
 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství 

Katedra kontroly a řízení jakosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovace přístupu k výběru a hodnocení dodavatelů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2011         Bc. Martin Machút 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

 

Zde bych chtěl poděkovat panu prof. Ing. Jaroslavu Nenadálovi, CSc. a Ing. Petru 

Vašíčkovi za cenné připomínky a rady při vypracování mé diplomové práce. Dále bych rád 

poděkoval společnosti Vítkovice HEAVY MACHINERY a.s. za příleţitost napsat tuto práci a 

rodině za podporu při vypracování této práce. 

 



 

 

ABSTRAKT 

 

Inovace přístupu k výběru a hodnocení dodavatelů 

 

Tato práce diplomová práce je zaměřena na výběr a hodnocení dodavatelů pro střední 

a velké společnosti se strojním zaměřením. 

 

Práce je rozdělena na pět částí. První část se věnuje úvodu do problematiky 

odběratelsko-dodavatelských vztahů. Druhá část je věnována analýze publikovaných údajů 

k procesu výběr a hodnocení dodavatelů. Ve třetí části je představena společnost 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s a provedena analýza současného přístupu k procesu 

Výběr a hodnocení dodavatelů ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Čtvrtá část je věnována vypracování nové metodiky pro komplexní hodnocení dodavatelů z 

hlediska integrovaného systému managementu a v poslední páté části této diplomové práce je 

provedeno zhodnocení návrhu. 

 

Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat novou metodiku 

pro proces Výběr a hodnocení dodavatelů pro střední a velké společnosti se strojním 

zaměřením. 

 

Klíčová slova: Dodavatel, odběratel, dotazník, kvalita, výběr, hodnocení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The Innovation of Approach to the Evaluation and Selection of Suppliers 

 

This diploma work (thesis) concentrates on selecting and evaluating of suppliers for 

medium and large machinery companies. 

 

The work is divided into five parts. The first one is introduction to the topic of 

supplier-customer relations. The second part analyses published data concerning selecting and 

evaluating of suppliers. The third part introduces the company VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s and also analyses their current approach to selecting and evaluating of 

suppliers. The fourth part is devoted to designing a new methodology for complex supplier 

evaluation from the perspective of integrated system of management. The last part of this 

diploma work evaluates the proposal. 

 

The main aim of this diploma work is to design and to implement a new methodology 

for the process of selection and evaluation of suppliers for medium and large machinery 

companies. 

 

Keywords: Supplier, customer, questionnaire, quality, selecting, evaluation 
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1 Úvod 

 

V dnešní době patří proces výběru a hodnocení dodavatelů mezi klíčové procesy 

v jakékoliv společnosti, ať malé či velké, vyrábějící výrobek nebo sluţbu. Proto nejedna 

společnost investuje do procesu výběru a hodnocení dodavatelů finanční či jiné zdroje, jelikoţ 

tento proces můţe přímo i nepřímo ovlivnit finální produkt společnosti. Kaţdá taková 

společnost, která chce být flexibilní a rychle reagovat na vývoj poţadavků trhu nebo 

zákazníka, chce nakupovat špičkové suroviny, polotovary, produkty či sluţby. Musí tedy mít 

kvalitní systém řízení od jakosti přes bezpečnost práce aţ po ochranu ţivotního prostředí. 

Mezi hlavní procesy patří i právě zmiňovaný proces výběru a hodnocení dodavatelů. 

Kaţdá společnost chce nakupovat produkty dobře, kvalitně, levně, rychle a hlavně 

s jistotou, ţe dodávky jsou spolehlivé a odpovídají poţadavkům zadavatelské společnosti, 

protoţe jsou-li dodávky spolehlivé, můţe nakupující společnosti ušetřit mnoho finančních 

prostředků a i jiné zdroje (např. lidské, nepotřebují speciálního zaměstnance pro kontrolu 

správnosti dodávky aj). 

Mnoho lidí ve vedení společnosti zajisté zajímá, jaké dodavatele si má vybrat, aby jimi 

vybraní dodavatelé byli ti nejlepší a nejlépe plnili poţadavky na dodávky. Dále by společnost 

mělo zajímat, od koho nakupuje, zda dodavatele zná atd. Otázek k tomuto tématu je mnoho.  

Odpovědi na některé z těchto otázek najdete v textu této diplomové práce. 

Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat novou metodiku 

pro proces Výběr a hodnocení dodavatelů pro střední a velké společnosti se strojním 

zaměřením, zde se jedná konkrétně o společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

 

. 
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2 Teoretická část – analýza publikovaných údajů k dané problematice 

 

Neţ se začnu zabývat vztahem odběratel a dodavatel, rád bych definoval základní pojmy, 

které se v této práci budou často opakovat. 

 

2.1 Definice základních pojmů a popis požadavků 

 

Dle ISO 9000: 

 

Dodavatel je podle normy ISO 9000 ,,Organizace nebo osoba, která poskytuje produkt“. 

Zákazník (odběratel) je ,,Organizace nebo osoba, která přijímá produkt“. 

[1] 

 

Dle ISO 9001: 

 

Podle normy ČSN EN ISO 9001:2000 Systémy managementu jakosti – Poţadavky je 

proces nakupování definován v článku 7.4.1 Proces nakupování: 

 

7.4.1 Proces nakupování 

 

,,Organizace musí zajistit, aby nakupovaný produkt vyhovoval specifikovaným 

požadavkům na nakupování. Typ a rozsah řízení aplikovaného na dodavatele a na 

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

produktu nebo na konečný produkt. 

Organizace musí hodnotit a vybírat dodavatele podle jejich schopnosti dodávat 

produkt v souladu s požadavky organizace. Musí být stanovena kritéria pro jejich volbu, 

hodnocení a opakované hodnocení. Musí se udržovat záznamy o výsledcích hodnocení a o 

všech nezbytných opatřeních vyplývajících z hodnocení“. 

[2] 

Tato norma neposkytuje podrobnější informace o procesu výběru a hodnocení 

dodavatelů.  
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Dle ISO 9004: 

 

Termín dodavatel, nebo spíše tvorba partnerství s dodavateli, je definován v normě 

ČSN EN ISO 9004:2009, a to v článku 6.4 Partneři a dodavatelé. 

 

6.4.1 Obecně 

 

Partnery mohou být obecně dodavatelé výrobků, poskytovatelé sluţeb, technologické 

a finanční instituce, vládní a nevládní organizace a další zainteresované strany. Partneři 

mohou poskytovat jakýkoli zdroj, a to podle toho, jak je odsouhlaseno a stanoveno v dohodě 

o partnerství. Organizace a její partneři jsou nezávislé subjekty a vzájemně prospěšné vztahy 

zvyšující jejich schopnost vytvářet hodnotu. Organizace by měla o partnerství přemýšlet jako 

o specifické formě vztahu s dodavateli v případě, ţe jsou dodavatelé schopni investovat do 

oblasti činnosti organizace a sdílet její prospěch nebo škodu. 

 

Při budování partnerství by měla organizace brát v úvahu následující záleţitosti: 

- Vhodné poskytování informací partnerům tak, aby byly maximalizovány jejich 

příspěvky, 

- Podporování partnerů ve smyslu poskytování zdrojů (jako jsou informace, znalosti, 

odborné posouzení, technologie, procesy a podpora výcviku), 

- Sdílení zisků a ztrát s partnery,  

- Zvyšování výkonnosti partnerů, 

- Podpora udrţitelného rozvoje. 

 

Článek 6.4.2 Výběr, hodnocení a zvyšování způsobilosti dodavatelů a partnerů. 

 

Organizace by měla utvořit a udrţovat proces identifikace, výběru a hodnocení 

dodavatelů a partnerů tak, aby docházelo k neustálému zlepšování jejich způsobilosti a bylo 

zajištěno, ţe jimi poskytované produkty a další zdroje splňují poţadavky a očekávání 

organizace. 

Při výběru a hodnocení dodavatelů a partnerů by organizace měla brát v úvahu následující 

záleţitosti: 

- Jejich přínos k činnostem organizace a jejich schopnost vytvářet hodnotu pro 

organizaci a její zainteresované strany, 
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- Potenciál pro neustálé zvyšování jejich způsobilosti, 

- Zvyšování vlastní způsobilosti, kterého lze dosáhnout prostřednictvím spolupráce 

s dodavateli a partnery. 

Organizace by se měla spolu s dodavateli a partnery snaţit neustále zlepšovat kvalitu, cenu a 

dodávání produktů, které poskytují dodavatelé a partneři. 

Dále by se měla snaţit neustále stupňovat efektivnost pravidelného hodnocení a 

poskytování zpětné vazby ohledně jejich výkonnosti. 

Organizace by měla neustále přezkoumávat a posilovat své vztahy s dodavateli a 

partnery, a to s ohledem na rovnováhu mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli. 

[3] 

 

2.2 Úvod do problematiky procesu výběru a hodnocení dodavatele 

 

Výběr vhodného dodavatele je v dnešní době mnohem sloţitější neţ v minulosti, kdy 

bylo dodavatelů málo. V případě, ţe byl jeden jediný dodavatel, neprováděl se ţádný výběr, a 

proto se nerozvíjely metody a přístupy pro výběr a hodnocení dodavatelů. V současné době, 

kdy hranice států z pohledu toku materiálu neexistují, je naopak dodavatelů dostatek a 

můţeme vybírat nejvhodnějšího dodavatele, který plně a na 100% uspokojí naše poţadavky 

na dodávky. Vyvstává jiný problém, a to jak vybrat toho nejlepšího dodavatele. Tento výběr 

závisí na řadě kritérií výběru, jako např. kvalita a kvantita dodávek, spolehlivost dodávek, 

etika podnikání dodavatele, společenská odpovědnost dodavatele, rozsah servisu dodávaného 

produktu, ochrana ţivotního prostředí a další. Důleţitost jednotlivých kritérií, která budou 

ovlivňovat naše rozhodování o budoucím dodavateli, bychom měli také vztáhnout k prioritám 

a strategiím našeho podnikání.[5] 

Uvedl bych zde pár úvah, jak můţeme vybrat správného dodavatele. Tyto úvahy jsou 

výsledkem studia zahraniční a české odborné literatury a dále jsou výstupem mých vlastních 

zkušeností, které jsem získal během studia oboru management jakosti.[6] 

 

Vrcholové vedení organizace si musí na počátku, při první úvaze, utřídit vlastní 

myšlenky a zamyslet se nad vlastními prioritami, cíli podnikání. Stanovení těchto základních 

principů zvládne kaţdá organizace, protoţe to je nezbytným předpokladem pro samotný vznik 

podnikání. Tyto principy nám pomohou při  první fázi našeho rozhodování o dodavateli.[7] 
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Při hledání ,,bezchybného“ dodavatele si musíme uvědomit neustále se měnící trh. Trh, kde 

budou naše výrobky schopny uspokojovat poţadavky zákazníka maximálně 3-4 roky, moţná 

méně (tento časový údaj je závislý na oboru, ve kterém společnost podniká). 

Po uplynutí patřičné doby poptávka po výrobku klesá a společnost musí přijít s inovací 

nebo dodat na trh úplně nový výrobek. Kaţdá společnost, která si chce udrţet svoji pozici na 

trhu a nechce přijít o své zákazníky, musí inovovat. Pokud inovace neprovede, hrozí jí zánik, 

případně pohlcení silnější konkurencí. Aby se toto nestalo, musí nakupovat (případně vyvíjet) 

nové technologie, nové materiály, rozvíjet management, strategie a další nezbytné části svého 

podniku. 

V důsledku toho i jejich dodavatel musí být schopen rychle a efektivně reagovat na 

výkyvy trhu. Dobrý dodavatel umí sehnat nové technologie, dodávat je v potřebné kvalitě, 

kvantitě, termínech a s odpovídající spolehlivostí dodávek.  

Univerzální modely (metody), jak přesně vybírat a zacházet s dodavateli, nejsou 

známy, protoţe jako kaţdý člověk je jiný, tak i dodavatel je jiný. Kaţdý dodavatel má jiné 

výhody a přednosti -  perfektní technologické zázemí, kvalifikovaný personál, dostatečné 

výrobní kapacity k uspokojení poptávky zákazníka, zkušení odborníci, nabídka benefitů k 

dodávce (např. odloţená splatnost faktury). Těchto rozdílností je mnoho. Ale protoţe zde 

chceme mluvit o partnerství, měli bychom uvaţovat o moţnosti pomoci našim dodavatelům, 

vyjit jim vstříc. Protoţe partnerství není pouze o kladení striktních podmínek na dodávky. 

Jedná se o to, ţe bychom se měli snaţit dodavatele co nejlépe poznat, seznámit se s jeho 

moţnostmi (technologickými, ekonomickými, lidskými atd.). Důleţitá je zejména  pravidelná 

a oboustranná komunikace.[6], [7]. 

 

2.3 Přístupy k procesu výběru a hodnocení dodavatelů 

 

Hlavním problémem je, ţe většina z nás si neuvědomuje, ţe aktivity spojené s 

hodnocením a výběrem dodavatelů jsou aktivitami, které nejsou jednorázové. Mohlo by se 

zdát, ţe probíhají pouze před podepsáním první smlouvy s dodavatelem, ale opak je pravdou. 

Činnosti související s tímto procesem mají být vykonávány neustále. Výchozí rámec 

hodnocení a výběru dodavatelů je znázorněn na obr. 1. Při výběru správného dodavatele 

bychom měli myslet strategicky a zapojit moderní metody rozhodování.[4] 
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Obr. 1 – Nepřetrţitost procesů hodnocení a výběru dodavatelů [4] 

 

Z obrázku 1 vyplývá, ţe hledáme-li dodavatele, musíme si být jisti tím, co naše firma 

skutečně potřebuje a čeho chceme dosáhnout tím, ţe nakoupíme daný produkt. Jinak řečeno, 

za co chceme peníze utratit, a co nám chce dodavatel prodat.  

Také stojí za zkoumání téma, jak mnoho dodavatelů skutečně potřebujeme. Nákup 

z pečlivě vybrané cílové skupiny dodavatelů má řadu výhod - např. snazší kontrola 

dodavatelů, schopnost učinit nabídky, které vám přinesou konkurenční výhodu atd. [4], [7] 

Nicméně je důleţité mít na výběr z více zdrojů (databáze potenciálních dodavatelů). Nákup 

pouze od jednoho dodavatele můţe být velmi nebezpečný, a to tím, ţe klesne úroveň dodávek 

z důsledku absence konkurence. 

