
 
 
 



  

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 



  

Abstrakt: Efektivitu nákupního procesu výrazným způsobem ovlivňuje silně turbulentní 

tržní prostředí, hyperkonkurence a v neposlední řadě také světová ekonomická krize. 

Důležitým faktorem je systém hodnocení dodavatelů. V průběhu realizace dodávek nebo 

v pravidelných intervalech je nezbytné shromažďovat a vyhodnocovat údaje o naplňování 

dohodnutých parametrů. Pravidelné hodnocení dodavatelů může pro firmu v dlouhodobém 

horizontu znamenat velký přínos. Práce se zabývá rozborem možností hodnocení 

dodavatelů. Zvláštní pozornost je věnována metodám vícekriteriálního rozhodování 

v procesech výběru a hodnocení dodavatelů.    

Klí čová slova: dodavatel, měření, kvalita, vícekriteriální, porovnání 
 

Abstract: The purchasing process efficiency is significantly influenced by turbulent 

market environment, hyper-competition and, recently, by the world economic crisis as 

well. The supplier evaluation system represents an important factor. It is necessary to 

gather and evaluate data relevant to the fulfilment of the agreed parameters during the time 

the products are delivered or in periodic intervals. Periodic evaluation of the suppliers can 

provide a great benefit to the company in the long run. The Thesis is focused on the 

options of suppliers evaluation. Special attention is devoted to the methods of multi-criteria 

decision-making in processes dealing with the selection and evaluation of the suppliers.   

Key words: supplier, measurement, quality, multi-criteria, comparison 
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1. ÚVOD 
 

Nákup patří v současné době mezi nejdůležitější podnikové aktivity. Jeho úspěšné 

fungování je závislé na striktním vymezení funkcí a úkolů, které je zajišťují, na způsobu 

řešení vztahů s vnitřním a vnějším okolím, na používaných formách a metodách v řídících 

a hmotných procesech nákupu a v neposlední řadě na účinnosti ekonomické stimulace 

úvaru nákupu jako celku i jeho jednotlivých pracovníků. Relativní nedostatek zdrojů 

znamená z hlediska podnikových činností nutnost respektovat principy hospodárnosti. To 

platí i pro zajišťování vstupních materiálů. Požadované pokrytí potřeb podniku co do 

kvantity, jakosti a času musí být realizováno při minimálních nákladech a současně musí 

být zajištěno pokrytí potřeb v požadovaném množství a čase. [9] 

Význam efektivity nákupního procesu výrazným způsobem ovlivňuje silně turbulentní 

tržní prostředí, hyperkonkurence a v poslední době také světová ekonomická krize. Jestliže 

se výrobnímu podniku nepodaří nakoupit materiálové vstupy za kvalitní ceny, může se 

ještě před začátkem samotné výroby vyloučit z tržního soupeření. Obchodní úspěch 

společnosti je tedy již na samotném začátku determinován efektivitou nákupu. Bohužel 

v podmínkách České republiky se význam a důležitost nákupních procesů stále značně 

podceňuje. Vedení řady českých firem stále bohužel je více zahleděno do zvyšování 

efektivity prodeje, který je avšak vysoce závislý na kvalitním nákupu. Pokud se podnik 

díky špatně fungujícím nákupním procesům není schopen dostat na konkurenční cenu, jsou 

výsledky vynaloženého úsilí v oblasti prodeje velmi malé. Zároveň si je však nutné 

uvědomit, že nelepší cena neznamená vždy cenu nejnižší. Firma s nejnižší cenou možná 

nenabízí požadovanou kvalitu a služby. Nákup nejakostního materiálu muže znamenat 

dodatečné náklady, které se projeví při problémech ve výrobním procesu. Cílem je tedy 

zajištění nejvyšší hodnoty zboží splňujícího všechny důležité požadavky za co nejnižší 

nákupní cenu.     

Jedním ze základních aspektů kvalitního řízení nákupních procesů, je metodika hodnocení 

dodavatelů. Opět je nutno zmínit, že v tuzemských podmínkách je tato problematika 

značně podceňována. Z oblasti řízení jakosti je velmi známé tvrzení o tom, že co je možné 

měřit, můžeme také zlepšovat. Toto platí pro procesy zlepšování nákupních procesů více 

než kde jinde. Nákupní rozhodnutí ovlivňují faktory jako jsou podmínky dodávek, jakost, 

množství, cena, čas a další. Všechny tyto faktory ovlivňují naplnění cílů nákupu, které 

mohou například být: snížení nákupních nákladů, snížení nákupního rizika, zvýšení 

flexibility nákupu, zvýšení jakosti nákupu. Již vzhledem k širokému spektru sledovaných 
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kritérií, při současném stavu kdy nabídka výrazně převyšuje poptávku, je nesmírně důležité 

neustále hodnotit a prověřovat své dodavatele. I nejlepší obchodní strategie může být 

zmařena v případě, že bude vybrán naprosto nekompetentní dodavatel.  

Pro jejich hodnocení jsou v současné době často používány velmi triviální metody. Cílem 

práce je posoudit možnosti hodnocení dodavatelů, ale také identifikovat důležité aspekty 

nákupního procesu. Zvláštní pozornost je pak v práci věnována možnostem aplikace 

metody vícekritériálního rozhodování při výběru dodavatelů.        
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2. ZÁKLADNÍ ASPEKTY SOU ČASNÉHO NÁKUPU 
 

Nákup patří mezi nejdůležitější podnikové aktivity a představuje funkční činnost podniku, 

kterou začíná transformační proces. Nákupem označujeme všechny činnosti podniku, které 

mají za cíl získání hmotných i nehmotných vstupů do podniku. V širším slova smyslu lze 

nákup podniku charakterizovat jako soubor činností podniku souvisejících se stanovením 

potřeb materiálových zdrojů na zabezpečení předmětu činnosti podniku spojených s jejich 

obstaráváním, dopravou, příjmem, distribucí vstupů (jako je skladové hospodářství), řízení 

zásob a případnou jejich úpravou před předáním do výroby, kontrolou a reklamací 

nekvalitních vstupů. [9]  

Těmito činnostmi jsou zabezpečovány materiálové vstupy do reprodukčního procesu 

v požadovaném množství, kvalitě, sortimentu a čase, s respektováním kritéria optimálnosti 

v podobě minima nákladů, vyplývajících z procesu obstarání a skladování materiálů.   

Nositelem funkce nákupu je obvykle útvar nákupu. Úspěšné fungování tohoto útvaru pak 

závisí na správném a přesném vymezení jemu svěřených úkolů, na vymezení a způsobu 

řešení vztahů s vnitřním a vnějším okolím, na používaných formách a metodách řízení 

procesu nákupu a v neposlední řadě na účinnosti ekonomické stimulace pracovníků.[9]  

Pokud hovoříme o základních funkcích útvaru nákupu podniku je nejdůležitější efektivní 

zabezpečení předpokládaného průběhu základních, pomocných a obslužných výrobních i 

nevýrobních procesů, surovinami, materiálem a výrobky, ale také službami a to 

v potřebném množství, sortimentu a kvalitě, času a místě. Pokud máme tohoto dosáhnout 

je nutné (upraveno dle [8]):  

� Co nejpřesněji a včas zajišťovat budoucí předpokládané potřeby materiálu. 

� Systematicky zjišťovat a volit optimální zdroje pro uspokojení těchto potřeb. 

� Úplně a včas projednávat a uzavírat smlouvy o ekonomicky efektivních dodávkách, 

trvale sledovat jejich realizaci, projednávat vzniklé změny v potřebách, jakož i 

případné odchylky v dodávkách.  

� Systematicky sledovat a regulovat stav zásob a zabezpečovat jejich co 

nejefektivnější využití.  

� Pružně realizovat operativní zásahy v případě, že by bylo ohroženo uspokojení 

vnitropodnikových potřeb.  

� Systematicky pečovat o zajištění odpovídající kvality nakupovaných materiálů.  
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� Zabezpečit odpovídající efektivní fungování materiálně technické základny nákupu, 

především skladového hospodářství, dopravy a ostatních logistických procesů při 

realizaci materiálových toků.  

� Vytvářet, zdokonalovat odpovídající informační systém pro řízení nákupního 

procesu.  

� Systematicky zabezpečovat personální, organizační, metodický a technický rozvoj 

jak řídících, tak hmotných procesů. 

