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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá tématem výběru a hodnocení dodavatelů v prostředí velké 

výrobní společnosti. 

 

Práce je rozdělena do čtyř částí. První část je zaměřena na uvedení do problematiky  

a do teoretického východiska výběru a hodnocení dodavatelů. V druhé části je představena 

společnost SIEMENS s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice a je provedena analýza 

současného přístupu výběru a hodnocení dodavatelů. Třetí část práce se zabývá SWOT 

analýzou a na základě jejího výsledku jsou ve čtvrté části navržena opatření, která proces 

výběru a hodnocení dodavatelů zefektivní. 

 

Klíčová slova: dodavatel, odběratel, hodnocení, kvalita.  

 

 

Abstract 

 

The thesis deals with the theme of the selection and evaluation of suppliers  

in the environment of a large manufacturing company. 

 

The work is divided into four parts. The first part is focused on the introduction 

and theoretical basis of the selection and evaluation of suppliers. In the second part 

is introduced, SIEMENS Ltd., automotive electric motors Mohelnice and is made an analysis 

of the current approach to the selection and evaluation of suppliers. The third part of the work 

deals with the SWOT analysis and on the basis of the findings in the fourth part 

of the proposed measures, which the process of selection and evaluation of suppliers more 

efficient. 

 

Keywords: supplier, customer, evaluation, quality. 
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Úvod 

 

Výběr a hodnocení dodavatelů je v současné době jedním z klíčových procesů každé 

organizace či společnosti bez rozdílu velikosti, vyrábějící produkt či službu. Vzhledem 

k tomu, že může tento proces ovlivnit finální produkt či službu, jsou investovány ze strany 

společností nemalé zdroje ať finanční či jiné. Být konkurenceschopný, flexibilně reagovat  

na zákazníkovy požadavky, vyrábět kvalitní produkty, nakupovat špičkové vstupní suroviny:  

to jsou cíle společností, které chtějí mít kvalitní systém řízení jakosti a tím i systém výběru  

a hodnocení dodavatelů, který je jedním z hlavních procesů. 

 

Diplomová práce se skládá ze šesti částí, kde úvod a závěr tvoří první a poslední část 

problematiky výběru a hodnocení dodavatelů. 

 

Druhá část práce je teoretická, která zasvěcuje čtenáře do dané problematiky. 

 

Třetí část se věnuje charakteristice společnosti Siemens s.r.o., odštěpný závod 

Elektromotory Mohelnice, současnému procesu výběru a hodnocení dodavatelů a detailně 

seznamuje s pozicí manažera SQM, který je s uvedeným procesem úzce spjatý.  

 

Čtvrtá část práce je zaměřena na vlastní analýzu současného stavu daného procesu 

s využitím vhodného nástroje a na základě zjištění jsou navrženy návrhy na zlepšení procesu 

výběru a hodnocení dodavatelů, které jsou uvedeny v následující páté kapitole. 

 

Cílem této diplomové práce je zlepšení přístupů k hodnocení a výběru dodavatelů 

společnosti Siemens s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice a na základě návrhu 

opatření tohoto cíle dosáhnout. 
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1 Teoretická východiska hodnocení a výběru dodavatelů 

 

 Hodnocení a výběr dodavatelů je jedním z hlavních procesů a v následujících 

podkapitolách bude podrobněji popsán. 

 

1.1 Úvod do procesu výběru a hodnocení dodavatelů 

 

Proces výběru vhodného dodavatele je v dnešní době komplikovanější, než li tomu 

bylo v minulosti, kdy bylo dodavatelů pro daný segment materiálu, produktu, služby méně. 

V případech, kdy pro daný segment materiálu, produktu či služby existoval pouze jeden 

jediný dodavatel, nebyl prováděn žádný výběr a tudíž se z výše uvedeného nerozvíjely 

metody a přístupy pro výběr a hodnocení dodavatelů. V současné době, kdy již neexistují 

žádné hranice pro tok materiálu a je oproti minulosti dodavatelů dostatek, již není problémem 

vybírat vhodného kandidáta z více dodavatelů. Nabídka převyšuje poptávku, tudíž  

se dodavatelé snaží co nejvíce uspokojit požadavky zákazníků, jelikož k vysoké konkurenci, 

která bezesporu je, by bylo podcenění osudovou či existenční chybou. Jedná se o přežití 

v oblasti podnikání, prestiž, atd. Pro odběratele nastává spíše problém a tím je výběr 

vhodného dodavatele. Tento výběr závisí na mnoha kritériích výběru, mezi které se řadí 

kvalita, spolehlivost dodávek, společenská odpovědnost dodavatele, etika podnikání 

dodavatele, servis, kvantita dodávek, vzdálenost dodavatele a mnoho dalších.  

Pokud chce odběratel udržet svoji pozici na trhu a udržet svoje zákazníky, je nutná 

inovace. V případě, kdy nebude odběratel či jakákoliv společnost inovovat, hrozí zánik 

či pohlcení konkurencí, která byla schopna na požadavky trhu a zákazníků pružně reagovat.  

Aby se předešlo ztrátě pozice na trhu, jsou nutné investice do nových technologií, materiálů, 

změny strategie podniku, investování do znalostí zaměstnanců a jejich využívání, atd..  

Vzhledem k tomu je nutné vzít tento fakt v potaz při samotném výběru vhodného dodavatele.  

Dodavatel musí být schopen rychle a efektivně reagovat na požadavky odběratele, 

dodávat v požadované kvalitě, termínech s odpovídající spolehlivostí dodávek, atd.. Nejedná 

se pouze o potenciálního, nového dodavatele, nýbrž i o dodavatele stávajícího. 

Každý z dodavatelů je jiný. Má rozdílné přednosti a výhody, které může nabídnout – 

vysokou úroveň technologického zázemí, kvalifikované zaměstnance, výrobní kapacity 

pokrývající poptávku zákazníka a mnoho dalších. Při výběru dodavatele by měl odběratel 
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dodavatele dobře poznat, seznámit se s úrovní technologického zázemí, ekonomickými 

a lidskými možnostmi. Velmi důležitým faktorem je oboustranná komunikace, která je jedním 

z faktorů budoucího partnerství mezi odběratelem a dodavatelem. 

 

1.2 Výběr a hodnocení vhodných dodavatelů 

 

Na začátku této podkapitoly bych rád definoval pojem dodavatel a odběratel 

(zákazník), jelikož se bude v této práci často vyskytovat. 

Dle ČSN EN ISO 9000:2006 je dodavatel „Organizace nebo osoba, která poskytuje 

produkt”[1] a odběratel (zákazník) je „Organizace nebo osoba, která produkt přijímá” [1]. 

 

V současnosti jsou procesy výběru a hodnocení dodavatelů brány jako standardní 

aktivita, která je využívána u všech typů organizací. Samozřejmě se proces od organizace 

k organizaci liší v závislosti na použitých přístupech, způsobu vyhodnocování, obtížnosti 

 a i míře pochopení podstaty tohoto procesu. Cílem každé organizace a očekáváním 

od procesu výběru a hodnocení dodavatelů je nakupovat od dodavatelů, kteří budou schopni 

dlouhodobě plnit požadavky. Z tohoto důvodu je nutné seriózním způsobem k výběru  

a hodnocení dodavatelů přistupovat, tzn. při výběru myslet strategicky a zapojit moderní 

metody rozhodování. 

 

Činnosti související s výběrem a hodnocením dodavatelů: 

 umožňují poznat, kteří z potenciálních dodavatelů budou schopni přispívat 

k naplňování politiky a strategie odběratelské organizace; 

 identifikují dlouhodobou schopnost dodavatelů plnit požadavky; 

 přispívají k snižování nákladů obou obchodních partnerů; 

 podporují oboustranně efektivní spolupráci; 

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

praxi[5]. 

 

Bohužel mnoho organizací zastává názor, že aktivity spojené s výběrem a hodnocením 

dodavatelů, jsou aktivitami jednorázovými a to, že probíhají pouze před uzavřením konkrétní 
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smlouvy o dodávkách. Nicméně je opak pravdou. Činnosti související s tímto procesem jsou 

vykonávány neustále. Výchozí rámec výběru a hodnocení dodavatelů je schematicky  

znázorněn na obr.1.1. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Obr. 1.1 Nepřetržitost procesů hodnocení a výběru dodavatelů
1
 

 

V normě ČSN EN ISO 9001:2009 jsou v kapitole 7.4.1 uvedeny požadavky na proces 

nakupování a to:  

 

,,Organizace musí zajistit, aby nakupovaný produkt vyhovoval specifikovaným 

požadavkům na nakupování. Typ a rozsah řízení aplikovaného na dodavatele 

a na nakupovaný produkt musí být závislé na vlivu nakupovaného produktu na následnou 

realizaci produktu nebo na konečný produkt. Organizace musí hodnotit a vybírat dodavatele 

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

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

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

[2]. 

                                              
1
 Zdroj: Management partnerství s dodavateli, Nové perspektivy firemního nakupování [5] 
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Výše uvedené lze využít jako základnu pro výběr a hodnocení dodavatelů, nikoliv jako 

skutečná kritéria pro výběr. Neexistuje jednotný standard pro kritéria výběru, ta si musí 

stanovit a rozvíjet samotná odběratelská organizace. Kritéria výběru jsou velmi důležitá, 

jelikož ovlivňují rozhodování o budoucím dodavateli. Z tohoto důvodu by měla být jejich 

důležitost vztažena k prioritám a strategii podnikání společností či organizací [9].  

 

Nejedná se o jednoduchou záležitost. Cestou možného řešení je tzv. management 

partnerství s dodavateli. V případě, že by společnost či organizace šla touto cestou, je nutno 

uvažovat o možnosti pomoci svým dodavatelům a vyjít jim vstříc. Partnerství není pouze 

o kladení striktních podmínek na dodávky, nýbrž se jedná také o snahu dodavatele co nejvíce 

poznat a seznámit se s jeho technickými, ekonomickými možnostmi, atd.. Oboustranná 

komunikace mezi odběratelem a dodavatelem je také velmi důležitá [10].  

 

Norma ČSN EN ISO 9004:2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup 

managementu jakosti uvádí v kapitole 6.4.1 v rámci budování partnerství následující: 

 

 „vhodné poskytování informací partnerům tak, aby byly maximalizovány jejich 

příspěvky”; 

 „podporování partnerů ve smyslu poskytování zdrojů (jako jsou informace, 

znalosti, odborné posouzení, technologie, procesy a sdílený výcvik)”; 

 „sdílení zisků a ztrát s partnery”; 

 „zvyšování výkonnosti partnerů” [3]. 

 

 

Na obr.1.2 je znázorněn rámcový postup hodnocení a výběru dodavatelů pomocí 

vývojového diagramu, který je zjednodušeným postupem. 
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Obr. 1.2 Rámcový postup hodnocení a výběru dodavatelů
2
 

 

Rámcový postup výběru a hodnocení dodavatelů obsahuje tři základní fáze: 

 předběžné hodnocení dodavatelů; 

 hodnocení potenciální způsobilosti dodavatelů; 

                                              
2
 Zdroj: Management partnerství s dodavateli, Nové perspektivy firemního nakupování [5] 
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 hodnocení dodavatelů dle dalších kritérií. 

