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Abstrakt: 

Cílem diplomové práce je vyhodnocení jednotlivých dodavatelských a realizačních firem 

nejvýznamnějších investičních akcí v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. za posledních 

5  let. Byla provedena analýza současného způsobu výběru a hodnocení dodavatelů po 

ukončení realizovaných investičních akcích. V rámci vybraných výběrových řízení byly 

analyzovány postupy a způsob výběru dodavatelů. Dále bylo provedeno vyhodnocení 

proběhlých investičních akcí na základě Scoring-modelu, kde do připravených tabulek byli 

vypsání jednotliví dodavatelé, a pracovníci investičního oddělení přiřadili k jednotlivým 

kritériím bodové hodnocení. Na základě těchto hodnocení byly zjištěny nedostatky a navržen 

nový způsob hodnocení dodavatelů podrobnějším rozšířením jednotlivých kritérií a pod 

kritérií v hodnoticí tabulce. Provedeným vyhodnocením průběhu výběrových řízení a realizací 

investičních akcí, diplomová práce přispěje ke zlepšení řešení a předcházení vzniklých 

problémů spojených s investiční výstavbou a pomůže zlepšit vztahy mezi dodavatelskými 

firmami a TŘINECKÝMI ŽELEZÁRNÁMI, a.s. 

Klíčová slova:  

Hodnocení dodavatele; výběrové řízení; realizace; investiční výstavba; kritérium. 

Abstract: 

The purpose of this thesis is to evaluate individual supply and implementation corporations of 

the most important investment activities in TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s within last 5 

years. The work carries out an anylysis of the current way and suppliers avaluation after the 

end of realized investment activities. There were analyzed procedures and means of suppliers 

draft within silection procedures. Furthermore the work conducts an evaluation of realized 

investments pursuant to the Scoring-model where particular suppliers were written to the 

prepared tables and the investment department staffers assorted a points avaluation to 

particular criterions. On the basis of those evaluations there were found shortages and 

suggested a new way of suppliers evaluation by, more detailed expand of particular criterions 

and semi criterions in the evaluation table. The work thus contributes to the solution and 

problems prevention improvement connected to the investment projects. It will also facilitate 

the improvement of relations with contractors and TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.  
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1 ÚVOD 

Po roce 1989 se naše podniky dostaly do zcela nové situace - do podmínek tržního 

hospodářství, kde musí řešit tři základní ekonomické otázky: co vyrábět, jak vyrábět a pro 

hoho vyrábět. Na jejich managementu závisí, zda budou prosperovat, zda přežijí, nebo zda 

zaniknou. Obstát v tržní ekonomice vyžaduje od manažerů neustálé rozhodování, jak řešit 

vzniklé problémy, a přizpůsobování podniku novým podmínkám, které panují ve věku 

diskontinuity a turbulence. Ty podniky, které se neustále přizpůsobují, restrukturalizují 

se  a  věnují maximální pozornost tržní situaci, inovacím, produktivitě, rozvoji zaměstnanců, 

jakosti a finančním výsledkům, úspěšně přežívají. [1] 

Pojem hutnictví má v České republice hluboké kořeny spojené s mnohaletou tradicí. Pro 

výrobu surového železa a oceli v České republice byly dané dobré podmínky dostupnosti 

základních zdrojů potřebných pro výrobu surového železa Hutnický podnik s názvem 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (dále jen TŽ, a.s.) prošly procesem restrukturalizace, včetně 

změny vlastníka od státního podniku do soukromých rukou a tato změna velice prospěla 

podniku, jelikož do dnešního dne se podnik rozvíjí, rozšiřuje portfolio výrobků, modernizuje 

své provozy a zavádí nové technologie. Tímto si upevnily TŽ, a.s. postavení na domácím 

a  zahraničním trhu. Vstup České republiky do Evropské unie přineslo pro podnik řadu výhod, 

ale také větší tlak na konkurenceschopnost. Na základě těchto skutečností bylo nutno 

v krátkém časovém úseku investovat nemalé finanční prostředky do realizací kvalitních 

technologií.  

Investiční výstavba v TŽ, a.s. funguje na propracovaném systému založeném na moderních 

metodách a hlavně na bohatých zkušenostech pracovníků  oddělení investiční výstavby. 

Každou proběhlou investiční akcí v TŽ, a.s. dochází k neustálému zlepšování procesu 

realizace investičních akcí a tímto se předchází k opakování vzniklých nedostatků 

a  doprovázejících problémů. Tímto zlepšovacím procesem se lépe zhodnocují vložené 

finanční prostředky a jejich návratnost.  

V první části diplomové práce je navržen směr z hlediska uvedené literatury. Následně 

je  charakterizována společnost TŽ, a.s. a jejích portfolio výrobků.  V praktické části 

diplomové práce jsou popsány vybrané investiční akce, průběh výběrových řízení 

a  vyhodnoceny zjištěné nedostatky.  
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2 CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je vyhodnocení jednotlivých dodavatelských a realizačních firem 

nejvýznamnějších investičních akcí v TŽ, a.s. za posledních 5 let s provedením analýzy 

a  návrhem opatření pro zlepšení realizace budoucích investičních projektů. Provedeným 

vyhodnocením průběhu výběrových řízení a realizací investičních akcí, diplomová práce 

přispěje ke zlepšení řešení a předcházení vzniklých problémů spojených s investiční 

výstavbou dalších projektů v TŽ, a.s. a pomůže zlepšit vztahy mezi dodavatelskými firmami 

a  TŽ, a.s. 

TŽ, a.s. je prosperující společnost s pevným postavením mezi hutními podniky. Každoročně 

investuje do moderních technologií, které se odrážejí počtem investičních výstaveb.  
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3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

Všechny firmy v dnešní době čelí tvrdé konkurenci na globálním trhu. Tuto nejistotu 

se  pokoušejí alespoň zmírnit. Každá z úspěšných firem se o to snaží trochu jiným způsobem 

– volí jinou strategií. TŽ, a.s. v minulosti vyráběly hlavně komodity – betonářskou ocel, 

neušlechtilý drát, neušlechtilou tyčovou ocel.  TŽ, a.s. si byly vědomy, že toto výrobní 

portfolio znamená dobrovolnou ztrátu přidané hodnoty a že je nezbytné ho přehodnotit 

z hlediska perspektivy dlouhodobého uplatnění na trhu a rentability výroby. Jednotlivé 

skupiny výrobku byly rozděleny do skupin nosných výrobků, kde v rámci každého nosného 

programu se  výrobkům začali věnovat odborníci s TŽ, a.s. Pozornost byla zaměřena na 

technologii a  kvalitu výroby. Postupně byl zapojen do toho procesu obchod, marketing 

a  controlling. Výstupy práce na nosných programech a tržní situace vedly k rozhodnutí 

orientovat se  na  technologicky náročnější výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Tento směr 

byl zakotven v nově definované strategii společnosti TŽ, a.s..[2] 

Níže uvedené informace byly čerpány s veřejně dostupné internetové adresy www.trz.cz, spol. 

TŽ, a.s. 

TŽ, a.s. patří v dnešní době k významným podnikům s uzavřeným hutním výrobním cyklem 

a  nejdelší tradicí hutní výroby v České republice. Podnik byl založen Těšínskou komoru 

v roce 1839 a vlastnil ji arcivévoda Karel Habsburský. TŽ, a.s. jsou nazývány místními lidmi 

v regionu „WERK“.  Rovněž pojmenování WERK je využíváno jako název pro místní 

hokejovou halu - Werk aréna, nebo se používá pro názvy písniček např. od skupiny Blaf – 

Werkovy cuk. 

První odpich slévárenského železa byl v dubnu 1839 z dřívější dřevouhelné vysoké peci, kde 

posléze byla dostavěna slévárna a smaltovna. Mezi výrobky hutě v té době byly kamna, 

plotny, lité nádobí sloupy, schodiště, ploty okenní rámy, balkonové mříže, odlitky pro 

strojírenství a umělecké předměty. Za své výrobky byly železárny oceněny v roce 1845 

na  průmyslové výstavbě ve Vídni zlatou medaili. 

Železárny byly založeny v oblasti těšínská v srdci Moravskoslezských hor z důvodu své 

strategické polohy, které znamenaly dostatečných potřebných vstupů, jako je dřevo, kterého 

bylo dostatek v okolních  lesích, voda byla čerpána z řeky Olše, železná ruda se těžila 

z místních ložisek a hlavně zde bylo dostatek pracovní síly.  V době založení železáren bylo 

v okolí desítky vesnic, ve kterých bylo dost lidí, kteří chtěli pracovat.   
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Další výhodou byla možnost napojení na Košicko-bohumínskou železniční dráhu, která 

zajišťovala dostupnost další zdrojů, jako vápenec nebo přísun další pracovní síly a export 

výrobků na zahraniční trhy. Tyto veškeré výhody ovlivnily rozhodování Těšínské komory 

soustřeďování hutních provozů z okolí do Třince.  V roce 1906 Těšínská komora železárny 

prodala Báňské a hutní společnosti, která rozvíjela a modernizovala železárny, a tyto se staly 

ve dvacátém století jedny z nejmodernějších hutních závodů ve střední Evropě. V roce 1929 

TŽ, a.s. měly výrobní podíl v Československu 23 % při výrobě surového železa a 31 % 

válcovaných materiálu.  

Po druhé světové válce, byly železárny znárodněny a dál v období socializmu železárny 

pokračovaly v modernizaci, jelikož ze strany státu byl kladený velký důraz na podporu 

těžkého průmyslu a rozvoj hutnické výroby, který byl pokládán za prioritu. Největšího 

vrcholu růstu produkce oceli a válcovaných materiálu bylo dosaženo v osmdesátých letech 

20  století, kde se zaváděli moderní technologie, zejména vybudování kyslíkové konvertorové 

ocelárny pocházející ze spřáteleného Sovětského svazu. Výroba pokračovala v odlévání oceli 

na zařízení plynulého odlévání. Od roku 1995 je v TŽ, a.s. veškerá ocel vyráběna 

v  konvertorech nebo elektrických obloukových pecích, a následně je odlévaná kontinuálně z 

95 % a zbývající 5 % je odléváno klasicky do kokil. V dnešní době se odlévá do kokil 

minimálně a to z důvodu, že se jedná o zastaralou a zdlouhavou technologií 

V roce 1989 nastala změna politického systému v Československu a TŽ, a.s. byly postupně 

privatizovány, a od roku 1996 jsou TŽ, a.s. zcela odstátněny a jejich majoritním vlastníkem 

je  akciová společnost Moravia Steel. 

Pokud se zamyslíme nad perspektivou výroby oceli do budoucna, vhodně toto specifikoval 

Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., bývalý generální ředitel TŽ, a.s. v knize, PROCESNĚ ŘÍZENÁ 

ORGANIZACE, [2]: 

Mediálně společenský náhled na ocel jako na zastaralý, neekologický a neperspektivní 

materiál se občas vyskytne v kruzích těch, kteří nejsou s touto problematikou hlouběji 

seznámení. Budoucnost ocelí totiž spočívá v tom, že je to materiál plně recyklovatelný, který 

za poslední století výrazně vylepšil své vlastnosti. Je to také materiál, jehož energetická 

náročnost je v průběhu celého životního cyklu relativně nízká, například v porovnání 

s hliníkem nebo betonem. Budoucnost výroby oceli spočívá v dalším vylepšování jejích 

vlastností. Koncentrace hutní výroby tam, kde nenaráží na zbytečně kompilovanou 

a  odrazující legislativu, především tu ekologickou, je další fenoménem budoucnosti. Proto, 
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díky neustále se zpřísňující evropské legislativě, je konkurenceschopnost evropského 

ocelářství silně ohrožena a jeho jednou šanci je co nejrychlejší aplikace posledních výsledků 

vědy a výzkumu. [2] 

3.1 Provozy podniku 

TŽ, a.s. je soukromý podnik, kde majoritním vlastníkem je akciová společnost MORAVIA 

STEEL, a.s. Hutní podnik je složen z dalších dceřiných společností, které jsou na sobě různě 

navázány a vzájemně se doplňují.  

Nejvýznamnější dceřiné společnosti jsou uvedeny v tabulce 1: 

Tab. 1 Dceřiné společnosti TŽ, a.s. 

Energetika Třinec, a.s. 
dodává odběratelům elektrickou energií, technologickou páru, teplo, 

topné plyny, stlačený vzduch 

Strojírny Třinec, a. s. 
 vyrábí strojně technologické celky, strojní součásti, velké ocelové 

konstrukce včetně mostních konstrukcí, opravy hutních agregátů 

Slévárny Třinec, a. s vyrábí a prodává odlitky z oceli, litiny a z barevných kovů 

Refrasil, s. r. o. vyrábí a prodává odlitky z oceli, litiny a z barevných kovů 

Řetězárna, a. s. 
vyrábí různé druhy řetězů: délkové řetězy, sněhové řetězy, ochranné 

a záběrové řetězy 

Sochorová válcovna TŽ, a. s. vyrábí dlouhé válcované výrobky a polotovary 

VÚHŽ, a.s. 

vyrábí automatizační techniku a zařízení pro sekundární metalurgii, 

válcuje speciální profily určené pro automobilový průmysl a také 

provozuje slévárnu odstředivého lití a speciálních odlitků 

Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o. 
Výzkum, vývoj, servisní činnost a také poloprovozní výroba v 

oboru hutnictví železa 

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. 
vyrábí spojovací díly, tj. šrouby, matice, speciální spojovací prvky a 

výkovky podobného charakteru 

Hanácké železárny a pérovny, a.s. 
vyrábí podvozkové pružiny pro železniční a automobilový průmysl, 

pružiny šroubové, listové a parabolické 

Kovárna Viva, a.s. 
vyrábí zápustkové výkovky z legovaných, mikro legovaných, 

uhlíkových a konstrukčních ocelí 

Metalurgia S.A. vyrábí tažený drát, který je dále upravován zinkováním a mořením. 

D&D Drótáru Zrt vyrábí za studena tažený drát a pramence pro předpjaté výztuže 

ŽDB Drátovna, a.s. 

tažírna nepatentovaného drátu s nízkým uhlíkem a tažírna 

patentovaného drátu s vysokým uhlíkem, ocelové kordy, lanárnu, 

pérovnu a drátěnou výrobu 

DALSELV DESIGN, a.s. 

projektovou a konstrukční činnost v koksárenském průmyslu se 

zaměřením na zařízení pro koksovny, koksárenské baterie a 

obsluhovací stroje 
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3.2 Portfolio výrobku TŽ, a.s. 