 

Nyní následuje oprávněná otázka, jak vybrat správného dodavatele pro naši společnost. 

Existuje několik klíčových vlastností, které bychom měli při identifikaci moţných dodavatelů 

hledat.  
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Mezi rozhodující vlastnosti můţeme zařadit např.: 

- Spolehlivost  

(pokud produkty zákazníka zklamou, bude za to platit společnost a ne její dodavatel. 

Od dodavatele je důleţité poţadovat 100% spolehlivost dodávek, aby k takovým 

nespokojenosti zákazníka docházelo co nejméně, v ideálním případě vůbec) 

- Kvalita  

(kvalita dodávek musí být na stejné úrovni jako v době, kdy došlo k uzavření 

kontraktu s dodavatelem) 

- Kvalita za peníze 

 (Nejniţší cena dodávek není vţdy nejlepší. Pokud společnost poţaduje spolehlivost a 

kvalitu od svých dodavatelů, musí mít stanovenu cenu, kterou je ochotna dodavateli 

zaplatit, aby byla udrţena rovnováha mezi náklady na dodávky, spolehlivost, kvalita a 

servis).  

- Silný servis a jasná komunikace 

(Poţadavky na dodávky musí být sděleny dodavateli včas a dodavatel by měl být 

upřímný a soudný, a pokud tyto poţadavky není schopen plnit, měl by o tom 

zadavatele neprodleně informovat. Nejlepší dodavatelé usilují o pravidelnou 

komunikaci, aby mohli co nejlépe vyjít vstříc poţadavkům na dodávky.) 

- Finanční zabezpečení  

(Je dobré znát tok peněz u dodavatele nebo jeho finanční zdraví, aby se nestalo, ţe 

kdyţ bude dodavatel nejvíce potřeba, vyhlásí úpadek v důsledku nedostatečných 

finančních zdrojů.) 

- Partnerský přístup  

(Silný partnerský vztah má prospěch pro obě strany. Je dobré, kdyţ dodavatel 

vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby poskytoval co nejlepší sluţby. Tím dokazuje, ţe 

mu není lhostejné podnikání společnosti. Odpovědí na tento přístup bude, ţe tento 

dodavatel získá lukrativní smlouvy nebo bude společnost daného dodavatele veřejně 

chválit, a tím mu dokáţe, ţe ani jeho podnikání jí není lhostejné). 

- Udrţitelný rozvoj 

(etika podnikání, dodrţování lidských práv, pracovně právní vztahy, komunitní 

angaţovanost aj.)[9], [10] 
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Další otázkou je, kde najít potenciální dodavatele.  

 

Dodavatele lze najít prostřednictvím různých kanálů (internet, televize, rádio). Je to 

nejlepší způsob pro vytvoření bliţšího výběru moţných dodavatelů prostřednictvím různých 

zdrojů, aby vám poskytly širší základnu z čeho vybírat. 

  Někdy je moţné vyuţít reference známých nebo přátel, kde je větší šance dostat se 

k údajům vyuţitelných pro hodnocením dodavatelů. Díky těmto referencím lze získat 

informace o silných a slabých stránkách od někoho, kdo daného dodavatele vyuţil, má s ním 

jiţ nějaké zkušenosti, ať dobré či špatné. [8] 

Také je moţné vyhledat dodavatele podle dané oblasti podnikání v adresáři. Příkladem 

takového adresáře jsou Zlaté stránky apod. 

 

V případě, ţe má společnost potřeby specifické pro konkrétní obchodní nebo 

průmyslovou činnost. Můţe nalézt obchodní sdruţení (klastry), které jí mohou pomoci s 

výběrem vhodných dodavatelů. Můţe si najít obchodní sdruţení přes známé vyhledávače 

v České republice nebo na zahraničním portálu www.taforum.org (TAF). Je moţné vyuţít 

rady obchodních poradců. 

Inzeráty potenciálních dodavatelů jsou i obsahem odborného tisku, dále je moţné tyto 

informace získat v rámci různých výstav a veletrhů, kde výrobci prezentují své výrobky a 

produkty. Tyto výrobky jsou zde k dispozici k vyzkoušení a případně se nabízí moţnost se 

zeptat na některé podrobnosti, které by mohly společnost zajímat. Jedna z výhod veletrhů a 

výstav je to, ţe je odpověď na konkrétní otázky získána v krátkém čase a při těchto akcich je 

velká koncentrace potenciálních dodavatelů na jednom místě a v jediném čase. [7], [9] 

 

Jakmile existuje jasná představa o tom, co společnost potřebuje nakoupit a má jiţ 

nějaké potenciální dodavatele, můţe vytvořit uţší seznam zdrojů, které odpovídají jejím 

přesnějším potřebám.  

 

Při selekci dodavatelů bychom měli nalézt odpovědi na následující otázky: 

 

Mohou tito dodavatelé dodávat, co chcete, kdy chcete a v patřičném rozsahu? 

Jsou finančně zabezpečení? 

Znáte někoho, kdo jejich sluţby pouţil a můţe je doporučit?  

atd.[6] 
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Kdyţ je vytvořen uţší výběr potenciálních dodavatelů, je vhodné je poţádat o písemné 

nabídky a vzorky. To by mělo společnosti poskytnout stručný přehled o tom, co jsou 

potenciální dodavatelé schopni dodávat, jak často a na jaké úrovni. Po získání nabídky by 

měli dodavatelé sdělit společnosti informace o jejich provizním systému neboli jestli je u nich 

moţno získat slevu, a pokud ano, za jakých podmínek. Důleţitá informace je největší moţný 

objem dodávek v určitém termínu. Nabídky od jednotlivých dodavatelů společnost rozlišuje 

na klíčové a neklíčové (servisní, podpůrné a jiné dodavatele). [10] 

Je vhodné si ujasnit, co bude povaţováno u dodavatelů za hlavní poţadavky. Takovým 

poţadavkem můţe být například existence certifikovaného systému managementu jakosti 

podle standardu ISO 9001 u dodavatele. Nebo jestli bude mít přednost kvalita nebo kvantita. 

Samozřejmě při porovnávání by měla být důleţitá také cena, ale neměla by být jediným 

kritériem při porovnávání jednotlivých podatelů. Protoţe niţší ceny mohou, ale nemusí 

odráţet niţší kvalitu a naopak. Důleţitým kritériem je to, jestli má dodavatel dostatečné 

ekonomické zázemí pro podnikání, a jeho hospodářská ţivotaschopnost. To by jinak mohlo 

znamenat, ţe by dodavatel slíbil nízkou cenou, kterou by ale během kontraktu musel 

několikrát změnit, aby se dostal na své provozní náklady. [15] 

 

Smlouva by měla být uzavřena s dodavatelem, který zakázku neposkytne dalšímu 

subdodavateli. Pokud by tomu bylo tak, společnost by měla zváţit jednání přímo se 

subdodavatelem, protoţe ten by mohl nabídnout výhodnější cenu. Pokud na to subdodavatel 

nemá prostředky, můţe mu společnost nabídnout určitou formu pomoci (technologickou, 

finanční, podle svých moţností).  

Pokud existuje moţnost setkat se s potenciálními dodavateli osobně, je lepší se 

přesvědčit na vlastní oči, jak jejich podniky fungují. Pochopením, jak funguje podnik 

dodavatele, je vytvořen lepší pocit při podnikání. 

Společnost by měla brát zřetel na to, ţe její pověst můţe být posuzována podle 

pracovních postupů a zacházení se ţivotním prostředím jejích dodavatelů. To dává dobrý 

důvod, proč zkoumat etické chování a environmentální rozměr jejich dodavatelského řetězce.  

[7], [8]. 

 

Musíme zde zdůraznit, ţe dosud nejpouţívanějším nástrojem pro prověření 

způsobilosti dodavatele je audit. 
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Audit je definovaný normou ČSN EN ISO 9000 takto: ,,systematický, nezávislý a 

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

rozsah, v němž jsou splněna kritéria“. 

 

Z této definice plyne, ţe audit je procesem, který by měl být standardní součástí 

systému managementu. To znamená souborem činností, které jsou plánovány (včetně 

plánování zdrojů, postupů auditovaní apod.), systematicky realizovány tak, aby se s jejich 

výsledky v systému managementu vhodným způsobem naloţilo při rozhodovacích procesech. 

V tomto případě by se rozhodovalo na základě výsledků auditu o dodavatelské způsobilosti 

k dodávkám pro odběratele. [12] 

Výraz ,,nezávislý“ v definici auditu znamená, ţe auditoři nesmí být v ţádném ohledu 

závislí na prověřovaném procesu, produktu (výrobku či sluţbách). Dále se předpokládá, ţe 

k realizaci auditu systému managementu u dodavatele má odběratelská organizace 

zpracovanou metodiku nebo postup v písemné formě. 

Díky auditům systému managementu u dodavatele se získávají potřebné důkazy, coţ 

jsou nejrůznější záznamy o výsledcích činností dodavatele, ale i další informace, vţdy však 

auditory ověřitelné přímo u hodnoceného dodavatele. Pomocí důkazů, které byly zjištěny 

během auditu, auditor můţe v rámci svých zjištění konstatovat, ţe dodavatel splnil či nesplnil 

dané poţadavky, které jsou stanoveny nebo jsou tak zvanými kritérii auditu. Pod pojmem 

kritéria auditu musíme v případě auditu systému managementu u potenciálních dodavatelů 

chápat soubor poţadavků na tyto systémy, které si stanovuje odběratel sám ve svých 

dokumentovaných postupech (coţ je nejvíce pouţívané) nebo jsou stanoveny obecně 

respektovanými standardy, jako jsou například OHSAS 18001, ČSN EN 14 001, ČSN EN 

ISO 9001 a 9004 a jiné standardy. [11] 

Tato kritéria jsou pomyslnými etalony, vůči kterým se proměřuje realita u 

potenciálních dodavatelů. Je samozřejmě moţné, ţe odběratel bude kombinovat výše uvedená 

kritéria, ale je však jeho povinností včas potenciálního dodavatele informovat. Audit u 

dodavatele by totiţ neměl být brán jako přepadová akce, ale naopak je potřebné, aby se 

dodavatel na průběh auditu vhodně připravil. Tato příprava dodavatele na audit ušetří čas a 

ostatní zdroje jak na straně dodavatele, tak na straně odběratele. Jistě bychom nechtěli, aby 

auditoři ztráceli drahocenný čas hledáním potřebných dokumentů, a proto je vhodné, aby 

probíhala vzájemná komunikace. 
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2.4 Příklad kritérií pro výběr a hodnocení dodavatelů 

 

Jednotlivá kritéria pro výběr a hodnocení dodavatelů byla jiţ uvedena výše, ale ať 

chceme či nechceme, hlavním kritériem je pořád cena. Protoţe obě strany dodavatelsko-

odběratelského vztahu chtějí mít zisk, vlastně kvůli zisku vznikly. 

 

Ale jak jiţ bylo zmíněno, cena je sice důleţitá, ale neměla by být hlavní při rozhodování o 

dodavateli. Měli bychom brát v úvahu i další kritéria. Jako například: 

 

 Vzdálenost mezi zákazníkem a potenciálním dodavatelem. 

 Dodací podmínky dodávek. 

 Období dodání našich dodávek (dodací lhůty). 

 Postoj k environmentálním rizikům a dopadům produktů dodavatele na okolí 

společnosti. 

 Vztah dodavatele k bezpečnosti práce a zdraví zaměstnanců. 

 Etika podnikání (anti-diskriminační politika, protiúplatkářská politika). 

 Sociální odpovědnosti dodavatele. 

 Podíl dodavatele na trhu. 

 Jak je dodavatel vnímán okolím. 

 Úroveň vztahů a vzájemné komunikace s okolím a ve vztahu odběratelsko-

dodavatelském. 

 Úplné náklady nákupu apod. 

 

O pár řádků dříve jsem hovořil o ceně za dodávky. Ale měli bychom se také věnovat 

celkovým nákladům ke konkrétní dodávce. Pro stanovení nákladů k určité dodávce pouţijeme 

vzorec neboli výpočet úplných nákladů nákupu-UNN 

 

 dodávkuKčDVCUNN dd /
       

[1]
 

 

 

Kde: 

Cd = nabízená cena 

DVd = dodatečné výdaje na straně odběratele vztahující se ke určité dodávce 
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Obsah DVd  závisí na charakteru dodávek, na procesech odběratele a dalších aspektech. Jako 

například: 

 

- Výdaje na výběrová řízení 

- Výdaje na vstupní ověření dodávek 

- Výdaje na dopravu, manipulaci, identifikaci, skladování 

- Jiné výdaje vyvolané nekompletností dodávky 

- Náklady na zkoušení referenčních vzorků 

- Ztráty v důsledku nereklamovatelných neshod 

- Výdaje na přepracování neshodného produktu (pokud to povaha produktu umoţňuje). 

- Celní poplatky a jiné [4], [13] 

 

Neţ se podepíše smlouva s příslušným dodavatelem, měly by si odběratel jasně uvědomit, 

jaké budou dodatečné výdaje DVd k jeho dodávce. Protoţe celková výše uvedených nákladů a 

výdajů nemusí být zanedbatelná a ovlivní celkovou cenu dodávky negativním směrem, tedy v 

neprospěch odběratele. Jestliţe jsme u předchozích nákupů získali údaje o DVd ,můţeme 

vypočíst takzvaný index úplných nákupů. 

 

Index úplných nákladů [2]
d

UNN
C

UNN
I 

 

 

 

Index úplných nákladů můţeme vyuţít k prognózování celkové výše nákladů nákupu 

– UNN
1
 (samozřejmě, pokud jsou dodávky brány od stejného dodavatele): 

 

UNNd ICUNN  11

         
[3]

 

Kde     
1

dC  je nabízená cena další dodávky od stejného dodavatele 

 

Pokud odběratel má data z předchozích dodávek můţe vypočíst tzv. efektivní cenu 

dodávky - Ced. 

