Ramík, 1999). 

Variantami mohou být nejrůznější prvky, které má smysl vzájemně porovnávat, nebo, 

v užším kontextu, přicházejí v úvahu pro výběr v určitém procesu rozhodování. 

Subjektem rozhodování může být jednotlivec nebo skupina jednotlivců (podnik, 

instituce apod.), která rozhoduje. 

Protipólem subjektu rozhodování je objekt rozhodování, který představuje systém, 

v němž je formulován rozhodovací problém, cíl, kritéria a varianty rozhodování. 

Důsledky variant vyjádřené jako hodnoty kritérií jsou buď jednoznačné, nebo závisejí 

na stavech světa (stavech systému, scénářích apod.). Ty jsou chápány jako vzájemně se 

vylučující stavy té části okolí rozhodovacího systému, která je mimo kontrolu rozhodovatele. 

Náhodné faktory okolí se obvykle považují za (diskrétní) náhodné veličiny určující stavy 

světa (Ramík, 1999). 

4.2.2 Klasifikace rozhodovacích procesů 

V souladu se zavedenou klasifikací se rozlišují v rozhodovacím procesu 3 hlediska. 

Prvním typem je rozhodování za jistoty, ve druhém případě se jedná o rozhodování za rizika a 

třetím typem je rozhodování za nejistoty. Přitom rozhodování za rizika se odlišuje od 

rozhodování za nejistoty podle toho, zda je známo příslušné pravděpodobnostní rozdělení, 
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nebo jej alespoň v principu je možno zjistit. Pokud rozdělení pravděpodobnosti není známo a 

nelze jej ani zjistit, jedná se o rozhodování za nejistoty (Ramík, 1999). 

4.2.3 Metody vícekriteriálního rozhodování 

Základními přednostmi metod vícekriteriálního rozhodování je to, že umožňují 

rozhodovateli posoudit různé varianty řešení. Celý proces hodnocení variant se pak stává 

transparentním, reprodukovatelným a jasným i pro jiné subjekty.  (Fotr, Švecová a kolektiv, 

2010, str. 163). Podle toho jaká informace o preferencích kritérií, resp. variantách je 

k dispozici, je možné metody vícekriteriálního rozhodování rozčlenit následovně: 

Metody s nominální informací o kritériích 

Jedná se o metody s nominálními informacemi o kritériích, tzn., že jsou známé jen 

jména – názvy kritérií, informace o preferencích ale nejsou k dispozici. V této situaci se 

nejčastěji používá technika stejné důležitosti, kdy kritéria při nedostatku informací 

považujeme za stejně důležitá (to se týká ordinálních kritérií), eventuálně jim přiřadíme stejné 

váhy (u kardinálních kritérií). Odlišný přístup nabízí metoda aspirační úrovně (Ramík, 1999).  

Metody s ordinální informací o kritériích 

Jedná se o metody s ordinálními informacemi o preferencích kritérií, kdy je známé 

pořadí jednotlivých kritérií. Jsou to například metody párového porovnání, které jsou 

založeny na principu využití ordinální informace uložené v párovém porovnání dvojic kritérií 

ke stanovení vah kritérií (Ramík, 1999). 

Metody s kardinální informací o kritériích 

Metody s kardinálními informacemi o kritériích (pokud je možné kromě pořadí kritérií 

přinést i informaci o intenzitách významností jednotlivých kritérií, např. pomocí bodů, může 

vyšší spontánní vlastnost lineárně rostoucích vah zreálnit bodovací metoda, která transformuje 

bodové ohodnocení důležitosti kritérií do podoby váhového vektoru a Saatyho metoda 

kvantitativního párového porovnání, která odvozuje váhový vektor z informace o odhadu 

poměru vah, které stanoví přímo uživatel), (Ramík, 2009).  

Kritéria představují hlediska, podle kterých jsou varianty posuzované. Je možné je 

klasifikovat podle povahy (maximalizační a minimalizační), podle kvantifikovatelnosti 

(kvantitativní a kvalitativní). Kvantifikovaná kritéria je možné uspořádat do kriteriální matice. 
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Při řešení úloh pomocí metod vícekriteriálního hodnocení variant se zpravidla musí poznat 

upravená (normalizovaná) kritériální matice hodnocení variant X (kde     vyjadřuje 

hodnocení i-té varianty podle j-tého kritéria), vektor vah w (kde    je normalizovaná váha j-

tého kritéria). V uvedené matici X sloupce odpovídají kritériím (   až   ) a řádky 

hodnoceným variantám (   až   ). Kriteriální matice a vektor vah mohou vypadat 

následovně: 
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   (4.1) 

Pro výpočty a porovnání je žádoucí, aby zadané hodnoty kritérií     byly 

normalizované do jednotkového intervalu tzn., aby      [0;1]. Všeobecně se tyto hodnoty 

dají získat z částečných funkcí utility (užitečnosti) takto,           . Metod na normalizaci 

kritérií je několik (např.: metoda váženého součtu, metoda TOPSIS, metoda AHP.) 

4.3 Analytický hierarchický proces – AHP 

AHP neboli analytický hierarchický proces je jedním z vhodných prostředků 

multikleriálního rozhodován resp. hodnocení. Úlohou vícekriteriálního hodnocení variant je 

především nalezení optimální (nejlepší) varianty a uspořádání variant od nejlepší po nejhorší.  

(Roháčová, Marková, 2009). 

Metoda AHP je založena na vrozené lidské schopnosti využívat informace a 

zkušenosti k odhadu relativních důležitostí prostřednictvím párových srovnání. Tato srovnání 

jsou používána ke konstrukci poměru vah v různých dimenzích a to jak hmotných tak 

nehmotných. Uspořádání dimenzí v hierarchické nebo síťové struktuře umožňuje 

systematický postup k organizaci základních úvah a intuicí za pomoci rozdělení problému do 

menších součástí. AHP tak vede od jednoduchých párových srovnání k prioritám v hierarchii 

(Saaty, 2006).  
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Nejčastěji jsou jednotky uspořádány od obecných a méně kontrolovatelných k 

přesnějším a kontrolovatelným. Od časových horizontů a scénářů původního problému se 

dostaneme k zástupcům, dále k záměrům a koncepcím. Poté se dopracujeme k těm, kteří jsou 

ovlivněni rozhodnutím a k jejich záměrům i koncepcím. Nakonec struktura vytváří 

alternativní výsledek predikce nebo dostupných možností v prioritním rozhodnutí. 

Jednoduché scénáře tak mohou mít méně komplikovanou strukturu. (Saaty, 2006). 

Analytický hierarchický proces (AHP) umožňuje připravit účinná rozhodnutí ve 

složitých situacích, zjednodušit a zrychlit přirozený proces rozhodování. AHP je metodou 

rozkladu složité nestrukturované situace na jednodušší komponenty – tvz. hierarchický 

systém. Dále pomocí subjektivních hodnocení párového porovnání tato metoda přiřazuje 

jednotlivým komponentám číselné hodnoty, které vyjadřují jejich relativní důležitost. 

Syntézou těchto hodnocení se pak stanoví komponenta s nejvyšší prioritou, na níž se pak 

zaměří konkrétní akce s cílem získat řešení rozhodovacího problému (Ramík, 1999). 

Teoretický postup metody AHP se skládá ze čtyř kroků: sestavení hierarchie (definice 

cílů, identifikace variant, identifikace faktorů, podle kterých se budou hodnotit varianty, 

stanovení kritérií propojení faktorů a dokončení hierarchie), stanovení priorit (využití 

párového porovnání, hodnocení významnosti podle bodů, opakování postupu pro každou 

úroveň v hierarchii), kombinování a hodnocení (vážené hodnoty variant řešení) a porovnání 

alternativ (výpočet konečných hodnot pro každou variantu a jejich porovnání), (Roháčková, 

Marková, 2009).  

Při vytváření strukturované hierarchie se sestaví systém optimalizace, který se skládá 

z hlavního cílu, ze skupiny kritérií ( subkritérií) a variant. Nejpoužívanější způsob zobrazení 

hierarchie je diagram. Na každé úrovni hierarchické struktury se použije Saatyho metoda 

kvantitativního párového porovnání. První úroveň hierarchie je cíl vyhodnocování (výběr 

nejlepší varianty, uspořádání variant, atd.). Druhá úroveň hierarchie představuje kritéria 

vyhodnocování (Cíl vyhodnocování závisí bezprostředně na tom, jaká kritéria vyhodnocování 

budou použita.). Třetí úroveň hierarchie tvoří subkritéria vyhodnocování. Čtvrtá (poslední) 

úroveň hierarchie se skládá z variant, u kterých užitek závisí na jejich vztahu k hodnotícím 

kritériím a subkritériím, (Jablonský, 2002). Schéma strukturované hierarchie je ukázáno na 

obrázku 4.1. 
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Obr. 4.1 Schéma strukturované hierarchie 

Zdroj: Chan (2006) 

Členění modelu podle hierarchie je důležité z důvodu jednoduššího hodnocení 

výsledků podle kritérií, snadnějšího ověření (pokud hodnocení vyvolají pochybnost), 

přesnějšího smyslového obsahu kritérií a větší shody stanovisek expertů při hodnocení, 

(Roháčková, Marková, 2009, str. 106). 

