
 



 
 



 
 



 
 



 
 

ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá systémem výběru a metodikou hodnocení dodavatelů. 

Podstatnými body práce je zpracování literárních podkladů zaměřených na problematiku 

výběru a hodnocení dodavatele. Cílem práce je navrhnout vhodná kritéria výběru a metodiku 

hodnocení dodavatelů použitelnou v průmyslové praxi. V závěru bakalářské práce jsou 

uvedeny názory autorky. 
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ABSTRACT 

The bachelor thesis is concerned with selection system and vedor rating methodics. Pivotal 

points are processing the literature basics dealing with selection and vendor rating dilemma. 

The aim of this thesis is to propose  situable selection criterions and the vendor rating 

methodic applicable at the industrial practise. Authoress opinion is mentioned in the end of 

this bachelor thesis. 
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ÚVOD 

 

V současné době téměř každá organizace pro uskutečnění svých podnikatelských cílů, pro 

vlastní potřeby či potřeby realizace produktů, nakupuje hmotné a informační vstupy, nebo 

služby od jiných organizací – dodavatelů. Hodnocení a výběr vhodného dodavatele patří mezi 

tradiční činnosti procesu nakupování a zároveň se řadí i mezi důležité případy rozhodování 

každého podniku. Kvalita volby dodavatele může mít nezanedbatelný vliv na výsledky 

hospodaření společnosti, což se v konečném efektu může odrazit i na celkové realizaci cílů 

dlouhodobé strategie podniku a jeho rozvoje. 

„Projevuje se v nákladech, v zásobách, kvalitě a prodejnosti výrobků a tím i v celkovém zisku 

organizace.“[8] 

 

Jelikož doposud nebyl stanoven oficiální a objektivní postup při hodnocení a výběru 

dodavatelů, v této práci se zaměřím na to, jaké možnosti a postupy při řešení této 

problematiky nám nabízí odborná literatura. Nejdříve vysvětlím nejčastěji používané pojmy  

a jaká je role nákupu v organizacích, základní činnosti a cíle nákupu. Vysvětlím, jak se volba 

dodavatele promítá do nákupního marketingu, jaké mohou být druhy dodavatelů a jak o těchto 

dodavatelích můžeme získávat informace, které budeme následně v několika fázích 

zpracovávat a hodnotit. Při zpracovávání literárních podkladů se podrobněji zaměřím na 

možná kritéria, podle kterých si organizace mohou do užšího výběru dodavatele vybírat . Poté 

se budu zabývat možnými metodami, jak získané informace efektivně využít pro objektivní, 

celkové vyhodnocení a následný výběr dodavatele. Hlavním cílem mé bakalářské práce bude 

na základě studia teoretických problémů navrhnout vhodná kritéria výběru použitelná v 

průmyslové praxi a metodiku hodnocení dodavatelů.  
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1  ZÁKLADNÍ POJMY 

 

V této části objasním základní pojmy, které budu v textu při výkladu procesů, metod  

a principů často používat, a kterým je potřeba pro správné pochopení správně rozumět. 

 

Odběratel 

Definice podle normy ČSN EN ISO 9000 zní: „ odběratel je právnická nebo fyzická osoba, 

která přijímá produkt od dodavatele“ [10]. 

 

Dodavatel  

Podle stejné normy se pod pojmem dodavatel rozumí „organizace nebo osoba, která poskytuje 

produkt“ [10]. Pro účely mé práce se omezím pouze na dodavatele externí, od kterých 

odběratel nakupuje. 

 

Organizace 

Organizací se rozumí „skupina zaměstnanců a vybavení s uspořádáním odpovědností, 

pravomocí a vztahů” [10]. Může jít též o fyzickou osobu, která dodává odběratelům určité 

produkty. Pojem organizace může být nahrazen pojmem podnik, firma apod. 

 

Produkt 

Produkt je považován za „výsledek procesu“[10], obecně lze říci, že produkty jsou 

předmětem nakupování. Může se jednat o hmotné výrobky, zpracované informace, služby, 

popřípadě jejich kombinace. 

 

Dodávka 

Dodávka je pak „minimálně jeden produkt, jenž je nakupován odběratelem za účelem jeho 

využití nebo dalšího zhodnocení” [5]. 

 

Proces 

Jedná se o „soubor činností, měnící hmotné nebo informační vstupy na hmotné nebo 

informační výstupy (produkty) za spotřeby zdrojů v regulovaných podmínkách” [5]. 
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Nákup/nakupování/nákupní proces 

Nakupování je „proces, ve kterém odběratelské organizace (odběratelé) zabezpečují dodávky 

jako vstupy pro své vlastní procesy. Jedná se o systematické zabezpečování surovin, 

materiálů, služeb a informací tak, aby byly splněny všechny požadavky nakupujícího 

z hlediska množství, jakosti, termínů, struktury a místa dodání. Nakupování může zahrnovat i 

činnosti dopravy, příjmu, skladování, řízení zásob, ověřování shody dodávek apod.“ [5] 

 

Jakost 

Jakost je “stupeň plnění požadavků souborem inherentních znaků”[10]. Jedná se o komplexní 

vlastnost produktu, která umožňuje splňovat legislativní požadavky i požadavky zákazníků 

prostřednictvím určité úrovně znaků, které jsou pro daný produkt typické. [5] 

 

Požadavek 

Požadavek je “potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo 

jsou závazné” [10]. 

 

2  ROLE NÁKUPU V ORGANIZACÍCH 

 

Nákup patří mezi nejdůležitější podnikové činnosti, ať už se jedná o podnik výrobní, 

obchodní, či poskytujících služby.  Nákupem označujeme všechny činnosti podniku, které 

mají pomocí hmotných i nehmotných vstupů do podniku zajistit výrobní i nevýrobní procesy 

v podniku.  

Tyto nákupní činnosti zabezpečuje útvar nákupu – nákupní oddělení.  

„Plnění úkolů nákupu je podmíněno řadou vazeb s jinými podnikovými útvary, jako je 

v průmyslovém podniku útvar výroby a technické přípravy výroby, oddělení finanční, 

marketingové, logistiky, informatiky, účetnictví a statistiky.“[4] 

 

„Úspěšné fungování nákupního oddělení 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 útvaru jako celku i jeho jednotlivých pracovníků.“[8] 
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2.1  Základní činnosti nákupu 

Jelikož má nakupování v podniku tak významnou roli a hodnocení dodavatelů je jeho 

neodmyslitelnou součástí, budu se nyní zabývat tím, jaké konkrétní úlohy nakupování 

představuje, co je objektem nákupu a jaké jsou jeho cíle. 

 

Základní funkcí útvaru nákupu je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu základních, 

pomocných a obslužných výrobních i nevýrobních procesů surovinami, materiálem a výrobky 

v potřebném množství, sortimentu, kvalitě, času a místě. Aby tato funkce mohla být splněna, 

v podnikové praxi to představuje: 

- co nejpřesněji a včas zjišťovat předpokládanou budoucí spotřebu materiálu, 

- systematicky zvažovat potenciální disponibilní zdroje pro uspokojování těchto potřeb, 

- úplně a včas projednávat a uzavírat smlouvy v ekonomicky efektivních dodávkách, 

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

odchylky v dodávkách , 

- systematicky sledovat a regulovat stav zásob a zabezpečit jejich co nejefektivnější 

využití, 

- zabezpečit efektivní fungování skladového hospodářství, dopravy, manipulačních 

procesů, 

- vytvářet a zdokonalovat odpovídající informační systém pro řízení nákupního procesu, 

- systematicky zabezpečovat personální, organizační, metodický a technický rozvoj 

řídicích a hmotných procesů, 

- uskutečňovat aktivní servisní přípravu (dělení zásilky, kompletaci, vytváření 

optimálních manipulačních a skladovacích jednotek apod.) [4,8] 

 

Základní činnosti  procesu nakupování lze přehledně sestavit jako logický sled na sebe 

navazujících činností, jak ukazuje obr.1: 

 

 
Obr.1 Tradi ční činnosti procesu nakupování [5, s.22] 

Identifikace a plánování 
požadavků odběratele 

Hodnocení a výběr 
vhodného dodavatele 

Projednání požadavků 
 a uzavření kontraktu 

Doprava dodávky 
k odběrateli 

Ověřování  
shody dodávek 

Skladování a tvorba 
pojistných zásob 



 

11 

2.2  Objekty nákupu 

Základními subjekty nákupu jsou dodavatelé (konkrétně prodejci) a odběratelé 

(reprezentováni na nákupním trhu nákupčími).  

