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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je analýza současného stavu hodnocení kvality a připravenosti 

dodavatelů k dodávkám komodit, výkonů a služeb pro společnost VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. a vytvoření standardizovaného postupu při zjišťování a vyhodnocování 

informací o potencionálních i současných dodavatelích společnosti. V úvodní části diplomové 

práce jsou popsány teoretická východiska, základní pojmy v oblasti nákupu a fáze nákupního 

marketingu. V praktické části je zpracována analýza výběrových řízení a popsán současný 

způsob hodnocení dodavatelů ve společnosti. Jsou zde také nadefinována zlepšení, které se 

zaslouží o zkvalitnění kontroly a připravenosti dodavatelů. Stěžejní částí diplomové práce je 

vypracovaný standardizovaný systém hodnocení dodavatelů a katalog kriteriálních otázek, 

který je zaměřený na hlavní provozní oblasti dodavatele. V závěrečné části je popsán způsob 

práce s navrhovaným standardizovaným systémem hodnocení dodavatelů a očekávané 

přínosy pro společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

 

Klíčová slova: Analýza, dodavatel, jakost, systém hodnocení 

 

Abstrakt 

The goal of the diploma thesis is to analyze the current state of quality assessment and 

readiness of suppliers to supply commodities, services and performances for VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s., establishing a standardized procedure for identifying and 

evaluating information about potential and current suppliers of the company. In the 

introductory section of the thesis describes the theoretical background, basic concepts in the 

field of procurement and purchasing phase of marketing. The practical part deals with the 

analysis of the selection procedure and describes the current method of evaluation of 

suppliers. There are also improvements was set out, that it deserves to improve control and 

suppliers of preparedness. The main part of the thesis is elaborated a standardized system for 

evaluating vendors and a catalog of criteria questions, which focused on the main operating 

area suppliers. The final section describes how to work with the proposed standardized 

evaluation system vendors and the expected benefits for VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. 

 

Keywords: Analysis, supplier, quality, systém reviews 
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1 ÚVOD 

 

Diplomová práce pojednává o moţnostech výběru potencionálních dodavatelů ve 

společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. patřící do skupiny VÍTKOVICE 

MACHINERY GROUP, která je nejvýznamnější českou strojírenskou skupinou, zahrnující 

cca padesát firem. Výběr dodavatelů se ve společnosti řídí vnitřními směrnicemi, normami a 

opatřeními, ale není zde stanoven jednotný standardizovaný přístup k zjištění skutečného 

stavu nastavených procesů včetně systému hodnocení a to i u stávajících dodavatelů, kterých 

má společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. okolo šesti set.  

 

Nákup a činnosti s ním spojené provázejí člověka od doby prvních jednoduchých směn 

zboţí, aţ do dnešní doby, kdy tyto činnosti byly jiţ povýšeny na vědní obory, zahrnující velké 

mnoţství různých aspektů, které se týkají nejen samotného aktu nákupu, ale také vztahů s 

dodavateli, marketingu, jakosti, logistiky a mnoho dalších činností. Vývoj nákupu neprobíhal 

ani v těch nejvyspělejších zemích s trţní ekonomikou zcela přímočaře. V počátku rozmachu 

velkých ekonomicky silných zemí převaţovala na těchto trzích poptávka a postupem času 

docházelo k vyrovnávání nabídky s poptávkou aţ do dnešní doby, kdy nabídka jiţ převyšuje 

poptávku a nakupujícímu se tak nabízí větší nákupní trh s moţnosti výběru optimálního 

dodavatele. V bývalém Československu a celém východním bloku byla situace zcela jiná, 

jelikoţ se zde trh řídil centrálně plánovanou bilancí materiálu vycházející z reálných kapacit 

výroby. Po listopadu 1989 se u nás začaly zavádět principy trţní ekonomiky, proběhla 

privatizace a transformace podniků na akciové společnosti. Z větší části byl také odstraněn 

dodavatelský monopol, který byl součástí principu vnitřní směny, a podniky se začaly řídit 

skutečnou poptávkou.   

 

Jelikoţ VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. dnes jiţ působí na velice silném 

konkurenčním trhu, jak tuzemském tak zahraničním, směřuje její zájem i k moţnostem 

optimalizace, racionalizace a standardizace nákupnu, který by ji přinesl sníţení nákladů, 

zlepšení kvality a procesů při vytváření jejich produktů. Společnost VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. dnes následuje celosvětový trend a soustřeďuje všechny poţadavky a 

činnosti nákupu do uceleného útvaru a vytvoří jednotný standardizovaný přístup k 

potencionálním dodavatelům, který vyuţívá k následnému výběru vhodného dodavatele a také 

k zlepšení spolupráce se stávajícími dodavateli.  
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 Hlavním cílem diplomové práce tedy bude analýza současného stavu hodnocení kvality 

dodavatelů a poté vytvoření standardizovaného postupu při zjišťování a vyhodnocování 

informací o potencionálních i současných dodavatelích společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s., budou nastavena kritéria, která odpovídají nárokům společnosti a také 

způsob jejich vyhodnocení. Závěrem budou zpracovány očekávané přínosy pro společnost 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.  

Komplexní standardizace činnosti nákupu je zaměřena na mnoho činností od prvotního 

kontaktu s potencionálním dodavatelem přes provádění kontroly přímo ve firmě, aţ po 

průběţné hodnocení a zpětnou vazbu. Protoţe tyto jednotlivé fáze spolupráce s dodavateli 

jsou příliš obsáhlé a stačily by minimálně na jednu knihu, budu se ve své diplomové práci 

soustředit především na vypracování systému hodnocení dodavatelů. Součástí celého systému 

bude katalog otázek zaměřený na jednotlivá kriteria a vyhodnocení jejich shody s poţadavky 

společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY. Systém hodnocení dodavatelů bude 

zaměřený na oblasti výroby, personalistiky, nákupu, obchodu, jakosti, financí, certifikace a 

techniky. Účelem systému hodnocení dodavatelů bude především zjištění, zda se výrobní 

procesy probíhající v posuzované společnosti řídí určitými pravidly a normami, které do jisté 

míry vypovídají o úrovni společnosti a kvalitě jejich výrobků nebo nabízeného zboţí.   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA NÁKUPU 

 

2.1     Základní charakteristika nákupu a pojmy 

Z hlediska strategického i operativního má nákup významný podíl na podnikovém 

úspěchu a představuje ucelený soubor poţadavků a opatření k zajištění relevantních a 

kvalitních zdrojů a jejich dalšímu vyuţití v rámci celého podniku.  

Nákupem se tedy rozumí všechny činnosti v podniku, jejímţ úkolem je zabezpečení 

bezporuchové výrobní, obchodní a jiné činnosti organizace poţadovaným sortimentem 

výrobků, polotovarů, surovin, obalů a sluţeb v poţadované kvalitě, v poţadovaných časech na 

poţadované místo při minimálních nákladech. [4] Na základě těchto činností je moţné nákup 

chápat jako funkci, která nese významný úkol v rámci podnikových aktivit, jako proces, 

který řídí průběh a dispozice s dodávaným zboţím nebo sluţbami a jako organizační 

jednotku, které je přiřazena nákupní činnost v podniku. 

Cílem nákupu v podniku je také vytváření dlouhodobých vztahů k vnějším zdrojům. 

Podnik očekává v co nejkratším čase při nejlepší kvalitě efektivní řešení nákupu a dosaţení 

optimálních dopravních, transakčních a dalších nákladů. 

Z důvodu správného pochopení problematiky nákupu je důleţité si osvětlit alespoň 

některé základní pojmy týkající se nákupní činnosti v podniku a to jak z pohledu normy ČSN 

EN ISO 9000 tak také jak o nich hovoří Evropská nadace pro management jakosti EFQM. 

Odběratel neboli také zákazník je „právnická nebo fyzická osoba, která přijímá 

produkt od dodavatele“. 

