
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

  

 



 

 

 
 

  

  



 

 

Abstrakt: Hodnocení výkonnosti dodavatelů je jedna z mnoha částí nákupního procesu, která 

ale svou podstatou patří k těm nejdůleţitějším. Ve společnosti Pars Komponenty, s.r.o. byla 

provedena analýza současného stavu systému hodnocení dodavatelů. Byly identifikovány 

nedostatky tohoto systému a byl navrţen nový.  V diplomové práci je popsán celý proces 

navrţení nového systému (výběr kritérií, určení jejich významnosti) a následná doporučení 

pro jeho implementaci. Cílem bylo vytvoření co nejobjektivnějšího systému, který bude 

propojen se stávajícím informačním systémem společnosti. 

Klíčová slova: hodnocení výkonnosti dodavatele, nákupní proces, funkce nákupu  

Abstract: Supplier´s efficiency appreciation is one segment of purchasing process but one of 

the most important according to its basis. The analysis of current frame of suppliers 

appreciation was performed inside the Pars Komponenty s.r.o. company. Disadvantages of 

this system were identified and new system was suggested. The whole process of proposing 

the new system and consecutive recommendations for implementation of it are described by 

this thesis (criteria assessment, significance definition). The goal was to create the most 

objective system which will be connected with current information system of the company.  

Key words: supplier´s efficiency appreciation, purchasing process, purchase functions 
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1 Úvod 

Nákupní proces patří k nejdůleţitějším činnostem ve výrobních společnostech. Jeho 

úkolem je zabezpečení produktů (materiálu, sluţeb, kooperace), které jsou nezbytné 

k zabezpečení výroby. Tento proces začíná objednáním těchto produktů a končí aţ ve chvíli 

dodání hotového výrobku odběrateli. Jak je vidět, má mnoho fází, které mohou ovlivnit 

konečný produkt. Proto je v době ekonomické recese, kdy snahou všech podniků je sniţování 

nákladů, důleţité se zaměřit na tyto oblasti. Je třeba je zefektivnit a optimalizovat. 

Abychom zamezili vysokým ztrátám, je nutné, aby proces nákupu byl neustále 

sledován. Dobře zvolený systém nám toto umoţní, neudělá ale vše za nás. Je zapotřebí, aby 

byl zaměstnanci osvojen a důsledně aplikován. Podle mého názoru je nejdůleţitější funkcí 

v podniku komunikace, jak mezi zaměstnanci navzájem, tak mezi obchodními partnery. 

Dobře zvolená komunikace nám umoţní proces nákupu zvládnout co nejlépe, naopak špatná 

můţe způsobit obrovské ztráty. 

Hodnocení výkonnosti dodavatelů je jedna z mnoha částí nákupního procesu, která ale 

svou podstatou patří k těm nejdůleţitějším. Špatně vybraný dodavatel nám způsobí mnoho 

starostí, jako jsou například pozdní dodání materiálů, nekvalitní materiál, neakceptovaní změn 

atd., tyto problémy mohou vést aţ ke ztrátě našeho zákazníka. Zda jsme vybrali optimálního 

dodavatele, poznáme z jeho hodnocení, to nám ukáţe naši správnou či špatnou volbu. Dobře 

implementovaný systém hodnocení výkonnosti dokáţe odhalit nedostatky, na které můţeme 

jiţ v zárodku upozornit své dodavatele a tím se vyhnout pozdějším a větším problémům. 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na oblast nákupu, a to na úsek hodnocení 

výkonnosti dodavatelů. Jedná se o vytvoření nového systému hodnocení dodavatelů ve 

společnosti Pars Komponenty, s.r.o. 

Cílem práce je tedy analýza současného systému hodnocení dodavatelů ve společnosti 

Pars Komponenty, s.r.o., nalezení nedostatků v tomto systému a návrh nového systému 

hodnocení výkonnosti dodavatelů. Záměrem bylo vytvoření co nejobjektivnějšího a současně 

efektivního systému hodnocení, který bude propojen se stávajícím informačním systémem 

společnosti. 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se 

zabývá názory literatury na nákupní proces a hodnocení dodavatelů. Praktická část analyzuje 

současnou situaci ve společnosti Pars Komponenty, s.r.o., upozorňuje na nedostatky 

stávajícího systému. Stěţejní část práce se věnuje vytvoření nového systému hodnocení 
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výkonnosti dodavatelů, včetně výběru kritérií a určení jejich významnosti. Závěr kapitoly se 

skládá z ukázky pilotního projektu na vybraných dodavatelích a z doporučení pro 

implementaci nového systému. 
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2 Společnost Pars Komponenty s.r.o. 

V roce 1900 byla ve Studénce zaloţena společnost Vagónka se záměrem vyrábět 

ţelezniční kolejová vozidla. V průběhu její historie došlo k několika variacím názvu 

(Moravskoslezská Vagónka, ČKD Vagónka atd.). Po roce 1990 nastalo období velkých změn, 

jejichţ výsledkem bylo zeštíhlení firmy. To znamenalo delimitovat některé výroby mimo 

podnik, coţ výrazně přispělo ke vzniku firmy Pars Komponenty, s.r.o., která se rozhodla 

odkoupit know-how na výrobu vagónových komponentů. V roce 1999 byla ve firmě zahájena 

výroba těchto komponentů, přičemţ v době svého vzniku zaměstnávala firma 30 zaměstnanců 

[8]. 

Společnost Pars Komponenty s.r.o. se zabývá vývojem a výrobou komponentů pro 

prostředky hromadné přepravy osob, zejména ţelezničních vozů, metra, tramvají, trolejbusů, 

autobusů. 

Nosným výrobním programem společnosti je výroba vnitřních a vnějších dveří,  

dveřních pneumatických a elektrických systémů, oken, zavazadlových polic, zdvihacích 

plošin pro imobilní cestující a interiérových mezistěn pro prostředky hromadné přepravy 

osob. Cílem společnosti je uspokojit náročného zákazníka ve všech fázích nového 

komponentu pro nové nebo rekonstruované dopravní prostředky tak, abychom dosáhli 

pohodlného a bezpečného uţívání komponentů koncovými uţivateli – spokojenými 

cestujícími [15]. 

2.1 Politika kvality a environmentálního systému 

Společnost Pars Komponenty vznikla v roce 1998 za účelem vývoje, výroby a prodeje 

komponentů vozidel veřejné hromadné přepravy cestujících. Kvalita dodávek a uspokojování 

potřeb zákazníků je od prvopočátku základem veškeré činnosti společnosti. Vrcholové vedení 

společnosti přijalo na další období tuto politiku [8]:  

 usilovat o značku společnosti, která bude v povědomí zákazníků spojována s kvalitou, 

bezpečností a spolehlivostí komponentů, s profesionálním, odborným a seriozním 

přístupem k zákazníkům, 

 splnit náročné poţadavky uţivatelů na pohodlí a bezpečnost a uspokojit jejich 

estetické cítění, 
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 posilovat tradici a dobré jméno společnosti zvyšováním kvality, poskytováním servisu, 

technické pomoci a vzděláváním zákazníků v oblasti montáţe, údrţby a provozování 

komponentů, 

 udrţet a posílit stabilní postavení na trzích Evropy, 

 zabezpečit prosperitu společnosti pruţnou reakcí na potřeby trhu, obnovou sortimentu, 

dodávkami v termínech, to vše se současným sniţováním nákladů na nekvalitu, 

 k dosaţení cílů společnosti vytvořit pracovní tým zaloţený na důvěře a spolupráci, 

 podporovat odbornou způsobilost zaměstnanců, zvyšovat jejich kvalifikaci a 

odpovědnost nejen za kvalitu, ale i ochranu ţivotního prostředí, 

 vytvářet příznivé a bezpečné pracovní prostředí motivující zaměstnance ke sniţování 

nekvalitní produkce a ke zlepšování zavedených systémů kvality a ochrany ţivotního 

prostředí, 

 motivovat a hodnotit osobní přístup zaměstnanců ke kvalitě a dodrţení termínů 

dodávek, 

 přezkoumávat environmentální aspekty a věnovat úsilí na ochranu ţivotního prostředí 

ve všech činnostech společnosti, 

 pouţíváním hospodárných technologií, recyklovatelných materiálů, regulace otopných 

soustav a zateplovacích systémů sniţovat spotřebu zdrojů a energií, 

 vrcholové vedení společnosti se zavazuje:  

 vytvořit podmínky, plánovat a poskytovat zdroje umoţňující naplnění 

této politiky, 

 seznamovat všechny zaměstnance se zásadními informacemi o vývoji 

společnosti a jejích ekonomických výsledcích, 

 průběţně přezkoumávat systém řízení kvality a environmentální systém 

z hlediska poţadavků norem řady EN ISO 9000 a EN ISO 14000, 

 podílet se na zlepšování certifikovaného systému řízení kvality dle ČSN 

EN ISO 3834-2 a ČSN EN 15085 v souladu s poţadavky zákazníků z oblasti 

svařování ţelezničních kolejových vozidel, 

 komunikovat se všemi zaměstnanci a se zainteresovanými stranami s 

cílem vzájemné spolupráce k dosaţení strategických cílů společnosti.  
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2.2 Výrobní program  

S výrobky společnosti Pars Komponenty, s.r.o. se můţeme setkat v dopravních 

prostředcích, jako jsou tramvaje, metro, autobusy a trolejbusy. Mezi hlavní komponenty 

výroby patří: 

Dveře 

Vnější 

Tvoří jeden ze základních komponentů vozidel hromadné přepravy osob, a to jak do 

poţadovaných funkcí, tak z hlediska bezpečnosti cestujících. Podle typu a určení vozidla 

mohou být dveře mechanicky, pneumaticky či elektricky ovládané. Křídla dveří pak mohou 

být lepené sendvičové konstrukce nebo rámové svařované či jen dřevěné. Podle poţadavku 

zákazníka můţe být do křídla dveří různým způsobem vsazeno jednoduché bezpečnostní sklo, 

dvojsklo nebo jiná výplň.  

Vnitřní 

Pouţití těchto typů dveří v interiéru vozidel omezuje rozsah poţadovaných funkcí 

oproti vnějším dveřím, a tak činí tento dveřní systém poněkud jednodušším. Rovněţ tyto 

dveře mohou být ovládány mechanickým, pneumatickým nebo elektrickým pohonem, mohou 

mít samostatnou mikroprocesorovou řídící jednotku a mohou být vybaveny ochranami proti 

přivření cestujících.  

Okna 

Tvoří další ze základních komponentů vozidel hromadné přepravy osob. Podle typu a 

určení vozidla a podle poţadovaných funkcí můţeme okna rozdělit na pevná, polospouštěcí, 

výklopná, posuvná a předsuvná, s vnějším rámem nebo bez něj, s moţností pouţití jako 

nouzového výstupu. Pro zasklení oken mohou být z hlediska poţadavků na funkčnost a 

bezpečnost pouţita jak jednoduchá bezpečnostní skla, tak bezpečnostní skla dvojitá, obojí v 

různém barevném provedení, s různými mechanickými a optickými vlastnostmi. Montáţ oken 

do karoserie vozidla se obvykle provádí pomocí mechanických upevňovacích dílů nebo 

pomocí pryţových zasklívacích profilů nebo přímým vlepením do hrubé stavby vozidla.  

Plošiny 

Vytváří speciální kategorii výrobků určenou pro nástup a výstup imobilních 

cestujících. Musí splňovat nejvyšší poţadavky na bezpečnost provozu směrem k 

přepravovaným osobám. Jsou vybaveny vlastním mikroprocesorovým řídicím systémem, 
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který zajišťuje plynulost a bezpečnost chodu a řadou samostatných bezpečnostních prvků. 

Plošiny podléhají striktním poţadavkům zákonů a norem.  

Mezistěny 

Mezistěny oddělují prostor jednotlivých kupé od prostoru chodby osobního vozu nebo 

slouţí pro rozdělení prostoru uvnitř vozidla a uzavření části vozu popř. oddělení a uzavření 

prostoru řidiče (strojvedoucího) od ostatních prostorů vozidla. Mohou být různého provedení 

a z různých materiálů a často je jejich vnější část přímo viditelná z prostoru pro cestující, 

proto musí zároveň splňovat i poţadavky designu a estetiky. Mohou být vybaveny posuvnými 

nebo otočnými dveřmi, s okénkem pro komunikaci s cestujícími nebo bez něj. Doplňky jsou 

voleny podle poţadavku a specifikace zákazníka.  

Příslušenství 

Stupačky 

Výsuvná stupačka je určena pro usnadnění nástupu cestujících z nízkého nástupiště. 

Konstrukce výsuvné stupačky se skládá z nosného rámu, výsuvného roštu a 

elektromechanického pohonu. Výsuvný rošt tvoří ocelový svařenec s horní nášlapnou plochou 

s protiskluzovou úpravou. Výsuvný rošt je v nosném rámu uloţen pomocí vedení. Vlastní 

pohyb stupačky zabezpečuje elektromotor s převodovým mechanismem. 