 

Objekty nákupu představují nakupované vstupy. Tyto vstupy dělíme v  průmyslových 

podnicích do sedmi skupin: 

1. Suroviny (dřevo, uhlí, zemědělské plodiny) – jsou výrobky, které jsou dodávány 

v původním přírodním stavu, často jsou jejich dodavatelské trhy regionálně 

koncentrovány, což vyvolává zvýšené logistické náklady. Tyto vstupy jsou navíc 

obyčejně objemově i prostorově náročné a vyskytují se v různé kvalitě. 

2. Procesní základní materiály, meziprodukty (plasty, sklo, řezivo, stavební materiál) – 

jsou výrobky, které vyžadují další opracování, než získají podobu finálního výrobku 

nebo jeho dílů, jehož součástí se v procesu přeměn stávají. 

3. Doplňkový režijní materiál (čistící prostředky, mazadla, kancelářské potřeby) – se 

v podnicích vyskytují ve velkých množstvích a rozmanitosti. Slouží k zabezpečení jak 

výrobních, tak i nevýrobních procesů, bývají nakupovány od velkého množství 

dodavatelů, čímž přispívají ke zvýšení nákladů. Pro podnik obvykle představují 

významný zdroj úspor. 

4. Komponenty, díly, polotovary (motory, ovladače, výkovky) – jsou obvykle buď plně 

hotovy nebo určeny pro přímou montáž, popřípadě vyžadují jen minimální opracování 

či úpravu. Při jejich nákupu je zapotřebí klást důraz na vymezení technických 

parametrů a jakosti. 

5. Zařízení (vybavení pracovišť, dopravní prostředky, počítače, stroje) – jsou zboží 

investičního charakteru jak pro výrobní, tak nevýrobní účely. Jedná se o rozmanité a 

finančně náročné zboží, u něhož je důležitá spolehlivost, přesnost, úspornost 

fungování, cena pořízení ve vztahu k provozním nákladům. 

6. Systémy (výrobní linky, informační systémy) – jsou kombinované, systémově 

propojené zboží investičního charakteru, jehož existence je nezbytná pro kontinuální 

průběh logistických a manažerských procesů jak ve výrobě, tak v obchodě. Obvykle 

vykonávají několik funkcí a mají velký podíl na ekonomických výsledcích firmy. Jsou 

pro ně typické vysoké finanční náklady na pořízení a vysoká transakční rizika. 

7. Služby (opravy, údržba, propagace, čištění, doprava, výzkum) – jsou aktivity 

nehmotné povahy, které většinou jen nepřímo přispívají k vytvoření finálních 

výrobků. Jejich význam však v současném tržním prostředí neustále roste (např. 

zajistit růst prodeje je nemyslitelné bez marketingu), z hlediska jejich nehmotnosti 



 

12 

jsou obtížně porovnatelné a navíc značně proměnlivé (v závislosti na konkrétním 

poskytovateli). [4] 

 

2.3  Cíle nákupu 

Organizace nakupují produkty a služby proto, aby jim pomohly dosáhnout jejich cílů. 

Nákupní cíle, stejně jako cíle dalších funkčních oblastí (útvarů) podniku, vyplývají ze 

základních strategických cílů podniku a můžeme je shrnout takto: 

� uspokojování potřeb 

� snižování nákladů nákupu 

� snižování rizika nákupu 

� zvyšování jakosti nákupu 

� zvyšování flexibility nákupu 

� podporování nákupních cílů orientovaných na veřejné zájmy [4,8] 

 

3  VOLBA DODAVATELE JAKO ÚSTŘEDNÍ PROBLÉM 

NÁKUPNÍHO MARKETINGU 

 

Marketing je v rámci obchodní činnosti podniku obyčejně spojován s prodejem, který 

realizuje své záměry na prodejním trhu.[7] 

 

3.1  Definice marketingu 

Definic marketingu existuje mnoho. Od jednoduchých, kde marketing znamená naplňovat 

potřeby se ziskem, přes složitější, kde marketing je společenský a řídící proces, kterým 

jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují prostřednictvím tvorby, nabídky a 

směny hodnotných výrobků s ostatními. [3]  Záleží rovněž na tom, chápeme-li definici 

společensky, nebo je určená pro manažery. 

 

Ve skutečnosti se marketingové myšlení promítá do všech podnikových činností od výzkumu, 

vývoje, přes nákup, výrobu a prodej.[7] 

Nákupní marketing znamená tržně orientovaný způsob myšlení v nákupu podniku a v dnešní 

době představuje jednu z klíčových koncepcí řízení nákupu. Zatímco marketing prodeje je 

orientován na zákazníka, marketing nákupu je zaměřen na dodavatele, jeho vyhledávání a 

konečný výběr. Nákupní marketing používá obdobné metody jako prodejní marketing: 
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výzkum dodavatelů,  rozhodování o optimálním dodavateli a režimu, či podmínkách dodávek. 

Především se nákupní marketing zabývá sběrem, analýzou a vyhodnocováním informací o 

nákupním trhu. 

 

3.2  Nákupní marketingový mix 

Marketingovým nástrojem, který podnik v působnosti na dodavatele využívá, je tzv. nákupní 

marketingový mix, který obsahuje tyto prvky: 

 

1. Informační mix: představuje schopnost vytvořit a využít nákupní informační systémy 

při rozhodování odběratele. Přitom mají být postiženy jak nejdůležitější vlivy vnějšího 

prostředí, tak činitelé vnitřního prostředí podniku. 

2. Komunikační mix: představuje soubor nástrojů, které podnik odběratele uplatňuje 

v komunikaci jak s dodavateli, tak v rámci vlastních vnitropodnikových útvarů. 

3. Dodavatelský mix: znamená schopnost podniku zvolit optimální dodavatele 

(perspektivní a schopné dlouhodobé spolupráce). 

4. Konkurenční mix: jedná se o identifikaci konkurenční situace u dodavatelů na základě 

průzkumu trhu a tudíž i schopnost volit optimálního dodavatele.  

5. Cenový mix: znamená schopnost provádět optimální cenovou politiku nákupu, která 

nesleduje pouze určitou výši ceny, ale vede k rozhodnutí minimalizující celkové 

náklady pořízení a využívání dodávky. 

6. Výrobkový mix: je spojován se schopností nákupu rozhodnout o optimální variantě 

nakupovaného výrobku (jeho technických a estetických parametrech), který tvoří 

vhodný základ pro finální produkt. 

7. Mix kvality: spočívá (v návaznosti na výrobek) ve schopnosti zajistit kvalitu ve všech 

oblastech dodavatelsko-odběratelských vztahů a dodávky. 

8. Množstevní mix: zahrnuje činnosti spojené s dodávkou, především výši a frekvenci 

realizované dodávky. Tato rozhodnutí představují součást strategie řízení zásob. 

9. Termínový mix: je spojován se schopností podnikového nákupu časově usměrňovat 

průběh vnitřních a vnějších informačních toků jak ve vazbě s dodavateli, tak na ostatní 

podnikové útvary. 

10. Mix nákupních podmínek: představuje schopnost vyžadovat a realizovat optimální 

platební, dodací a logistické podmínky dodávek ve vztahu k dodavatelům, ale i dalším 

navazujícím článkům (např. k výrobě). [4,9] 
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SShhrrnnuuttíí  kkaappii ttooll   22  aa  33  

Procesy nakupování patří mezi tradiční a důležité činnosti v organizacích. Základní funkcí 

nákupu je systematické zabezpečování surovin, materiálů, služeb a informací tak, aby byl 

zajištěn bezporuchový chod výrobních i nevýrobních procesů a byly splněny požadavky 

nakupujícího (v souvislosti s hodnocením a volbou dodavatele) z hlediska množství, jakosti, 

termínů, struktury a místa dodání. Cílem nákupu podniků je většinou zvýšení zisku 

prostřednictvím snížení nákladů nebo prostřednictvím zvýšení příjmů na základě růstu 

prodeje jejich výrobků. Jedním z nástrojů, jak vytyčených cílů dosáhnout, může být využití 

deseti prvků nákupního marketingového mixu. 

 

4  TYPY DODAVATELŮ 

 

Při nákupním rozhodování je vhodné rozlišovat určité typy dodavatelů: 

- konzervativní typ dodavatele: nabízí neměnný sortiment řadu let, příliš neusiluje o 

inovace, ale zpravidla je velmi spolehlivý, 

- inovativní typ dodavatele: prosazuje změny jak výrobku, tak technologie výroby, jakož i 

ostatních parametrů nákupního marketingového mixu, jeho stabilita však bývá nižší. 

 

Na dodavatele je užitečné pohlížet nejenom podle přístupu k inovacím, ale i podle jejich 

velikosti: 

- dodavatelé velmi malí, pro něž i drobné zakázky jsou důležité. Jsou to např. místní 

dodavatelé, kteří úzkostlivě dbají o dobrou „místní pověst“, proto bývají velmi spolehliví 

a pružní a většinou i jednání s nimi je lepší. 