 

1.2.1  Předběžné hodnocení dodavatelů 

 

Předběžné hodnocení dodavatelů je pouze prvním krokem výběru a hodnocení 

dodavatelů, kdy se v této fázi z velkého okruhu potenciálních dodavatelů odběratelské 

organizace vybere pouze pár zástupců do následujícího kola hodnocení, které může být 

založeno na: 

 

 posuzování prvních vzorků dodávek; 

 předběžném posouzení vyzrálosti systému managementu dodavatelské organizace; 

 analýze referencí jiných odběratelů či na kombinaci výše uvedených možností. 

 

1.2.1.1  Posuzování prvních vzorků dodávek 

 

V praxi probíhá posuzování prvních vzorků způsobem, kdy jsou odběratelem 

vyžádány po potenciálních dodavatelích vzorky dle předběžně zaslaných požadavků, 

ať se již jedná o požadavky typu mezinárodní či podniková norma, výkresová dokumentace, 

aj.. Velmi často dochází k případům, kdy jsou vzorky zasílány odběratelům k odzkoušení bez 

průvodní dokumentace (vzorkovací protokol, materiálový atest, analýza chemického složení), 

což jednak zdržuje samotný ověřovací proces a hlavně v očích odběratele způsobuje 

dodavatel pochybnosti. Je nutné, aby odběratelská organizace provedla posouzení míry shody 

s požadavky velmi pečlivě. Co se týče rozsahu a postupu posouzení, je v plné kompetenci 

odběratelské organizace. Samotný výstup je pouze informativní a nesmí vést k bezhlavému 

uzavírání kontraktů. Vzorky, které byly shledány jako vyhovující požadavkům odběratele, 

nemusí být vyrobeny standardně používanou technologií při normálních technologických 

časech výroby. 

 

1.2.1.2  Předběžné posouzení vyzrálosti systému managementu 

 

Kontrola shody prvních vzorků je omezena na dodávky majících charakter materiálů, 

polotovarů, apod. Existují komodity materiálů, u kterých je obtížné stanovit požadavky. 

Z tohoto důvodu se musí volit u předběžného výběru a hodnocení jiné přístupy. 

Sebehodnocení dodavatelské organizace je vhodnou formou. Jedná se o formu dotazníku, 
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který např. obsahuje otázky z oblasti kvality/spolehlivosti, servisu přístupu k technologiím, 

životního prostředí a bezpečnosti, který je zaslán potenciálním dodavatelům, kteří jsou 

povinni objektivním způsobem reagovat. Tento způsob hodnocení není detailní a nezachází 

do podrobností, spíše je komplexní a zasahuje do oblastí managementu dodavatele, kterou 

odběratel považuje za důležitou (např. oblast ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, aj. ). 

Výstupem je vyhodnocení sloužící jako záznam potenciálního dodavatele, které zahrnuje 

např. i ocenění finančního zdraví dodavatele. 

 

1.2.1.3  Analýza referencí jiných dodavatelů 

 

Jedná se o další možnou cestu, jak odběratel může získat informace o dodavateli před 

prvním kontaktem, která je v dnešní době velmi využívána. Jako zdroje informací slouží 

www-stránky, benchmarkingové databáze, veletrhy, aj. V případě, kdy odběratel zjistí 

neshody v porovnání se svými požadavky, měl by se odběratel poohlédnout po jiném 

dodavateli. Je možné, že nastane situace, kdy není možnost volby jiného dodavatele např. 

z důvodu monopolního dodavatele, vzdálenosti. Tehdy nastupuje společné plánování formou 

technické pomoci, která pomůže u dodavatele dosáhnout shody. 

 

1.2.2  Hodnocení potenciální způsobilosti dodavatelů 

 

U dodavatelů, kteří byli kvalifikováni do užšího výběru, provede odběratel hodnocení 

formou prověření systému managementu přímo u dodavatele, které odhalí budoucí  

a dlouhodobou způsobilost dodavatele plnit požadavky.  

 

Audity by měly být nedílnou součástí procesů systému managementu odběratelské 

organizace a jedním z jejich důležitých nástrojů. V případě jejich efektivnosti slouží 

ke kontrole vyzrálosti managementu odběratelské organizace. Požadavky na provedení auditů 

jsou uvedeny v normách souboru ČSN EN ISO 9000, jejichž cílem je posoudit výkonnost 

SMJ s ohledem na daná kritéria a přispět tak ke zlepšení systému. Základním, obecně platným 

dokumentem je ČSN EN ISO 19 011: 2012. 

V této normě jsou zakomponovaná mezinárodně uznávaná doporučení k plánování, 

realizaci a vyhodnocení auditů, stanovuje návod k provádění auditů všech systémů 

managementu. 
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Existuje mnoho definic auditu, ale nejznámější z nich je uvedena v normě ČSN EN 

ISO 19 011 : 2012 Systémy managementu – Směrnice pro auditování systémů managementu. 

,,Audit je systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a jeho 

objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu”
3
 [4]. 

 ,,Systematický” znamená, že audity musí být nedílnou součástí systému managementu 

dané organizace s plánovanými zdroji a postupy
4
; 

 ,,Nezávislý” je podmínkou, kde osoby provádějící audit v auditované oblasti musí být 

nezávislé a nesmí provádět audit ve své vlastní práci
5
; 

 ,,Dokumentovaný” představuje nutnost provádět audity dle předem schválených 

dokumentovaných postupů
6
.  

 

1.2.2.1   Realizace auditů dle metodiky VDA 6.1 

 

VDA6 je založeno na standardech jakosti německého automobilového průmyslu, 

kdy se tento svazek doporučení člení na šest dílů, které jsou znázorněny na obr. 1.3. Jedná 

se o normalizační doporučení, které pojednává o prověřování systému managementu jakosti. 

Normy řady ISO jsou základem standardu VDA6 společně s dalšími požadavky 

automobilového průmyslu. 

 

 

Obr. 1.3 Členění standardu VDA6
7
 

 

                                              
 3,4,5,6 

 
Zdroj:  NORMA ČSN EN ISO 19011:2012: Směrnice pro auditování systémů managementu [4] 

4
  

5
  

6
  

7
  Zdroj: VDA 3 Qualitätsmanagemet in der Automobilindustrie. Prozessaudit. Teil 3 [14] 
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Jedná se návod pro provádění interních a externích auditů procesu služeb a produktu, 

který je postaven na katalogu otázek. Tento soubor otázek je základní a lze jej upravit 

vzhledem ke konkrétnímu auditu či na základě zkušeností auditorů samotných. 

V českém prostředí zdomácněla metodika, která je aplikována u dodavatelů 

pro německé automobilky dle manuálu označeného jako VDA 6.1. Jednou ze základních 

charakteristik této metodiky je např.: 

 audit mohou provádět pouze auditoři s klasifikací pro oblast auditování 

v automobilovém průmyslu; 

 audit je rozdělen na dvě oblasti – vedení podniku, výrobek a proces; 

 jednotlivé oblasti jsou prověřovány sadou otázek a hodnoceny dle bodového 

hodnocení viz. tab. 1.1; 

 po provedeném hodnocení je dodavatel zařazen do některého ze čtyř 

klasifikačních stupňů, které jsou uvedeny v tab. 1.2. 

 

 

Tab. 1.1  Klasifikační tabulka pro zařazení dodavatelů dle VDA6.1
8
 

Předmět otázek Posouzení otázek – body 

V systému managementu 

jakosti je plně stanoveno 
Ano Ne Ano Ne Ano/Ne 

V praxi plně uplatňováno Ano Ano Převážně Převážně Ne 

Počet bodů 10 8 6 4 0 

 

 

 

 

 

 

                                              
8
 Zdroj: VDA 6.1 Management jakosti v automobilové průmyslu. Audit systému managementu jakosti [14] 
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Tab. 1.2  Klasifikační tabulka pro zařazení dodavatelů dle VDA6.1
9 

Celkové hodnocení systému 

managementu jakosti 

dodavatele v % 

Verbální hodnocení systému 

managementu jakosti 

dodavatele 

Klasifikace dodavatelů dle 

stupňů 

Od 90 výše Zcela splněno A 

Od 80 do 89,99 Převážně splněno AB 

Od 60 do 79,99 Podmínečně splněno B 

Méně než 60 Nesplněno C 

 

 

1.2.3  Hodnocení potenciálních dodavatelů dle dalších kritérií 

 

Jednotlivá kritéria pro výběr a hodnocení dodavatelů si určuje odběratelská organizace 

sama a to z jednoduchého důvodu, aby jí to vyhovovalo. U mnoha organizací není systém 

managementu respektive systému managementu jakosti na prvním místě. Níže jsou uvedena 

další možná kritéria, která se velmi často v praxi objevují. 

 

Příklady dalších kritérií, která se v praxi hojně vyskytují: 

 

 dodací podmínky dodávek; 

 potenciál dodavatele k dalšímu rozvoji a zlepšování; 

 vzdálenost dodavatele od odběratele; 

 sociální odpovědnost dodavatele je její naplňování; 

 etika podnikání; 

 podíl dodavatele na trhu; 

 dodací lhůty dodavatele; 

 dodací podmínky dodávek; 

 úroveň vztahů a komunikace dodavatele s okolím; 

 postoj dodavatele k bezpečnosti a zdraví zaměstnanců; 

 finanční zdraví dodavatele; 

 cena dodávky; 

                                              
9
 Zdroj: VDA 6.1 Management jakosti v automobilové průmyslu. Audit systému managementu jakosti [14] 
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 platební morálka dodavatele apod. 

 

V návaznosti na výše uvedená kritéria již mluvíme o tzv. vícekriteriálním 

rozhodování.  

 

Je známo, že velmi nízká cena za dodávku nemusí být pro odběratele výhrou a může  

se negativně projevit na vyšších dodatečných výdajích, které mohou skutečnou cenu 

za dodávku dalekosáhle zvýšit. Pro stanovení nákladů k určité dodávce lze použít vzorec 

pro výpočet úplných nákladů nákupu - UNN 

 

 dodávkuKčDVCUNN dd /        [1] 

 

Kde  Cd  :  nabízená cena za dodávku 

         DVd  :  dodatečné náklady odběratele týkající se konkrétní dodávky 

 

Obsah DVd závisí na charakteru dodávek, procentech odběratele a mnoho dalších 

aspektech . Mezi tyto aspekty se často řadí níže uvedené příklady: 

 

 výdaje na vstupní ověřování shody dodávek u odběratele; 

 výdaje za výběrová řízení; 

 výdaje za manipulaci, přepravu, skladování a identifikaci; 

 další výdaje související s neshodnými dodávkami; 

 výdaje za ověřování shody referenčních vzorků; 

 ztráty na výkonech způsobené neshodnými dodávkami; 

 ztráty způsobené nereklamovatelnými neshodami; 

 poplatky za proclení dodávek a mnoho dalších 
10

 

 

Před podepsáním smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem si musí odběratel 

uvědomit, jaké náklady budou představovat dodatečné výdaje DVd k dodávce. Celková výše 

uvedených nákladů nemusí být zanedbatelná a může celkovou cenu dodávky ovlivnit 

negativně v neprospěch odběratele. V případě, kdy se vyskytovaly u předchozích dodávek 

dodatečné výdaje na straně odběratele, lze vypočítat tzv. index úplných nákladů IUNN, který lze 

                                              
10

 Zdroj: Management partnerství s dodavateli, Nové perspektivy firemního nakupování [5] 
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využít k budoucím prognózám o celkové výši nákladů nákupu 1UNN . Lze použít v případě, 

kdy jsou dodávky brány od stejného dodavatele. 