Společnost TŽ, a.s. vyrábí široké portfolio výrobků, které prodává do celého světa. Přehled 

výrobků je uvedený v tabulce 2.  

Tab. 2 Výrobkové portfolio TŽ, a.s. 

Kolejnice 

širokopatní (využití pro vysokorychlostní železniční tratě) 

výhybkové kolejnice 

tramvajové kolejnice 

kolejnice pro důlní a polní dráhy 

 příslušenství: podkladnice, svěrky, kluzné profily 

Polotovary 
kontislitky 

válcované bloky, sochory, bramy 

Speciální oceli 

nerezavějící, žáruvzdorné a nástrojové oceli 

automatová ocel pro NC obrábění 

ZF oceli pro výrobu ozubených kol a dalších mechanicky 

namáhaných součástí 

pružinová ocel pro spirálová i parabolická péra 

Válcovaný drát 

nejvýznamnější výrobek válcovaný moderní technologií z vysoce 

jakostní oceli z nízkouhlíkových, vysokouhlíkových i speciálních 

ocelí 

Bezešvé trubky ocelové bezešvé trubky z  nelegovaných i legovaných ocelí 

Koks chemické výrobky 

vysokopecní koks, dehet, benzol, síran amonný 

vysokopecní koks 

dehet 

benzol 

síran amonný 

Vedlejší hutní výrobky 

kovové a kovonosné přísady pro zpětné zpracování v hutní výrobě 

umělá hutná kameniva pro silniční stavitelství 

granulovaná vysokopecní struska pro stavebnictví a cementářský 

průmysl  

železitá korekce pro výrobu slínku v cementárnách 

směs umělých kameniv a hutních sutí pro sanační a rekultivační 

účely 

Tyčová ocel 

válcované tyče kruhové, čtvercové a šestihranné 

Plochá a široká ocel 

Profilová ocel 

Betonářská ocel 

Finalizována ocel 

válcované tyče a drát tažené do kruhových, šestihranných a 

čtvercových tyčí a kruhových tažených drátů 

loupané tyče 

TŽ, a.s. prodávají své hutní výrobky prostřednictvím společnosti MORAVIA STEEL, a.s. 

a  vyvážejí je do více jak 50 zemí světa. Mezi největšími odběrateli výrobku patří USA, 

Německo, Kanada, Brazílie a Izrael 
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3.3 Vybrané ekonomické ukazatele  

V tabulce 3 jsou zaznamenány hlavní ekonomické ukazatele z let 2006 - 2012, ze kterých 

je  patrno, že v roce 2009 došlo k poklesu tržeb, zisku a poptávky po oceli a válcovaném 

zboží, jelikož došlo k celosvětové finanční krizi. Od roku 2009 mají ukazatele rostoucí 

tendenci prodeje ocelových výrobků. Počet zaměstnanců TŽ, a.s. se ustálil na čísle okolo 

6000 zaměstnanců s  průměrným platem 27.500,- Kč, což je o 10 % nad celostátním 

průměrným platem v ČR. V roce 2012 dosáhly TŽ, a.s. zisku po zdanění 793 mil. Kč. Jak 

je  patrno z tabulky 3, podle výroční zprávy 2012 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA 

STEEL dostupné z  internetové adresy [18].  

Tab. 3 Hlavní ekonomické ukazatele v letech 2006-2012 [18] 
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4 TEORETICKÁ ČÁST 

V této části práce je popsána problematika z hlediska uvedené literatury 

4.1 Specifikace nákupní činnosti 

Základní funkcí nákupu je zabezpečení bezporuchového fungování všech předpokládaných 

procesů v podniku surovinami, materiály a výrobky. [3] 

V knize Management partnerství s dodavateli NENADÁL, Jaroslav. [4] je specifikovaná role 

nákupu v organizacích takto, základní funkci nákupu jako systematické zabezpečování 

surovin, materiálů, služeb a  informací tak, aby byly plněny všechny požadavky nakupujících 

z hlediska množství, jakosti, termínů, struktury a místa dodání.  

Nositelem funkce nákupu je obvykle útvar nákupu. Úspěšné fungování tohoto útvaru závisí na 

správném a přesném vymezení jemu svěřených úkolů, na vymezení a způsobu řešení vztahů 

s vnitřním a vnějším okolí, na používaných formách a metodách řízení procesů nákupu 

a  v neposlední řadě na účinnosti ekonomické stimulace útvaru jako celku i jeho jednotlivých 

pracovníků. [5]  

Všechny výrobky nebo služby jsou z větší čí menší míry závislé na různých vstupech 

a  subdodávkách. Kromě klasických nákupů hmotných vstupů (surovin, materiálů, polotovarů, 

kompletačních dílů) je třeba níže uvedené postupy aplikovat i na pořizování služeb 

zabezpečovaných subdodavatelsky. Čím větší je podíl externích vstupů, tím důslednější je 

systém řízení při opatřování vstupů. [6] 

Firma – odběratel musí dbát o renomé, dobrou pověst a image nejen na straně prodeje, ale i na 

straně nákupu. To má význam při získávání výhodných nabídek, jakož i při případném 

dočasném požadovaní určitých ústupků a výjimek, pokud jde např. o platební lhůty, změny 

dodacích lhůt či parametrů výroků. [1] 

Výraznější nároky na nákupní činnost klade zejména norma ISO 9001, která požaduje [12]: 

- jednoznačně specifikovat požadavky na nakupované prvky 

- vybírat a hodnotit dodavatele 

- vymezit co nejpřesněji kvalitativní požadavky předmětu nákupu v objednávkách či 

obchodních smlouvách 

- ověřovat nakupované vstupy 
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Požadavky na nákup musí být co nejlépe vymezeny. K tomuto mohou jako podpůrný 

prostředek sloužit normy (ČSN, DIN, ISO a podobně) nebo katalogy dodavatelů. V obou 

případech mohou tyto dokumenty specifikovat objednávaný výrobek a jeho kvalitativní 

parametry. 

Některé firmy své vstupy specifikují pomocí vlastních materiálových listů, ve kterých jsou 

určeny a popsány nejdůležitější kvalitativní požadavky, tolerance, metody vstupní kontroly. 

Při volbě požadovaných vstupů by se mělo přihlížet i k environmentální vhodnosti surovin 

a  materiálů a měly by se upřednostňovat suroviny, materiály, kompletní díly, které jsou 

šetrnější k životnímu prostředí a pochopitelně vyloučit jakékoliv materiály, jejich použití 

je  zakázáno nebo jejich zpravování způsobuje nebezpečné zplodiny, likvidace těchto 

elementů v odsloužených výrocích je obtížná. [6] 

Pracovníci nákupu jsou vystaveni dvojímu tlaku: na jedné straně tlaku nadřízených 

na  dosahování optimálních nákupu, na druhé straně argumentům prodejců, mnohdy dobře 

trénovaných odborníků, proškolených jak psychologicky nejlépe působit na lidi, tak v oblasti 

komunikace, přesvědčování, vyjednávání. 

V dnešním světě neexistuje organizace, která by nenakupovala hmotné vstupy, služby, 

informace a podobně. Spolehlivost dodavatelů je tak faktorem, který výrazně ovlivňuje 

reálnou výkonnost organizace. Každá organizace pracuje efektivněji, pokud rozvíjí se svými 

dodavateli vztahy partnerství založené na vzájemné důvěře, sdílení znalosti a integraci. 

Dodavatel musí být partnerem, ne nepřítelem. [7] 

4.2 Ověřování shody dodávek 

Ověřování nakupovaného produktu dle normy ČSN EN ISO 9001 Systém managementu 

jakosti - Požadavky, je uvedeno, že organizace musí stanovit a uplatňovat kontrolní nebo jiné 

činnosti nezbytné pro zajištění, že nakupovaný produkt splňuje specifikované požadavky 

nakupování. V případě, že organizace nebo její zákazník zamýšlí provést ověřování 

u  dodavatele, musí organizace v informacích pro nakupování uvést zamyšlený průběh 

ověřování a způsob uvolnění produktu.[12] 

Ověřování shody dodávek představuje bezesporu jeden z nejtradičnějších procesů nakupování 

a bude nesporně i součásti všech programů partnerství s dodavateli v budoucnosti. Protože 

tak  jako neexistuje na světě nic dokonalého, nedá se předpokládat ani to, 
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že  by  se  v dodávaných výrobcích nebo službách nikdy nevyskytly žádné odchylky 

od  odběratelem specifikovaných požadavků, jež dále budeme označovat jako neshody. [4]  

V závislosti na charakteru dodávky a na dosavadních zkušenostech s jakostí dodávek mohu 

být voleny různé přístupy k ověření dodávek – od kvantitativní a vizuální kontroly (dodaného 

množství, neporušenosti obalu, zjevného nepoškození) přes kontrolu dodacích dispozic 

(certifikátů, atestů jakosti), kvalitativní kontrolu (namátkovou, statistickou přejímku, odběr 

vzorků a laboratorní zkoušky) až po přítomnost odběratele při vybraných zkouškách 

prováděných dodavatelem. [6] 

Výjimečné nejsou případy, kdy organizace disponuje definovanými postupy pro vstupní 

kontrolu. Například si vytvoří vlastní tabulky ověřování shody dodávek, ve kterých uvedou 

tyto hodnotící kritéria: předmět kontroly, kvalitativní parametry, četnost kontroly, mezní 

hodnoty, kontrolní postupy a další údaje. 

V případě, že dodávky vykazují ať kvantitativní či kvalitativní nedostatky, měla by 

organizace dodávku reklamovat. Poznatky z přejímky dodávek, zejména pak ze vstupní 

kontroly, představují cenný informační zdroj o jakosti dodávek i jejích dodavatelům. Ten 

by  měl být doplněn o poznatky o jakosti ze zpracování vstupů ve výrobě, popř. z užití 

hotových výrobků. Všechny tyto údaje je potřeba vyhodnocovat a podle toho je třeba přijímat 

nápravná či preventivní opatření. [6] 

Tradiční organizace ověřování shody dodávek vychází z toho, že odběratel po dodání určitého 

objemu nakoupeného zboží podrobí tuto dodávku vstupní kontrole. Je také možné, 

že  ověřování shody bude provádět dodavatel těsně před expedicí svých produktů 

odběratelům, kterým pak poskytuje i záznamy o výsledcích tohoto ověřování. V praxi 

se  vyskytují i situace, kdy oba obchodní partneři přenechávají ověřování shody dodávek třetí, 

nezávislé straně, reprezentované akreditovaným zkušebními laboratořemi. Je nasnadě, 

že  pokud odběratel volí tuto formu realizace ověřování shody dodávek, musí být její 

podmínky i postupy definovány ve smlouvě o dodávkách. [7] 

Velmi vhodně uvedl různé varianty ověřování shody dodávek v knize Moderní Management 

Jakosti NENADÁL, Jaroslav a kol. [7] Ishikawa, které shrnuje tabulka 5.  
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Tab. 4 Různé varianty ověřování shody dodávek [7] 

Varianta číslo Dodavatel Odběratel 
Míra prevence 

Vůči neshodám 

1. Bez výstupní kontroly 
Přijímá vše, 100%  

Kontrola až ve výrobě 
Žádná 

2. 
Bez motivace 

K zabezpečování jakosti 
100% kontrola na vstupu Minimální 

3. 
100% kontrola na 

výstupu 
100% kontrola na vstupu Malá 

4. 
100% kontrola na 

výstupu 

Výběrová kontrola na 

vstupu 
Střední 

5. 
100% kontrola ve výrobě 

výběrová na výstupu 

Výběrová kontrola na 

vstupu 
Střední 

6. 
SPC ve výrobě, výběrová 

kontrola na výstupu 

Namátková kontrola na 

vstupu 
Vysoká 

7. 

SPC ve výrobě 

namátková kontrola na 

výstupu 

Namátková kontrola na 

vstupu 
Velmi vysoká 

8. 

Vysoká způsobilost 

procesů umožňuje zrušit 

výstupní kontrolu 

Akceptovaná kontrola Maximální 

Jak je patrno z tabulky, nejvyšší stadiem partnerských vztahů s dodavateli je varianta číslo 

6  až číslo 8, kde dodavatel i odběratel namátkově kontrolují dodávky na vstupech a výstupu, 

kde prevence vůči neshodám je na velmi vysoké úrovni a odběratel se může plně spolehnout 

na výsledky občasných auditů jakosti u dodavatele a akceptovat výsledky dodavatelem 

předkládané.  

Pojem partnerství s dodavateli je takový pracovní vztah mezi odběratelem a dodavatelem, 

který je budován na bázi vzájemné důvěry a přináší hodnotu oběma partnerům. [4] 

4.3 Výběr jednotlivých dodavatelů a jejích hodnocení 

Každá z odběratelských organizací si vytváří obvykle velmi rozsáhlou databázi možných 

dodavatelů, z nichž si pomocí vhodných nástrojů může v předběžném hodnocení a výběru 

zvolit ty potenciální dodavatel, kteří budou podrobeni dalšímu, obvykle zevrubnějšímu 

posuzování. Výstupem z procesu hodnocení a výběru je definitivní seznam dodavatelů, 

se  kterými odběratel uzavírá smlouvy na konkrétní dodávky. [4] 

Pro hodnocení dodavatelů je nepočetně mnoho metod. Bohužel nebyla zjištěna žádná metoda, 

která by byla vhodná pro všechny podniky. Pro rozhodování má velký význam počet kritérií. 

Ke stanovení metod hodnocení dodavatelů se musí vytvořit vhodné prostředí pro realizaci cíle 

hodnocení a to zvláště ve stanovení hodnotících kritérií. [10] 
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Firma musí sledovat a vyhodnocovat způsobilost dodavatelů na základě kritérii, která 

považuje pro svoji činnost za určující. Těmi mohou být cena, dodržování termínu dodávek 

a  zvláště pak plnění kvalitativních požadavků na dodávky – dané např. zkušenostmi s jakostí 

dosavadních dodávek, prokázáním certifikátu kvality, poznatky z vlastních auditů. Stranou 

pozornosti by nemělo být ani dodržení environmentálních požadavků. Obezřetnosti 

v hodnocení je třeba i v případě závažných změn u dodavatelů (změna vlastníků, fúze, 

nasazení nových technologií, využívání nové logistické firmy a podobně). [6] 

Tento soubor činnosti rovněž představuje standartní součást nakupování. Jejich smyslem 

je  z mnoha potenciálních dodavatelů vybrat alespoň jednoho, který bude dlouhodobě schopen 

plnit požadavky dodavatele. Základní rámec hodnocení a výběru dodavatelů, které je nutné 

chápat jako prevenci před možnými budoucími problémy s dodávkami a nespolehlivostí 

dodavatele. [7] 

Kontrola dodávek je, mimo jiné, také prostředkem pro získání podkladů pro hodnocení 

dodavatelů. [5] 

Dle směrnice VDA 6.1 (Sdružení automobilového průmyslu), [11] se požaduje, 

aby  při  hodnocení dodavatelů byla stanovena kritéria pro hodnocení, a aby toto hodnocení 

bylo prováděno opakovaně. 