Zámky 

Významnou součástí dveřních systémů vozidel jsou zámky. Specifické poţadavky 

kolejové dopravy na tento komponent vedly k zavedení jiných řešení a přísnějších poţadavků 

oproti standardním stavebním zámkům. Tyto komponenty mohou být dodávány podle 

specifických poţadavků zákazníka nebo jako „standardní“ komponent ze základní nabídky 

výrobce. 

Nouzové ovládání  

Další neméně významnou součástí dveřních systémů je nouzové ovládání (vnější i 

vnitřní), které zajišťuje moţnost opuštění vozidla v případě havárie či poruchy. Jeho funkce 

jsou definovány příslušnými normami a vyhláškami a mohou být doplněny poţadavky 

zákazníka nebo provozovatele stejně tak jako vybavení těchto komponentů elektrickými či 

elektronickými prvky. 
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2.3 Současná situace 

V současné době společnost Pars Komponenty s.r.o. zaměstnává 138 osob, z toho 40 

technickohospodářských pracovníků, 80 výrobních dělníků a 18 nevýrobních dělníků. Top 

management se skládá se sedmi manaţerů. Organizační struktura společnosti je uvedena v 

příloze 1. 

V roce 2008 došlo v oblasti produktového portfolia ke dvěma zásadním rozšířením, a 

to o dveřní křídla pro autobusy a o elektrický mechanizmus dveří. V oblasti zákaznického 

portfolia došlo ke zvýšení počtu zákazníků a k navýšení exportu [8]. 

Hlavní tuzemští odběratelé jsou: 

 Škoda Vagónka a.s., 

 Škoda Transportation s.r.o., 

 Pars nova a.s., 

 České dráhy a.s., 

 Dopravní podnik Ostrava a.s., 

 Dopravní podnik města Brna a.s., 

 Dopravní podnik hl. města Prahy a.s. 

Nejdůleţitější zahraniční odběratelé: 

 Faiveley Transport, France, 

 Bombardier Transportion, Wien, 

 NEWAG Spólka Akcyjna, Novy Sacz, 

 LIPIK GLAS, GLASS PRODUCTS 
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3 Funkce nákupu a jeho úkoly 

Proces nakupování lze definovat jako řízení činnosti podniku spojené se zajištěním 

vstupů pro efektivní zabezpečení základních, pomocných a dalších souvisejících procesů 

výrobního i nevýrobního charakteru za minimální náklady. Jedná se o nákup materiálů, 

polotovarů, výrobků a sluţeb, které mají vést k zajištění potřeb v optimálním čase, mnoţství a 

kvalitě (například podle [3, 7]). 

Vzhledem k tomu, ţe organizace můţe poskytnout svým odběratelům jakostní 

produkty, které je sama schopna zajistit od svých dodavatelů, je nákupní proces povaţován za 

jednu z nejdůleţitějších činností v celém podnikovém řízení. 

Zaměstnanci pracující v tomto úseku jsou zodpovědní za realizaci nákupních činností, 

a proto musí disponovat velkým mnoţstvím znalostí z různých oborů (technické, jazykové, 

legislativní atd.) a zároveň musí mít mimořádné komunikační schopnosti. 

Předpokladem úspěšného zvládnutí je [5,7]: 

 dokonalá znalost potřeb podniku, 

 flexibilní analýza trhu, 

 uzavírání smluv v optimálních dodávkách, 

 regulování stavu zásob, 

 zajištění efektivního fungování skladového hospodářství, 

 prognózování materiálové potřeby organizace, 

 efektivní práce s dodavateli. 

Důleţitou sloţkou a předpokladem kvalitního plnění funkce nákupu se stává aktivní 

spolupráce s útvary přípravy výroby, řízení výroby, údrţby, účetnictví, financí, kontroly, 

operativně technického řízení při řešení a zdokonalovaní oběhu, přenosu, zpracování, 

uchování a vyuţití informací s cílem zvýšit ekonomickou a technickou kvalitu řízení 

zásobovacího procesu [5].  

Pokud jde o vztahy s vnějším okolím, je při zkvalitňování a aktivizaci plnění funkce 

zásobování nutné v nových, náročnějších podmínkách klást důraz na [5]: 

 dlouhodobé prognózování budoucích materiálových potřeb, předvídání trendů a 

tendencí v objemu a struktuře spotřeby, 

 systematické a dlouhodoběji orientované poznání budoucích potencionálních 

materiálových zdrojů a ekonomických parametrů, jejich získávání na domácím či 
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zahraničním trhu, které nám zajistí co nejefektivnější vnitropodnikové predikované 

potřeby, 

 aktivní přístup k navazování a uskutečňování dlouhodobých a relativně stabilních 

obchodních vztahů s potencionálními dodavateli, které se týkají včasného 

vzájemného předávání informací o předpokládaném vývoji zdrojů a potřeb a 

očekávaných změnách v technických a ekonomických podmínkách, s tím souvisí i 

aktivní dlouhodobá spolupráce v otázkách kvality produktu, zdokonalování 

dodávkových cest, skladovacích, manipulačních a balicích procesů. 

3.1 Typy nákupu 

Nákupní situace můţeme rozdělit do 3 základních skupin [9]: 

 opakovaný nákup – tento druh je bezpodmínečně nutný pro zajištění výroby, 

materiál nebo sluţba je objednávána a dodávána podle předem stanovených 

podmínek, lze provést u dodavatelů, kde jsou navázány stabilní dodavatelsko-

odběratelské vztahy, 

 modifikovaný nákup – situace se více či méně liší od předcházejícího 

opakovaného nákupu (např. stejný materiál, ale s novými rysy), 

 nový nákup – dosud nerealizované nákupy, jsou věcně a časově nejnáročnější. 

3.2 Objekty nákupu  

Obecná ekonomická teorie udává, ţe pro výrobu jsou nutné 3 základní vstupy: práce, 

půda, kapitál. Pokud však chceme skutečně vymezit objekty, které nákup v podniku prakticky 

zabezpečuje, je zapotřebí tyto objekty zúţit následujícím způsobem (viz obr. 1) [6]. 

V průmyslových podnicích podle X. Lukoszové rozlišujeme následujících 7 kategorií 

nakupovaných výrobků [6]: 

1. Suroviny (dřevo, uhlí) jsou výrobky, které jsou dodávány v původním stavu, často jsou 

jejich dodavatelské trhy regionálně koncentrovány, coţ vyvolá zvýšené logistické 

náklady. Tyto vstupy jsou navíc objemově i prostorově náročné a vyskytují se v různé 

kvalitě. 

2. Procesní základní materiály, meziprodukty (plasty, sklo, stavební materiál) jsou produkty, 

které vyţadují další opracování, neţ získají podobu finálního výrobku nebo dílu, jehoţ 

součástí se v procesu stávají. 
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3. Doplňkový režijní materiál se v podnicích vyskytuje ve velkém mnoţství a rozmanitosti. 

Slouţí k zabezpečení jak výrobních, tak i nevýrobních procesů. Bývá nakupován od 

velkého počtu dodavatelů, čímţ přispívá ke zvýšení nákladů. Pro podnik představuje 

obvykle významný zdroj úspor. 

4. Komponenty, díly, polotovary jsou obvykle buď plně hotovy, nebo určeny pro přímou 

montáţ, popřípadě vyţadují jen minimální opracování či úpravu. Při jejich nákupu je 

zapotřebí klást důraz na vymezení technických parametrů a jakosti. 

5. Zařízení mají povahu investičního charakteru. Jedná se o rozmanité a finančně náročné 

zboţí, u něhoţ je důleţitá spolehlivost, přesnost, cena pořízení. 

6. Systémy jsou kombinované, systémově propojené zboţí investičního charakteru, jehoţ 

existence je nezbytná pro kontinuální průběh logistických a manaţerských procesů jak ve 

výrově, tak i v obchodech. Obvykle vykonávají několik funkcí a mají velký podíl na 

ekonomických výsledcích firmy. Jsou pro ně typické vysoké finanční náklady na pořízení. 

7. Služby (opravy, údrţba, doprava) jsou aktivity nehmotné povahy, které většinou jen 

nepřímo přispívají k vytvoření finálního výrobku. Jejich význam však v současném 

prostředí neustále roste. 

Obr. 1 Objekty nákupu v praxi [6] 
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3.3 Nákupní proces 

Nákupní proces je získávání surovin, materiálů, polotovarů a výrobků odpovídající 

kvality, v odpovídajícím mnoţství, za přijatelnou cenu, ve správném čase, od správného 

dodavatele [7]. 

Tento proces můţeme podle R. Lenorta  rozdělit na 7 fází [14]: 

1. Vznik potřeby – tuto událost avizuje některý podnikový útvar (výroba, kooperace, 

doprava) nebo se můţe jednat o udrţování stanoveného mnoţství zásoby ve skladu. 

Nákup objednává: 

 materiál – hlavní, pomocný, polotovary, reţijní, 

 sluţby – výrobní, kooperace, dopravní. 

2. Určení potřebného mnoţství můţe být zjišťováno těmito způsoby:  

 je dáno příslušným útvarem,  

 pouţije se přímý rozpočet – zejména u materiálu, u kterého lze stanovit závislost 

výše jeho spotřeby na objemu výroby (např. hlavní materiál), 

 prognóza – vycházející ze statistických údajů o minulé spotřebě (pomocný 

materiál). 

3. Specifikace materiálu nebo sluţby – můţe se jednat o následující poţadavky: 

 technické parametry, 

 technologické parametry,  

 jakostní poţadavky,  

 logistické poţadavky. 

4. Hledání potencionálních dodavatelů je uskutečňováno v těchto fázích: 

 definování kritérií pro výběr dodavatelů – splnění specifikace, nabízená cena, 

dodací a platební podmínky a kvalita dodavatele, 

 vyhledání a výběr potencionálních dodavatelů, 

  oslovení vybraných dodavatelů – prvotní poptávky. 
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5. Vyhodnocení získaných informací a výběr dodavatele je prováděno v následujících 

krocích: 

 shromáţdění nabídek a informací o dodavatelích, 

 vyhodnocení a výběr dodavatele podle předem stanovených kritérií. 

6. Vyjednávání a uzavření kupní smlouvy zahrnuje: 

 vyjednávání můţe probíhat např. o reklamacích, sankcích, bonusech, dodacích a 

platebních podmínkách, 

 kupní smlouvy můţeme uzavírat rámcové nebo standardní. 

7. Zadávání objednávek, příjem a kontrola dodávek, pravidelné hodnocení dodavatelů se 

uskutečňuje v této oblasti: 

 realizace, kontrola a vyhodnocení první dodávky,  

 vytvoření systému pravidelného hodnocení dodavatelů. 

3.4 Faktory ovlivňující nákupní proces 

Nákupní proces je ovlivňován několika významnými faktory (viz obr. 2), které by měl 

nákupčí vzít v úvahu, jestliţe má zájem o optimální fungování nákupního oddělení. Největší 

váhu mají tyto [7]: 

 

 Obr. 2 Faktory ovlivňující nákupní proces [7] 
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mnoha případů právě naopak, lidé pod vidinou levného nákupu a úspory nízké 

ceně podlehnou. Nákupčí by měl vzít v úvahy i náklady, kterou nejsou okamţitě 

vidět (např. doprava, spolehlivost dodavatele, atd.). 

 Jakost – další z velmi důleţitých faktorů, ne-li nejdůleţitější. Hlavním úkolem 

podniku by mělo být zajištění materiálu takové kvality, která přesně odpovídá 

technickým a technologickým poţadavkům výroby. Pořizování kvalitnějšího 

materiálu neţ je nezbytně nutné je zbytečné a zvyšuje celkové náklady společnosti.  

 Množství – pořizování v menších mnoţstvích zvyšuje administrativní práci 

oddělení, sniţuje však zásoby. Velké dávky přinášejí mnoţstevní slevy, ale zvyšují 

zásoby, a tedy umrtvují potenciální kapitál k dalším podnikatelským činnostem. Je 

proto na nákupčích, aby rozhodli, co je pro podnik přínosnější. 

 Platební podmínky – pracovníci nákupu by se měli snaţit vyjednat na svých 

dodavatelích co nejdelší moţnou splatnost, čímţ umoţní pouţít kapitál jinde. Ne 

vţdy se to podaří, záleţí na rozloţení sil mezi námi a naším dodavatelem. 

 Spolehlivost – měli bychom si vybírat ty dodavatele, kteří plní dohodnuté 

podmínky v přijatelné míře. Nespolehlivý dodavatel nám můţe způsobit obrovské 

problémy jak finanční, tak i ztrátu dobrého jména u našich odběratelů. 

 Dodavatel – vybrání správného dodavatele je klíčovou úlohou kaţdého nákupčího 

pro efektivní fungování celé organizace. Dodané produkty rozhodují o úspěchu 

podniku. 
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4 Hodnocení dodavatelů 

Proces hodnocení dodavatelů patří k nejdůleţitějším a dnes jiţ standardizovaným 

činnostem prakticky ve všech typech podniků. Velký rozdíl však můţeme najít v pouţitých 

přístupech, zvolených kritériích, náročnosti, způsobech hodnocení a také míře pochopení 

jejich podstaty. Smysl všech podobných činností spočívá ve vytvoření podmínek pro účinnou 

prevenci a nalezení jistoty, ţe nebudeme nakupovat od dodavatelů, kteří nejsou schopni plnit 

naše poţadavky. Ve všech organizacích to musí být pravidelně se opakující soubor činností.  