 

[2] 

 

UNNd ICUNN  11          [3] 

 

Kde  1

dC  :  nabízená cena další dodávky od stejného dodavatele 

 

 

Pokud má odběratel k dispozici data z předchozích dodávek od stejného dodavatele, 

může je využít k výpočtu tzv. efektivní ceny dodávky Ced , jejíchž vztah pro výpočet  

je uveden níže. Tato hodnota zohledňuje  rozsah neshod, které byly zjištěny  

u předchozích dodávek a je vyjádřena v jednotkách ppm ( parts per milion ). 

 

 
 Kč

ppm

C
C d

ed 6101 
         [4] 

 

Rozhodnutí, zda hodnotit pomocí jednoho či více kritérií je na odběrateli. 

Vícekriteriální rozhodování je obtížněji aplikovatelné vzhledem k náročnosti a požadavkům 

na znalosti lidí. V dnešní době je práce ulehčena pomocí výpočetní techniky, 

která je dostupnější než li v minulosti.  

 

Požadavky na nakupování a s tím související výběr dodavatelů jsou definovány taktéž 

i v oblasti systému automotive. Kapitola 7 s názvem Realizace produktu knihy Automotive 

Quality Systems Handbook s těmito požadavky seznamuje [15]. 

 

 

 

 

d

UNN
C

UNN
I 
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2 Analýza současného stavu hodnocení a výběru dodavatelů 

v dané výrobní organizaci. 

 

Nejprve bude v této práce představena společnost, ve které se téma inovace výběru  

a hodnocení dodavatelů realizovalo. 

 

2.1  Charakteristika společnosti SIEMENS s.r.o., odštěpný závod 

Elektromotory Mohelnice 

 

 Siemens s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice je největším závodem na výrobu 

elektromotorů v České republice. Tradice výroby elektrických přístrojů v tomto závodě byla 

založena brněnským Ing. Lubomírem Dočekalem v roce 1904. Roku 1994 koupila Siemens 

AG od České vlády závody na výrobu elektromotorů v Drásově, ve Frenštátu pod Radhoštěm 

a v Mohelnici. Tyto závody se staly součástí nově vzniklé společnosti Siemens Elektromotory 

s.r.o.. K 1.10.2010 se pak mohelnický závod stal součástí regionální společnosti Siemens 

s.r.o. Praha, se statusem o.z. Elektromotory Mohelnice. Mohelnický závod se stává největším 

výrobcem asynchronních elektromotorů osových výšek 63 – 200. Rozhodujícím způsobem 

určuje trendy vývoje a trvalým zlepšováním procesů zabezpečuje dodávky elektromotorů 

s vysokou kvalitou a technickou úrovní svým zákazníkům [16,17]. 

 

Obr. 2.1 Mohelnický závod
11

 

                                              
11

 Zdroj: Interní materiály SIEMENS s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice 
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2.1.1 Historie závodu 

 

 Historie mohelnického závodu se datuje od 30. září 1904. Tento den byla založena 

společnost Ludwig Doczekal & Company, která se specializovala na výrobu elektrických 

zařízení. Při prvotních úspěších se výrobní portfolio rozšířilo na výrobu všech druhů 

elektrických strojů a aparátů, provádění všech druhů elektronických prací, elektroinstalačních 

materiálů a výstavbu elektráren. Avšak v dalších letech firma bojovala o udržení na trhu. 

 

 Během první světové války byla továrna zapojena do zbrojního průmyslu  

a vyráběla součástky granátů a velkých dělostřeleckých střel. V roce 1922 zde pracovalo více 

než 800 dělníků. Od tohoto okamžiku měla Mohelnice skutečně velkou továrnu. Po válce  

se společnost vrátila k původnímu programu výroby. Z tohoto důvodu nepřicházelo dostatek 

zakázek a hrozil jí úpadek. Díky německým bankám, které převzaly 93 % kapitálu, se továrně 

podařilo situaci zachránit. Za účelem zdokonalení a zlevnění výrobků a zjednodušení odbytu 

bylo v roce 1924 uzavřeno zájmové společenství s pražským podnikem Siemens. Spojení 

se Siemensem znamenalo pro mohelnický závod omezení výrobního programu na výrobu 

malých elektromotorů a instalačního materiálu (pojistky aj.). Po překonání Světové 

hospodářské krize po roce 1929 se firma začala postupně specializovat na výrobu točivých 

strojů. Před r. 1939 se v tomto oboru podílela plnou čtvrtinou na celkové výrobě 

v Československu [16, 17] 

 

 Začátkem druhé světové války byla mohelnická továrna začleněna do obrovského 

koncernu Siemens – Schuckertwerke AG a během dvou let byla její výroba zmodernizována 

a podstatně rozšířena. Výrobky s vysokou jakostí z Mohelnice pod značkou Siemens získaly 

dobrou pověst nejen na domácím trhu, ale i v řadě evropských a zámořských zemí. Vedle 

výroby elektromotorů byla v mohelnickém závodě zavedena výroba generátorů pro letectvo, 

stejnosměrných motorů pro ponorky, měničů kmitočtu a dalších drobných přístrojů 

motorářského charakteru pro válečné účely. 
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V první polovině r. 1945 se výroba a zaměstnanost postupně snižovaly až musel být 

podnik koncem dubna uzavřen. K obnovení chodu továrny a k výrobě prvního elektromotoru 

došlo po osvobození Mohelnice Rudou armádou a skončení 2. světové války, kdy se výroba 

a zaměstnanost začaly postupně zvyšovat.  

Roku 1950 byl závod osamostatněn a národní podnik MEZ Mohelnice se sídlem 

v Mohelnici byl postupně rozšířen o pobočné závody v Olomouci – Holici, Vitošově  

a Šumperku. Vzrůst podniku začala markantně nabírat na síle a koncem 50. let téměř 

monopolně kryl potřebu elektromotorů o výkonu 120 W až 11 kW. Do roku 1972 pak podnik 

v podstatě zvýšil objem výroby téměř 3 krát a produktivitu práce skoro na dvojnásobek 

původního stavu [17]. 

 V roce 1994 vzniká společnost Siemens Elektromotory s.r.o., závod Mohelnice, jehož 

součástí je i závod ve Frenštátě pod Radhoštěm. V současnosti je hlavním výrobním 

programem výroba asynchronních elektromotorů. Od roku 2001 byla do mohelnického 

závodu investována téměř jedna miliarda korun a v roce 2004 proběhly v závodě oslavy dvou 

významných jubileí – deset let založení společnosti Siemens Elektromotory s.r.o.  

a sto let od založení mohelnického závodu [17]. 

 

           

 Obr. 2.2 Vývoj loga firmy Siemens
12 

                                              
12

 Zdroj: Interní materiály SIEMENS s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice 
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2.1.2 Současnost a struktura společnosti  

 

 Siemens s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice je dle členění Siemens AG 

zařazen do obchodní oblasti Industry, divize Drive technologies – Large drives. Jak jsem již 

uváděl výše, firma Siemens s.r.o. se skládá ze tří odštěpných závodů, a to v Mohelnici, 

ve Frenštátu pod Radhoštěm a v Drásově. Mimo tyto závody patří do obchodní oblasti 

i zahraniční závody Congleton, Guadalajara, Bogota, Karachi, Tianiin. Tyto závody jako 

samostatné jednotky zabezpečují výrobní a správní funkce. 

 

 Závod Mohelnice je největším podnikem na výrobu elektromotorů v Evropě  

a v současné době zaměstnává kolem 2 000 zaměstnanců. Motory vyrobené v Mohelnici 

se vyvážejí do celého světa, především do zemí západní Evropy (viz. příloha 1). 

I když se ekonomická krize dotkla i firmy Siemens s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice, 

je z hlediska obratu závod Mohelnice největší společností v Olomouckém kraji.  

 

Firma Siemens s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice má dva ředitele 

a člení se do těchto úseků: 

 

 výroba; 

 řízení jakosti; 

 obsluha výroby; 

 ekologie; 

 konstrukce; 

 příprava výroby; 

 ostraha a prevence; 

 controlling; 

 logistika; 

 nákup; 

 ceny  a nabídky; 

 informatika; 

 personalistika. 
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Každý úsek má svého vedoucího viz příloha 2, který vede řadu zaměstnanců v rámci 

daného úseku. 

 

Mottem Siemens s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice je jakost na prvním 

místě. Ta je zajišťována již od systematické spolupráce mezi dodavateli a aplikacemi principů 

řízení kvality dodavatelů. Kontrola procesů je prověřována a zlepšována integrovanými audity 

kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce. Jakost produktů je zabezpečována systémem 

efektivních kontrolních postupů, aby zákazníci dostávali výrobky vždy ve vysoké jakosti. 

 

2.1.3 Mise závodu 

 

Vyvíjet a vyrábět elektromotory vybavené všemi funkcemi, které nejefektivnějším 

způsobem přemění elektrickou energii na mechanickou, umožní zákazníkům její všestranné 

využití ve všech jimi požadovaných aplikacích [16]. 

 

2.1.4 Vize závodu 

 

Jako největší výrobce asynchronních elektromotorů osové výšky 56-200mm chceme 

rozhodujícím způsobem určovat trend vývoje elektromotorů, zákazníkům nabízet spolehlivé 

dodávky v požadovaných termínech a perfektní servis. Dodávat výrobky s vysokou jakostí, 

technickou úrovní a splňující ekologické požadavky.     

 Trvalým zlepšováním procesů a spoluprácí s dodavateli a zákazníky udržet vedoucí 

pozici na trhu. Těchto cílů dosahujeme s týmem motivovaných a vzdělaných pracovníků [16]. 
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2.1.5 Politika jakosti 

 

Veškerá činnost pracovníků závodu je zaměřena na zajišťování vysoké spokojenosti 

zákazníků s dodávanými produkty a souvisejícími službami. Všichni zaměstnanci závodu  

se podílí na neustálém zlepšování efektivnosti systému řízení jakosti v souladu 

s ustanovením normy  ISO 9001 [16]. 

Tato politika je podporována a dále rozvíjena následujícími principy: 

 

 nulová tolerance k chybám; 

 všechna předepsaná opatření k zajištění jakosti jsou dodržována; 

 každý zaměstnanec nese vlastní odpovědnost za svou práci, vadná práce nesmí být 

předána k další operaci; 

 rychlé a kvalitní řešení problémů, trvalá účinnost přijatých opatření; 

 všichni zaměstnanci trvale usilují o zlepšování jakosti našich produktů, procesů 

a nákladové pozice; 

 integrací SPS (Siemens Production System) budujeme „Lean“ závod s jednoduššími 

a jasně definovanými procesy, jako předpoklad růstu v oblasti výkonu, tak jakosti; 

 zákazníci mají možnost podílet se na vývoji a tím ovlivňovat parametry našich 

elektromotorů; 

 spolupráce s dodavateli je základ pro zajištění jakosti našich dodávek [16]. 

 

2.1.6 Certifikace závodu 

 

V současnosti je SIEMENS s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice držitelem 

následujících certifikátů a ocenění: 

 

 systém managementu jakosti ISO 9001:2008 (viz. příloha 3); 

 ISO 14001:2004 (viz. příloha 4); 
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 ocenění bezpečného podniku; 

 ATEX – výroba motorů; 

 UL – výroba motorů dle amerických norem; 

 CSA – výroba elektromotorů dle kanadských norem; 

 

  Certifikační audit systému managementu jakosti dle ISO 9001:2008 a systému 

environmentálního managementu dle ISO 14001:2004 byl proveden společností DQS GmbH 

v roce 2013. 