V praxi se často vyskytujícím výběrovým kritériem může zařadit např. vzdálenost dodavatele, 

nabízené platební podmínky, zkušenosti s daným dodavatelem z minulosti a podobně. Obecně 

bychom mohli varovat před uplatňováním jen ceny dodávky jako klíčového výběrového 

kritéria. Mnohé zkušenosti totiž potvrzují, že atraktivní a nízké nabízené ceny se mohou 

v průběh naplňování obchodního kontraktu navýšit i o velmi vysoké dodatečné výdaje 

odběratele, např. požadavek na vícepráce, nedodržení kvality materiálu a prací a s tím 

související následné opravy, nedodržení termínů. [7] 

Na základě hodnocení se dodavatelé obvykle rozdělují do tří skupin [6]: 

a) způsobilý dodavatel – spolehlivé dodávky v souladu s objednacími dispozicemi, 

bez  problémů, 

b) podmíněně způsobilý dodavatel – v plnění dodávek se vyskytly drobné nedostatky, které 

však nezpůsobovaly závažnější kvalitativní či environmentální problémy ve výrobě nebo 

u  finálních výrobků či služeb, 
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c) nezpůsobilý dodavatel - u dodávek se vyskytly závažné nedostatky. 

Hodnocení podléhají při výběru i noví dodavatelé. Okruh hodnocených a schválených 

dodavatelů nelze zužovat pouze na materiálové dodávky (surovin, materiálů, polotovarů), 

ale  je třeba do něho zahrnout i dodavatele služeb, různé kooperace i práce zadávané domácím 

pracovníkům. Status hodnocení dodavatele musí být zaznamenán např. v podobě seznamu 

schválených dodavatelů nebo doplněním statusu způsobilosti jednotlivých dodavatelů 

v databázi dodavatelů a podobně. Objednávky by měly být zadávány pouze způsobilým, popř. 

podmíněně způsobilým dodavatelům. Nákupní dokumentace (objednávky, obchodní smlouvy) 

musí jednoznačně vymezovat kvalitativní parametry nakupovaných vstupů. Je-li využito 

odkazu na číslo předmětné normy nebo katalogu, lze to považovat za vyhovující, pokud 

je  v organizaci zabezpečen režim aktualizace těchto dokumentů. [6] 

Zvolením nevhodného dodavatele může vést ke ztrátám, které mohou mít důsledky 

do  budoucnosti. Před samotným výběrovým řízením měla by být udělána analýza, 

zhodnocení celkové situace na trhu, a pokud je třeba, musí se udělat i výzkum. Podle 

výsledků se vybere potenciální dodavatel, který splňuje kritéria a je schopen dodávky zajistit. 

Poté z úzkého okruhu dodavatelů musí vedoucí nákupu vybrat tohoto nejvhodnějšího. 

K vybrání správného dodavatele slouží mnoho způsobu. Po výběru podnik začíná 

s dodavatelem jednat, komunikovat a uzavírat objednávky. [8] 

Každá společnost připravující se na výběrové řízení má své specifika a proto si musí vytvořit 

svůj systém pro realizaci hodnocení cíle a stanovení vhodných hodnoticích kritérií. 

Pokud bychom chtěli některé zkušenosti a postupy zobecnit, jsou zde rozlišitelné tři základní 

fáze [4]: 

1. Předběžné hodnocení dodavatelů: je jen jakýmsi kvalifikačním kolem hodnocení 

a  výběru, kdy z obvykle velmi širokého spektra všech možných dodavatelů odběratelská 

organizace vybere několik potupujících do dalšího kola hodnocení.  Toto hodnocení může 

být založeno na posuzování prvních vzorků dodávek, předběžném posouzení vyzrálosti 

systému managementu dodavatelské organizace, analýze referencí jiných odběratelů 

a  na  jejich kombinacích.  

2. Hodnocení potenciální způsobilosti dodavatelů: od počátku devadesátých let, kdy 

se  začaly budovat základny systémových přístupů i v oblasti nakupování a rozvoje 

vztahů s dodavateli, do současnosti vykrystalizoval přístup, který se stal běžně 
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respektovaným i mnohými českými organizacemi. Tím se stalo prověřování audity 

systémů managementu přímo u potenciálních dodavatelů. Audit je např. normou ČSN EN 

ISO 9000 [13] definovaný jako systematický, nezávislý a dokumentovaný proces 

pro  získání důkazu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou 

splněna kritéria. 

3. Hodnocení dodavatelů podle dalších kritérií: odběratel si může definovat takovou 

škálu hodnoticích kritérií, která ji bude vyhovovat. V praxi se hojně vyskytují: rozsah 

neshod v dodávkách v minulém období, nabízená cena dodávky, dodací podmínky, doba 

dodání, platební podmínky, pružnost reakce dodavatele na podněty odběratelů, úroveň 

vztahů a vzájemné komunikace, finanční zdraví dodavatele, vzdálenost dodavatele, počet 

pozitivních referencí v mediích, potenciál k dalšímu rozviji a zlepšování, úplné náklady 

nákupu a podobně. [4] 

 

Důležitou součásti hodnocení dodavatele je hodnocení jeho životaschopnosti. To má význam 

při dodávkách pro výkony (výrobky, stavby, zakázky), které mají delší průběžnou dobu 

realizace a vyžadují stejný vstupní materiál. Je nutno vědět, zda v průběhu plnění 

své  dodavatelské funkce bude firma životaschopná, zda splní své závazky po celou 

předpokládanou dobu. Obzvláště důležité je to např. při realizaci staveb, dodávek investičních 

celků, výrobě speciálních výrobků. Důležité jsou přímé osobní kontakty a plynulá pružná 

výměna informací o všech změnách, které v parametrech vzájemné spolupráce nastávají 

a  pravděpodobně nastanou. V mnoha případech se využívá dodavatelských služeb od dvou, 

tří či více dodavatelů současně, a tím je určitým způsobem motivovat ke  zlepšení svých 

dodavatelských výkonů a podmínek spolupráce. [1] 

4.4 Shrnutí teoretické části 

Výběr vhodného dodavatele a jeho hodnocení je rovněž součásti investiční výstavby 

v jakékoliv oblasti. Abychom mohli hodnotit dodavatele, musí být zaveden systém ověřování 

jeho dodávek a na základě tohoto ověřování pak vyhodnotíme dle předem stanovených kritérií 

jeho způsobilost dodávat do podniku. Před schválením dodavatele musí proběhnout jejích 

výběr, kde k tomuto je nutno stanovit požadavky a hodnoticí kritéria, které jsou pro podnik 

prioritní a také způsob výběru. Dle uvedené literatury je nejvyšší váha při hodnocení 

dodavatele kladena na kritérium jakost. V praxi se často setkáváme s tím, že cena 

je  upřednostňována před jakostí a tímto se vystavujeme riziku, že v krátkém časovém 

horizontu budou ušetřeny finanční prostředky, ale v budoucnu může docházet k dalším 
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nepředvídatelným problémům v souvislosti s navyšováním ceny provozu zařízení, s jeho 

opravami a toto má za následek nedodržení dodacích lhůt, vzniku vad na výrobcích 

a  tím  budoucích reklamacích a ztráty dobrého jména na trhu.  

  



16 
 

5 PRAKTICKÁ ČÁST 

V této kapitole bude popsán současný stav výběru a vyhodnocení dodavatelů pro investiční 

akce v TŽ, a.s. v návaznosti na teoretickou část projektu. 

5.1 Hodnocení dodavatelů v TŽ, a.s. 

V TŽ, a.s. probíhá nákupní činnost prací, materiálu a služeb dvěma směry. 

1. Nákup dílů, oprav a práce s tímto spojených je zabezpečováno prostřednictvím Moravia 

Steel a.s. a to dle interního předpisu Technicko–organizační pokyn TOP TŽ-06/01 a TOP TŽ 

06/02.[14],[15] 

2. Nákup materiálu, prací a služeb spojených s investiční výstavbou je zabezpečováno TŽ, a.s. 

a to dle interního předpisu TOP TŽ-04/2. [16]  

5.2 Výběr a hodnocení dodavatelů investičních akcí v TŽ, a.s. 

Hodnocení dodavatele vytváří podklad pro rozhodování odběratele o pokračování spolupráce, 

o modifikaci či o úplném zrušení obchodních vztahů. [5] 

Výběr a hodnoceni dodavatelů pro investiční akce v TŽ, a.s. je rozděleno na tři části: 

 výběr komise, 

 zásady hodnocení nabídek, 

 hodnocení dodavatelů po realizaci investiční akce. 

 

a) Komisi pro výběr dodavatelů pro investiční akci jmenují zodpovědné osoby z řad 

vedoucích pracovníků, u akcí nad 5 mil. Kč generální ředitel TŽ, a.s. Výběrová komise 

musí mít lichý počet členů, u akcí nad 1 mil. nejméně 5 členů. Členem komise je vždy 

zástupce provozu - útvaru budoucího uživatele. U akcí nad 15 mil. bude členem komise 

zástupce finančního oddělení. Předseda výběrové komise má právo rozhodnout o přizvání 

zástupců odborných útvarů a dalších odborníků na jednání výběrové komise. Přizvaní 

členové nemají právo účastnit se hodnocení předložených nabídek. Výběrová komise 

je  oprávněná posuzovat a hodnotit předložené nabídky, pokud je přítomno alespoň dvě 

třetiny jmenovaných členů komise. Účast jmenovaných členů na jednání výběrové 

komise je nezastupitelná. Průběh jednání výběrové komise řídí předseda. Předseda 

výběrové komise může u vybraných řízení nad 5 mil. Kč od jednoho dodavatele schválit 

poradní pracovní skupinu k posouzení technické části předložených nabídek. 

b) Zásady hodnocení nabídek je systém tvořeny hodnocením dle stanovených kritérií 

a  v rámci nich se hodnotí stanovené ukazatele. Hodnoticí kritéria pro konkrétní akci 

technického rozvoje a v rámci nich počet jednotlivých bodů schvaluje předseda výběrové 
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komise. Jednotlivá hodnoticí kritéria a ukazatele se rozlišují podle složitosti předmětu 

výběru. Po uskutečnění výběrového řízení je zpracován zápis o jednání výborové komise. 

Komise v zápisu doporučí dodavatele pro daný obchodní případ a předseda výběrové 

komise předloží zápis ke schválení zodpovědnému řediteli TŽ, a.s. Výběr dodavatele 

v rozmezí od 5 mil Kč až do 1 mil. EUR schvaluje generální ředitel. Dozorčí rada TŽ, a.s. 

schvaluje výběr dodavatele nad 1 mil. EUR. 

c) Dodavatel dodávek, prací a služeb souvisejících s investiční výstavbou, který uspěl 

ve  výběrovém řízení se hodnotí po šesti měsících po ukončení akce. Hodnocení 

dodavatelů se provádí za účelem optimalizace vhodných dodavatelů pro zajištění 

dodávek, prací a služeb investičního charakteru v následujícím období.  

 

Systém hodnocení dodavatelů provádí pracovní skupina ve složení vedoucího 

realizačního týmu, inženýr technického rozvoje a investic, referent nákupu technického 

rozvoje a zástupce uživatele. Mezi hodnoticí kritérii dodavatelů patří například: 

- dodržování harmonogramu realizace stavby, 

- dodržení obchodních podmínek smlouvy, 

- kvalita dodávek a prací, 

- dodržení bezpečnosti organizace práce, 

- kompletnost předávané dokumentace, 

- výskyt vad a nedodělků, 

- rozsah víceprací z důvodů zapříčiněných dodavatelem,  

- spolupráce s jinými dodavateli případně subdodavateli, a ostatními. 

Seznam všech dodavatelů prací, služeb, náhradních dílů a surovin včetně hodnocení 

je  v systému SAP, LOTUS NOTES nebo u referenta nákupu, který je povinen znát možné 

dodavatele pro zabezpečení požadavků žadatele a tyto dle potřeby použít. 

Výše popsaný způsob hodnocení dodavatelů je typický příklad hodnocení – Scoring-modelu, 

který je nástroj kvantitativního vyhodnocení jednotlivých dodavatelů podle předem 

stanovených kritérií. [9] 

5.3 Návrh a vývoj investiční akce 

Než dojte k samotné realizaci investiční akcie, příprava celého projektu může trvat i několik 

let. Na začátku je nutno zvolit vhodnou technologií, připravit, naplánovat, a zpracovat 

předprojektovou dokumentací, analyzovat finanční výhodnost, a návratnost akce, financování 
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a další činnosti s tím související. Pracovníci investičního a technického oddělení vybírají 

nejvhodnější technologií, která bude vyhovovat požadavkům podniku. V rámci výběru 

vhodné technologie, pracovníci investičního oddělení cestují po průmyslových podnicích, 

kde  podobné výrobní postupy již používají, nebo přímo komunikují s dodavatelem 

technologií a  navštěvují jejich referenční stavby. 

Technicky – organizační pokyn TOP TŽ 04/02 s názvem proces technického rozvoje popisuje 

proces Technického rozvoje v rámci kterého určuje závazná pravidla a postupy v TŽ, a.s. [16] 

Hlavní nositel odpovědnosti za přípravu a realizaci investičních akci technického rozvoje nese 

vedoucí technického rozvoje a investic v TŽ, a.s. 

Pokud se týká pravomocí Dozorčí rady TŽ, a.s., tak ta schvaluje plány akcí technického 

rozvoje nad 1 mil. EUR. 

Na začátku příslušní zaměstnanci TŽ, a.s. podávají náměty na investiční akce, které čerpají 

z požadavků zákazníků, právních předpisů, výstupy z marketingových průzkumů, z odborné 

literatury, ze služebních cest a technických zpráv. Další podněty jsou z průmyslových vzorů, 

patentů, požadavků na zlepšení životního prostředí a mnoho dalších podnětů. Navrhovatel 

zpracuje požadavek na investiční opatření a předloží jej ke schválení příslušnému vedoucímu 

provozu. Následně vedoucí provozu ho předá na oddělení technického a investičního rozvoje. 