- větší dodavatelé, kteří jsou schopni dodat, často i pohotově, poměrně široký sortiment 

výrobků, ale rádi očekávají větší aktivitu od kupujícího či ústupky v kvalitativních 

parametrech. 

 

Dalším důležitým aspektem pro volbu dodavatele je rozhodnutí, zda-li bude odběratel 

spolupracovat s větším počtem dodavatelů, či bude preferovat výlučné zdroje dodávek.  

 

Výhodou při nákupu z více zdrojů, či při použití strategie tzv. dodavatelského vějíře, je 

vytváření konkurenčního prostředí a s ním spojený tlak na nižší ceny dodávek, eliminace 

závislosti na jediném dodavateli a minimalizace rizika přerušení plynulosti dodávek.  
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V současnosti však mnoho firem zavádí programy racionalizace dodávek surovin a materiálů, 

blíže viz. [1], a volí strategii spolupráce s jednotlivými, avšak pečlivě prověřenými, 

dodavatelskými subjekty. Zjednodušuje se tím vzájemná komunikace, snižuje se 

pravděpodobnost nepřijatelného kolísání (variability) jakosti, snižují se náklady na pravidelné 

hodnocení výkonnosti, audity apod. Pro odběratele to v konečném efektu znamená celkově 

nižší náklady na nákup, v jisté analýze se uvádí až o 8 % nižší náklady na nákup v důsledku 

přechodu k jedinému zdroji dodávek. [5,12]  

Všechny výhody a nevýhody jednotlivých strategií by ve svém prostředí a ve svých 

podmínkách měli zvážit vrcholoví manažeři odběratelských firem a poté se objektivně pro 

některou rozhodnout. 

  

5  ZDROJE INFORMACÍ O POTENCIÁLNÍCH DODAVATELÍCH 

 

Ještě před bližším kontaktem s potenciálním dodavatelem má odběratel právo zjistit si ze 

všech dostupných zdrojů informace o  tomto dodavateli.  

 

Mezi základní zdroje informací a referencí patří: 

- evidence o výkonech dodavatelů, se kterými již firma obchodovala ( evidence dodávek a 

jejich kvantitativní a kvalitativní popis, fakturace ), 

- osobní kontakty ( obchodní přátelé, nákupčí jiných podniků ), 

- internet, 

- odborné komory, 

- odborné časopisy, regionální firemní katalog, 

- poradenské firmy, 

- výstavy a veletrhy, 

- zprávy z obchodních jednání, obchodních cest, 

- inzeráty a reklama dodavatele ( brožury, katalogy, prospekty ) apod. [4] 

 

„Tento druh informací by však měl vždy představovat pouze doplňující, nikdy ne rozhodující 

vstupy pro další rozhodování odběratele.“ [5]  
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SShhrrnnuuttíí  kkaappii ttooll   44  aa  55  

Důležitým faktorem pro budoucí průběh vzájemné komunikace a spolupráce, který je třeba při 

nákupním rozhodování zvážit, je typ dodavatele, který si firma zvolí; konzervativní, 

inovativní, velký či malý. V praxi se většinou nákupčí orientují na výběr dodavatele 

s podobnou filosofií podniku. Z ekonomického hlediska může být zásadní rozhodnutí, zda-li 

bude podnik spolupracovat s jedním či s mnoha dodavateli. Ke zjišťování potřebných 

informací, především o nových budoucích dodavatelích, lze využít řadu legálně dostupných 

zdrojů, např. reference jiných odběratelů, internetu, odborných časopisů apod. 

 

6  POSTUP PŘI ROZHODOVÁNÍ O DODAVATELI 

 

Procesy hodnocení a výběru vhodných dodavatelů nám umožňují poznat, kteří z potenciálních 

dodavatelů budou schopni přispívat k naplňování politiky a strategie odběratelské organizace, 

identifikují dlouhodobou schopnost dodavatelů plnit požadavky odběratelů, přispívají ke 

snižování nákladů obou obchodních partnerů, podporují oboustranně efektivní spolupráci a 

jsou účinnou formou učení, která partnerům umožňuje poznat dobrou i špatnou praxi. [5]  

 

Hodnocení a výběr dodavatelů je výrazně preventivní soubor  činností, jejichž smyslem je 

ještě před uzavřením obchodního kontraktu vybrat z mnoha potenciálních dodavatelů jednoho 

nebo několik, kteří budou vyhovovat odběratelem zvoleným a objektivním kritériím.  

 

6.1  Doporučení normy ČSN EN ISO 9004 

Zatím neexistuje závazné nařízení, které by určovalo kritéria pro hodnocení a výběr 

dodavatelů. Norma ČSN EN ISO 9004 v této souvislosti pouze doporučuje následující: 

 

- hodnocení příslušných zkušeností, 

- posouzení výkonnosti dodavatelů v porovnání s konkurencí, 

- přezkoumání jakosti nakoupeného produktu, ceny, provedení dodávky a odezvy na 

problémy, 

- závěry auditů systémů managementu dodavatelů a hodnocení jejich potenciální 

způsobilosti poskytovat požadované produkty efektivně a účinně a podle časového 

harmonogramu, 

- prověření referencí o dodavateli a dostupných údajů o spokojenosti zákazníků, 



 

17 

- finanční posouzení životaschopnosti dodavatele v průběhu předpokládané doby dodávek a 

spolupráce, 

- odezvy dodavatele na poptávky, nabídky a výběrová řízení, 

- způsobilost dodavatele poskytovat službu, instalaci a podporu a dosavadní průběh 

výkonnosti ve srovnání s požadavky, 

- dodavatelovo uvědomění si závažnosti souladu s příslušnými zákonnými požadavky a 

požadavky předpisů a skutečná shoda s nimi, 

- logistická způsobilost dodavatele, včetně lokalit a zdrojů, 

- postavení a úloha dodavatele na veřejnosti, jeho vnímání ve společnosti. [ 11] 

 

6.2  Rámcový postup hodnocení a výběru dodavatelů 

Kritéria pro volbu dodavatele a postup při hodnocení musí každá odběratelská organizace 

tvořit a rozvíjet především sama. Jako obecný návod může velice dobře posloužit tzv. 

rámcový postup hodnocení a výběru dodavatelů, představený vývojovým diagramem 

v příloze I. 

 

Tento rámcový postup rozlišuje tři základní fáze: 

1. Předběžné hodnocení dodavatelů 

2. Hodnocení potenciální způsobilosti  dodavatelů 

3. Hodnocení dodavatelů podle dalších kritérií . [ 5] 

 

6.2.1.  Předběžné hodnocení dodavatelů 

Předběžné hodnocení dodavatelů představuje činnost, při které obvykle z velkého počtu 

dodavatelů získáme několik, kteří splní zadaná kritéria a „postupují“ do dalšího kola výběru. 

Hodnocení širokého spektra dodavatelů může být postaveno na posuzování prvních vzorků 

dodávek, předběžném posouzení vyzrálosti systému managementu dodavatelské organizace, 

analýze referencí jiných odběratelů, nebo na kombinaci výše uvedených způsobů. [5,7] 

 

Posuzování prvních vzorků dodávek nám mohou přinést první cenné informace o dodavateli. 

V dnešní době nežádá o vzorky pouze odběratel, ale sami dodavatelé nabízejí možnost 

nezávazně vyzkoušet svůj produkt. Pokud by však takový pilotní vzorek stoprocentně 

splňoval požadované parametry odběratelů, nemělo by to hned vést k uzavírání kontraktů. 

Tyto vzorky totiž mohou vznikat ve specifických podmínkách dodavatele vzdálených 
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standardně používaným technologiím pro normální produkci. Ke správné volbě je třeba 

důkladnějšího výběru. 

 

Posouzení stavu vyzrálosti managementu se používá u dodavatelů takových komodit, u 

kterých je objektivně obtížné přesně stanovit požadavky na dodávky (nemají charakter 

nakupovaných materiálů, polotovarů či výrobků). Jedná se určitou formu sebehodnocení 

dodavatelských organizací v podobě zaslaného dotazníku, který obsahuje hodnotící otázky 

z těch oblastí managementu a procesů, které jsou důležité pro odběratele.Dodavatelé jsou 

povinni na otázky objektivně odpovědět. Dotazník by měl obsahovat alespoň šest základních 

oblastí hodnocení, a to: jakost/spolehlivost, dodávání, servis, přístup k technologiím, životní 

prostředí a bezpečnost, náklady a ceny.  