Hodnota Ced zohledňuje rozsah neshod zjištěných v předchozích dodávkách vyjádřený 

v jednotkách ppm (parts per milon): 
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Vzorec pro výpočet Ced : 

 

       
[4]

 

 

 

Odběratel se můţe rozhodnout pro jakékoliv hodnocení pomocí více neţ jednoho 

kritéria. Vícekriteriální rozhodování je pomocí výpočetní techniky dostupnější, neţ tomu bylo 

v minulosti, ale stále je nutná znalost lidí, kteří se do této metody pustí.[4] 
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3 Analýza současného stavu řešené problematiky, představení podniku 

 

V této části práce bude představena historie společnosti, se kterou jsem spolupracoval při 

řešení diplomové práce. 

  

3.1 Charakteristika skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 

 

V následujících odstavcích bych se věnoval charakteristice skupiny VÍTKOVICE 

MACHINERY GROUP. Popsal bych její stručnou historii a její mise, vize a cíle do 

budoucna, plus stručný sortiment výrobků. 

 

3.1.1 Historie VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 

 

Ţelezárny ve Vítkovicích zaloţil v roce 1828 arcibiskup Rudolf Jan (Rudolfova huť) a 

byly uvedeny do provozu roku 1830.  

S příchodem nového většinového vlastníka, vídeňského bankéře Salomona Mayera 

Rothschilda v roce 1843, začal vznikat unikátní, soběstačný komplex a jedno z největších 

monopolních sdruţení v Evropě. Začala výroba parních strojů a mostů, posléze i výhybek, 

ţelezničních kol, nástrojů a strojů pro hutě a těţbu. 

Vítkovice měly v té době velmi vhodnou strategickou polohu, protoţe všechny 

potřebné suroviny pro výrobu se nacházely v blízkém okolí, ale také protoţe stály na trase 

plánované ţeleznice z Vídně do polských solných dolů. Vítkovice měly pro tuto trasu dodávat 

ve velkém mnoţství kolejnice. 

O třicet let později bylo vytvořeno významné Vítkovické horní a hutní těţířstvo, které 

vlastnili bratři Gutmannové. Do jeho čela byl postaven nadčasový a velmi náročný manaţer 

Paul Kupelwieser. S jeho nástupem se rozběhly rozsáhlé sociální programy, modernizace a 

realizace vize společnosti.  

První válcovna trub v Rakousku byla postavena ve Vítkovických ţelezárnách v roce 

1883. Byl vybudován závod na litou ocel, zahájena výroba pancéřových desek a lodních 

hřídelí – v 1897 byla vyrobena první lodní zalomená kliková hřídel. 

Do  roku  1906 se datuje zahájení sériové produkce další významné komodity - 

ocelových lahví. Na počátku 20. století stály Vítkovické ţelezárny svou vysokou úrovní 
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technického vybavení, objemem produkce a nízkými výrobními náklady na čele Evropských 

ţelezáren.  

Mezi unikáty meziválečných staveb lze zařadit např. známý plynojem v Praze-Libni. 

Po 2. světové válce se Vítkovice rozhodujícím způsobem podílely na výstavbě jiných 

ţelezáren. Byla zde rovněţ vybudována výrobní základna pro zajišťování potřeb jaderné 

energetiky v rámci Československa a RVHP. Dodávkou 20. století se stala válcovna tlustých 

plechů pro závod Azovstal ve Ţdanově. V 70. letech minulého století letech ţelezárny 

vyrobily, dodaly a zkompletovaly např. unikátní Ţďákovský most, televizní vysílač Ještěd 

nebo posluchárnu Vysoké školy báňské v Ostravě. 

Vítkovice a jejich produkce se staly pro  celkový rozvoj našeho národního 

hospodářství zcela významné a měly zásadní podíl na vývoj celého Československa. Vznikaly 

zde výrobky pro energetiku (i jadernou), zařízení na výrobu oceli, sekundární metalurgie, 

kontilití, aglomerace, koksovny nebo velkostroje pro povrchovou těţbu. 

Akciová společnost VÍTKOVICE byla zřízena v únoru 1992.  

V srpnu 2003 byla strojírenská část společnosti VÍTKOVICE privatizována českým 

kapitálem. Po privatizaci nastoupila akciová společnost VÍTKOVICE cestu k získání čelného 

postavení ve výrobě vybraných strojírenských výrobků, k dosaţení vyššího stupně finálních 

dodávek (velkých investičních celků) a ke zvýšení efektivnosti svých dodávek, produktů a 

sluţeb. [14], [17] 

 

3.1.2 Profil současné společnosti VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 

 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je nejvýznamnější českou strojírenskou 

skupinou se silnou pozicí ve vybraných odvětvích strojírenské produkce a v oblasti dodávek 

velkých investičních celků. Zahrnuje okolo třicítky dceřiných společností VÍTKOVICE a.s. a 

disponuje rovněţ svými vlastními zastoupeními ve významných světových trţních regionech, 

coţ umoţňuje přímý a rychlý kontakt se stávajícími a potenciálními zahraničními partnery.  

 

Struktura skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (viz příloha č. 1) 

 

Tato strojírenská skupina disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní výrobní základnou 

a vyspělým vlastním know-how zaloţeným na výzkumu a vývoji produktu.  

V prosinci 2008 oslavila značka VÍTKOVICE své 180. výročí.  
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Tradiční výroba strojírenských produktů a engineeringové obory byly doplněny 

novými oblastmi: Green Technology, CNG(bioplyn) a Informační  technologie. 

VÍTKOVICE a.s. jsou v současnosti  evropským  lídrem ve výrobě ocelových lahví s 

vysoce moderní výrobní linkou, mají téměř pětinový podíl na světovém trhu speciálních 

zalomených hřídelí pro velké námořní lodě. Představují společnost, která dynamicky rozvíjí 

dlouhodobý progresivní projekt zaměřený na postupný celosvětově uplatňovaný přechod 

pohonu automobilů z klasických paliv na alternativní pohon stlačeným zemním plynem 

(CNG). 

Tvůrčí a inovační potenciál rozvíjejí i při přípravě a realizaci velkých investičních 

akcí, jako jsou komponenty tepelných elektráren společnosti ČEZ v Tušimicích a v 

neposlední řadě také v programu výroby komponent pro jadernou energetiku. 

VÍTKOVICE a.s. byly rovněţ významným dodavatelem komponent pro jaderné 

elektrárny. Kompenzátory objemu a parogenerátory vyrobené ve VÍTKOVICÍCH jsou 

spolehlivě provozovány v JE Temelín, JE Dukovany, ale i v dalších jaderných elektrárnách v 

zahraničí. 

Z důleţitých zakázek posledních let je moţno uvést střešní konstrukci praţské O2 

arény, stavbu velkorozměrového hangáru pro opravu parku pod značkou Boing u Mošnova či 

kompletní rekonstrukci historické ocelové konstrukce hlavního ţelezničního nádraţí ve 

Frankfurtu nad Mohanem. Vzhledem k tomu, ţe rozvoj IT technologií povaţují VÍTKOVICE 

v současnosti za zcela zásadní faktor dalšího upevňování své trţní pozice, stávají se také tyto 

technologie prostředkem uplatňovaným v přípravné a realizační fázi sofistikovaných 

strojírenských výrobků a velkoinvestičních celků.[17] 

 

VÍTKOVICE MACHNINERY GROUP udrţuje a rozvíjí systémové a výrobní 

certifikace, udělené renomovanými inspekčními společnostmi. V příloze této diplomové práce 

jsou zobrazeny certifikáty systému managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Mimo jiné certifikáty vlastní tato společnost mnoho dalších 

certifikátů výrobkových a jiných osvědčení. Mezi významné ceny patří i cena 

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA z roku 2010, udělená Radou kvality České 

republiky. (viz. Přílohy č. 2, 3, 4, 5 ) 

 

 

 



17 

 

3.1.3 Cíle 

 Globální lídr špičkových strojírenských technologií; 

 Řízení specializovaných engineeringových oborů; 

 Rozvoj vlastních aktivit kvalifikovanými pracovníky v souladu se zájmy svých 

akcionářů a s ohledem na ochranu ţivotního prostředí. 

 

3.1.4 Strategie 

Vlastní strategie skupiny je zaloţena na třech základních pilířích: 

 GREEN TECHNOLOGY 

 VÝROBA A ENGINEERING 

 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

 

3.1.5 Vize 

 Vize rozvoje VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je zaloţena na těchto základních 

principech:   

1. Vyuţití výrobní základny a rozvíjení engineeringu 

2. Rozvoji inovací (produktů, procesů, IT systémů) 

3. Spolupráci s vysokými školami a akademickou sférou  

4. Vyuţití nejmodernějších progresivních technologií – IT, green technologií, v současné 

době i nanotechnologií, přičemţ za významnou oblast je v současné době povaţován 

obor energetiky v celém jeho spektru 

Spolupráce s Moravskoslezským regionem a program Corporate Social Responsibility 

(CSR) je jedním ze základů současného a budoucí fungování této skupiny, a to včetně 

zapojení do koordinace a realizace projektů v rámci Moravskoslezského strojírenského 

klastru. [17] 

3.2 Charakteristika VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

 

Ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je vybudován a certifikován systém 

managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro výše uvedené procesy a obory, a je popsán 

Příručkou managementu kvality. [17]. Dále jsou zde zavedeny a certifikovány další systémy 

managementu, a to například systém environmentálního managementu certifikovaný dle 
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poţadavků norem ČSN EN ISO 14 001 a systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (BOZP) dle norem ČSN OHSAS 18 001 a další.  

 

Organizační struktura VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je uvedena v příloze 

č. 7 

 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. představuje jeden ze základních 

podnikatelských subjektů celé skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. (VHM) se člení na následující produktové 

týmy, které realizují obchodní případy dodávek produktů ve vymezených oborech 

(segmentech trhu):  

 

3.2.1 Produktové týmy VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.:  

 

461 –  Strojírenská metalurgie  

462 –  Lodní díly 

463 –  Engineering – Metalurgické procesy 

 

Vymezení hlavních oborů výrobků, sluţeb a procesů zajišťovaných prostřednictvím 

jednotlivých produktových týmů ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.: 

 

3.2.1.1 Produktový tým 461 –  Strojírenská metalurgie:  

 

výroba uhlíkových a legovaných ocelí určených pro ingoty (ingoty jsou následně 

zpracovány pro výrobu výkovků pro VHM i pro přímé dodávky), výroba těţkých odlitků 

včetně jejich opracování a dílenské montáţe, výroba výkovků včetně jejich opracování a 

obručí kolejových vozidel. 

 

3.2.1.2 Produktový tým 462 –  Lodní díly: 

 

výroba dílů lodních motorů a lodních dílů, výroba těţkých výkovků pro díly lodních 

motorů a lodní díly včetně jejich opracování a dílenské montáţe, výroba těţkých výkovků pro 

klasickou lodní a jadernou energetiku a další průmyslové obory včetně jejich opracování.  
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3.2.1.3 Produktový tým 463 –  Engineering – Metalurgické procesy: 

 

navrhování a výroba zařízení a inţenýring pro investiční dodávky v rámci oborů 

oceláren, válcoven a sekundární metalurgie, navrhování a výroba zařízení pro výrobu oceli, 

válcování a příbuzná průmyslová odvětví, navrhování a výroba zařízení tvářecích strojů. 

 

3.2.2 Výroba produktů ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je realizována 

v následujících výrobních jednotkách:  

 

(NS-nákladové středisko) 

NS 320 –  Ocelárna 

NS 330  – Slévárna  

NS 340 –  Kovárna 

NS 370 –  Těţká mechanika - Obrobna 

NS 371 –  Těţká mechanika - Montáţ 

 

3.3 Analýza současného stavu procesu výběru a hodnocení dodavatelů ve 

společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. (VHM) 

 

Z předchozí kapitoly, která se věnuje přestavení společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s, je patrné, ţe tato společnost má poměrně velké spektrum výrobků, které 

nemůţe vyrábět kaţdý evropský či světový výrobce. Jedná se o těţkou strojírenskou výrobu – 

opracované těţké výkovky do 125 tun a těţké odlitky aţ do 240 tun. A tím pádem zde 

hovoříme o značných finančních prostředcích nezbytných pro zainvestování takovéhoto 

výrobního programu. Chtěl bych zde zdůraznit, ţe jakýkoliv nedostatek při realizaci produktů, 

jako je nejakost výrobků (ať jiţ z vlastních zdrojů vyrobeného nebo nakupovaného) můţe ve 

svém důsledku vést k váţnému ohroţení společnosti i jejích zaměstnanců (v současnosti 1600 

zaměstnanců). 

Proto i řízení takto velké společnosti musí být přesné a maximálně efektivní. 

V současnosti optimální přístup k tomuto úkolu je uplatňování procesního přístupu k řízení, 

realizaci a dalšímu zlepšování procesu, a to na základě aplikace poţadavků mezinárodně 

uplatňovaných standardů, které jsou v této společnosti implementovány. 
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Ve své diplomové práci se budu zabývat jedním z významných procesů systému 

managementu této společnosti – procesem Výběr a hodnocení dodavatelů. 

 

3.3.1 Současný stav procesu Výběr a hodnocení dodavatelů 

 

Procesy společnosti jsou rozděleny na hlavní procesy (procesy realizace produktů), 

plánovací a řídící procesy, monitorovací a podpůrné procesy (viz tabulky z příručky vzadu). 

Mezi hlavní procesy, které se podílejí na realizaci produktu, patří i proces nakupovaní. Pod 

procesem nakupování se skrývá mimo jiné proces zabývající se výběrem a hodnocením 

dodavatelů. Tomuto procesu se budu dále věnovat. 

Ve společnosti VHM  je pro výběr a hodnocení jiţ dlouhodobě uplatňován předpis 

managementu kvality navazující na příručku managementu kvality. Jedná se o řízený 

dokument systému managementu kvality (SMJ a EMS) se všemi náleţitostmi, které jsou 

zakotveny v aktuálně platném předpisu pro zpracování a řízení systémové dokumentace. 

Zcela splňuje poţadavky standardu ISO 9001:2008. 

Na začátku předpisu pro Výběr a hodnocení dodavatelů je nadefinován účel předpisu, jeho 

rozsah platnosti, zkratky a pouţité symboly. 

Účelem tohoto předpisu je stanovit postup pro výběr, hodnocení a kategorizaci 

dodavatelů. 