 

2.2 Systém managementu jakosti firmy Siemens s.r.o., odštěpný závod 

Elektromotory Mohelnice 

 

Ve společnosti působí pět oddělení managementu jakosti: 

 vstupní kontrola; 

 výrobní kontrola a inspekce kvality; 

 SQM – Řízení kvality dodavatelů; 

 kontrolní měrové středisko; 

 systém a ekonomika jakosti, 3i Pracovní iniciativa [18]. 

 

2.2.1 Vstupní kontrola 

 

Vstupní kontrola je organizačně začleněna do úseku řízení jakosti QM, která je dále 

organizačně členěna na samostatné pracovníky, kteří zodpovídají za přidělené materiály, 

skupiny materiálů a další činnosti vstupní kontroly. Pracovníci vstupní kontroly jsou 

navzájem zastupitelní. Vedoucí vstupní kontroly je funkčně podřízen vedoucímu řízení 

jakosti.           

 Náplní práce jednotlivých pracovníků je kontrola vstupních materiálů 
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dle předepsaných postupů a metod, zaznamenávání výsledků měření, vzorkování materiálů, 

tvorba kontrolních postupů a metodických předpisů měření, řešení reklamací na dodavatele, 

hodnocení dodavatelů, účastnění se preassessmentu a dodavatelských auditů coby technický 

expert, práce na přiřazených projektech.  

Výsledná jakost produktů je z velké části ovlivňována jakostí vstupních komponent, 

tudíž se klade velký důraz na výběr dodavatelů a uvolnění vstupních materiálů. 

Měsíčně se provádí hodnocení vadnosti nakupovaných materiálů prostřednictvím managera 

SQM. Vadnost se počítá v % z objemu dodaného množství, která se porovnává 

se stanovenými limity vadnosti pro daný obchodní rok. Dodavatelé, kteří nesplnili stanovený 

limit vadnosti za dané období a u nichž přijatá nápravná opatření nevedou k trvalému 

zlepšení, jsou písemně upozorněni útvarem Strategic Procurement a je s nimi dále jednáno. 

 

2.2.2 Výrobní kontrola a inspekce kvality 

 

Výrobní kontrola zabezpečuje jakost samotného výrobku, který splňuje technické 

specifikace a předpisy pro výrobek. Dále se zaměřuje na splnění potřeb a požadavků 

zákazníků, které se v dnešní době velmi často mění, provádí školení k jakosti, zabezpečuje 

řízení nápravných opatření, způsobilost strojů, interní 8D reporty a audity, speciální měření 

na 3D strojích a materiálové inženýrství. Vše je zajištěno týmem odborných  

a specializovaných pracovníků. 

 

2.2.3 SQM – Řízení kvality dodavatelů 

 

Oddělení Řízení kvality dodavatelů je organizační součástí SMJ společnosti 

SIEMENS s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice. Manažer SQM organizuje 

semináře kvality s dodavateli, informuje dodavatele o plnění cílů, zúčastňuje se pravidelného 

hodnocení dodavatelů, aktivně podporuje činnost komoditních týmů
13

 jako supervisor,  

monitoruje a vyhodnocuje KPI, zúčastňuje se výběru dodavatelů a procesních auditů 

                                              
13

  Komoditní tým: tým složený z odborníků  k dané komoditě materiálu, který plní stanovené cíle  



22 

 

dodavatelů, plánuje a zúčastňuje se předběžného hodnocení dodavatelů a v neposlední řadě 

participuje na řešení nových projektů [13]. 

Pro bližší přiblížení činnosti oddělení Řízení kvality dodavatelů jsou níže uvedeny 

hlavní oblasti působnosti manažera SQM s nastíněním operativních činností za dané bloky.  

 

Obecné operativní úkoly pro řízení kvality dodavatelů pro lokaci [13]: 

 vedení CE v operativních činnostech; 

 zajištění procesu plnění a dosažení cílů sledováním a koučováním jednání; 

 příprava zprávy o kvalitě pro BU SQM; 

 zajištění a zlepšování kvality dodavatelů v lokaci. 

 

Zapojení do procesu eskalace [13]: 

 provádění operativní role coby nejvyšší úrovně eskalace v rámci lokace; 

 informování a eskalování lokací / závodem a SQM pozicím na úrovni BU SQM a BU 

CE. 

 

Proces eskalace je rozdělen na dva základní bloky a to interní a externí systém. 

V případě interního systému SQM manažer napomáhá při řešení problémů s dodavatelem  

a to v případech, kdy dodavatel odmítá z nějakého důvodu komunikovat, neuznává 

vícenáklady související s nízkou kvalitou dodaného produktu, či odmítne reklamaci jako 

takovou. V případech kdy se jedná o bezpečnost produktu či problém ovlivní i ostatní výrobní 

závody v rámci LD, vstoupí SQM manažer do dané situace a využije stanoveného postupu 

dle směrnice pro externí eskalace.  

 

Určení strategie pro řízení kvality dodavatelů v rámci lokace [13]:  

 stanovení SQM organizace včetně plánování zdrojů; 

 implementace a controlling účinnosti procesů SQM (nástroje, směrnice,.); 

 nastavení SQM cílů konzultací s partnery; 

 podpora strategie komoditních týmů; 
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 určení preventivních SQM invence včetně SQM metod, které mají být aplikovány. 

 

 

Zapojení v definování, implementaci a vývoji komoditní organizace a daných SQM procesů 

na úrovni BU/Divize [13]: 

 výběr CE lokace a aktivní podpora BU komoditní sítě; 

 poskytování zdrojů pro realizaci BU komoditního plánu a SQM souvisejících procesů; 

 zapojení do BU komoditní sítě například osobní účastí na strategických rozhodnutích 

či schůzkách. 

 

Řízení kvality dodavatelů během výběru dodavatele v rámci lokace zajištěním toho, že [13]: 

 výkonnost dodavatelské kvality je hodnocena; 

 týmům určeným pro výběr dodavatelů jsou poskytována požadovaná data; 

 SQM informace jsou dostupné pro cross funkční ToCo hodnocení. 

 

Řízení kvality dodavatelů ve fázi definování a realizace materiálů ve fázi vývoje při zajištění, 

že [13]: 

 dodavatelé jsou dříve zapojeni do vývoje; 

 kvalifikační opatření jsou kontrolována; 

 SQM procesy a metody managementu kvality s preventivním přístupem 

pro minimalizaci risku jsou implementovány a kontrolovány. 

 

Řízení kvality dodavatelů ve fázi sériové výroby a reklamačního procesu v rámci lokace [13]: 

 implementace a kontrola efektivity a účinnosti vstupní kontroly s ohledem 

na BU požadavky; 

 implementace a kontrola efektivity a účinnosti managementu reklamací včetně 

přezkoumání účinnosti nápravných opatření realizovaných u dodavatele; 

 pravidelná analýza kvality dodavatelů; 
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 podpora rychlé a kvalitní analýzy příčiny vzniku vady. 

 

Řízení kvality dodavatelů při rozvoji dodavatele [13]: 

 identifikování potenciálních rizikových dodavatelů v rámci lokace z pohledu SQM 

a zavedení adekvátních opatření; 

 zajištění, že potenciální rizika ve výrobním procesu jsou eliminována; 

 kontrola nápravných opatření včetně specifických opatření nejhorších dodavatelů; 

 zlepšování spolupráce lokace a dodavatelů na úrovni partnerství s dodavateli. 

 

Řízení kvality dodavatelů pro hodnocení dodavatelů a strategické hodnocení také jako [13]: 

 zajištění a standardizace hodnocení výkonnosti kvality dodavatelů pro každoroční 

hodnocení dodavatelů v rámci lokace; 

 účast na hodnocení dodavatelů a strategických hodnoceních v rámci lokace. 

 

2.2.4 Kontrolní měrové středisko  

 

Zabezpečuje nakupování nových měřidel, kalibraci a drobné opravy elektrických 

přístrojů, kalibraci měřidel mechanických např. posuvná měřidla, hloubkoměry, závitové 

kalibry. 

 

2.2.5 Systém a ekonomika jakosti, 3i pracovní iniciativa 

 

Oddělení Systém jakosti se zabývá vývojem systému jakosti, interními a externími 

audity a tím i spojené zpracování zjištění z auditů, atd.. Ekonomika jakosti zpracovává 

statistické údaje potřebné pro oddělení kvality jako např. vývoj reklamací, vícenáklady 

před dodáním, po dodání, zabezpečuje ekonomický chod oddělení. 3i Pracovní iniciativa 

podněcuje všechny zaměstnance k předkládání návrhů na zlepšení procesů ve všech oblastech 

činností, které mohou přinést buď ekonomický přínos a nebo neekonomický přínos 

(tzv. užitnou hodnotu), který se může projevit např. ve vylepšení pracovních podmínek 

z hlediska bezpečnosti práce, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, apod.. 
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2.3  Výběr dodavatelů v dané organizaci 

 

Dle interní směrnice společnosti SIEMENS tvoří řízení dodavatelů společně  

s partnerstvím s dodavateli základnu, která vede k optimalizaci řetězce tvorby hodnot  

a to takovým způsobem, aby bylo docíleno konkurenční výhody.  Skládá se do sebe 

zapadajících, konsekventních
14

 základen. Proces hodnocení dodavatelů měří v rámci koncernu 

výkonnost a schopnosti dodavatele dle jednotlivých kritérií. Výsledky vyhodnocení  

a strategický status dodavatele určuje rámec budoucí spolupráce a výsledkem je klasifikace 

dodavatele [11]. 

 

Metodika dodavatelů se skládá z následujících do sebe zapadajících základen a to: 

 kvalifikace dodavatele jako součást výběru dodavatele; 

 strategie dodavatele zahrnující Forward Procurement List (FPL); 

 rozhodnutí o výběru dodavatele; 

 vyhodnocení dodavatele zahrnující projektové vyhodnocení a klasifikaci dodavatele; 

 rozvoj dodavatele resp. rozhodnutí o ukončení spolupráce s dodavatelem (phase out). 

Na níže uvedeném obr.č.2.3 je znázorněn tzv. Supplier Management Turbo jehož fáze 

byly stručně uvedeny výše. 

 

Obr.č.2.3: Supplier Management Turbo_fáze
15

 

                                              
14

 Konsekventní: logicky vyplívající, navazující 
15

 Zdroj: Interní materiály SIEMENS s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice 
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2.3.1  Kvalifikace dodavatelů 

 

Dle definice Referenčního domu SIEMENS kvalifikace dodavatelů představuje 

proces, kterým jsou identifikovány schopnosti naplnit požadavky společnosti jako 

např. tzv. Code of Conduct. Tento proces zahrnuje všechny nezbytné kroky, které jsou 

potřebné pro schválení dodavatele (One Supplier Qualification Process). V případě, 

že je dodavatel schválen pouze na omezenou dobu, lze kvalifikační proces provést opakovaně.  

Implementace opatření a jejich sledování z procesu kvalifikace dodavatele mohou být 

realizována v rámci metod rozvoje dodavatelů. 