Dodavatel je dle výše zmíněné normy „organizace nebo osoba poskytující produkt“, 

můţe být jak externí tak interní. Můţe se také jednat o subdodavatele coţ můţe být také 

organizace nebo osoba, od níţ dodavatel nakupuje a stává se tak součástí dodavatelského 

řetězce, který chápeme jako „integrovaný soubor činností nakupování, produkování a 

dodávání výrobků nebo sluţeb zákazníkům“. 

Nakupování je „proces, ve kterém odběratelé zabezpečují dodávky jako vstupy pro 

své vlastní procesy“, kdy je produkt povaţován za výsledek tohoto procesu a to ať uţ 
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v podobě hmotného výrobku, zpracované informace, sluţby, software nebo jejích kombinací. 

Celý tento proces znázorňuje velmi zjednodušený model dodavatelského řetězce viz. obr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Zjednodušený model dodavatelského řetězce. Zdroj: Vlastní zpracování 

 Organizaci lze chápat i jako podnik, firmu, instituci apod. kdy se jedná o „skupinu 

zaměstnanců a vybavení s uspořádáním odpovědností, pravomocí a vztahů“. Nemusí se 

však vţdy jednat o skupinu zaměstnanců, ale i o samostatnou fyzickou osobu.  

 Jakost je „stupeň plnění poţadavků souborem inherentních znaků“ coţ lze chápat 

jako komplexní vlastnost produktu, která je pro tento produkt charakteristická a současně 

splňuje poţadavky legislativní i poţadavky zákazníků prostřednictvím určité úrovně znaků. 

 Poţadavek je „potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se 

předpokládají nebo jsou závazné“. Závazné jsou poţadavky legislativní ( zákonů, vyhlášek, 

směrnic, norem ). 

 Management představuje „koordinované činnosti a procesy pro zaměření a řízení 

organizace“ k jehoţ základním činnostem patří rozhodování, plánování, organizování, 

komunikování, motivování a kontrola. 

 Marketingové pojetí nákupu představuje mnoho aktivit počínaje analýzou 

dodavatele, potencionální nabídky, reţimu a podmínkách dodávek, platebních a cenových 

podmínkách, logistického zajištění  atd. Celé toto pojetí nakupování usiluje o dlouhodobé 
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partnerské vztahy mezi dodavatelem a odběratelem a soustředí se zejména na kvalitu výrobků, 

spolehlivost a pruţnost při plnění smluvních dodávek. 

 Celosvětově tendence nákupu směřují spíše k širšímu pojetí funkce nákupu a to k tzv. 

servisnímu pojetí, kdy se uskutečňují nejen prosté dodávky, ale plný servis ve smyslu 

hmotném i informačním. Tedy vedle základní funkce nákupu zajišťovat materiálové vstupy 

v dané kvalitě, mnoţství, termínu se zvýrazňují i ekonomická kritéria podnikatelské 

efektivnosti, jakoţ i hlediska ekologická, sociální a etická. [7] 

2.2 Modely nákupního procesu organizací 

Jak se postupem času vyvíjelo odvětví nákupu, vznikaly také modely nákupního procesu, 

které se zabývají průběhem nákupu a jednotlivými fázemi rozhodovacího procesu odběratele. 

Takovéto modely jako Robinssona a Farise, Webstrův a Windův model atd. začaly vznikat 

z důvodu zlepšení podnikových procesů, dosaţení podnikových cílů a zvýšení efektivnosti 

procesu nakupování v podniku. V průběhu let procházely nákupní modely různými 

modifikacemi nebo vznikaly jejich kombinacemi nové jako např. Schéma Robinsonovo - 

Farisovo – Windovo. Na konci dvacátého století a na počátku jednadvacátého století je do 

procesu nákupu zapojován a realizován také marketingový výzkum, který na nákup v podniku 

pohlíţí v širším spektru a to především se zaměřením na reklamu, cenu, produkt, kooperaci 

apod. Za významnější modely, které vznikly na základě výzkumu v oblasti marketingové 

výrobní sféry můţu jmenovat např. Model Choffraye a Liliena, který funguje na principu 

izolace nejvýznamnějších proměnných, kde je poté nákupní rozhodování ovlivňováno přímo 

reklamou, cenou atd. 

 Dá se tedy říci, ţe na přelomu tisíciletí se poprvé objevuje pohled na nákup jako na 

interakční proces mezi dodavatelem a odběratelem, respektive prodejcem a nákupčím. 

Pozornost je soustředěna především na problém výběru dodavatele a úvahy zformulované do 

podoby modelů interakčního proudu pak vedou ke vzniku nákupního marketingu. [7]  

Definice nákupního marketingu jsou různé, ale všeobecně se dá popsat jako trţně 

orientovaný způsob myšlení v nákupním procesu podniku, který obsahuje kompletní 

podnikatelské trţní aktivity, kterými podnik za pomoci marketingových nástrojů uplatňuje 

současné a také budoucí potřeby ze strany poptávajícího a to vůči straně nabízející. 
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Základními modely nákupního procesu jsou [7]:   

a) Model Robinsona a Farise,  

je povaţován za základní model nákupního procesu organizací. Tento model vychází 

ze stanovení osmi základních kroků a jejich následném vyhodnocení a to ve sledu 

popsaném níţe. Ostatní nákupní modely z tohoto modelu v podstatě vycházejí nebo jej 

modifikují, ale podstata myšlenky a postupných kroků zůstává obdobná.  

 Poznání problému 

 Definování poţadavků 

 Specifikace produktu 

 Vyhledávání dodavatelů 

 Hodnocení dodavatelů 

 Výběr dodavatele 

 Vyřizování objednávek 

 Vyhodnocení nákupu 

b) Schéma Robinssonovo – Farisovo – Windovo 

 rozšiřuje prvně zmíněný model o další rozměr v podobě mříţky, kde jsou 

zohledňovány další faktory a to zda se jedná o první nákup, opakovaný nákup a 

modifikovaný nákup. 

c) Webstrův a Windův model 

vychází z toho, ţe nákupní procesy jsou součástí formální organizace, na kterou 

působí řada okolních vlivů prostředí a nákupní chování v takovéto organizaci má čtyři 

základní funkce, které ovlivňují jednotliví nákupčí jako individuality. 

 Individuální charakteristika členů nákupního centra 

 Interpersonální vztahy mezi členy centra nákupu 

 Organizační charakteristika související s nákupem 

 Různí činitelé prostředí 
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d) Choffrayův – Lilienův model 

vytváří různé alternativy naplňující poţadavky organizace, přičemţ jeho základ 

vychází z marketingového výzkumu a to především z oblasti průmyslu. Tento model 

byl velice inovátorský a nevycházel z ţádného předchozího modelu. Bere v potaz 

všechny významné proměnné, které by mohly ovlivnit efektivnost nákupního procesu, 

přičemţ vzniká operativní model pouţívající marketingové nástroje jako je cena, 

kvalita, reklama atd. 

e) Dynamický model 

vychází ze tří obecně uznávaných hypotéz nákupního chování na průmyslovém trhu, 

které vytvářejí dvojice organizací a zkoumají jejich činnost odvíjející se z jejich trţní 

pozice, společných faktorů a moci. Tyto dvojice se dále dělí do tří různých typů. 

 Interpersonální 

 Interorganizační 

 Smíšený 

f) Interakční model 

Je dílem mezinárodního vědecko – výzkumné skupiny International Marketing and 

Purchasing, který vychází ze dvou základních myšlenk a to, 

 ţe není moţné zkoumat izolovaně odběratele a dodavatele, pokud chceme 

pochopit fungování průmyslového trhu. 