 

Někdy bývá toto dotazování omezeno jen na oblast a rozsah certifikace systémů 

managementu jakosti (např. podle normy ČSN EN ISO 9001), systémů enviromentálního 

managementu (např. podle normy ČSN EN ISO 14 001), systému managementu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (podle specifikace OHSAS 18 001), nebo dle dalších odvětvových 

standardů, které vyžaduje odběratel. [5] 

 

Analýzou referencí jiných odběratelů, kteří s dodavatelem už v minulosti spolupracovali, 

můžeme získat další doplňující informace, stejně tak i z benchmarkingových databází  

a www-stránek. [5,7] 

 

6.2.2.  Hodnocení potenciální způsobilosti dodavatelů 

V následujícím kroku se u dodavatelů, kteří uspěli v předběžném hodnocení, provede 

hodnocení potenciální způsobilosti  dodavatelů, které má odhalit budoucí a především 

dlouhodobou způsobilost dodavatelů plnit požadavky odběratele. V současnosti naprosto 

převládajícím přístupem k tomuto hodnocení je vykonání auditu systému managementu přímo 

u potenciálních dodavatelů. 

 

Audit (prověřování) norma ČSN EN ISO 9000 definuje jako „systematický, nezávislý a 

dokumentovaný proces pro získání důkazu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit 

rozsah, v němž jsou splněna kritéria“ [10].  

Jinými slovy audit: 
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- je proces, jehož činnosti jsou plánovány a systematicky realizovány tak, aby jejich 

výsledky byly vhodně využity při rozhodování o dodavateli (zda-li s daným dodavatelem 

uzavřít nebo neuzavřít smlouvy o dodávkách),  

- je běžnou součástí systému managementu odběratelské organizace, 

- musí provádět nezávislí účastníci, tzn. zaměstnanci odběratelské organizace nebo najatí 

externí auditoři, 

- má předem zpracován postup a metodiku. 

 

Kritérii auditu se rozumí soubor požadavků, které si stanovuje odběratel sám ve svých 

postupech nebo jsou stanoveny obecně respektovanými normami, např. ČSN EN ISO 9000, 

ČSN EN ISO 14 001 apod. Se souborem  kritérií je odběratel povinen dodavatele seznámit 

předem, aby se dodavatel mohl na průběh auditu včas a vhodně připravit. [5] 

 

Audit systému managementu jakosti u dodavatelů se skládá ze dvou hlavních částí: 

1. Audit na vedení podniku – orientuje se na strategické procesy, jako je odpovědnost 

vedení, výcvik a personál, finanční úvahy v managementu jakosti, bezpečnost výrobku 

apod. Hodnocení této části má třetinový vliv na celkové hodnocení způsobilosti 

potenciálního dodavatele. 

2. Audit na výrobek a proces – prověřují se zejména procesy operativního řízení jakosti, 

jako je ověřování shody, řízení měřicích zařízení, identifikace a sledovatelnost apod. 

Hodnocení této části se podílí na celkovém hodnocení dodavatele dvěma třetinami. [5] 

 

6.2.3.  Hodnocení dodavatelů podle dalších kritérií 

Stav systému managementu jakosti je důležitým, nikoliv však jediným výběrovým kritériem 

pro volbu dodavatele. Odběratel si může definovat svá vlastní kritéria, která mu budou 

vyhovovat.  

 

V praxi se často vyskytují například tato kritéria: 

- nabízená cena dodávky, 

- dodací podmínky, 

- doba dodání, 

- rozsah neshod v dodávkách minulého období, 

- rozsah dodatečných služeb poskytovaných dodavatelem, 

- nabízené platební podmínky, 

- pružnost reakce dodavatele na podněty odběratelů, 
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- úroveň vzájemné komunikace, 

- finanční zdraví dodavatele, 

- vzdálenost  dodavatele, 

- podíl dodavatele na trhu a jeho image, 

- počet pozitivních referencí v médiích, 

- přístupy k managementu rizik, 

- potenciál k dalšímu rozvoji a zlepšování, 

- rozsah naplňování principu sociální odpovědnosti, 

- enviromentální uvědomělost a přístupy k ochraně přírodních zdrojů, 

- úplné náklady nákupu aj. [5] 

 

Jelikož členění a variant uspořádání kritérií existuje opravdu mnoho, je vhodné kritéria členit 

do tří základních skupin: 

• kritéria, která se týkají výrobků s služeb k nim (servisních služeb). 

• kritéria, která se týkají ceny a kontraktačních podmínek (dodacích, platebních 

apod.), 

• kritéria, která se týkají dodavatele, jeho image, jakož i chování (předsmluvního i 

při realizaci dodávek). [8] 

 

Přehled konkrétních kritérií jednotlivých skupin je uveden v příloze II a III. 

Odborníci obecně varují před uplatňováním jen ceny dodávky jako klíčového výběrového 

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

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

odběratele, např. na opakované ověřování shody dodávek, o ztráty na výkonech z titulu 

neshodnosti dodávek atd.  

 

Hodnocení a výběr dodavatelů tímto získává rozměr vícekriteriálního posuzování, do kterého 

vstupuje i otázka určení vah jednotlivých kritérií a také uplatnění vhodné metody celkového 

posouzení dodavatele. O tom, jaké metody můžeme využít, či jak  se určují váhy jednotlivých 

kritérií, bude pojednávat následující kapitola. 

 

7  METODY HODNOCENÍ DODAVATELŮ 

Pro zajištění vyšší objektivnosti a efektivnosti procesu hodnocení dodavatelů je žádoucí, aby 

odběratelské organizace používaly vždy konzistentní metody. Každý podnik si volí jiná 
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kritéria podle vlastní potřeby a každé kritérium má jiný význam pro danou nákupní strategii 

společnosti.  

 

7.1  Stanovení vah kritérií 

Před samotným hodnocením je důležité nejenom zvolit kritéria, podle kterých budeme 

dodavatele hodnotit, zapotřebí je také přidělit váhu důležitosti jednotlivým kritériím. Jedná se 

o specifický problém, kterým by se měli zabývat pracovníci jak z nákupního oddělení, tak i 

z výrobního, technologického či obchodního úseku, případně pracovníci oddělení jakosti. 

 

Ke stanovení důležitosti váhy kritérií se nejčastěji používají tyto metody: 

� metoda párového srovnání, 

� metoda postupného rozvrhu váhy. 

 

7.1.1  Párové srovnání 

Při využití metody párového srovnání pro stanovení vah jednotlivých kritérií se postupuje 

následovně: 

1. kritéria očíslujeme a zapíšeme do tabulky. 

2. porovnáme postupně jedno kritérium s druhým. 

Porovnání kritéria č. 1 s ostatními kritérii se provede takto: pokud je pro nás důležitější 

kritérium č.1 před kritériem č.2, zapíšeme do kolonky, která spojuje kritérium 1 a 2 číslo 

1. Dále pokračujeme porovnáním kritéria 1 a 3. Pokud je pro nás důležitější  kritérium 

č.1, vepíšeme opět do buňky ležící na souřadnici [1 , 3 ] číslo 1. V případě, že má pro nás 

větší význam kritérium č.3. vepíšeme do této kolonky číslo 3. A tak pokračujeme 

porovnáváním jednotlivých kritérií řádek po řádku. 

3. po vyplnění tabulky začínáme vyplňovat následující čtyři sloupce označené římskými 

čísly. 

4.  ve sloupci označeném římskou jedničkou - I je vepsán počet, kolikrát bylo toto kritérium 

přednější vůči jiným. To znamená, že pokud bylo třikrát uvedeno číslo 1, potom bude 

v prvním řádku sloupečku označeného římskou jedničkou číslo 3. Poté tento sloupec 

sečteme. Byl-li náš postup správný, bude se tento součet rovnat výsledku vzorce  

n*(n-1)/2.  

5. ve sloupci označeném římskou dvojkou - II jsou očíslovaná kritéria, dle jejich pořadí – 

tedy dle sloupce I. Kritérium, které dosáhlo nejvíce bodů ve sloupci I, získává označení 1 

jako nejdůležitější kritérium.  
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6. ve sloupci označeném římskou trojkou - III jsou již přidělené váhy jednotlivých kritérií, a 

to podle jejich pořadí. Kritérium na místě 1. získává největší váhu – a to 6.  

7. v praxi je možno použít pro výpočet významu kritéria také počet jeho voleb, uvedených 

ve sloupci I, a to způsobem, že se dosažený počet důležitosti oproti druhým kritériím 

vydělí celkovým počtem porovnání. Tyto hodnoty jsou pro srovnání uvedeny 

v posledním sloupci tabulky – IV. 

Všechny uvedené hodnoty výše uvedeného postupu jsou znázorněny v tabulce 1. 