 

Mezi první činnosti patří vypracování harmonogramu a evidence seznamů potenciálních 

dodavatelů (vytvoření báze dodavatelů). Tuto činnost zabezpečuje odbor 405 - Výběrová 

řízení a supervize nákupních činností. Tento odbor také zpracovává: 

 hodnocení dodavatelů příslušných nakupovaných komodit, 

 hodnocení dodavatelů z báze dodavatelů, kteří úspěšně prošli výběrovým řízením (na 

jednotlivé nakupované komodity je vypisováno specifické výběrové řízení, do kterého 

se můţe přihlásit jakýkoliv dodavatel, který chce daný produkt společnosti dodávat) 

nebo jednání o cenách.  

  hodnocení od dodavatelů, se kterými se jiţ spolupracuje. Tito dodavatelé, kteří jiţ 

společnosti VHM dodávají své produkty, jsou posuzováni nákupními referenty, kteří 

je hodnotí pomocí aplikovaného formuláře (viz obr. 2). 

 

Odbor 405 - Výběrová řízení na základě provedeného vyhodnocení, jakoţto jednoho ze 

svých stěţejních výstupů, udrţuje databázi dodavatelů, kteří jiţ prošli tímto metodiky 
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nastaveným ,,filtrem“. Z této databáze posléze mohou nákupní referenti vybírat jednotlivé 

dodavatele pro příslušné nakupované komodity a sluţby. 

Nákupní referent při určování vhodného dodavatele vycházejí z údajů o hodnocení 

jednotlivých dodavatelů.  

Nákupní referenti při hodnocení jednotlivých dodavatelů posuzují a numericky 

ohodnocují (dle stanovených kriterií) schopnosti a moţnosti dodavatelů plnit stanovené 

nákupní specifikace, vztahující se především k dodrţení jakosti, ceny, termínu a úplnosti 

dodávek, a to včetně plnění relevantních právních, environmentálních a jiných poţadavků. 

V předpisu QP.ISO.400.0-037 Výběr a hodnocení dodavatelů je stanoven postup při 

hodnocení dodavatelů. Toto hodnocení provádí, jak jiţ bylo řečeno, nákupní referenti, a to 

formou vyplnění údajů ve formuláři (viz obr. 2). Výsledky tohoto hodnocení předávají odboru 

405 -Výběrová řízení a supervize nakupovaných činností). Hodnocení se provádí dvakrát 

ročně. Pro správné vyplnění je zpracována metodika (obsahující kritéria hodnocení), která je 

součástí tohoto předpisu. 

 

 

Obr. 2 - Formulář pro hodnocení dodavatelů (stávající přístup) [14] 
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Pro větší přehlednost o procesu výběru a hodnocení dodavatelů jsem vypracoval postupový 

diagram, který je na obr. 3. 

Harmonogram 

výběrových 

řízení

Seznam 

dodavatelů

Výběrové 

řízení

Dodavatelé, kteří uspěly 

u výběrového řízení

Nákupní 

referent

Vybírá a hodnotí

 vhodného

dodavatele
 

 

Obr 3 – Schéma stávajícího přístupu procesu výběru a hodnocení dodavatele 

[vlastní tvorba] 

 

V rámci nakupovaných produktů a služeb, které ovlivňují shodu produktu s požadavky, 

se jedná o následující procesy: 

 

 nakupování surovin, materiálů a produktů potřebných pro realizaci produktů, 

 nakupování dřevěných beden pro expedici produktů, 

 nakupování modelů pro NS 330 - Slévárna, 

 nakupování provádění povrchové ochrany, konzervace a balení produktů, 

 nakupování výrobních kooperací - jak kapacitních, tak speciálních kooperací, 

 nakupování montáţních činností, 

 nakupování projektových činností, 

 nakupování zajišťování diagnostiky a údrţby výrobních zařízení, 

 nakupování metrologických sluţeb, 

 nakupování provádění zkoušek chemického sloţení, metalografických zkoušek, 

zkoušek mechanických vlastností a nedestruktivního zkoušení, popř. dalších 
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speciálních zkoušek (fatigue testy apod.) od akreditovaných zkušebních laboratoří 

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. (dceřiná společnost VÍTKOVICE, a.s.), 

Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o. nebo od jiné akreditované zkušební 

laboratoře, 

 nakupování provádění stanovených mezioperačních, předprovozních                              

a provozních kontrol / zkoušek produktů, 

 nakupování odborných činností notifikovaných míst dle Zákona č. 22/1997 Sb. o 

technických poţadavcích na výrobky (v platném znění) a návazných platných nařízení 

vlády ČR (v platném znění) pro konkrétní stanovené výrobky, 

 nakupování přepravy produktů, 

 nakupování provádění údrţby hardware a software a zajišťování provozní 

spolehlivosti výpočetní techniky, datové sítě, informačních systémů a interních  a 

externích komunikačních prostředků ve VHM od VÍTKOVICE ITS s.r.o. (dceřiná 

společnost VÍTKOVICE, a.s.). 

 

V závěru této kapitoly věnující se analýze současného stavu zkoumané problematiky 

bych uvedl některé nedostatky. Řešení vybraných nedostatků se budu věnovat dále 

v diplomové práci. 

Z obsahu předpisu QP-ISO.400.0-037 a z komentáře zaměstnanců VHM k tomuto procesu 

jsem získal zajímavé informace o tomto procesu. Zjistil jsem např.: 

- kdo do tohoto procesu vstupuje,  

- spolupracující procesy, 

- jaký má daný proces postupné kroky, 

- kdo za tyto jednotlivé kroky odpovídá.  

Jednotlivé části procesu jsou podrobně stanoveny a splňují veškeré poţadavky standard 

ISO 9001:2008. 

 

Tento fakt povaţuji za samozřejmý, protoţe VHM není na trhu ţádným nováčkem, a 

tudíţ zde byly provedeny a jsou prováděny časté audity SMJ, a to jak ze strany certifikačních 

orgánů, inspekčních tak v současnosti zákaznických auditů. 

Podívejme se na proces výběru a hodnocení dodavatelů jako na něco nového. Měli 

bychom navrhnout racionální zlepšení a zefektivnění procesu hodnocení dodavatelů. 
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Chceme-li se posunout dále, neměli bychom se v rámci fungování SMJ spokojit 

s prostým popisem daného procesu a aplikovatelnými definicemi termínu dle platných 

systémových standardů ISO 9001:2008. V této diplomové práci bude také vypracován postup 

zaměřený na optimalizaci a dalším zlepšování hodnocení a výběru dodavatelů se záměrem 

umoţnit vyšší úroveň vzájemné komunikace a informovanosti o uplatňování politik, 

poţadavků, přístupů charakteristických pro začátek 21. století. Takováto spolupráce 

s dodavateli umoţní oboustranné zvýšení moţnosti výrobního a dodavatelského uplatnění na 

obou stranách. 

Toto významně podpoří trţní pozici, provázání firemních politik a sociálních jistot u 

obou partnerů. Proto by měla být vytvořena a uplatňována politika a strategie vztahů 

s dodavateli, společné plánování s dodavateli (bussines planing), neustálé zlepšování 

výkonnosti dodavatelů a zajištění dalšího rozvoje programu partnerství s dodavateli. 

 

Nedostatky stávajícího přístupu k procesu Výběr a hodnocení dodavatelů 

 

 Neúplné informace o uplatňovaných principech odpovědného podnikání a 

udrţitelného rozvoje dodavatelů (např. oblasti EMS, BOZP, SA 8000, CSR, Etika 

podnikání, Sociálně-právní, udrţitelné nakupování a spotřeba) 

 Nedostatečná provázanost politik dodavatelů s politikou VHM. 

 Nutnost neustálého zvyšování úsporně nákupních činností ze strany VHM. 

 Získávání a vyhodnocení informací od dodavatelů není systematicky rozvíjeno. 

 

Předpoklady nově navrhovaného přístupu k procesu Výběr a hodnocení dodavatelů 

 

 Praktické zajištění poţadavků standardu ISO 9001:2008 včetně outsourcovaných 

procesů  - údaje pro hodnocení dodavatelů jsou však často zaměřeny výhradně do 

zdrojů a postupů procedur, které uplatňují (vyuţívají) dodavatelé VHM pro plnění 

jakostních poţadavků výrobků, včetně schopnosti dodávat v daném termínu. 

 Detailní popis odpovědnosti, pravomoci a postupných kroků uplatňovaných při 

hodnocení a následném výběru. 

 Striktně vymezené zásady a pravidla pro provádění výběrových řízení dodavatelů – 

uplatňováno při supervizi a koordinaci jednotlivých prováděných výběrových řízení 

dodavatelů příslušných komodit a sluţeb. 
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4 Experimentální část, analýza, návrhy na zlepšení 

 

V této části diplomové práce se budu věnovat vypracování nové metodiky pro komplexní 

hodnocení dodavatelů z hlediska integrovaného systému managementu společnosti VHM. 

 

4.1 První etapa návrhu nové metodiky 

 

V první etapě nové metodiky jsem vypracoval rozsáhlý a podrobný dotazník, který bude 

slouţit k výběru a hodnocení dodavatelů. Jedná se o dodavatele, kteří podepíší dlouhodobou 

smlouvu o dodávkách klíčových produktů nebo produktů významně ovlivňujících celkovou 

kvalitu (např. bezpečnosti, spolehlivosti a ekologických parametrů produktů, materiálů, 

strojních dílů a specifických sluţeb) pro společnost VHM. 

Tuto novou metodiku jsem pro stručnost a lepší pochopení celého procesu zobrazil pomocí 

diagramu (viz obr. 4) 
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Zveřejnění základních poţadavků na potenciální dodavatele. Co chce VHM, 

aby jim dodavatelé dodávali. Jaké produkty, sluţby, atd.

Pozitivní informování 

dodavatele o výsledku

Vyţádání chybějících 

dokumentů případně 

doplnění odpovědí.

Zaregistrování potenciálních dodavatelů prostřednictvím internetu do 

databáze potenciálních dodavatelů.

Zaslání potenciálním dodavatelům dotazník k vyplnění.

Je dodavatel akceptovatelný

 k dodávkám?

ANO ČÁSTEČNĚ ANO

NE

Negativní informování 

dodavatele o výsledku

Audit dodavatele

Zařazení dodavatele do databáze 

schválených dodavatelů

Podpis smouvy s dodavatelem o 

dodávkách

Vyřazení 

neakceptovatelných 

dodavatelů

Úspěšný audit 

dodavatele?

ANO

Moţný jiný 

dodavatel?

ANO

Účelný audit?

(Rozhoduje vedoucí 

úseku Nákup)

ANO

NE

Zjištěny závaţné 

nedostatky?
NE ANO

Vyţádání 

nápravy
NE

Proces auditu

Průběţné periodické 

hodnocení

NE

Hledání potenciálních dodavatelů

Reálné plnění dodávek

Vyhodnocení dotazníků

a následně získaných údajů o způsobilosti dodavatele

 

Obr. 4 - Diagram nového přístupu k procesu Výběr a hodnocení dodavatelů[vlastní tvorba] 
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Popis postupu dle výše uvedeného diagramu. 

 

První krok. 

Vrcholové vedení VHM stanoví základní kritéria ohledně výběru nového dodavatele. 

Respektive vedení řekne co, jak, v jakém mnoţství a za kolik chce dodávat. Specifikuje, zda 

chce sluţbu nebo výrobek a tyto informace zveřejní, aby se případní dodavatelé mohli 

zaregistrovat. Je samozřejmostí, ţe VHM můţe sama dodavatele oslovit ohledně dodávek. 

 

Druhý krok. 

Dodavatelé, kteří mají zájem dodávat své produkty společnosti VHM a splňují 

základní kritéria výběru (cena, kvalita, termín dodání) společnost VHM kontaktují, a to 

nejčastěji pomocí elektronické pošty nebo přes webové stránky společnosti VHM. 

Tito dodavatelé jsou umístěni do databáze potenciálních dodavatelů. 

 

Třetí krok. 

Dodavatelům, kteří jsou umístěni v databázi potenciálních dodavatelů, zašle VHM 

komplexní dotazníky k vyplnění s průvodním dopisem. Celý průvodní dopis pro dodavatele 

se nachází v příloze č. 6. 

 

Čtvrtý krok. 

Tento krok není v diagramu, jelikoţ jej provádí sám dodavatel. V tomto kroku 

dodavatel vyplňuje dotazník. 

 

Pátý krok. 

 Primární hodnocení způsobilosti dodavatele 

Proběhne vyhodnocení dotazníků, které potenciální dodavatelé zaslali v daném 

termínu k vyhodnocení. Toto vyhodnocení je uvedeno v kapitole 5.2 Druhá etapa návrhu nové 

metodiky - vyhodnocení dotazníku, této diplomové práce. 

 Následné (periodické) hodnocení způsobilosti dodavatele 

K tomuto kroku rovněţ náleţí vyhodnocení všech údajů získaných na základě 

poznatků a údajů z reálného plnění dodávek. 
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Šestý krok. 

Nyní se nacházíme na rozhodovacím členu diagramu. (obr. 4). Zde mohou nastat tyto 

následující situace. 

 

a) Dodavatel podle vyhodnocení je neakceptovatelný (větev NE), je o této negativní 

skutečnosti informován a vyřazen. Informace podává odpovědný nákupní referent 

odběratele. 

Pokud je moţnost jiného dodavatele, je tento dodavatel vyřazen a nahrazen jiným 

vyhovujícím dodavatelem. Není-li moţnost nevyhovujícího dodavatele vyřadit (např. 

monopolní dodavatel), ţádáme dodavatele, aby přijal nápravná opatření k odstranění 

nedostatků. 

Pokud je dodavatel vyřazen, musí se hledat jiný vhodný dodavatel, který je schopen 

plnit poţadavky na dodávky, které byly definovány VHM. 

 

b) Jsou-li v dotazníku nějaké nejasnosti (např. chybějící dokumenty), jsou od dodavatele 

tyto informace vyţádány. Doplnění chybějících informací ţádá odpovědná osoba 

z úseku Nákupu (většinou se jedná o nákupního referenta). Po doplnění chybějících 

dokumentů je dotazník znovu vyhodnocen. (větev ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO) 

 

c) Dodavatel je podle vyhodnocení dotazníku akceptovatelný. (větev s označením ANO). 

O pozitivním výsledku je dodavatel informován přes nákupního referenta odběratele. 

 

 

Dodavatel je akceptovatelný. 

 

Sedmý krok. 