Určování priorit (hodnocení) je založené na expertním odhadu, při kterém se 

porovnávají vzájemné vlivy faktorů. Stupnice hodnocení má pět základních Stupňů, které jsou 

uvedené v následující tab. 4.1. 

Tab. 4.1 Bodová stupnice s deskriptory 

Počet bodů Deskriptor 

1 Kritéria (i a j) jsou rovnocenné 

3 Slabě preferované kritérium i před j 

5 Silně preferované kritérium i před j 

7 Velmi silně preferované kritérium i před j 

9 Absolutně preferované kritérium i před j 

2, 4, 6, 8 Střední hodnoty mezi dvěma sousedními posouzeními. Jemnější rozdělení 

významu kritérií. 
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Porovnávají se dvě kritéria a velikost preferencí i-tého kritéria vzhledem k j-tému 

kritériu se zapíše do matice párových porovnání        , která je čtvercového řádu      . 

Pro prvky na diagonále matice platí vztah       (každé kritérium je samo sobě rovnocenné). 

Jedná se o reciproční matici, tzn., že pro inverzní prvky matice platí vztah, (Ramík, 1999): 

    
 

   
,      (4.2) 

Údaje o významnosti       jsou hodnoty udávající poměr hodnotícího kritéria 

k dalšímu kritériu. Veličiny     se následně uspořádávají do matice relativních významností S. 

Prvky matice     jsou odhadem podílu vah kritérií    a   , takže platí: 

    
  

  
,            .   (4.3) 

Prvky této matice nebývají zpravidla dokonale konzistentní. Podmínkou relevantního 

hodnocení je však, aby matice byla konzistentní, tzn., aby prvky byly lineárně nezávislé. To 

se posuzuje podle ukazatele konzistentnosti C.R. (consistency ratio): 

     
    

    
 

      

   

    
,     (4.4) 

Kde C.I. je index konzistentnosti (consistency index),      je největší vlastní číslo 

matice, m je počet nezávislých řádků matice, 

      
      

    

 
   .     (4.5) 

R.I. je index náhodnosti (random index), jde o průměrné číslo, které zodpovídá 

různým řádům matice, jeho hodnoty zobrazuje Tab. 2, (Donegan, Dodd,1991), S je 

rozhodovací matice (matice párových porovnání) a v je vlastní vektor matice. 

Tab. 2: Hodnoty indexu náhodnosti pro různé řády kritérií (m) 

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R.I. 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 

Váhy    by se daly odhadnout z podmínky, že matice S by se měla co nejméně lišit od 

matice V, tzn. Minimalizovat součet čtverců odchylek podle následujícího vztahu:  
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      (4.6) 

Když platí podmínka    
 
     . 

Řešením je normalizovaný geometrický průměr matice, 

   
     

 
    

 
 

      
 
     

   

 
 

      (4.7) 

Geometrický průměr řádku je možné vypočítat pomocí Microsoft Office Excel, a to 

prostřednictvím funkce GEOMEAN. Tato funkce bude použita i při výpočtech v praktické 

části. 

Pro správné použití metody AHP je nutné splnit několik hlavních zásad, kde po jejich 

splnění získáme kompletní matici párového porovnání: pokud alternativa    je m-krát 

preferovaná vůči   , potom alternativa    je    -krát preferovaná vůči   , prvky musí být 

porovnatelné, porovnání na nižší úrovni závisí na prvku vyšší úrovně, tzn. tranzitivita, pokud 

bude kritérium změněné, třeba očekávat nové ohodnocení pro novou hierarchii, (Roháčková, 

Marková, 2009). 

Postup metody AHP lze shrnout pro praktické využití jako stanovení hierarchie, 

kvantifikování vah, pro každé kritérium (příp. subkritérium), porovnávání variant podle 

jednotlivých kritérií, z analýzy konzistence (prostřednictvím ukazatele C.R.) a nalezení 

optimální varianty (s nejvyšší hodnotou agregované váhy). 

4.4 Přípravná fáze 

Typ shromažďování údajů 

Výzkum je tvořen primárními i sekundárními daty. Nejdůležitější údaje pro tento 

výzkum jsou tvořeny daty primárními, která byla získána osobním dotazováním respondentů. 

Jedná se o data stavová, jelikož byla shromážděna v jednom časovém okamžiku, a 

kvalitativní, protože zjišťují postoje jednotlivých respondentů. 

  Sekundární data jsou pak tvořena informacemi o jednotlivých dodavatelích získaných 

prostřednictvím  jejich internetových stránek a také z nabídkových katalogů dodavatelů. 
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Vzorek respondentů 

Základní a zároveň také výběrový soubor tvoří kmenoví zaměstnanci firmy PauL 

Lange, kteří zajišťují ve firmě nákup jednotlivých cyklistických komponentů.  

Metoda a nástroj marketingového výzkumu 

Pro výzkum zadaného cíle byla zvolena metoda AHP neboli analytický hierarchický 

proces. Tato metoda se od běžných bodovacích metod liší dodatečnou informací kardinální 

povahy, která vyjadřuje stupeň intenzity platnosti relace, jak již bylo zmíněno v teoretické 

části metodiky výzkumu. 

Na základě poznatků a podkladů, získaných studiem odborných knih, byl vytvořen 

záznamový arch, viz příloha č. 1. Záznamový arch byl rozdělen na pět částí. Jednu část tvořila 

hlavní kritéria a další čtyři části tvořila subkritéria. V každé z částí pak byla kritéria 

porovnávána vzájemně mezi sebou.  

Jednotlivá kritéria a subkritéria byla sestavena za účasti a odborné pomoci 

kompetentního zaměstnance firmy Paul Lange.  Metoda AHP byla zvolena z toho důvodu, že 

se jevila jako nejvíce vhodná pro zjištění požadovaného výsledku. K tomuto závěru bylo 

přistoupeno po podrobném prostudování knih a publikací, zabývajících se tématem výběru 

dodavatele. 

4.5 Realizační 

Sběr údajů 

Sběr požadovaných údajů se uskutečnil v průběhu jednoho dne ve firmě Paul Lange 

Ostrava. Výzkum byl proveden dne 21. 1. 2014. Informace o jednotlivých dodavatelích byly 

zjišťovány prostřednictvím osobního rozhovoru s kompetentním zaměstnancem firmy, který 

se specializuje na nákup cyklistických světel a s dodavateli těchto komponentů má dlouholeté 

zkušenosti. Další informace pak byly zjištěny z internetových stránek a z nabídkových 

katalogů jednotlivých dodavatelů.  

Připravený záznamový arch byl poté vyplněn zaměstnanci společnosti, kteří se dobře 

orientují v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Tito zaměstnanci se svými preferencemi 

vyjadřovali k různým kritériím, důležitým pro výběr dodavatele. 
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Zpracování shromážděných údajů 

Všechny shromážděné údaje, které byly zjištěny ze záznamových archů, byly následně 

vyhodnoceny pomocí programu Microsoft Office Excel. Prostřednictvím tohoto programu 

byly získané informace zpracovány do podoby konsolidovaných matic a pomocí funkce 

GEOMEAN pak bylo dosaženo požadovaného výsledku. Vyplněné záznamové archy se 

nacházejí v příloze č. 2. 
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5 Analýza výběru dodavatele 

Analýza výběru dodavatele byla provedena pomocí metody AHP. Podkladem pro tuto 

analýzu byly informace, které poskytli jednotliví specialisté na nákup z firmy Paul Lange 

Ostrava. Tito firemní zaměstnanci vyplnili předem připravené záznamové archy, do kterých 

zapsali požadované údaje.  

Firma Paul Lange má v plánu vybrat dodavatele cyklistických světel, který by zajistil 

dodávku v celkovém množství 2000 kusů. Na realizaci tohoto záměru doporučila některé 

dodavatele z Taiwanu. Jedná se o 5 různých variant dodavatelů.  Cílem této kapitoly je 

posoudit uvedené varianty a vybrat dodavatele, který představuje pro firmu největší 

ekonomický přínos. 

Pro řešení úlohy pomocí metody AHP se nejprve sestaví hierarchická struktura 

problému, jak je ukázáno na obrázku 5.1, která se týká výběru nejvhodnějšího dodavatele 

cyklistických světel. 

 

Obr. 5.1 Hierarchická struktura problému 

Dalším krokem, který následuje po vytvoření hierarchické struktury, je kvantifikování 

vah jednotlivých kritérií.  

 

Dodavatelé Subkritéria Kritéria Cíl 

Výběr dodavatele 
cyklistických světel 

Dodavatele D1,D2,...,D6 D-LIGHT 

Logistická L1,L2,...L6 

SMART 

INFINI 

Platební PL1,PL2,PL3,PL4 Q-LIGHT 

Produktová PR1,PR2,...,PR6 GUEE 
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5.1 Kritéria při výběru dodavatele 

V této kapitole jsou podrobně popsána jednotlivá kritéria a dosažené výsledky jsou zde 

uvedeny s vysvětlujícím komentářem.   

5.1.1 Hlavní kritéria 

Níže uvedená tabulka představuje konsolidovanou matici, kde jsou pomocí 

geometrického průměru vypočítány hodnoty jednotlivých kritérií. Váhy jednotlivých kritérií 

jsou vypočítány podílem hodnoty geometrického průměru kritéria a sumou všech 

geometrických průměrů. Do hlavních kritérií při výběru dodavatele byla zařazena kritéria 

dodavatele, logistická kritéria, platební kritéria a kritéria produktu. Tab. 5.1 ukazuje vypočet 

vah a předkládá ukazatele konzistentnosti. 