 

Kritéria 2 3 4 5 6 I II III IV 

1 1 1 1 1 1 5 1. 6. 0,33 

 2 2 2 2 2 4 2. 5. 0,27 

  3 4 5 6 0 6. 1. 0,00 

   4 4 4 3 3. 4. 0,20 

    5 6 1 5. 2. 0,07 

    6 2 4. 3. 0,13 

kontrolní součet 

 n * ( n – 1 ) / 2 = 6 * ( 6 – 1 ) / 2 = 15 
15   1,00 

Tab. 1  Párové srovnání vah kritérií [7, s.41] 

Tento způsob stanovení vah je vhodný pro přidělení významu kritériím v případě, že je jich 

více jak pět a jejich závažnost nevykazuje příliš velké odstupy.[7] 

 

7.1.2  Postupný rozvrh váhy 

Prvním krokem v této metodě je přidělení významu hlavním kritériím, které v sobě spojují 

tematicky podobná podkritéria. Druhým krokem je ohodnocení těchto podkritérií v rámci 

hlavního kritéria. Posledním krokem je rozpočítání váhy jednotlivých podkritérií vůči 

celkovému hodnocení. Názorněji lze vidět postupný rozvrh vah v následující tabulce 2. 

 

Třída Váha  Kriteriální oblasti Váha v oblasti Výsledná váha  

Cena 0,60 0,42 
Důležitá kritéria 0,7 

Kvalita 0,40 0,28 

Dodací podmínky 0,50 0,15 Méně důležitá 

kritéria 
0,3 

Reklamace 0,50 0,15 

Součet 1,00 - - 1,00 

Tab. 2  Stanovení váhy pomocí jejího postupného rozvrhu [7, s.41] 
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7.2  Hodnocení výkonnosti dodavatelů 

Po zjištění co nejpřesnějších informací o dodavatelích může odběratel na základě předem 

stanovených kritérií přistoupit k samotnému hodnocení. Pokud odběratel použije pro 

jakékoliv hodnocení více než jedno kritérium, musí vynést hodnotící výrok až po zvážení 

všech těchto kritérií. K řešení takového problému můžeme využít matematických modelů 

vícekriteriálního rozhodování, ty jsou však v praxi často jen obtížně aplikovatelné  

( i s ohledem na znalosti a schopnosti zaměstnanců ). [5] 

 

Jednoduchými nástroji pro nezaujaté rozhodování o volbě dodavatele mohou být tyto: 

A. bodovací metoda, 

B. grafická metoda – glyf, 

C. výpočet indexu způsobilosti dodavatele. 

 

7.2.1  Bodovací metoda 

Modernější název pro celkové bodové ohodnocení dodavatelů jsou tzv. scoring modely. 

Tato metoda spočívá v bodovém ohodnocení hlavních ukazatelů (kritérií) výkonnosti 

dodavatelů, např. jakosti, ceny, termínů dodání, služeb či spolehlivosti. Celkové bodové 

ohodnocení jednoho dodavatele bude záviset na váze, kterou přisoudíme jednotlivým 

kritériím. Názorný příklad je uveden v následující tabulce 3.: 

 

Kritéria 

Hodnota přiznaná 

každému kritérii 

( v intervalu do 100 ) 

Váha Vážená hodnota 

Jakost 60 30% 18 

Termíny dodání 80 15% 12 

Služby 44 30% 13,2 

Cena 90 25% 22,5 

 

Celkové hodnocení 65,7 ( ze 100 ) 

 
Tab. 3     Celkové hodnocení jednoho dodavatele a relativní význam kritérií „jakost“, „termíny dodání“ , 

„služby“  a „cena“  [6, s.60, upraveno] 
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Hodnoty jednotlivých kritérií se počítají pomocí vzorců, či pomocných mřížek hodnocení, 

přičemž údaje pro výpočty jsou čerpány z předložených nabídek nových dodavatelů  

a evidence o výkonech stávajících (minulých) dodavatelů. Příklady takovýchto výpočtů 

uvádím níže. 

 

Hodnocení kritéria jakosti 

K hodnocení jakosti ( na škále od 0 do 100 ) se používá následující vzorec:  

J = 100 – K 
AUJ

kusůvadnýchprocento
 

kde: 

J       jakost 

K  konstanta 

AUJ     akceptovaná úroveň špatné jakosti v % ( 1 – 3 % ) ( úroveň 100 % je maximum ).   

Jestliže například podíl vyřazených kusů je 4 %, AUJ = 2 % a K = 20, pak bude kritérium 

jakost:  J = 100 – 20 x 
02,0

04,0
 = 60 (tato hodnota se zapíše do tabulky celkového hodnocení)[6] 
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Hodnocení kritéria služby 

Tabulka 4 obsahuje seznam důležitých znaků služeb očekávaných nákupčím. Různým 

úrovním hodnotící škály (od „není“ až po „vynikající“) odpovídají bodové hodnoty od 0 do 

10 bodů. 

 

 Není 0 Podprůměrná 2 Průměrná 5 Dobrá 8 Vynikající 10 

Příjemné jednání 

( kontakty ) 
   X  

Dosažitelnost prodejce pro 

nákupce 
  X   

Informování nákupce 

v případě problémů 
X     

Nabízení rychlých služeb 

v případě potřeby 
 X    

Význam připisovaný 

poprodejním službám 
 X    

Spolupráce s nákupcem X     

Výzkum a vývoj     X 

Návrhy úprav jdoucí ve 

směru snižování nákladů 
  X   

Kooperace při řešení 

problémů 
  X   

Přijímání odpovědnosti při 

sporech 
 X    

Schopnost nevyužívat 

přátelských vztahů 

k obchodním zájmům 

  X   

 2 x 0 = 0 3 x 2 = 6 4 x 5 = 20 1 x 8 = 8 1 x 10 = 10 

 C e l k e m  =  44 

Tab. 4  Vzor mřížky hodnocení kritéria „služby“ dodavatele [6, s.59, upraveno ] 
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Hodnocení kritéria ceny 

V případě, kdy uznáte, že nejnižší tržní cena je totožná s nejlepší možnou výkonností-

konkurenčností dodavatele, je možno toto kritérium ohodnotit podle vzorce: 

C =  100*
cenanabízená

cenatržnínejnižší
 

Maximální hodnocení představuje 100, s výjimkou ceny zaváděcí. [6] 

 

Tyto dílčí výpočty je třeba provést pro každého jednotlivého dodavatele. 

 

Výše uvedený způsob hodnocení dodavatele je dle mého názoru nedostačující, neobjektivní, 

časově i administrativně náročný. Použité vzorce nejsou vhodné. 

 

Do výpočtu hodnocení jakosti je možno zahrnout pouze dodavatele, se kterým odběratelská 

organizace v minulosti již spolupracovala. 

Z pomocné mřížky hodnocení kritéria služby je zjevné, že výpočet závisí na subjektivním 

posouzení. Hodnocení bude objektivnější, čím delší bude seznam znaků pro posuzování 

tohoto kritéria. Toto ovšem nepovažuji za optimální a efektivní metodu hodnocení. 

Výpočet pro hodnocení kritéria ceny je poněkud zavádějící s ohledem na uznání, že nejnižší 

tržní cena zaručuje i vysokou výkonnost. Jak jsem již v textu BP uvedla, zkušenosti podniků 

potvrzují, že atraktivní a nízké nákupní ceny se mohou v průběhu naplňování obchodního 

kontraktu navýšit o velmi vysoké dodatečné výdaje odběratele. 

 

Jiný typ scoring modelu pro hodnocení tří dodavatelů s přisouzením váhy jednotlivých kritérií 

znázorňuje tabulka 5. Toto zpracování je už mnohem přehlednější, jednodušší a méně 

administrativně náročné. 
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HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM                                                       DODAVATEL- X Y Z 

A. Jakost    

- váha 45    

- počet bezchybných dodávek z celkového počtu třiceti 22,0 25,0 18,0 

- podíl v % 73,3 83,3 60,0 

BODY ( podíl x váha ) 33,0 37,5 27,0 

B. Cena     

- váha 30    

- průměrná cena za posledních třicet dodávek v Kč 160,0 180,0 100,0 

- reciproční index 62,5 55,5 100,0 

BODY ( index x váha ) 18,8 16,7 30,0 

C. Spolehlivost    

- váha 25    

- celkové překročení dodací lhůty za posledních 30 dodávek ve dnech 190,0 105,0 160,0 

- reciproční index 55,3 100,0 65,6 

BODY ( index x váha ) 13,8 25,0 16,4 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 65,6 79,2 73,4 

Tab. 5     Scoring – model pro hodnocení dodavatelů  [4, s.79, upraveno] 

 
 

7.2.2  Grafická metoda – glyf 

Tato metoda spočívá na grafickém znázornění celkové výkonnost (konkurenční schopnosti) 

dodavatele v podobě plochy. Glyf, jemuž se také říká radarový obrazec, je několikaosý graf, 

kde počet os je roven počtu hodnotících kritérií. Každá z os musí být označena takovým 

způsobem, aby větší vzdálenost od osového kříže představovala vyšší výkonnost dodavatele. 