Rozhodovací člen, který nám klade otázku, zda je audit účelový. To například 

znamená, ţe musíme vyhodnotit, zda je potřeba audit u konkrétního dodavatele provádět, 

protoţe můţe jít například o dodavatele, který dodává své produkty jen občasně nebo nejsou 

zcela podstatné pro hlavní procesy společnosti VHM. Pravomoc a odpovědnost k rozhodnutí 

má vedoucí úseku Nákupu. Tento odpovědný pracovník můţe své rozhodnutí konzultovat se 

zástupci z oblasti, které se dodávky týkají. Například si můţe přizvat zástupce z oblasti 

kvality, technologických postupů apod. 
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Jestliţe je rozhodnuto, ţe audit by byl u dodavatele zbytečný, je dodavatel zařazen do 

databáze schválených dodavatelů. (větev NE) 

V opačném případě se pohybujeme dále po větvi s označením ANO.  

 

Osmý krok. 

U dodavatele je proveden audit dle platných metodických pokynů společnosti VHM. 

Tento audit nám pomůţe ověřit skutečnosti, které dodavatel uvedl v dotazníku. Auditor se 

můţe díky informacím z dotazníku na audit lépe připravit a auditovat vybrané oblasti 

managementu u dodavatele. Coţ přináší oboustranné úspory financí, času a lidských zdrojů.  

Jestliţe je audit u dodavatele úspěšný, dodavatel je zařazen do databáze schválených 

dodavatelů. S těmito dodavateli se můţe uzavřít smlouva o dodávkách. 

Je-li audit neúspěšný, dodavatel v dotazníku neuváděl pravdu nebo zatajil nějakou 

skutečnost. Poté je s ním ukončena spolupráce. 

 

Devátý krok. 

V tomto kroku vyhodnocujeme výsledky z auditu u dodavatele. 

 Výsledek auditu: Audit u dodavatele nebyl úspěšný a zjištěné nedostatky jsou závaţné 

Řešení: vyřazení dodavatele a nutnost vyhledat nového. 

 Výsledek auditu: Audit u dodavatele nebyl úspěšný a zjištěné nedostatky nejsou 

závaţné 

Řešení: krok šest odstavec a) 

 Výsledek auditu: Audit byl u dodavatele úspěšný. Pokračujeme krokem deset. 

 

Desátý krok. 

Dodavatelé, u kterých úspěšně proběhl audit, jsou zařazeni do databáze schválených 

dodavatelů. S těmito dodavateli jsou uzavřeny smlouvy o dodávkách. 

 

Dodavatelé, kteří jsou v databázi schválených dodavatelů nebo dodavatelé, se kterými 

byla jiţ uzavřena smlouva, jsou periodicky přezkoumáváni pomocí metodiky, která je ve 

společnosti jiţ zavedena a aplikována.  

 

Ještě neţ začneme dodavatele oslovovat dotazníkem o jejich způsobilosti, je nutné 

vytvořit průvodní dopis k dotazníku, jak bylo výše zmíněno. A také bychom je měli 

informovat o tom, proč po nich chceme vyplnit dotazník a jak budeme se získanými daty od 
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nich zacházet. A dále je poţádat o co nejpřesnější vyplnění dotazníku. Toto je v zájmu obou 

zainteresovaných stran. Průvodní dopis se nachází v příloze č.6 

 

4.1.1 Dotazník pro výběr a hodnocení dodavatelů 

 

Tento mnou vypracovaný, komplexní dotazník se nachází v příloze č. 8. 

Některé otázky v dotazníku jsou jednoznačné a nepotřebují jiţ další komentář, ale 

některé otázky by se mohly zdát nadbytečné, nepotřebné a nebude hned na první pohled 

zřetelný jejich účel a důvod, proč jsou do dotazníku zařazeny. A právě zde bych rád některé 

tyto otázky rozvedl a uvedl na pravou míru. Chtěl bych vybrané otázky podrobněji popsat a 

říci, co se z odpovědí na ně dá vyvozovat a jak nám tyto odpovědi mohou náskledně pomoci 

při vyhodnocení potenciálních dodavatelů. 

Dotazník bude dodavatelům zasílán pomocí internetu. Veškeré buňky v tabulkách se 

přizpůsobí textu, pro účel této diplomové práce jsou jednotlivé kapitoly pro přehlednost vţdy 

na nové stránce. V elektronické podobě jsou tyto kapitoly hned za sebou, aby se nemohlo stát, 

ţe při vpisování odpovědí se dotazník nepřiměřeně natáhne díky mezerám mezi kapitolami. 

 

Vybrané otázky z vyhotoveného dotazníku 

 

Informace o zadavateli.  

 

Jedná se o souhrn základních údajů o společnosti, která dotazník zadává. V tomto 

konkrétním případě zde budou informace o společnosti VHM. 

 

Informace o dodavateli.  

 

Zde bych zdůraznil otázku týkající se obratu za minulý rok. Z odpovědi na tuto otázku 

získáme informace o finančním „zdraví“ dodavatele, protoţe z hodnoty obratu mnohý 

ekonom dokáţe odhadnout, jak na tom dodavatel je z pohledu své finanční pozice. 

Samozřejmě tyto informace můţeme najít na příslušných úřadech, výročních zprávách nebo 

na webu společnosti, ale z časového důvodu se na tuto otázku ptáme přímo. 
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Aktuální certifikace dodavatele 

 

Poţadujeme údaje týkající se certifikátů, oprávnění, kvalifikace a případně ocenění 

dodavatele. Jsou zde otázky na obecně známé certifikáty, ale také je zde moţnost, která je 

plně na dodavateli, uvést dále nějaký zajímavý certifikát, oprávnění či ocenění (např. národní 

cena za kvalitu, ocenění o oblasti CSR apod.) 

 

QMS 

 

V oblasti zaměřené na systém managementu kvality poţadujeme údaje týkající se 

základních oblastí, které souvisejí s vyspělostí QMS dodavatele. Tato oblast je dále členěna 

na podkapitoly. První kapitola – 4.1. Obecné údaje o QMS, obsahuje mimo jiné informace,  

zda má podnik stanoveny a uplatňovány postupy k zacházení s dokumentací od zákazníka, 

aby nedocházelo k vyzrazení duševního tajemství, které odběratel svěří dodavateli za účelem 

efektivního plnění jeho dodávky. Ptáme se zde i na to, jak a kdo provádí interní audity u 

dodavatele a další obecné informace o QMS dodavatele. 

Mezi další zajímavé informace patří otázka, zda dodavatel má vlastní útvar projekce a 

konstrukce. Tato otázka je důleţitá, abychom zjistili, zda si dodavatel své produkty sám vyvíjí 

anebo proces vývoje outsourcuje. Protoţe pokud ano, tak by v budoucnu mohl vyvstat 

problém s dodávkami v důsledku rizika selhaní tohoto outsourcovaného procesu. A to by 

vedlo i k problémům naší organizace. Proto se v dotazníku kladně hodnotí, pokud dodavatel 

má vlastní proces projekce a konstrukce.  

Dále nás zajímá, zda dodavatel uplatňuje proces pro výběr a hodnocení dodavatelů. 

Proto zápornou odpověď musíme obodovat niţším počtem bodů. Opět je tu v sázce náš 

podnik, a pokud dodavatel pravidelně nekomunikuje se svým subdodavatelem, můţe se stát, 

ţe naše dodávky právně na této jejich vzájemné komunikaci uvíznou a bude ohroţena naše 

společnost, která můţe i díky tomu přijít o klíčového zákazníka, a tím pádem o významné 

finanční částky. 

Následující oblast je – 4.2 Kontrola jakosti produktů. Zde jsou otázky zaměřené na 

kontrolu jakosti produktů. Poţadujeme údaje týkající se mezioperační kontroly, výstupní 

kontroly a kým jsou tyto kontroly prováděny. Dále jestli má podnik vycvičené vlastní 

kontrolory, či jsou realizovány personálem z úseku kontroly jakosti nebo operátory ve výrobě. 
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Poslední tři kapitoly v oblasti QMS jsou věnovány kalibraci, zkoušení produktů a 

revizím výrobních zařízení. V těchto oblastech se snaţíme získat informace, zda měření a 

monitorování u dodavatele probíhá dle norem ISO. Norma ISO 9001 říká, ţe organizace musí 

udrţovat monitorovací a měřící zařízeni, které je potřebné a způsobilé pro poskytování 

důkazů o shodě. 

 

EMS 

 

V jednotlivých oblastech OŢP a dodrţování platné legislativy se zaměřujeme na to, 

zda dodavatel pouţívá nebezpečné látky v produktech, ať při vzniku, balení nebo ve 

výrobních postupech dodávaného produktu. Vodní hospodářství si představme jako postupy a 

mechanismy pro nakládání s odpadní vodou. Sladké vody je celosvětově málo, a proto nás 

zajímá, zda dodavatel na tuto problematiku dostatečně myslí (účelná spotřeba). Dodavatel, 

který se uchází o dlouhodobé zakázky u společnosti VHM musí mít dostatečně ošetřeny 

postupy pro nakládání s odpadními vodami, případně jinak kontaminovanou vodou 

(mechanické částice, chemicky znehodnocená voda). Pokud by došlo k havárii u dodavatele, 

byla by v ohroţení i image společnosti VHM, jelikoţ s tímto dodavatelem obchodovala. 

Jestliţe dodavatel pouţívá nebezpečné látky a postoupil by do uţšího výběru o 

dodávky, měli by se auditoři zaměřit na to, zda tyto nebezpečné látky jsou účelně v organizaci 

řízeny a nejdou nahradit méně nebezpečnými. V případě, ţe by nešly nahradit, tak zda jsou 

pouţity všechny metody a technologie proti úniku při případné havárii. Jestliţe by dodavatel 

nebyl schopen tato opatření uplatnit, můţe společnost VHM uvaţovat o pomoci dodavateli 

(např. výhodná finanční půjčka na odstranění nedostatku v zabezpečení). 

 

SMBOZP 

 

V jednotlivých oblastech BOZP a dodrţování platné legislativy se zaměřujeme na základní 

poţadavky, které by měly být uplatněny u dodavatele v rámci dodrţování bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví při práci. 

Za zmínku stojí otázka, kde se zjišťuje, kolik měl dodavatel zraněných zaměstnanců za 

uplynulý rok. Na počet zranění se ptáme z jediného důvodu, a to, ţe čím je toto číslo menší, 

tím je systém bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci lepší. 
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Výrobní způsobilost dodavatele 

 

V této části dotazníku se dotazujeme dodavatele, zda má odpovídající výrobní 

zařízení, aby mohl plnit naše poţadavky na dodávky. Jestli dodavatel vlastní odpovídající 

počet zdvíhacích zařízení apod. Ptáme se zde i na procesy svařování a to konkrétně, jestli má 

dodavatel vlastní svářeče, jakými metodami můţe svařovat a jestli má vlastní svářecí dozor 

apod.  

Protoţe jestli dodavatel nemá vlastní svářeče, musí sluţbu sváření nakupovat nebo 

svářeče najímat. Případný audit u dodavatele, který nemá vlastní svářeče, by se měl zaměřit 

na to, jak je tento outsorcovaný proces řízen a jak jsou ošetřena rizika při tomto procesu 

(hlavní riziko je kvalita sluţby a riziko prodlení dodávky). 

 

Lidská práva zaměstnanců organizace 

 

Oblast Lidská práva zaměstnanců dodavatele je velmi důleţitá. Ani ne tak pro území 

České republiky, protoţe tady je tato oblast legislativou upravena, ale jde o země, kde takou 

legislativu nemají nebo jim nedělá potíţe právní normy obejít a porušit. Mezi tyto regiony 

trhu můţeme zařadit např. Čínu, Afriku, Indii apod. Protoţe většina velkých firem dnes vyrábí 

a pořizuje výrobky v rozvojových zemích, je třeba si uvědomit, ţe děti se podílely na výrobě 

velké části produktů v evropských obchodech. A společnost VHM bere tuto oblast velmi 

váţně a nechce mít nic společného s ţádným dodavatelem, který by dětskou práci podporoval 

nebo dokonce vyuţíval, či jinak znevýhodňoval své zaměstnance.  

 

Etika podnikání a práce v organizaci 

 

V poslední oblasti jsou vesměs otázky jasné, ale přece jen bych zde jednu otázku 

zmínil, a to poslední otázku, která se věnuje oblasti managementu bezpečnosti informací. 

Jelikoţ budeme dodavateli poskytovat velmi důvěrné informace (know-how, technologické 

postupy, metodické pokyny apod.), zajímá nás, zda dodavatel uplatňuje postupy či 

mechanizmy upravujícími zacházení s takto citlivými daty.  

Kdyţ uţ mu poskytneme informace, chceme záruku, ţe tyto informace nebudou 

vyzrazeny konkurenci nebo dokonce poskytnuty za úplatu třetí straně. Jde o velmi 

choulostivou oblast, na ochraně duševního vlastnictví si světové organizace zakládají, protoţe 
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to je onen potřebný náskok před konkurencí. A pokud nemůţe dodavatel zabezpečit, ţe naše 

důvěrné informace budou v bezpečí, nemůţeme mu je svěřit, a tím pádem vázne i spolupráce. 

Jsou případy, kdy dodavatel nemá dostatečně zabezpečené informace, a přesto s ním musíme 

spolupracovat (jedná se o monopolní dodavatele). V tom to případě budeme muset vynaloţit 

své vlastní zdroje pro ochranu dat jak našich, tak dat našich zákazníků, kteří nám vyhotovení 

daného produktu zadali. 

Závěrečná část dotazníku obsahuje listy, které jsou věnovány ostatním doplňujícím 

údajům o dodavateli, kde záleţí na dodavateli, zda je uvede či nikoliv.  

V části Přílohy dotazníku se jedná o seznam případných příloh, které budou 

s dotazníkem zaslány zpět zadavateli dotazníku (zde společnosti VHM). Poslední část je 

věnována autorizaci dotazníku pověřenou osobou a prohlášením, ţe dodavatel umoţní 

případné přezkoumání vybraných části systému managementu, procesů či zdrojů. 

 

4.2 Druhá etapa návrhu nové metodiky 

  

Druhou etapou návrhu nové metodiky je vyhodnocení vyplněných dotazníků od 

dodavatelů. 

 

4.2.1 Úvod do vyhodnocení dotazníků 

 

Dotazník jsem rozdělil do jednotlivých oblastí, které budou vyhodnocovány individuálně. 