Tab. 5.1 Konsolidovaná matice 

  1. 2. 3. 4. GEOMEAN váhy (Wi) λmax (SxWi) (SxWi)/Wi 

1. 1 1,191358 0,973647 0,581810759 0,906 21,32% 0,861 4,038 

2. 0,839378 1 1,347608 0,461053956 0,850 19,99% 0,804 4,020 

3. 1,027066 0,742056 1 0,392026341 0,739 17,39% 0,703 4,043 

4. 1,718772 2,168944 2,550849 1 1,756 41,30% 1,657 4,011 

Σ   4,252 100,00% 4,024   
 

Ještě před přijetím výsledků za platné, byl použit vzorec pro výpočet konzistentnosti, 

jak je možno vidět v následující  Tab. 5.2. Výsledná hodnota CR byla 0,9%, to je méně než 

10%, což umožnilo pokračovat ve výpočtech dále a považovat výsledky za validní. Tento 

výpočet byl proveden i u dalších konsolidovaných matic, týkajících se subkritérií a je možné 

je vidět v příloze č. 3. 

Tab 5.2 Ukazatel konzistence 

CR=Ci/Ri 0,90% 

Ci=(λ-n)/(n-1) 0,008067207 
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Hlavní kritéria, která byla zvolena pro výběr dodavatele, jsou uvedena v následujícím grafu. 

 

Obr. 5.2 Hlavní kritéria 

Z výpočtů hlavních kritérií pro výběr dodavatele v Obr. 5.2 bylo zjištěno, že největší 

váhu při rozhodování mají kritéria produktová s 41%. Tento výsledek rozhodně není 

překvapivý, jelikož cílem každé společnosti je prodávat produkty atraktivní pro zákazníky, 

kde je určitě budou nejvíce zajímat vlastnosti produktu a ne jaké vztahy jsou mezi 

dodavatelem a odběratelem. Výsledky na dalších třech pozicích nejsou příliš odlišné. Na 

druhém místě se umístila kritéria dodavatele s 21%, na třetím místě skončila logistická 

kritéria s 20% a posledními kritérii, ale ne bezvýznamnými, jsou kritéria platební s 18%. 

Dále byla okomentována subkritéria, která jsou pro názornost uvedena v grafech a 

která byla seřazena podle umístění jejich hlavního kritéria, jenž je zastřešuje. 

5.1.2 Produktová subkritéria 

První z kategorií, která byla použita při výběru dodavatele, je kritérium produktu. 

Subkritéria tohoto hlavního kritéria představují: vodotěsnost světla, výdrž baterie, svítivost, 

design, množství funkcí a velikost. 
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Obr. 5.3 Produktová subkritéria 

Z Obr. 5.3 je zřejmé, že nejdůležitějším produktovým subkritériem je s 43%, svítivost 

světla. Jedná se o účel světla, proto je tento procentní náskok pochopitelný. U vybraných 

dodavatelů zajišťují svítivost velmi kvalitní LED světla, která mají mnohem větší svítivost, 

než mají světla obyčejná, avšak i zde jsou velké rozdíly. Dalším významným subkritériem je 

výdrž baterie s 22% a ta se u našich dodavatelů výrazně liší, jak bude prezentováno 

v následující kapitole. Třetí pozici obsadil design světel s 12%. V posledních letech totiž 

nejde jen o funkčnost produktu, ale čím dál více je zdůrazňována také estetická stránka 

produktu neboli design, který je pro zákazníky podstatný. Další v pořadí je vodotěsnost světla 

s 9%, protože v dnešní době jsou všechna kvalitnější světla vyráběna jako vodotěsná. Poslední 

dvě pozice se 7% patří subkritériím velikosti a množství funkcí. Ukazatel konzistentnosti 

odpovědí byl v tomto konkrétním případě 3,3%. 

5.1.3 Subkritéria dodavatele 

Další zkoumanou kategorií je samotná stránka dodavatele. U tohoto  hlavního kritéria 

je nutno zjistit, jaká je s dodavatelem komunikace, jaká je jeho spolehlivost, jakou má na trhu 

pověst a jak významné postavení má ve srovnání s ostatními dodavateli. Důležitými 

subkritérii jsou také předešlé zkušeností s dodavatelem a vlastnictví certifikátu ISO. 
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Obr. 5.4 Subktiréria dodavatele 

Prvním subkritériem z dodavatelských kritérií je zavedení ISO norem ve společnosti 

se 40 %. Skutečnost, že dodavatelské firmě byl udělen certifikát kvality ISO, je důležitým 

indikátorem toho, že systémové procesy u dodavatele fungují a tudíž je velký předpoklad 

toho, že dodavatelská firma je stabilní a nebudou vznikat problémy s požadovanými 

dodávkami. Neméně významným kritériem je s 20%, předchozí zkušenost s dodavatelem a na 

to navazující kritérium spolehlivosti s dodávkami, kde je hodnota 17 %. Ostatní subkritéria 

oscilují mezi  7% - 9% a jsou pro firmu méně důležitá. Ukazatel konzistentnosti odpovědí byl 

v tomto daném případě 1,36%. 

5.1.4 Logistická subkritéria  

Součástí hodnocení dodavatele je také další kategorie, týkající se logistických 

schopností. Logistický proces je definován těmito subkritérií: dodací lhůtou, pružností v 

množství i termínech, úplností dodávek, dodacími termíny i dodatečnými službami po 

uskutečnění dodávky zboží.  
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Obr. 5.5 Logistická subkritéria 

Mezi nejvýznamnější logistické subkritérium z obrázku 5.5 patří pružnost v množství 

s 33%. Toto kritérium je pro firmu velmi důležité zejména proto, aby dodavatel dokázal 

rychle reagovat na požadované množství objednávaných produktů. Je důležité zda je schopen 

dodat jak menší množství produktů nebo zda prodává jen velké objemy. Druhým 

nejdůležitějším logistickým subkritériem je úplnost dodávek s 23%. Pro firmu je velmi 

významné, jestli je dodané zboží kompletní. Na třetím místě s 14% je uvedena pružnost 

v dodacích termínech. Nejen pružnost v množství, ale i rychlost reakce na poptávku je pro 

firmy velmi důležitá. Naopak služby po dodávce s pouhými 5% jsou pro firmu téměř 

zanedbatelným subkritériem. Je to zřejmě proto, že jejich dodavatelé se nacházejí převážně 

v zahraničí a dodatečné služby je velmi komplikované zajistit. Ukazatel konzistentnosti 

odpovědí byl v tomto konkrétním případě 2,73%. 

5.1.5 Platební subkritéria 

Poslední zkoumanou kategorií je platební kritérium. Toto hlavní kritérium je 

z hlediska výběru dodavatele pro firmu také velice významné. Jeho subkritéria jsou 

zastoupena  fakturovanou cenou zboží, množstevními rabaty i bonusy a lhůtou splatnosti.   
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Obr. 5.6 Platení subkritéria 

Jak je z obrázku 5.6 patrné, fakturovaná cena a množstevní rabaty mají pro firmu 

stejný význam a obě kritéria dosáhla 32 %. Za nimi se umístilo s 27% kritérium bonusů. Jak 

bonusy, tak i rabaty jsou určitě pro firmu velkým lákadlem při výběru dodavatele, jelikož 

každá firma si klade za cíl dosažení co nejvyššího zisku a výše uvedená subkritéria k dosažení 

tohoto výsledku přispívají.  Lhůta splatnosti s 9% má pro firmu váhu menší, protože lhůty 

splatnosti jednotlivých dodavatelů se od sebe příliš neliší. Ukazatel konzistentnosti odpovědí 

byl v tomto případě 4,02%. 
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5.1.6 Globální váhy 

Pronásobením vah hlavních kritérií společně s jejich subkritérii vznikla tabulka 

globálních vah, která mnohem lépe dokazuje sílu jednotlivých kritérií při výběru dodavatele. 

Viz. tabulka 5.3.  