 ţe marketingová strategie nemůţe být chápána pouze jako nástroj řízení 

v rámci prodejních aktivit, ale také odběratel je při svém nákupu aktivní a 

disponuje určitou strategií. [7] 
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3 NÁKUPNÍ MARKETING, JEHO FÁZE A AUDIT 

Nákupní marketing a jeho fáze vycházejí ze stanovené nákupní strategie podniku a 

celkových aktivit podniku. Tato strategie pouţívá k optimálnímu průběhu procesu nákupní 

marketing, který prostřednictvím svých nástrojů přispívá k maximální efektivitě a při jeho 

aplikaci je důleţité se řídit těmito základními zásadami: 

1. Při rozhodování a hodnocení ekonomického přínosu nákupu je nutné vzít v potaz, 

jaký bude mít vliv plnění dlouhodobých strategických cílů podniku. 

2. Nákup musí v podniku dodrţovat zásadní transformační změny a nesmí být pouze 

pasívním článkem celého řetězce procesů. 

3. Pro marketingový přístup nákupu v podniku je zapotřebí zajistit dokonalou 

informační základnu. 

4. Osobnost nákupce vyţaduje nejen ekonomické, obchodní, marketingové, právní 

zkušenosti a znalosti, ale i schopnost přesvědčit partnery pro určitou ideu 

spolupráce. 

5. Řízení nákupu v podniku musí vykazovat schopnost komplexního vidění 

6. Dodavatel musí být brán jako spojenec a partner, který je ústředním vnějším 

subjektem procesu nákupu. 

7. Plán nákupu musí být v podniku všeobecně přijat a musí se stát trţním nástrojem. 

8. Stanovení nákupní strategie musí zahrnovat analytické, predikční a řídící aktivity, 

které jasně formulují cíle a poţadavky na zdroje. [9] 

Strategie nákupního marketingu, která je v této diplomové práci dále popsána, vycházejí 

z nákupního modelu Robinsona a Farise, který jsem popsal výše. 

1. Analýza potřeby 

2. Definování výrobku a nákupní strategie 

3. Vyhledávání dodavatelů 

4. Analýza dodavatele 

5. Hodnocení dodavatele 

6. Výběr dodavatele 

7. Specifikace objednávky a logistického zajištění 

8. Hodnocení nákupu a dodavatele 
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3.1 Analýza potřeby 

Nákupní proces začíná ve chvíli, kdy někdo ve společnosti rozpozná problém nebo 

potřebu, která můţe být vyřešena nákupem zboţí nebo sluţby. Rozpoznání problému můţe 

být spuštěno interním nebo externím podnětem. Interně k tomu mohou vést zcela běţné 

události jako: 

 Společnost se rozhodne vyvinout nový výrobek a potřebuje k tomu nové zařízení 

a materiály.  

 Rozbije se stroj a jsou zapotřebí náhradní součástky.  

 Ukáţe se, ţe nakupovaný materiál je neuspokojivý a společnost začne hledat 

jiného dodavatele.  

 Nákupní manaţeři vycítí příleţitost získat lepší cenu nebo kvalitu. [5] 

Externí podněty mohou mít například podobu nové konkurence na trhu, ztráty 

monopolního postavení, změnu určitých norem, standardů nebo inovace produktů na našem 

cílovém trhu. Podnětem můţe být také tlak našich zákazníku na kvalitu a cenu. 

Po zjištění potřeby analyzujeme, zda objektem nákupu budou základní suroviny, základní 

materiál, meziprodukty které budou vyuţity pro další zpracování, pomocný materiál nebo zda 

se bude jednat o díly a polotovary vyţadující jen montáţ. Další skupinou pak mohou být 

stroje, zařízení anebo sluţby. 

3.2 Definování výrobku a nákupní strategie 

Další fází je pak jiţ definování výrobku, jeho charakteristických rysů a určení objemu 

nakupované poloţky. Definování poţadavků na nakupovaný výrobek se můţe zdát 

jednoduché, ale to jen v případě, ţe se jedná o výrobek, který bude pouţitý na jeden konkrétní 

účel jednoho závodu. V případě, ţe takovýto výrobek nebo surovina prochází celým 

výrobním procesem zahrnujícím několik výrobních oddělení je zapotřebí dosáhnout shody na 

poţadavky jakosti, spolehlivosti, trvanlivosti, technických specifikací apod. u všech 

zainteresovaných oddělení výrobního řetězce. Je také velmi důleţité stanovit si cíle, které jsou 

totoţné nebo odvozené od vrcholných cílů podniku a managementu. Tyto cíle se většinou 

týkají sníţení nákladů, sníţení rizika spojeného s pořizováním materiálu, optimalizace 

výrobního procesu atd. 
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Nedílnou součástí této fáze je zvolení vhodné nákupní strategie, která bude odpovídat 

poţadavkům na zdroje a zásobování podniku. Tyto strategie rozdělujeme podle přístupu 

k procesu nákupu na aktivní, které usilují o změnu v nákupním rozhodování a pasívní, které 

vyuţívají stanovených podmínek. Rozdíl ve strategiích je i v jejich účinku a to buď interním, 

který se soustředí na ty stránky, které se dají ovlivnit podnikem nebo externím, který se 

soustředí na vývoj trhu a podle tohoto vývoje nastavuje změny v podniku.  

Nákupní strategie lze rozdělit na tzv. sourcingové a to následovně [10]: 

1. Podle geografického rozloţení, tedy vzdáleností dodavatelů, na: 

 Global soursing, který hledá své dodavatele celosvětově a počítá 

s logistickými prodlevami i náklady. 

 Local Soursing, zaměřený na tuzemské dodavatele schopné pruţně a rychle 

zajistit potřeby podniku. 

2. Podle počtu dodavatelů na: 

 Single soursink, který má snahu o co nejmenší počet dodavatelů 

dosahujících co moţná nejvyššího počtu bezchybných dodávek 

 Multiple sourcing vyuţívající nejméně dvou dodavatelů na jeden druh 

produktu z důvodu zabránění úzkých míst v dodávkách. 

3. Podle rozsahu dodávaných výkonů, navazujících přímo na výrobní plán podniku 

a to: 

 Component sourcing dodávající přímo hotové komponenty na základě 

systému JIT 

 Modular sourcing, kdy se jednotliví dodavatelé zařazují přímo do určitých 

fází výrobního procesu.  

3.3 Vyhledávání dodavatelů 

Námi zvolená nákupní strategie nebo kombinace strategií určuje jisté oblasti a směry 

hledání vhodných dodavatelů, neboť ne kaţdý bude vyhovovat našim poţadavků na cenu, 

kvalitu, sluţby, logistické zabezpečení atd., které vychází z námi zvolené nákupní strategie. 
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Vyhledávání potencionálních dodavatelů můţe mít mnoho různých podob od běţné 

komunikace se zákazníky a dodavateli o jejich zkušenostech a poznatcích přes veletrhy, 

výstavy, prezentace, hospodářské komory, aţ po internet. Internetu bych rád věnoval větší 

pozornost, jelikoţ nárůst B2B obchodů přes elektronické obchodování neustále narůstá a má 

jiţ v tomto segmentu nezastupitelnou roli.  

V současné době lze vyuţívat mnoho způsobů elektronického nakupování jako například  

E-procurementem, kde lze vytvořit přímé extranetové propojení s hlavními dodavateli a mít 

tak okamţitě všechny aktuální informace o nakupovaném zboţí nebo sluţbě. Lze také 

nakupovat nebo prodávat přes webové stránky e-hub, které jsou rozděleny na dva typy a to 

Vertikální huby, které soustřeďují obchody s ocelí, chemikáliemi, papírem atd. nebo Funkční 

huby zaměřené na logistiku, energie nebo reklamu.  

Další moţností elektronického nakupování skýtají aukční webové stránky jako 

Freemarkets.com, kde lze prostřednictvím aukce nakoupit a prodat komodity, suroviny, 

sluţby a průmyslové výrobky.  Přes elektronické spotové burzy jako např. 

ChemConnect.com, lze ve velkém nakoupit nebo prodat benzín, ropné produkty a chemikálie. 