Inženýr technického rozvoje vypracuje studii nebo zadání (dle typu a náročnosti projektu) 

a  následně předloží investiční akci ke schválení Technicko-ekonomické radě (TER), která 

zhodnotí, zda v akci bude pokračováno. Na základě doporučení TER realizovat investiční 

akce je jmenován realizační tým a je přiřazeno akci číslo projektu. Po vyřízení předepsaných 

dokumentů uvedených v TOP TŽ-04/02 jsou zahájená výběrová řízení. 
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6 NEJVYZNAMNĚJŠÍ REALIZOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE TŽ, a.s. 

V souladu s vytýčeným cílem diplomové práce v této kapitole budou popsány konkrétní 

investiční akce s vyhodnocením dodavatelů, kteří se na těchto akcích podíleli. Za posledních 

5  let v TŽ, a.s. proběhlo cca 200 investičních akcí, kde z tohoto počtu byly po konzultaci 

s pracovníky investičního oddělení vybrány 3 nejvýznamnější investiční akce. Objem 

proinvestovaných finančních prostředků u 3 vybraných investičních akcí je 3 mld. Kč. Jedná 

se o tyto akce: 

- Injektáž prachového uhlí do VP4 a VP6, která se uskutečnila v letech 2012-2013, 

- Loupací a zušlechťovací linka realizována v letech 2012-2014, 

- MoRe (Modernizace a rekonstrukce) a GO (Generální oprava) koksárenské baterie 

č.  12 realizována v letech 2009-2011. 

6.1 Injektáž prachového uhlí do vysokých pecí 4 a 6 

Realizace injektáže prachového uhlí na vysokých pecí č. 4 a č. 6, byla velice náročná, jelikož 

vysoké pece jsou klíčovým hutním agregátem s dopadem na výrobu surového železa. Surové 

železo je základní surovina pro ocelárny. V průběhu roku 2012 až 2013 proběhla samotná 

realizace investiční akce v délce 15 měsíců a schválených prostředcích ve výši 753 mil. Kč.  

Po ukončení akce a vyhodnocení všech nákladů bylo proinvestováno 690 mil. Kč a došlo 

ke  snížení projektované částky o cca 63 mil. Kč. 

Požadavky na stavbu byly specifikovány do těchto níže uvedených ukazatelů: 

- realizace stavby proběhne za nepřerušení provozů (mimo plánovaných odstávek) 

koksovny a vysokých pecí, které budou po celou dobu výstavby krýt plnou výrobu koksu 

a surového železa v TŽ, a.s., 

- nové technologické zařízení a objekty situovat tak, aby jejich umístění nekolidovalo 

se  stávajícími objekty a úzce navazovalo na stávající zařízení, 

- ekonomická výhodnost řešení celé stavby. 

Investiční záměr předpokládá instalaci přísunových cest surového uhlí, zásobníku surového 

uhlí, mlecího a sušícího zařízení, ventilátoru sušícího okruhu s komínem, pytlového filtru, 

napájecího, řídicího a bezpečnostního zařízení. Soubor injektážního okruhu se bude skládat 
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ze  skladovacího sila prachového uhlí, injektážích nádob s armaturami, rozdělovače 

umístěného u  vysoké pece, nádob tlakového dusíku, dopravních potrubí a napájecího, 

měřícího a řídicího systému. 

6.1.1. Specifikace přínosů investice 

Stavba „Injektáž prachového uhlí do VP4 a VP6“ byla realizovaná za účelem snížení 

množství koksu, který se přidává při procesu výroby surového železa do vysokých pecí. 

Investiční záměr vycházel z požadavku nahradit část vsázkového koksu prosazovaného přes 

sazebnu prachovým uhlím, které bude injektováno do všech dmyšných armatur na obou 

vysokých pecích VP4 a VP6. Maximální množství injektovaného prachového uhlí na každou 

vysokou pec se uvažuje ve výši 150 kg na tunu vyrobeného surového železa. Současná výroba 

koksu v TŽ je zabezpečována ve dvou koksových bateriích KB11 a KB12 s roční celkovou 

výrobní kapacitou 700 kt. Navíc je nutné pro potřeby vysokých pecí zajistit nákupem cca 

250  kt „cizího“ koksu. Výstavbou zařízení na mletí a injektáž prachového uhlí do vysokých 

pecí dojde k náhradě nakupovaného koksu levnějším uhlím.  

Finanční analýza projektu výstavby zařízení pro injektáž prachového uhlí do VP byla 

provedena na základě dostupných informací obdržených od firmy Paul Wurth, která 

je  dodavatelem nosné technologie.  

Detailní popis ekonomického přínosu pro TŽ, a.s. nelze z důvodu poskytnutí citlivých 

informací a  ochrany obchodního tajemství uvést, proto jsou zde uvedené základní údaje a 

způsob výpočtu. 

Základní výpočet ekonomické návratnosti byl proveden na základě rozdílnosti nákupních cen 

uhlí a metalurgického koksu, předpokládané množství injektovaného uhlí → XX kg/t 

surového železa, což odpovídá nákupu cca XX tun uhlí, které nahradí cca XX tun 

nakupovaného metalurgického koksu. V provozních nákladech jsou započteny náklady 

na  elektrickou energii, VP plyn, zemní plyn a dusík. Roční plánované náklady na opravy 

ve  výši 15 mil. Kč. Ceny surovin jsou brány jako průměrné ceny za období 1-6/2012.  

Pro průměrný cenový rozdíl mezi nákupními cenami uhlí a koksu za období 1-6/2012, lze 

předpokládat návratnost investice za cca 3 roky od náběhu investice v roce 2014. 
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Technologie injektáže uhlí do VP v TŽ, a.s. má své opodstatnění, zejména z pohledu vývoje 

cen metalurgického koksu, a přináší v celkovém důsledků snížení nákladů na výrobu 

surového železa a následných finálních produktů TŽ, a.s..  

6.1.2 Výběr a metodika analýzy dodavatelských firem stavby 

Plánovaná akce proběhla úspěšně na základě podrobného přístupu výběru dodavatelů 

a  realizátorů stavby. Výhodou byly zkušenosti z předešlých proběhlých investičních akcií, 

na  základě kterých se eliminují chyby a dochází k neustálenému zlepšování. Byli osloveni 

ověření dodavatelé, kteří se zúčastnili předešlých investičních akcí. Výběrového řízení 

se  zúčastnilo celkem 160 firem, ze kterých bylo vybráno celkem 40 firem. V rámci investiční 

akce s názvem „Injektáž prachového uhlí do VP4 a VP6“ bylo provedeno 40 výběrových 

řízení na různé práce.  

V rámci investiční akce s názvem „Injektáž prachového uhlí do VP4 a VP6“, bylo provedeno 

výběrové řízení s názvem „Dodávka, montáž, a uvedení do  provozu osvětlení, a zásuvkových 

rozvodů“, kde bude popsán výběr a metodika hodnocení jednotlivých dodavatelů.  

V rámci výběrového řízení byla zaslána poptávka pěti uchazečům: D5, a.s., Autel-montáže, 

s.r.o., Třinecká klimatizace, a.s., Elektromont Brno, akciová spol., Q-ELEKTRIK a.s. 

Jmenované firmy v požadovaném termínu, na základě zaslaných požadavků předložily své 

nabídky. Výběrové řízení bylo rozděleno na čtyři části, kde v první části byly hodnoceny 

požadavky zadavatele, v druhé části byly vyhodnoceny cenové nabídky, v tření části proběhlo 

celkové hodnocení a ve čtvrté části byla zvolena nejvhodnější firma, která byla předsedou 

komise předložena v zápisu z výběrového řízení ke schválení kompetentnímu řediteli TŽ, a.s. 

Popsaný způsob výběrového řízení zachycují následující tabulky 5, 6, 7, 8. 
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Tab. 5 Hodnocení společností na základě stanovených požadavků – technické vyhodnocení, 

první část 

Dodavatel D5, a.s. 
Autel-montáže 

s.r.o. 

Třinecká 

klimatizace, a.s. 

Elektromont Brno, 

akciová spol. 
Q-ELEKTRIK a.s. 

Technické zadání 

30 bodů 
Splňuje Splňuje Splňuje Splňuje Splňuje 

Dodací lhůta 

15 bodů 
05/2013-08/2013 05/2013-08/2013 05/2013-08/2013 05/2013-08/2013 05/2013-08/2013 

Platební podmínka 

15 bodů  

Měsíční fakturace 

Splatnost 30 dnů 

Měsíční fakturace 

Splatnost 60 dnů 

Měsíční fakturace 

Splatnost 60 dnů 

Měsíční fakturace 

Splatnost 60 dnů 

Měsíční fakturace 

Splatnost 60 dnů 

Záruka 

15 bodů 
24 měsíců 24 měsíců 24 měsíců 24 měsíců 60 měsíců 

Součet bodů 

75 max 
75 75 75 75 75 

Tab. 6 Hodnocení společností podle ceny, druhá část 

Z důvodu citlivých informací a ochrany obchodního tajemství byly ceny pozměněny. 

Dodavatel D5, a.s. 
Autel-montáže 

s.r.o. 

Třinecká 

klimatizace, a.s. 

Elektromont 

Brno, akciová 

spol. 

Q-ELEKTRIK 

a.s. 

Cena 7.200.266,- Kč 7.400.269,- Kč 9.135.805,- Kč 7.900.593,- Kč 7.800.051,- Kč 

Pořadí 1. 2. 5. 4. 3. 

Tab. 7 Celkové hodnocení, třetí část 

 

Tab. 8 Vybraný a doporučený uchazeč, čtvrtá část 

Dodavatel Pořadí Celková cena Doporučený uchazeč 

D5, a.s. 1. 7.200.266,-Kč D5, a.s. 

Stejným způsobem proběhly výběrová řízení u dalších zadaných pracích. Po schválení 

doporučených dodavatelů bylo přistoupeno k podpisu smlouvy o provedení díla a předání 

staveniště. 

Celkové hodnocení

Hodnocení uchazeči

D5 Autel Třinecká klim Elektro. Q-Elektrik

Cena 25 25 23 18 20 21

Technické vyhodnocení 75 75 75 75 75 75

Počet bodů  - celkem 100 100 98 93 95 96

Konečné pořadí 1. 2. 5. 4. 3.

Max. počet 

bodů
Hodnotící kritéria
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6.1.3 Vyhodnocení průběhu vybraného výběrového řízení  

V rámci proběhlého výběrového řízení s názvem dodávka, montáž osvětlení a zásuvkových 

rozvodů, která byla součásti investiční akce s názvem injektáž prachového uhlí do vysokých 

pecí 4, a 6 bylo osloveno 5 společností. Jednalo se o společnosti D5, a.s., Autel-montáže, 

s.r.o., Třinecká klimatizace, a.s., Elektromont Brno, akciová spol., Q-ELEKTRIK a.s. 

Společnosti D5, a.s., Autel-montáže, s.r.o., Třinecká klimatizace, a.s., mají sídla svého 

podnikání v Třinci. Společnost Q-ELEKTRIK a.s. je z Ostravy a spol. Elektromont Brno, 

akciová spol. je z Brna. Všechny oslovené společnosti splnily technické požadavky 

na  maximální počet bodů. V daném případě bylo rozhodujícím kritériem cena, kde společnost 

D5, a.s. nabídla nejnižší cenu a uspěla ve výběrovém řízení. 

6.1.4. Vyhodnocení průběhu realizace investiční akce 

Po ukončení realizace investiční akce bylo provedeno vyhodnocení, kde k tomuto účelu bylo 

vycházeno z metodiky hodnocení dodavatelských firem investičních akcí v TŽ, a.s. dle TOP 

TŽ-04/02,[16]. Metodika hodnocení dodavatelů byla upravena dle doporučení pracovníků 

investičního oddělení dle jejích zkušeností při vedení podobných investičních akcích. Byly 

stanoveny kritéria s rozsahem bodového hodnocení. 

a) DODACÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY (rozsah bodů 1-5) 

V rámci tohoto kritéria byla hodnocena nabídnuta cena, platební podmínky, termín dodávek. 

b) KVALITA PROVEDENÝCH PRACÍ (rozsah bodů 1-5) 

V rámci tohoto kritéria byla hodnocena jakost, reklamace, bezpečnost práce. 

c) POSKYTNUTÉ SLUŽBY A SERVIS (rozsah bodů 1-5) 

V rámci tohoto kritéria byla hodnocena záruční doba, servis, opravy a organizace práce 

na  pracovišti.  

Vyhodnocování dodavatelů se provádí za účelem zvolení vhodných dodavatelů pro zajištění 

dodávek, prací a služeb investičních akcí pro následující období.  

K jednotlivým hodnoceným kritériím jsou přiděleny body 1 až 5, kde 1 je nejlepší a 

5  nevyhovující, a následně byla vypočtena celková průměrná hodnota. Vyhodnocení 

dodavatelé byli zařazeni do pěti skupin. Pro lepší přehlednost byla vypracována hodnoticí 

tabulka 9 s hodnocením a bodovým hodnocením.  
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 Tab. 9 Hodnocení dodavatelů 

Skupina Hodnocení Body 

1. Bez výhrad 1,00 - 1,50 

2. Dílčí nedostatky 1,51 - 2,50 

3. Vážnější nedostatky 2,51 - 3,50 

4. Velmi vážné nedostatky 3,51 - 4,50 

5. Zcela nevyhovující 4,51 – 5,00 

Po vyhodnocení jednotlivých dodavatelů zařazených do skupiny vážnější nedostatky můžou 

být přizvání k vedoucímu investičního oddělení k projednání podmínek, které musí splnit pro 

další možné zařazení do výběrového řízení pro TŽ, a.s. Dodavatelé zařazení do skupiny – 

velmi vážné nedostatky a zcela nevyhovující a je ze strany TŽ, a.s. zájem o případné další 

spolupráce. Dodavatelé jsou seznámeni s výsledky hodnocení prostřednictvím vedoucího 

investičního oddělení a v případě, že prokážou, že odstranili nedostatky, můžou se přihlásit 

opětovně k výběrovému řízení. Prokázáním odstraněním nedostatků je audit, certifikace, 

pozitivní reference atd. 

Pro větší přehlednost byla sestavena tabulka 10, kde byli vepsáni všichni dodavatelé, kteří 

se  zúčastnili realizované stavby s označením předmětu prací s kritérií a body hodnocení. 