Tab. 5.3 Výpočet globálních vah 

Hlavní kritéria Váhy Subkritéria Váhy 
Globální 

váhy 
1.       Kritéria dodavatele 
(výrobce) 21,3% A1.  Komunikační schopnosti dodavatele 9,3% 2,0% 

    B1.   Spolehlivost dodavatele 16,9% 3,6% 

    C1.   Pověst dodavatele 7,3% 1,5% 

    D1.  Postavení na trhu 7,1% 1,5% 

    E1.   Předchozí zkušenost s dodavatelem 20,0% 4,3% 

    F1.   ISO normy 39,5% 8,4% 

2.       Logistická kritéria  20,0% A2.  Dodací lhůta 11,9% 2,4% 

    B2.   Pružnost v množství 32,8% 6,6% 

    C2.   Pružnost v dodacích termínech 14,0% 2,8% 

    D2.  Úplnost dodávek v množství a sortimentu 22,8% 4,6% 

    E2.   Termín vyřízení objednávek 13,3% 2,7% 

    F2.   Služby po dodávce 5,2% 1,0% 

3.       Platební kritéria 17,4% A3.  Fakturovaná cena 32,1% 5,6% 

    B3.   Množstevní rabaty 32,1% 5,6% 

    C3.   Bonusy 26,8% 4,7% 

    D3.  Lhůta splatnosti 9,1% 1,6% 

4.       Produktová kritéria 41,3% A4.  Vodotěsnost 8,8% 3,6% 

    B4.   Výdrž baterie 21,7% 8,9% 

    C4.   Svítivost 42,8% 17,7% 

    D4.  Design 12,4% 5,1% 

    E4.   Množství funkcí 7,5% 3,1% 

    F4.   Velikost 6,8% 2,8% 

Σ   100,0% 

 

Z tabulky vyplývá, že některá kritéria, která představovala v rámci své skupiny 

kritérium s velkou váhou, se stala v rámci globálních vah pouze průměrným kritériem a jeho 

váha už nebyla při výběru dodavatele tolik podstatná. Je to zřejmé například u kritéria 

předchozí zkušenosti s dodavatelem, kdy se po pronásobení umístila váha tohoto kritéria až na 

desátém místě. V následující tabulce Tab. 5.4 jsou již kritéria seřazena podle síly jejich vah. 
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Tab. 5.4 Globální váhy (seřazení) 

Subkritéria Globální váhy 

C4.   Svítivost 17,67% 

B4.   Výdrž baterie 8,94% 

F1.   ISO normy 8,41% 

B2.   Pružnost v množství 6,55% 

A3.  Fakturovaná cena 5,58% 

B3.   Množstevní rabaty 5,57% 

D4.  Design 5,13% 

C3.   Bonusy 4,65% 

D2.  Úplnost dodávek v množství a sortimentu 4,55% 

E1.   Předchozí zkušenost s dodavatelem 4,27% 

A4.  Vodotěsnost 3,65% 

B1.   Spolehlivost dodavatele 3,59% 

E4.   Množství funkcí 3,11% 

F4.   Velikost 2,81% 

C2.   Pružnost v dodacích termínech 2,81% 

E2.   Termín vyřízení objednávek 2,65% 

A2.  Dodací lhůta 2,38% 

A1.  Komunikační schopnosti dodavatele 1,98% 

D3.  Lhůta splatnosti 1,58% 

C1.   Pověst dodavatele 1,55% 

D1.  Postavení na trhu 1,52% 

F2.   Služby po dodávce 1,04% 
 

Výše uvedená tabulka představuje kritéria, která byla následně rozdělena do tří skupin. 

A to na kritéria zásadní, jejichž váha je více než 57%, dále kritéria s 34%, která mohou být 

důležitá, pokud není odběratel rozhodnut z předchozího výběru kritérií a nakonec kritéria, 

kterým již firma nepřikládá takový význam a při výběru dodavatele je možné od nich upustit.  

Z tabulky vyplývá, že na prvním místě se umístilo kritérium svítivosti se 17%, které 

bezpodmínečně se světlem souvisí. Svítivost je určitě hlavní funkcí světla a jeho důležitost při 

výběru produktu nemůže být opomenuta. Výdrž baterie, kritérium, které se umístilo na 

druhém místě s necelými 9%, je při výběru z hlediska spolehlivosti rovněž velmi důležité.  

Na třetím místě jsou ISO normy s 8,4%. ISO normy jsou určitě velmi významným 

ukazatelem, který umožňuje dodavatele částečně identifikovat. Pružnost v množství s 6,55% 

je pro odběratele důležité z toho hlediska, zda mu bude umožněno objednání jak velkého 

objemu produktů, tak menšího objemu zboží a zda se menší odběr nějak výrazně neprojeví v 

ceně. Fakturovaná cena se překvapivě umístila až na pátém místě. Je to nejspíše způsobeno 
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tím, že se zákazníci znovu vracejí k sice dražším, ale kvalitnějším produktům, což dokládají 

průzkumy v části charakteristiky trhu. Z tohoto důvodu jsou odběratelé více přístupní 

k nákupu dražších produktů, jelikož nemají obavy, že by je neprodali. Množstevní rabaty, 

s váhou jistě ne náhodě shodnou s fakturovanou cenou, jsou určitě dobrým důvodem při 

rozhodování o výběru dodavatele. Snížení nákladů za nákup v podobě nižší ceny nebo 

umožnění vyššího rabatu může být důležitým hlediskem při výběru dodavatele. Design 

produktu s 5,13%, který se nemusí týkat pouze světel, ale i jiných částí cyklistického 

vybavení, navíc v dnešní době módních trendů, kdy se stále více prosazuje estetická stránka 

výrobku, může být rozhodující při volbě správného produktu a dodavatele. 

Všechna kritéria, označena zeleně, je možno využít i při výběru dodavatele jiných 

cyklistických produktů, než jen světel. 

Prvním kritériem v bílém poli je se 4,65% kritérium bonusů. Následuje úplnost 

dodávek, kdy nesrovnalosti v dodávkách by měly určitě velký dopad na každého dodavatele. 

Předchozí zkušenosti s dodavatelem také dokážou ovlivnit výběr, a v tomto případě se 4,27%. 

Je zajímavé, že pružnost v dodacích termínech se umístila až v nižší části tabulky. Předpoklad 

byl takový, že rychlost reakce dodávek bude mít při výběru podstatnou váhu. 

Kritéria, která jsou označena červeně, výběr dodavatele příliš neovlivní. Jsou to 

kritéria, jejichž váha při rozhodování je nižší než 2%. Nachází se zde například kritérium 

komunikační schopnosti dodavatele, které je uvedeno na prvním místě, dále následují lhůta 

splatnosti, pověst dodavatele, postavení na trhu či služby po dodávce.  

5.2 Výběr dodavatele 

Následující tabulky představují konsolidované matice, kde je pro každé kritérium 

porovnáváno pět dodavatelů. Těchto matic bylo vytvořeno 22 a jejich výsledkem bude pořadí 

dodavatelů, od nejlepšího po nejhoršího. Pro názornost jsou zde uvedeny 3 matice, v kterých 

byly podstatné rozdíly ve výsledcích. Ostatní matice se nacházejí v příloze č. 4. 
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Tab. 5.5 Kritérium postavení dodavatele na trhu 

Postavení D-LIGHT SMART INFINI Q- LITE GUEE GEOMEAN vi 

D-LIGHT 1      1/5  1/5 4      1/4 0,525 7,29% 

SMART 5     1     2     8     3     2,993 41,50% 

INFINI 5      1/2 1     7     3     2,208 30,62% 

Q- LITE  1/4  1/8  1/7 1      1/7 0,230 3,18% 

GUEE 4      1/3  1/3 7     1     1,255 17,40% 

Σ   7,210   
 

Z výsledků tabulky o postavení na trhu vyplývá, že nejvýznamnější pozici má 

společnost SMART, dalším v pořadí je INFINI, GUEE a nejhůře je na tom společnost D-

LIGHT a Q-LIGHT 

Tab. 5.6 Kritérium fakturované ceny 

Cena D-LIGHT SMART INFINI Q- LITE GUEE GEOMEAN vi 

D-LIGHT 1     3     5      1/6 4     1,585 18,47% 

SMART  1/3 1     7      1/8 5     1,078 12,57% 

INFINI  1/5  1/7 1      1/9  1/3 0,254 2,96% 

Q- LITE 6     8     9     1     9     5,223 60,87% 

GUEE  1/4  1/5 3      1/9 1     0,441 5,14% 

Σ   8,582   
 

Nejlepší cenu dokáže nabídnout firma Q-LIGHT a to s velkým rozdílem před 

ostatními dodavateli, druhý nejlevnější je s 18% D-LIGHT, třetí společnost SMART. 

Z tabulky je zřejmé, že nejdražšími dodavateli jsou firmy GUEE a INFINI.  

Tab. 5.7 Kritérium designu 

Design 
D-

LIGHT 
SMART INFINI Q- LITE GUEE GEOMEAN vi 

D-LIGHT 1     4     3     7      1/3 1,947 26,11% 

SMART  1/4 1      1/2 3      1/6 0,574 7,70% 

INFINI  1/3 2     1     6      1/5 0,956 12,83% 

Q- LITE  1/7  1/3  1/6 1      1/8 0,251 3,36% 

GUEE 3     6     5     8     1     3,728 49,99% 

Σ   7,457   
 



55 

 

Co se týče designu výrobku je bezkonkurenčně nejlepší firma GUEE, která získala 

téměř polovinu ze 100%, čtvrtina a tedy druhé místo patří firmě D-LIGHT, třetí se umístila 

společnost INFINI, na čtvrtém místě je SMART a pátá, nejméně vhodná,  je firma Q-LITE. 

Tab. 5.9 Výsledná tabulka užitku jednotlivých dodavatelů 

AHP  Funkce užitku U(ai)=∑viai 
      Kritéria/Dodavatelé Komunikace Spolehlivost Pověst Baterie Svítivost Design U(ai) Pořadí 

Váha (vi) 0,020 0,036 0,015 0,089 0,177 0,051     

D-LIGHT 0,321 0,410 0,109 0,236 0,251 0,261 24% 2.místo 

SMART 0,031 0,036 0,109 0,065 0,144 0,077 13% 5.místo 

INFINI 0,372 0,198 0,250 0,534 0,096 0,128 19% 3.místo 

Q- LITE 0,078 0,073 0,082 0,126 0,052 0,034 16% 4.místo 

GUEE 0,198 0,283 0,450 0,039 0,457 0,500 27% 1.místo 
 

Tato výsledná tabulka je uvedena pouze na ukázku, aby bylo zřejmé, jak se dospělo 

k výběru dodavatele. Celá tabulka včetně  ostatních výpočtů je uvedena v příloze č. 5. 