Na tyto osy se nanesou hodnoty jednotlivých kritérií a tyto hodnoty se spojí čarami. Vznikne 

geometrický útvar, jehož ohraničená plocha odpovídá celkové výkonnosti dodavatele. Čím je 

tato plocha větší, tím je výkonnost potenciálního dodavatele vyšší. 

 

Pro názornost nyní uvedu konkrétní příklad. 

Odběratelská organizace potřebuje pro zajištění určitého typu dodávek vybrat nového 

dodavatele. Z dostupných údajů vyplynulo, že daný typ dodávek by byli schopni zabezpečit 

celkem tři dodavatelé, které označíme jako D1, D2 a D3. Pro účely hodnocení a výběru 

dodavatele bylo definováno celkem šest různých kritérií: 
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K1 – vyzrálost managementu jakosti (QMS), 

K2 – vzdálenost dodavatele, 

K3 – dodací lhůta, 

K4 – platební podmínky, 

K5 – index úplných nákladů nákupu, 

K6 – rozsah neshod v předchozích dodávkách. 

 

Kritéria K1 až K4 budou posuzována podle předložených nabídek, resp. na základě výsledků 

auditu vyzrálosti systému managementu jakosti, kritéria K5 a K6 jsou odvozena z údajů o 

předchozích dodávkách, protože s dodavateli D1, D2 a D3 už odběratelská organizace 

v minulosti obchodovala. O zařazení kritéria K2 bylo rozhodnuto proto, že odběratel si 

dopravu od dodavatelů hodlá zabezpečovat svými zdroji. Vstupní údaje potenciálních 

dodavatelů jsou uvedeny v tabulce 6. V posledním sloupci tabulky jsou uvedeny údaje o 

optimálních hodnotách kritérií, jak si je stanovila odběratelská organizace. [5] 

 

Kritérium D1 D2 D3 Optimum 

Vyzrálost QMS [ % ] 91,7 92,4 87,9 100 

Vzdálenost dodavatele [ km ] 240 126 406 do 100 

Dodací lhůta [ týdny ] 5 3 3 3 

Platební podmínky [ počet 

výhod ] 

Množstevní sleva Množstevní sleva a 

odložená splatnost 

faktur 

Standardní Standardní 

Index úplných nákladů nákupu 

I UNN  

1,11 1,07 1,14 1,00 

Rozsah neshod v předchozích 

dodávkách [ ppm ] 

635 420 500 200 

Nabídnutá cena dodávky [ Kč ] 426 000 430 000 428 000 420 000 

Tab. 6    Vstupní údaje pro hodnocení a výběr ze tří potenciálních dodavatelů [ 5, s.106] 
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Nyní se údaje z tabulky 6 přenesou do glyfu, jak je znázorněno na obrázku 2. 

 

 

Dodavatel D1 :  

Dodavatel D2 :    

Dodavatel D3 :  

  Obr. 2     Glyf – příklad využití při výběru dodavatelů podle šesti kritérií [5, s.108] 

 

Z obrázku zjistíme, že největší plochu zaujímá dodavatel D2, tudíž i jeho výkonnost je 

nejvyšší. Ovšem rozdíl mezi dodavateli D1 a D3 už tak jednoznačný není. 

 

Grafickou metodu lze využít i takovým způsobem, že si nakreslíme modelovou plochu, která 

bude odpovídat minimálním požadavkům organizace na výkonnost dodavatele, a tuto plochu 

porovnáme s plochami různých dodavatelů. Jinou možností je porovnání ploch mnoha 

dodavatelů tak, že položíme grafy přes sebe a vybereme z nich ke konečnému výběru dva 

nebo tři nejvýhodnější dodavatele – ty s největší plochou. Otázkou je praktické využití této 

metody; kdo si v dnešní době dovolí „hrát si“ s obrázky, překrývat je, subjektivně porovnávat 

velikosti geometrických ploch a na základě  takovýchto zjištění formulovat konečné 

rozhodnutí o volbě dodavatele. 

 

Tato jednoduchá grafická metoda pro rozhodování o volbě dodavatele není vždy dostačující, 

jelikož nedokáže přesně určit rozdíly mezi jednotlivými dodavateli. Většinou je třeba zvolit 
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ještě další hodnotící nástroj, který by tyto rozdíly dokázal stanovit seriózním matematickým 

výpočtem. Jako vhodný hodnotící nástroj pro volbu dodavatele, který splňuje kritérium 

objektivnosti, jednoduchosti a matematické přesnosti, považuji výpočet tzv. indexu 

způsobilosti dodavatelů – IZD. 

 

7.2.3  Výpočet indexu způsobilosti dodavatelů - IZD 

Výchozí vztah pro výpočet indexu způsobilosti dodavatelů je vytvořen tak, aby bylo možné 

rozlišit i závažnost jednotlivých kritérií z pohledu odběratele a vypadá následovně: 

IZD = ,
1

* i

n

t
i wHK∑

=
                                                                                                              (7.1) 

kde: n – počet hodnotících kritérií ( v našem příkladu bude n = 6 ), 

        wi – váha i - tého kritéria, když musí platit: 

1
1

=∑
=

n

t
iw                                                                                                                                (7.2) 

HK i – hodnocení i – tého kritéria, když musí platit: 

HK i = f ( HKir , HKiopt ),                                                                                                        (7.3) 

HK ir – reálná hodnota daného kritéria, 

HK ipot – optimum stanovené pro kritérium i. 

 

V praxi je výpočet HKi vždy poměrem reálné a optimální hodnoty daného kritéria. Musí být 

ale dodrženo následující pravidlo: jestliže optimum je vyjádřeno minimální hodnotou, je 

v tomto poměru vždy v čitateli, jestliže je optimum vyjádřeno maximální hodnotou, je 

umístěno ve jmenovateli [5]. 

 

Pro názornost výpočtu IZD uvedu  příklad, ve kterém použiji stejné vstupní údaje pro 

hodnocení  a výběr ze tří potenciálních dodavatelů jako u grafické metody, tzn. údaje z 

 tabulky 6. 

 

Pro stanovení vah jednotlivých kritérií je použita metoda párového srovnání popsaná 

v kapitole 7.1.1 této bakalářské práce a získané údaje jsou uvedeny v tabulce 7. 

 

 

 

 



 

31 

Kritérium i  w i 

1 Vyzrálost QMS 0,34 

2 Vzdálenost dodavatele 0,12 

3 Dodací lhůta 0,21 

4 Platební podmínky 0,07 

5 Index úplných nákladů nákupu 0,10 

6 Rozsah neshod v předchozích dodávkách 0,16 

Tab. 7  Váhy jednotlivých kritérií ur čené párovým porovnáním  ( 5, s.109 ) 

 

U kritéria K4 – platebních podmínek – bylo nutné vyřešit s ohledem na konstrukci výpočtu 

HK i problém kvalifikace kritéria. Bylo rozhodnuto, že optimum, tj.nabídnuté standardní 

podmínky, bude oceněno hodnotou 1 a každá výhoda navíc zvýší tuto hodnotu o jednu 

desetinu.  