Některé společnosti jako IBM, Wal-Mart a další, provozují pro své partnery a dodavatele 

soukromé burzy a zvou je k nákupu na svých webových stránkách. 

Nezanedbatelným trendem je také narůstající počet nových nákupních aliancí, kdy se spojí 

několik firem, které nakupují stejný sortiment. Tyto firmy poté realizují nákup jako jeden 

subjekt, aby mohly získat mnoţstevní slevy z uskutečněných nákupů, kterých by jinak 

nedosáhly.  

3.4 Analýza dodavatele 

V současné době neexistují závazné normy nebo nařízení, které by určovaly kriteria pro 

hodnocení a výběr dodavatelů. Lze se však řídit nebo inspirovat normou ČSN EN ISO 9004, 

která doporučuje následující postup při výběru dodavatelů. 

1. Zhodnotit dosavadní zkušenosti 

2. Posoudit výkonnost dodavatelů v porovnání s konkurencí. 

3. Prozkoumat jakost nakupovaného produktu, ceny, provedení dodávky a odezvy na 

problémy. 
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4. Vyvodit závěry z auditů systému managementu dodavatelů a hodnocení jejich 

potencionální způsobilosti poskytovat poţadované produkty efektivně, účinně a 

podle časového harmonogramu 

5. Prověřit reference o dodavateli a dostupné údaje o spokojenosti zákazníků. 

6. Posoudit ţivotaschopnost dodavatele v průběhu předpokládané doby dodávek a 

spolupráce. 

7. Zhodnotit odezvu dodavatele na poptávky, nabídky a výběrová řízení. 

8. Zjištění způsobilosti dodavatele poskytovat sluţbu, instalaci, podporu a dosavadní 

průběh výkonnosti ve srovnání s poţadavky. 

9. Ujistit se, ţe dodavatelovo uvědomění si závaţnosti souladu s příslušnými 

zákonnými poţadavky a poţadavky předpisů a skutečná shoda s nimi. 

10. Zhodnotit logistickou způsobilost dodavatele, včetně lokalit a zdrojů. 

11. Posoudit postavení a úlohu dodavatele na veřejnosti, jeho vnímání ve společnosti. 

[2] 

Analýzou dodavatele je i jeho samotné vyhledávání, které jsem zmínil v předešlé kapitole 

4.3 a to díky tomu, ţe v průběhu vyhledávání můţeme posoudit kvalitu a obsah internetových 

stránek, vzhled a kvalitu expozice na veletrhu, včetně odborných znalostí a profesionality 

prodejců. Souhrnně se jedná o: 

 všeobecné informace o podniku 

  konkrétní informace vztahující se k nakupovanému produktu 

  informace o celkové kondici podniku, vyzrálosti managementu, servisního 

zázemí a stávajících vztahů.  

Analýza dodavatele se dá rozdělit do tří základních okruhů kritérií nebo otázek, kdy 

posuzujeme:  

 jak produkt odpovídá poţadavkům odběratele a jaké je servisní zázemí 

 jaké jsou obchodní podmínky 

 jaký je management dodavatele jeho image a jaká je pravděpodobnost spolupráce 

       Výsledkem analýzy je tvorba potencionálního okruhu dodavatelů, kteří jsou schopni 

zajistit dodávky nakupovaných poloţek na základě poţadovaných kritérií, tj. na základě 

kvality, schopnosti vlastního procesu výroby, dodacích lhůt, vyţadované technologie, 

poţadovaných sluţeb atd. [10] Lze to také vyjádřit schematicky viz obrázek č.2   
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Obr. 2 Analýza a volba dodavatele.  Zdroj: Vlastní zpracování  

3.5 Hodnocení dodavatele   

Dalším krokem je hodnocení potencionálních dodavatelů, které je nedílnou součástí 

nákupního marketingu. Hlavním předpokladem při hodnocení je uţití jednotného 

standardizovaného přístupu vyhodnocení způsobilosti potencionálních dodavatelů tak, aby 

nedocházelo k neobjektivním výsledkům. K vyhodnocení dodavatelů je moţné pouţít 

například bodové hodnocení podle metodiky VDA pouţívanou především v automobilovém 

průmyslu v Německu nebo Model Excelence vycházející s filozofie TQM. Tyto modely však 

představují spíše celé filozofie přístupu neţ jen metodu vyhodnocení. Pouţívané metody 

vyhodnocení jsou také např.: 

Index způsobilosti procesů CP a CPK 

Tyto indexy nám ukazují, zda je proces nebo výrobek způsobilý, vypovídá o aktuální 

dosaţené záruce za kvalitu a měří kritické znaky výrobku a procesu. Dělíme je na index Cp, 

který můţeme zjednodušeně nazvat jako ,,moţnosti“ a to především v oblasti předvýroby. 

Index je tak velký jak má firma kvalitní zaměstnance, materiál, stroje, pokročilé technologie 

atd. Index Cpk obrazně  představuje jakým způsobem jsou výše zmíněné moţnosti vyuţívány. 

Běţná způsobilost procesů a výrobku by se měla být s hodnotou Cp, Cpk ≥ 1, která nám 

říká, ţe všechny naměřené hodnoty jsou v tolerančním pásmu. V praxi se však běţně 

Materiál 

Kvalita 

Kapacita 

Obchodní 

prověrka 
Manaţerský 

systém 
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poţaduje způsobilost Cp, Cpk ≥ 1,33 popřípadě Cp, Cpk ≥ 1,66 a to znamená, ţe naměřené 

hodnoty se musí pohybovat v uţším pásmu, neţ je poţadovaná tolerance. [6] 

Scoring – model 

Další pouţívanou metodou vyhodnocení je Scoring – model, který je velice jednoduchý a 

přitom bere v úvahu proměnlivost dat a má také výbornou vypovídací schopnost, která se dá 

jednoduše aplikovat na kterýkoli podnik. Scoring – model je zaloţen na principu 

kvantitativního vyhodnocení potencionálních dodavatelů podle předem nadefinovaných 

kritérií. Takto stanoveným kritériím je zapotřebí přidělit určitou váhu, která nám stanoví 

jejich důleţitost v procesu řízení jakosti. Jednotlivá kritéria si zainteresované sloţky podniku 

nadefinují podle optimální potřeby procesů probíhajících v podniku, ale na stanovení váhy 

jednotlivých kritérií se musí podílet všechny zainteresované organizační sloţky. Špatně 

nadefinovaná váha kritérií by mohla zásadně ovlivnit objektivnost výsledku a celkovou 

efektivitu a funkčnost systému dodavatelských auditů. Na stanovení váhy kritérií se pouţívá 

metoda párového srovnání popsaná níţe. Metoda párového srovnání vychází z toho, ţe se 

jednotlivá kritéria očíslují a zapíší do tabulky viz. tabulka 1. 

 

Tab.1 Párové srovnání vah kritérií. Zdroj:[SKÝPALOVÁ E. Projekt zlepšení současného Zlín  

systému výběru a hodnocení dodavatelů ve společnosti Fatra a.s. Diplomová práce 2008,  

Univerzita Tomáše Bati, s. 41] 

 Poté se postupně jednotlivá kritéria porovnají a ve sloupci označeném římskou číslicí I se 

zaznamená četnost, kolikrát bylo kriterium upřednostněno před jiným. Správnost se ověří 

výpočtem vzorce n*(n-1)/2. Ve sloupci II je jiţ vyjádřena důleţitost jednotlivých kritérií, kdy 

1 je nejdůleţitější a 6 nejméně důleţité. V dalším sloupci III je vyjádřena konkrétní váha 
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daných kritérií, kdy váha 6 je nejvyšší a váha 1 je nejniţší. V praxi je moţno pouţít postup, 

jehoţ výsledek nám ukazuje sloupec IV. Dojdeme k němu jednoduchým výpočtem, kdy počet 

voleb uvedený ve sloupci I vydělíme celkovým počtem porovnání, tedy hodnotou 15.  