4.1 Význam a bariéry hodnocení dodavatelů 

Kaţdá společnost by měla mít zájem o udrţení trvalé vysoké výkonnosti svých 

dodavatelů. Podle J. Nenadála můţeme vidět význam hodnocení výkonnosti dodavatelů 

v následujících bodech [1]: 

1. Sledování a pochopení reálné výkonnosti dodavatelů je dáno současným podnikatelským 

prostředím, ve kterém se naprostá většina podniků nachází. Uvědomují si, ţe jejich vlastní 

výkonnost a schopnost plnit neustále se vyvíjející poţadavky zainteresovaných stran je 

podstatně závislá na výkonnosti těch, od kterých získávají své vstupy. 

2. Správně vytvořená metodika a způsob kvantifikace výkonnosti nejsou pouhým nástrojem, 

který vyţadují standardy, nýbrţ vynucovaným prostředkem podávání určitých informací. 

Postupy sběru a vyhodnocování dat o momentální schopnosti dodavatele plnit poţadavky 

dle smlouvy vytvářejí předpoklad pro nalezení příleţitosti ke zlepšení. O výsledcích 

hodnocení musí být dodavatel systematicky informován, aţ potom má toto hodnocení 

smysl. 

3. Trendy vývoje ukazatelů výkonnosti dodavatelů mohou upozorňovat na sniţující či 

zvyšující způsobilost dodavatele, a tak posilovat vzájemnou důvěru. 

4. Výsledky hodnocení výkonnosti dodavatelů mohou být vyuţity i pro rozhodování o tom, 

komu přidělíme další zakázky. 

5. Častou zkušeností je, ţe kromě upozornění na schopnost nebo neschopnost dodavatele 

plnit poţadavky smlouvy právě informace z podobných typů měření přispívají k budoucí 

optimalizaci celkových nákladů odběratele na nákup jeho hmotných i informačních 

vstupů, která je tak přirozeným efektem plynoucím ze společných projektů zlepšování.  
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6. Jedním z efektivních přístupů, které přináší hodnotu oběma stranám, můţe být projevení 

veřejného uznání nejlepším dodavatelům. Právě výstupy z opakovaného hodnocení 

mohou představovat objektivní informace při určení, kteří z dodavatelů si zaslouţí uznání. 

7. Vzájemná výměna informací o aktuálních výsledcích a trendech ve výkonnosti dodavatelů 

se stává přirozenou součástí vzájemné komunikace a informačních systému obou 

obchodních partnerů. 

8. Dobře zvolený systém hodnocení výkonnosti dodavatelů vede k účinné integraci zájmů, 

aktivit a komunikace různých organizačních útvaru, např. výroby, logistiky, nákupu, 

personalistiky, jakosti, ekonomiky apod. Právě v těchto místech se mohou shromaţďovat 

údaje, které budou potřebné pro posouzení reálné schopnosti dodavatele plnit naše 

poţadavky. 

9. Objektivní měření výkonnosti dodavatelů eliminuje značné riziko unáhlených rozhodnutí 

při náhodném selhání dodavatelů. Riziko nelze ani v případech těch nejlepších dodavatelů 

úplně vyloučit. Je velmi jednoduché při jakémkoliv selhání dodavatele přerušit dosavadní 

spolupráci. Jenţe v praxi to znamená i pro odběratele absolvovat celý cyklus hodnocení a 

výběru dodavatelů znovu i za cenu dalších výdajů, ztráty času apod. Aţ opakovaně 

sniţující výkonnost dodavatelů má být důvodem k ukončení obchodních vztahů. 

V některých podnicích se mohou nacházet i určité překáţky k měření výkonnosti 

dodavatelů, patří mezi ně tyto: 

 opoţděné předloţení výsledků hodnocení výkonnosti dodavatelů, špatně zvolené 

období sběru informací (např. pouze jednou ročně), výsledky nemohou vypovídat 

o momentální situaci našeho dodavatele, 

 nedostatek vůle k rychlému a razantnímu jednání pří opakujícím se sníţení 

výkonnosti dodavatele, tato situace můţe nastat v důsledku preferovaní určitého 

dodavatele našimi zákazníky nebo našimi manaţery, 

 špatné sdílení informací a zkušeností mezi jednotlivými útvary organizace, mnoho 

důleţitých a cenných informací se díky špatné komunikaci ztrácí, v podniku by 

mělo být dosaţeno stavu, kdy sdílení a komunikace mezi jednotlivými útvary bude 

součástí vědomých přístupů zaměstnanců a informačního systému, 

 hodnocení výkonnosti dodavatelů nemusí být dokumentováno, k hodnocení tedy 

dochází na základě subjektivních dojmů pracovníků společnosti, nedochází tedy 
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k objektivnímu vyhodnocování, metodika hodnocení výkonnosti dodavatelů musí 

být součástí oficiálních dokumentovaných postupů společnosti, 

 nedostatečná podpora vrcholového managementu, nepochopení smyslu hodnocení 

dodavatelů, 

4.2 Etapy tvorby hodnocení dodavatelů 

Neţ začneme vytvářet metodiku hodnocení dodavatelů, měli bychom stanovit základní 

kritéria, na která se budeme soustředit. Analýzy podle J. Nenadála identifikují 3 základní 

oblasti (viz obr. 3) [1]: 

 jakost dodávek, 

 termíny dodávek, 

 náklady spojené s dodávkami. 

 

Obr. 3 Základní prvky hodnocení výkonnosti dodavatelů [1] 
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Pokud chceme, aby vytvořená metodika byla pro podnik optimální, musí být šitá na 

míru konkrétnímu podnikatelskému prostředí. Je třeba však vzít v úvahu některé společné 

rysy a ty jsou: 

 jednoduchost, 

 objektivnost, 

 malá náročnost na zdroje, 

 maximální vyuţití vstupů a výstupů, 

 provázanost s informačními systémy. 

Vytvoření metodiky měření výkonnosti dodavatelů by mohla vypadat takto (upraveno 

podle [1]): 

1. Definování ukazatelů a jejich výkonnosti 

K posouzení výkonnosti dodavatelů můţeme pouţít různých ukazatelů i jednotek 

měření. Návrh a jeho zařazení do celkového hodnocení dodavatelů by měly být týmovou prácí 

(brainstorming). Výsledný návrh, výběr ukazatelů a nastavení cílových hodnot musí projít 

vrcholovým managementem. Pokud by se jednalo o partnerský vztah s dodavatelem, tak pro 

oboustranně úspěšnou spolupráci by tyto ukazatele měly být prodiskutovány i s jejich 

zástupci.  

2. Příprava návrhu sběru dat 

Jakmile je vyjasněna otázka struktury ukazatelů pro opakované hodnocení výkonnosti 

dodavatelů a jejich cílových hodnot, musí být navrţen systém sběru a zaznamenání všech 

relevantních dat. Základním problémem je přiřazení odpovědností a pravomocí těm 

zaměstnancům, kteří se budou sběru dat ve své práci věnovat. Mezi těmito zaměstnanci 

samozřejmě nikdy nebudou chybět lidé, kteří provádějí vstupní ověřování shody dodávek a 

další činnosti příjímání nakupovaných produktů. Uţitečné informace vztahující se 

k výkonnosti dodavatelů mohou poskytnout i mnohé další profese, např. zaměstnanci ve 

výrobě, lidé vyuţívající nakupované sluţby apod. Důleţité je, aby byla určena jediná funkce u 

odběratele, která bude pověřena centrálním zpracováním dat o výkonnosti dodavatelů – jí by 

se všechny dílčí údaje měly operativně odevzdávat [1]. 

3. Návrh systému hodnocení výkonnosti dodavatelů 

V této fázi je podstatné si uvědomit, ţe hodnocení výkonnosti dodavatelů není nic 

jiného neţ měření, která má za svůj výstup mít kvantifikované výstupy. Vybrané ukazatele 
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výkonnosti se stávají základem našeho vytvořeného systému hodnocení dodavatelů. Tento 

systém by neměl opomíjet dříve uvedené atributy jednoduchosti, náročnosti na zdroje a čas, 

objektivnosti. Frekvence sběru a vyhodnocování výkonnosti dodavatelů by neměla být 

stanovena paušálně. Dodavatelé můţeme rozdělit do určitých skupin podle důleţitosti, kaţdé 

této skupině by měla být stanovena frekvence sběru a vyhodnocení získaných dat. 

4. Zavedení systému 

Jakmile je vytvořená konečná verze návrhu systému hodnocení výkonnosti 

dodavatelů, můţe nastat fáze implementace. V této fázi se mohou skrývat určitá rizika, např. 

nedostatky v informačním systému, chybějící data, která jsou potřebná k výpočtu ukazatelů, 

nedostatečná příprava pracovníků k vyuţívání vytvořeného systému, apod. Tyto nedostatky 

můţeme eliminovat vytvořením pilotních projektů, které navrţený systém prověří a včas 

ukáţe problémová místa. Konečná verze systému hodnocení výkonnosti dodavatelů by měla 

být zaznamenána v oficiálních dokumentech. 

5. Získaní zpětné vazby od dodavatelů 

Součástí systematické komunikace s dodavateli by mělo být i předání výsledků 

hodnocení jejich výkonnosti. Záleţí na dohodě obou obchodních partnerů, jaký způsob 

předávání podobných informací zvolí. Pro praxi snad ještě důleţitější je to, aby výsledky 

hodnocení výkonnosti dodavatelé povaţovali za odhalení příleţitosti k dalšímu zlepšování. To 

znamená, ţe tento krok je významově propojen jak s oboustrannou komunikací, tak i s oblastí 

dalšího zlepšování u dodavatelů. Efekty projektů zlepšování by se měly promítnout do jejich 

interní výkonnosti, měření prostřednictvím nákladů, průběţných dob procesů, mírou 

způsobilosti procesů, redukcí neshod atd. Ale i odběratelé by měli registrovat nezanedbatelné 

zlepšení právě ve vývoji pouţívaných ukazatelů výkonnosti. To znamená, ţe další cykly 

hodnocení výkonnosti by měly evidentně prokázat zlepšení.   

4.3 Způsoby hodnocení dodavatelů 

Snad nejdůleţitější činností v organizaci je výběr a hodnocení dodavatele, který je 

schopen splnit nejen technické, ale i obchodní a dodací poţadavky na vstupující produkty. 

V průběhu realizace dodávek nebo v pravidelných intervalech je nezbytné shromaţďovat a 

vyhodnocovat údaje o naplňování dohodnutých parametrů [2]. 

Dobře pouţívaný systém hodnocení výkonnosti dodavatelů musí poskytnout oddělení 

nákupu a vedení podniku by mělo také dodat dostatek objektivních informací o dodavatelích 

k navázání vzájemně prospěšných vztahů [13]. 
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Smyslem hodnocení a výběru dodavatelů je vytvoření podmínek pro účinnou prevenci, 

k získání jistoty, ţe se nebude nakupovat od partnerů, kteří by nebyli schopni dlouhodobě 

plnit poţadavky odběratelů. Důvodů pro hodnocení a výběr dodavatelů je mnoho [1]: 

 umoţňují poznat, kteří z potencionálních dodavatelů budou schopni přispívat 

k naplňování politiky a strategie odběratelské organizace, 

 identifikují dlouhodobou schopnost dodavatelů plnit poţadavky odběratelů, 

 přispívají ke sniţování nákladů obou obchodních partnerů, 

 podporují oboustranně efektivní spolupráci, 

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

praxi. 

4.3.1 Hodnocení s využitím ukazatele významnosti 

Toto hodnocení je univerzálně pouţitelné pro všechny typy parametrů. Jednotlivému 

parametru je přiděleno jeho bodové ohodnocení, které je vynásobeno váhou (koeficientem 

významnosti jednotlivého parametru). S vyuţitím pomocné tabulky stanovíme úroveň 

bodového hodnocení jednotlivého parametru (viz tab. 1) [2]. 

Tab. 1 Bodové hodnocení parametrů [2] 

Počet bodů Charakteristika úrovně hodnoceného projektu 

3 Dodavatel splňuje vţdy. 

2 Dodavatel splňuje. 

1 Dodavatel vykazuje nedostatky. 

0 Dodavatel vykazuje závaţné nedostatky. 

 

Určené bodové hodnocení zapíšeme do tabulky (viz tab. 2), vynásobíme danou váhou 

(tu určíme podle důleţitosti daného kritéria) a výsledek zapíšeme. 
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Tab. 2 Hodnocení parametru [2] 

Parametr Úroveň bod. hodnocení Váha Hodnocení parametru 

Jakost    

Termíny dodávek    

Sluţby    

Cena    

                                                                                       = 100 

Dodavatel zařazen do kategorie:   = 

 

V konečné fázi provedeme s vyuţitím další tabulky zařazení dodavatele do kategorie 

na základě dosaţeného celkového hodnocení (viz tab. 3) [2]. 