Vyhotovené tabulky byly předány pracovníkům realizačního týmu investičního oddělení, kteří 

dle znalostí a zkušeností z uskutečněných akcí vyplnili a přiřadili hodnocení jednotlivým 

dodavatelům. 
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Tab. 10 Vyhodnocení dodavatelů - Injektáž prachového uhlí do vysokých pecí 4 a 6 

Poř. 

číslo 
Dodavatelé Druh práce 

Dodací a 

smluvní 

podmínky  

Kvalita 

provedených 

prací    

Poskytnuté 

služby a servis  
Průměr 

      1-5 1-5 1-5 1.5 

1 Paul Wurth Dodávka nosné technologie I 2 1 1 1,3 

2 Hutní projekt Ostrava, a.s. Projektová dokumentace 1 2 1 1,3 

3 Třinecký inženýring, a.s. IČ a KČ 1 1 1 1,0 

4 AZ GEO, s.r.o. Realizace kontrolních vrtů 1 1 1 1,0 

5 Elektromont Brno, a.s. Zařízení staveniště elektro 1 1 1 1,0 

6 Enviform a.s. Korozní technik 1 1 1 1,0 

7 Rebuz, s.r.o. Informační tabule 1 1 1 1,0 

8 Granik, s.r.o. 
Skladovací činnost-složení a přesun 
dodávek PW 

1 1 1 1,0 

9 Lift servis, s.r.o. Nákladní výtah 2 3 2 2,3 

10 RMT, s.r.o. Analyzátor v objektu mlýnice uhlí 1 1 1 1,0 

11 AC technologies, s.r.o. Průmyslový vysavač 2 1 3 2,0 

12 TOPGEO BRNO, s.r.o. Stavební-Mlýnice uhlí-piloty 2 1 1 1,3 

13 D 5, a.s. 
Stavební práce, kanalizace, doprava uhlí, 

osvětlení 
1 1 1 1,0 

14 Beskydská stavební, a.s. Umístění rozdělovačů na VP4 a VP 1 1 1 1,0 

15 AC Technologies, s.r.o. 
Odprašovací zařízení pro odprášení 

přísunové trasy surového uhlí 
2 1 2 1,7 

16 Envirmine-Energo, a.s. 
Budovy mlýnice, Montáž tg. Dodávek 

PW 
2 2 2 2,0 

17 Betochem, s.r.o. Opláštění mlýnice, střecha 1 2 1 1,3 

18 Envirmine-Energo, a.s. 
Zásobník surového uhlí, zásobník 

mletého uhlí 
1 1 2 1,3 

19 Energo IPT, s.r.o. Injektážní nádoby – 4 ks 2 1 1 1,3 

20 Strojírny Třinec, a.s. 
Inertizační zásobníky-4 ks a zásobníky 
dusíku-2 ks 

1 1 2 1,3 

21 Kohut Třinec, s.r.o. 
Přípojné potrubí, strojní zařízení, mletí, 
sušení uhlí 

1 1 1 1,0 

22 VS VIASTEEL, s.r.o. Přeložky potrubí na VP 1 1 1 1,0 

23 Třinecká klimatizace, a.s. Vzduchotechnika a vytápění 1 1 1 1,0 

24 Kovopol Industry, s.r.o. Silnoproude rozvody a přísun uhlí 1 1 1 1,0 

25 AUTEL – montáže s.r.o. ASR technologie 1 1 1 1,0 

26 Timko-protipožární technika 
Rozvod požární vody, požární vodní 

clony 
2 2 1 1,7 

27 
ZM SERVIS MORAVIA 

s.r.o. 
Kompresory 1 1 1 1,0 

28 Strojírny Třinec, a.s. 
Zabezpečení Investora-plošina na 

odpichovým otvorem VP 4 
1 1 1 1,0 
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Po vyhodnocení tabulky 10 dodavatelů bylo zjištěno, že většina dodavatelů splnila hodnocení 

v rozmezí bodů 1,0 - 1,5, bez výhrad. Pouze 5 dodavatelů dosáhlo bodového hodnocení 

v rozmezí 1,51 - 2,5, dílčí nedostatky, kde jsou zařazeni do druhé skupiny, kde jsou opětovně 

přizvání k další spolupráci na dalších projektech, bez nutnosti prokázaní odstranění vzniklých 

nedostatků. Zjištěné nedostatky jsou konzultovány se zástupci jednotlivých dodavatelů. 

1. Dodací a smluvní podmínky: 

V rámci realizace investiční akce se vyskytly nedostatky a problémy se zpracovanou 

dokumentací, u které v průběhu realizace akce vybraným dodavatelem byly nalezeny chyby 

v projektové dokumentaci, které měly za následek navýšení ceny díla (např. v místě určené k 

montáži měřícího zařízení vedlo potrubí, které bylo nutno přesunout na nové místo a tímto 

došlo k navýšení ceny).  

2. Kvalita provedených prací: 

Jelikož došlo k chybám v projektové dokumentaci, začalo docházek ke zpoždění a  posuvu na 

sebe navazujících prací. Zaměstnanci jednotlivých dodavatelských firem, připravenými začít 

s naplánovanými pracemi čekali a tímto docházelo k prostojům. Po započetí prací zase museli 

pracovníci pracovat pod tlakem, aby stihli naplánované činnosti dle harmonogramu 

plánovaných prací a tím navazujících činností. Nakonec však byl díky kvalitám 

dodavatelských firem harmonogram stavby dodržen.  

Dalším zjištěným nedostatkem v této kategorií bylo, že dva vybraní dodavatelé začali 

využívat subdodavatelské firmy, ačkoli u výběrového řízení toto neuvedli a nebyli předem 

odsouhlaseni zadavatelem. V daném případě toto nemělo vliv na kvalitu provedených prací, 

ale tímto vzniká určité riziko provádění prací nekvalifikovanými pracovníky a možný vznik 

budoucích vad.  

3. Poskytnuté služby a servis 

Záruční servis nelze doposud objektivně posoudit, jelikož se jedná o nové zařízení. Nyní již 

lze konstatovat, že vzniklé závady a poruchy jednotliví dodavatelé odstraňují průběžně bez 

připomínek.  
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6.2 Loupací a zušlechťovací linka kruhových ocelových tyčí 

Realizace této investiční akce s názvem „Loupací a zušlechťovací linka kruhových ocelových 

tyčí“ doposud nebyla ukončena a nadále probíhá. Na konci roku 2012 proběhla výběrová 

řízení a realizace stavby začala v polovině roku 2013. Plánovaný termín dokončení je v říjnu 

2014. Celková doba realizace je plánovaná na dobu 14 až 16 měsíců. Schválený rozpočet 

investiční akce je 738 mil. Kč. Jedná se o stavbu čistě průmyslovou, kde technologie 

je  umístěná ve dvou výrobních halách, kde bude sloužit k loupání povrchu kruhových tyčí 

a  jejích tepelnému zušlechťování. Stavba se skládá ze dvou samostatných technologických 

celků – Loupací linky a Zušlechťovací linky. Součásti stavby jsou skladovací plochy, 

obslužné kabiny, dílny, sociální zařízení a dalších obslužné prostory.  

Technologie lupání řeší zpracování tyčí z hlediska rozměrové přesnosti a kvality povrhu, která 

je řešena komplexně od návozu materiálu přes jeho rovnání, loupání, kontrolu, dělení a balení. 

Kapacita výrobní linky je 70 000 tun kruhové oceli za rok.  

Technologie zušlechťovací linky řeší zvýšení kvality vlastností kruhových ocelových tyčí 

pomocí indukčního ohřevu na kalící a propouštěcí teplotu. Kapacita výrobní linky je 20 000 

tun kruhové oceli za rok. 

Výše uvedené technologie jsou situovány do dvou samostatných objektů s cílem omezení 

prašnosti, která vzniká při manipulaci s okujenými černými tyčemi při rovnání těchto tyčí.  

6.2.1 Specifikace přínosů investice 

Účelem stavby je konečná finalizace tyčové oceli se záměrem zvýšením přidané hodnoty 

kruhových ocelových tyčí. Evropským trendem ve výrobě tyčové oceli je neustálé zvyšování 

kvality na základě  požadavků zákazníků, což má za následek nutnost dodávat válcované tyče 

bez výbrusů, v co nejvyšší kvalitě. V případě nerealizování uvedené investiční akce došlo by 

v budoucnu k rapidnímu snížení dodávek tyčové oceli svým zákazníků, snížení 

konkurenceschopní a poklesu tržeb v TŽ, a.s. Současné kapacity loupací linky v TŽ, a.s. byly 

nedostatečné a nevyhovující což mělo za následek prodej nekontrolovaného materiálu 

za  mnohem nižší ceny. Loupaný materiál se dodává především kovárnám, pružinárnám,  

ložiskárnám a dalším strojírenským firmám. 

V roce 2011 se v České republice vyrobilo celkem 79 000 tun loupané a broušené oceli. 

V roce 2012 ve stejném období výroba měla vzestupnou tendence a vyrobilo se 80 000 tun 
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loupané oceli. Během 5 let se očekává navýšení tuzemské spotřeby loupané a broušené oceli 

na 85 000 tun. Taktéž prognóza vývoje v EU je na dalších pět let pozitivní s mírným růstem 

v průmyslových odvětvích z meziroční průměrný růstem 0,5 %.  

Ekonomický přínos pro TŽ, a.s. nelze z důvodů poskytnutí citlivých informací a ochrany 

obchodního tajemství uvést. Pro znázornění finanční výhody této investiční akce bude 

uveden  postupů výpočtu výnosnosti investiční akce. Plánovaná investiční akce ve výši 

738 mil., s návratností investice do 6 let. Dle teoretického předpokladu 100% využití nové 

technologie 70 000 tun ročně loupaných tyčí a 20 000 tun ročně zušlechtěné kruhové loupané 

tyče lze nejlépe představit na rozdílech v případě realizace a ne realizace investice.  

V případě ne realizace investice do loupací a zušlechťovací linky by  neuplatnitelná tyčová 

ocel byla nahrazena betonářskou ocelí, která se prodává za podstatně nižší částky. Celková 

výrobní kapacita nové loupací a zušlechťovací linky je 90 000 tun za rok, kde po vynásobení 

přirážky za loupání a zušlechtění (přidaná hodnota), včetně úspory za dopravu a po vydělení 

průměrným ročním objemem výroby levnější betonářské kruhové oceli bylo spočítáno, 

při  roční kapacitě produkce 90 000 tun za rok s částkou přidané hodnoty, kterou by TŽ, a.s. 

získala realizaci uvedené investiční akce s návratnosti do 6 let.  

6.2.2 Výběr a metodika analýzy dodavatelských firem stavby 

V současné době se na investiční akci podílí 37 dodavatelských firem, se kterými bylo 

uzavřeno 62 dodavatelských smluv. Do realizace investiční akce je zapojeno více než 

200  pracovníků. Opětovně byli oslovení ověření dodavatelé, kteří se zúčastňovali dřívějších 

investičních akcí. Do výběrového řízení bylo osloveno cca 120 firem, ze kterých bylo vybráno 

37  dodavatelů. Metodika výběru probíhala stejně jako u předešlé investiční akce, kde byly 

jednotlivé práce rozčleněny na menší zakázky, na které byla vyhlášena jednotlivá výběrová 

řízení. Opětovně byli na základě poptávky oslovovaní jednotliví dodavatelé, kde v rámci 

realizace uvedené investiční akce proběhlo výběrové řízení s  názvem „ Silnoproudé rozvody 

rovnací linky“, kde bylo osloveno 6 dodavatelů: Strojírny a stavby Třinec, a.s., Autel – 

montáže s.r.o., Q-Elektrik, a.s., INGETEAM, a.s., ROSS Holding, a.s., KOVOPOL Industry, 

spol. s.r.o. Jmenované společnosti zaslali své nabídky v termínu na základě zaslané výzvy. 

Výběrové řízení opětovně bylo rozčleněno na čtyři části. Popsaný způsob výběrového řízení 

zachycují následující tabulky 11, 12, 13, 14, 15. 
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Tab. 11 Hodnocení společností na základě stanovených požadavků – technické 

vyhodnocení, první část 

Dodavatel 

Strojírny a 

stavby Třinec, 

a.s. 

Autel-montáže, 

s.r.o. 
Q-Elektritk, a.s. INGETEAM, a.s. 

ROSS Holding, 

s.r.o. 

KOVOPOL 

Industry, 

spol. s .r.o. 

Technické zadání 

20 bodů 
Splňuje Splňuje Splňuje _ _ Splňuje 

Dodací lhůta 

20 bodů 
06/2014-09/2014 

06/2014-

09/2014 
06/2014-09/2014 _ _ 

06/2014-

09/2014 

Platební 

podmínka 

20 bodů 

Po dodání 

Splatnost 30 dnů 

Po dodání 

Splatnost 60 dnů 

Po dodání 

Splatnost 60 dnů 
_ _ 

Po dodání 

Splatnost 60 

dnů 

Záruka 

20 bodů 
24 měsíců 24 měsíců 24 měsíců _ _ 24 měsíců 

Součet bodů 

80 max 
74 73 72 _ _ 75 

Firma ROSS Holding, s.r.o. se z výběrového řízení omluvila a firma Ingeteamm, a.s. 

na  poptávku nereagovala. 

Tab. 12 Hodnocení společností podle ceny, druhá část 

Z důvodu citlivých informací a ochrany obchodního tajemství byly ceny pozměněny 

Dodavatel 
Strojírny a 

stavby Třinec, 

a.s. 

Autel-montáže, 

s.r.o. 
Q-Elektritk, a.s. 

INGETEAM 

a.s. 

ROSS Holding, 

s.r.o. 

KOVOPOL 

Industry, 

spol.  s  .r.o. 

Cena 
8 700 864,- Kč 8 950 420,- Kč 9 100 025,- Kč _ _ 8 850 123,-Kč 

Pořadí 
1. 3. 4. - - 2. 