Výsledná váha se poté zanese do tabulky viz. tabulka 2, do které se také zapíší body za 

jednotlivá sledovaná kritéria a vypočítáme váţenou hodnotu. Tyto jednotlivé hodnoty sečteme 

a vyjde nám výsledek, kterým můţeme porovnat jednotlivé posuzované firmy. Konečný počet 

bodů je vţdy v rozsahu 1 aţ 100, kdy 100 představuje nejlepší shodu s poţadavky a niţší 

hodnoty odpovídají menšímu standardu, neţ je poţadován podnikem. V praxi dochází 

k stanovení bodovému rozpětí, které stanovuje další postup při jednání s potencionálními 

dodavateli. Např. s dodavateli ohodnocenými v bodovém rozpětí 80 aţ 100 lze přejít 

k domluvení kontraktu a projednání dalších smluvních podmínek. U potencionálních 

dodavatelů, kteří dosáhli hodnocení mezi 60 aţ 79 body, je potřeba projednat moţné zlepšení 

poţadavků, aby došlo k výraznější shodě. S potencionálními dodavateli, kteří nedosáhli ani 60 

bodů nebudou vedena další jednání, jelikoţ by k dosaţení shody došlo aţ za delší dobu nebo 

vůbec. 

Kritéria Bodové hodnocení 

jednotlivých kritérií 

Váha Váţená hodnota 

Personál 80 10% 8 

Výroba 90 25% 22,5 

Jakost 70 30% 21 

Certifikace 60 20% 12 

Technika 80 15% 12 

Celkem   75,5 

Tab. 2 Celkové hodnocení jednoho dodavatele. Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro lepší názornost je také moţné pouţít grafické znázornění bodového hodnocení, kde 

můţeme názorně identifikovat slabé a silné stránky potencionálního dodavatele. V našem 

ukázkovém příkladu je nejsilnější stránkou Výroba, která obdrţela 90 bodů a nejslabší je s 60 

body Certifikace. 

3.6 Výběr dodavatele 
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 Jestliţe postupy hodnocení dodavatelů určí ty z moţných dodavatelů, kteří budou 

maximálně splňovat poţadavky odběratele, zůstává jednou z posledních činností komunikace 

s vybranými potencionálními dodavateli. Ta by měla zahrnovat: 

 Oznámení výsledku auditu, včetně informací o hodnotách, kterých dosáhl. 

 Provedení kontrolního auditu přímo u dodavatele. 

 Náměty na další moţné zvýšení výkonnosti procesů dodavatele jako zpětná vazba na 

provedené hodnocení jeho způsobilosti. 

 Náměty týkající se případné technické pomoci a rozsahu společného plánování 

s dodavatelem. 

 Projednání všech prvků a podmínek, které by byly zahrnuty do oficiální smlouvy 

s dodavatelem, včetně domluvy o době trvání budoucího kontraktu a podmínek pro 

jeho prodlouţení nebo vypovězení. 

 Dohodnutí podmínek, pravidel, odpovědností i pravomocí pro běţnou a systematickou 

komunikaci po uzavření smlouvy s dodavatelem apod. [8] 

Kaţdý nákupčí by měl při nákupu vycházet z daných cílů a nákupní strategie, resp. 

taktiky, které byly managementem nákupu přijaty. Otázka znalosti cílů mu umoţňuje 

uplatnit pořadí jednotlivých cílů a jejich priority, stejně tak jako moţnosti různých 

alternativ řešení. [10] 

Po projednání všech moţností jiţ můţe dojít ke konečné verifikaci konkrétního 

dodavatele a podpisu smlouvy. Smlouva by také měla obsahovat aspekty zabezpečení 

jakosti budoucích dodávek a specifikaci rozvoje partnerských vztahů.  

3.7 Specifikace objednávky a logistického zajištění 

Předposledním krokem k dokončení nákupu je smluvní zajištění objednávek, které mají 

různou formu smluvních ujednání, jako: 

 Rámcové smlouvy, kde není určeno přesné mnoţství a termíny, zatímco kvalita je 

přesně specifikována. Dodávky s pak uskutečňují na základě objednávky. 

 Smlouvy na odvolávky, kde je domluvena jak kvalita, tak mnoţství a termíny. Vlastní 

odvolávka je pak podmíněna konkrétní odvolávkou. 
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 Nákup na základě specifikace, kdy na základě kupujícím stanoveným mnoţstvím a 

kvalitou, včetně termínů, je dodávka realizována na základě konkrétní specifikace. 

 Nákup z konsignačních skladů, kdy se uskutečňuje odběr podle potřeby. [10] 

3.8 Hodnocení nákupu  

Posledním, ale velmi důleţitým krokem celého uskutečněného nákupu je jeho zhodnocení, 

které nám poskytuje zpětnou vazbu o efektivnosti a úspěšnosti celého nákupního procesu. 

Součástí takovýchto hodnocení je analýza nákupu od jeho počátku, aţ po dodání zboţí a jeho 

pouţití ve výrobě. Sleduje se především kvalita, náklady, spolehlivost dodavatele jeho 

flexibilita, servis, společná komunikace apod. 

Pro účely analýzy nákupu je nutné ukládat v podniku informace o jednotlivých 

dodavatelích a jednotlivých nákupech. K tomu lze vyuţít tzv. kartu dodavatele, která nese 

informace a hodnocení jednotlivých dodavatelů a uskutečněných nákupů. Hodnocení je 

zapotřebí provádět pravidelně a tohoto procesu by se měli účastnit zástupci všech 

zainteresovaných organizačních sloţek podniku. Výsledky hodnocení poté slouţí k zlepšení 

spolupráce nebo případné selekci dodavatelů. 

3.9 Audit v marketingovém nákupním procesu organizací 

V marketingovém nákupním procesu hraje důleţitou roli také audit, který jej provází od 

prvních kontaktů s potencionálními dodavateli, přes jejich hlubší poznání, aţ do doby 

opakovaných nákupů. Audit je nedílnou součástí analýzy jednotlivých fází nákupního procesu 

a je proto důleţité si říci, co vlastně takový audit znamená a jak jej specifikují normy 

pouţívané při řízení jakosti. 

  Dle normy ČSN EN ISO 19011: 2002 je audit systematický, nezávazný a 

dokumentovaný proces získávání důkazů z prováděného auditu a jeho objektivního hodnocení 

s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu. [1] 

Slovo audit však má i více definicí a jedna z nejrozšířenějších popisuje audit následovně:  

„Audit je ve své podstatě kritická analýza, která umoţňuje ověřovat informace dodané 

podnikem a hodnotit operativní činnosti a systémy pouţívané při jejich předávání“. Nebo 

„Audit představuje synonymum pro objektivitu, účinnost a nástroj zkvalitnění řízení“. [3] 
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Účelem takovýchto auditů je zajistit zabezpečení systému jakosti, ověřit a ubezpečit se ţe 

procesy a postupy jsou v daném podniku jednoznačně stanoveny, dodrţovány a jsou vedeny 

potřebné záznamy. K tomu se především vyuţívají směrnice hlavních procesů, pracovní 

postupy, normy atd. 

Audity se zpravidla rozdělují na procesní a výrobkový, kdy se kaţdý z těchto auditů 

zaměřuje na jinou oblast výrobního procesu, ale například Jaroslav Nenadál ve své knize 

Management partnerství s dodavateli uvádí ještě třetí typ auditu a to audit na vedení podniku, 

který bych zde také rád zmínil.   

Audit procesů má za úkol zhodnotit, zda procesy zabezpečení jakosti v podniku jsou 

dostatečně účinné. Zkoumá se, jestli jsou dodrţovány stanovené pracovní postupy, 

technologie a také znalosti zaměstnanců podílejících se na výrobním procesu. Nedílnou 

součástí je také prověření efektivnosti nastavených procesů a stupně inovací. K provedení 

takového auditu je také zapotřebí vyuţití podkladů a předpisů o údrţbě jak běţné tak 

preventivní, poţadavků na kvalifikaci zaměstnanců nebo úrovni technického vybavení. 