� Zajistit aktivní servisní uskutečňování přípravy, výdeje a přísunu materiálu na 

místa potřeby (jde například o dělení, prvotní a povrchovou ochranu materiálu, jeho 

výstupní úpravu, kompletaci, vytváření optimálních manipulačních jednotek, 

uskutečňování doplňkových dopravních a manipulačních služeb, poskytování 

materiálového poradenství.   

   

Pokud máme hovořit o cílech nákupu v nejobecnější rovině, jedná se o činnosti, kterými 

bychom chtěli dosáhnout v budoucnu určitého stavu. Nákupní procesy však musí probíhat 

v synergii s dalšími vnitropodnikovými procesy. Jestliže hovoříme o tom, že jedním 

z nejzákladnějších cílů nákupu je uspokojování potřeb, je toto možné realizovat více 

způsoby. Nesnazší cesta je pořízení daného výrobku, dílu, součástky formou nákupu. Často 

se ovšem setkáváme u výrobních podniků se situací, že poptávaná součást není 

v požadovaném čase dostupná nebo je její cena natolik vysoká, že se její nákup jeví jako 

vysoce neefektivní. V tomto případě je pak možné využít vlastních výrobních kapacit 

k uspokojení potřeby, pokud je podnik schopen výrobu technologicky realizovat. Jako 

hlavní cíle nákupu můžeme potom identifikovat: 

 

� Uspokojování potřeb. 

� Snižování nákupních nákladů. 

� Zvyšování jakosti nákupu. 

� Maximální míra omezení nákupního rizika. 

� Zvyšování flexibility nákupu. 

� Podpora nákupních cílů orientovaných na veřejné zájmy. 

� Podpora cílů v souvislosti s enviromentálním rozvojem. [8] 
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3. PROČ VYBÍRÁME DODAVATELE 

 

Výběr dodavatele je mimořádně důležitým, možno říct i dominantním případem 

rozhodování, které se ve značné míře dotýká nákupu (nákupního útvaru) každého podniku. 

Čím větší nákupní možnosti, čím více dodavatelů, tj. možností jak uspokojit 

vnitropodnikové potřeby, tím závažnější i obtížnější je toto rozhodování.[8] 

Současné silné tendence ke globalizaci trhu spolu se směnitelností měn podstatně rozšiřují 

možnosti získávat potřebný vstup. Rozhodování o dodavateli není jednoduché: je nutno 

brát v úvahu řadu kritérií, která se týkají celého marketingového nákupního mixu a dalších 

faktorů vnějších i vnitropodnikových. Kvalita volby má mimořádně závažný vliv na 

výsledky hospodaření každého podniku, v konečném důsledku pak závisí na realizaci cílů 

dlouhodobé strategie jeho rozvoje. Projevuje se v nákladech, zásobách i kvalitě a 

prodejnosti výrobků, a tím i nepřímo v zisku. Toto rozhodnutí nelze chápat jako 

rozhodování jednotlivého nákupce, je to rozhodování natolik závažné, že musí být 

záležitostí širšího týmu. Nelze je však ani chápat v příliš úzkém smyslu, jako prostý akt, 

který končí vyřčením ortelu o tom, komu firma zadá objednávku a uzavře s ním smlouvu. 

Rozhodování o dodavateli je proces, kterému předchází náročná fáze získávání poměrně 

rozsáhlého souborů informací a po němž následuje další komunikace s dodavatelem. I 

když je o dodavateli na základě uskutečněného výběrového řízení rozhodnuto, není možné 

přestat v hledání nových nákupních příležitostí. Konkrétní manažerské nákupní aktivity, 

které následují po výběru dodavatele a probíhají před vlastní realizaci dodávky, jsou někdy 

označovány jako operativní řízení nákupního procesu. Bezprostředními impulsy, podklady 

a obsahem operativního řízení nákupu jsou:  

 

- podrobná aktualizovaná predikce a specifikace budoucích potřeb podle 

jednotlivých vnitropodnikových spotřebitelů, materiálových položek a dodavatelů, 

redukovaných o stav zásob; 

- rozhodování o podmínkách dodávek a jejich vyjádření v objednávce; 

- projednání kontraktu (kupní smlouvy) s dodavatelem podle platných právních 

norem; 

- komunikace s dodavatelem a vnitropodnikovými spotřebiteli v mezidobí od 

potvrzení smlouvy do realizace dodávky. [8] 

 

 



 7 
 

Pochopitelně součástí výběru dodavatele není jen rozhodnutí od koho nakoupit, ale i 

rozhodnutí o podmínkách dodávek. Velmi klíčové je při tomto rozhodování výchozí 

kontakt s dodavatelem. Způsob kontaktu a jeho obsah do značné míry závisí na 

informacích, které o něm dosud máme. Při uskutečnění kontaktu, bez ohledu na formu 

(dopis, fax, telefon) je důležité vědět co chci, včas zachytit a posoudit reakci dodavatele, 

získat takové doplňující informace, aby bylo možno posoudit solidnost dodavatele a získat 

obraz o jeho managementu. Pro rozhodování jsou důležité aktuální informace o nákladech 

na pořízení dodávek od dodavatelů, kteří přicházejí v úvahu, jakož i o tom, jaké jsou 

předpoklady pro zvýšení hospodárnosti těchto dodávek. [9] 

Zásadním úkolem nákupce po vybrání dodavatele je vypracovat návrh objednávky. Jedná 

se ve své podstatě o závaznou objednávku u jednoho nebo více dodavatelských subjektů. 

Je nutné, aby objednávka obsahovala náležitosti, jenž jsou stanoveny zákonem, jakož i ty, 

na kterých se dohodnou obě strany. Klíčová pak zůstává technická specifikace výrobku, 

definování požadované kvality, určení náležitostí týkajících se formy a termínu dodání, 

ceny, platebních podmínek a dalších. Snížení administrativního zatížení pracovníků 

nákupu lze dosáhnout uzavíráním smluv, jenž zakládají dlouhodobější vztah, kdy se 

dodavatel zavazuje zásobovat firmu podle potřeb za dlouhodobou cenu po dobu ve 

smlouvě definovanou. Je nutné, aby dodavatel pro tyto účely udržoval adekvátní množství 

zásob a dodával z nich podle automaticky vygenerovaných objednávek odběratele. Nákup 

prováděný tímto způsobem vytváří úzké vazby mezi odběratelem a dodavatelem – 

dodavatel má pak jistotu dodávek bez hrozby konkurence, pokud nenastanou vážné důvody 

pro vypovězení smlouvy. [8] 

Nezanedbatelným aspektem je rozhodnutí o stanovení velikosti objednávky a její 

frekvence a tím vlastně determinování úrovně zásob a výše nákladů na nákupní proces. 

Všechna tato zásadní rozhodnutí je nutno vyhodnocovat z hlediska vlivu na finální 

výsledky podniku. Pokud hovoříme o velikosti objednávky je nutné zvažovat i další 

podmínky dodávek, například množstevní slevy. Zde je nutno rozhodnout a přesněji 

kvantifikovat, zda je výhodnější získat slevu za cenu zvýšení zásob, nebo zda držet 

velikost optimální výše objednávky.   
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4. VÝZNAM NÁKUPNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ 

 

Pro zdařilý průběh a úspěch vyjednávání s obchodním zástupcem dodavatele, který 

obvykle přichází velmi dobře informačně i psychologicky připraven, je důležité si 

uvědomit, co bude předmětem jednání (podmínky), a podmínky zpracovat například do 

jednoduché tabulky (tabulka č.1). Celý nákupní proces, je vždy otevřenou konfrontací mezi 

zástupcem dodavatele a pracovníkem provádějícím ve společnosti nákup. [1] 

 

 Podmínky Nabídka 

dodavatele 

Cíl nákupce Ohodnocení 

nákupcem 

Odhad 

hodnocení 

dodavatelem 

A Cena      

B Doprava / 

balení 

    

C Záruka     

D Platební 

podmínky 

    

E Penále za 

zpoždění 

    

F Zácvik 

pracovníků 

    

 

Tab.1 Příprava před obchodním jednáním [1] 

 

Z nabídky dodavatele je třeba dále doplnit konkrétní údaje a stanovit měřitelné (Kč, dny) 

cíle nákupu ke každé položce (podmínce). Pokud pracovníci provádějící nákup nemají před 

samotným jednáním ujasněné všechny priority, tak ve své podstatě nejsou schopni říct co 

od jednání očekávají. Vzhledem k tomu bude většinou výsledek jednání velmi diskutabilní.  