 

2.3.1.1 One Supplier Qualification Proces: popis 

 

Proces kvalifikace dodavatele je důležitou součástí Supplier Managementu společnosti 

SIEMENS a je závazný pro všechny nové dodavatele. Aby mohl dodavatel dodávat  

do společnosti SIEMENS musí nejprve splnit stanovené minimální standardy, které se týkají 

oblasti financí, životního a společenského prostředí. K tomu jsou povinné základní 

kvalifikace a úspěšné ukončení až šesti kvalifikačních modulů. Tento standardizovaný proces 

dodavatelské kvalifikace je založen na platformě Clik4Supplier easy
16

. 

Ukončení dodavatelské kvalifikace, které proběhlo úspěšně, je předpokladem 

pro obchodní vztahy a následující kvalifikace jako např. kvalifikace produktu.  

Za proces kvalifikace dodavatele zodpovídá strategický nákupčí, který jej také 

realizuje. Aby mohl být realizován proces kvalifikace dodavatele, je nutné provést nejprve 

registraci dodavatele v portálu Click4Suppliers easy. 

Standardizovaný proces dodavatelské kvalifikace hraje velmi důležitou roli ve výběru 

dodavatele. Mimo definovaná kontrolní kritéria v rámci vložení dat obchodního partnera  

do centrálního systému musí budoucí dodavatelé splňovat závazné minimální požadavky, 

které jsou definovány jako moduly dodavatelské kvalifikace. Po úspěšném průběhu 

kvalifikace vztahující se k dodavateli, je dodavatel dle kvalifikovaných modulů 

,,Ready for business,,. 

                                              
16

 Click4Suppliers easy: uživatelské rozhraní společnosti SIEMENS, které jsou  sdílena data související 

s dodavateli (smlouvy, hodnocení, databáze,..)  mezi jednotlivými závody a obchodními jednotkami. 
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Obr.č.2.4:  Schéma procesu kvalifikace dodavatele
17

 

 

Moduly dodavatelské kvalifikace: 

 Code of conduct:  kodex chování reguluje národnostní, sociální a ekologické otázky. 

Obsah a požadavky obsažené v kodexu chování reflektují základní pravidla Corporate 

Responsibility a hodnoty společnosti SIEMENS; 

 

 CRSA (Corporate Responsibility Self Assessment): Corporate Responsibility  

se používá ke kontrole dodržování Code of Conduct. Mimo to jsou s dodavateli 

odsouhlasovány seznamy požadavků, které musí dodavatel dlouhodobě dodržovat 

z důvodu včasného rozpoznání rizika; 

 

 Supplier Related Requirements: očekávání společnosti SIEMENS od dodavatelů  

je dodržování požadavků na kvalitu, které se v interní dokumentaci společnosti 

skrývají pod názvem Basic Quality Requirements. Dále je povinen dodavatel v rámci 

procesu kvalifikace písemnou formou poskytnout informace o existujících 

certifikátech (Management System Certificates), dodržování základních požadavků  

na kvalitu a poskytnout informace o sobě samém (Supplier Self Description); 

                                              
17

 Zdroj: Interní materiály SIEMENS s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice 
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 Security in the Supply chain: tzv. AEO status, který je udělen celním úřadem 

pro ,,spolehlivé” ekonomicky se rozvíjející osoby ve formě certifikátu AEO; 

 

 Životní prostředí, zdraví a bezpečnost: dodavatel musí potvrdit, že výrobky  

jím vyráběné neobsahují žádné škodlivé látky; 

 

 Vyhodnocení rizika u dodavatele: k identifikaci a vyhodnocení potenciálních rizik  

je v nákupu využíván systematický postup management rizik. 

 

2.3.2  Forward Procurement List (FPL) 

 

Aby se dodavatel stal FPL dodavatelem musí splnit minimální požadavky, které jsou 

zobrazeny na obr.č.2.5. Mezi tyto minimální požadavky se řadí platná rámcová smlouva, 

dodavatel kvalifikován jako Ready for Business, registrace v Click4Suppliers easy, které jsou 

požadovány po všech FPL dodavatelích. V případech, kdy je obrat dodavatele větší než  

1 mil.€, jsou ze strany Supplier Quality Managementu další požadavky a to: výsledek 

hodnocení dodavatele za dvanáct měsíců musí být vyšší než 70%, QM systém dle ISO9001.            

 

Obr.č.2.5:  Schéma procesu kvalifikace dodavatele
18

 

                                              
18

 Zdroj: Interní materiály SIEMENS s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice 



29 

 

2.3.3  Hodnocení výkonnosti dodavatelů 

 

Hodnocení výkonnosti dodavatelů je složeno ze tří povinných bloků, kde prvním 

z nich je tzv. hodnocení dodavatele, které hodnotí výkonnost dodavatele za uplynulý 

obchodní rok
19

. Zbylé bloky, mezi které se řadí strategické hodnocení dodavatele a hodnocení 

rizika dodavatele, se orientují na budoucí spolupráci s dodavatelem. 

 

2.3.3.1  Hodnocení dodavatele 

 

Dle definice referenčního domu SIEMENS je hodnocení dodavatelů  proces, 

který je realizován na základě souboru kritérií ve čtyřech kategoriích (nákup, kvalita, 

konstrukce/technologie a logistika). Hodnocení výkonnosti dodavatelů navazuje na výstup 

z materiálové strategie a/nebo na specifický obchodní požadavek. Lze jej také realizovat  

co by součást celkového hodnocení jednotlivého projektu. Následně musí být výsledky 

hodnocení projektu zahrnuty do příslušného hodnocení dodavatelů. 

Plánování hodnocení dodavatelů
20

 probíhá ve třech vlnách, kde první z nich  

je plánování přes komoditního managera obchodní jednotky, dále hodnocení v rámci lokace 

až po srovnání plánovaného hodnocení tzv. Purchasing Council za sektor, divizi s plánováním 

LD. Plánování závodově specifických dodavatelských vyhodnocení probíhá přes lokaci  

za zohlednění níže uvedených kritérií: 

 

 sdružení dodavatelé; 

 dodavatelé FPL; 

 strategicky relevantní dodavatelé; 

 dodavatelé Single Source; 

 vůdčí postavení v technologii; 

 dodavatelé se zvláštními požadavky na kvalitu. 

 

                                              
19

 Odchodní rok: odlišný od kalendářního, ve společnosti SIEMENS od 1.10. daného roku do 30.9. roku 

následujícího 
20

 V případě nových dodavatelů se provádí hodnocení po jednom roce spolupráce se společností SIEMENS a 

v závislosti na ABC analýze (hodnocení pouze u dodavatelů kategorie A, B). 
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Hodnocení je realizováno v nástroji Click4Suppliers easy. Jak již bylo uvedeno,  

je výkon dodavatele měřen dle jednotlivých kritérií a to v celém koncernu společnosti 

SIEMENS. Hodnocení je rozděleno na: 

 Nákup; 

 Kvalitu; 

 Logistiku; 

 Technologie. 

Všichni dodavatelé, kteří jsou relevantní pro hodnocení musí být minimálně jednou 

ročně hodnoceni. Toto hodnocení je realizováno v rámci tzv. komoditního týmu
21

, 

který se skládá ze zástupců odborníků z oblasti nákupu, kvality, logistiky, konstrukce 

a technologie. 

 

 

Obr.č.2.6: Kategorie Supplier Evaluation
22

 

 

 

 

 

                                              
21

 V rámci závodu SIEMENS s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice se jedná o 12ct komoditních týmů. 
22

 Zdroj: Interní materiály SIEMENS s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice 
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2.3.3.2   Strategické hodnocení 

 

Strategické hodnocení (Strategic Evaluation) dále jen SE vyhodnocuje způsobilost  

a kvalifikaci dodavatelů pro budoucí obchodní vztahy. Uskutečňuje se pomocí 

standardizovaných kritérií, která identifikují šance a rizika budoucích obchodních vztahů. 

Strategické hodnocení navazuje na výstup z hodnocení výkonnosti a/nebo specifický 

obchodní požadavek. Hodnocení je přípravou pro klasifikaci. 

Strategické vyhodnocení je prováděno oddělením nákupu pro daný aktuální rok, popř. 

ve spolupráci s komoditním týmem. 

Na obr.č. 2.7 jsou znázorněna všechna kritéria strategického hodnocení. 

 

Obr.č.2.7: Strategické hodnocení: kritéria
23

 

 

2.3.3.3  Hodnocení dodavatelských rizik 

 

Management rizik využívá systematického přístupu pro identifikaci a hodnocení 

potenciálních rizik a zahrnuje také implementaci opatření pro snížení identifikovaných rizik.  

                                              
23

 Zdroj: Interní materiály SIEMENS s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice 
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Pro hodnocení rizika existují dva nástroje, které jsou používány. Prvním z nich  

je nástroj Click4Suppliers easy, ve kterém se provádí strategické vyhodnocení a vyhodnocení 

rizika. Toto hodnocení realizuje pro daný obchodní rok zástupce nákupu a to i ve spolupráci 

s komoditním týmem pokud to vyžaduje situace. I zde v rámci tohoto hodnocení existují 

kritéria hodnocení, která jsou zobrazena na obr.č.2.8. 

 

 

Obr.č.2.8: Hodnocení rizika:  kritéria
24

 

 

Druhým nástrojem je proces řízení finančních rizik dodavatelů (Supplier Financial 

Risk Management), jehož nedílnou součástí je finanční analýza dodavatele. Proces rizikového 

managementu stanovený v celém podniku pro finanční rizika u dodavatelů („SFRM“) 

podporuje včasné rozpoznání potenciálních rizik bonity, jejich vyhodnocení a na základě 

tohoto definici příslušných opatření k řízení rizik. 

 

                                              
24

 Zdroj: Interní materiály SIEMENS s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice 
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2.3.4  Klasifikace dodavatelů 

 

Klasifikace dodavatelů umožňuje celostní posouzení strategických dodavatelů 

kombinací hodnocení historických dat dodavatelů Supplier Evaluation a strategické zprávy  

o budoucnosti Strategic Evaluation -strategie dodavatelů a Risk Evaluation - rizika. 

Klasifikace dodavatelů může být provedena pouze, jsou-li k dispozici všechna tři hodnocení 

dodavatelů. 

Rozdíl mezi dodavatelskou strategií a klasifikací dodavatelů:  

 

 dodavatelská strategie se zabývá otázkami všeobecnými a vztahujícími se ke skupině 

materiálů. Je vytvářena komoditním manažerem pro všechny dodavatele. Příslušná 

opatření vyplývající ze strategie jsou implentována na všechny dodavatele, tedy 

i na ty, kteří nejsou hodnoceni (např. noví či dodavatelé kategorie C); 

 

 klasifikace dodavatelů je prováděna jako součást hodnocení těch dodavatelů, kteří 

plní stanovená kritéria. Soubor kritérií pochází z dodavatelské strategie. 

 

Klasifikace se skládá z jednoho nebo více dodavatelských vyhodnocení, vyhodnocení 

strategie a vyhodnocení rizika. Proces vyhodnocení dále slouží k měření dodavatelského 

výkonu z minulosti a z ohodnocení, jak je dodavatel vhodný pro budoucí obchodní vztahy. 

Měřítkem k tomu je např. jeho postavení v budoucnosti a soulad jeho strategie se strategií 

Siemens. Výsledky dodavatelské klasifikace tvoří základ pro jednání a pro lepší  

a pochopitelnější výběr dodavatele. Díky tomuto je možné vyhodnotit vhodnost dodavatele 

pro budoucí obchodní vztahy na základě strategického zaměření.  