Výpočet indexů způsobilosti dodavatelů pak pro jednotlivé dodavatele vyšel následovně: 

 

Dodavatel D1: 

IZD1 = 91,7 / 100 * 0,34 + 100 / 240 * 0,12 + 3 / 5 * 0,21 + 1,1 / 1 * 0,07 + 1,0 / 1,11 * 0,1 + 

 200 / 635 * 0,16 = 0,703 

Dodavatel D2: 

IZD2 =  92,4 / 100 * 0,34 + 100 / 126 * 0,12 + 3 / 3 * 0,21 + 1,2 / 1 * 0,07 + 1,0 / 1,07 * 0,1 +  

 200 / 420 * 0,16 = 0,868 

Dodavatel D3: 

IZD3 = 89,7 / 100 * 0,34 + 100 / 406 * 0,12 + 3 / 3 * 0,21 + 1 / 1 * 0,07 + 1,0 / 1,14 * 0,1 +  

 200 / 500 * 0,16 = 0,761   

   

  

I tento výpočet potvrdil jasnou pozici dodavatele D2, protože z hlediska povahy vztahu (7.1) 

je optimální hodnota indexu způsobilosti dodavatelů rovna 1. Výpočet zároveň prokázal lepší 

pozici dodavatele D3 před dodavatelem D1, která se projevila právě díky přihlédnutí 

k závažnosti hodnotících kritérií. [5] 
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SShhrrnnuuttíí  kkaappii ttooll   66  aa  77  

KKvvaall ii ttnníí  aa  vvyyvváážžeennýý  ppoossttuupp  ppřřii   vvýýbběěrruu  ddooddaavvaatteellee  bbyy  mměěll   sslloouužžii tt  kk  ppřřeeddcchháázzeenníí  ppřřeedd  mmoožžnnýýmmii   

bbuuddoouuccíímmii   pprroobblléémmyy  ss  ddooddáávvkkaammii   aa  nneessppoolleehhll iivvoossttíí  ddooddaavvaatteellee..  PPrroovvěěřřii tt  ppootteenncciiáállnnííhhoo  

ddooddaavvaatteellee  llzzee  pprroovveeddeenníímm  aauuddii ttuu  ssyyssttéémmuu  mmaannaaggeemmeennttuu  jjaakkoossttii   ččii   ppoossoouuzzeenníímm  pprrvvoottnníícchh  

vvzzoorrkkůů  ddooddáávveekk..  ZZáássaaddnníí  vvýýzznnaamm  pprroo  kkvvaall ii ttuu  vvýýbběěrroovvééhhoo  rroozzhhooddoovváánníí  mmáá  ppooččeett  aa  ddrruuhh  

zzvvoolleennýýcchh  kkrrii ttéérrii íí  aa  ppřřiiřřaazzeenníí  vvaahh  jjeeddnnoottll iivvýýmm  kkrrii ttéérrii íímm..  MMeettooddyy,,  ppoommooccíí  kktteerrýýcchh  mmůůžžeemmee  

zzíísskkaannáá  ddaattaa  vvyyhhooddnnoottii tt,,  mmoohhoouu  bbýýtt  vvííccee  ččii   mméénněě  oobbjjeekkttiivvnníí,,  mmaatteemmaattiicckkyy  ppřřeessnnéé,,  ččii   

aaddmmiinniissttrraattiivvnněě  nnáárrooččnnéé..  VVžžddyy  bbyy  vvššaakk  mměělloo  ppllaattii tt,,  žžee  pprraaccoovvnníí  ččaassyy  vvyynnaalloožžeennéé  nnaa  

vvyyhhooddnnoocceenníí  aa  vvýýbběěrr  ddooddaavvaatteellee  bbyy  mměěll yy  bbýýtt  ppřřiimměěřřeennéé  kk  ppoomměěrruu  mmeezzii   eekkoonnoommiicckkoouu  

eeffeekkttiivvnnoossttíí  ((  nnáákkllaaddyy  //  uužžii tteekk  ))  aa  úússppěěššnnoossttíí  nnáákkuuppnnííhhoo  rroozzhhooddoovváánníí..  PPřřii   kkoonneeččnnéémm  ppoorroovvnnáánníí  

hhooddnnoocceenníí  ddooddaavvaatteellůů  mmůůžžeemmee  zzvvooll ii tt  ttaakkoovvééhhoo,,  kktteerrýý  zzíísskkaall   nneejjvvyyššššíí  cceellkkoovvéé  hhooddnnoocceenníí,,  

sstteejjnněě  ttaakk  ii   ddooddaavvaatteellee,,  kktteerrýý  zzíísskkaall   nneejjvvyyššššíí  hhooddnnoocceenníí  vv  rráámmccii   nneejjddůůlleežžii ttěějjššíí  ppooddmmíínnkkyy..  

  

  

8  ZÁVĚR 

 

Při dnešních stoupajících nárocích odběratelských organizací nejenom na kvalitu dodávaného 

sortimentu, ale také na samotnou kvalitu systému managementu jakosti, je pro dodavatelské 

organizace stále náročnější uspokojit požadavky odběratelů. Kritérií, podle kterých můžeme 

vybírat vhodné dodavatele, může být opravdu mnoho, a je proto třeba rozumně zvážit, jak 

hluboce budeme své dodavatele prověřovat, kolik času a prostředků prověřování věnujeme  

a jaká bude výsledná efektivita celého procesu výběru dodavatele. 

 

Ve většině případů je v průmyslovém odvětví odběratelská organizace zároveň  

i dodavatelem. Mějme kupříkladu firmu se strojírenským zaměřením na lisování, svařování   

a kovoobrábění ocelových materiálů. V případě, že tato firma bude své výrobky ( konzoly, 

objímky atd. ) dále dodávat do stavebního průmyslu, jejímu odběrateli postačí, aby naše 

firma splňovala základní požadavky na systém managementu jakosti podle normy ČSN EN 

ISO 9001 ( to je v dnešní době považováno za „existenční minimum“ ) a odběratel se ve 

svých požadavcích na dodavatele bude soustředit hlavně na nízkou cenu dodávaných 

lisovaných dílů v požadované kvalitě a dodání ve sjednaném termínu. Stejně tak bude 

postupovat i naše firma při výběru dodavatele na zajištění vstupních materiálů ( ocelové 

pásky, matice … ). Pokud bude naše firma své výrobky dodávat do automobilového 

průmyslu, kde jsou na dodavatele z pochopitelných bezpečnostních důvodů kladeny 
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náročnější požadavky tzv. koncepcí odvětvových standardů, je nutné, aby naše firma měla 

zavedený systém managementu jakosti minimálně podle normy ČSN EN ISO/TS 16949. A 

stejně přísné nároky musí klást naše firma i na své dodavatele vstupního a režijního 

materiálu, neboť je běžnou praxí, že odběratelské organizace působící v automobilovém 

průmyslu provádí audity i subdodavatelů svých dodavatelských organizací. Systém 

hodnocení je daleko složitější a při auditech se mohou auditoři zajímat nejenom o technologii 

výroby požadované komodity, ale také o systém zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

zaměstnanců při výrobě komodit, či o systémové řešení nakládání s odpady.  

 

Proto ani autoři odborné literatury nemohou vytvořit taková obecná pravidla a kritéria pro 

výběr dodavatelů, která by mohla být aplikovatelná ve většině podnicích. Jednotlivé podniky 

si je jednoznačně musí volit samy podle svých potřeb a nároků. Z tohoto pohledu by se mělo 

odvíjet i množství posuzovaných kritérií a složitost metodiky hodnocení. Zůstaňme u naší 

lisovny se 60-ti zaměstnanci, průměrného výrobního podniku v našem regionu co se velikosti 

firmy a objemu výroby týče. Předpokládejme, že dlouhodobé partnerství s dodavateli se 

všemi jeho pozitivními aspekty není díky nedostatečné informovanosti či vzdělanosti top 

managementu zažitým jevem. Na každý nákup se většinou realizují nová poptávková řízení. 

Nákupčí nemají velký prostor na důsledné a kvalitní hodnocení dodavatele, neboť musí levně 

a včas nakoupit, aby bylo z čeho vyrábět a mohly se plnit termíny odběratelům. Výběrových 

kritérií nesmí být příliš mnoho, stejně tak i metodika hodnocení musí být jednoduchá  

a srozumitelná jak pro hodnotitele, tak pro hodnocené dodavatele.   

Neméně důležitá je i zpětná vazba, tzn. informace dodavatelům, zda-li uspěli/neuspěli ve 

výběrovém řízení, případně proč se tak stalo. Stejně tak, jako odběratel při hodnocení 

dodavatelů, i dodavatel věnuje nemálo času a práce k vytvoření zajímavé nabídky. Pokud 

zpětná vazba nefunguje, může tento postoj vytvořit špatnou pověst odběratele a na příští 

poptávkové řízení dodavatel nezareaguje. 
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Pro objektivní a nezávislé posouzení výkonnosti dodavatele navrhuji zvolit tato kritéria: 

1. Vyzrálost QMS = CERTIFIKACE; v dnešní době nedílná součást pro udržení 

konkurenceschopnosti podniku. 

2. CENA; při posuzování musíme brát na zřetel její strukturu, tzn. jestli je nabízená cena 

za jednotku zboží konečná, např. včetně dopravy a balného. 

3. JAKOST; dodání v odpovídající jakosti např. dle materiálové specifikace či 

výkresové dokumentace. 

4. DODACÍ LHŮTA; velmi důležitý aspekt při výběru dodavatele. V praxi se často 

stává, že kratší termín dodání je v dané chvíli přednější, než nabídnutá nižší cena.  

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY; tzn. platba hotově či bezhotovostně, delší doba splatnosti 

faktur, slevy za množstevní nebo pravidelné odběry, sankce za pozdní platby, sankce 

za pozdní či neúplné dodávky apod. 

6. ŘEŠENÍ REKLAMACÍ; pružnost a ochota řešit reklamace, snaha dohodnout se na 

optimálním řešení vzniklého problému. 