V řádku „váha“ jsou uvedeny výsledné globální váhy jednotlivých subkritérií a ve sloupcích 

jednotlivých subkritériíí jsou výsledky poměrů mezi dodavateli. Pronásobením váhy kritéria 

s váhou dodavatele v daném kritériu a následnou sumou všech kritérií bylo dosaženo 

výsledku, který ukazuje, na jakém pořadí se jednotliví dodavatelé umístili. 

První místo obsadila firma GUEE, která získala 27%, za ní na druhém místě s 24% se 

umístila firma D-LIGHT a třetí místo patří firmě INFINI. Jak vyplývá z tabulky, čtvrté místo 

patří firmě Q-LITE a poslední pozice patří firmě SMART. 

Toto pořadí by zůstalo zachováno i v případě, kdyby byla brána v potaz pouze kritéria 

s váhou větší než 5%. Příloha č. 6. 
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6 Návrhy a doporučení 

Pro výběr dodavatele bylo pomocí metody AHP sestaveno pořadí kritérií s přiřazením 

jejich váhy (důležitosti). Mezi nejdůležitější kritéria byla zařazena ta, která překonala hranici 

alespoň 5% a mezi kritéria méně významná, byla zařazena ta, která se nacházejí pod hranicí 

2%. 

První a druhé místo obsadila kritéria, která přestavují vlastnosti produktu a která 

neoddělitelně souvisí s hlavními funkcemi světla. V prvé řadě je to svítivost, která je u 

cyklistických světel nejdůležitější. Následuje výkonnost baterie, tedy jak dlouho dokáže být 

světlo provozuschopné. Z výše uvedeného vyplývá pro firmu doporučení, aby při výběru 

dodavatele důkladně prověřila, jaké parametry cyklistické světlo vykazuje z hlediska 

svítivosti a provozuschopnosti.  

Dalším významným kritériem se stalo kritérium ISO norem. Společnost, která má 

právo používat certifikát kvality ISO, jejíž procesy jsou popsány v ISO normách a prověřeny 

auditory, je předpokladem bezproblémových dodávek. Z tohoto důvodu doporučuji při výběru 

dodavatele ověřit, zda je vlastníkem této značky. Pružnost v množství je dalším kritériem 

v pořadí. Pro firmu je velmi důležité předem ověřit jak velký objem produkce je schopen 

dodavatel zajistit.  

Fakturovanou cenu produktu, která je dalším kritériem, je pak nutno porovnat 

s nabídkou cen od jiných dodavatelů, kteří nabízejí podobný výrobek. Dalším doporučením je 

ověření možnosti dodavatele, týkající se množstevních rabatů. Toto kritérium by mohlo 

výrazně ovlivnit výběr dodavatele, protože množstevní rabaty snižují cenu produktu a 

následně zvyšují finanční zisk firmy, která produkt nakupuje. Posledním významným 

kritériem je design produktu. Protože v dnešní moderní době jdou na odbyt výrobky, které 

jsou líbivější, firmě doporučuji zjistit, jaké jsou poslední módní trendy v této oblasti a které 

produkty upřednostňují koncoví zákazníci. 

Také doporučuji, aby výše uvedená kritéria, která byla použita při výběru dodavatele 

cyklistických světel, byla použita i pro jiné druhy cyklistických komponentů. Domnívám se 

totiž, že tato kritéria jsou vhodná i pro výběr jiných produktů. 
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Mezi kritéria méně významná patří bonusy, úplnost dodávek v množství a sortimentu, 

předchozí zkušenost s dodavatelem, vodotěsnost, spolehlivost dodavatele, množství funkcí 

světla, velikost světla, pružnost v dodacích termínech, termín vyřízení objednávek a dodací 

lhůta. Doporučuji, aby tato kritéria byla použita při výběru dodavatele pouze v případě, že 

nedojde k jednoznačnému určení dodavatele při použití výše zmíněných významnějších 

kritérií. Mohou se tak stát rozhodujícím faktorem při výběru ze dvou finálních dodavatelů, 

kdy je nutno zvolit jednoho.  

Kritéria s váhou pod 2%, kde jsou komunikační schopnosti dodavatele, lhůta 

splatnosti, pověst dodavatele, postavení na trhu a služby po dodávce, jsou pro firmu Paul 

Lange téměř bezvýznamná a není nutno se při výběru dodavatele těmito kritérii příliš 

zaobírat. 

Z dosažených výsledků jednoznačně vyplynulo, že nejlepší volbou a tedy nejlepším 

dodavatelem bude pro společnost Paul Lange je firma GUEE.  

Doporučuji tedy spolupracovat s touto firmou, která nejenže dosáhla nejlepšího 

výsledku, ale na rozdíl od svých konkurentů, vyrábí odlišný typ světla, který je mnohem 

menší a je nabíjen přes USB port, což je nový a moderní způsob připojení. Světla dobíjená 

přes USB nabízí ekonomický provoz a také snadné nabíjení vestavěné baterie přes USB port 

na PC. 

 Dále doporučuji, aby určitou část produktů odebírala společnost Paul Lange také od 

jiného dodavatele, a navrhuji firmu D-LIGHT, která dosáhla druhého nejlepšího výsledku. 

Společnost tak nemusí spoléhat při dodávkách cyklistických světel pouze na jediného 

dodavatele, což by pro ni mohlo být určitým rizikem. Je to zejména proto, že dodavatelé 

cyklistických světel jsou z velmi vzdálených světových lokalit. Dodávky zboží pak mohou být 

opožděny zejména v souvislosti s nepředvídatelnými povětrnostními nebo přírodními 

podmínkami.   
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7 Závěr 

V mé diplomové práci byla použita jedna z metod vícekriteriálního rozhodování a to 

metoda analytického hierarchického procesu neboli AHP. 

Cílem práce s názvem „Aplikace metody vícekriteriálního rozhodování při výběru 

dodavatele“ bylo vytvoření seznamu kritérií, která mají největší váhu při výběru dodavatele 

cyklistických světel ve společnosti Paul Lange. Diplomová práce byla zaměřena na výběr 

jednoho konkrétního dodavatele světel z pěti zahraničních dodavatelů stejného produktu.  

V teoretické části byl popsán proces, týkající se výběru dodavatele.  Byl popsán 

nákupní proces včetně jeho funkce, byl zmíněn nový přístup k dodavatelům tzv. vztahový 

marketing a byl vysvětlen pojem dodavatelský řetězec. V teoretické části byl dále objasněn 

pojem systémový standard a zdůrazněn základní cíl programu partnerství s dodavateli. 

V závěru byl popsán postup pro definování požadavků na dodávky a byl vysvětlen proces 

hodnocení a výběru vhodných dodavatelů.  

V části, týkající se charakteristiky trhu byl zmapován trh výroby a prodeje 

cyklistických kol.  Byly zde prezentovány údaje, které objasnily pozici České republiky v této 

oblasti jak ve světovém tak i v evropském měřítku.  Dále zde byla podrobněji představena 

firma Paul Lange Ostrava a také zde byli uvedeni jednotliví dodavatelé cyklistických světel, 

které si firma Paul Lange zvolila pro provedení analýzy. 

V metodické části byl popsán celkový proces výpočtu pomocí analýzy metodou AHP.  

Metoda AHP pak byla použita pro výpočet v další  části, týkající se analýzy výběru 

dodavatele. Výsledky jednotlivých výpočtů byly pro názornost uvedeny v tabulkách, které 

byly opatřeny vysvětlujícím komentářem. 

V závěrečné části byly uvedeny konkrétní rady a doporučení, které by mohly 

společnosti Paul Lange Ostrava pomoci při výběru vhodného dodavatele cyklistických světel. 

Také bylo zmíněno určité riziko, které může nastat v souvislosti s velkou zeměpisnou 

vzdáleností dodavatele, který vyrábí cyklistická světla. 

V dnešní době, kdy je na trhu s koly spousta dodavatelů různých kvalit, je pro každou 

firmu velmi důležité vyhodnotit, který dodavatel je pro ni ten nejlepší. Toto rozhodnutí může 

často ovlivnit celý nákupní proces i celkový ekonomický vývoj firmy. Proto také společnost 

Paul Lange Ostrava, nepovažuje hodnocení a výběr dodavatelů za formální záležitost. Vedení 

společnosti chápe, že správný výběr dodavatele je základním krokem pro zajištění kvalitního 

produktu odběrateli. Důkazem toho je skutečnost, že mi zaměstnanci firmy ochotně poskytli 

důležité informace a údaje, které jsem mohl ve své diplomové práci využít.   
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Seznam zkratek a symbolů 

AHP  Analytic hierarchy process. Jedná se o systematický postup pro organizaci a 

analýzu složitých rozhodnutí, na základě matematiky a psychologie. 