Tab. 3 Celkové hodnocení dodavatelů [2] 

Kategorie Dosažené celkové hodnocení Charakteristika 

dodavatele A 270 – 300 Bezproblémový 

B 240 – 269 Průměrný  

C 210 - 239 Problémový 

 

Dodavatelé jsou oslovování podle jednotlivých komodit, nejprve jsou osloveni 

dodavatelé z kategorie A. 

4.4 Rozdělení stávajících dodavatelů 

Při rozdělování stávajících dodavatelů musíme v první řadě specifikovat, proč 

rozdělení provádíme a jak chceme naloţit s výsledky. Záleţí na tom, zda budeme dodavatele 

dělit do skupin z důvodů komunikace a upevnění spolupráce, nebo kvůli srovnání výsledků. 

Pro rozdělení do skupin A, B, C potřebujeme znát především informace, týkající se historie 

jednotlivých dodavatelů. V případě, ţe tyto informace nejsou dostupné, musíme prvotní 

hodnoty o dodávkách, potencionálních objemech a kvalitě dodávek odhadnout a následně je 

v co nejkratším horizontu aktualizovat, abychom dosáhli údajů, které se maximálně blíţí 

skutečnosti. Nejběţnější metodou je rozdělení stávajících dodavatelů na skupiny A, B, C, 

které dělí dodavatele podle důleţitosti [4]. 

 



22 

 

Je moţno vycházet ze dvou základních modelů: 

a) Podle finančního objemu 

Dodavatele rozdělíme podle ročního obratu. Zjistíme, jaký objem jsme od jednotlivých 

dodavatelů nakoupili. Výstupy seřadíme podle velikosti sestupně, posléze zjistíme, kteří 

z našich dodavatelů jsou více důleţití neţ jiní. Podle Paretova pravidla tvoří 20 % dodavatelů 

80 % objemu [10]. 

Tato analýza nám jednoznačně vybere dodavatele, o které se musíme nejvíce starat a 

spolupracovat s nimi. Hlavním úkolem je oddělit významné dodavatele od těch méně 

důleţitých a jasně stanovit, jak s nimi pracovat na lepších podmínek (cena, platební a dodací 

podmínky).  

Rozdělíme je následovně [11]: 

A dodavatelé 

S těmito dodavateli bychom měli udrţovat intenzivní spolupráci a pravidelně o ně 

pečovat. Spadá zde 20 % klíčových dodavatelů našich komodit, které tvoří velké finanční 

objemy a jsou klíčovými surovinami či díly potřebné pro naši výrobu. S těmito organizacemi 

musíme spolupracovat, sledovat jejich rozvoj, výrobní proces, systém kvality. 

Při jakýchkoliv problémech, např. s kvalitou či spolehlivostí, musíme tyto situace v co 

nejkratším termínu řešit, protoţe nám mohou způsobit značné problémy ve výrobě. 

Udrţujeme s touto skupinou nadstandardní vztahy, které nám usnadní komunikaci nejen 

v běţném styku, ale i řešení kritických situací. S těmito dodavateli musíme pravidelně 

projednávat ceny, protoţe úspory získané z těchto operací jsou vzhledem k objemu daleko 

větší neţ u ostatních méně významných dodavatelů. 

B dodavatelé 

V této skupině se nachází 40 aţ 70 % dodavatelů. Zde by měla být optimální kontrola 

jednou za dva aţ čtyři měsíce pro získání nových informací a udrţení úzkého kontaktu. 

Dodávky od těchto dodavatelů bývají zpravidla plynulé. 

C dodavatelé 

Do této kategorie se člení nepravidelně dodávající dodavatelé, většinou se jedná o 

nárazové dodávky a o dodavatele, kteří fungují při selhání stávajících partnerů. Kontakt u 

těchto dodavatelů není tak častý, postačí jednou ročně.  
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b) Multikriteriální rozdělení  

Při tomto rozdělení nevycházíme pouze z finančního objemu, ale zohledňujeme i další 

kritéria [4]: 

 dodavatel vyrábějící cenově náročné komponenty, 

 dodavatel s potenciálem růstu,  

 dodavatel, který vyrábí technologicky náročné díly. 

Kaţdé z uvedených kritérií můţe ovlivnit nákupní situaci. Pokud nezařadíme mezi 

významné dodavatele ty, kteří dodávají technologicky a technicky náročné komponenty, i 

kdyţ nespadají do kategorie s velkými objemy, můţe nastat kritická situace. Např. při zvýšení 

nárůstu objemu určité součástky by nemusel náš dodavatel disponovat dostatečným 

mnoţstvím. 

U dodavatelů s potenciálem můţe nastat situace, ţe například u B dodavatele 

s potenciálem navyšujeme objemy nakupovaných komodit meziročně o 30 % i více. 

Předpokládáme-li, ţe tento trend potrvá a dodavatel se neustále rozvíjí a zvyšuje kvalitu 

výroby, měli bychom se o něj starat, jako by patřil do skupiny A. Pokud si u něj jiţ předem 

zavedeme systém a budeme s ním jednat v předstihu jako se strategickým dodavatelem, 

motivujeme ho k neustálému zlepšování a v budoucnu si ušetříme práci [4].     

4.5 Komunikace s dodavateli 

Komunikace je nejčastěji definována jako vzájemná výměna a sdílení informací. Co se 

za touto formulací skrývá? Například to, ţe [1]: 

 komunikace odběratelů s dodavateli (i naopak) musí být formulována a rozvíjena 

jako oboustranný tok informací, 

 informace a někdy i nepříjemné fakty nesmí být úmyslně před obchodními 

partnery zatajovány nebo zkreslovány,  

 vyměňovat a sdílet se mají v co největším rozsahu také informace popisující tu 

nejlepší moţnou praxi a zkušenosti, 

 právě sdílení všech důleţitých informací přidává hodnotu oběma zainteresovaným 

stranám. 
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4.5.1 Běžná komunikace 

Existuje mnoho témat, které by měly být součásti tohoto druhu komunikace mezi 

odběratelem a dodavatelem. Toto vzájemné předávání má, v co největší míře, přispívat 

k prevenci moţných problémů mezi partnery. Příklady moţných oblastí [12]: 

 plány dodávek a poţadavky na ně, 

 výsledek pravidelného hodnocení dodavatelů a auditů, 

 kritéria ověřování shody dodávek, 

 dosaţení různých certifikací, 

 poţadavky na výcvik pracovníků, 

 předkládaní nejrůznějších nabídek atd. 

4.5.2 Jednorázová komunikace 

I v dobře fungujících obchodních vztazích mohou nastat situace, které nepovaţujeme 

za standardní. Ty jsou vyvolány konkrétními problémy u některého z dodavatelů s plněním 

smluvních podmínek nebo nějakými změnami. Můţe se jednat o následující okolnosti [1]: 

 změny v kontaktních údajích, 

 náměty na projekty zlepšování, 

 problémy s plněním smlouvy, 

 změny v kritériích hodnocení výkonnosti dodavatelů, 

 změny v politice a strategii, 

 zánik obchodního vztahu. 

4.5.3 Reklamační řízení 

Reklamace jsou, byly a budou nadále jedním z hlavních témat komunikace mezi 

obchodními partnery, protoţe ani ve výborně fungujícím partnerství nelze vyloučit situace, 

které se týkají nesplnění poţadavků na dodávku. Tato událost není ani pro jednoho 

z obchodních partnerů příjemná.  

Dodavatelé by si měli uvědomit, ţe reklamace v sobě nesou kromě nepříjemné stránky 

i určitá pozitiva. Jsou velmi cennými informace o rezervách, které mají naši dodavatelé, je 

třeba je vyuţít k dalšímu rozvoji a zlepšení. Dodavatel aktivním a vstřícným jednáním 

ohledně reklamace dává jasně najevo zájem o další spolupráci s námi. 

Jednoduše řečeno: dodavatelé samozřejmě nebudou nikdy v roli těch, kteří by 

komunikaci o reklamacích vyhledávali, resp. těšili by se na ni. Ale nikdy by se reklamacím 
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neměli ze zásady bránit: připravují se tak nejenom o budoucí trhy, ale i inspiraci k dalšímu 

zlepšování [1]. 

4.6 Budování dlouhodobé spolupráce s našimi dodavateli 

Tuto formu můţeme pouţít především u našich klíčových dodavatelů. Spolupráce 

přináší především výhodu v dobré znalosti našich dodavatelů. Jsme dokonale seznámeni 

s jejich výrobními procesy, organizací výroby, stroji a způsoby vyjednávání jejich zástupců 

[1].  

Dodavatel má díky delší spolupráci jistotu, ţe kdyţ něco slíbíme, tak to dodrţíme 

(zakázku, včasné zaplacení, zálohu, atd.). S těmito dodavateli se můţeme dostat na niţší cenu 

komponentů, které od nich odebíráme, neţ u jiných dodavatelů. Nevýhodou této spolupráce 

můţe být dobrá znalost našich výrobních procesů. 
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5 Analýza současného stavu nákupního procesu 

společnosti Pars Komponenty, s.r.o. 

Ve společnosti Pars Komponenty, s.r.o. se nákupní proces řídí podle interní směrnice 

SQ 4050. Cílem je vytipování konkrétních nejvýhodnějších dodavatelů poţadovaných 

materiálů, výrobků a sluţeb, jako záruky nejefektivnějšího nákupu. 

Nákupní proces lze rozdělit do několika fází: 

1. Vznik potřeby  

Potřebu hlavního materiálu avizuje obchodní oddělení, technolog vystaví průvodku a 

výroba určí potřebný termín dodání materiálu na sklad. U reţijního materiálu (nářadí, 

kancelářské potřeby, čističe, obaly) udává poţadavky s termínem nákupu mistr, technolog 

nebo vedoucí oddělení.  

Sluţby jako jsou kooperace (zinkování, pálení, kalení, opracování, chromování) 

spadají pod výrobu, je to obdobné jako u materiálu. Veškeré tyto potřeby, jako jsou ty 

materiálové a sluţby, musí schválit vedoucí daného úseku a ředitel. 

2. Určení potřebného množství 

Ve většině případů je potřebné mnoţství určeno přímým propočtem podle kusovníků 

nebo prognózou. Tu stanovuje obchodní oddělení na základě objednaných zakázek, nákupní 

oddělení určuje mnoţství. U opakujících projektů stanovuje potřebné mnoţství oddělení 

nákupu. Potřeba je u nové zakázky určena technologem podle kusovníku.  

3. Specifikace materiálů nebo služby 

Technické, technologické a jakostní poţadavky zadává technologie nebo technický 

útvar. Logistickou oblast jako způsob dopravy a termín dodání stanovuje oddělení nákupu.  

4. Hledání potencionálních dodavatelů 

Vyhledávání a výběr dodavatelů provádí oddělení nákupu. Vyhledávání nových 

vhodných dodavatelů se neprovádí v důsledku pracovního vytíţení zaměstnanců oddělení 

nákupu. Nový dodavatel má pouze 2 moţnosti, jak navázat se společnosti Pars Komponenty, 

s.r.o. spolupráci:  

1. kontakt e-mailem oddělení nákupu, 

2. setkání na veletrzích.  
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 Z toho však vyplývá, ţe ne všichni potencionální dodavatelé, kteří by mohli být 

vhodnými partnery pro spolupráci, jsou nalezeni. 

Hodnocení dodavatelů se automaticky generuje z dat dostupných v informačním 

systému a provádí se čtvrtletně v 1. měsíci následujícího čtvrtletí. Dodavatelé jsou hodnocení 

podle vybraných kritérii (viz příloha 2). Výsledkem je zařazení dodavatele do následujících 

kategorií:   

A – způsobilý, 

B – způsobilý s výhradami, 

C – nezpůsobilý. 

 

Pokud se v kategorii A objevuje několik potencionálních dodavatelů, měl by se výběr 

řídit podle několika ukazatelů – kvalita dodávek, cena, termín dodávek a platební podmínky. 

Po projednání s oddělením nákupu vyplynulo, ţe ve většině případů rozhoduje cena, není tedy 

brán tak velký zřetel na ostatní kritéria. 

U dodavatelů zařazených do kategorie C – nezpůsobilý můţe provádět nákup 

odpovědný pracovník pouze v případě, ţe se jedná o monopolního dodavatele, na přání 

zákazníka nebo je-li dodavatel písemně předepsán a poţadován jednotlivými vedoucími 

úseků. Hodnocení této kategorie neprobíhá. 

U stávajících a opakujících se projektů jsou vybíráni dodavatelé s dobrými zkušenosti 

a příznivou cenou. Kdyţ se jedná o novou zakázku, oddělení nákupu oslovuje nejprve 

dodavatele, se kterými jiţ má příznivé zkušenosti.  