Jedná se o malou modifikaci oblastí, které jsou uvedeny v předchozí kapitole. Oblasti 

hodnocení dodavatelů jsou následující: 

 

 Aktuální certifikace dodavatele 

 QMS 

 EMS 

 SMBOZP 

 Lidská práva 

 Etika podnikání 

 

Po tomto individuálním vyhodnocení jednotlivých oblastí získáme procentní přehled 

oblastí, kde dodavatel dosahuje akceptovatelné výsledky a oblasti, kde je nutno 

implementovat zlepšení, aby se dodavatel stal vyhovující k dodávkám pro odběratele. Také se 
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můţe stát, ţe dodavatel nesplňuje nutné minimum proto, aby mohl dodávat své dodávky 

odběrateli. 

Definice procentních kriterií pro hodnocení jednotlivých oblastí je zobrazen v tabulce 1. 

Tato tabulka nám také zobrazuje údaje, kdy bude dodavatel povaţován za přijatelného a kdy 

jiţ nebude přijatelný či kdy bude podmíněně přijatelný.  

Je nutno zde také uvést vzorec, podle kterého získáme ono procentní vyjádření (Pv) 

z jednotlivých oblastí hodnocení dodavatele. 

 

   
                                                

                                              

                                                                                                                               

 

 

Tab. 1 – Procentní kritéria pro úspěšnost dodavatele. 

100%-70% dodavatel je vhodný k dlouhodobým dodávkám 

            69,99%-50% dodavatel je podmíněně způsobilý k dodávkám, ale musí 

doloţit určité upřesňující informace 

            49,99%-0% dodavatel je nevhodný k dodávkám 

 

Kdyţ jiţ máme nadefinováno, kdy bude a nebude dodavatel přijat, přistoupíme 

k tabulce 2. V této tabulce jsou zobrazeny počty jednotlivých oblastí, ve kterých probíhá 

hodnocení, počet otázek pro jednotlivé oblasti a rozsah bodů, které můţe dodavatel získat za 

své odpovědi při vyhodnocení. 

 

Tab. 2 – Oblasti hodnocení dodavatele 

Oblast hodnocení Počet otázek v oblasti Maximální počet bodů 

Aktuální certifikáty dodav. 5 0-15 

QMS   25 (+3) 0-75 (+3) 

EMS 14 0-42 

SMBOZP 12 0-36 

Lidská práva 6 0-18 

Etika podnikání 5 0-15 

 



36 

 

Nyní bych zdůraznil, ţe kaţdá oblast bude bodována zvlášť a také vyhodnocena 

zvlášť, protoţe ne za kaţdou kladnou odpověď v dané oblasti můţe dodavatel získat vysoký 

počet bodů, jinak řečeno v některé oblasti odpověď ANO povaţujeme za vynikající výsledek 

a v jiné oblasti to můţe znamenat velmi špatný výsledek. 

 

4.2.2 Hodnocení jednotlivých oblastí dotazníku 

 

První oblast jsem nazval bonusovou. Tato oblast se nachází v kapitole Informace o 

dodavateli. Zde můţe dodavatel odpovědět a uvést pozitivní (negativní) odpovědi na otázky 

týkající se referenčních zakázek pro renomované společnosti, či jestli jiţ se společností VHM 

spolupracoval (případně s jinou dceřinou společností VÍTKOVICE a.s.) v minulosti a jestli 

má zkušenosti se specifickými obory (JE, NATO, automobilový průmysl). 

 

Bonusové hodnocení 

 

1. Dodavatel jiţ v minulosti spolupracoval s VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, či 

jinou dceřinou společnosti VÍTKOVICE a.s 

2. Významné dosud realizované referenční zakázky 

3. Zkušenosti se specifickými obory (JE, NATO, apod.) 

 

Jsou-li pozitivně vyplněné tyto tři otázky, dodavatel za kaţdou z nich získává 1b. 

Pokud otázky nejsou vyplněny, dodavatel získává 0 bodů ke svému celkovému hodnocení 

z oblasti QMS. 

 

Aktuální certifikace dodavatele 

 

Tato oblast obsahuje otázky týkající se certifikátů dodavatele. Je zde 5 otázek 

týkajících se jednotlivých systémů integrovaného systému managementu. Na tyto otázky lze 

odpovědět ANO, NE nebo případně doplnit v podsekci 3.6 – Probíhající a plánované 

certifikace nebo zvaţované certifikace.  
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Tab. 3 - Bodové hodnocení odpovědí typu ANO, NE pro oblast Aktuální certifikace 

dodavatele. 

0b. NE 

1b. Příprava na certifikaci termín od 6 měsíců 

2b. Příprava na certifikaci od 3 měsíců 

3b. ANO 

 

Pokud dodavatel zatrhne políčko Příprava na certifikaci, musí blíţe specifikovat, o 

jaký certifikát se jedná a do jakého termínu ho chce získat. Tyto specifikace uvede v podsekci 

3.6 – Probíhající a plánované certifikace nebo zvaţované certifikace.  

V této podsekci (3.6) není moţnost odpovědět ano či ne. Zde hodnotíme tzv. otevřené 

odpovědi a to podle tabulky 4. 

 

Tab. 4 - Bodové hodnocení otevřených odpovědí pro oblast Aktuální certifikace dodavatele. 

0b. nevyplněno (i kdyţ je to poţadováno). 

1b. vyplněno, pozitivně, ale neúplně. 

2b. vyplněno pozitivně a kompletně. 

 

Hodnocení otázek v oblasti QMS. 

 

Oblast QMS obsahuje otázky typu ANO, NE, případně je nutné vyplnit poznámku. 

V poznámce můţe dodavatel upřesnit důvod zaškrtnutí políčka NE nebo můţe uvést, kdy 

bude provedena úprava či náprava dané odpovědi na otázku. 

 

Tab. 5 - Bodové hodnocení otevřených odpovědí pro oblast QMS 

0b. neuvedeno, nevyplněno bez udání důvodu v poznámce 

1b. zaškrtnuté NE 

2b. zaškrtnuté NE + pozitivní poznámka 

3b. zaškrtnuté ANO 

 

Dodavatel můţe získat dva body v případě, kdyţ zaškrtnul políčko s NE, ale uvede 

pozitivní poznámku. Do pozitivní poznámky řadíme informace, které zlepšují danou situaci, i 
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kdyţ nejsou splněny atributy pro označení odpovědi ANO. Mezi pozitivní poznámky můţe 

například patřit, datum kdy bude provedena náprava nesplněného poţadavku apod. 

 

Hodnocení otázek v oblasti EMS. 

 

V oblasti EMS je bodové hodnocení podobné jako u otázek z oblasti QMS. 

Ale v této oblasti se také vyskytují otázky otevřené, na které se nedá jednoznačně 

odpovědět ano, či ne. A to jsou otázky typu: Doplňte, uveďte, specifikujte apod.  

 

Tab. 6 – Bodové hodnocení odpovědí typu ANO, NE pro oblast EMS 

0b. neuvedeno, nevyplněno bez udání důvodu v poznámce 

1b. zaškrtnuté NE 

2b. zaškrtnuté NE + pozitivní poznámka 

3b. zaškrtnuté ANO 

 

Opět i zde můţe dodavatel získat dva body v případě, kdyţ zaškrtnul políčko s NE, ale 

uvede pozitivní poznámku. Do pozitivní poznámky řadíme informace, které zlepšují danou 

situaci, i kdyţ nejsou splněny atributy pro označení odpovědi ANO. Mezi pozitivní poznámky 

můţe například patřit, datum kdy bude provedena náprava nesplněného poţadavku, případně 

datum instalace zařízení či přijetí nového technologického postupu k odstranění potenciální 

hrozby pro ţivotní prostředí aj. 

 

Zvláštní pozornost je nutno věnovat následujícím 3 otázkám: 

1. Byla Vaše společnost v posledních 5 letech sankciována za nedodrţení nebo porušení 

platných právních předpisů v oblasti OŢP? 

2. Je uţíván asbest nebo jiné nebezpečné látky ve vašich produktech? 

3. Byla Vaše společnost prověřena s ohledem na plnění poţadavků platných právních 

předpis z oblasti OŢP? 
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Kdybychom vyhodnotili tyto otázky stejně jako všechny předchozí otázky z této oblasti, 

získali bychom matoucí výsledek. Odpovědi na tyto otázky se hodnotí podle tabulky 7. 

 

Tab. 7 – Bodové hodnocení odpovědí typu ANO, NE pro tři určené otázky z oblasti EMS. 

3b. zaškrtnuté NE  

0b. zaškrtnuté ANO 

 

Otázky z této oblasti, ve kterých se poţadují po dodavateli psané odpovědi, jsou 

vyhodnocovány pomocí tabulky 8. 

 

Tab. 8 - Bodové hodnocení otevřených odpovědí pro oblast EMS 

1b. nevyplněno, i kdyţ je to poţadováno. 

2b. vyplněno, pozitivně, ale neúplně. 

3b. vyplněno kompletně. 

 

Hodnocení otázek v oblasti SMBOZP, Lidská práva, Etika podnikání 

 

Bodová hodnocení odpovědí v oblasti SMBOZP, Lidská práva a Etika podnikání jsou 

nadefinována v tabulce 9. 

 

Tab. 9 – Bodové hodnocení odpovědí typu ANO, NE pro oblasti SMBOZP, Lidská práva a 

Etika podnikání 

0b. neuvedeno, nevyplněno bez udání důvodu 

1b. zaškrtnuté NE 

3b. zaškrtnuté ANO 

 

Poslední tabulka (tab. 10) bodového hodnocení pro oblasti SMBOZP, Lidská práva a Etika je 

zaměřena na otevřené odpovědi. 
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Tab. 10 - Bodové hodnocení otevřených odpovědí pro oblasti SMBOZP, Lidská práva a Etika 

podnikání 

1b. nevyplněno, i kdyţ je to poţadováno. 

2b. vyplněno, pozitivně, ale neúplně. 

3b. vyplněno, kompletně, pozitivně. 

 

4.3 Závěrečná etapa návrhu nové metodiky  

 

V této části diplomové práce se věnuji simulaci, při které bude naznačeno, jak 

bude vyhodnocení probíhat. Simulaci jsem zvolil z důvodu času, jelikoţ vypracování 

diplomové práce je časově omezené. A proto bych rád na této simulaci ukázal, jak tato 

metodika bude uplatňována v praxi. 

 

Simulace 

 

Nejprve jsem zvolil čtyři dodavatele a označil jsem je neutrálně, dodavatel A, B, C, D. 

Tito dodavatelé vyplnili zaslaný dotazník a poslali jej v daném termínu zpět odesílateli 

k vyhodnocení. 

Obecné informace o dodavateli, jako adresu, stát, web společnosti jsou vynechány 

z důvodu, ţe se v dotazníku nevyhodnocují, a tudíţ je zbytečné je uvádět v této simulaci. 

Ovšem v praxi jsou tyto údaje nepostradatelné a nemohou být opomenuty. 

Simulace začíná u vyplněného dotazníku dodavatele A. Dotazník dodavatele A byl 

vyhodnocen pomocí metodiky, která je uvedena výše, a dosaţené výsledky z 

tohoto hodnocení jsou uvedeny v tabulce 11. 
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Tab. 11 – Výsledky hodnocení dodavatele A 

Dodavatel A 

Oblast hodnocení 
Počet získaných 

bodu 

Maximum 

moţných bodů 

Procentní 

vyjádření 
Výsledek 

Aktuální 

certifikáty 

dodavatele 

14 15 93 uspěl 

QMS 51(+2) 75 (+3) 68 podmíněně uspěl 

EMS 30 42 71 uspěl 

SMBOZP 25 36 69 podmíněně uspěl 

Lidská práva 16 18 89 uspěl 

Etika podnikání 5 15 33 neuspěl 

 

Z výše uvedené tabulky vidíme dosaţené výsledky. V první oblasti, která se zabývá 

platnými certifikáty a oprávnění dodavatele, dodavatel uspěl. To znamená, ţe vlastní důleţité 

certifikáty a oprávnění, které společnost VHM vyţaduje od svých dodavatelů. 

V oblastech EMS a Lidská práva je dodavatel akceptovatelný pro dodávky, v těch to 

oblastech uspěl. 

V oblasti QMS a SMBOZP je dodavatel podmíněně úspěšný. To znamená, ţe má jisté 

rezervy v oblasti QMS, SMBOZP a je nutné tyto rezervy odstranit v termínu, na kterém se 

společně domluví s odběratelem. V jediné oblasti, ale velmi důleţité, ve které dodavatel A 

neuspěl, je oblast týkající se Etiky podnikání. Díky negativnímu výsledku v této oblasti se 

musíme s dodavatelem na základě celkového negativního výsledku hodnocení „rozloučit“ a 

vyhledat nového dodavatele. Pokud není ţádný jiný dodavatel na trhu, společnost VHM 

vyzve dodavatele, aby učinil nápravná opatření a podal o nich relevantní informace 

(konkrétně opatření týkající se oblasti Etika podnikání).  

Následující tabulka zobrazuje silné stránky a slabé stránky dodavatele A. (Tab. 12 – 

Slabé a silné stránky dodavatele A). 

Silné stránky jsou přednosti, které má dodavatel A v jednotlivých oblastech.  

Slabé stránky jsou negativa daného dodavatele.  