B2B  Business to business. Obchodí vztahy mezi obchodními společnostmi, pro 

jejich potřeby, které neobsahují konečné spotřebitele v masovém měřítku. 

C.I.  Consistency Index 

C.R.  Consistency Ratio 

CVA  Customer Value Assessment. Poskytuje podrobnou zprávu o tom, jaké hodnoty 

jsou důležité pro zákazníky v jejich každodenním životě, jaké hodnoty se ocení 

v organizaci, a na jaké hodnoty by měl být kladen větší důraz. 

e-hub Affiliate síť. Advertiser do ní vstupuje se svými produkty, které chce 

propagovat. eHUB sdružuje velké množství takových obchodníků na jedné 

straně a Publishery, kteří zboží budou propagovat na straně druhě. 

e-kolo  Elektrokolo. Jízdní kolo poháněné elektrickou energií. 

e-mobilita Dopravní prostředky využívající elektřinu. Elektomobily, elektromotocykly, 

elektrokola. 

EU  Evropská unie 

JIT  Just in Time. Umožňuje podniku vyrábět výrobky v určeném množství a 

určeném čase dle požadavků zákazníka. 

LED  Light-Emitting Diode. Polovodičový světelný zdroj. 

PVA  Product Value Analysis. Strategie, které podnik používá k určení, zda všechny 

provozní náklady jsou nezbytné a zda by mohl provoz fungovat efektivněji. 

R.I.  Random Index 

USA  Spojené státy americké 

$  USD. Americký dolar 
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Příloha č. 1 Záznamový arch 

subkritérium (A) další subkritéria (B) 
A nebo 

B 
intenzita (1-

9) 
A1.  Komunikační schopnosti 
dodavatele B1.   Spolehlivost dodavatele     

  C1.   Pověst dodavatele     

  D1.  Postavení na trhu     

  
E1.   Předchozí zkušenost 
s dodavatelem     

  F1.   ISO normy     

B1.   Spolehlivost dodavatele C1.   Pověst dodavatele     

  D1.  Postavení na trhu     

  
E1.   Předchozí zkušenost 
s dodavatelem     

  F1.   ISO normy     

C1.   Pověst dodavatele D1.  Postavení na trhu     

  
E1.   Předchozí zkušenost 
s dodavatelem     

  F1.   ISO normy     

D1.  Postavení na trhu 
E1.   Předchozí zkušenost 
s dodavatelem     

  F1.   ISO normy     
E1.   Předchozí zkušenost 
s dodavatelem F1.   ISO normy     

 

subkritérium (A) další subkritéria (B) 
A nebo 

B 
intenzita 

(1-9) 

A2.  Dodací lhůta B2.   Pružnost v množství     

  C2.   Pružnost v dodacích termínech     

  
D2.  Úplnost dodávek v množství a 
sortimentu     

  E2.   Termín vyřízení objednávek     

  F2.   Služby po dodávce     

B2.   Pružnost v množství C2.   Pružnost v dodacích termínech     

  
D2.  Úplnost dodávek v množství a 
sortimentu     

  E2.   Termín vyřízení objednávek     

  F2.   Služby po dodávce     

C2.   Pružnost v dodacích termínech 
D2.  Úplnost dodávek v množství a 
sortimentu     

  E2.   Termín vyřízení objednávek     

  F2.   Služby po dodávce     
D2.  Úplnost dodávek v množství a 
sortimentu E2.   Termín vyřízení objednávek     

  F2.   Služby po dodávce     
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E2.   Termín vyřízení objednávek F2.   Služby po dodávce     

 

subkritérium (A) další subkritéria (B) A nebo B intenzita (1-9) 

A3.  Fakturovaná cena B3.   Množstevní rabaty     

  C3.   Bonusy     

  D3.  Lhůta splatnosti     

B3.   Množstevní rabaty C3.   Bonusy     

  D3.  Lhůta splatnosti     

C3.   Bonusy D3.  Lhůta splatnosti     
 

subkritérium (A) další subkritéria (B) A nebo B intenzita (1-9) 

A4.  Vodotěsnost B4.   Výdrž baterie     

  C4.   Svítivost     

  D4.  Design     

  E4.   Množství funkcí     

  F4.   Velikost     

B4.   Výdrž baterie C4.   Svítivost     

  D4.  Design     

  E4.   Množství funkcí     

  F4.   Velikost     

C4.   Svítivost D4.  Design     

  E4.   Množství funkcí     

  F4.   Velikost     

D4.  Design E4.   Množství funkcí     

  F4.   Velikost     

E4.   Množství funkcí F4.   Velikost     
 

kritérium (A) další kritéria (B) A nebo B intenzita (1-9) 

1.       Kritéria dodavatele (výrobce) 2.       Logistická kritéria      

  3.       Platební kritéria     

  4.       Produktová kritéria     

2.       Logistická kritéria  3.       Platební kritéria     

  4.       Produktová kritéria     

3.       Platební kritéria 4.       Produktová kritéria     
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Příloha č. 2 Vyplněné matice 

Hlavní kritéria 

R1 1. 2. 3. 4. 

1. 1     6     7     2     

2.   1     4      1/4 

3.     1      1/6 

4.       1     

     R2 1. 2. 3. 4. 

1. 1      1/5  1/5 4     

2.   1     5     5     

3.     1     6     

4.       1     

     R3 1. 2. 3. 4. 

1. 1     2     5      1/3 

2.   1     2      1/3 

3.     1      1/6 

4.       1     

     R4 1. 2. 3. 4. 

1. 1     3      1/4  1/8 

2.   1      1/3  1/5 

3.     1      1/6 

4.       1     

     R5 1. 2. 3. 4. 

1. 1      1/3  1/2  1/5 

2.   1      1/3  1/4 

3.     1      1/3 

4.       1     

 

Produktová subkritéria 

R1  A4 B4 C4 D4 E4 F4 

A4 1      1/2  1/2 2     4     3     

B4   1     1     3     4     4     

C4     1     3     4     4     

D4       1     3     3     

E4         1     2     

F4           1     

        R2 A4 B4 C4 D4 E4 F4 

A4 1     4      1/5  1/5  1/5  1/4 

B4   1      1/5  1/5  1/5  1/5 

C4     1     8     8     8     

D4       1     5     5     

E4         1     4     

F4           1     

       R3  A4 B4 C4 D4 E4 F4 

A4 1      1/5  1/5  1/3  1/2  1/2 

B4   1      1/5 4     2     5     

C4     1     5     6     9     

D4       1     2     5     

E4         1     2     

F4           1     

        R4 A4 B4 C4 D4 E4 F4 

A4 1      1/4  1/4 2     5     5     

B4   1     2     4     4     5     

C4     1     5     4     6     

D4       1      1/2 4     

E4         1     3     

F4           1     

       R5  A4 B4 C4 D4 E4 F4 

A4 1      1/4  1/4  1/5 6      1/6 

B4   1     2     8     7     7     

C4     1     8     8     9     

D4       1     3      1/4 

E4         1      1/6 

F4           1     
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Subkritéria dodavatele 

 R1 A1 B1 C1 D1 E1 F1 

A1 1      1/5  1/4  1/4  1/3  1/7 

B1   1     4     2      1/3  1/2 

C1     1     1      1/2  1/3 

D1       1      1/2  1/3 

E1         1      1/3 

F1           1     

       R2  A1 B1 C1 D1 E1 F1 

A1 1     1     5     4     5      1/5 

B1   1     4     4     4      1/5 

C1     1      1/4  1/3  1/4 

D1       1     3      1/4 

E1         1      1/4 

F1           1     

       R3  A1 B1 C1 D1 E1 F1 

A1 1      1/9  1/2 5      1/9  1/5 

B1   1     5     5     2     2     

C1     1     3      1/5  1/5 

D1       1      1/5  1/5 

E1         1      1/3 

F1           1     

       R4  A1 B1 C1 D1 E1 F1 

A1 1     4      1/2 2      1/4  1/6 

B1   1      1/5  1/2  1/4  1/7 

C1     1     5      1/2  1/5 

D1       1      1/3  1/6 

E1         1      1/3 

F1           1     

       R5  A1 B1 C1 D1 E1 F1 

A1 1      1/2 4     4      1/2  1/5 

B1   1     7     5      1/2  1/4 

C1     1      1/6  1/8  1/5 

D1       1      1/6  1/5 

E1         1     3     

F1           1     

 

Logistická subkritéria 

 R1 A2 B2 C2 D2 E2 F2 

A2 1      1/8 1      1/3  1/3 5     

B2   1     6     5     4     6     

C2     1      1/2 3     7     

D2       1      1/4 6     

E2         1     6     

F2           1     

       R2  A2 B2 C2 D2 E2 F2 

A2 1     5     1      1/5 4      1/3 

B2   1     1      1/4  1/4 4     

C2     1      1/2  1/2 3     

D2       1      1/2 3     

E2         1     4     

F2           1     

        R3 A2 B2 C2 D2 E2 F2 

A2 1      1/6  1/5  1/5 2      1/2 

B2   1     5     3     5     7     

C2     1     2     5     6     

D2       1     5     2     

E2         1      1/2 

F2           1     

        R4 A2 B2 C2 D2 E2 F2 

A2 1      1/3  1/3 2     4     8     

B2   1     2     5     3     8     

C2     1     4     4     7     

D2       1      1/2 6     

E2         1     6     

F2           1     

       R5  A2 B2 C2 D2 E2 F2 

A2 1      1/2 9      1/8  1/3 5     

B2   1     8      1/6 7     5     

C2     1      1/8  1/6  1/7 
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D2       1     6     7     