Pokud v této kategorii není nalezen vhodný dodavatel, snaţí se vyhledat nového. Při 

výběru z těchto dodavatelů je rozhodující cena, termín dodání a reference, které se snaţí 

pracovníci nákupu nalézt. Záznam o nových dodavatelích není veden, nabídky jsou uloţeny 

v počítačích. 

5. Vyjednávání a uzavření smlouvy 

Ve většině případů rozhoduje o zakázce cena. K cenovému vyjednávání dochází 

zřídka, rozhodující je nabídka dodavatele. Co se týče sankcí a reklamací ostatních náleţitostí 

je vše zakotveno ve všeobecných podmínkách. 
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5.1 Problémové oblasti nákupního procesu 

Níţe uvedené skutečnosti jsou výsledkem interview s pracovníky MTZ a srovnání s 

interní směrnicí SQ 4050 Nakupování. 

Hlavní identifikované problémy: 

  

1. Neprovádí se vyhledávání nových vhodných dodavatelů v důsledku pracovního 

vytíţení zaměstnanců oddělení nákupu – v databázi dodavatelů není v určitých případech 

dostatečný počet dodavatelů umoţňující výběr nejvýhodnějších dodavatelů nebo případná 

obchodní vyjednávání. Noví dodavatelé jsou zařazováni do databáze pouze v případě, ţe 

sami kontaktují pracovníky nákupu formou e-mailu nebo setkání na veletrzích. Tato 

skutečnost vede k situaci, ţe mohou být při nákupu určitých materiálových poloţek voleni 

dodavatelé ze skupiny C (nezpůsobilí) v rozporu s interními předpisy. 

Doporučení: realizovat průzkum nákupního trhu u dodavatelů strategických materiálových 

poloţek a „monopolních“ dodavatelů a doplnit databázi dodavatelů. Tuto celou 

problematickou kapitolu řeší vybraný student ve své bakalářské práci, tudíţ se jí uţ v této 

práci nebudu zabývat. 

2. Hodnocení dodavatelů se vyznačuje vysokou mírou subjektivity a nemusí tak odráţet 

skutečný výkon dodavatelů: 

 v určitých případech jsou zbytečně převáděny kvantitativní údaje na subjektivní 

bodovou stupnici (např. termíny dodávek), 

 kritéria a jejich významnost je stanovena pouze z hlediska oddělení nákupu a není 

k dispozici objektivní zdůvodnění kompletnosti zvolených kritérií a hodnoty vah, 

 k zařazení dodavatelů do skupin A, B, C je vyuţívána nejjednodušší metoda 

váţeného průměru, přičemţ jsou přidělená váţená bodová hodnocení v pásmech 

s výrazným skokovým poklesem (např. 50, 40, 30, 20, 0) – tato skutečnost 

způsobuje v určitých případech nevhodné hodnocení dodavatele (např. dodavatel 

se splatností 30 dnů je hodnocen stejně, jako dodavatel se splatností 60 dnů, 

naopak dodavatel se splatností „29“ dnů je hodnocen výrazně hůře), 

 pokud dodavatel není v některém kritériu v daném čtvrtletí aktivní (např. nedodal 

v daném období ţádný materiál), je ohodnocen na nejvyšší moţnou bodovou 

hranici, i kdyţ pro to nic neudělal. 
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Doporučení: Prověřit úplnost zvolených kritérií, navrhnout systém vyuţívající v co největší 

míře kvantitativní údaje dostupné o dodavateli (nikoli bodové stupnice) a pouţít metodu pro 

klasifikaci dodavatelů, která eliminuje „pásmové“ bodové hodnocení a zvýhodňování 

dodavatelů v kritériích, ve kterých nebyli hodnoceni. 

3. Výstupy hodnocení jsou využívány pouze interně. Protoţe nejsou s dodavateli 

projednány, nemohou být přijímána účinná opatření vedoucí k nápravě. Dodavatelé nejsou 

rozděleni do skupin z hlediska jejich významnosti pro firmu, a tedy chybí jasné vymezení 

nápravných opatření pro kaţdou z uvedených skupin. 

Doporučení: Vytvoření systému komunikace s dodavateli, pravidelné klasifikace dodavatelů 

do skupin a jednoznačné vymezení opatření vedoucích k nápravě. 
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6 Hodnocení výkonnosti dodavatelů ve společnosti Pars 

Komponenty, s.r.o. 

Ve společnosti Pars Komponenty, s.r.o. bylo současné hodnocení výkonnosti 

dodavatelů nevyhovující, a to z důvodů, které byly uvedeny v předcházející kapitole. V době 

ekonomické recese, kdy se všechny společnosti snaţí o co největší sníţení nákladů, by oblast 

logistiky měla patřit mezi podnikové útvary, kde při optimalizaci všech procesů dojde 

k úsporám. Měl by k tomu přispět nový systém hodnocení výkonnosti dodavatelů a zároveň 

zjednodušit práci zaměstnancům, kteří jsou součástí tohoto procesu. 

6.1 Návrh systému hodnocení dodavatelů 

Nový systém hodnocení výkonnosti dodavatelů by měl splňovat několik základních 

předpokladů a těmi jsou: 

 komplexnost – zohlednění hledisek všech zainteresovaných útvarů, 

 objektivizace – maximální objektivizace subjektivních názorů zainteresovaných 

stran, 

 „administrativní“ nenáročnost – volba omezeného okruhu klíčových kritérií a 

maximalizace vyuţití údajů z informačního systému společnosti. 

Proces tvorby a implementace nového systému hodnocení výkonnosti dodavatelů 

probíhal v několika fázích (viz příloha 3): 

6.1.1 Základní výběr kritérií  

Výběr kritérií, podle kterých budou hodnoceni dodavatelé, patří k nejdůleţitějším 

úkolům, protoţe od tohoto kroku se odvíjí veškerá další činnost. Na výběru kritérií se podílely 

tyto osoby: 

 jednatel společnosti, 

 ředitel společnosti, 

 ředitelka nákupu, 

 finanční ředitelka. 
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Výběr probíhal formou řízené diskuze. V případě zvolení kritéria bylo nutné určit 

jednotku měření a vymezit krajní hodnoty. Po provedení všech kroků byla vybrána kritéria, 

která byla rozdělena do následujících 5 skupin: 

a) Kvalita nakupovaných materiálů a dílů (viz tab. 4) 

Tab. 4 Kvalita nakupovaných dílů 

Kritérium 
Sledováno 

v současnosti 
Měřítko 

Mezní 

hodnota 
Jednotka 

Na vstupu Ano 

Hodnota výrobků bez 

reklamace/celková hodnota 

dodaných výrobků*100 

85 % 

Ve výrobě Ne 

Hodnota výrobků bez 

reklamace/celková hodnota 

dodaných výrobků*100 

95 % 
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b) Kvalita dodávek a logistika (viz tab. 5) 

Tab. 5 Kvalita dodávek a logistika 

Kritérium 
Sledováno 

v současnosti 
Měřítko Mezní hodnota Jednotka 

Spolehlivost 

dodávek 
Ano 

 

Počet spolehlivých 

dodávek/celkový počet 

dodávek*100 

70 % 

Dodání dle 

podmínek 

DDU 

 

Ano 

 

Ano - ne Ano - ne  

 

Značení 

dodávek 

 

 

 

Ne 

 

 

Ano- ne 

 

 

Ano - ne 

 

 

 

 

Flexibilita 

dodavatele 

 

 

 

Ano 

 

 

Subjektivní bodová 

stupnice 

 

 

 

1 

 

 

 

Body 

 
c) Ekonomika (viz tab. 6) 

Tab. 6: Ekonomika 

Kritérium 
Sledováno 

v současnosti 
Měřítko Mezní hodnota Jednotka 

Platební 

podmínky 

 

Ano 

 

Doba splatnosti 

 

30 

 

Dny 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 
d) Komunikace a reklamace (viz tab. 7) 

Tab. 7 Komunikace a reklamace 

Kritérium 
Sledováno v 

současnosti 
Měřítko Mezní hodnota Jednotka 

Komunikace Ano Subjektivní bodová stupnice 1 Body 

Rychlost 

řešení 

reklamací 

Ne 

Počet vyřešených reklamací 

do 7 dnů/ počet všech 

reklamací * 100 

70 % 

Reakce na 

poptávku 
Ne Subjektivní bodová stupnice 1 Body 

 

e) Systém (viz tab. 8) 

 Tab. 8 Systém 

Kritérium 
Sledováno v 

současnosti 
Měřítko Mezní hodnota Jednotka 

QMS Ano Ano - ne Ano - ne  

EMS Ano Ano - ne Ano - ne  

 

Ne všechna vybraná kritéria mohou být hodnocena kvantitativními jednotkami (%, 

dny), které lze jednoduše zadávat a vyhledávat v informačním systému společnosti. U třech 

kritérií bylo nutné zvolit kvalitativní hodnocení formou subjektivní bodové stupnice takto: 

Komunikace 

5 bodů (nejlepší hodnocení): 

 dostupnost klíčových osob, 

 okamţitá reakce, 

 aktivní komunikace ze strany dodavatele. 
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1 bod (nejhorší hodnocení): 

 nedostupnost klíčových osob, 

 ţádná reakce, 

 ţádná aktivita ze strany dodavatele. 

Flexibilita 

5 bodů (nejlepší hodnocení): 

 kladná reakce na změnu mnoţství, termínu, případně storna, 

 kladné vyřízení změny specifikace, 

 kladná reakce na urgentní poţadavky. 

1 bod (nejhorší hodnocení): 

 nevyhovění na změnu mnoţství, termínu, storna,  

 nevyhovění při změně specifikace, 

 zamítnutí urgentního poţadavku. 

Reakce na poptávku: 

5 bodů (nejlepší hodnocení): 

 úplnost nabídky, 

 dodrţení poţadovaného termínu nabídky, 

 aktivita ze strany dodavatele (nabídka alternativy). 

1 bod (nejhorší hodnocení): 

 ţádná nabídka, 

 nepředloţení v termínu, 

 ţádná aktivita.  

Tato tři kritéria budou do informačního systému zadávat zástupci úseku MTZ podle 

svých zkušeností s hodnocenými dodavateli během určeného období. 

6.1.2 Určení pořadí významnosti a vah kritérií  

Na určení významnosti kritérií se ze strany společnosti opět podílel tým ve sloţení: 

 jednatel společnosti, 

 ředitel společnosti, 

 ředitelka nákupu, 

 finanční ředitelka. 
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Za metodické východisko byla zvolena Saatyho metoda. Na přání zástupců společnosti 

probíhalo určení významnosti kritérií ve třech etapách: 

1. nalezení pořadí významnosti uvaţovaných kritérií aplikací Saatyho metody, 

2. korekce získaného pořadí zástupci společnosti, 

3. výpočet vah z konečného pořadí významnosti kritérií. 

Při Saatyho metodě se jednotlivá kritéria vzájemně porovnávala v párech dle 

následujícího schématu: 

1 – Ki a Kj jsou rovnocenné, 

3 – Ki  je mírně preferováno před Kj, 

5 – Ki je poměrně silně preferováno před Kj, 

7 – Ki je výrazně preferováno před Kj, 

9 – Ki je jednoznačně preferováno před Kj. 

Příklad stanovení: 

K1 (kvalita materiálu na vstupu) x K2 (kvalita materiálu ve výrobě): 

Kterého dodavatele vyberete? Toho, který dodává materiál s minimem neshod 

odhalených na vstupu, ale velkým počtem neshod odhalených ve výrobě, nebo dodavatele 

s velkým počtem neshod odhalených na vstupu, ale s minimem neshod odhalených na vstupu? 

Moţné odpovědi: 

a) Je to jedno: kritéria jsou rovnocenná, tj. hodnota ve výši 1. 

b) Trochu lepší je dodavatel 1 (2): preferuje se K1 (K2) ve výši 3, případně 2 nebo 4. 

c) Lepší je dodavatel 1 (2): preferuje se K1 (K2) ve výši 5, případně 4 nebo 6. 

d) Mnohem lepší je dodavatel 1 (2): preferuje se K1 (K2) ve výši 7, případně 6 nebo 8. 

e) Jednoznačně lepší je dodavatel 1 (2): preferuje se K1 (K2) ve výši 9, případně 8. 

Výsledky porovnávání jednotlivých kritérií jsou uvedeny v příloze 4. 

Vzhledem k tomu, ţe byla Saatyho metoda aplikována pouze pro nalezení pořadí 

významnosti jednotlivých kritérií (nikoli určení vah kritérií), byl postup jejího uplatnění 

zredukován na následující kroky: 

 Vyplnění Saatyho matice hodnotami z přílohy 4 (dále označovanými jako sij) 

podle následujících pravidel: 

1. na diagonále matice jsou jedničky (sii = 1), 
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2. sij  < 0; 9 >, pokud i je preferováno před j, 

3. sji = 1 / sij. 

 Pro kaţdé i je vypočtena hodnota Si dle vztahu: 

 
kde 

k – celkový počet kritérií, 

                        sij –  představuje přibliţný poměr vah kritéria i a j 

 Určení pořadí významnosti kritérií, přičemţ nejvýznamnějším kritériem je 

kritérium s nejvyšší hodnotou Si. 