 Audit výrobku zkoumá zabezpečení jakosti na určitém počtu vzorku hotových 

výrobků, jejich součástí nebo dílů. Zkoumá se tak zda jsou dodrţeny potřebné 

parametry technické úrovně, kvality, funkčnosti, spolehlivosti a bezpečnosti. 

Taková to zjištění se provádějí pomocí různých testů, zkoušek a měření a zda 

dochází ke shodě s poţadavky na výrobek. 

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

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

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

způsobilosti potencionálního dodavatele. [8]  

 Spojením těchto tří auditů vzniká tzv. Dodavatelský audit, který posuzuje všechny 

tři výše zmíněné audity současně a zapracovává je do jedné ucelené podoby, která 

nám ukáţe, zda procesy v dané společnosti odpovídají poţadavkům odběratele. 

Takový to audit napomáhá k dobrým dodavatelsko-odběratelským vztahům a 

k nastolení zlepšování celého systému jakosti v podniku. 
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4 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

 

4.1     Profil skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je nejvýznamnější českou strojírenskou skupinou 

se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých 

investičních celků. Zahrnuje okolo padesátky firem. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a 

unikátní výrobní základnou a know-how zaloţeným na výzkumu a vývoji. V prosinci 2008 

oslavila značka VÍTKOVICE své 180 narozeniny. Současnou organizační strukturu 

společnosti zachycuje obrázek č. 3.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 3 Struktura skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Zdroj: Vlastní zpracování 

 Tradiční výroba sériových produktů a engineeringové obory byly doplněny dvěma 
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VÍTKOVICE jsou v současnosti  evropským  lídrem ve výrobě ocelových lahví se 

supermoderní výrobní linkou. Jsou jedním z těch, kteří dynamicky rozvíjejí projekt pro 

přechod pohonu automobilů z klasických paliv na alternativní  pohon stlačeným zemním 

plynem (CNG). Vlastní certifikace od významných renomovaných inspekčních společností. 
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jsou retrofity tepelných elektráren společnosti ČEZ v Tušimicích a v neposlední řadě také v 

programu výroby komponent pro jadernou energetiku. V této oblasti mají VÍTKOVICE na co 

navázat. V minulosti byly významným dodavatelem komponent pro jaderné elektrárny. 

Kompenzátory objemu a parogenerátory vyrobené ve VÍTKOVICÍCH slouţí v Temelíně, v 

Dukovanech, ale i v dalších jaderných elektrárnách zahraničí. Z důleţitých zakázek 

posledních let je moţno uvést střešní konstrukci praţské O2 arény, stavbu hangáru u Mošnova 

či rekonstrukci historické ocelové konstrukce ţelezničního nádraţí ve Frankfurtu nad 

Mohanem v Německu. [15]  

Hlavními pilíři podnikání VÍTKOVICE MACHINERY GROUP jsou: 

  VÍTKOVICE ENERGY POWER je číslo jedna v dodávkách a engineeringu v české 

energetice. Zároveň je velkým globálním hráčem v koksovnách a unikátním dodavatelem pro 

skladování. Typickým výrobkem jsou kulové nádrţe, které jsou určeny pro skladování 

kapalných a plynných medií pod tlakem. 

      VÍTKOVICE CYLINDERS GROUP je globálním lídrem ve vývoji a dodávkách lahví 

pro technické plyny, tlakových nádob a hasební techniky. V rámci skupiny jsou nositelem 

strategického projektu Green Technology. 

      VÍTKOVICE REVMONT je společnost zabývající se výstavbou unikátních halových 

systémů a speciálních staveb z oceli a to v celosvětovém měřítku. Od roku 2006 společnost 

rozvíjí novou činnost – engineenring a dodávky skladovacích komplexů, výrobních hal a 

opravárenských center na klíč. 

      VÍTKOVICE IT patří k lídrům v komunikačních technologiích a rozhodující společnosti 

jsou certifikovány Národním bezpečnostním úřadem. Vítkovice IT se skládá z mnoha 

společností zaměřených na IT a do konce roku 2010 by divizi měli posílit další specialisté, 

kteří budou součástí vývojové a výzkumné základny VMG. Společnost zpracovává zakázky 

z oblasti systémů státní správy, ale i privátní sféry. 

Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY ve které zpracovávám diplomovou 

práci je jednou z nejdůleţitějších strategických součástí skupiny VÍTKOVICE MACHINERY 

GROUP. Tento segment skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je globálním lídrem 

dodávek pro lodní průmysl a technologií pro hutní průmysl a všeobecné strojírenství. Mezi 

další významné výrobky strojírenské metalurgie patří turbínové a generátorové hřídele pro 
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vodní elektrárny, hřídele větrných elektráren, hlavní hřídele těţních strojů a díly těţních 

hydraulických lisů. V oborech metalurgických procesů a oboru tvářících strojů poskytuje 

sluţby jak podle vlastního know – how, tak podle know – how zákazníka. 

 

Obr. 4 Organizační struktura VÍTKOVICE HAVY MACHINERY. Zdroj: Interní materiál 

VHM 

4.2 Systém managementu jakosti ve VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 
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vlastnosti a parametry produktů, včetně parametrů bezpečnosti, spolehlivosti a ekologických 

hledisek, byly splněny vţdy a při nejniţší moţné spotřebě nákladů a času.  

Systém managementu jakosti společnosti VÍTKOVICE MACHINERY GROUP dle 

standardu EN ISO 9001 zajišťuje plnění poţadavků na posuzování shody a prokazování 

shody dle poţadavků platných právních předpisů ČR a platných směrnic EU. Například 

směrnice PED 97/23/EC pro tlakové zařízení nebo mezinárodních standardů v oblasti 

managementu ochrany ţivotního prostředí a bezpečnosti práce. Společnost také získala během 

let mnoho certifikátů od významných renomovaných inspekčních společností, jako jsou: 

Lloyd´s Registr of Shipping, Bureau Vertias, Det Norske Veritas, American Bureau of 

Shipping a mnoho dalších. Společnost VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je také 

drţitelem certifikátu ASME Code, Sekce I a VIII, který je významný ve výrobě zařízení pro 

energetiku, konkrétně pro parní kotle a tlakové nádoby. Funkce managementu jakosti je ve 

společnosti podporována zkušebnami a laboratořemi akreditovanými dle standardu EN ISO 

17025. [15] 

4.3 Odpovědnost skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 

VÍTKOVICE neodmyslitelně patří k regionu a městu Ostrava. Jsou spojeny generacemi a 

osudy stovek tisíc obyvatel. VÍTKOVICE si svoji spoluzodpovědnost na ţivotě občanů 

uvědomují a proto vytvořily Program Corporate Social Responsibility, který je zaměřen na 

oblasti podpory vzdělávání, kultury a sportu. 

4.4 Historie společnosti 

Zakladatelem ţelezáren ve Vítkovicích byl v roce 1828 olomoucký arcibiskup arcivévoda 

Rudolf Jan. A k zaloţení ţelezáren si vybral skutečně velmi výhodné místo. Vítkovice měly 

strategickou polohu – jednak se všechny potřebné suroviny pro výrobu ţeleza nacházely 

poblíţ, ale také stály na trase plánované ţeleznice z Vídně do polských solných dolů. A právě 

pro tuto trasu měly Vítkovice dodávat kolejnice ve významném mnoţství. Výstavby celého 

komplexu se ujal profesor vídeňské polytechniky  F. X. Riepl.  Na podzim  roku 1830 byl 

zahájen provoz Rudolfovy huti zapálením první pudlovací pece v Rakousku. První vysoká 

koksová pec v monarchii tu byla zafoukána v roce 1836.  
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V roce 1843 se stal většinovým vlastníkem ţelezáren vídeňský bankéř Salomon Mayer 

Rothschild a jeho příchodem začal vznikat unikátní, soběstačný komplex a jedno z největších 

monopolních sdruţení v Evropě.  V této době rozmachu, strojírna vyráběla především parní 

stroje, mosty, ţelezniční vagony, důlní nástroje, stroje pro hutě, ţelezniční kola i výhybky.  