 

Klasifikace se skládá:  

 

 50 % z celkového množství dodavatelských vyhodnocení;  

 35 % ze strategického vyhodnocení;  

 15 % z vyhodnocení rizik.  
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Z toho vyplývá klasifikace v rámci následujících koncernových jednotných 

dodavatelských tříd. obr. č.2.9. 

 

Obr.č.2.9: Klasifikace dodavatelů: kritéria
25

 

 

 

2.3.5  Rozvoj dodavatelů 

 

Na realizované hodnotící bloky hodnocení výkonnosti, hodnocení rizik dodavatelů, 

strategické hodnocení a klasifikaci dodavatelů navazuje rozvoj dodavatelů, který se zaměřuje 

na komplexní rozvoj dodavatelů a kontaktů s dodavateli. Měl by zaručit zvýšení výkonnosti  

a spolehlivosti dodavatelů i snížení nákladů.  

V případě zjištění, že výsledek celkového hodnocení (Supplier Evaluation, Strategic 

Evaluation, Risk Evaluation, Supplier Clasification) je < 70% , je dodavatel náležitým 

způsobem informován a je s ním zahájen aktivní rozvoj.  

 

                                              
25

 Zdroj: Interní materiály SIEMENS s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice 
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3  SWOT analýza 

 

„SWOT analýza je jednou z metod strategické analýzy výchozího stavu nebo její 

části”[8]. SWOT analýza výběru a hodnocení dodavatelů byla řešena formou interview, 

pro které byl sestaven dotazník, který je uveden v příloze č.5 této práce. Při zpracování 

dotazníku byly využity také zkušenosti, které jsem získal během svého působení v dané 

společnosti. Pro interview bylo osloveno šest pracovníků, kteří s procesem výběru 

a hodnocení dodavatelů pracují. Mezi oslovenými bylo pět pracovníků oddělení Strategického 

nákupu a manager oddělení Řízení jakosti. Návratnost vyplněných dotazníků od oslovených 

pracovníků byla sto procentní. Na základě poskytnutých informací byly dotazníky zpracovány 

a vyspecifikovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. 

 

Silné stránky: 

 spolupracuje se pouze s dodavateli, kteří splňují požadavky společnosti; 

 hodnocení dodavatelů přispívá k rozvoji spolupráce, zkrácení dodacích lhůt 

a vzájemné informovanosti, snížení reklamací;  

 do výběru a hodnocení dodavatelů jsou zapojena všechna odpovědná oddělení  

a to: konstrukce, kvality, logistiky, technologie, která daný proces řeší cross 

funkcionálně; 

 proces výběru a hodnocení dodavatelů je dobře dokumentován v C4S
26

; 

 účelem systému výběru a hodnocení dodavatelů v dané společnosti je kvalifikovaný 

výběr dodavatele a kvalitní zpětná vazba v rámci hodnocení dodavatelů; 

 proces výběru a hodnocení dodavatelů je dobře propracován. 

 

Slabé stránky: 

 proces výběru dodavatele je zdlouhavý; 

 ve fázi výběru dodavatele nejsou požadovány vzorkovací protokoly; 

 otázky jednotlivých kritérií jsou formulovány takovým  způsobem, kdy dochází 

k jejich chybnému výkladu; 

                                              
26

 C4S: Click 4 Suppliers 
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 nejednotný názor hodnotitelů na výklad otázek; 

 časté dotazy na způsob hodnocení dodavatelů a nesouhlas s výsledkem hodnocení 

ze strany dodavatele; 

 zodpovědnost definovaných osob u hodnocení dodavatele: proces není brán 

za prioritní a není mu věnována adekvátní pozornost; 

 pořadí jednotlivých modulů je vynecháváno úmyslně, aby se proces zkrátil; 

 nekorektní hodnocení ze strany hodnotitelů z důvodu nevhodnosti zvolených 

hodnotitelů (neznají dodavatele, jeho technologie a problémy). 

 

Příležitosti: 

 velmi krátká reakční doba lokálních dodavatelů; 

 využívání e-aukcí
27

; 

 zamezení výběru nekvalitního dodavatele a na základě získaného hodnocení navrhnout 

optimalizační opatření; 

 SQM jako rovnocenný partner při výběru dodavatele s právem veta.  

 

Hrozby: 

 mnozí drobní, lokální dodavatelé nesplňují všechny požadavky (např. certifikace 

dle ISO atd.); 

 v mnoha případech pro dílec, spadající do dané komodity materiálu, existuje pouze 

jediný dodavatel; 

 s tím souvisí nesnadná pozice pro vyjednávání, dlouhé dodací termíny, atd.; 

 vzhledem ke složitosti a zdlouhavosti procesu výběru a hodnocení dodavatelů 

zodpovědní pracovníci nectí požadavky procesem dané; 

 pro nové pracovníky komplikovaný proces; 

 komplikovaná dohledatelnost starších výběrových řízení provedených před zavedením 

C4S; 

 někteří dodavatelé pochází z oblasti Asie. Je omezena flexibilita dodávek, reakční 

doba na nápravná opatření z oblasti kvality. 

                                              
27

 E-aukce: elektronické aukce, výběrová řízení 
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V rámci dotazníku pro SWOT analýzu byly předdefinovány pro hodnotitele čtyři slabé 

stránky ze strany zpracovatele DP současného procesu výběru a hodnocení dodavatelů 

na základě získaných zkušeností během vykonávané praxe. Výsledek vyhodnocení  

je zpracován v tab.č.3.1 a graficky znázorněn grafem č.3.1. 

 

Tab.č.3.1  : Vyhodnocení zadaných otázek uvedených ve SWOT analýze
28

 

Definované slabé stránky 

Vyjádření ze strany 

hodnotitele [počet] 

Vyjádření ze strany 

hodnotitele  

[vyjádřeno v %] 

Ano Ne Ano Ne 

Bylo by přínosem zavést sebehodnotící formulář 

pro dodavatele? 
4 2 16,67 8,33 

Stávající systém výběru dodavatele je zdlouhavý 5 1 20,83 4,17 

Chybí sebehodnocení dodavatele v oblasti QMS, 

EMS, SMS[1], technologií. 
3 3 12,50 12,50 

Ve fázi kvalifikace dodavatele nejsou požadovány 

vzorkovací protokoly 
3 3 12,50 12,50 

 

 

Graf.č.3.1  : Grafické znázornění vyhodnocení
29 

 

                                              
28

 Zdroj: vlastní tvorba 
29

 Zdroj: vlastní tvorba 
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Jak již bylo uvedeno, bylo osloveno šest osob pro vyplnění dotazníku. V rámci výše 

uvedené tabulky jsou zpracovány výsledky odpovědí ve sloupci „Vyjádření ze strany 

hodnotitele [počet]” a ve vedlejším sloupci je daný počet vyjádřen v procentech. Tento 

sloupec je použit jako výchozí zdroj dat pro vytvoření grafu č.3.1. Na základě výsledku 

vyhodnocení, byly identifikovány dvě slabé stránky a to „Stávající systém výběru dodavatele 

je zdlouhavý” s 20,83%  a „ Zavedení sebehodnotícího formuláře dodavatele “ s 16,67%  , 

na které budou zpracována nápravná opatření v rámci kapitoly 4.  
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3.1 Silné stránky 

 

V rámci této kapitoly jsou uvedeny silné stránky daného procesu výběru a hodnocení 

dodavatelů a jejich podrobnější popis. 

 

Spolupracuje se s dodavateli, kteří splňují požadavky společnosti 

Na základě zavedeného systému výběru dodavatelů a jednotlivých modulů v něm 

obsažených, jsou pro SIEMENS uvolněni pouze ti dodavatelé, kteří splňují definované 

požadavky. Díky zavedenému systému je eliminováno riziko schválení dodavatele, 

který by byl hrozbou pro společnost jak v oblasti kvality či v oblasti plateb atd.. 

 

Hodnocení dodavatelů přispívá k rozvoji spolupráce, zkrácení dodacích lhůt a vzájemné 

informovanosti, snížení reklamací 

Na základě výstupu z hodnocení dodavatele se sestavuje plán rozvoje, díky kterému 

se rozvíjí partnerství, jehož výsledkem je např. flexibilnější komunikace a tím vzájemné 

předávání informací, které jsou životně důležité pro business, dále zkrácení dodacích lhůt 

dle požadavku JIT
30

 či snížení zmetkovitosti hluboko pod stanovenou úroveň. 

 

V rámci výběru a hodnocení dodavatelů jsou zapojena všechna odpovědná oddělení  

a to: konstrukce, kvality, logistiky, technologie, která daný proces řeší cross funkcionálně 

 V rámci této práce již bylo zmíněno, co to je cross funkcionální tým. Je zodpovědný 

za definování strategie materiálů a dodavatelů pro přiřazené komodity a to tak, aby bylo 

docíleno zabezpečení dodávek v potřebné kvalitě, čase dodání a optimalizovány dodavatelské 

náklady. Dále spoluzodpovídá za spolupráci s dodavateli od vývoje po servis a optimalizaci 

procesů v celém dodavatelském řetězci s cílem snížení nákladů, snížení logistických výkonů  

a zajištění kvality [12].  

 

Proces výběru a hodnocení dodavatelů je dobře dokumentován v C4S 

Nástroj Click 4 Suppliers, který je pro uvedené procesy používán, patří bezesporu 

mezi silné stránky. Jednak přesně stanovuje, jak proces výběru a hodnocení dodavatele 

má probíhat, tak také poskytuje rozsáhlou databázi pro zainteresované zaměstnance 

společnosti SIEMENS. 

                                              
30

 JIT: Just In Time 
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Snahou systému výběru a hodnocení dodavatelů v dané společnosti je kvalifikovaný výběr 

dodavatele a kvalitní zpětná vazby rámci hodnocení dodavatelů 

Za podpory komoditních týmů a nástroje Click 4 Suppliers je dosahováno 

požadovaných cílů. Detailní popis byl již uveden v předchozích bodech.  

 

Proces výběru a hodnocení dodavatelů je dobře propracován 

Tato silná stránka je již definována v kapitole 2 diplomové práce 

 

3.2  Slabé stránky 

 

V rámci této kapitoly jsou uvedeny slabé stránky daného procesu výběru a hodnocení 

dodavatelů. Jako vhodný nástroj pro vytvoření a uspořádání velkého množství informací 

týkajících se určitého problému byl zvolen afinitní diagram[7]. Na obr.č.3.1  naleznete 

výsledný afinitní diagram. Na základě tohoto rozdělení budou stanoveny návrhy na zlepšení 

v následující kapitole. 

 

 

Obr. č.3.1 : Afinitní diagram slabých stránek
31

 

                                              
31

 Zdroj: vlastní tvorba 
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3.3  Příležitosti 

 

V rámci této kapitoly jsou uvedeny příležitosti daného procesu výběru a hodnocení 

dodavatelů a jejich podrobnější popis. 

 

Velmi krátká reakční doba lokálních dodavatelů 

V rámci zpružnění dodávek má společnost SIEMENS také zavedeny dodavatele 

lokálního charakteru, kteří jsou schopni zajistit dodávky dle stanovených termínů a flexibilně 

reagovat na případné požadavky. Na grafu č.3.2 je znázorněn podíl dodavatelů lokálních 

dodavatelů oproti zahraničním v procentech společně s doplňující tabulkou č.3.2. 