Výsledné pořadí významnosti kritérií je uvedeno v tabulce 9. Celý postup jeho 

stanovení zahrnuje příloha 5. 

Tab. 9 Pořadí významnosti kritérií stanovené aplikací Saatyho metody 

Pořadí Kritérium 

1 Kvalita materiálu na vstupu 

2 Kvalita materiálu ve výrobě 

3 Platební podmínky 

4 Spolehlivost dodávek 

5 Flexibilita dodavatele 

6 Rychlost řešení reklamací 

7 Reakce na poptávku 

8 - 9 Zaveden QMS 

8 - 9 Zaveden EMS 

10 Komunikace 

11 Dodání dle podmínek DDU 

12 Značení dodávek 
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Takto získané pořadí významnosti kritérií bylo zástupci společnosti upraveno 

následujícím způsobem (viz tab. 10): 

 kritérium „Zaveden QMS“ bylo zaměněno za kritérium „Značení dodávek“; 

 kritérium „Zaveden EMS“ za „Dodání dle podmínek DDU“ 

Tab. 10 Konečné pořadí významnosti kritérií 

Pořadí Kritérium 

1 Kvalita materiálu na vstupu 

2 Kvalita materiálu ve výrobě 

3 Platební podmínky 

4 Spolehlivost dodávek 

5 Flexibilita dodavatele 

6 Rychlost řešení reklamací 

7 Reakce na poptávku 

8 Značení dodávek 

8 Dodání dle podmínek DDU 

10 Komunikace 

11 Zaveden QMS 

12 Zaveden EMS 

 

K výpočtu vah z konečného pořadí významnosti kritérií byl pouţit následující vzorec: 

 

2/)1(

1

kk

pk
v i

i   (2) 

 

kde 

k – celkový počet kritérií 

pi – pořadí významnosti i-tého kritéria 

Výsledkem jsou váhy kritérií uvedené v tabulce 11. 
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Tab. 11 Váhy kritérií 

Pořadí Kritérium Váha 

1 Kvalita materiálu na vstupu (K1) 0,15 

2 Kvalita materiálu ve výrobě (K2) 0,14 

3 Platební podmínky (K3) 0,13 

4 Spolehlivost dodávek (K4) 0,12 

5 Flexibilita dodavatele (K5) 0,10 

6 Rychlost řešení reklamací (K6) 0,09 

7 Reakce na poptávku (K7) 0,08 

8 Značení dodávek (K8) 0,06 

8 Dodání dle podmínek DDU (K9) 0,05 

10 Komunikace (K10) 0,04 

11 Zaveden QMS (K11) 0,03 

12 Zaveden EMS (K12) 0,01 

 

Nový systém hodnocení výkonnosti dodavatelů je nastaven tak, ţe pokud se některé ze 

zvolených kritérií u dodavatele v průběhu sledovaného období neobjeví, určí se nové pořadí 

ze zbývajících kritérií a jim odpovídající váhy se stanoví opět dle vztahu (2). Tato metoda 

eliminuje neţádoucí zvýhodňování dodavatelů uvedené v kapitole 5.1.  

6.1.3 Návrh systému hodnocení  

Vícekriteriální hodnocení dodavatelů bylo zaloţeno na metodě vzdálenosti od fiktivní 

varianty. Principem této metody je nalezení vzdáleností jednotlivých variant od tzv. fiktivní 

varianty, za kterou lze povaţovat [2] : 

 nejlepší variantu, tj. nejlepší hodnoty všech kritérií – pak varianta optimální bude 

varianta s nejmenší vzdáleností od fiktivní varianty, 

 nejhorší variantu, tj. nejhorší hodnoty kritérií – varianta optimální je tedy varianta 

nejvíce vzdálená od fiktivní varianty. 
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V našem případě je „variantou“ hodnocený dodavatel, respektive hodnoty daného 

dodavatele z hlediska jednotlivých kritérií. Za fiktivní variantu byly zvoleny nejhorší hodnoty 

jednotlivých kritérií. Tímto způsobem byl stanoven následující postup aplikace metody 

vzdálenosti od fiktivní varianty pro potřeby hodnocení dodavatelů – modifikováno na základě 

[2]: 

 určení fiktivní, v našem případě nejhorší varianty jako souboru nejhorších hodnot 

z hlediska jednotlivých kritérií (xi
*
), 

 určení nejlepších (maximálně dosaţitelných) hodnot jednotlivých kritérií (xi
o
), 

 výpočet vzdálenosti hodnoceného dodavatele od fiktivní varianty (Fj) na základě 

vztahu: 

 

 

               (3) 

 

 

Kde je: 

k – celkový počet kritérií, 

xij – hodnota kaţdého z kritérií pro hodnoceného dodavatele, 

vi – váha kritéria. 

Výsledkem uvedeného hodnocení je ocenění dodavatele v rozmezí Fj  < 0; 1 >, kde 

0 znamená, ţe dodavatel dosáhl ve všech kritériích minimálně moţných hodnot a 1 naopak 

maximálně moţných hodnot. Uvedené rozmezí bylo rozděleno na čtyři kategorie dodavatelů 

z hlediska jejich celkové výkonnosti. Ke stanovení hranice pro nevyhovující dodavatele byly 

pouţity mezní hodnoty kritérií určené zástupci společnosti (viz kapitola 6.1.1). Dosazením 

uvedených hodnot do navrţeného postupu hodnocení byla získána hranice 0,65. Pod touto 

hranicí můţe být hodnocený dodavatel označen za nevyhovujícího. Rozmezí < 0,65; 1 > bylo 

dále rozděleno rovnoměrně na dílčí tři pásma: 

 bezproblémový dodavatel < 0,89; 1 >, 

 dodavatel s připomínkami < 0,77; 0,88 >, 

 dodavatel s výhradami < 0,65; 0,76 >. 

Způsob stanovení krajních hodnot a jednotlivých pásem pro kategorizaci dodavatelů je 

patrný z přílohy 6. 

2

*

*

1
o

ii

iji
k

i

ij
xx

xx
vF
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6.1.4 Pilotní projekt hodnocení dodavatelů 

Navrţený systém hodnocení byl aplikován pro vybrané dodavatele, které si určil úsek 

nákupu společnosti Pars Komponenty s.r.o. Byli vybráni čtyři dodavatelé s největší hodnotou 

nakupovaného sortimentu: 

 SMC Industrial Automation CZ s.r.o. (D1),                             

 MSV elektronika s.r.o. (D2),                                            

 Sapa Profily a.s. (D3),                                                

 ROTOMAX a.s. (D4).                                                     

Pro pilotní hodnocení bylo moţné pouţít pouze ta kritéria, jejichţ hodnoty jsou 

v současné době ve společnosti stanovitelná. Získané hodnoty jsou uvedeny v tabulce 12, 

prázdné řádky označují kritéria, jejichţ hodnoty nebylo moţné stanovit. 

Tab. 12 Váhy kritérií a jejich hodnoty pro vybrané dodavatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

Výstupy hodnocení jsou zobrazeny v tabulce 13. Celý postup hodnocení je uveden 

v příloze 7. 

 

 

Kritérium D1 D2 D3 D4 

xi1 vi xi2 vi xi3 vi xi4 vi 

K1 99,01 0,2 99,43 0,22 100 0,2 100 0,2 

K2         

K3 45 0,18 30 0,19 45 0,18 45 0,18 

K4 88,3 0,16 92,6 0,17 87,5 0,16 98,3 0,16 

K5 5 0,13 4 0,14 4 0,13 4 0,13 

K6         

K7 4 0,11   5 0,11 5 0,11 

K8         

K9 1 0,09 1 0,11 1 0,09 1 0,09 

K10 5 0,07 5 0,08 5 0,07 5 0,07 

K11 1 0,04 1 0,06 1 0,04 1 0,04 

K12 1 0,02 0 0,03 0 0,02 1 0,02 
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Tab. 13 Výsledek hodnocení výkonnosti dodavatelů 

Kritérium D1 D2 D3 D4 

K1 0,20 0,21 0,20 0,20 

K2 0,00 0,00 0,00 0,00 

K3 0,10 0,05 0,10 0,10 

K4 0,12 0,14 0,12 0,15 

K5 0,13 0,08 0,07 0,07 

K6 0,00 0,00 0,00 0,00 

K7 0,06 0,00 0,11 0,11 

K8 0,00 0,00 0,00 0,00 

K9 0,09 0,11 0,09 0,09 

K10 0,07 0,08 0,07 0,07 

K11 0,04 0,06 0,04 0,04 

K12 0,02 0,00 0,00 0,02 

Výsledek 0,91 0,86 0,90 0,93 

 

Z tabulky 13 je patrné, ţe hodnocení dodavatelé (D1, D3, D4) by podle tohoto 

hodnocení patřili dosaţenými výsledky do skupiny bezproblémoví dodavatelé. Dodavatel D2 

by se zařadil do skupiny dodavatel s připomínkami. 

6.2 Implementace navrženého systému hodnocení dodavatelů 

Pro efektivní fungování nového systému hodnocení výkonnosti dodavatelů bude 

zapotřebí provést následující kroky: 

a) Rozdělení dodavatelů do kategorií z hlediska jejich důležitosti 

Společnost Pars Komponenty, s.r.o. za rok 2009 nakupovala od cca 237 dodavatelů. 

Tyto dodavatele je nutné rozdělit do několika skupin a určit, které z těchto skupin budeme 

hodnotit a rozvíjet s nimi spolupráci. Po dohodě s úsekem nákupu byla ke kategorizaci 

zvolena ABC analýza z hlediska mnoţství nakupovaného sortimentu v hodnotovém 

vyjádření. Tato analýza by měla být prováděna vţdy na počátku kaţdého roku, aby byly 

zohledněny případné změny v nakupovaných objemech nebo dodavatelích. 

Výsledkem aplikace ABC analýzy je rozdělení dodavatelů do tří skupin: 
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1. Skupina dodavatelů A  

Zde patří nejdůleţitější dodavatelé společnosti Pars Komponenty, s.r.o. co se týče 

mnoţství nakupovaného sortimentu v hodnotovém vyjádření 80 %. Doporučujeme tyto 

dodavatele novým systémem hodnocení výkonnosti hodnotit čtvrtletně.  

Jde o 27 klíčových dodavatelů, se kterými by měla být v budoucích letech navázána 

bliţší spolupráce (partnerství). Prvním a jedním z nejdůleţitějších kroků pro zaměstnance 

společnosti Pars Komponenty, s.r.o. je zefektivnění vzájemné komunikace s touto skupinou. 

Výsledky hodnocení by měly být pravidelně s dodavateli projednávány a případné nedostatky 

neprodleně řešeny. 

2. Skupina dodavatelů B  

Jde o 37 dodavatelů, kteří se podílejí 15 % na mnoţství nakupovaného sortimentu 

v hodnotovém vyjádření. Tito dodavatelé mohou v průběhu času přejít do skupiny dodavatelů 

A. Doporučujeme s úsekem nákupu jednoroční hodnocení výkonnosti těchto dodavatelů. 

Bude s nimi udrţována vzájemná komunikace pro zjišťování aktuálních informací. 

3. Dodavatele skupiny C  

Tato skupina zahrnuje velký počet (141) dodavatelů, kteří se podílejí na mnoţství 

nakupovaného sortimentu v hodnotovém vyjádření pouze 5 %, nemají významný vliv na 

společnost. Většina těchto dodavatelů můţe být bez větších problému nahrazena jinými 

dodavateli. Hodnocení takového počtu dodavatelů by bylo vzhledem k jejich nízkému podílu 

na celkovém nakupovaném mnoţství neefektivní. Uvedení dodavatelé by tak neměli být 

navrţeným systémem hodnoceni.  

4. Dodavatelé skupiny „Speciální“ 

V této speciální skupině můţeme naleznout dodavatele ze skupiny B a C, kteří 

dodávají chemické a technologicky zvlášť důleţité poloţky. Co se týče dodavatelů 

chemických látek, jde o 30 dodavatelů, kteří podle směrnice SQ 4050 musejí být pravidelně 

hodnoceni. 

Technologicky zvlášť důleţití dodavatelé byli identifikováni dva. Pokud by nebyla 

uvedená skupina pravidelně hodnocena, mohlo by díky nestabilním dodávkám dojít k 

narušení plynulého procesu výroby. 

Dodavatelé ze skupiny „Speciální“ by měli být hodnoceni stejně jako dodavatelé ze 

skupiny A, tedy čtvrtletně. 
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b) Systém spolupráce s hodnocenými dodavateli 

Nový systém hodnocení zařazuje hodnocené dodavatele do 4 skupin podle jejich 

dosaţených výsledků v rámci určeného období (viz kapitola 6.1.3). Na základě dosaţeného 

hodnocení lze pro jednotlivé skupiny doporučit následující formu spolupráce a řešení 

případných problémů: 

1. Bezproblémový dodavatel (0,89 – 1) 

Pokud hodnocený dodavatel svými dosaţenými výsledky bude zařazen do této 

kategorie, znamená to jeho dobré výsledky v rámci obchodního vztahu. Jde o 

bezproblémového dodavatele, který splňuje téměř všechny stanovené podmínky. U takových 

dodavatelů není nutno přijímat ţádná opatření. 