Tab. 13 Celkové hodnocení, třetí část 

 

Jelikož společnost Strojírny a stavby Třinec, a.s. a společnost Kovopol Industry, spol. s.r.o. 

dosáhly v konečném pořadí stejného hodnocení, byly obě společnosti vyzvány ke snížení 

Celkové hodnocení

Hodnocení uchazeči

Strojírny  Autel Q-Elektrik Ingeteam ROSS KOVOPOL

Cena 20 19 17 16 0 0 18

Technické vyhodnocení 80 74 73 72 0 0 75

Počet bodů  - celkem 100 93 90 88 0 0 93

Konečné pořadí 1-2 3 4 0 0 1-2

Max. počet 

bodů
Hodnotící kritéria
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ceny. S ohledem na cenový rozdíl bylo rozhodnuto komisí výběrového řízení už nepoptávat 

do II. kola Q-elektrik a Autel. Společnost Strojírny a stavby Třinec, a.s. nabídla nejnižší cenu 

realizace ve výši 7 500 000,-Kč a byla schválena jako zhotovitel díla, kde srovnání zachycuje 

následující tabulka. 

Tab. 14 Upravené nabídky po snížení cen, druhá část 

Dodavatel 
Strojírny a stavby 

Třinec, a.s. 
Autel-montáže, 

s.r.o. 
Q-Elektritk, a.s KOVOPOL Industry, spol. s .r.o. 

Cena původní 8 700  864,- Kč 8 950 420,- Kč 9 100 025,- Kč 8 850 123,- Kč 

Cena nová 7 500 000,- Kč - - 7 800 020,- Kč 

Pořadí 1. - - 2. 

Tab. 15 Vybraný a doporučený uchazeč, čtvrtá část 

Dodavatel Pořadí Celková cena Doporučený uchazeč 

Strojírny a stavby 

Třinec, a.s. 
1. 7 500 000,- Kč 

Strojírny a stavby 

Třinec, a.s. 

Stejným způsobem proběhly výběrová řízení u dalších zadaných prací. Po schválení 

doporučených dodavatelů bylo přistoupeno k podpisu smlouvy o provedení díla a předání 

staveniště. 

6.2.3 Vyhodnocení průběhu vybraného výběrového řízení 

V rámci proběhlého výběrového řízení s názvem silnoproudé rozvody rovnací linky, která 

byla součásti investiční akce s názvem loupací, a zušlechťovací linka kruhových ocelových 

tyčí bylo osloveno 6 společností. Jednalo se o společnosti: Strojírny a stavby Třinec, a.s., 

Autel – montáže s.r.o., Třinec, Q-Elektrik, a.s., Ostrava, INGETEAM, a.s. Ostrava, ROSS 

Holding, a.s. Havlíčkův Brod, KOVOPOL Industry, spol. s. r.o. Třinec. Jak je patrno sídla tří 

oslovených společností jsou z Třince, dvě společnosti mají sídla v Ostravě a jedna společnost 

má své sídlo podnikání Havlíčkově Brodě. Dvě z oslovené společnosti se nezúčastnily 

výběrového řízení a to společnost INGETEAM, a.s. Ostrava a ROSS Holding, a.s. Havlíčkův 

Brod. Po celkovém vyhodnocení se dvě společnosti umístily se stejným bodovým 

hodnocením na prvním a druhém místě. Jednalo se o společnosti Strojírny a stavby Třinec, 

a.s. a Kovopol Industry, spol. s. r.o. V tomto případě rozhodujícím kritériem pro vybrání 

vhodného dodavatele byla cena, kde společnost Strojírny a stavby Třinec, a.s. nabídky 
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nejnižší cenu a uspěli ve výběrovém řízení. Jedná se o společnost se sídlem podnikání 

v Třinci s 100% majetkovou účastí TŽ, a.s. 

6.2.4. Vyhodnocení průběhu realizace investiční akce 

Investiční akce s názvem loupací a zušlechťovací linka kruhových ocelových tyčí nadále 

probíhá, tudíž bylo provedeno vyhodnocení k současnému stavu realizace akce. Stejným 

způsobem jak bylo uvedeno u předešlé investiční akce.  

Pro větší přehlednost byla opětovně sestavena tabulka 16, do které byli vepsáni všichni 

dodavatelé, kteří se zúčastnili realizované stavby s označením předmětu prací s kritérií a body 

hodnocení. Stejné tabulky byly předány členům realizačního týmu investičního oddělení, kteří 

dle svých znalostí a zkušeností tabulky vyplnily a přiřadili hodnocení jednotlivým 

dodavatelům.  
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Tab. 16 Vyhodnocení dodavatelů -  Loupací a zušlechťovací linka kruhových ocelových 

tyčí 

Poř. 

číslo 
Dodavatelé Druh práce 

Dodací a 

smluvní 

podmínky  

Kvalita 

provedených 

prací    

Poskytnuté 

služby a servis  
Průměr 

      1-5 1-5 1-5 1.5 

1 
Strojírny a stavby Třinec 

Stavební činnost – základy  rovnací  

linky 1 1 1 1,0 

2 
Polanský, s.r.o. 

Stavební činnost-základy loupací 

linky 1 2 1 1,3 

3 
SAS, s.r.o. 

Podlahy ve skladě. hala spodní, 

vestavby, potrubní přípojky, kanály 1 1 1 1,0 

4 
Beskydská stavební, a.s. 

Základy zušlechťovací linky, čerpací 

stanice,  1 1 1 1,0 

5 
TEVOS Treid, s.r.o.  Elektro kanál, zákl. Chladicí věž 

1 1 1 1,0 

6 
Ferrmon Ostrava, s.r.o. Hala vrchní stavba 

1 1 1 1,0 

7 
Waclavek, s.r.o.  Ovládací kabiny, sklady, 

3 1 1 1,7 

8 
Magát, s.r.o. Energo objekt 

1 1 1 1,0 

9 
ŽĎAS, a.s. Rovnací linka, loupací linka 

2 3 2 2,3 

10 
Karl Deutsch Zařízení pro kontrolu vad tyčí 

2 1 1 1,3 

11 
Institut Dr. Foerster Mobilní opticko-emisní spektrometr 

2 1 2 1,7 

12 
Elind Italy Zušlechťovací linka 

2 1 1 1,3 

13 
ITECO, s.r.o. Jeřáby loupací linky 

1 1 1 1,0 

14 
KPM Martin Převážní elektro vozy 

1 1 1 1,0 

15 
EGW Cranes, s.r.o. Montážní kladkostroje 

2 1 1 1,3 

16 
KOHUT Třinec, s.r.o. Potrubní rozvody 

1 1 1 1,0 

17 
KOVOPOL Industry, s.r.o. Distribuční rozvaděč 

1 2 1 1,3 

18 
Braintrast, s.r.o. ASŘ Datové sítě 

1 1 1 1,0 

19 
KADAMO Ostrava, s.r.o. Nevýrobní zařízení, boxy 

2 1 1 1,3 

20 
Kaesser Uzavřený chladící okruh 

1 1 2 1,3 

21 
KOHUT Třinec, s.r.o. Uzavřený chladící okruh 

1 1 1 1,0 
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Po vyhodnocení tabulky 16 dodavatelů bylo zjištěno, že většina dodavatelů splnila hodnocení 

v rozmezí bodů 1,0 - 1,5; bez výhrad. Pouze 3 dodavatelé dosáhli bodového hodnocení 

v rozmezí 1,51 - 2,5, dílčí nedostatky, kde jsou zařazeni do druhé skupiny, kde jsou opětovně 

přizvání k další spolupráci na dalších projektech, bez nutnosti prokázaní odstranění vzniklých 

nedostatků. Zjištěné problémy jsou konzultovány se zástupci jednotlivých dodavatelů, kde 

jsou upozornění na zjištěné nedostatky a je již na jednotlivých dodavatelích zda se poučí a 

zlepší svou činnost.    

1. Dodací a smluvní podmínky: 

Opětovně došlo u tohoto kritéria s problémy s projektovou dokumentací, která byla 

předložena pozdě a jednotliví dodavatelé měli problémy s přípravou a plánováním realizace 

jednotlivých úseků prováděných prací a dodržení termínů dodávek.  

Taktéž se vyskytly problémy s nepřesnými údaji v projektové dokumentaci, kde bylo nutno 

přidat speciální kabeláže s rozvodem elektřiny pro některá zařízení a tím došlo opětovně 

k navýšení víceprací, prodloužení termínu prací a zvýšení ceny.   

2. Kvalita provedených prací: 

Tato oblast nebyla podrobena kritice a naopak byla hodnocena pozitivně. Z tohoto pohledu 

všechny firmy toto kritérium splnily na vysoké úrovni. V rámci výběrového řízení dodavatelů 

stavby je přísně dbáno na kvalitu a technické parametry prací jednotlivých prací.  

3. Poskytnuté služby a servis 

Záruční servis probíhá na dobré úrovní a je plněn dle podmínek uzavřených smluv. Opětovně 

se zde projevil nešvar jako u předešlé investiční akce, kde dodavatelské firmy si najímaly 

další subdodavatelské firmy a vznikaly na staveništi nepřehledné situace, kde se vyskytovali 

pracovníci firem, kteří nebyli schválení zadavatelem.  

6.3 MoRe (Modernizace a rekonstrukce) a GO (Generální oprava) koksárenské 

baterie č.  12 

Účelem realizace MoRe a GO koksárenské baterie č. 12 byla obnova opotřebovaného zařízení 

pro zachování výroby koksu. Po čtrnáctiletém provozu byla dne 3. 8. 2009, baterie z důvodu 

špatného stavu zdiva odstavena. Jelikož koks je základní surovina pro výrobu surového 

železa, bylo rozhodnuto o provedení celkové generální opravy koksárenské baterie č. 12. TŽ, 

a.s. si byly vědomy toho, že tuto klíčovou surovinu by bylo nuceno nakupovat z cizích zdrojů 
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a tímto by se snižoval zisk podniku. Stavba po obnovení výrobní kapacity začala produkovat 

350 000 tun suchého koksu za rok. Celková doba generální opravy od jejího odstavení po 

vytlačení prvního koksu trvala 541 dnů, a v lednu 2011, začala koksárenská baterie č. 12 

produkovat koks na plný výkon. Schválené prostředky na tuto investiční akci byly ve výši 1 

miliardy 900 mil. Kč. Po ukončení akce a vyhodnocení všech nákladů bylo proinvestováno 1 

miliarda 600 mil. Kč. Součástí stavby nebyla pouze obnova hlavního výrobního agregátu KB 

12, ale obnova celé řady souvisejících zařízení: 

- příprava koksovací vsázky, která zahrnuje dopravu uhelné vsázky od vykládací jámy, 

přes krytou skládku uhlí, mlýnici uhlí druhové zásobníky do uhelné věže, 

- napájecí silnoproudé rozvody s obnovením přívodních kabelů ve stávajících trasách, 

modernizace osvětlení a zásuvkových rozvodů, vč. modernizace místních ovládacích skříní 

pro pohony dopravníkových pásů,  

- třídění koksu na hrubé a jemné třídění, 

- hašení koksu bylo plně nahrazeno novou hasicí věží, která snižuje emise tuhých látek 

suchého koksu, včetně nových obsluhovacích strojů,    

 - rekonstrukce odprašovací stanice, doprava plynu, stačí stě kyseliny sírové, jemné a 

hrubé kondenzace vod, odlučovače benzolu a absorpce destilace,  

  - úpravna koksárenských vod, odsíření plynu, oprava chladicích věží, přípojná potrubí  

6.3.1 Specifikace přínosů investice 

Stavba neřeší nárůst výroby koksu, ale pouze obnovu zařízení spojené s dosažením výrobní 

kapacity 350 000 tun koksu ročně, kde tímto nevznikne žádný finanční přínos. V případě jak 

již bylo uvedeno, nerealizování stavby by bylo nutno nakupovat koks a zemní plyn k zajištění 

výroby v TŽ a také dceřiných společností. 

Stavba dále řeší uvedení zařízení do souladu se současnou legislativou, vztahující se na 

snížení emisí, hašení koksu z hodnoty 100 na 50 g/tunu koksu, snížení obsahu čpavku a  

dehtovitých látek v odpadní koksárenské vodě, která odchází na městskou čistírnu odpadních 

vod a celkové prašnosti.  
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6.3.2 Výběr a metodika analýzy dodavatelských firem stavby 

Plánovaná akce proběhla úspěšně, na které se celkem podílelo 70 dodavatelů a zhotovitelů. 

Bylo uzavřeno 230 dodavatelských smluv, a na staveništi se do výstavby zapojilo více než 

600 pracovníků. Opětovně byli oslovení ověření dodavatelé, kteří se zúčastňovali dřívějších 

investičních akcí. Do výběrového řízení bylo osloveno 310 firem, ze kterých bylo vybráno 

70  dodavatelů. Metodika výběru probíhala stejně jako u předešlé investiční akce, kde byly 

jednotlivé práce rozčleněny na menší zakázky. Mezi jinými výběrovými řízení bylo 

provedeno výběrové řízení s názvem „ Osvětlení a bleskosvody“, kde bylo osloveno 

5  dodavatelů: D5 a.s., ELSTO, a.s., Elektromont Brno, a.s., Třinecká klimatizace, a.s., ROSS 

Holding, s.r.o. Jmenované společnosti na základě zaslané výzvy k podání nabídky, předložili 

v termínu své nabídky, kde výběrové řízení opětovně bylo rozčleněno na o čtyři části.  

Základní kritéria nabídek zachycuje následující tabulky 17, 18, 19, 20, 21, 22. 

Tab. 17 Hodnocení společností na základě stanovených požadavků – technické 

vyhodnocení, první část 

Dodavatel D5, a.s. ELSTO, a.s. 
Třinecká 

klimatizace, a.s. 

Elektromont Brno, 

akciová spol. 

ROSS Holding, 

s.r.o. 

Technické zadání 

30 bodů 
Splňuje Splňuje Splňuje Splňuje Splňuje 

Dodací lhůta 

15 bodů 
07/2010-09/2010 07/2010-09/2010 07/2010-09/2010 07/2010/2010 07/2010-09/2010 

Platební podmínka 

15 bodů 

Po dodání 

Splatnost 30 dnů 

Po dodání 

Splatnost 30 dnů 

Po dodání 

Splatnost 30 dnů 

Po dodání 

Splatnost 30 dnů 

Po dodání 

Splatnost 30 dnů 

Záruka 

15 bodů 
24 měsíců 24 měsíců 24 měsíců 24 měsíců 24 měsíců 

Součet bodů 

75 max. 
75 74 75 74 75 
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Tab. 18 Hodnocení společností podle ceny, druhá část 

Z důvodu citlivých informací a ochrany obchodního tajemství byly ceny pozměněny. 

Dodavatel D5, a.s. ELSTO, a.s. 

Třinecká 

klimatizace, 

a.s. 

Elektromont 

Brno, akciová 

spol. 

ROSS Holding, 

s.r.o. 