 

 

Graf.č.3.2: Podíl dodavatelů společnosti SIEMENS s.r.o., OZ Elektromotory Mohelnice
32

 

 

 

 

 

 

                                              
32

 Zdroj: vlastní tvorba 
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Tab. č.3.2   Doplňující tabulka
33

 

Země dodavatele Počet Podíl v [%] 

Česká Republika 787 81,9 

Polsko 1 0,1 

Slovenská Republika 11 1,1 

Německo 119 12,4 

Indie 2 0,2 

Rakousko 12 1,2 

Rumunsko 1 0,1 

Slovinsko 1 0,1 

Turecko 1 0,1 

Švédsko 1 0,1 

Čína 1 0,1 

Norsko 1 0,1 

Velká Británie 4 0,4 

Belgie 4 0,4 

Lucembursko 1 0,1 

Španělsko 2 0,2 

Itálie 3 0,3 

Mexiko 1 0,1 

Nizozemsko 2 0,2 

Maďarsko 1 0,1 

Spojené Státy Americké 1 0,1 

Švýcarsko 1 0,1 

Francie 3 0,3 

   

Celkem 961 100 

 

 

 

 

 

                                              
33

 Zdroj: vlastní tvorba 
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Využívání e-aukcí 

Na základě zlepšování procesů zavede společnost SIEMEMS tento obchodní rok tzv. 

e-aukce. Jednalo by se o přehlednou databázi konaných a uskutečněných výběrových řízení 

včetně doplňujících informací. Nemělo by se jednat o systém veřejného charakteru. 

 

Zamezení výběru nekvalitního dodavatele a na základě získaného hodnocení navrhnout 

optimalizační opatření 

Zavedený proces výběru a hodnocení dodavatelů je efektivní, ale vzhledem k rizikům, 

která souvisí s jeho složitostí a časovou náročností nemusí být dodržován. Z tohoto důvodu 

zavedené komoditní týmy ve společnosti SIEMENS zabezpečují správný chod procesu a na 

základě výsledku hodnocení dodavatele sestavují tzv. cílovou dohodu s dodavatelem, kde jsou 

definována optimalizační opatření. 

 

SQM jako rovnocenný partner při výběru dodavatele s právem veta 

V rámci výběru dodavatelů existuje směrnice, která popisuje jednotlivé dílčí kroky 

procesu, kde jsou definovány odpovědnosti jednotlivých zainteresovaných stran a nástroje, 

které je nutno pro daný krok použít. SQM manažer a zástupce SPR jsou jediné oprávněné 

osoby pro finální uvolnění dodavatele. 

 

3.4 Hrozby 

 

V rámci této kapitoly jsou uvedeny hrozby daného procesu výběru a hodnocení 

dodavatelů a jejich podrobnější popis. 

 

Někteří dodavatelé pochází z oblasti Asie. Je omezena flexibilita dodávek, reakční doba na 

nápravná opatření z oblasti kvality 

  Na základě dané strategie společností SIEMENS a udržitelnosti na trhu byli a jsou 

vybíráni dodavatelé z dané oblasti. Vzdálenost dodavatele má negativní vliv na logistické 

zajištění dodávek a v případech nízké kvality je velké riziko nepružného řešení reklamace 

a kontrol nápravných opatření. 
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Komplikovaná dohledatelnost starších výběrových řízení provedených před zavedením C4S 

Současný systém výběru dodavatelů je velmi dobře dokumentován v systému C4S, 

kde lze dohledat veškeré smlouvy, kontrakty a data dodavatelů. Starší výběrová řízení již lze 

v systému dohledat velmi obtížně nebo vůbec. Data jsou k dispozici u strategických nákupců, 

kteří výběrová řízení prováděli a v případě odchodu ze společnosti SIEMENS jsou data 

ztracena.  

 

Pro nové pracovníky proces výběru dodavatelů komplikovaný 

I přes systematičnost a přehlednost je proces výběru a hodnocení dodavatelů pro nové 

pracovníky velmi komplikovaný z důvodu jeho obsáhlosti a také náročnosti na čas.  

 

Vzhledem ke složitosti a zdlouhavosti procesu výběru a hodnocení dodavatelů zodpovědní 

pracovníci nectí požadavky procesem dané 

 Více méně souvisí s předchozí definovanou hrozbou a jedná se o důsledek 

definovaných vlastností procesu. 

  

V mnoha případech pro daný dílec spadající do určité  komodity materiálu, existuje pouze 

jediný dodavatel 

 V mnoha případech je nakupováno zboží, které je specifické a vyráběné pouze 

jediným dodavatelem. Je zde velké riziko při výpadku dodavatele z důvodu technologických 

problémů při výrobě či při selhání dodávek vstupních surovin. 

 

 Mnozí drobní, lokální dodavatelé nesplňují všechny požadavky (např. certifikace dle ISO 

atd.) 

Mezi povinné požadavky při výběru dodavatelů patří certifikace systému řízení dle 

ISO9001, ISO14001. V rámci hodnocení dodavatelů se jedná o jeden z parametrů, který je 

zohledňován. 
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4  Návrhy na zlepšení 

 

Na základě výstupu slabých stránek  provedené SWOT analýzy budou v této kapitole 

navržena nápravná opatření, která by měla pomoci ke zlepšení procesu výběru  

a hodnocení dodavatelů a omezit opětovný výskyt definovaných slabých stránek na minimum. 

Pomocí afinitního diagramu byla zjištění roztříděna do čtyř skupin s názvem Kvalifikace 

hodnotitelů, Kvalifikační proces, Časová náplň
34

 a Vzorkovací protokol. Každá z jednotlivých 

skupin bude v následujících podkapitolách detailněji rozepsána a na konci podkapitoly bude 

navrženo opatření. Součástí této kapitoly bude i návrh opatření na hrozby identifikované 

v předchozí kapitole. 

  

4.1 Skupina „Kvalifikace hodnotitelů” 

 

Nekorektní hodnocení dodavatele ze strany hodnotitelů je jednou ze slabých stránek, 

která spadá do této skupiny. Příčinou nekvalitně provedeného hodnocení, 

je složení hodnotícího týmu, jehož zástupci nemají patřičné znalosti a zkušenosti 

ze spolupráce s daným dodavatelem. Příkladem je jedna z otázek bloku PT, kde se hodnotí 

výrobní technologie dodavatele. Tuto otázku hodnotí pracovník, který u dodavatele nikdy 

nebyl a samotného dodavatele blíže nezná. Důsledkem toho je hodnocení, které neodpovídá 

skutečnosti, jež může vést k poškození dodavatele v rámci hodnocení. 

 

  Na základě nízké kvalifikace a zkušeností hodnotitelů je velmi často ze strany 

dodavatele výsledek rozporován a musí se vejít do jednání, na kterém se hodnocení obhajuje. 

Jedná se o další slabou stránku, která byla v rámci této skupiny identifikována 

a je přímým důsledkem předchozí slabé stránky. 

 

Jak již bylo uvedeno, hodnocení dodavatelů je složeno z hodnotících bloků z oblasti 

PT, QM, SPR a SCM. Každý z bloků obsahuje předdefinované otázky, které se dle 

stanovených podmínek hodnotí nastaveným bodovým systémem. Hodnocení existuje také 

v české jazykové mutaci. V mnoha případech je překlad těžkopádný a dochází k rozdílnému 

výkladu ze strany hodnotitelů a tím i rozdílnému hodnocení. 

 

                                              
34

 Časová náplň:  definice převzata z afinitního diagramu z kap. 3.2, obr. 3.1. 
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4.1.1 Navržené opatření ke skupině ,,Kvalifikace dodavatelů“ 

 

Na základě zjištění, která jsou uvedena výše, jsou navržena následující opatření: 

 

 zástupci útvarů, kteří se hodnocení účastní, musí být kompetentními osobami. 

Aby mohlo být zvýšeno povědomí a znalosti o dodavatelích, je nutná účast 

členů na schůzkách, workshopech s dodavateli a podílet se na společném řešení 

problémů s jakostí, předávat si informace, znalosti a zkušenosti. Víceméně toto 

opatření by mělo fungovat v rámci zavedených Komoditních týmů, které jsou 

ve společnosti SIEMENS s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice zavedeny 

a jejichž složení koresponduje s členy týmu, který provádí hodnocení 

dodavatelů. Je nutno vytvořit ze strany nadřízených adekvátní podmínky pro 

práci s dodavateli a maximálně podporovat členy týmu v této oblasti; 

 při realizaci předchozího opatření se eliminuje rozporování hodnocení 

ze strany dodavatele, jelikož získaná informace např. o technologii dodavatele 

může být adekvátním způsobem ohodnocena a tím se riziko rozporování 

hodnocení ze strany dodavatele eliminuje; 

 v rámci pravidelných školení z oblasti hodnocení dodavatelů, seznámení 

se s případnými změnami s portálu C4S Easy, se docílí sjednocení výkladu 

otázek a způsobu bodování. Jelikož se jedná o velký počet hodnotitelů, mělo 

by být školení rozděleno na základě jednotlivých bloků. Samotné školení 

formou prezentace a diskuse by mělo být prováděno Supplier Managerem 

pro SIEMENS s.r.o.. o.z. Elektromotory Mohelnice a definovaným zástupcem 

pro daný blok. Navrhovaná frekvence školení minimálně jedenkrát ročně, 

měsíc před stanoveným termínem hodnocení. 
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4.2 Skupina ,,Vzorkovací protokol” 

 

Ve fázi výběru dodavatele či schvalování vzorku u dodavatele stávajícího dochází 

v některých případech k tomu, že není ze strany objednavatele vzorku požadován vzorkovací 

protokol k danému dílci. Důsledkem tohoto jednání se zpomaluje proces vzorkování, 

který je realizován oddělením SQM a který používá vzorkovací protokol ze strany dodavatele 

k porovnání měření a tím pádem k ověření způsobilosti dodavatele daný dílec jednak vyrobit 

a také změřit. Dále je zde možné riziko vyvolání dojmu, že požadavky na kvalitu ze strany 

objednavatele není nutno dodržovat a tím může být negativně nastavena pozice pro budoucí 

práci s dodavatelem. 

 

4.2.1 Navržené opatření ke skupině ,,Vzorkovací protokol” 

 

V rámci opatření byl navržen objednávkový formulář vzorku a formulář check list, 

které jsou v příloze č.6 a č.7, této práce. Smyslem tohoto opatření je nastavení procesu, který 

jasně definuje postup objednávání vzorků a technickou specifikaci, která se vzorkem 

samotným souvisí. Zadavatel vzorku je v podmínkách SIEMENS s.r.o., o.z. Elektromotory 

pracovník oddělení SPR či R&D. 

  

Při vzniku požadavku vzorkování na základě definovaných pravidel dle směrnice dané 

společnosti svolá zadavatel vzorku užší okruh komoditního týmu ve složení QM, R&D 

a SPR. Na dané schůzce se projednají technické požadavky na vzorek od výkresové 

dokumentace, norem, metodických pokynů až po velikost vzorkové dávky a požadavky 

na dokumentaci, která bude společně se vzorky od dodavatele požadována. 

Před vystavením poptávky se provede kontrola pomocí check listu a v případě, že je vše 

splněno, přejde se ke kroku vystavení poptávky. Po obdržení cenové nabídky ze strany 

dodavatele, vystaví zadavatel vzorku objednávku, u které bude, coby příloha, vyplněný check 

list. 