2. Dodavatel s připomínkami (0,77 – 0,88) 

Dodavatelé z této kategorie plní většinu všech poţadavků. Nedostatky, které budou 

v rámci systému hodnocení výkonnosti nalezeny, by měly být řešeny formou zvýšené 

komunikace. Je třeba jasně definovat problémovou oblast a dohodnout se s dodavatelem na 

nápravě. Postačí forma e-mailu od dodavatele, ţe přijal opatření, která povedou k nápravě. 

3. Dodavatel s výhradami (0,65 – 0,76) 

Dodavatel vykazuje výrazné nedostatky, pro další udrţení obchodních vztahů by měla 

být přijata závazná opatření. S dodavatelem by měl být dohodnut program nápravných kroků, 

které je schopen v krátké době realizovat. 

Po projednání s úsekem nákupu byl vytvořen dokument „Nápravný program“ (viz tab. 

14), který by měl obsahovat přehled uskutečněných opatření u dodavatelů s termíny plnění a 

odpovědnou osobou. Dodavatel musí prokázat uskutečnění těchto opatření. Pokud tak 

neúčinní, měl by útvar nákupu přijmout rozhodnutí o alternativním dodavateli.  

 

 

 

 

 

 



44 

 

Tab. 14 Nápravný program 

Nápravný program Pars Komponenty s.r.o. 

 

Název dodavatele: 

Problémová oblast: 

 
 

Odpovědná osoba:                                                    Dne: 

Dodavatel 

Způsob nápravy: 

Odpovědná osoba: 

 

 Termín nápravy:  

Dne:                                                                     Podpis: 

 

 
4. Nevyhovující dodavatelé (0 – 0,64) 

Dodavatelé vykazují jiţ takové nedostatky, ţe spolupráce s nimi můţe ohrozit samotný chod 

společnosti Pars Komponenty s.r.o. S dodavateli patřící do této skupiny by měla být ukončena 

spolupráce. Jestliţe se bude jednat o dodavatele skupiny „Speciální“, tedy pro společnost jen 

velmi obtíţně nahraditelné, je nutné s těmito projednat závaţnost situace a přijmout opatření 

odpovídající předchozí skupině dodavatelů („Dodavatel s výhradami“). 

c) Interní opatření k efektivnímu fungování systému hodnocení ve společnosti Pars 

komponenty s.r.o.  

Zavedení nového systému hodnocení výkonnosti dodavatelů bude vyţadovat určité 

změny v informačním systému a zodpovědnostech zainteresovaných zaměstnanců 

společnosti. Jde zejména o změny týkající se sledování vybraných kritérií výkonnosti 

dodavatelů: 

 u kritérií kvalita materiálu na vstupu, platební podmínky, dodání dle podmínek 

DDU, komunikace, zaveden QMS a EMS není nutné provádět zásahy do 
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informačního systému společnosti, tato kritéria jiţ byla součástí starého systému 

hodnocení výkonnosti dodavatelů; 

 v případě kritéria spolehlivost dodávek je nutná změna v informačním systému – 

zainteresovaní pracovníci musí striktně dodrţovat tato pravidla: 

o zapisovat veškeré změny o dodávkách do informačního systému 

(pracovníci oddělení MTZ), 

o při přijetí dodávky okamţitě tuto dodávku do informačního systému 

zavést s datem přijetí (pracovníci příjmu materiálu) – u minulého 

systému docházelo k pozdnímu zápisu do informačního systému, coţ 

způsobovalo neobjektivní hodnocení; 

 kritéria kvalita materiálu ve výrobě a značení dodávek budou zavedena do 

informačního systému nově. Aby se tato kritéria mohla sledovat, je zapotřebí určit 

zodpovědné pracovníky ve výrobě a skladech přijmu materiálů, které budou 

poţadované údaje do informačního systému navádět. Je nutno tyto pracovníky 

příslušně proškolit. Dále u kritéria kvalita materiálu ve výrobě je nutné rozšířit 

stávající reklamační protokol o toto kritérium, aby se dále odlišit od kritéria kvalita 

materiálu na vstupu. 

 kritérium rychlost řešení reklamací je zavedeno ve společnosti rovněţ nově. Je 

nutné, aby zainteresovaní zaměstnanci respektovali tyto pravidla:  

o datum vystavení musí odpovídat datu sdělení reklamace dodavateli 

(pracovníci oddělení MTZ), 

o při přijetí opravené či nové dodávky ji okamţitě do informačního 

systému zavést (pracovníci příjmu materiálu)  

 kritéria flexibilita a reakce na poptávku jsou spolu s kritériem komunikace 

subjektivními kritérii, u nichţ záleţí na zkušenostech pracovníků nákupu s jejich 

dodavateli. Tato dvě kritéria budou zavedena nově. Zaměstnanci nákupu jiţ byli 

s těmito kritérii a způsobem jejich hodnocení seznámeni. 

 u kritérií spolehlivost dodávek a značení dodávek budou vytvořeny pomocné 

tabulky, ve kterých budou uvedeny všechny dodávky (včetně přesně uvedených 

neshod). Tabulky pomůţou pracovníkům nákupu při sdělovaní nedostatků 

dodavatelům (např. o kolik dnů byla dodávky zpoţděna). 
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7 Závěr 

V dnešní nelehké ekonomické době je snahou všech podniků sniţovat veškeré 

náklady, aby v boji o zákazníky měly konkurenční výhodu. Zefektivněním nákupního procesu 

tuto konkurenční výhodu získáme, není však jednoduché vyhovujícího stavu dosáhnout. Je 

nutné, aby všechny zúčastněné úseky společnosti pracovaly ve vzájemné symbióze.  

Správné hodnocení výkonnosti dodavatelů nám ukáţe moţnou cestu ke zlepšení, 

vhodně zvolení dodavatelé kladně ovlivní celý následující proces výroby. Pokud se jedná o 

výrobní organizaci, nebude docházet k pozdním dodávkám, problémům s jakostí, špatné 

komunikaci.  

Byla provedena analýza současného stavu systému hodnocení dodavatelů a 

identifikovány nedostatky tohoto systému. Ty se vyznačují vysokou mírou subjektivity a mají 

pouze vnitřní vyuţití (výsledky nejsou sdělovány dodavatelům). Byl navrţen nový systém 

hodnocení výkonnosti dodavatelů, který je objektivnější a komplexnější. Vybrána byla nová 

kritéria, jejichţ významnost byla určena pomocí Saatyho metody. Návrh hodnocení 

dodavatelů je zaloţen na metodě vzdálenosti od fiktivní varianty. Funkčnost nového systému 

hodnocení výkonnosti byla úspěšně prokázána na pilotním projektu, kde se hodnotili vybraní 

dodavatelé. 

K tomu, aby společnost dále rozvíjela vztahy se svými dodavateli je nutná bliţší 

spolupráce s vybranými skupinami dodavatelů. Tyto skupiny byly v diplomové práci 

identifikovány. Je důleţité, aby společnost Pars Komponenty, s.r.o. s těmito dodavateli měla 

v budoucnu snahu vytvořit vzájemně prospěšné partnerství. Prvním předpokladem vzniku 

takového vztahu je oboustranná komunikace. Je nezbytně nutné sdělovat hodnoceným 

společnostem výsledky hodnocení výkonnosti. Jestliţe hodnocené společnosti neznají 

výsledek hodnocení, tak zároveň nemohou znát své nedostatky, které lze v mnoha případech 

jednoduše odstranit. Dalším přiblíţením partnerství je provádění zákaznického auditu u 

vybraných klíčových dodavatelů. 

Aby se společnost mohla posunout výše ve svých vztazích s dodavateli, je nezbytně 

nutná co nejrychlejší implementace nového systému hodnocení výkonnosti dodavatelů. Je 

rovněţ důleţité seznámit a zaškolit všechny pracovníky, kterých se nový systém hodnocení 

týká, s novými procesy, jichţ jsou součástí. Musí si uvědomit, ţe jsou prvky tohoto procesu, 
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který má pomoci ke zkvalitnění spolupráce s dodavateli. Poté je moţno budovat partnerství 

s vybranými klíčovými dodavateli.  

Jsem přesvědčen, ţe pokud budou všichni zainteresovaní pracovníci společnosti Pars 

Komponenty s.r.o. dodrţovat doporučení, která jim byla s novým systémem hodnocení 

výkonnosti dodavatelů dána, je jen otázkou krátkého času vybudování partnerství s klíčovými 

dodavateli, jenţ bude vést k vzájemnému prospěchu. 
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9 Seznam zkratek 

 

MTZ  materiálově – technické zabezpečení 

ŘKJ  řízení a kontrola jakosti 

QMS  systém řízení jakosti 

EMS  systém environmentálního managementu  

DDU  delivered duty unpaid (z angličtiny) - s dodáním clo neplaceno, mezinárodní 

doloţka Incoterms 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zkratka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dolo%C5%BEka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Incoterms
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Příloha 1 Organizační struktura společnosti Pars Komponenty, s.r.o. 
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Příloha 2 Minulá kritéria hodnocení dodavatelů 

Ukazatel Stupnice hodnocení – body 

Termín hodnocení
*) 

k  

31.03.08 

k  

30.06.0

8 

k 

30.09.08 

k 

31.12.08 

ja
k
o
st

 % reklamací 

k objemu 

nákupu 

0 % 50 

    

nad 0 % do 5 % vč. 40 

nad 5 % do 10 % vč. 30 

nad 10 % do 15 % vč. 20 

nad 15 % 0 

sy
st

ém
 

dodrţování  

legislativy 

dodavatel dodrţuje platnou legislativu EMS 

a nezpůsobil společnosti havárii v oblasti 

ţivotního prostředí 
15 

    
dodavatel nedodrţuje platnou legislativu EMS 

nebo způsobil společnosti havárii v oblasti 

ţivotního prostředí 
0 

stav 

zaveden QMS 5 

    zaveden EMS 5 

systémy nejsou zavedeny 0 

fa
k
tu

ra
 

platební 

podmínky 

faktura – splatnost nad 30 dnů 30 

    
faktura – splatnost do 30 dnů 8 

platba k termínu dodání, hotovost 2 

záloha 0 

d
o
d
áv

k
y

 termíny 

dodávek 

nad 89 do 100 bodů 50 

    

nad 79 do 89 bodů vč. 40 

nad 71 do 79 bodů vč. 30 

nad 61 do 71 bodů vč. 20 

pod 61 bodů vč. 0 

zabezpečení 

přepravy 

ano 15 
    

ne 0 

k
o
m

u
n
i

k
ac

e
 

přístup k jednání  

mimořádné vstřícný 10 

    průměrný 5 

neuspokojivý 0 

KATEGORIE 

 BODY      

 KATEGORIE      

 Hodnotil      

 Dne      
 

Podmínky hodnocení 

způsobilý A = 141 – 180 

způsobilý s výhradami B = 91 – 140 

nezpůsobilý C = 0 – 90 
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Příloha 3 Postup tvorby návrhu systému hodnocení dodavatelů 
 

Vstupní předpoklady: 

 

 komplexnost – zohlednění hledisek všech zainteresovaných útvarů, 

 objektivizace – maximální objektivizace subjektivních názorů zainteresovaných stran, 

 „administrativní“ nenáročnost – volba omezeného okruhu klíčových kritérií a 

maximalizace vyuţití údajů z informačního systému společnosti. 

 

Průběh tvorby návrhu: 

 

1. Základní výběr kritérií 

 

Vstupní informace: 

 stávající systém hodnocení, 

 seznam doporučených kritérií, 

 předběţný výběr úseku MTZ. 

 

Postup: 

 u kaţdého z doporučených kritérií je nutné rozhodnout, zda jej zařadit či nikoli, a to na 

základě stupnice: určitě ano, moţná ano, určitě ne, 

 v případě výběru kritéria dále: 

o odhadnout dopady na společnost, 

o určit jednotku měření (se snaho o co nejvyšší vyuţití objektivních údajů, tj. 

nikoli subjektivně stanovených bodových stupnic), 

o vymezit krajní hodnoty, 

 

Nutnost spolupráce: 

 úsek MTZ, 

 ekonomický úsek, 

 oddělení IT, 

 výrobní úsek, 

 technický úsek, 

 oddělení ŘKJ. 

 

Forma: 

 řízená diskuse. 

 

2. Určení významnosti kritérií 

 

Vstupní informace: 

 výstup z předchozí etapy. 

 

Postup: 

 porovnání kritérií ve dvojicích podle následujícího systému: rovnocenná, slabě 

preferováno, silně preferováno, velmi silně preferováno, absolutně preferováno. 

 

Nutnost spolupráce: 

 uţší tým dle dohody v rámci předcházející etapy. 
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Forma: 

 řízená diskuse. 

 

3. Výpočet vah kritérií a konečný výběr kritérií 

 

Vstupní informace: 

 výstupy z předchozích etap. 