Pro vlastní odhad obtížnosti jednání je realizováno ohodnocení [1]: 

1 = neustoupit 

2 = téma pro vyjednávání 

3 = velký manévrovací prostor  

Tento odhad reprezentuje pohled pracovníka nákupu na jednotlivé aspekty hodnocení. 
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V matici, která bezprostředně navazuje na ohodnocení vstupních podmínek, lze stanovit 

předpokládanou obtížnost a následně cestu k dosažení cíle nákupu (tabulka č.2). 

 

NÁKUP 

DODAVATEL 

1 2 3 

1 V II I 

2 II IV II 

3 I II III 

 

Tab. 2 Matice obtížnosti jednání [1] 

 

Jednotlivá pole matice mají následující význam: 

 

I   - Pole snadných vyjednávání - Protože jeden z partnerů je nakloněn ústupkům 

(hodnocení 3), zatímco druhý (hodnocení 1) nikoliv. 

II  – Proveditelné vyjednávání - Protože oba partneři jsou otevřeni aktuální diskusi 

(hodnocení 2) v závislosti na postojích toho druhého. Snahou je vhodnými argumenty 

přimět partnera přehodnotit (3) svůj postoj a akceptovat Váš požadavek. Je však nutno 

postupovat opatrně a obezřetně, aby se partner nestal neústupným (hodnocení 1). 

III  – Žolík  -  Bod vyjednávání v němž jsou oba partneři připraveni ustoupit (hodnocení 3).   

IV  – Vzájemná výměna názorů - Pole v němž jsou partneři nakloněni diskusi.  

V –  Zamrznutí  - Představuje bod blokády, v němž nechce ustoupit (přinejmenším na 

počátku) žádný z partnerů.  

 

Postup vyjednávání: 

Vyjednávací postup můžeme ve zkratce shrnout do tří hlavních zásad: 

 

a) Vyjednávání by mělo probíhat s ohledem na vzrůstající stupeň složitosti 

jednotlivých podmínek. 

b) Je nutné se snažit, aby obchodní zástupce dodavatele nabídl ústupek jako první (v 

matici: levé dolní pole I, které dodavatel hodnotí 3 a nákup 1) 
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c) Pro úspěšné vyjednávání je potřeba předvídat vzájemné ústupky na základě 

principu výhra – výhra.  

 

4.1 Vyjednávací styly 

 

Výsledek vyjednávání je mnohdy závislý na vyjednávacím stylu partnera. Pro dosažení 

stanoveného cíle je potřebné uvědomit si nejen způsob vyjednávání partnera, ale i vlastní, 

jehož použitelnost musíme posuzovat v souvislostech vycházejících z postavení při 

jednání, předpokládaného cíle a stylu partnera. Obchodní vyjednávání je vždy v rovině 

konfrontace dvou stran a právě schopnost a forma vyjednávání je často rozdílovým prvkem 

na miskách vah. [1] 

Typologie obchodního zástupce můžeme identifikovat dle spolupráce a angažovanosti. 

Míra jejich vlivů určuje základních pět typologií (obrázek č.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Typologie obchodního zástupce [1] 

 

Metodický 

Je založen na úzkostlivém dodržování určitých osvědčených metod. Není inovativní. 

Soustřeďuje se pečlivě na přípravu dokumentace. V průběhu jednání se zásadně 

Angažovanost 

Spolupráce 

Metodický 

Kompromisní 

Rozhodný Ofenzivní 

Otevřený 
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soustřeďuje na technické a obchodní parametry produktu (ne na vztahy s partnery). Přesně 

realizuje svůj plán a pečlivě si zaznamenává průběh jednání. Zdržuje se sdělovat své 

mínění a odkládá přijetí konečného rozhodnutí. Rizikem tohoto stylu je upadnutí do rutiny 

a papírování. Toto může způsobit přijímání málo ambiciózních rozhodnutí. Může se 

změnit v byrokrata, který neustále zdokonaluje organizaci svých činností bez praktických 

efektů. Forma u něj převažuje nad obsahem.  

 

Otevřený 

Maximální orientace na vedení dialogu s partnerem. Živě komentuje (chválí, kritizuje) jeho 

průběh. Vytváří vztah plný intenzivních kontaktů. Respektuje postavení partnera 

(nevnucuje mu svůj úhel pohledu a podporuje hledání společných řešení). Snaží se o 

pozitivní atmosféru v průběhu jednání. Dává přednost dohodám s velmi rozhodnými a 

pevnými partnery. Často může docházet k přílišné důvěřivosti a někdy až k lehkovážnosti.. 

Hlavním rysem pak bezesporu je, že kontakty s partnery bývají nadřazeny cílům jednání.  

 

Rozhodný  

Opřen o logický úsudek, pečlivě si připravuje každé jednání. Domáhá se pečlivého 

vysvětlení všech podrobností. Usiluje o předvídání všech problematických situací, které 

mohou nastat, a přípravě řešení. Analyzuje všechny směry, kterými se jednání může ubírat. 

Svou připravenost využívá v průběhu jednání k plánovanému a důslednému dosahování 

svých cílů. Nezajímá se o mezilidské vztahy, a proto se nepouští do pocitových argumentů.  

Riziko spojené s tímto stylem je sklouznutí k autoritativnímu stylu, který může dlouhodobě 

působit jako překážka jednání. Může se snažit v průběhu jednání vyvíjet na partnera nátlak.  

 

Kompromisní 

Snaží se vyhnout konfliktním situacím s partnerem, protože jsou pro něj stejně důležité 

výsledky jako mezilidské vztahy. Během jednání je uvolněný, otevřený a rozvážný. 

Provádí analýzu průběhu jednání, což mu někdy umožňuje dosáhnout cílů, které si předem 

neurčil. Je ostražitý vyjednávač, který vždy důkladně promýšlí situace, před přijetím 

konečného rozhodnutí.  

Tento styl má sklony stát se manipulátorem. Hledání kompromisu za každou cenu může 

vést k pokusu využívat partnerových chyb a úskočných prostředků (klam, sliby) k dosažení 

vlastních cílů. Vyjednávání často končí nejasnými dohodami a smlouvami, které způsobují 

nejistotu partnerů. Pokouší se manipulovat lidmi.  
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Ofenzivní 

Orientuje se na vítězství v jednání. Předkládá silné argumenty a zdůrazňuje přínosy pro 

oba partnery. Dokáže využívat svou jistotu a sebevědomí v oblasti svých cílů a projevuje 

shovívavost v oblasti svých slabých stránek. Stanoví ambiciózní a zároveň realistické cíle, 

pro jejichž dosažení se angažuje v technické oblasti i ve sféře mezilidských vztahů. Je si 

vědom, že tento styl zvýší jeho šanci na získání úspěchu. Oceňuje, když jeho partner 

předkládá novátorská řešení prospěšná pro dosažení jeho cílů.  

Může stát domýšlivým a ješitným. Jeho cíle jsou potom ambicióznější a přímo úměrné 

jeho klesající schopnosti k ústupkům. Používá sofistikovaný jazyk, který oplývá 

uhlazenými pojmy, ale je prázdný. Nechápe realitu. Při vyjednávání má tendenci důvěřovat 

schopnostem partnera, což někdy vede k porážce. [1]  

 

5. PRŮBĚH ROZHOVORU S DODAVATELEM 

 

Průběh jednání s dodavatelem může mít následující strukturu (o jednání je dobré vždy 

pořizovat detailní zápis, který se může stát jedním ze zdrojů informací pro jeho hodnocení, 

viz dále): 

 

I. ZAHÁJENÍ 

Které slouží k přestavení partnerů (kdo jsem, co dělám, co reprezentuje firma). V této 

etapě se partneři snaží poznat navzájem toho druhého, a proto je dobré si vyžádat 

informace o podílu jednotlivých produktů na trhu, předpokládaném rozvoji firmy 

(strategický plán na tři až pět let), aktuálním finančním stavu (kondici), uskutečňovaných 

změnách. Po získání těchto informací je vhodné začít s projednáváním bodů, ve kterých se 

partneři shodují a upřesňovat „pohled“ obchodního zástupce na hodnocení jednotlivých 

položek ze vstupních podmínek vyjednávání.  