Na slabých stránkách by měl dodavatel zapracovat a vytvořit z nich silné stránky. Toto 

vyhodnocení bude zasláno dodavateli, aby byl informován o dosaţených výsledcích. 
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Tab. 12 - Slabé a silné stránky dodavatele A 

Oblast 

hodnocení 

Slabé stránky Silné stránky 

Aktuální 

certifikáty 

dodavatele 

- jsou připravovány další oblasti 

pro certifikaci (EMAS, BOZP, 

CSR) 

+ certifikace dle nejnovějších 

systémových/výrobkových 

standardů 

QMS 

- neuplatňovány postupy pro 

řízení externí dokumentace 

- nezavedeny postupy a plány na 

provádění údrţby zařízení 

- neuplatňovány pravidla pro 

výběr a hodnocení dodavatelů 

+ kvalifikace operátorů dle 

standardu EN 473 (NDT) 

+ vlastní zkoušení výrobků 

EMS 
- nejsou uplatňovány zásady pro 

nakládání s odpadními vodami 

+ ţádné sankce za posledních  

5 let 

+ nepouţívání asbestu  

či jiných látek 

SMBOZP 

- nejsou vedeny záznamy o 

prováděných školení 

zaměstnanců 

- neuvedený počet zranění a 

procentní absence za poslední 

rok 

+ zavedena politika BOZP 

zaměřená na plnění právních 

předpisů BOZP a na 

management rizik a dopadů 

provozních činností na 

bezpečnost a zdravý při práci 

Lidská 

práva 

- není v organizaci uplatňována 

podpora vzdělání zaměstnanců 

+ stanovené zásady dodrţování 

lidských práv 

+ zajištěna činnost odborů 

 v organizaci 

+ uplatnění motivačních 

 podmínek pro zaměstnance 

Etika 

podnikání 

- neuplatňovány zásady etiky 

 práce (etický kodex) 

- neuplatňovány zásady 

 k eliminaci korupce 

- neuplatňovány zásady 

 sponzoringu 

+ ţádné 

 

Podobné hodnocení proběhlo i u zbývajících tří dodavatelů (B, C, D). Jejich dosaţené 

výsledky jsou uvedeny v tabulkách 13, 14 a 15. 
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Tab. 13 – Výsledky hodnocení dodavatele B 

Dodavatel B 

Oblast hodnocení 
Počet získaných 

bodu 

Maximum 

moţných bodů 

Procentní 

vyjádření 

Dodavatel 

uspěl/neuspěl 

v dané oblasti 

Aktuální 

certifikáty 

dodavatele 

13 15 87 uspěl 

QMS 60(+3) 75 (+3) 83 uspěl 

EMS 40 42 95 uspěl 

SMBOZP 30 36 83 uspěl 

Lidská práva 17 18 94 uspěl 

Etika podnikání 12 15 80 uspěl 

 

Dodavatel B v první oblasti, která se zabývá platnými certifikáty a oprávnění 

dodavatele, dodavatel uspěl a také uspěl ve všech zbývajících oblastech. To znamená, ţe 

dodavatel je vhodný pro dodávky pro společnosti VHM. Je zařazen do databáze schválených 

dodavatelů a můţe se těšit brzké oboustranné spolupráci mezi ním a VHM. Následovala by 

podobná tabulka silných a slabých stránek jako u příchozího dodavatele A 

 

Tab. 14 – Výsledky hodnocení dodavatele C 

Dodavatel C 

Oblast hodnocení 
Počet získaných 

bodu 

Maximum 

moţných bodů 

Procentní 

vyjádření 

Dodavatel 

uspěl/neuspěl 

v dané oblasti 

Aktuální 

certifikáty 

dodavatele 

11 15 73 uspěl 

QMS 50(+0) 75 (+3) 64 podmíněně uspěl 

EMS 15 42 36 neuspěl 

SMBOZP 22 36 61 podmíněně uspěl 

Lidská práva 6 18 33 neuspěl 

Etika podnikání 5 15 33 neuspěl 
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Dodavatel C uspěl pouze v jediné oblasti. Tento dodavatel má sice veškeré certifikáty, 

ale jinak v ostatních oblastech hodnocení je na tom špatně. S tím to dodavatel by společnost 

VHM neměla spolupracovat, teda pokud to není monopolní dodavatel. Jestliţe tak to špatné 

hodnocení dostal klíčový dodavatel, za kterého není náhrada, bude pouze na vzájemné 

komunikaci a spolupráci obou partnerů, aby došlo ke zlepšení situace. 

 

Tab. 15 – Výsledky hodnocení dodavatele D 

Dodavatel D 

Oblast hodnocení 
Počet získaných 

bodu 

Maximum 

moţných bodů 

Procentní 

vyjádření 

Dodavatel 

uspěl/neuspěl 

v dané oblasti 

Aktuální 

certifikáty 

dodavatele 

12 15 80 uspěl 

QMS 51(+2) 75 (+3) 90 uspěl 

EMS 30 42 71 podmíněně uspěl 

SMBOZP 34 36 94 uspěl 

Lidská práva 16 18 89 uspěl 

Etika podnikání 13 15 87 uspěl 

 

Dodavatel D ve všech oblastech uspěl, mimo jediné oblasti EMS. V oblasti EMS by 

byl dodavatel podmíněně přijat.  

 

Sumární vyhodnocení všech dodavatelů (A, B, C, D) 

 

Jeden z důvodů, proč je dotazník podrobný, je zisk co nejvíce informací od 

dodavatelů. Tyto informace můţeme vyuţit jak pro náš výběr dodavatelů, ale taky je můţeme 

nabídnout v upravené formě, jako zpětnou vazbu dodavatelům. 

Z předchozích výsledků je vytvořen graf, podle kterého mohou dodavatelé, kteří 

vyplnili a zaslali dotazník zpět, získat informace o svých konkurentech ve stejném oboru 

podnikání. Musíme zdůraznit, ţe se nejedná se o vyzrazení cenných údajů konkurenci. 

To tuto simulaci je vyhotovený graf na obr. 5. 
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Obr. 5 – Celkové výsledky všech zúčastněných dodavatelů 

[vlastní tvorba] 

 

Při pohledu na toho grafické zobrazení má moţnost kaţdý zúčastněný dodavatel zjistit, 

jak na tom je v jednotlivých oblastech před konkurencí. 

Tento graf můţe také slouţit i jako motivace pro dodavatele k lepší výkonnosti 

v jednotlivých oblastech. Například dodavatel D se podívá na své výsledky v grafu a zjistí, ţe 

v oblasti EMS je co zlepšovat, protoţe jen s malou rezervou se dostal mezi schválené 

dodavatele. 

Takové grafické vyhodnocení je i pozitivní krok k dodavatelům, protoţe dodavatel 

nemusí dělat nákladný a často nepochopený benchmarking. V české republice je tento nástroj 

díky povaze českého člověka vyuţíván málo nebo vůbec. Většina společností si myslí, ţe 

benchmarking rovná se průmyslová špionáţ, ale to je téma na jinou diplomovou práci. Takţe 

dodavatelé dostanou od společnosti VHM bonus v podobě přehledu, jak a v jakých oblastech 

jsou lepší či horší neţ konkurence. 
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Tato nová metodika můţe vypadat sloţitě, ale přinese výhody jak dodavatelům, tak 

odběratelům. Ušetří čas, peníze a další potřebné zdroje, který můţe společnosti investovat 

jinam. Například do oblasti lidských zdrojů, jakoţto do oblasti, která je velmi opomíjena 

skoro ve všech společnostech. 
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5 Závěr  

 

 V první části této diplomové práce se věnuji úvodu do problematiky vztahu mezi 

odběratelem a dodavateli.  

V druhé části jsou shrnuty teoretické poznatky, které jsem získal během studia na této 

univerzitě a poznatky, které jsem měl moţnost prostudovat v české a zahraniční literatuře. 

Samozřejmě, tato část není zpracována komplexně, protoţe zpracování veškeré dostupné 

literatury není cílem této diplomové práce. 

Ve třetí části jsem povedl analýzu stávajícího přístupu k procesu Výběru a hodnocení 

dodavatelů ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Při analýze jsem měl 

moţnost doplnit teoretické znalosti získané během studia a moţnost uplatnit tyto znalosti 

v reálných podmínkách společnosti. Po ukončení analýzy jsem shledal nedostatky stávajícího 

přístupu a navrhl uplatnění nové metodiky k procesu Výběr a hodnocení dodavatelů.  

Tyto nedostatky a klady jsou shrnuty na konci podkapitoly 3.3.1 – Současný stav procesu 

Výběr a hodnocení dodavatelů. 

Čtvrtá část mé diplomové práce se věnuje vypracování celé nové metodiky pro výše 

zmiňovaný proces. Nejprve jsem navrhl a vytvořil rozsáhlý, podrobný dotazník, který je 

hlavním nástrojem pro implementaci nové metodiky. Pomocí dotazníků získá společnost 

potřebné informace, které jí pomohou vybrat v daném segmentu trhu správného dodavatele a 

také ji tyto informace pomohou porovnávat jednotlivé dodavatele mezi sebou.  

Po vytvoření dotazníku jsem navrhl postup pro vyhodnocení informací získaných 

z dotazníku, aby byli vybráni nejvhodnější dodavatelé, kteří budou schopni plnit poţadavky 

na dlouhodobé dodávky pro střední nebo větší podnik strojního zaměření. 

 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo navrhnout novou metodiku pro další fázi 

trvalého zlepšování procesu Výběr a hodnocení dodavatelů pro střední a velké společnosti se 

strojním zaměřením. Tento cíl byl podle mého názoru splněn. 
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Příloha č.6 – Průvodní dopis pro dodavatele 

 

Průvodní dopis k dotazníku pro výběr a hodnocení dodavatele. 

Vážení dodavatelé, 

dovolujeme si Vám oznámit, že v souvislosti s principy uplatňovanými naší organizací 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s (VHM) je v naší společnosti uplatňována 

politika rozvoje spolupráce s našimi dodavateli, která je zaměřena na rozvoj a 

podporu trvalé dodavatelské způsobilosti a vychází z pravidelného hodnocení 

aktuálních podmínek pro uplatňování vzájemně výhodných dodavatelských vztahů.  

Tato politika je založena na komplexním hodnocení a následném výběru takových 

sociálně adaptabilních dodavatelů, kteří uplatňují zásady odpovědného podnikání při 

realizaci klíčových položek pro naše produkty na vysoké úrovni jakosti, v 

požadovaných termínech a lhůtách dodání. Současně přitom klademe důraz na 

vytváření a zajišťování vhodných podmínek pro soustavné plnění všech platných 

legislativních požadavků v oblasti sociální, ochrany životního prostředí, 

pracovněprávních vztahů, dodržování lidských práv, pravidel etiky práce a podnikání, 

což považujeme za integrální oblasti systému managementu uplatňovaného u našich 

obchodních partnerů. 

Dovolujeme, si Vám proto předložit k vyplnění komplexní dotazník naší společnosti, 

který byl zpracován za účelem monitorování úrovně stavu a aktuálních podmínek 

celkového systému managementu, který je uplatňován ve výše uvedených oblastech 

ve Vaší organizaci. 

Po vyplnění tohoto dotazníku ve stanoveném termínu a s autorizací zástupce 

vrchového vedeni Vaší organizace, jemuž byly statutárními orgány delegovány 

kompetence k efektivnímu řízení výše uvedených oblastí nám tento dotazník laskavě 

zašlete zpět k vyhodnocení. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č.6 – Průvodní dopis pro dodavatele (pokrač.) 

 

Deklarujeme, že údaje uvedené Vámi v tomto dotazníku budou využity výhradně pro 

účely hodnocení Vaší způsobilosti k dodávkám produktů a služeb ve VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s. a současně se tímto zavazujeme, že údaje Vámi 

poskytnuté včetně souvisejících příloh nepostoupíme v jakékoliv formě a rozsahu 

žádné třetí straně. 

 

Stanovený termín pro zpětné zaslání autorizovaného dotazníku: 

 

…………………………. 

 

V Ostravě – Vítkovicích dne:                

Funkce odesílajícího:     ředitel úseku Nákup  VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Jméno a příjmení: 

 

Podpis:…………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.7- Organizační schéma společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY A.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

GENERÁLNÍ  ŘEDITEL VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

450.1 Rozvoj 
informačního 
systému 

330 

NS 

 

Slévárna                      371 

NS 

 
Těžká mechanika 
- Montáž 

460 Obchodní ředitel 

340 

NS 

 

Kovárna 

402 Řízení jakosti 

* Představitel  

    vedeni VHM  
    pro jakost  
    jakost         
   VHM  pro 
jakost  

PT 

462  

Lodní díly  

PT 

461  

Strojírenská 

metalurgie               

PT 

463  

Engineering                   
– Metalurgické 
procesy 

450 Finanční ředitel 440 Technický ředitel 

444 Operativní 
metalurgická 

technologie 

445 Ředitel projekce                     

a konstrukce 

370 

NS 

 
Těžká mechanika 
-Obrobna 

480 Výrobní ředitel 

430 Personální ředitel 

432 Personalistika            

a odměňování 

410 Expedice a celní 

řízení, servis  

320 

NS 

 

Ocelárna  

484 Logistika výroby     

a plánování 

441 Operativní  
strojírenská 

technologie 

442 Technický rozvoj 470 Ředitel nákupu 

443 Technika a servis 

474 Nákup engineering 

 

471 Hutní  materiál               

a suroviny 

473 Strojírenské 

dodávky 

472 Kooperace                     

a služby 

445 Projekce a 

konstrukce 

402 Ředitel pro jakost * 

405 Výběrová řízení              
a supervize 

nákupních činností 



 

                  VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s 

 
 

Příloha č.8 – Dotazník pro výběr a hodnocení dodavatelů 

 

Dotazník dodavatelské způsobilosti 

 

 

 

 

 

            

         

 

 

            

       

            

            

       

 

Všechna práva vyhrazena. Není-li uvedeno jinak, nesmí být ţádná část tohoto dotazníku 

reprodukována nebo zpracována jakoukoli formou (např. elektronickými, mechanickými nebo 

optickými prostředky) bez souhlasu společnosti VÍTKOVICE a.s. 
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Seznam použitých zkratek 

 

QMS  Systém řízení jakosti dle ISO 9001 

EMS  Systém environmentálního managementu dle ISO 14001 

SMBOZP Systém managementu bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 dle OHSAS 18001 

JE  Jaderná energetika 

QC  Útvar Řízení jakosti dodavatele 

OŢP  Ochrana ţivotního prostředí 

EMAS  Program systému environmentálního managementu a auditu 

(Eco-Management and Audit Scheme) 

CSR  Společenská odpovědnost firem (Corporate social responsibility) 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

TZ  Tepelné zpracování 

NDT  Nedestruktivní zkoušení 

MZZ  Měřící a zkušební zařízení 
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1 Údaje o společnosti zadavatele: 

Název společnosti:  

Adresa:  

 Ulice: 

 Město: 

 Stát: 

 

Představitel vedení Obchodu Řízení jakosti 

o Jméno:   

o Funkce:   

  Tel.číslo:   

 Email:   

 

Web společnosti: 
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2 Údaje o společnosti dodavatele: 

Název společnosti: 

Adresa: 

 Ulice: 

 Město: 

 Stát: 

Kontaktní údaje: 

Představitel vedení QMS EMS SMBOZP 

o Jméno:    

o Funkce:    

  Tel.číslo:    

 Email:    

 

Web společnosti: 

 

Rok zaloţení společnosti: 

 

Druh společnosti (s.r.o.,a.s.): 

 

Počet zaměstnanců společnosti: 

 

Obrat společnosti za minulý rok: 

 

Organizační struktura společnosti:  

(přiloţte organizační schéma) 

 

Zapojení společnosti do firemních sdruţení nebo odvětvových sdruţení: 

(klastr..atd.) 
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Zkušenosti s dodávkami společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.  

nebo s jinou dceřinou společností VÍTKOVICE a.s.: 

 Rok plnění: 

 

 Předmět a rozsah dodávky: 

 

 Délka spolupráce: 

 

Dosud realizované významné referenční zakázky a projekty (v ČR nebo v zahraničí): 

(specifikace+popis) 

 

 

 

Zkušenosti se specifickými obory? (JE, NATO,…atd.)? ANO NE 

  

  pokud ano, tak s jakými, specifikujte: 

Dodání výroků, sluţby (specifikujte): typ/parametry kapacita dodávek 

(tuny, kusy) 
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3 Aktuální certifikace dodavatele 

 

CERTIFIKÁTY ANO NE Příprava na 

certifikaci 

(viz.3.6) 

3.1 Certifikovaný systém QMS (ISO 9001)    

 Jestli ano: 

 Číslo certifikátu: 

 Platnost certifikátu: 

 Certifikační orgán: 

 

(neověřenou kopii platného certifikátu doloţte) 

3.2 Certifikovaný systém EMS (ISO 14 001)    

 Jestli ano: 

 Číslo certifikátu: 

 Platnost certifikátu: 

 Certifikační orgán: 

 

(neověřenou kopii platného certifikátu doloţte) 

3.3 Certifikovaný systém BOZP (OHSAS 18 001)    

 Jestli ano: 

 Číslo certifikátu: 

 Platnost certifikátu: 

 Certifikační orgán: 

 

 

(neověřenou kopii platného certifikátu doloţte) 
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CERTIFIKÁTY – pokrač. 