 

       Jen o třicet let později tedy v roce 1873 bylo vytvořeno významné Vítkovické horní a 

hutní těţířstvo, jehoţ spoluvlastníky se stali bratři Gutmannové. Do jeho čela byl postaven 

nadčasový a velmi náročný manaţer Paul Kupelwieser. S jeho příchodem se datuje rozsáhlý 

sociální program, modernizace a realizace skutečné vize.  V roce 1883 byla ve Vítkovických 

ţelezárnách postavena vůbec první válcovna trub v Rakousku. Byl postaven závod na litou 

ocel, zahájena výroba pancéřových desek. V roce 1897 byl zahájen provoz závodu pro lodní 

průmysl a v tomto roce byla vyrobena první lodní zalomená hřídel.  

V roce 1906 byla zahájena výroba ocelových lahví na stlačený plyn, začala se vyrábět 

ozubená kola a převodové skříně. Na počátku 20. století stály Vítkovické ţelezárny svou 

vysokou úrovní technického vybavení, objemem produkce a nízkými výrobními náklady na 

čele Evropských ţelezáren. Mezi unikáty meziválečných staveb lze zařadit dvoupatrový most 

přes Starý Dněpr v Kyjevě nebo známý plynojem v Praze-Libni.  

Po válce se dodávky z Vítkovic zaměřovaly na obnovu průmyslu, opravy a stavby mostů. 

Národní podnik Vítkovické ţelezárny byl zřízen v roce 1946. Rozhodující podíl strojírenské 

produkce byl určen pro výstavbu Nové huti v Kunčicích a dalších ţelezárenských podniků. 

K významným dodávkám patřili zařízení pro nové ţelezárny v Košicích, kotle a ocelové 

konstrukce elektrárny v Dětmarovicích a Chvaleticích. Dále zde byla vybudována výrobní 

základna jaderné energetiky. Dodávkou století se stala válcovna tlustých plechů pro závod 

Azovstal ve Ţdanově. V 70. letech minulého století ţelezárny vyrobily Ţďákovský most a 

unikátní televizní vysílač Ještěd. K zajímavým dodávkám jistě patřila také přestavba budovy 

Federálního shromáţdění, odbavovací hala letiště Bratislava-Ivanka nebo posluchárna Vysoké 

školy báňské v Ostravě.  

V letech 1979 – 1991 byly Vítkovice postupně oborovým, koncernovým a státním 

podnikem. Pro rozvoj národního hospodářství měly mimořádný význam vítkovické obory 

jako energetika, jaderná energetika, konvertory, na výrobu oceli, zařízení sekundární 

metalurgie, kontilitní, aglomerace, koksovny nebo velkostroje pro povrchovou těţbu. 

Uskutečnila se zde také dodávka ocelové konstrukce pro Kongresové centrum v Praze, 
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víceúčelové haly v Ostravě a protlačovny trub pro německé ţelezárny v Riese.  

 

       V roce 1992 byla zřízena akciová společnost Vítkovice, která se v roce 2002 přeměnila 

na společnost holdingového charakteru. K významným dodávkám tohoto období patří 

například stavba ţiţkovského televizního vysílače, výstavbě fluidního kotle v Tisové, 

výstavba centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi, realizaci pylonového mostu v Ústí nad 

Labem nebo dodávka kontilití pro Novou huť Ostrava. 

V srpnu 2003 přešla společnost Vítkovice do rukou soukromého vlastníka. Z důleţitých 

dodávek tohoto období je moţno uvést celoplošnou střešní konstrukci praţské haly O2 Arená, 

polypropylénové reaktory pro Slovnaft v Bratislavě, atypickou halu hangáru v Mošnově nebo 

kormidlový systém dosud největší kontejnerové lodě pro dánskou loděnici v Odense. V roce 

2007 byla vyrobena unikátní desetimetrová ocelová láhev a v roce 2008 třiapůltisící lodní 

zalomená kliková hřídel. 

Akvizice a zřizování nových holdingových společností v zahraničí vytvářejí podmínky 

pro razantní a systematické pronikání vítkovických výrobků na světový trh a zaujímají zde 

stále významnějších pozic. [15] 
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5 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU NÁKUPNÍHO 

PROCESU VE VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. 

V holdingu VÍTKOVICE je prováděn nákup komodit, výkonů a sluţeb v souladu se 

schválenou koncepcí a strategií nákupních činností spadající pod odbor Výběrových řízení 

a supervize nákupních činností (viz obr. 4) a na základě této koncepce a strategie si 

jednotlivé útvary holdingu provádějí nákupy samostatně. Celý systém nákupů v holdingu 

VÍTKOVICE je koordinován tak, aby docházelo k co největším ekonomickým úsporám 

v podobě sníţení ceny nákupu, zásob materiálu, redukce skladů, organizačních opatření 

atd. Komplexně se jednotlivé útvary zaměřují na pečlivý výběr dlouhodobých dodavatelů, 

ale zároveň usilují o redukci jejich počtu, jelikoţ v současné době mají jen VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY okolo šesti set dodavatelů. Je také kladen velký důraz na 

plynulost dodávek, cenu, systém jakosti, platební podmínky a šíři sortimentu.  

 5.1 Struktura útvaru Nákupu 

Útvar nákupu VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY jako celek pro nákup komodit, 

výkonů a sluţeb je rozdělen do čtyř odborů a to: 

 Hutní materiál a suroviny: 

nákup šrotu, feroslitin, koksu, vápna, grafitových elektrod, pryskyřice, tvrdidel, 

furanové směsi, křemičitých a olivínových písků. 

 Kooperace a sluţby: 

kooperace – kapacitní, ohýbání plechů, tryskání, opracování atd. 

sluţby – servisní úkony, sluţby spojené s ekologií a bezpečností, přejímky, 

audity, účetnictví, balení, expedice, přeprava.  

 Strojírenské dodávky: 

nákup válcovaného materiálu, ochranných pracovních pomůcek, spojovacího 

materiálů, nářadí, nástrojů, výrobků ze dřeva a výrobků z neţelezných kovů. 

 Nákup pro enginnering: 

Nákup ucelených balíků činností – ocelové konstrukce, technologické celky, 

výrobní technologie, motory, převodovky. 
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Všechny tyto čtyři odbory ve VITKOVICE HEAVY MACHINERY spadají pod ředitele 

útvaru Nákupu (viz obr. 4), který je zodpovědný za zajišťování nákupních činností pro 

jednotlivé útvary. Pro kaţdý ze čtyř odborů nákupu je přiděleno 1 aţ 5 nákupních referentů, 

kteří vykonávají příslušné nákupní činnosti dle Charakteristiky pracovních činností a jsou 

podřízeni řediteli nákupu. 

5.2     Výběrová řízení 

Výběrová řízení a jednání o cenách (dále jen VŘ a JOC) se řídí platným Opatřením 

představenstva VHM dále jen ,, Pravidla pro výběrová řízení ve VHM “. 

 Současně se však nákup určitých komodit, výkonů a sluţeb řídí schváleným ,, 

Harmonogramem VŘ a JOC “ spadajícím pod útvar Výběrových řízení a supervizí nákupních 

činností. Jedná se především o nákup strategicky významných surovin, výkonů nebo sluţeb 

jako koks, grafitové elektrody, válcovaný materiál, účetnictví atd. V takovém to případě je 

útvar nákupu povinen uskutečnit nákup pouze u dodavatele(ů) uvedených v  tomto 

harmonogramu za podmínek a cen, které jsou tam také uvedeny. 