E2         1     5     

F2           1     

 

Platební subkritéria 

R1  A3 B3 C3 D3 

A3 1      1/7 4     9     

B3   1     5     9     

C3     1     9     

D3       1     

     R2  A3 B3 C3 D3 

A3 1     4     4     4     

B3   1      1/5  1/5 

C3     1     3     

D3       1     

     R3  A3 B3 C3 D3 

A3 1     2     2     5     

B3   1     2     2     

C3     1     2     

D3       1     

     R4  A3 B3 C3 D3 

A3 1     3     3     6     

B3   1      1/2 4     

C3     1     5     

D3       1     

      R5 A3 B3 C3 D3 

A3 1      1/8  1/8  1/4 

B3   1     5     8     

C3     1     8     

D3       1     
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Příloha č. 3 Konsolidované matice 

Produktová subkritéria 

  A4 B4 C4 D4 E4 F4 
GEOME

AN 
váhy 
(Wi) 

λmax 
(SxWi) 

(SxWi)/
Wi 

A
4 1 

0,4781
76 

0,2626
53 

0,5564
16 

1,6437
52 

0,7924465
96 0,671 8,83% 0,551 6,241 

B
4 

2,0912
79 1 

0,6931
45 

2,3827
16 

2,1392
21 

2,6867397
9 1,646 21,65% 1,337 6,175 

C
4 

3,8073
08 1,4427 1 

5,4481
4 

5,7238
76 

6,8921901
3 3,251 42,78% 2,652 6,198 

D
4 

1,7972
16 

0,4196
89 

0,1835
49 1 

2,1411
27 

2,3714406
1 0,943 12,41% 0,775 6,242 

E4 
0,6083

64 
0,4674

6 
0,1747

07 
0,4670

44 1 
1,5157165

67 0,572 7,53% 0,466 6,186 

F4 
1,2619

15 
0,3721

98 
0,1450

92 
0,4216

85 
0,6597

54 1 0,516 6,80% 0,424 6,240 

      
Σ 7,599 

100,00
% 6,204 

 CR=Ci/Ri 3,30% 

Ci=(λ-n)/(n-1) 0,040866 
 

Subkritéria dodavatele 

  A1 B1 C1 D1 E1 F1 
GEOME

AN 
váhy 
(Wi) 

λmax 
(SxWi) 

(SxWi)/
Wi 

A
1 1 

0,5364
92 

1,0456
4 

2,0912
79 

0,4708
72 

0,1802885
47 0,681 9,28% 0,574 6,185 

B
1 

1,8639
6 1 

2,5694
7 

2,5118
86 

0,8027
42 

0,3721983
07 1,238 16,86% 1,015 6,018 

C
1 

0,9563
52 

0,3891
85 1 

0,9102
82 

0,2909
05 

0,2316230
35 0,533 7,26% 0,441 6,084 

D
1 

0,4781
76 

0,3981
07 

1,0985
61 1 

0,4409
3 

0,2233291
94 0,524 7,13% 0,439 6,154 

E1 
2,1237

18 
1,2457

31 
3,4375

44 
2,2679

33 1 
0,4883593

42 1,470 20,02% 1,211 6,049 

F1 
5,5466

64 
2,6867

4 
4,3173

6 
4,4776

95 
2,0476

73 1 2,896 39,45% 2,405 6,095 

      
Σ 7,340 

100,00
% 6,084 

 CR=Ci/Ri 1,36% 

Ci=(λ-n)/(n-1) 0,0168826 
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Logistická subkritéria 

  A2 B2 C2 D2 E2 F2 
GEOME

AN 
váhy 
(Wi) 

λmax 
(SxWi) 

(SxWi)/
Wi 

A
2 1 

0,4445
45 

0,9028
8 

0,3195
77 

1,2887
88 

2,0163956
37 0,833 11,93% 0,741 6,209 

B
2 

2,2494
92 1 

3,4375
44 

1,2559
43 

2,5365
17 

5,8273869
17 2,288 32,78% 2,005 6,116 

C
2 

1,1075
66 

0,2909
05 1 

0,7578
58 

1,3797
3 

2,6307168
65 0,980 14,04% 0,861 6,130 

D
2 

3,1291
35 

0,7962
14 

1,3195
08 1 

1,1339
67 

4,3242456
6 1,589 22,77% 1,423 6,250 

E2 
0,7759

23 
0,3942

41 
0,7247

8 
0,8818

6 1 
3,2453422

23 0,927 13,28% 0,826 6,221 

F2 
0,4959

34 
0,1716

04 
0,3801

25 
0,2312

54 
0,3081

34 1 0,363 5,21% 0,314 6,039 

      
Σ 6,981 

100,00
% 6,170 

 CR=Ci/Ri 2,73% 

Ci=(λ-n)/(n-1) 0,033903 
 

Platební subkritéria 

  A3 B3 C3 D3 GEOMEAN váhy (Wi) λmax (SxWi) (SxWi)/Wi 

A3 1 0,844121 1,643752 3,063887063 1,436 32,11% 1,310 4,079 

B3 1,184664 1 1,37973 2,58398802 1,434 32,06% 1,305 4,070 

C3 0,608364 0,72478 1 4,643984379 1,196 26,75% 1,117 4,175 

D3 0,326383 0,386999 0,215332 1 0,406 9,08% 0,377 4,154 

    
Σ 4,472 100,00% 4,109 

 CR=Ci/Ri 4,02% 

Ci=(λ-n)/(n-1) 0,036203 
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Příloha č. 4 Konsolidované matice – dodavatelé 

Komunikace D-LIGHT SMART INFINI Q- LITE GUEE GEOMEAN vi 

D-LIGHT 1     6     1     5     2     2,268 32,11% 

SMART  1/6 1      1/7  1/6  1/8 0,218 3,09% 

INFINI 1     7     1     6     3     2,631 37,24% 

Q- LITE  1/5 6      1/6 1      1/4 0,549 7,78% 

GUEE  1/2 8      1/3 4     1     1,398 19,79% 

     
Σ 7,064 

  

Spolehlivost D-LIGHT SMART INFINI Q- LITE GUEE GEOMEAN vi 

D-LIGHT 1     8     2     4     3     2,862 41,03% 

SMART  1/8 1      1/5  1/4  1/6 0,253 3,63% 

INFINI  1/2 5     1     6      1/3 1,380 19,78% 

Q- LITE  1/4 4      1/6 1      1/5 0,506 7,26% 

GUEE  1/3 6     3     5     1     1,974 28,30% 

     
Σ 6,976 

  

Pověst D-LIGHT SMART INFINI Q- LITE GUEE GEOMEAN vi 

D-LIGHT 1      1/3  1/3 5      1/4 0,674 10,87% 

SMART 3     1     1      1/7  1/3 0,678 10,94% 

INFINI 3     1     1     6      1/2 1,552 25,04% 

Q- LITE  1/5 7      1/6 1      1/7 0,506 8,17% 

GUEE 4     3     2     7     1     2,787 44,97% 

     
Σ 6,196 

  

Zkušenost D-LIGHT SMART INFINI Q- LITE GUEE GEOMEAN vi 

D-LIGHT 1     5     3     7     1     2,537 42,13% 

SMART  1/5 1      1/4 3     4     0,903 15,00% 

INFINI  1/3 4     1      1/3  1/6 0,594 9,87% 

Q- LITE  1/7  1/3 3     1      1/5 0,491 8,16% 

GUEE 1      1/4 6     5     1     1,496 24,85% 

     
Σ 6,021 

  

ISO D-LIGHT SMART INFINI Q- LITE GUEE GEOMEAN vi 

D-LIGHT 1     2     1     9     2     2,048 31,15% 

SMART  1/2 1      1/2 8     1     1,149 17,47% 

INFINI 1     2     1     9     2     2,048 31,15% 
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Q- LITE  1/9  1/8  1/9 1      1/8 0,181 2,75% 

GUEE  1/2 1      1/2 8     1     1,149 17,47% 

     
Σ 6,573 

  

Dodací lhůta D-LIGHT SMART INFINI Q- LITE GUEE GEOMEAN vi 

D-LIGHT 1     1     1      1/5 8     1,099 14,46% 

SMART 1     1     1      1/6 7     1,031 13,58% 

INFINI 1     1     1      1/5 6     1,037 13,65% 

Q- LITE 5     6     5     1     9     4,227 55,65% 

GUEE  1/8  1/7  1/6  1/9 1     0,201 2,65% 

     
Σ 7,596 

  

Pr. Množství D-LIGHT SMART INFINI Q- LITE GUEE GEOMEAN vi 

D-LIGHT 1      1/5  1/5 4      1/9 0,447 5,25% 

SMART 5     1     2     4      1/7 1,417 16,67% 

INFINI 5      1/2 1     5      1/7 1,123 13,21% 

Q- LITE  1/4  1/4  1/5 1      1/9 0,268 3,16% 

GUEE 9     7     7     9     1     5,245 61,71% 

     
Σ 8,500 

  