Cena 1.200.027,- Kč 1.250.485,- Kč 1.300.186,- Kč 900.133,- Kč 1.270.657,- Kč 

Pořadí 2. 3. 5. 1. 4. 

V této části výběrového řízení, výběrová komise rozhodla vyzvat všechny firmy ke snížení 

ceny, kde všechny firmy předložili upravené nabídky, kde srovnání zachycuje následující 

tabulka. 

Tab. 20 Upravené nabídky po snížení cen, druhá část 

Dodavatel D5, a.s. ELSTO, a.s. 

Třinecká 

klimatizace, 

a.s. 

Elektromont 

Brno, akciová 

spol. 

ROSS Holding, 

s.r.o. 

Cena původní 1.200.027,- Kč 1.250.485,- Kč 1.300.186,- Kč 900.133,- Kč 1.270.657,- Kč 

Cena nová 860.000,- Kč 930.300,- Kč 890.333,- Kč 860.546,- Kč 987.106,- Kč 

Pořadí 2. 5. 3. 1. 4. 

Tab. 21 Celkové hodnocení, třetí část 

 

Dle výběrové komise, rozhodujícím kritériem pro výběr firmy k realizaci je nejnižší nabídnutá 

cena v členění a rozsahu dle realizační dokumentace. Po projednání nabídek výběrovou 

komisí bylo rozhodnuto vyzvat ke snížení ceny firmy D5, a.s. a Elektromont Brno, a.s.  

Tab. 22 Vybraný a doporučený uchazeč, čtvrtá část 

Dodavatel Pořadí Celková cena 

D5, a.s. 1. 840 000,- Kč 

Elektromont Brno, 

a.s. 
2. 850 000,- Kč 

 

Hodnocení uchazeči

D5 ELSTO,a.s. Třinecká klim Elektro. ROSS Holding

Cena 25 24 19 23 25 20

Technické vyhodnocení 75 75 74 75 74 75

Počet bodů  - celkem 100 99 93 98 99 95

Konečné pořadí 1-2. 5. 3. 1-2. 4.

Max. počet 

bodů
Hodnotící kritéria
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Obdobným způsobem proběhly výběrová řízení u dalších zadaných pracích. Po schválení 

doporučených dodavatelů bylo přistoupeno k podpisu smlouvy o provedení díla a předání 

staveniště. 

6.3.3 Vyhodnocení průběhu vybraného výběrového řízení 

 V rámci proběhlého výběrového řízení s názvem osvětlení a bleskosvody, která je součásti 

investiční akce s názvem generální oprava koksárenské baterie bylo osloveno 5 společností: 

D5 a.s., Třinec,  ELSTO, a.s., Třinec, Elektromont Brno, a.s., Třinecká klimatizace, a.s., 

Třinec, ROSS Holding, s.r.o. Havlíčkův Brod. Jak je  patrno z proběhlého výběrového řízení, 

tři z oslovených společností má své sídlo podnikání v Třinci, další společností jsou z Brna 

a  Havlíčkova Brodu. Po celkovém vyhodnocení předložených nabídek bylo zjištěno, že dvě 

společnosti D5, a.s. a Elektromont Brno, a.s., dosáhly stejného bodového hodnocení a  byly 

vyzvány do II. kola ke snížení ceny kde nejnižší cenu nabídka firma D5, a.s. a z tohoto 

důvodu byla vybrána jako výherce soutěže. 

6.3.4. Vyhodnocení průběhu realizace investiční akce 

Pro větší přehlednost byla opětovně sestavena tabulka 23, do které byli vepsáni všichni 

dodavatelé, kteří se zúčastnili realizované stavby s označením předmětu prací s kritérií a body 

hodnocení. Stejné tabulky byly předány členům realizačního týmu investičního oddělení, kteří 

dle svých znalostí a zkušeností tabulky vyplnily a přiřadili hodnocení jednotlivým 

dodavatelům.  
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Tab. 23 Vyhodnocení dodavatelů -  MoRe a GO koksárenské baterie č. 12 

poř. 

číslo 
Dodavatelé Druh práce 

Dodací a 

smluvní 

podmínky  

Kvalita 

provedených 

prací    

Poskytnuté 

služby a servis  
Průměr 

      1-5 1-5 1-5 1.5 

1 Enviform, a.s. 
Měření hluku – bezpečnost práce, 
požární předpisy 

1 1 1 1,0 

2 Cipres Filtr Brno, s.r.o. 
Odprášení sušicí linky 

2 2 2 2,0 

3 Timko Bílovec 
Protipožární clona 

1 1 1 1,0 

4 Kohut Třinec, s.r.o. 
Realizace přívodů vody, 
montáž potrubí 

1 1 1 1,0 

5 Třinecká projekce, a.s. Zpracování dokumentace, technická 
pomoc 

1 2 1 1,3 

6 Třinecká klimatizace, a.s. 
Realizace silnoproud, ASŘ, 
vzduchotechnika 

1 1 1 1,0 

7 D5, a.s. 
Stavební činnost, montáž 
technologického zařízení,  

1 1 1 1,0 

8 Spolstav Konstrukt, s.r.o. 
Likvidace kontaminované zeminy 

1 1 1 1,0 

9 Siemens, s.r.o. Realizace silnoproud, komponenty 2 1 1 1,3 

10 ROSS Holding, a.s. Osvětlení, realizace 1 1 1 1,0 

11 P-D refractories a.s. Dodávka tvarovek, žáruvzdorný 
materiál dinas 

2 1 1 1,3 

12 Piecexport-Piecbud 
Vyzdívaní koks. rampy 

2 1 1 1,3 

13 Moravia Grand Lift, s.r.o. 
Olemování rampy 

1 1 1 1,0 

14 ROMTES 
Demontáž tvarovek 

1 1 1 1,0 

15 Jednota-Jedność 
Dodávka ceresit 16 

2 1 1 1,3 

16 KPK Martin, s.r.o. 
Rekonstrukce jeřábu 3,2 t 

1 1 1 2,0 

17 Sikora Bohumír Technické nátěry a dozor 1 1 1 1,0 

18 Zarmen Warszawa 
Lokomotiva hasicího vozu 

1 1 2 1,3 

19 Strojírny Třinec Hasicí vůz, podvozky č. 1,5,7, 1 2 1 1,3 

20 
Hutní projekt FM, a.s. 

Dokumentace, kontrolní činnost, el. 
Dokumentace 

1 2 2 1,7 

21 
Refrasil, s.r.o.  Žáruvzdorný materiál - šamot 

1 1 1 1,0 

22 Piecexport-Piecbud –
Zarmen Umístění snímačů ASŘ 

1 1 1 1,0 

23 
Dalselv Design Vozy KB 12 

2 2 2 2,0 

24 
Moravia Gran Lift, s.r.o. Zakrytí komínů, plechové zakrytí 

1 1 1 1,0 

25 
Ti České republiky Inspekční činnost 

1 1 1 1,0 

26 
Omega teplo techna 

Výkaz výměr, kontrola rekonstrukce 
komínu 

2 1 1 1,3 

27 
Třinecký inženýring,  a.s. Komín – ocelové konstrukce 

1 2 1 1,3 

28 
Bohuslav Mrózek 

Vnitřní a vnější část komínu, demolice 
základů 

1 1 1 1,0 
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Tab. 23 Pokračování tab. Vyhodnocení dodavatelů po ukončení realizace investiční akce  

poř. 

číslo 
Dodavatelé Druh práce 

Dodací a 

smluvní 

podmínky  

Kvalita 

provedených 

prací    

Poskytnuté 

služby a servis  
Průměr 

      1-5 1-5 1-5 1.5 

29 
Mrózek a.s.  

Odvodnění komínu, zasypání posuvy 

obsl. strojů 2 1 1 1,3 

30 Ivan Zedníček Instalace zrcadel 
1 2 1 1,3 

31 Cyril Kramár Statické zajištění komínu 
1 1 1 1,0 

32 Pires Regulace stanice-vysušování komínů 
1 1 1 1,0 

33 Repáň a spol. Montáž a demontáž lešení 
1 1 1 1,0 

34 Holec Realizace dílny pro lepičku - elektro 
1 1 1 1,0 

35 ZVVZ Enven Odprašovací stanice 
1 1 1 1,0 

36 ISH –MSA Čerpadla Čerpadla s diesel agregáty 
1 1 1 1,0 

37 ČKD energo Rekonstrukce Turbo odsávače 
2 2 2 2,0 

38 ZVU Engineering, a.s.  Deamonizace 
1 1 1 1,0 

39 VS VIASTEEL , s.r.o.  Oprava sytiče čpavku 
2 1 2 1,7 

40 RESA Úprava základu turbodmychadla 
2 1 1 1,3 

41 Chladicí věže Praha, a.s. Chladicí věže 
1 1 1 1,0 

42 Elba, a.s.  Izolátory 
1 1 1 1,0 

43 AP Technologies s.r.o. Posuny vozů 
2 1 2 1,7 

44 
IHAS s.r.o., Ostrava 

Posouzení projektu stacionárního 

vysavače 1 1 1 2,0 

45 GGK Wieland Polska Průmyslové vysavače 
1 2 1 1,3 

46 ZM Servis Moravia, s.r.o. Projektová dokumentace 
1 1 2 1,3 

47 Taurid Ostrava, a.s. Softwarová práce-pomocná technika 
1 1 1 1,0 

48 Level Instruments cz Čidla Hladin 
1 1 2 1,3 

49 Elvac Automation, s.r.o. Čidla vybočení 
1 1 1 1,0 

50 Servomont Třinec Servoventily 
1 1 1 1,0 

51 Orgez, a.s. Kontinuální měření emisí 
1 1 1 1,0 

52 ECM ECO Monitoring, a.s. Měření výhřevností 
1 1 1 1,0 

53 Endress Hauser Snímače 
1 1 1 1,0 
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Tab. 23 Pokračování tab. Vyhodnocení dodavatelů po ukončení realizace investiční akce  

Poř. 

číslo 
Dodavatelé Druh práce 

Dodací a 

smluvní 

podmínky  

Kvalita 

provedených 

prací    

Poskytnuté 

služby a servis  
Průměr 

      1-5 1-5 1-5 1.5 

54 IHAS s.r.o. Ostrava Stanovení vnějších vlivů a prostředí 
1 1 1 1,0 

55 MŽP Praha Posudek o vlivu na živ. Prostředí 
1 1 1 1,0 

56 Ing. Segeďa Kazimír Posudek k dok.  územního řízení 
1 1 1 1,0 

57 Teso Ostrava Rozptylová Studie 
1 1 1 1,0 

58 TOI TOI Pronájem WC 
1 1 1 1,0 

59 FIBERA, s.r.o.  Dokumentární film 
1 1 1 1,0 

60 Honoris Finance Pojištění 
1 1 1 1,0 

Po vyhodnocení tabulky dodavatelů bylo zjištěno, že většina dodavatelů splnila hodnocení 

v rozmezí bodů 1,0 - 1,5, bez výhrad. Pouze 8 dodavatelů dosáhlo bodového hodnocení 

v rozmezí 1,51 - 2,5, dílčí nedostatky. Dodavatelé jsou zařazeni do druhé skupiny, kde jsou 

opětovně přizvání k další spolupráci na dalších projektech, bez nutnosti prokázaní odstranění 

vzniklých nedostatků. Zjištěné problémy jsou konzultovány se zástupci jednotlivých 

dodavatelů, kde jsou upozornění na zjištěné nedostatky, ze kterých se můžou poučit a zlepší 

svou činnost.  

1. Dodací a smluvní podmínky: 

V tomto bodě opětovně došlo v rámci realizace investiční akce u kritéria dodací a smluvní 

podmínky k problémům s projektovou dokumentací, ve které se nepředpokládalo 

s kontaminovanou zeminou. Tato byla vytěžena v rámci stavebních prací a bylo ji nutno 

odvést a ekologicky zlikvidovat. Tímto došlo k navýšení ceny a opoždění dalších navazujících 

prací.  

Dalším nedostatkem v rámci tohoto bodu bylo, že díky náročnému termínu realizace měli 

někteří dodavatelé v rámci opožděných dodávek kompletních strojních celků problémy 

se shodou dodávek. Jelikož kompletovali strojní celky přímo na místě stavby, došlo 

k technickým odchylkám požadovaných dílu od dodaných dílu přímo na staveniště. Zavírací 

brána koksárenské baterie nesplňovala technické podmínky a bylo nutno tuto dodávku 

poptávat opětovně. Operativně se zpoždění podařilo dohnat a vše zkompletovat v mírném 

skluzu.  
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2. Kvalita provedených prací: 

V této části dodavatelé plnili dodavatelské podmínky dle uzavřených smluv a pracovníci 

investičního oddělení neměli vážnější připomínky.  

V této kategorii byly opět problémy se subdodavateli jednotlivých vybraných dodavatelů, 

kteří nebyli investorovi předem oznámeni.  

3. Poskytnuté služby a servis 

Celkově toto kritérium je hodnoceno pozitivně. Pouze v některých případech docházelo 

k průtahům z odstraňováním vzniklých závad, jelikož nebylo vždy zřejmé, kdo je odpovědný 

za vzniklé závady. Dodavatelé se hájili, že postup prací a použité materiály vycházely 

z projektové dokumentace a za vzniklé poruchy nejsou odpovědní, jelikož dodrželi vše, jak 

bylo uvedeno v projektu. 
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7 HODNOCENÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ A DODAVATELŮ REALIZOVANÝCH 

INVESTIČNÍCH AKCÍ 

V této části diplomové práce bude provedeno vyhodnocení průběhu výběrových řízení 

a  vyhodnocení realizovaných investičních akcí včetně upozornění na vyskytující se problémy  

7.1 Analýza výběrových řízení 

Provedeným vyhodnocením vybraných dílčích výběrových řízení s názvem: 

- dodávka, montáž a uvedení do provozu osvětlení a zásuvkových rozvodů v rámci 

investiční akce injektáž prachového uhlí do VP4 a VP6, 

-  silnoproudé rozvody rovnací linky v rámci realizace investiční výstavby loupací 

a  zušlechťovací linky, 

- osvětlení a bleskosvody v rámci realizace investiční akce MoRe a GO koksárenské 

baterie č.  12, 

bylo zjištěno, že v rámci jednotlivých výběrových řízení byli oslovovaní dodavatelé 

z  blízkého okolí a to zejména z Třince. Ve dvou případech byla vybrána společnost D5, a.s., 

která dosáhla nejvyššího bodového ohodnocení, jelikož nabídla nejnižší cenu a v jednom 

případě byla vybrána společnost Strojírny a stavby Třinec, a.s., která rovněž nabídla nejnižší 

cenu. Jedná se o společnosti se sídlem podnikání v Třinci.  