 

II. ŘEŠENÍ HLAVNÍHO TÉMATU SETKÁNÍ 

Mající za účel vedení rozhovoru vedoucího k dosažení cílů obou partnerů. Jednání lze 

přirovnat k šachové partii, kde jsou na strategické matici určena pole, na nichž jsou 

jednotlivé strany ochotny učinit ústupky, a je definována „vlastní dráha“ postupu 

jednání.[5] 
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III. KONTROLA VÝSLEDKŮ  

Logickým vyústěním celého průběhu vyjednávání je závěrečné shrnutí a potvrzení 

výsledků. Provádí jej ten z partnerů, který usoudil, že dosáhl svých cílů. Druhý partner má 

možnost souhlasit, mírně korigovat nebo připomínkovat tyto závěry.  

V případě, že nedošlo k uspokojivému dosažení cílů jedené nebo obou stran, je možné 

shrnout dosažené výsledky, pojmenovat sporné body a stanovit termíny pro jejich dořešení 

(termíny dalších jednání). [1] 

  

O průběhu jednání je nutné vést přesnou evidenci. Doklady o jednání mohou rovněž sloužit 

jako jeden z podkladů při hodnocení dodavatelů. V záznamech o jednání s dodavatelem je 

řada informací, které ještě nebyly smluvně stvrzeny, ale obě strany se na nich již společně 

domluvily. Jakékoliv změny v dohodnutých podmínkách, pokud nejsou vynuceny 

nestandardními okolnosti lze považovat jako nejakostní a mohly by se promítnout do 

systému hodnocení daného dodavatele.  

 

6. VÝBĚR A HODNOCENÍ DODAVATEL Ů  

 

Snad nejdůležitější činností osoby odpovídající za nákup v organizaci je výběr dodavatele, 

který je schopen splnit nejen technické, ale i obchodní a dodací požadavky na vstupující 

produkty. V průběhu realizace dodávek nebo v pravidelných intervalech je nezbytné 

shromažďovat a vyhodnocovat údaje o naplňování dohodnutých parametrů. Pravidelné 

hodnocení dodavatelů, může pro firmu v dlouhodobém horizontu znamenat velký přínos.  

Takto probíhá hodnocení dodavatelů, na které by měla navazovat komunikace o 

dosažených výsledcích v organizaci a případné seznámení dodavatele s jeho zařazením na 

seznam schválených dodavatelů a dosaženou úrovní. Pravidelně udržovaný seznam 

schválených dodavatelů slouží dále při jejich opakovaném výběru pro další dodávky a 

spolupráci. Správně používané hodnocení dodavatelů má poskytnout nákupu i 

managementu organizace dostatek objektivních informací sloužících k navázání 

partnerských, vzájemně výhodných vztahů. [9] 

Při výběru a hodnocení jsou pro jednotlivé dodavatele voleny způsoby, které maximálně 

objektivizují hodnocení, jsou jednoduché a reprodukovatelné. Hlavními ukazateli jsou 

jakost, termíny dodávek, služby a cena.  

Při hlubším zamyšlení nad jednotlivými hodnotícími parametry zjistíme, že lze definovat 

větší množství kritérií, které lze seřadit pro jednotlivé typy nakupovaných produktů podle 
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důležitosti. Pořadí buď stanovujeme intuitivně nebo pomocí technik týmové spolupráce 

(brainstorming).   

Možné základní nástroje pro analýzu výkonnosti dodavatele:  

a. metody grafické  (glyfy) 

b. hodnocení s využitím ukazatele významnosti (váhy) 

c. metody vícekriteriálního rozhododování. 

 

7. GRAFICKÉ METODY HODNOCENÍ VÝKONOSTI DODAVATEL Ů 

 

Plošný diagram je nástroj, který umožňuje snadné grafické porovnávání více-rozměrných 

proměnných, které obsahují tři a více prvků. Hodnoty všech prvků se vynášejí na osy. 

Počet os odpovídá počtu sledovaných prvků. Spojením takto vynesených hodnot dochází 

ke vzniku ohraničených ploch. Tvar těchto ploch dovoluje snadno porovnávat různé 

proměnné. Při sestavování plošných diagramů je nutné dbát na to, aby byla zachována 

měřítka na jednotlivých osách a také, aby byl každý systém os orientovaný stejně (zvolit 

jednotný systém orientace os; vyšší hodnoty od nebo ke středu). Klasickým příkladem 

plošného grafu je graf slunečních paprsků. U tohoto typu grafu jsou stupnice na 

jednotlivých osách uspořádány tak, že v jejich polovině leží průměrná hodnota daného 

prvku a další hodnoty jsou na stupnici rozděleny tak, aby celková délka osy právě 

odpovídala zvolenému sudému násobku směrodatné odchylky tohoto prvku. Použití tohoto 

diagramu je možné při porovnávání různých variant procesu, jako je právě hodnocení 

nejlepšího dodavatele.  

Metoda tedy umožňuje grafické znázornění celkové výkonnosti dodavatele. Mezi aktivity a 

hodnocené výstupy dodavatele můžeme zařadit například: cenu, termín dodání, jakost, 

služby. Každou kategorii můžeme snadno rozčlenit na detailnější aspekty. [2]  

U ceny můžeme hodnotit například: úroveň ceny s konkurencí, platební podmínky, 

množstevní slevy, akce. Všem hodnoceným oblastem můžeme přidělovat body podle 

výkonnosti dodavatele, tj. dodavatel se podrobně zabývá hodnoceným parametrem – 

výkonnost 5, dodavatel sledovaný parametr vůbec neřeší. Mezi těmito krajními mezemi 

jsou přirozeně další stupně hodnocení. Pěti bodová stupnice hodnocení výkonnosti 

dodavatelů se jeví jako výhodná. Výsledky jsou pak vyneseny do grafu (diagram glyf), 

který umožňuje rychlé a efektivní vyhodnocení celého procesu. Vyhodnocení grafu je 

možné ve své podstatě dvěma způsoby. První z nich spočívá v tom, že do grafu nakreslíme 

modelovou plochu minimálního požadavku na výkonnost dodavatele a porovnáváme ji 
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s jeho skutečnými dosaženými výsledky. Častější je pak možnost, kdy dochází 

k porovnávání jednotlivých dodavatelů v jednom grafu (příklad grafu ukazuje obrázek č.2).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Plošný graf v hodnocení dodavatelů 

 

8. HODNOCENÍ S VYUŽITÍM UKAZATELE VÝZNAMNOSTI  

 

Toto hodnocení je univerzálně použitelné pro všechny typy parametrů. Jednotlivému 

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

významnosti jednotlivého parametru). S využitím pomocné tabulky stanovíme úroveň 

bodového hodnocení jednotlivého parametru (lze přijmout i jinou bodovou škálu 1 -5, 

příklad ukazuje tabulka č.3). Největší problém této metody spočívá v systému nastavení 

vah. Význam vah pro jednotlivá kritéria může být pro pracovníky na různých pracovních 

pozicích zcela odlišný. Finanční ředitel a mistr výroby budou mít dosti odlišný pohled 

například na význam ceny nebo kvality dodávek.  

 

a 

b 

c 

d 

e f g 

h 

Dodavatel 1 
Dodavatel 2 
Minimální požadavky  
na výkonnost dodavatele 
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Počet bodů Charakteristika úrovn ě hodnoceného parametru 

Dodavatel splňuje vždy 3 

Např. nedošlo ani k jedinému případu zpoždění dodávky 

Dodavatel splňuje 2 

Např. došlo k ojedinělému zpoždění dodávky 

Dodavatel vykazuje nedostatky 1 

Např. opakovaně dochází ke zpoždění dodávek 

Dodavatel vykazuje závažné nedostatky 0 

Např. přes projednání nedostatků s dodavatelem dochází ke 

zpoždění dodávek.  

 

Tab.3 Bodové hodnocení jednotlivých parametrů [1] 

 

Stanovenou úroveň bodového hodnocení zapíšeme do následující tabulky (č.4), provedeme 

její vynásobení koeficientem (váha - která je určena na základě důležitosti posuzovaného 

parametru a v součtu dosahuje 100) a výsledky zapíšeme do tabulky jako „hodnocení 

parametru“. 