 

Díky tomuto opatření se dosáhne jasné technické specifikace vzorku, dodavatel bude 

adekvátním způsobem dostatečně informován a výsledkem bude vzorek odpovídající 

specifikaci společně s požadovanými dokumenty, čímž se dosáhne zkrácení vzorkového 

řízení. Na obr.č. 4.1 je celý proces znázorněn grafickou formou. 
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Požadavek na vzorek

Vystavení objednávky & 

přiložení vyhotoveného 

check listu

Svolání komoditního týmu 

(R&D,SPR, QM)

Projednání technických 

požadavků na vzorek a 

vzorkovací protokol

Vyplnění check listu 

Vystavení poptávky a 

předání požadavků na vzorek

 

 

Obr.č. 4.1: Postupový diagram:proces poptávky, objednávky vzorku
35

 

 

 

                                              
35

 Zdroj: vlastní tvorba 
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4.3 Skupina „Časová náplň“ 

 

Jako další slabou stránkou, která byla identifikována, je tzv. časová náplň pracovníků, 

kteří provádí hodnocení dodavatelů. V současnosti dochází k případům, kdy není hodnocení 

dodavatelů bráno za prioritní ze strany hodnotitelů. Co by následek tohoto přístupu 

je neodpovídající hodnocení, které může dodavateli uškodit. 

 

4.3.1 Navržené opatření ke skupině „Časová náplň“ 

 

Aby bylo dosaženo kvalitního hodnocení dodavatelů, je potřeba členům hodnotícího 

týmu vytvořit adekvátní pracovní podmínky ze strany svých nadřízených, které pomohou 

daný cíl splnit tzn. uvolnění pro hodnocení dodavatelů v hodnotícím období. Jako další 

opatření navrhuji doplnění povinnosti provádět hodnocení dodavatelů do popisu pracovního 

místa u všech členů komoditních týmů a zavedení pracovního cíle, který bude orientován 

na hodnocení dodavatelů. V rámci plánovaného hodnocení dodavatelů pro FY2014 

bylo nominováno 44 dodavatelů pro lokaci Mohelnice a 23 dodavatelů pro lokaci Frenštát 

pod Radhoštem
36

. 

 

4.4 Skupina „Kvalifikační proces” 

 

Prvním zjištěním, které bylo identifikováno v rámci této skupiny, je způsob 

formulování kritérií jednotlivých modulů takovou formou, kdy dochází k jejich chybnému 

výkladu a tím i následné interpretaci. Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.3, je metodika výběrů 

dodavatelů složena z několika po sobě jdoucích modulů. I přes jejich propracovanost 

se jedná poměrně o zdlouhavý proces, což byla další identifikovaná slabá stránka, díky které 

by mohlo dojít k vynechání některého z modulů, aby se docílilo zkrácení procesu kvalifikace 

dodavatele. 

 

 

 

                                              
36

 Zdroj: Interní databáze „Seznam dodavatelů k hodnocení “ 
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4.4.1 Navržené opatření ke skupině „Kvalifikační proces” 

 

Na základě konzultace ohledně kvalifikačního procesu se zástupcem oddělení SPR, 

který se podílel na vyplnění dotazníku SWOT analýzy, by bylo vhodné realizovat školení, 

které vnese povědomí o kvalifikačním procesu dodavatelů a zodpoví nejasné otázky. Zcela 

určitě by bylo přínosem nominovat do školení kromě pracovníků oddělení SPR, 

pro které by mělo být povinné, i manažery QM a SQM lokace Mohelnice 

a Frenštát pod Radhoštem. Vzhledem k obsáhlosti kvalifikačního procesu by bylo vhodné 

školení realizovat po jednotlivých modulech. Díky tomuto opatření by se mohlo docílit 

eliminace identifikovaných slabých stránek. 

 

4.5 Navržené opatření ke skupině „Někteří dodavatelé pochází z oblasti Asie. 

Je omezena flexibilita dodávek, reakční doba na nápravná opatření z oblasti 

kvality“ 

 

V rámci udržitelnosti a konkurenceschopnosti se společnost SIEMENS s.r.o., o.z. 

Elektromotory Mohelnice také orientuje na hledání dodavatelů z oblasti Asie. Pro eliminaci 

vlivů popsaných v kapitole 3.4 by bylo vhodné aktivní zapojení obchodního zastoupení 

SIEMENS v dané lokalitě při řešení aktuálních problémů, kontrole definovaných opatření, 

provádění auditů a reportování, v neposlední řadě co by podpora při výběru a kvalifikaci 

dodavatele.  

 

4.6 Navržené opatření ke skupině „Komplikovaná dohledatelnost starších 

výběrových řízení provedených před zavedením C4S“ 

 

Starší výběrová řízení, jenž byla v minulosti provedena, mohou být užitečným 

zdrojem informací, které by mohly být použity, co by interní, vstupní zdroj dat při 

plánovaných nových výběrových řízeních. Bohužel, jak již bylo uvedeno v kapitole 3.4, 

nejsou vložena do portálu C4S. Aby mohla být data použita i v budoucnu je zde možnost 

založení databáze na centrálním disku se zpracovaným přehledem provedených řízení 

společně se všemi podklady (e-mailová korespondence, kontakty, poptávky, nabídky,..).  
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Jednalo by se o rychlé a elegantní řešení s vynaložením minimálních nákladů kromě času 

potřebného pro realizaci. 

 

4.7 Navržené opatření ke skupině „Pro nové pracovníky je proces výběru 

dodavatelů komplikovaný“ 

 

Shoduje se s opatřením, které bylo definováno v kapitole 4.4.1. Rozšířeno o návrh 

začlenění školení do pravidelného plánu pro každý obchodní rok a tím se proces udrží 

v povědomí odpovědných pracovníků i nově příchozích. 

 

4.8 Navržené opatření ke skupině „Vzhledem ke složitosti a zdlouhavosti 

procesu výběru a hodnocení dodavatelů zodpovědní pracovníci nectí požadavky 

procesem dané“ 

 

Shoduje se s opatřením, které bylo definováno v kapitole 4.4.1. Rozšířeno o návrh 

začlenění školení do pravidelného plánu pro každý obchodní rok a tím se proces udrží 

v povědomí odpovědných pracovníků i nově příchozích. 

 

4.9 Navržené opatření ke skupině „V mnoha případech pro daný dílec 

spadající do určité komodity materiálu, existuje pouze jediný dodavatel“ 

 

Pro eliminaci rizika při výpadku dodavatele z důvodu technologických problémů 

při výrobě, selhání dodávek vstupních surovin, či dokonce ukončení výroby z určitých 

důvodů, je vhodné s těmito dodavateli úzce a aktivně spolupracovat v oblastech QM, R&D, 

SCM, SPR. Komodity, které jsou identifikovány jako rizikové, je nutno ošetřit smluvně 

a to takovým způsobem, kdy nemůže dojít k ohrožení dodávek společnosti SIEMENS svým 

zákazníkům. Jako příklad je pojistná zásoba vysokoobrátkových materiálů u dodavatele, 

smluvní pokuty v případě nedodržení logistického plnění, jakosti, pojištění dodavatele, atd.. 
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4.10 Navržené opatření ke skupině „Mnozí drobní, lokální dodavatelé nesplňují 

všechny požadavky (např. certifikace dle ISO atd.)“ 

 

Nejprve je nutné identifikovat drobné dodavatele na základě např. ABC analýzy 

a v dalším kroku identifikovat certifikace dodavatelů (minimálně SMJ, EMS). Následně 

na základě výsledku rozhodnout na úrovni managementu (QM, SQM, SPR) o budoucí 

strategii. Drobní dodavatelé nemusí mít certifikovaný systém SMJ, EMS, ale budou 

jej dodržovat (kontroly formou dodavatelských auditů) či trvat na certifikaci a v případě, 

kdy dodavatel odmítne certifikaci realizovat, ukončit spolupráci a zajistit dodavatele nového 

pokud to situace dovolí.  

 

4.11 Navržené opatření k mnou definovaným otázkám, které byly uvedeny 

v úvodu dotazníku SWOT analýzy 

 

Na základě analýzy odpovědí u definovaných slabých stránek jež je uvedena v tabulce 

č.3.1 a grafu 3.1, bylo potvrzeno, že proces výběru dodavatele je zdlouhavý 

(20,83% respondentů) a přínosem by bylo zavedení sebehodnotícího formuláře dodavatele 

(16,67% respondentů). Co se týče zdlouhavosti procesu výběru dodavatelů, opatření byla již 

definována  v podkapitole  4.4. 

Vzhledem k časové náročnosti implementace sebehodnocení dodavatelů 

v podmínkách SIEMENS s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice a samotnému 

vyhodnocení, byl vytvořen pouze dotazník, který je uveden v příloze č.8. Průvodní dopis, 

kterým bude dodavatel osloven je uveden v příloze č.9. 

  

Dotazník zahrnuje oblasti: 

 certifikace podniku; 

 management kvality (otázky definovány dle metodiky VDA); 

 dodavatelský management; 

 kontrola kvality produktů; 

 kalibrace; 

 údržba výrobních zařízení; 

 systém enviromentálního managementu; 
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 výrobní technologie dodavatele; 

 povrchová úprava. 
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Závěr 

 

Výběr a hodnocení dodavatelů je jedním z klíčových procesů, který je organizacemi  

a společnostmi používám. Neustálé zlepšování kvality, ceny a produktů, které poskytují 

dodavatelé a partneři organizacím či společnostem by mělo probíhat ve vzájemné spolupráci  

a tím dosáhnout tzv. Management partnerství s dodavateli. Bez zavedení tohoto přístupu  

by nebyla situace v oblasti nákupu nikterak optimistická. Vlivem mnoha faktorů, jakým 

je např. monopol výrobců, by došlo k rozpadu odběratelsko-dodavatelských vztahů a silné 

nedůvěře k dodavatelům, kteří zneužívají svého monopolního postavení vůči odběratelům.  

 

V rámci výběru a hodnocení dodavatelů je ve společnosti SIEMENS s.r.o., odštěpný 

závod Elektromotory Mohelnice vypracován systém, který je velmi dobře propracován 

a je komplexní. Je bezesporu přínosem pro danou společnost. V rámci této práce bylo 

identifikováno ve spolupráci s pracovníky, kteří tento proces využívají, několik slabých míst 

a hrozeb, které mohou daný proces oslabit a snížit tím jeho efektivitu a přínos, který je od něj 

očekáván. 

 

Bylo navrženo mnoho opatření ke zlepšení procesu výběru a hodnocení dodavatelů 

pro eliminaci slabých míst a hrozeb, ale vzhledem k velkému počtu uživatelů tohoto procesu 

doporučuji provedení hodnocení formou navrženého formuláře SWOT analýzy celoplošně  

na útvarech, které se podílejí na výběru a hodnocení dodavatelů. Prokázalo se, že zvolená 

metoda je efektivní a vede k odhalení slabých míst, která byla doposud skryta. 

 

Doufám, že tato diplomová práce poskytne společnosti SIEMENS s.r.o., odštěpný 

závod Elektromotory Mohelnice jasný návod, který povede ke zlepšení přístupu výběru 

a hodnocení dodavatelů v dané společnosti. Dle mého názoru tato práce uvedený předpoklad 

splnila a bude přínosem pro uplatnění v praxi. 
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