Pr. Dodání D-LIGHT SMART INFINI Q- LITE GUEE GEOMEAN vi 

D-LIGHT 1     1     1      1/5 8     1,099 14,46% 

SMART 1     1     1      1/6 7     1,031 13,58% 

INFINI 1     1     1      1/5 6     1,037 13,65% 

Q- LITE 5     6     5     1     9     4,227 55,65% 

GUEE  1/8  1/7  1/6  1/9 1     0,201 2,65% 

     
Σ 7,596 

  

Úplnost D-LIGHT SMART INFINI Q- LITE GUEE GEOMEAN vi 

D-LIGHT 1     1     1     1     1     1,000 20,00% 

SMART 1     1     1     1     1     1,000 20,00% 

INFINI 1     1     1     1     1     1,000 20,00% 

Q- LITE 1     1     1     1     1     1,000 20,00% 

GUEE 1     1     1     1     1     1,000 20,00% 

     
Σ 5,000 

  

Termín D-LIGHT SMART INFINI Q- LITE GUEE GEOMEAN vi 

D-LIGHT 1     3     1     3      1/3 1,246 19,50% 
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SMART  1/3 1      1/3 2      1/5 0,536 8,40% 

INFINI 1     3     1     3      1/3 1,246 19,50% 

Q- LITE  1/3  1/2  1/3 1      1/5 0,407 6,36% 

GUEE 3     5     3     5     1     2,954 46,24% 

     
Σ 6,389 

  

Služby D-LIGHT SMART INFINI Q- LITE GUEE GEOMEAN vi 

D-LIGHT 1     7     8     8      1/3 2,722 32,49% 

SMART  1/7 1     1     1      1/8 0,447 5,34% 

INFINI  1/8 1     1     1      1/8 0,435 5,20% 

Q- LITE  1/8 1     1     1      1/8 0,435 5,20% 

GUEE 3     8     8     8     1     4,338 51,78% 

     
Σ 8,377 

  

Rabaty D-LIGHT SMART INFINI Q- LITE GUEE GEOMEAN vi 

D-LIGHT 1     7     7      1/3 7     2,580 32,41% 

SMART  1/7 1     1      1/7 1     0,459 5,77% 

INFINI  1/7 1     1      1/7 1     0,459 5,77% 

Q- LITE 3     7     7     1     7     4,004 50,29% 

GUEE  1/7 1     1      1/7 1     0,459 5,77% 

     
Σ 7,961 

  

Bonusy D-LIGHT SMART INFINI Q- LITE GUEE GEOMEAN vi 

D-LIGHT 1     3     1     2     2     1,644 29,70% 

SMART  1/3 1      1/3  1/2  1/2 0,488 8,83% 

INFINI 1     3     1     2     2     1,644 29,70% 

Q- LITE  1/2 2      1/2 1     2     1,000 18,07% 

GUEE  1/2 2      1/2  1/2 1     0,758 13,70% 

     
Σ 5,534 

  

Splatnost D-LIGHT SMART INFINI Q- LITE GUEE GEOMEAN vi 

D-LIGHT 1     1     1     1     7     1,476 24,14% 

SMART 1     1     1     1     7     1,476 24,14% 

INFINI 1     1     1     1     7     1,476 24,14% 

Q- LITE 1     1     1     1     7     1,476 24,14% 

GUEE  1/7  1/7  1/7  1/7 1     0,211 3,45% 

     
Σ 6,114 
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Vodotěsnost D-LIGHT SMART INFINI Q- LITE GUEE GEOMEAN vi 

D-LIGHT 1     1     1     1     1     1,000 20,00% 

SMART 1     1     1     1     1     1,000 20,00% 

INFINI 1     1     1     1     1     1,000 20,00% 

Q- LITE 1     1     1     1     1     1,000 20,00% 

GUEE 1     1     1     1     1     1,000 20,00% 

     
Σ 5,000 

  

Baterie D-LIGHT SMART INFINI Q- LITE GUEE GEOMEAN vi 

D-LIGHT 1     4      1/4 3     6     1,783 23,56% 

SMART  1/4 1      1/6  1/3 2     0,488 6,45% 

INFINI 4     6     1     5     9     4,043 53,43% 

Q- LITE  1/3 3      1/5 1     4     0,956 12,64% 

GUEE  1/6  1/2  1/9  1/4 1     0,297 3,93% 

     
Σ 7,567 

  

Svítivost D-LIGHT SMART INFINI Q- LITE GUEE GEOMEAN vi 

D-LIGHT 1     2     3     4      1/2 1,644 25,09% 

SMART  1/2 1     2     3      1/4 0,944 14,41% 

INFINI  1/3  1/2 1     3      1/5 0,631 9,63% 

Q- LITE  1/4  1/3  1/3 1      1/6 0,341 5,21% 

GUEE 2     4     5     6     1     2,993 45,67% 

     
Σ 6,553 

  

Funkce D-LIGHT SMART INFINI Q- LITE GUEE GEOMEAN vi 

D-LIGHT 1     1     3     3     1     1,552 27,27% 

SMART 1     1     3     3     1     1,552 27,27% 

INFINI  1/3  1/3 1     1      1/3 0,517 9,09% 

Q- LITE  1/3  1/3 1     1      1/3 0,517 9,09% 

GUEE 1     1     3     3     1     1,552 27,27% 

     
Σ 5,690 

 Velikost D-LIGHT SMART INFINI Q- LITE GUEE GEOMEAN vi 

D-LIGHT 1     3     3     2      1/4 1,351 19,48% 

SMART  1/3 1     2      1/2  1/6 0,561 8,09% 

INFINI  1/3  1/2 1      1/3  1/6 0,392 5,65% 

Q- LITE  1/2 2     3     1      1/5 0,903 13,02% 

GUEE 4     6     6     5     1     3,728 53,76% 

     
Σ 6,935 
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Příloha č. 5 Užitek jednotlivých dodavatelů  

Kritéria/Do
davatelé 

Komunikační 
schopnosti 
dodavatele 

Spolehlivost 
dodavatele 

Pověst 
dodavatel
e 

Postavení 
na trhu 

Předchozí 
zkušenost 
s dodavatelem 

ISO 
norm
y 

Váha (vi) 0,020 0,036 0,015 0,015 0,043 0,084 

D-LIGHT 0,321 0,410 0,109 0,073 0,421 0,312 

SMART 0,031 0,036 0,109 0,415 0,150 0,175 

INFINI 0,372 0,198 0,250 0,306 0,099 0,312 

Q- LITE 0,078 0,073 0,082 0,032 0,082 0,027 

GUEE 0,198 0,283 0,450 0,174 0,249 0,175 
 

Doda
cí 
lhůta 

Pružnost 
v množst
ví 

Pružnost 
v dodacích 
termínech 

Úplnost dodávek 
v množství a 
sortimentu 

Termín 
vyřízení 
objednávek 

Služby 
po 
dodávce 

Fakturo
vaná 
cena 

Množste
vní 
rabaty 

0,024 0,066 0,028 0,046 0,027 0,010 0,056 0,056 

0,145 0,053 0,145 0,200 0,195 0,325 0,185 0,324 

0,136 0,167 0,136 0,200 0,084 0,053 0,126 0,058 

0,137 0,132 0,137 0,200 0,195 0,052 0,030 0,058 

0,557 0,032 0,557 0,200 0,064 0,052 0,609 0,503 

0,027 0,617 0,027 0,200 0,462 0,518 0,051 0,058 
 

Bonusy 
Lhůta 
splatnosti Vodotěsnost 

Výdrž 
baterie Svítivost Design 

Množství 
funkcí Velikost U(ai) 

0,047 0,016 0,036 0,089 0,177 0,051 0,031 0,028 
 0,297 0,241 0,200 0,236 0,251 0,261 0,273 0,195 0,243 

0,088 0,241 0,200 0,065 0,144 0,077 0,273 0,081 0,132 

0,297 0,241 0,200 0,534 0,096 0,128 0,091 0,057 0,190 

0,181 0,241 0,200 0,126 0,052 0,034 0,091 0,130 0,164 

0,137 0,034 0,200 0,039 0,457 0,500 0,273 0,538 0,271 
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Příloha č. 6 Užitek dodavatelů za použití pouze důležitých kritérií 

Kritéria/Dod
avatelé 

ISO 
normy 

Pružnost 
v množství 

Fakturovaná 
cena 

Množstevní 
rabaty 

Výdrž 
bateri
e 

Svítiv
ost 

Desig
n U(ai) 

 Váha (vi) 8,4% 6,6% 5,6% 5,6% 8,9% 17,7% 5,1% 
  

D-LIGHT 
31,2% 5,3% 18,5% 32,4% 23,6% 25,1% 26,1% 13,7% 

2.m
ísto 

SMART 
17,5% 16,7% 12,6% 5,8% 6,5% 14,4% 7,7% 7,1% 

5.m
ísto 

INFINI 
31,2% 13,2% 3,0% 5,8% 53,4% 9,6% 12,8% 11,1% 

3.m
ísto 

Q- LITE 
2,7% 3,2% 60,9% 50,3% 12,6% 5,2% 3,4% 8,9% 

4.m
ísto 

GUEE 
17,5% 61,7% 5,1% 5,8% 3,9% 45,7% 50,0% 17,1% 

1.m
ísto 

 