 

Parametr Úroveň bodového 

hodnocení 

Váha Hodnocení 

Jakost  3 40 120 

Termíny dodávek 2 30 60 

Služby 2 20 40 

Cena 3 10 30 

                                                                             ∑ = 100 

DODAVATEL ZAŘAZEN 

DO KATEGORIE: 

B ∑ = 250 

 

Tab. 4 Příklad hodnocení jednotlivých parametrů [1] 

 

V konečné fázi provedeme s využitím další tabulky zařazení dodavatele do kategorie na 

základě dosaženého celkového hodnocení (tabulka č.5).  
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Kategorie Dosažené hodnocení Charakteristika 

dodavatele 

A 270 – 300 Bezproblémový (není nutno 

přijímat opatření) 

B 240 – 269 Průměrný (nutno 

komunikovat o požadavcích)  

C 210 – 239 Problémový (je nutno 

přijmout opatření) 

 

Tab. 5 Systém vyhodnocení získaných bodů pro jednotlivé dodavatele [1] 

 

Dodavatelé jsou pak oslovování s potenciální poptávkou přirozeně dle jejich zařazení do 

příslušné kategorie. Nejprve jsou logicky oslovováni dodavatelé z kategorie „A“. 

 
9. VÍCEKRITERIÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ 
 
9.1 Základní princip 
 
Většina problémů, které nás obklopují mají celou řadu aspektů. Velmi zřídka se setkáváme 

s tím, že řešený problém má pouze jedno kritérium. V případě, že hodnotíme pouze jeden 

ukazatel je rozhodování o výběru varianty velmi snadné. Většinou se však setkáváme 

s optimalizací více hledisek najednou. Jako příklad typicky vícekriteriálního rozhodování 

lze uvést právě výběr dodavatelů, výběr nového automobilu (obrázek č.3) nebo výběr 

zaměstnání. Všechny tyto oblasti mají více aspektů, které při hodnocení musíme zohlednit. 

Pokud vybíráme vhodného dodavatele zajímá nás přirozeně nejen cena, ale také termín 

dodání, kvalita, servis, úroveň komunikace atd.    
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Obr. 3 Výběr několika kritérií pro rozhodování o koupi automobilu 
 
 

Všechna tyto kritéria jsou pro nás přirozeně velmi důležitá. Některá z nich však mají 

z hlediska našich priorit vyšší váhu než jiná. Abychom mohli exaktně toto kvantifikovat, 

využíváme v takových případech metod vícekriteriálního rozhodování. Tyto metody je 

možné využít ve všech úrovních podnikové hierarchie. Pokud budeme hovořit o jejich 

využití v případě strategických rozhodnutí, můžeme je využít například v těchto otázkách:  

výběr trhu, výběr mezi variantami investičních akcí, výběr strategického dodavatele, výběr 

strategie podniku a další.  

Při řešení problému jenž má charakter vícekriteriálního rozhodování postupujeme 

v několika krocích. Nejprve je nutné co nejpřesněji definovat problém a určit všechny cíle 

řešení. V dalším kroku je nutné přesně vymezit všechny možné varianty. Pro tyto varianty 

se poté definují relevantní kritéria. Pokud je metoda vícekriteriálního rozhodování 

využívána pro řešení problému, na kterém participuje větší skupina pracovníků, je dobré 

aby si každý zúčastněný celý postup vyzkoušel sám. V tomto případě se mohou jednotlivá 

kritéria určit kolektivní formou pomocí metody brainstormingu. Poté co jsou definovány 

všechna relevantní kritéria je nutné určit jejich význam (kvantifikovat jakou váhu 

přikládáme jednotlivým z nich).  Poté se určí hodnoty kritérií pro jednotlivé varianty a 

seřadí se dle preferencí.   

 

Cena 

Výbava 

Barva 

Typ motoru 

Servis 

Služby 

Komunikace 

Bonusy 
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9.2 Metoda párového porovnávání 
 

Tato metoda umožňuje exaktním způsobem přiřadit váhy jednotlivým kritériím na základě 

osobních preferencí každého kdo metodu provádí. Výhodné je například použít tuto 

metodu v případě pokud je nutné přiřadit váhy určitým kritériím, kdy se více účastníků 

diskuze nemůže shodnout na jednotlivých hodnotách. Každý z nich si poté sám pomocí 

metody párové porovnání určí význam jednotlivých kritérií na základě svých preferencí.    

Základem metody párového porovnávání je srovnání všech kritérií ve dvojicích s cílem 

určit, kolikrát je každé kritérium považováno za významnější ve srovnání se všemi 

ostatními kritérii. Nejvýznamnějším kritériem je pak kritérium s největším počtem 

preferencí. Preference jsou považovány za nenormové váhy, které je nutné následně 

přepočíst na normované. Stává se však, že určité kritérium získá nulové preference, což by 

znamenalo jeho nulový význam. Z podstaty volby kritérií rozhodování však jednoznačně 

vyplývá, že každé vybrané kritérium určitý význam má. V takovém případě se provádí 

dodatečná úvaha získaných preferencí. 

 
 
Postup stanovení vah metodou párového porovnávání: 
 

2. Určení počtu preferencí u každého kritéria (Ppi) 
      (kolikrát je každé kritérium významnější než všechna ostatní) 
 
3. Výpočet vah jednotlivých kritérií  (vi) podle jednoho ze dvou následujících 

vztahů: 
 

- v případě, že je počet preferencí u každého z kritérií roven nule, nebo je počet 
preferencí u většího počtu kritérií totožný, pak:  

 
 
 
 
 
kde  
 
n – celkový počet kritérií 
pi – pořadí každého z kritérií podle počtu získaných preferencí, 
 
 

- v opačném případě stačí využít tento vztah: 
 
 
 
 

( )
1

1 / 2

n pi
vi n n

+ −
= +  

( )1 / 2

Ppi
vi n n

= −  
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9.3 Metoda váženého pořadí 
 
Metoda využívá nalezených vah, které jsme identifikovali pomocí metody párového 

porovnání. Princip metody spočívá v tom, že pro všechna kritéria, je stanoveno jejich 

pořadí ve smyslu stupně naplnění jednotlivých kritérií. V případě, že hodnotíme dodavatele 

a jedno z kritérií je čas dodání, sestavíme jejich pořadí dle rychlosti dodávek. Toto pořadí 

pak vstupuje do celkového hodnocení, které zohledňuje již zmíněné váhy.    

Metoda váženého pořadí je charakteristická snahou nalézt celkovou hodnotu jednotlivých 

variant. Vychází z váženého průměru dílčích ohodnocení variant podle jednotlivých 

kritérií. Optimální variantou je pak varianta s největší celkovou hodnotou.  

 

Postup stanovení preferenčního uspořádání variant metodou váženého pořadí: 

 

1. Stanovení vah u jednotlivých kritérií (vi) 

     (metodou přiřazení bodů ze zvolené bodové stupnice nebo párového porovnání) 

 

2. Určení pořadí jednotlivých variant z hlediska každého z kritérií (p ij ). 

 

3. Výpočet dílčího ohodnocení jednotlivých variant z hlediska každého kritéria 

(hij ) podle vztahu: 

                                      hij = m + 1 - pij 

 kde m – celkový počet variant 

4. Výpočet celkové hodnoty jednotlivých variant (Hj) podle vztahu: 

 

 
 
 
 
 
kde n – celkový počet kritérií 
 
 

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

 
 
 
 
 

1

n
H v hj i ij

i
= ×∑

=  
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9.4 Metoda stanovení vzdálenosti od fiktivní varianty 
 

Principem metody stanovení vzdálenosti od fiktivní varianty je nalezení vzdálenosti 

jednotlivých variant od tzv. fixní varianty, za kterou lze považovat: 

 

- Nejlepší variantu, tj. nejlepší hodnoty všech kritérií – pak nejlepší možností bude 

varianta s nejmenší vzdáleností od fiktivní varianty. 

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

nejvíce vzdálená od fiktivní varianty.  

 

Největší výhodou této metody je bezesporu to, že zohledňuje jednotlivé hodnoty kritérií. 

Pokud bude jedno z kritérií cena, není důležité jen pořadí v jakém se dodavatelé umístí (je 

základem pro hodnocení pomocí metody váženého pořadí). Metoda zohledňuje i jednotlivé 

hodnoty každého kritéria a v rámci hodnocení pak využívá i jednotlivé rozdíly mezi nimi, 

které poměřuje prostřednictvím vah.   