7. KOMUNIKACE A SERVIS; rovněž důležitý aspekt spolupráce, který může často 

ušetřit spoustu peněz, času a práce. Projevuje se však až při dlouhodobější spolupráci, 

tudíž bývá často opomíjen.  

Uvedu konkrétní příklad. Firma pro svou výrobu dlouhodobě odebírá od jednoho 

dodavatele ocelové pásky různých rozměrů válcovaných za tepla podle normy ČSN 

EN 10111. Ačkoli to neuvádí norma, ani technologem chybně vytvořená materiálová 

specifikace odběratele, tento dodavatel pásky automaticky dodává mořené (zbavené 

okují), jelikož nemořené pásky při řezání začnou rezivět.  

Z nějakého důvodu se firma rozhodne nakoupit pásku u jiného dodavatele. Nový 

dodavatel dodá materiál přesně podle požadavků odběratele. Jelikož v materiálové 

specifikaci technolog neuvedl moření, je na firmu dodáno několik tun nevhodného 

materiálu, který při opracování začíná rezivět. Je nutno vytvořit jinou technologii 

lisování, změnit poměr mazací emulze, a v konečném efektu se tato dodávka nutně 

prodraží. Pominu-li chybu na straně odběratele, stačilo dle mého názoru, aby nový 

dodavatel upozornil na skutečnost v rozdílu mezi dodávkou mořené/ nemořené pásky, 

a komplikace a konečné prodražení nastat nemuselo. 

 8. PRUŽNOST A REAKCE NA POPTÁVKY; schopnost dodavatele adekvátně 

odpovědět na poptávku potenciálního odběratele.        
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Po zvolení kritérií je nutno zvolit váhu jednotlivých kritérií. 

Jelikož je v praxi mnohdy obtížné domluvit se mezi pracovníky, jakou váhu kritériím 

přisoudit, navrhuji k tomuto účelu použít jednoduchou metodu párového srovnání 

popisovanou v kapitole 7.1.1. 

 

Jakmile máme zvolena kritéria a přisouzenou váhu kritériím, měli bychom stanovit optimální 

podmínky, kterých bychom chtěli při obchodním jednání dosáhnout.  

Poté navrhuji vytvořit obdobnou tabulku vstupních údajů pro hodnocení a výběr dodavatele, 

jako je Tab 6 uvedená v kapitole 7.2.2. 

 

Následně pro konečné hodnocení navrhuji použít metodu výpočtu indexu způsobilosti 

dodavatelů – IZD uvedenou v kapitole 7.2.3. této bakalářské práce. 

 

 

Poté, co naše dodavatele podrobíme zkoumání a hodnocení a dodavatel uspěje, měly by naše 

další kroky vést k naplnění podstaty dlouhodobého partnerství s dodavateli. Důvěra v kvalitu 

vztahu a spolupráce nám v konečném efektu může přinést nemalé zisky. 
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PŘÍLOHA I: RÁMCOVÝ POSTUP HODNOCENÍ A VÝB ĚRU DODAVATELE  
[5, s.94] 
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PŘÍLOHA II: P ŘEHLED KRITÉRIÍ PRO VOLBU DODAVATELE [8,S.178-179] 
 
SKUPINA  
KRITÉRIÍ 

JEDNOTLIVÁ KRITÉRIA - ozna čení 

týkající se výrobků 
a služeb k nim 

• schopnost dodat potřebné výrobky v potřebném množství, 
kvalitě a provedení 

• kvalita, vydatnost, spolehlivost a preciznost výrobku z hlediska 
certifikace a technických norem, ekologičnosti a ekonomičnosti 

• úroveň poskytovaných služeb ( předsmluvních, smluvních, 
posmluvních ) a servisu, poradenství, technická pomoc při 
užívání, nabídka vyškolení příslušných pracovníků 

• systém kontroly jakosti z hlediska certifikace a moderních 
metod řízení jakosti 

• pomoc při odborné technické přípravě užití výrobku 
• kvalita balení výrobku a jeho manipulační připravenost, stupeň 

ochrany pro přepravu 
• garance spolehlivosti výrobku 
• doprovodná technická dokumentace, její provedení, úplnost, 

instruktivnost 
• jednoduchost údržby a oprav 
• největší přednost se při hodnocení dává hlavnímu uživateli v 

podniku 

týkajících se ceny a kontraktačních 
podmínek (dodacích , platebních) 

• cena, slevy, srážky 
• doložky o náhradě škod vzniklých vadnou dodávkou 
• platební podmínky, vstřícnost k požadavkům a pochopení pro 

situaci firmy 
• ochota přistoupit na nové formy v dodávkovém režimu, např. 

systém „just-in-time“ 

týkající se dodavatele, jeho image, 
goodwillu a jeho chování při jednání a 
realizaci dodávek (plnění smlouvy) 

• inovační technické schopnosti a předpoklady (finanční, 
technické, organizační) 

• výkonnost a pověst managementu ve vztahu k okolí a uvnitř 
firmy 

• výrobní kapacity, spolehlivost, rezervy v jejich využití, 
pružnost výrobního profilu 

• pověst firmy, image, goodwill jako dodavatele 
• finanční situace, ekonomická stabilita, bankovní důvěra firmy 
• spolehlivost při realizaci dodávek, dodržování termínů a dalších 

podmínek  
• postoj ke kupujícím, vstřícnost, vůle dohodnout změny 

kontraktu  
• úroveň komunikace, ochota předávat informace, technické 

komunikační vybavení 
• morálka podniku, jeho kultura, úroveň dodržování legislativy a 

obchodní zvyklosti 
• lokalizace firmy, logistické podmínky, řešení logistického 

systému 
• pracovní vztahy uvnitř podniku 
• hodnocení jiných odběratelů 

 
 
 

 



 

 

PŘÍLOHA III: P ŘEHLED KRITÉRIÍ PRO VOLBU DODAVATELE  
– SEDM HLAVNÍCH OBLASTÍ POSUZOVÁNÍ [2, s. 52] 

 
 1. finanční situace dodavatele, lze čerpat z: 
   
  a. výročních zpráv a jejich vývoje, 
   
  b. podle vývoje podílu dodavatele na trhu, 
 
  c. ze struktury jeho zákazníků, jejich velikosti, počtu atd. 
 
 2. perspektivnost vývoje dodavatele, jeho schopnost akceptovat změny požadavků na  
   zlepšování vlastností výrobků. Znamená zaměření se na tyto aspekty: 
 
   a. na výzkumnou a vývojovou základnu dodavatele, 
 
   b. na jeho spolupráci s vysokými školami a ostatními výzkumnými institucemi, 
 
   c. na systémy podpory tvůrčí činnosti ve firmě dodavatele aj. 
 
 3. logistické služby poskytované dodavateli, zahrnující: 
 
   a. lokalizaci dodavatele, 
 
   b. dodací lhůta, termín vyřízení objednávek, 
 
   c. rozptyl termínů vyřízení objednávek, 
 
   d. kompletnost dodávek, 
 
   e. schopnost rychlé reakce na mimořádné objednávky, 
 
   f. balení dodávaných výrobků, 
 
   g. schopnost zabezpečovat JiT – dodávky, 
 
   h. způsob balení dodávaných výrobků, 
 
   i. ukládání výrobků do přepravních obalů, kontejnerů na palety apod. 
 
   j. nabídka dalších služeb 
 
 
 4. výrobní možnosti dodavatelů, k tomu poslouží následující informace: 
 
   a. o jeho výrobní kapacitě a stupni jejího využití, 
 
   b. o počtu výrobních jednotek, 
 
   c. o úrovni řízení výroby, 
 
   d. o stavu výrobního zařízení a sytému jeho údržby. 
 
 
 5. informační systém, který dodavatel používá 
 
 
  



 

 

6. celkové pořizovací náklady a platební podmínky, které zahrnují: 
 
   a. cena, pořizovací náklady, 
 
   b. očekávaný vývoj ceny, 
 
   c. vývoj nákladů surovinové základny dodavatele, 
 
   d. podíl přímých a nepřímých nákladů, 
 
   e. lhůty splatnosti faktur, 
 
   f. cenové rabaty. 
 
 7. požadovaná kvalita, kterou získáme z jednoduchých údajů: 
 
   a. procentuální podíl vadných dílů z celkového počtu dodaného množství, 
 
   b. procentuální podíl nevyhovujících vzorků při statistické kontrole jakosti, dále potom můžeme  
    v potaz informace: 
 
   c. o dosavadním vývoji a perspektivách v kvalitě výrobků dodavatele, 
 
   d. o systému kvality, 
 
   e. zda je nositelem norem ISO aj. 
 
 