 

Postup: 

 výpočet vah, 

 rozhodnutí o zařazení kritérií s nejniţší vahou. 

 

Nutnost spolupráce: 

 uţší tým dle dohody v rámci předcházející etapy. 

 

Forma: 

 výpočet vah Saatyho metodou, 

 projednání výsledku se zástupci společnosti. 

 

4. Návrh systému hodnocení 

 

Vstupní informace: 

 výstupy z předchozích etap 

 hodnocení vybraných dodavatelů podle stávajícího systému. 

 

Postup: 

 příprava aplikace v MS Excel, 

 hodnocení vybraných dodavatelů navrţeným systémem, 

 porovnání výsledků stávajícího a navrţeného hodnocení. 

 

Nutnost spolupráce: 

 uţší tým dle dohody v rámci předcházející etapy. 

 

Forma: 

 návrh systému metodou vzdálenosti od fiktivní varianty, 

 projednání výsledku se zástupci společnosti. 

 

5. Pilotní projekt 

 

Vstupní informace: 

 výstupy z předchozích etap 

 hodnocení vybraných dodavatelů podle nového systému. 

 

Postup: 

 příprava aplikace v MS Excel, 

 hodnocení vybraných dodavatelů navrţeným systémem, 

 

Forma: 
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 ověření navrţeného systému 

 projednání výsledku se zástupci společnosti. 

 

6. Převedení navrženého hodnocení do informačního systému společnosti 

 

Vstupní informace: 

 navrţený systém hodnocení dodavatelů. 

 

Postup: 

 začlenění aplikace MS Excel do informačního systému nebo vytvoření speciální 

aplikace v K2. 

 

Nutnost spolupráce: 

 oddělení IT. 

 

Forma: 

 oddělení IT ve vlastní reţii. 

 

Časová náročnost realizovaných činností: 

 

 kaţdá etapa bude probíhat samostatně – bude nutné provést jedno setkání s celým 

týmem a tři setkání s omezeným okruhem zástupců společnosti, 

 pro zpracování výstupů kaţdé etapy je zapotřebí 3 dnů, 

 konkrétní časový harmonogram je tedy závislý na časových moţnostech všech 

zainteresovaných stran. 
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Příloha 4 Podklady pro stanovení vah kritérií 
 

Při stanovení vah se jednotlivá kritéria vzájemně porovnávají v párech dle následujícího schématu: 

 

1 – Ki a Kj jsou rovnocenné 

3 – Ki je mírně preferováno před Kj 

5 – Ki je poměrně silně preferováno před Kj 

7 – Ki je výrazně preferováno před Kj 

9 – Ki je jednoznačně preferováno před Kj 

 

Příklad stanovení: 

 

K1 (Kvalita materiálu na vstupu) x K2 (Kvalita materiálu ve výrobě): 

 

Kterého dodavatele vyberete? Toho, který dodává materiál s minimem neshod odhalených na vstupu, ale velkým počtem neshod odhalených ve 

výrobě nebo dodavatele s velkým počtem neshod odhalených na vstupu, ale s minimem neshod odhalených na vstupu? 

 

Moţné odpovědi: 

 

a) Je to jedno: kritéria jsou rovnocenná, tj. hodnota ve výši 1 

b) Trochu lepší je dodavatel 1 (2): preferuje se K1 (K2) ve výši 3, případně 2 nebo 4 

c) Lepší je dodavatel 1 (2): preferuje se K1 (K2) ve výši 5, případně 4 nebo 6 

d) Mnohem lepší je dodavatel 1 (2): preferuje se K1 (K2) ve výši 7, případně 6 nebo 8 

e) Jednoznačně lepší je dodavatel 1 (2): preferuje se K1 (K2) ve výši 9, případně 8 

 

K1: Kvalita materiálu na vstupu 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K2: Kvalita materiálu ve výrobě 

K1: Kvalita materiálu na vstupu 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K3: Spolehlivost dodávek 

K1: Kvalita materiálu na vstupu 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K4: Dodání dle podmínek DDU 

K1: Kvalita materiálu na vstupu 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K5: Značení dodávek 

K1: Kvalita materiálu na vstupu 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K6: Flexibilita dodavatele 

K1: Kvalita materiálu na vstupu 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K7: Komunikace 

K1: Kvalita materiálu na vstupu 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K8: Rychlost řešení reklamací 
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K1: Kvalita materiálu na vstupu 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K9: Reakce na poptávku 

K1: Kvalita materiálu na vstupu 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K10: Platební podmínky 

K1: Kvalita materiálu na vstupu 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K11: Zaveden QMS 

K1: Kvalita materiálu na vstupu 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K12: Zaveden EMS 

K2: Kvalita materiálu ve výrobě 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K3: Spolehlivost dodávek 

K2: Kvalita materiálu ve výrobě 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K4: Dodání dle podmínek DDU 

K2: Kvalita materiálu ve výrobě 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K5: Značení dodávek 

K2: Kvalita materiálu ve výrobě 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K6: Flexibilita dodavatele 

K2: Kvalita materiálu ve výrobě 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K7: Komunikace 

K2: Kvalita materiálu ve výrobě 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K8: Rychlost řešení reklamací 

K2: Kvalita materiálu ve výrobě 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K9: Reakce na poptávku 

K2: Kvalita materiálu ve výrobě 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K10: Platební podmínky 

K2: Kvalita materiálu ve výrobě 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K11: Zaveden QMS 

K2: Kvalita materiálu ve výrobě 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K12: Zaveden EMS 

K3: Spolehlivost dodávek 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K4: Dodání dle podmínek DDU 

K3: Spolehlivost dodávek 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K5: Značení dodávek 

K3: Spolehlivost dodávek 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K6: Flexibilita dodavatele 

K3: Spolehlivost dodávek 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K7: Komunikace 

K3: Spolehlivost dodávek 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K8: Rychlost řešení reklamací 

K3: Spolehlivost dodávek 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K9: Reakce na poptávku 

K3: Spolehlivost dodávek 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K10: Platební podmínky 

K3: Spolehlivost dodávek 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K11: Zaveden QMS 

K3: Spolehlivost dodávek 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K12: Zaveden EMS 

K4: Dodání dle podmínek DDU 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K5: Značení dodávek 

K4: Dodání dle podmínek DDU 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K6: Flexibilita dodavatele 

K4: Dodání dle podmínek DDU 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K7: Komunikace 

K4: Dodání dle podmínek DDU 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K8: Rychlost řešení reklamací 

K4: Dodání dle podmínek DDU 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K9: Reakce na poptávku 

K4: Dodání dle podmínek DDU 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K10: Platební podmínky 

K4: Dodání dle podmínek DDU 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K11: Zaveden QMS 

K4: Dodání dle podmínek DDU 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K12: Zaveden EMS 
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K5: Značení dodávek 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K6: Flexibilita dodavatele 

K5: Značení dodávek 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K7: Komunikace 

K5: Značení dodávek 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K8: Rychlost řešení reklamací 

K5: Značení dodávek 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K9: Reakce na poptávku 

K5: Značení dodávek 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K10: Platební podmínky 

K5: Značení dodávek 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K11: Zaveden QMS 

K5: Značení dodávek 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K12: Zaveden EMS 

K6: Flexibilita dodavatele 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K7: Komunikace 

K6: Flexibilita dodavatele 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K8: Rychlost řešení reklamací 

K6: Flexibilita dodavatele 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K9: Reakce na poptávku 

K6: Flexibilita dodavatele 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K10: Platební podmínky 

K6: Flexibilita dodavatele 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K11: Zaveden QMS 

K6: Flexibilita dodavatele 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K12: Zaveden EMS 

K7: Komunikace 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K8: Rychlost řešení reklamací 

K7: Komunikace 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K9: Reakce na poptávku 

K7: Komunikace 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K10: Platební podmínky 

K7: Komunikace 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K11: Zaveden QMS 

K7: Komunikace 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K12: Zaveden EMS 

K8: Rychlost řešení reklamací 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K9: Reakce na poptávku 

K8: Rychlost řešení reklamací 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K10: Platební podmínky 

K8: Rychlost řešení reklamací 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K11: Zaveden QMS 

K8: Rychlost řešení reklamací 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K12: Zaveden EMS 

K9: Reakce na poptávku 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K10: Platební podmínky 

K9: Reakce na poptávku 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K11: Zaveden QMS 

K9: Reakce na poptávku 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K12: Zaveden EMS 

K10: Platební podmínky 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K11: Zaveden QMS 

K10: Platební podmínky 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K12: Zaveden EMS 

K11: Zaveden QMS 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K12: Zaveden EMS 

 

 

 



59 

 

Příloha 5 Výsledné pořadí významnosti kritérií 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sij K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 si Pořadí 

K1 1 7 6 7 7 6 8 8 8 5 8 8 2,023E+09 1 

K2 0,14286 1 5 6 6 5 7 7 7 4 7 7 8643600 2 

K3 0,16667 0,2 1 4 3 2 5 4 5 2 3 3 1440 4 

K4 0,14286 0,16667 0,25 1 1 0,2 3 0,125 0,14286 0,11111 0,2 0,2 2,834E-07 11 

K5 0,14286 0,16667 0,33333 1 1 0,2 1 0,14286 0,16667 0,11111 0,2 0,2 1,68E-07 12 

K6 0,16667 0,2 0,5 5 5 1 8 2 5 1 3 3 300 5 

K7 0,125 0,14286 0,2 0,33333 1 0,125 1 0,16667 0,5 0,125 0,5 0,5 3,875E-07 10 

K8 0,125 0,14286 0,25 8 7 0,5 6 1 2 2 1 1 3 6 

K9 0,125 0,14286 0,2 7 6 0,2 2 0,5 1 0,25 2 2 0,03 7 

K10 0,2 0,25 0,5 9 9 1 8 0,5 4 1 7 7 1587,6 3 

K11 0,125 0,14286 0,33333 5 5 0,33333 2 1 0,5 0,14286 1 1 0,0070862 8 

K12 0,125 0,14286 0,33333 5 5 0,33333 2 1 0,5 0,14286 1 1 0,0070862 8 
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Příloha 6 Způsob stanovení krajních hodnot 

 

Pořadí významnosti Ki xi* Krajní hodnoty xif =xi
o
 v1 v2 v3 D1 D2 D3 

1 K1 100 85 0 0,15 0,15 0,15 0,15384615 0,111154 0 

2 K2 100 95 0 0,14 0,14 0,14 0,14102564 0,127276 0 

3 K10 60 30 0 0,13 0,13 0,13 0,12820513 0,032051 0 

4 K3 100 70 0 0,12 0,12 0,12 0,11538462 0,056538 0 

5 K6 5 1 1 0,10 0,10 0,10 0,1025641 0 0 

6 K8 100 70 0 0,09 0,09 0,09 0,08974359 0,043974 0 

7 K9 5 1 1 0,08 0,08 0,08 0,07692308 0 0 

8 K5 100 90 0 0,06 0,06 0,06 0,06410256 0,051923 0 

9 K4 1 0 0 0,05 0,05 0,05 0,05128205 0 0 

10 K7 5 1 1 0,04 0,04 0,04 0,03846154 0 0 

11 K11 1 0 0 0,03 0,03 0,03 0,02564103 0 0 

12 K12 1 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01282051 0 0 

           1 0,65 0 
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Příloha 7 Postup hodnocení 

Bezproblémový dodavatel  0,89 - 1,00 

Dodavatel s připomínkami  0,77 - 0,88 

Dodavatel s výhradami   0,65 - 0,76 

Nevyhovující dodavatel   0 - 0,64 

          di pro varianty:   

Pořadí 
významnosti 

Ki xi* xif =xi
o
 v1 v2 v3 v4 D1 D2 D3 D4 

1 K1: Kvalita materiálu na vstupu 100 0 0,20 0,22 0,20 0,20 0,1960596 0,219696 0,2 0,2 

2 K2: Kvalita materiálu ve výrobě 100 0                 

3 K10: Platební podmínky 60 0 0,18 0,19 0,18 0,18 0,1 0,048611 0,1 0,1 

4 K3: Spolehlivost dodávek 100 0 0,16 0,17 0,16 0,16 0,12128496 0,142913 0,119097 0,150312 

5 K6: Flexibilita dodavatele 5 1 0,13 0,14 0,13 0,13 0,13333333 0,078125 0,075 0,075 

6 K8: Rychlost řešení reklamací 100 0                 

7 K9: Reakce na poptávku 5 1 0,11   0,11 0,11 0,0625   0,111111 0,111111 

8 K5: Značení dodávek 100 0                 

9 K4: Dodání dle podmínek DDU 1 0 0,09 0,11 0,09 0,09 0,08888889 0,111111 0,088889 0,088889 

10 K7: Komunikace 5 1 0,07 0,08 0,07 0,07 0,06666667 0,083333 0,066667 0,066667 

11 K11: Zaveden QMS 1 0 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04444444 0,055556 0,044444 0,044444 

12 K12: Zaveden EMS 1 0 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02222222 0 0 0,022222 

       dj 0,91 0,86 0,9 0,93 
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