Postup pro určení preferenčního uspořádání variant metodou stanovení vzdálenosti od 

fiktivní varianty: 

 

1. Stanovení vah u jednotlivých kritérií (vi).  

     (metodou přiřazení bodů ze zvolené bodové stupnice nebo párového porovnávání) 

2. Určení fiktivní varianty . 

(v našem případě ideální varianty jako souboru nejlepších hodnot z hlediska 

jednotlivých kritérií (xi
*))  

3. Určení nejhorších hodnot jednotlivých kritérií (x0
i). 

4. Výpočet vzdálenosti každé z variant od varianty fiktivní (Dj) na základě 

vztahu: 

 
 
 

 
 
 
 
kde  
 
xij – je hodnota každého z kritérií z hlediska jednotlivých variant 
 
 

2*

* 01

x xn i ij
D vj i

x xi i i

 − = ×∑  
− =
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5. stanovení pořadí variant  
(nejlepší variantou je ta, u které je vzdálenost od fiktivní varianty (Dj) nejmenší) 

 
 
10. HODNOCENÍ DODAVATEL Ů METODOU VÍCEKRITERIÁLNÍHO 

ROZHODOVÁNÍ 

 

Jak již bylo zmíněno metoda vícekriteriálního rozhodování patří k velice efektivním a je 

velmi dobře využitelná například pro hodnocení dodavatelů. Velká část českých 

společností nepřikládá hodnocení dodavatelů velký význam a pokud ho provádí tak za 

použití značně primitivních metod. V rámci této práce bude demonstrována možnost 

využití metody vícekriteriálního rozhodování pro oblast výběru nejlepšího dodavatele. 

Hodnoty zvolené pro jednotlivá kritéria budou vybrány náhodně, jelikož se nejedná o 

aplikaci metody v konkrétních podmínkách. V rámci této práce bude ukázána metoda 

párového porovnávání a metoda vzdálenosti od fiktivní varianty.  

 

Definování problému 

Společnost XYZ se rozhodla pro exaktní hodnocení svých dodavatelů. V současné době 

má firma možnost volit ze čtyř možný dodavatelů. V rámci této práce si pro jednoduchost 

označíme všechny dodavatele jako jednotlivé varianty (V1 – Dodavatel 1, V2 – Dodavatel 

2, V3 – Dodavatel 3, V4 – Dodavatel 4). Firma chce vědět, který ze současných dodavatelů 

je pro ni nejvhodnější a chce přesně definovat váhy jednotlivých kritérií, které hodlá 

v budoucnu použít pro jejich hodnocení. Pro hodnocení dodavatelů bude použita metoda 

váženého pořadí a metoda vzdálenosti od fiktivní varianty.  

V současné době firma využívá čtyři dodavatele pro dodávku strategické komodity pro 

výrobu: 

  

V-1 – DODAVATEL 1  

  

V-2 – DODAVATEL 2  

 

V-3 – DODAVATEL 3  

 

V-4 – DODAVATEL 4  
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Určení kritérií  

Do této chvíle firma používala pro hodnocení dodavatelů značně nepřehledný systém, kdy 

byli dodavatelé hodnoceni jednotlivými útvary. Společnost se rozhodla zavést jednotné 

hodnocení dodavatelů. Na společné schůzi, které se zúčastnili všichni zainteresovaní 

pracovníci ze všech divizí se určily nejdůležitější kritéria pro jejich hodnocení. Výběr 

kritérií byl proveden formou diskuze a bylo předem rozhodnuto, že hodnocení bude 

prováděno pomocí maximálně pěti kritérií. Na základě týmové práce bylo určeno těchto 

pět nejdůležitějších kritérií: Velikost konsignačního skladu, množstevní slevy, rychlost 

dodávky, úroveň komunikace, kvalita zboží a služeb. Na těchto kritériích se shodli všichni 

účastníci. V dalším kroku měly být těmto kritériím přiřazeny váhy dle jejich významu. 

Pokud se má na tomto shodnout větší skupina osob, není možné najít řešení bez 

kompromisů, který vždy přináší konflikt mezi zúčastněné. Aby byly nastavené váhy co 

možná nejtransparentnější, provedl si každý účastník pomocí metody párového 

porovnávání stanovení svých vlastních vah, na základě osobních preferencí.    

Pro hodnocení dodavatelů byly stanoveny následující kritéria:  

(Hodnoty kritérií byly zvoleny náhodně a nereprezentují žádný konkrétní případ. Údaje 

byly zvoleny s velkou variabilitou, aby bylo možné ukázat výhody hodnocení metodou 

vícekriteriálního rozhodování).  

 

Kritérium č.1 - Množství zboží poskytnuté do konsignačního skladu (Kusy ) 

(čím více zboží je ochoten dodavatel udržovat v konsignačním skladu firmy, tím lépe) 

 

Kritérium č.2 – Potenciální množstevní slevy (1,2,3,4,5) 

(1-výborné [dodavatel nabízí velké slevy při velkém objemu] , 2 – velmi dobré, 3 – dobré, 4 

– dostatečné, 5 – žádné slevy) 

 

Kritérium č.3 – Rychlost dodávky (min.) 

 

Kritérium č.4 – Úroveň komunikace (1,2,3,4,5) 

(1-výborná, 2-velmi dobrá, 3-dobrá, 4-dostatečná, 5 – nedostatečná)  

 

Kritérium č.5 –  Kvalita zboží a služeb (1,2,3,4,5)  

(1-výborná, 2-velmi dobrá, 3-dobrá, 4-dostatečná, 5 – nedostatečná)  
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Metoda párového porovnání 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tab. 6 Tabulka jednotlivých párových porovnání a určení vah 
 

Pomocí metody párového porovnávání budou exaktně určeny hodnoty vah pro všechna 

sledovaná kritéria. Ve firmě kde se má provádět hodnocení dodavatelů, si pomocí této 

metody určí každý zainteresovaný pracovních hodnotu vah, dle svých osobních preferencí.   

  

Postup je následující: 

- Všechna sledovaná kritéria budou mezi sebou vzájemně porovnána. Každý kdo tuto 

metodu bude provádět bude hodnotit vždy dvě kritéria a rozhodne se, které z nich má pro 

něj větší význam. Touto cestou budou porovnány všechny možné kombinace kritérií.  

- Výsledky jednotlivých hodnocení jsou zaznamenány v tabulce č.6.  
 
- Pro každé kritérium je určen počet preferencí, jenž v rozhodování byly uděleny. 
 
- Podle získaných preferencí je sestaveno pořadí jednotlivých kritérií. 
 
- Pomocí dříve uvedeného vztahu jsou určeny váhy pro jednotlivá kritéria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K1 K2 K3 K4 K5 K i Ppi Pi V i 

 2 1 1 1 K1 3 2 0,27 

  2 2 2 K2 4 1 0,33 

   3 3 K3 2 3 0,20 

    4 K4 1 4 0,13 

     K5 0 5 0,07 
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Příklad výpočtu (volbu vzorce ovlivnila nula u jednoho z kritérií): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomocí párových porovnání a jejich vyhodnocení byly určeny váhy jednotlivých kritérií 

pro hodnocení dodavatelů. Kritéria byla ohodnocena následujícími váhami:  

 

Kritérium č.1 – Množství zboží poskytnuté do konsignačního skladu – 0,27 = 27 % 

Kritérium č.2 – Potenciální množstevní slevy – 0,33 = 33 % 

Kritérium č.3 – Rychlost dodávky – 0,20 = 20 % 

Kritérium č.4 – Úroveň komunikace – 0,13 = 13 % 

Kritérium č.5 – Kvalita zboží a služeb – 0,07 = 7 % 

 

Metoda vzdálenosti od fiktivní varianty 
 
Firma si definovala základní kritéria pro hodnocení dodavatelů. Pro tyto relevantní kritéria 

byly stanoveny váhy na základě aplikace metody párového porovnávání. Váhy nebyly tedy 

stanoveny jen pouhým odhadem, nýbrž na základě procesu, který umožňuje jejich 

transparentnost prostřednictvím kvantifikace osobních preferencí. Dalším krokem je pak 

určení optimálního dodavatele na základě těchto vah. Pro všechny sledované kritéria byly 

určeny konkrétní hodnoty u každého dodavatele (tabulka č.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/)1(

1

+
−+

=
nn

pn
V i

i  

20,0
2/)15(5

315

33,0
2/)15(5

115

27,0
2/)15(5

215

3

2

1

=
+

−+=

=
+

−+=

=
+

−+=

i

i

i

V

V

V

 



 26 
 

 MOŽNÍ DODAVATELÉ 

 

Kritéria V-1- Dodavatel 1 

 

V-2-Dodavatel 2 V-3-Dodavatel 3 V-4-Dodavatel 4 

Kritérium č.1 70.000 60.000 18.000 55.000 

Kritérium č.2 3 2 4 1 

Kritérium č.3 40 50 5 30 

Kritérium č.4 2 3 1 4 

Kritérium č.5 1 2 3 4 

 