Společnost D5, a.s. byla v době realizací investičních akcí dceřinou společností TŽ, a.s., 

taktéž společnost Strojírny a stavby Třinec, a.s. jsou vlastněny společností TŽ, a.s. Jak bylo 

uvedeno v teoretické části pojem partnerství mezi odběratelem a dodavatelem je budována na 

bázi vzájemné důvěry a přináší hodnotu oběma partnerům. Je důležité mít přímé osobní 

kontakty, kde je plynulá pružná výměna informací o všech změnách a vzniklých problémech, 

které pravděpodobně v průběhu realizace nastanou. Po provedení analýzy je zřejmé, 

že  na  realizaci investičních akcích v TŽ, a.s. jsou oslovování ověření dodavatelé, kteří 

splňují kritéria dané zadavatelem a podnik TŽ, a.s. je s provedenou prací jmenovaných firem 

spokojen a z těchto důvodu jsou na investiční akce oslovováni ověření dodavatelé. Je nutno 

uvést, že ačkoli uvedené společnosti spolupracují v maximální míře, je vhodné v rámci 

jednotlivých investičních akcí oslovovat a využívat dvou, tří či více dodavatelů současně, 

a  tím je určitým způsobem motivovat ke  zlepšení svých dodavatelských výkonů a podmínek 

spolupráce. Dodavatelé, kteří realizují opakovaně investiční akce, můžou svojí práci 

vykonávat jako rutinu a budou přehlížet určité nedostatky, které nebudou mít potřebu zlepšit.  
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Vzájemné kontakty a spolupráci by měli obchodní partneři zakládat na schopnosti dosahovat 

shody, nikoli na schopnosti uzavírat kompromisy. Kompromisy jdou vždy na úkor kvality 

a  znamenají obvykle i ústupky některého z partnerů. [4] 

Jednotlivá výběrová řízení v TŽ, a.s. probíhají na základě systému, který se průběžně 

vyhodnocuje a dle zjištěných nedostatků zlepšuje. Systém výběrového řízeni je jednoduchý 

a  přehledný. Oslovení dodavatelé dosahují v rámci bodového hodnocení velmi podobných 

výsledků, kde je v konečné fázi rozhodujícím kritériem vždy cena. Jelikož oslovení 

dodavatelé splňují zadaná kritéria na vysoké úrovni a diskuze o kvalitě se vůbec nepřipouští, 

je nutno rozšířit hodnoticí kritéria o další možností hodnocení V dnešním konkurenčním 

prostřední si nemůže žádný dodavatel dovolit odvádět nekvalitní práci, jinak by na trhu neměl 

dlouhou životnost. Z tohoto důvodu do posledního kola týkajícího se pouze ceny postoupí 

firmy se stejnou kvalitou poskytovaných služeb.  

7.2 Hodnocení dodavatelů realizovaných investičních akcí 

Hodnocení dodavatelů po ukončení realizace investičních akcí v TŽ, a.s. probíhá na základě 

Scoring-modelu, kde se vyhodnocují jednotliví dodavatelé podle předem stanovených kritérií 

a pod kritérii. V této fází lze konstatovat, že se jedná o osvědčený způsob hodnocení 

dodavatelů. Hodnoticí tabulky používané k hodnocení je nutno upřesnit rozšířením o další 

hodnoticí kritéria z důvodu upřesnění výskytu problému, který poskytne celkový objektivní 

obraz o  průběhu realizace. Jednotlivá kritéria s váhou důležitosti si zadavatel změní podle 

svých prioritních potřeb. V TŽ, a.s. hodnocení dodavatelů vychází z metodiky hodnocení 

dodavatelských firem investičních akcí v TŽ, a.s. dle TOP TŽ-04/02,[16], který je  zpracován 

dostatečně a přehledně.  

V posledních 5 letech proběhlo v TŽ, a.s. velké množství investičních akcí, v rámci kterých 

proběhly stovky výběrových řízení. Po ukončení realizované investiční akce je prováděno 

vyhodnocení investiční akce po 6 měsících. Z důvodu velkého množství realizovaných 

investičních akcí v TŽ, a.s. bylo přistoupeno ke zjednodušení způsobu hodnocení investičních 

akcí. Je používaná tabulka, do které jsou vepsáni všichni dodavatelé, kteří se zúčastnili 

realizované stavby s označením předmětu prací s kritérií a body hodnocení a výsledného 

bodového hodnocení. Jednalo se o kritéria: 

- Dodací a smluvní podmínky: v rámci tohoto kritéria byly hodnoceny dodací a platební 

podmínky, cena, komplexnost dodávky.  
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- Kvalita provedených prací: v rámci tohoto kritéria byly hodnoceny technické postupy, 

reklamace, bezpečnost práce. 

- Poskytnuté služby a servis: v rámci tohoto kritéria byly hodnoceny provedení oprav, 

dostupnost servisu, záruční doba.  

Současné hodnocení investičních akcí je nedostačující a je nutno jej rozšířit o další hodnotící 

kritéria. V případě potřeby získání potřebných informací k jednotlivým dodavatelům zpětně 

po nějaké době, bude se obtížně dohledávat informace k jednotlivým dodavatelům, kde byly 

jejích slabá místa, kde se vyskytly problémy a toto se  bude muset složitě zjišťovat v 

dokumentech týkajících se průběhu realizované stavby. Vyhodnocovací tabulka má uvedené 

pouze tři kritéria s bodovým vyhodnocením, kde není zřejmé, za jaké pod kritérium došlo ke 

snížení hodnocení konkrétního dodavatele. 
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8 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

Po provedené analýze proběhlých výběrových řízení, realizace investiční výstavby 

a  zpracování připomínek pracovníků investičního oddělení byla vypracována doporučení pro 

zlepšení podmínek výběru budoucích dodavatelských firem a hodnocení dodavatelů 

po  dokončení realizací investičních akcí v TŽ, a.s. 

Návrhy na zlepšení podmínek a způsobu výběrových řízení:  

1) Rozšíření okruhu budoucí dodavatelů – v rámci výběrových řízení je doporučeno rozšíření 

okruhu budoucích dodavatelů nejen z blízkého okolí, ale využít výhodnosti geografické 

polohy podniku TŽ, a.s., který sousedí s Polskou a Slovenskou republikou a oslovit větší 

počet budoucích dodavatelů nejen z České republiky, ale také z Polska a Slovenska. Tímto 

opatřením zvýšit tlak na konkurenci, snížení ceny a zvýšení kvality. Seznam všech dodavatelů 

prací, a služeb včetně hodnocení je uvedeno v systému SAP, LOTUS NOTES nebo 

u  referenta nákupu, který má rozšířit své znalosti o možné budoucí dodavatelé plánovaných 

investičních akcí. Oslovováním ověřených a osvědčených dodavatelů se vytváří přímé osobní 

kontakty, které nejen vytváří příznivé podmínky pro budoucí vzájemnou spolupráci, ale může 

mít i za následek uzavírání tzv. kartelových dohod, kde se upřednostňují osobní zájmy před 

plněním požadovaných kritérií. 

2) Rozšíření hodnoticích kritérií v poslední fázi výběrového řízení - dalším poznatkem, 

a  doporučením je rozšíření hodnoticích kritérií v závěrečné fázi výběrového řízení, kde 

soutěžící firmy jako osvědčení dodavatelé předložili srovnatelné kvalitativní a dosahují 

podobného bodového hodnocení a jediným kritériem pro uspění ve výběrovém řízení je 

nabídnutí nejnižší ceny.  

Jedna z možností rozšíření kritérií v závěrečné fázi výběrového řízení je možnost volby 

na  samotném dodavateli, ať uvedou svojí silnou stránku oproti konkurenčním firmám. 

Například jejích konkurenční výhoda může být v prodloužení doby záruky, zkrácení doby 

realizace, nový postup provedení prací.  

3) Další doporučení je zpřehlednit a rozšířit hodnoticí tabulku dodavatelů, kteří dosahují 

těsných hodnoticích výsledků např. 73, 74, 75 o další kritéria, ze kterých by bylo lépe určit 

nejúspěšnějšího dodavatele. Taktéž je nutno stanovit co nejpřesněji bodové rozpětí a 

hodnocení dodaných podkladů pro výběrové řízení. 
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Návrh na zlepšení hodnocení dodavatelů po ukončení realizace investičních akcí  

1) Rozšíření hodnoticích kritérií hodnoticí tabulky: v současné době systém hodnocení 

je  nedostatečný a je nutno rozšířit hlavní prioritní kritéria ze současných třech bodů o další 

kritéria, ke kterým by bylo přiřazeno bodové ohodnocení. Tímto opatřením se  získá 

přehlednější a přesnější informace o jednotlivých dodavatelích.  

Jeden z návrhu možné podoby vyhodnocovací tabulky s hodnoticími kritérií a pod kritérií 

s uvedením bodů důležitosti je v návrhu tab. 24 

Tab. 24 Návrh rozšíření hodnoticí tabulky dodavatelů po skončení realizace 

 

Návrhy na změny uzavíraní dodavatelských smluv 

1) V rámci analýzy třech investičních akcí docházelo k problémům z důvodů chyb uvedených 

v projektové dokumentaci, které mělo za následek víceprací, navyšování ceny a prodlužování 

doby dodání. Z tohoto důvodu je doporučeno zvýšit důraz při výběru projektanta a 

nerozhodovat se podle nejnižší ceny, a zaměřit se spíše na kvalitu. Následné vzniklé chyby 

v projektu je nutno ošetřit v dodavatelské smlouvě, které budou mít za následek krácení 

vyplacené finanční částky za vyhotovení projektu nebo udělení sankce. Další možnost je 

změna způsobu platby za vypracovaný projekt, kde platba bude rozdělena na dvě části. 

Polovina platby se uskuteční po předání vypracovaného projektu a druhá část platby po 

ukončení samotné realizace díla. V případě vzniklých vážnějších chyb v projektu bude druhá 

platba krácena. 

2) Taktéž se vyskytly problémy s dodavateli, kteří bez souhlasu zadavatele postoupili práce 

dalším subdodavatelům, ačkoli se dodavatel u výběrového řízení zavázal, že veškeré práce 

provede svépomoci. Další doporučení: změna v přístupu uzavíraní dodavatelských smluv 
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s budoucími dodavateli, kde bude smluvně ošetřeno zamezení postupování prací dalším 

subdodavatelům pod hrozbou finančního postihu. V průběhu výběrového řízení klást větší 

důraz na toto kritérium a požadovat po dodavatelích doložení podkladů, ze kterých by bylo 

zřejmé, že jsou schopni dodržet tento požadavek (například doložení seznamu pracovníků a 

jejích odbornost). 
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ZÁVĚR 

Diplomovou prací byla zdůrazněna důležitost výběru vhodných dodavatelů investičních akcí a 

následné vyhodnocení ukončených realizovaných akcí. Vyhodnocením současného stavu 

výběru dodavatelů a následného vyhodnocení ukončených akcí zlepší dodavatelské vztahy 

firmami a bude sloužit pro zkvalitnění průběžných informací o realizovaných akcích. 

V teoretické části je charakterizována společnost TŽ, a.s. a vymezena problematika nákupní 

činnosti, ověřování shody dodávek a výběru jednotlivých dodavatelů na základě určených 

kritérií. V praktické části byly specifikovány tři nejvýznamnější realizované investiční akce 

v TŽ, a.s. kde byl popsán současný stav provádění výběrových řízení a hodnocení 

realizovaných akcí. Navrhnuté opatření zlepší způsob výběru jednotlivých dodavatelů a jejich 

následné hodnocení po ukončení realizace investiční akce. Další doporučení je v přístupu 

uzavírání dodavatelských smluv na základě zjištěných vzniklých problémů v průběhu 

realizování investičních akcí. Závěry a doporučení budou implementovány do budoucích 

plánovaných investičních akcí.  

  



49 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1] SYNEK, Miroslav a kolektiv, Manažerská ekonomika, 3 vydání, vyd. Praha: Grada 

Publishing a.s., 2003. 

[2] CIENCIALA, Jiří a kol. Procesně řízená organizace, 1 vydání PB tisk Příbram, 2011.  

[3] HORÁKOVÁ, H., KUBÁT, J. Řízení zásob, Profess consulting s.r.o., Praha, 2002. 

[4] NENADÁL, Jaroslav., Management partnerství s dodavateli,1.vyd.,: Management Press, 

s.r.o., Praha, 2006. 

[5] TOMEK, J, HOFMAN, J., Moderní řízení nákupu podniku, 1. vyd., Management Press, 

Praha, 1999. 

[6] VEBER, Jaromír a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. 2. 

aktualizované vydání, Management Press, Praha, 2010. 

[7] NENADÁL, Jaroslav., NOSKIEVIČOVÁ, Darka, PETŘÍKOVÁ, R., Plura J., 

TOŠENOVSKÝ, J., Moderní Management Jakosti. Management Press. Praha, 2008.  

[8] TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. 1 vyd.,: Grada, Praha, 2007.  

[9] LUKOSZOVÁ XENIE, Nákup a jeho řízení, Computer Press, Brno, 2004. 

[10] GHIANI, G., LAPORTE, G., MUSMANNO, R. Introduction to logistics systems 

planning and control. Hoboken, NJ, USA, J. Wiley.  

[11] VDA 6.1 Management jakosti v automobilovém průmyslu. Audit systému managementu 

jakosti 4. přepracované vydání. Praha, 2004. 

[12] Norma ČSN EN ISO 9001 Systému managementu Jakosti – Požadavky, Český 

normalizační institut, Praha, březen 2002 

[13] Norma ČSN EN ISO 9000 Systému managementu Jakost – Základy, zásady a slovník, , 

Český normalizační institut, Praha,  březen 2002 

Interní materiály TŽ 

[14] Technicko-organizační pokyn, TOP TŽ-06/01, Nakupování 

[15] Technicko-organizační pokyn, TOP TŽ-06/02, Výběr a hodnocení dodavatelů 

[16] Technicko-organizační pokyn, TOP TŽ-04/02, Proces Technický rozvoj 

[17] zákon č. 100/2001 Sb., Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) 

[18] Výroční zpráva 2012 [online] TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL, 2012, 

dostupné z http://www.trz.cz/web/trzocel.nsf/link/financni_informace_cz    

http://www.trz.cz/web/trzocel.nsf/link/financni_informace_cz