 

ANO NE Příprava na 

certifikaci 

(viz.3.6) 

3.4 Certifikáty procesu svařování:    

 Jestli ano: 

 Číslo certifikátu: 

 Platnost certifikátu: 

 Certifikační orgán: 

 

(neověřenou kopii platného certifikátu doloţte) 

 

3.5 Ostatní certifikáty/oprávnění:    

(specifikujte certifikát, neověřenou kopii platného certifikátu doložte) 

3.6 Probíhající a plánované certifikace nebo zvažované další certifikace 

- Systémové - např. EMAS, CSR, SA 8000 apod. 

- výrobkové 

Typ certifikace Plánovaný termín 

certifikace 

Certifikační orgán 
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4 QMS – Systém managementu kvality 

 

4.1. Obecné údaje o QMS ANO NE Poznámka 

Je uplatňován dokumentovaný QMS?    

Je vlastní QC je nezávislý na výrobě?    

Vlastní organizace útvar projekce nebo konstrukce.    

Má organizace zavedenou formalizovanou politiku 

QMS zaměřenou na jakostní poţadavky produktu a 

právních předpisů vztahující se k jakosti produktu? 

   

Je stanoven a uplatňován postup k řízení externí 

dokumentace od zákazníka (technických specifikací, 

výkresů)? 

   

Jsou stanovená pravidla pro výběr a hodnocení 

dodavatelů nakupovaných poloţek a outsourcovaných 

procesů? 

   

Je udrţován dokumentovaný registr platných právních 

předpisů, které se vztahují k jakostním parametrům 

produktu? 

   

Jsou prováděny plánované interní audity?    

Provádíte organizace audity dodavatelů.    

Provádí interní audity vlastní kvalifikovaní 

pracovníci? 

   

Má organizace zavedeny postupy pro dokumentované 

plánování jakosti produktu?  

(Výrobní a kontrolní plány apod.) Specifikujte. 

   

   

Jsou v rámci organizace uplatňovány postupy 

managementu rizik (technických, obchodních, 

jakostních aj.) například dle standardu  

ISO 31000 – Management rizik? 
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4.2 Kontrola jakosti produktů ANO NE Poznámka 

Je uplatňována vstupní kontrola nakupovaných 

poloţek? 

 

 

 

 

  

Je uplatňována mezioperační kontrola výrobků?     

- Vlastní QC (pracovníci úseku QC) 

- Samokontrola (výrobní personál) 

    

    

Je uplatňována výstupní kontrola výrobků    

- Vlastní QC (pracovníci úseku QC) 

- Samokontrola (výrobní personál) 

   

   

Jsou prováděny výstupní kontroly a přejímky 

pracovníkem QC? 

   

 

4.3 Zkoušení produktů 

Vyuţívá organizace pro zkoušení produktů vlastní 

zkušebnu nebo laboratoř? 

   

Je tato zkušebna akreditována dle standardu 17025? 

(přiloţte neověřenou kopii o akreditaci) 

   

Jsou NDT operátoři klasifikováni dle standardu EN 

473? 

    

 

4.4 Kalibrace měřícího a zkoušecího zařízení 

Vyuţívá organizace pro kalibraci MZZ vlastní 

kalibrační laboratoř? 

   

Je tato kalibrační laboratoř akreditována dle standardu 

ISO 17025? 

(přiloţte neověřenou kopii o akreditaci) 
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4.5 Údržba výrobních zařízení ANO NE Poznámka 

Je prováděna v organizaci plánovaná údrţba a revize 

výrobních zařízení? 

    

Zajišťujete provádění údrţby a revizi zařízení (dle 

plánu údrţby) pouze vlastními pracovníky 

organizace? 
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5 EMS – Systém environmentálního managementu 

 

 ANO NE Poznámka 

Je uplatňován dokumentovaný EMS?    

Má organizace zavedenou politiku zaměřenou na 

plnění právních předpisů OŢP a na management 

environmentálních rizik a dopadů provozních činností 

a produktů na okolní ţivotní prostředí? 

   

Odpovědná osoba za řízení oblasti OŢP v organizaci 

Pozice: 

Jméno: 

  

Jsou uplatňovány postupy a zásady pro zajištění řízení 

vodního hospodářství?  

(pro nakládání s odpadními vodami) 

   

Jaké zásady a postupy jsou uplatňovány pro nakládání s nebezpečnými odpady?  

Jaké zásady a postupy jsou uplatňovány pro nakládání s chemickými látkami ve společnosti? 

Jsou identifikovány environmentální aspekty a rizika? 

           -pokud ANO, stručně specifikujte                 

            významné environmentální aspekty 

   

Jsou vedením organizace stanoveny dokumentované 

environmentální cíle? 
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 ANO NE Poznámka 

Byla organizace v posledních 5 letech sankciována za 

nedodrţení nebo porušení platných právních předpisů 

v oblasti ochrany ţivotního prostředí? 

   

Je uţíván asbest nebo jiné nebezpečné látky ve 

výrobních postupech nebo balení produktů, nebo 

produktech organizace? 

  

 

 

 

Roční spotřebovaná energie vztaţená na 1 tunu dodávaných výrobků: 

 elektrická:  

 jiné (např. plyn): 

 

 

 

 

Specifikujte druh a objem emisí plynu za daný minulý rok v celkovém vyjádření a vztaţené 

na 1 tunu dodávaných výrobků: 

 

 ANO NE Poznámka 

Byla organizace prověřena s ohledem na plnění 

poţadavků platných právních předpisů z oblasti OŢP?  

(mimo certifikační orgán, např. státní orgán) 

Orgán: 

Datum prověření: 

Výsledek: 

 

 

   

Je uplatňován dokumentovaný registr platných 

právních předpisů, které se vztahují na oblast OŢP 

organizace? 
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6 SMBOZP- Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

 při práci 

 

 ANO NE 

Je uplatňován dokumentovaný SMBOZP?   

Má organizace zavedenou politiku BOZP zaměřenou na plnění právních 

předpisů BOZP a na management rizik a dopadů provozních činností na 

bezpečnost a zdraví při práci? 

  

Jsou uplatňovány dokumentované bezpečnostní pokyny vlastní pro 

zaměstnance? 

  

Jsou uplatňovány dokumentované bezpečnostní pokyny pro zaměstnance 

jiných organizací, vykonávající určité činnosti ve Vaší organizaci? 

  

Odpovědná osoba za řízení oblasti BOZP v organizaci 

Pozice: 

Jméno: 

  

Jsou stanoveny dokumentované cíle pro SMBOZP vyhlášené vedením 

organizace? 

ANO NE 

  

Počet váţných zranění za daný minulý rok? (byla nutná hospitalizace): 

Počet: 

 

Počet zraněných za daný minulý rok? (nebyla nutná hospitalizace, ale zaměstnanec musel být 

na nemocenské): 

Počet: 

 

Jsou systematicky analyzovány a řízeny rizika organizace v oblasti BOZP? 

(specifikujte) 
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pokrač. SMBOZP ANO NE 

Je uplatňovaný dokumentovaný registr platných právních předpisů, které se 

vztahují k BOZP? 

 

 

  

  

Jsou vedeny záznamy o revizích vyhrazených technických zařízení 

organizace? dle platných právních předpisů. 

  

  

- el.zařízení   

- plynová zařízení   

- tlaková zařízení   

- zdvihacích zařízení   

- jiné   

Jsou vedeny záznamy o prováděných školeních pracovníků organizace 

v oblasti BOZP? 
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7 Výrobní způsobilost dodavatele 

      (výrobní zařízení apod.) 

 

7.1 Zvláštní procesy - Procesy svařování Počet 

svařovacích 

zařízení 

Uplatňované metody svařování v organizaci: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Typy svařovaných materiálů v organizaci: 

(specifikujte) 

 

 

Kvalifikace svářečů: 

 Počet vlastních svářečů: 

 Stupeň kvalifikace 

 Počet externích svářečů 

 Stupeň kvalifikace 

 

 

Vlastní stanovený svářečský dozor organizace: 

 Jméno: 

 Kvalifikace: 

Kalibrace svařovacího zařízení: 

 interval kalibrace 

 prováděná externě, interně 
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7.2 Zvláštní procesy - Tepelné zpracování (TZ)  

Zařízení Počet Max.rozměr 

výrobku 

Max.hmotnost Teplota max. 

(přesnost měření) 

     

     

     

     

     

Záznam průběhu teplot TZ (forma prováděných záznamů): 

 

Kalibrace svařovacího zařízení pro provádění TZ: 

 interval kalibrace 

 prováděná externě, interně 

 

7.3 Výrobní stroje 

 Počet Popis/typ 

(např. horizontální) 

Max.rozměry 

obrobku 

Max.hmotnost 

obrobku 

Soustruţení     

Frézování     

Vrtání     

Broušení      

Jiné Jiné     

 

7.4 Manipulační technika 

Zdvihací zařízení Počet Popis (typ) Max.rozměry Max.nosnost 
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7.5 Povrchová úprava a konzervace produktů 

Metoda Pouţívané látky Počet 

zařízení 

Tryskání povrchu   

Nátěry   

Jiné metody povrchových 

úprav (včetně cementace a 

nitridace), pouţívané metody 
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8 Lidská práva zaměstnanců  

 ANO NE Poznámka 

Jsou v organizaci uplatňovaný stanovené zásady 

dodrţování základních lidských práv? 

   

Jsou v organizaci identifikovány a uplatňovány  právní 

předpisy platné v sociálně-právní oblasti (zákon o 

zaměstnanosti, zákoník práce apod.), včetně zákazu 

dětské práce? 

   

Je v organizaci uplatňována anti-diskriminační 

politika v souladu s legislativou 

(rovnost můţu a ţen, náboţenství, národnosti, sexuální 

orientace, věku, politického vyznání)? 

   

Je v organizaci uplatňována podpora vzdělávání a 

rozvoje odborné způsobilosti zaměstnanců? 

   

Je v organizaci zajišťována činnost odborů 

(dle zákona o odborech)? 

   

Jsou v organizaci uplatňovány motivační podmínky 

pro zaměstnance organizace (benefity) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DOTAZNÍK  

PRO VÝBĚR A HODNOCENÍ 

DODAVATELŮ 

STRÁNKA 19 z 21 

VYDÁNÍ: 

REVIZE: 

 

                  VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s 

 
 

9 Etika podnikání a práce 

 

 ANO NE Poznámka 

Jsou v organizaci uplatňované stanovené zásady 

dodrţování etiky práce (etický kodex, apod.)? 

   

Jsou tyto zásady uplatňovány rovněţ k eliminaci 

korupce (vlastních zaměstnanců, od dodavatelů, od 

zákazníků)? 

   

Jsou tyto zásady uplatňovány se zaměřením na 

charitativní organizace a aktivity nebo sponzoring? 

   

Udrţujete a zvyšujete organizace povědomí 

zaměstnanců ohledně etiky podnikání a práce 

v organizaci? 

   

Jsou v rámci organizace uplatňovány postupy dle 

standardu ISO 26 000 – Společenská odpovědnost 

organizací nebo SA 8000 – Sociální odpovědnost 

(Social Accoutability)? 

   

Jsou v organizaci uplatňovány poţadavky standardu 

ISO 27 000 – Management bezpečnosti informací? 
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10 Ostatní doplňující údaje 

(dle zaměření a vlastního uváţení dodavatele) 
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11 Přílohy dotazníku (dokumenty dodavatele) 

 

Dokumenty: Počet stran 

Organizační schéma  

Certifikáty  

 QMS  

 EMS  

 SMBOZP  

 Jiné  

Akreditace zkušeben a laboratoří  

Osvědčení o zkouškách specifických skupin zaměstnanců (svářeči, NDT, 

vizuální kontrola, apod). 

 

Jiní přílohy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DOTAZNÍK  

PRO VÝBĚR A HODNOCENÍ 

DODAVATELŮ 

STRÁNKA 22 z 21 

VYDÁNÍ: 

REVIZE: 

 

                  VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s 

 
 

12 Autorizace dotazníku 

 

Datum: 

Jméno: 

Pozice: 

Podpis:  …………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: ANO NE 

Bude umoţněno zástupcům zadavatele prověření vybrané části systémů 

managementu, procesů a zdrojů ve Vaší organizaci? 

  