Tab. 7 Hodnoty jednotlivých kritérií 

 
Barevné značení: 

 

Modře označené hodnoty kritérií – nejlepší 

(Tato hodnota je v podstatě optimální hodnotou pro každé kritérium a ostatní se sní 

porovnávají. Čím jsou ostatní hodnoty pro dané kritérium od tohoto čísla méně vzdálené, 

tím jsou příznivější) 

 

Červeně označené hodnoty kritérií - nejhorší 

(Nejhorší hodnota každého kritéria, tj. nejdelší vzdálenost od nejlepší hodnoty kritéria) 

 
 
Vzorec pro metodu vzdálenosti od fiktivní varianty:  
 
 
 
 
 
        
                                  
n . . .   celkový počet kritérií 

xij . . . hodnota každého z kritérií z hlediska jednotlivých variant 

x*
i . . . nejlepší důsledek vzhledem k i – tému kritériu 

x0
i . . . nejhorší důsledek vzhledem k i – tému kritériu 

 
 

∑
=















−
−

×=
n

i ii

iji
ij

xx

xx
vD

1

2

0*

*
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Prostřednictvím předešlého vzorce se vyhodnotí jednotlivé vzdálenosti od optimální 

varianty. Ve vzorci jsou zakomponovány jak zjištěné váhy (určené metodou párového 

porovnávání), tak nejlepší i nejhorší hodnota každého kritéria a také pochopitelně 

konkrétní řešená hodnota kritéria. Výpočet je proveden pro všechny varianty. Celková 

suma všech dílčích vzdáleností každého kritéria určuje hodnotu vzdálenosti od fiktivní 

varianty. Čím  je tato hodnota menší, je daná varianta lepší. Pokud porovnáme všechny 

sledované varianty, pak jako nejlepší je ta, která má celkovou sumu nejmenší (výpočet 

ukazuje tabulka č.8).     

 
    dij  pro varianty 

Kriterium  vi xi
* xi

0 V1 V2 V3 V4 

K1 0,27 70.000 18.000 0 0,010 0,270 0,022 

K2 0,33 1 4 0,147 0,037 0,330 0 

K3 0,20 5 50 0,120 0,200 0 0,062 

K4 0,13 1 4 0,014 0,058 0 0,13 

K5 0,07 1 4 0 0,008 0,031 0,07 

   ∑ 0,281 0,313 0,631 0,284 

    

Dj 

 

0,530 

 

0,559 

 

0,794 

 

0,533 

    

Pořadí 

 

1. 

 

3. 

 

4. 

 

2. 

 

Tab. 8 Tabulka výpočtu vzdálenosti od fiktivní varianty pro jednotlivé dodavatele 

 
Poznámka: Zelená barva označuje nejlepší variantu (dodavatele). 
 
 
Příklad výpočtu [Kritérium č. 1 / Varianta 2 (Dodavatel 2)]:  
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Výsledky metody vzdálenosti od fiktivní varianty definovaly následující pořadí:  
 

1. VARIANTA č.1 - Dodavatel 1 - (0,530 – vzdálenost od fikt. varianty) 

2. VARIANTA č.4 - Dodavatel 4 - (0,533) 

3. VARIANTA č.2 - Dodavatel 2 - (0,559)  

4. VARIANTA č.3 – Dodavatel 3- (0,794) 

 

Jako nejlepší možný dodavatel z posuzovaných se ukázala varianta č.1. Tento dodavatel 

měl nejmenší vzdálenost od fiktivní varianty. Výsledky však ukázaly, že dodavatelé č.1,4,2 

jsou na tom velmi podobně. Rozdíly byly prakticky minimální. O výsledku rozhodly setiny 

což je velmi malý rozdíl. Velký vliv na vítězství dodavatele č.1 měl fakt, že byl ochoten 

poskytnout nejvíce zboží do konsignačního skladu (70.000). Což byla nejlepší hodnota 

tohoto kritéria u všech dodavatelů. Tento fakt byl navíc umocněn tím, že toto kritérium 

byly ohodnoceno váhou 27 %, tedy jako druhé nejvýznamnější. Největší váha byla při 

párovém porovnání přiřazena kritériu č. 2 tedy množstevní slevě. Právě toto kritérium mělo 

nejoptimálnější hodnotu u dodavatele č.4, což výrazně přispělo k jeho druhému místu. 

Dodavatel č.3, který skončil na posledním místě měl pro dvě kritéria, která byly 

ohodnoceny největší váhou nejhorší hodnoty. Jenom tyto dvě položky mu v celkovém 

součtu přidaly 0,270 a 0,330 vzdálenostních bodů. Výsledek již nemohlo zachránit ani to, 

že pro kritéria č. 3 a 4 měl nejlepší hodnotu.     

Celkově se tedy nejlépe jeví dodavatel č. 1 avšak v případě potřeby je možné využít i 

dalšího v pořadí, dodavatele č. 4. Pokud se firma rozhodne pro kontinuální hodnocení 

dodavatelů, může využít definovaného systému vah, který byl stanoven  na základě jejich 

preferencí.  
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11. KRITICKÉ ZHODNOCENÍ 
 

Výběr vhodného dodavatele zvláště pak pro strategické komodity je jedním z klíčových 

úkolů oddělení nákupu. Jak bylo ukázáno při vlastním rozhodování je nutné zvažovat celou 

řadu kritérií, jenž se vztahují k dodávanému zboží, ale zejména pak k jakosti a 

v neposlední řadě ke službám a chování dodavatele. Při samotném hodnocení se jeví jako 

nejefektivnější si zvolit určitý omezený soubor kritérií a ty pak u všech dodavatelů 

pravidelně hodnotit. Pokud by došlo k tomu, že rozsah sledovaných parametrů by byl příliš 

velký, může celkové hodnocení působit příliš nekonkrétně. Výběr sledovaných kritérií je 

proto nutné velmi pečlivě zvážit. Pro hodnocení je nutné používat především ty, které 

ovlivňují ekonomické aspekty podniku, ale také kritéria které hodnotí chování dodavatele 

vůči společnosti. Významným faktorem je pak také to zda má podnik z dodavatelem již 

nějaké zkušenosti. I proto je důležité provádět neustále hodnocení jejich výkonnosti. 

Seznam kritérií pro hodnocení dodavatelů je velmi obsáhlý. V obecné rovině je ale 

můžeme rozdělit do tří základních skupin: 

a) kritéria týkající se výrobku 

b) kritéria týkající se smluvních podmínek 

c) kritéria týkající se chování dodavatele  

Mezi kritéria týkající se výrobku můžeme zařadit vše co se týká kvality, množství a 

provedení výrobku, garance spolehlivosti výrobku, doprovodné technické dokumentace, 

kvality balení, servisu apod. Lze obecně říci, že tyto kritéria jsou velmi odlišná podle toho 

o jakou komoditu se může jednat. Řada sledovaných parametrů je pak dána technickými 

nebo technologickými předpisy.  

Kritéria týkající se smluvních podmínek zahrnují vše co se týká cen, slev, platebních 

podmínek, dodávkového režimu apod. Je zřejmé, že nejlepší cena nemusí být přirozeně jen 

ta nejnižší. U řady polotovarů (například plechy, pásy, profily) můžou být právě tyto 

kritéria rozhodujícím faktorem pro uzavření obchodu. Většina kritérií týkající se těchto 

výrobků je dána technologickými parametry a v případě, že se sejde velké množství 

nabídek na dodávku materiálu, rozhodne o dodavateli například poskytnutá doba 

splatnosti.  

Třetí skupinou kritérií je oblast chování dodavatele, kde můžeme zmínit oblasti jako 

úroveň komunikace, firemní kultura, schopnost a ochota se přizpůsobit požadavkům 

odběratele, spolehlivost při realizaci dodávek a další.  
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Volba vhodných kriterií závisí především na odvětví v němž se firma realizuje, na 

odebírané komoditě, na četnosti nákupu (nákup pravidelný, modifikovaný, nový), ale také 

na velikosti dodavatele.  

Problematika volby dodavatele při nákupu zapadá do širšího okruhu otázek týkajících se 

řízení kvality v podniku. V oblasti nákupu je nutné z pohledu systémů řízení jakosti 

sledovat především: jasné vymezení požadavků nákupu, volbu tomu odpovídajícího 

dodavatele, dohodu o zajištění jakosti včetně problematiky řešení sporů, program vstupní 

kontroly včetně řízení přejímky, evidenci a záznamy o jakosti při přejímce zboží.  

Důležitým předpokladem úspěšné spolupráce odběratele s dodavatelem v oblasti jakosti je 

přesná specifikace požadavku, který by měl formulovat budoucí spotřebitel v podniku, tzn. 

ten kdo odpovídá za proces transformace vstupu ve výstup a který odpovídá za jakost 

finálního výrobku. Specifikace musí být jednoznačná, tj. s odkazem na platnou normu, 

s uvedením dalších parametrů jako jsou tolerance, požadavky na provedení, balení a další. 

Běžně se jedná o údaje které jsou obsaženy v materiálových standardech podniku. Pokud 

hovoříme o rozhodování v podmínkách řízení jakosti jedná se o tyto aspekty: základní 

jakostní znaky daného materiálu, parametry týkající se tolerancí, odvolání a odkazy na 

normy, ustanovení o způsobu a metodách vstupní kontroly a to dílčím způsobem pro 

jednotlivé jakostní normy. Je pak v zájmu odběratele, aby všechny tyto informace mohl 

sdílet také dodavatel.  

Pro vyhodnocení sledovaných parametrů můžeme v zásadě použít tři základní metody: 

grafickou, hodnocení s využitím ukazatele významnosti a aplikaci vícekritériálního 

rozhodování. V tuzemských podmínkách se nejčastěji aplikuje hodnocení dodavatelů na 

principu ukazatelů významnosti – tedy vah. Největší problém této metody spočívá 

v reálném nastavení systémů vah pro všechny kritéria. Pokud nebudou váhy k jednotlivým 

oblastem jednou osobou striktně definovány vzniká často problém jak se dohodnout na 

jejich výši. Často se přidělování vah pro kritéria provádí formou týmového řešení, jehož se 

účastní vybraní pracovníci ze všech oblastí, jenž jsou předmětem hodnocení (pracovníci 

útvaru jakosti, obchodníci, ekonom). Každý z nich však vnímá kritéria podle svého 

zaměření. Pro obchodníka (ekonoma) bude nejdůležitějším kritériem cena nakupované 

komodity, pro pracovníky z oblasti plánování může být významný termín dodání a tak 

bychom mohli pokračovat dále. Zajímavým nástrojem pro exaktní zjištění vah pro 

jednotlivá kritéria může být metoda párového porovnání, při které si hodnotu kritérií 

stanoví každý účastník dle osobních preferencí. Ze zkušenosti je možno říci, že aplikace 

této metody výrazným způsobem urychluje a zprůhledňuje celý proces.  
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Po zjištění vah je možno aplikovat metodu vícekritériálního rozhodování pro hodnocení 

dodavatelů (kapitola č.10). Tato metoda umožňuje velmi rychle vyhodnotit mnoho kritérií 

pro sledované ukazatele. Díky své jednoduchosti a výpočetní nenáročnosti (je možno 

využít programu MS Excel) nabízí tato metoda zajímavou a rychlou formu pro hodnocení 

dodavatelů. Metoda umožňuje porovnávat velké množství kritérií pro neomezené množství 

dodavatelů. Počet sledovaných kritérií většinou navíc nepřesáhne deset. V rámci práce byla 

na jednoduchém příkladu demonstrována možnost hodnocení čtyř dodavatelů dle pěti 

sledovaných kritérií. Pro vyhodnocení nejlepšího dodavatele byla využita metoda 

vzdálenosti od fiktivní varianty. Výsledky ukázaly, který ze sledovaných dodavatelů, je 

vzhledem k nastavenému systému vah nejlepší. V současné době jsou metody hodnocení 

dodavatelů prostřednictvím nástrojů vícekriteriálního rozhodování velmi málo rozšířené. 

Umožňují snadným a exaktním způsobem vyhodnotit řadu často neporovnatelných kritérií. 

Výsledek je podložen systémem vah, který si daný subjekt nastaví dle svých osobních 

preferencí. Metoda vzdálenosti od fiktivní varianty navíc umožňuje zohlednit i rozdílné 

hodnoty jednotlivých kritérií, nejen jejich pořadí (metoda hodnotí například rozdíl 

v nabízené ceně, nikoliv jen to, že uvažuje seřazené dodavatele od nejlepší ceny 

k nejhorší). V rámci předepsaného rozsahu práce nebylo možné demonstrovat další metody 

vícekriteriálního rozhodování, přesto však lze konstatovat, že zavádění těchto metod do 

oblasti hodnocení dodavatelů může pro firmy znamenat velký přínos.    
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12. ZÁVĚR 
 
Oblasti řízení nákupu se v posledních letech dostává právem zasloužené pozornosti. 

Značný nárůst nákladů ve všech sférách podniku spolu s nebývalou a prakticky 

celosvětovou konkurencí na všech trzích nutí firmy optimalizovat i procesy, jimž se dlouho 

dobu nevěnovaly. Typickým příkladem je otázka řízení nákupu. V celé řadě tuzemských 

firem se stále zdůrazňuje význam prodejních aktivit. Velký tlak a pozornost je věnována 

především oblastem prodeje a marketingu. V reálné praxi bohužel často o úspěchu a 

neúspěchu rozhoduje kvalitní řízení nákupních procesů. Nákup surovin nebo polotovarů za 

nevýhodné ceny popřípadě nákup nejakostní produkce, dopředu devalvuje celý proces 

transformace vstupních surovin na výrobek. O neúspěchu je tedy rozhodnutu v jedné 

z prvních etap. Přesto celá řada českých společností stále podceňuje oblast nákupu.  

Klíčovým faktorem pro kontinuální zlepšování nákupních procesů je pak beze sporu 

hodnocení dodavatelů. Tato oblast může významným způsobem přispět k zvýšení 

efektivity nákupu. V rámci práce byly demonstrovány vybrané metody pro hodnocení 

dodavatelů. Zajímavou možností se ukazují metody vícekriteriálního rozhodování. V rámci 

práce byla na jednoduchém příkladu demonstrována metoda vzdálenosti od fiktivní 

varianty. V modelovém příkladu bylo provedeno hodnocení čtyř dodavatelů dle pěti 

významných kritérií. Počet dodavatelů i kritérií je ve své podstatě neomezen. V rámci 

příkladu byla aplikována také metoda párového porovnávání, jejímž prostřednictvím byly 

určeny váhy pro jednotlivá kritéria. Výpočet ukázal jak jednoduché, ale vysoce efektivní 

mohou být metody vícekriteriálního rozhodování. Pro hodnocení řady variant dle mnoha 

kritérií se jedná o velmi vhodnou pomůcku. Použitá metoda rovněž umožňuje 

kvantifikovat jednotlivé rozdíly ve sledovaných kritériích (například pokud máme tři 

dodavatele, kteří nabízejí vybraný produkt v těchto cenách: 130, 132, 148 Kč, je možné 

pomocí použité metody zohlednit i vzájemné rozdíly, nikoliv jen pouhé pořadí). 

Nespornou výhodou je také snadnost výpočtu těchto metod, které lze velmi jednoduše 

provádět pomocí běžných kancelářských aplikací (MS-Excel). Metoda párového porovnání 

navíc umožňuje exaktním způsobem nastavit váhy pro jednotlivá kritéria, dle osobních 

preferencí každého subjektu.  

Dlouhodobé sledování a hodnocení dodavatelů v řadě oblastí může být pro firmu přínosné 

i v rámci vzájemných vztahů. Velké nadnárodní společnosti provádějí detailní hodnocení 

svých dodavatelů a podle jejich výsledků s nimi uzavírají dodavatelské smlouvy. 

Dodavateli jenž v hodnocení klesl do nižší hodnotící skupiny jsou poté přirozeně nabídnuty 
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výrazně horší podmínky. Tento systém umožňuje firmám nutit své dodavatele dodržovat 

všechny stanovené podmínky. Sami dodavatelé pak vyžadují od odběratele, pravidelné 

zprávy o výsledcích hodnocení, aby mohli případně napravit nejakostní oblasti.  

Hlubší provázanost a spolupráce ve vztahu odběratel – dodavatel, ke které výrazným 

způsobem může přispět i hodnocení dodavatelů, může znamenat snížení nákupního rizika, 

jenž je v současných podmínkách světové hospodářské krize významné. Nákupní riziko je 

pak v případě průmyslových podniků (náročný výrobní proces) velmi významný faktor.  
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