 Všechen ostatní nákup komodit, výkonů a sluţeb, které nejsou stanoveny 

v Harmonogramu VŘ a JOC spadajícím pod oddělení Výběrových řízení a supervizí 

nákupních činností si uskutečňuje od výběru dodavatelů, aţ po vlastní realizaci útvar nákupu 

samostatně.  Dodavatelé, kteří byli vybráni na základě VŘ prováděným útvarem nákupu jsou 

zařazeni do seznamu vybraných dodavatelů, který se pravidelně aktualizuje. Platnost VŘ a 

JOC je jeden rok. Dodavatelům zařazených do tohoto seznamu je ve VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY zřízena tzv. Karta dodavatele, kde jsou vedeny záznamy o dodávkách, 

dodacích lhůtách, kvalitě, ceně, jakosti. Jednotliví dodavatelé jsou poté dvakrát ročně na 

základě výstupu z těchto karet kontrolováni a zjišťuje se, zda nedocházelo v průběhu 

sledovaného období k nepravidelnosti dodávek, nekvalitě apod. 

Rozsah schvalovacích kompetencí ve vedoucích funkcích k obchodním smlouvám 

v oblasti nákupu je ve společnosti vymezen příslušnými ustanoveními platných organizačních 

a řídících norem, zejména podpisovým řádem. 
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Jednotlivá VŘ mimo Harmonogram VŘ a JOC, které jsou v kompetenci útvaru nákupu se 

rozdělují do skupin podle hodnoty nakupované komodity, výkonu nebo sluţeb vyjádřené v Kč 

takto: 

1. Do celkové ceny 10 000 Kč, kdy nákupní referent dle přesně specifikovaného a 

schváleného poţadavku ţadatele vystaví návrh smlouvy a objedná poţadované 

komodity nebo sluţby podle svých vlastních zkušeností a znalostí u 

nejvhodnějšího dodavatele. 

2. Od 10 001 Kč do 200 000 Kč, kdy ţadatel o komoditu, výkon nebo sluţbu přesně 

specifikuje svůj poţadavek včetně určení předpokládané ceny pro daný obchodní 

případ. Nákupní referent připraví poptávku a tu odešle nejméně třem 

potencionálním dodavatelům. Poté výběrová komise, která je sloţena nejméně ze 

tří členů a to: ţadatele, nákupního referenta a vedoucího útvaru nákupu vyhodnotí 

došlé nabídky a vybere nejlepšího dodavatele. 

3. Od 200 001 Kč do 5 000 000 Kč, kdy ţadatel ve spolupráci s nákupním 

referentem vypracuje písemný návrh na VŘ a předloţí jej řediteli nákupu ke 

schválení. Návrh musí obsahovat nejméně pět potencionálních dodavatelů. 

Současně se zasláním poptávky odsouhlasí ředitel nákupu komisi VŘ, která musí 

mít nejméně tři členy a to: vedoucí ţadatele, zástupce odboru Výběrových řízení a 

supervizí nákupních činností a vedoucí útvaru nákupu. Ti poté vyberou 

nevhodnějšího dodavatele. 

4. Nad 5 000 001Kč, kdy ţadatel vyhotoví písemný návrh na VŘ, který musí 

obsahovat tzv. důvodovou zprávu, ze které bude jasně vyplívat mimo technických 

a jiných parametrů i návrh moţnosti jiného řešení (DHM, opravy atd.). Musí být 

osloveno nejméně pět potencionálních dodavatelů. Poté ředitel nákupu současně 

odsouhlasí návrh VŘ a schválí výběrovou komisi, která musí mít nejméně čtyři 

členy a to: vedoucí ţadatele, zástupce odboru Výběrových řízení a supervizí 

nákupních činností a další dva členové jsou stanoveni dle charakteru VŘ. Komise 

poté vybere nejvhodnějšího dodavatele. 

5. Nákup pro Engineering se řídí stejným Opatřením představenstva VHM, ale jsou 

zde jiné hraniční pásma vyjádřené v Kč, jelikoţ se jedná především o nákup 

technické dokumentace. 
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Hodnocení nabídek moţných dodavatelů se provádí komplexně s vyuţitím dostupných 

údajů, týkajících se parametrů v následujícím pořadí: 

1. Nabízená cena 

2. Kvalita nabízené komodity, výkonů nebo sluţby  

3. Termín dodání  

Toto ucelené hodnocení nabídek pro porovnání jednotlivých dodavatelů ve VŘ se 

vyhodnocuje ve třech stupních: 

 1 bod – splňuje poţadavky Společnosti 

 2 body – splňuje poţadavky Společnosti, ale jsou jisté výhrady 

 3 body – nesplňuje poţadavky společnosti 

Dodavatel s nejniţším bodovým hodnocením je nejvhodnějším kandidátem na vítězství ve 

VŘ. Všechny poznatky a údaje k danému VŘ jsou poté zaneseny v přiloţeném slovním 

komentáři VŘ a mohou se později vyuţít ke kontrole plnění dodávek. 

Při výběru vhodného dodavatele a v průběhu VŘ se nákupní referent a výběrová komise 

řídí platnými právními předpisy a zákony, především Obchodním a Občanským zákoníkem, 

ale také vnitřními příručkami, opatřeními a směrnicemi jako např.: 

 Pravidla pro výběrová řízení VHM 

 Příručka managementu jakosti 

 Příručka environmentálního managementu 

 Příručka managementu BOZP 

 Řízení neshodného produktu při vstupní kontrole a aktivní reklamační řízení 

 Příprava a řízení vstupní kontroly 

 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 

     5.3  Výstupy z analýzy současného stavu nákupního procesu ve VHM 

VÍTKOVICE HEAVY MACINERY je podnikem navazujícím na dlouhodobou tradici 

celých VÍTKOVIC a tak je zde za léta zkušeností a praxe vypracován systém výběrových 

řízení odpovídající plně systémům managementu jakosti dle poţadavku standardu ČSN EN 

ISO 9001, v systému environmentálního managementu dle poţadavků standardu ČSN EN 
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ISO 14001 a v systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle poţadavků standardu ČSN 

OHSAS 18001. Do systému VŘ je také zapracován předpis QP-ISO 400.0-039 o výběru a 

hodnocení dodavatelů. 

Analýzou současného stavu a potřeb útvaru Nákupu bylo zjištěno, ţe ve společnosti 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY není vypracován jednotný standardizovaný systém 

hodnocení kvality a profesionality jednotlivých dodavatelů a to jak potencionálních tak 

stávajících. Ve vnitřních směrnicích a opatřeních jsou sice zaneseny postupy výběru 

dodavatele, ale není zde vypracován jednotný standardizovaný systém hodnocení dodavatele, 

který by se současně zaměřoval na více kriterií dodavatelského podniku a poskytl tak 

komplexní pohled na dodavatele. V dodavatelském podniku se sledují určitá kritéria, ale 

nejsou zapracovány do jednotné podoby a záleţí tak jen na subjektivním pohledu nákupních 

referentů. Ti poté jednotlivě bez stanovení přesných kritérií, přezkoumávají, zda jsou u 

dodavatele správně nastaveny výrobní procesy, dodrţují se poţadované normy nebo jestli jsou 

zde řádně dodrţovány pracovní podmínky. Chybí zde tedy standardizovaný postup 

vyhodnocení dodavatele poskytující komplexní, objektivní obraz o kvalitě, vyspělosti a 

zodpovědnosti dodavatele, který by současně napomáhal k prohloubení 

dodavatelskoodběratelským vztahům. Výstupy z takovéhoto auditu by byly pouţity 

při rozhodování o dlouhodobější spolupráci s dodavatelem komodit, výkonů a sluţeb. 

 Analýzou bylo také zjištěno, ţe za dlouhodobější spolupráci s dodavatelem se povaţuje 

aţ třetí uskutečněná zakázka. Do té doby se na dodavatele pohlíţí jako na náhodného 

dodavatele a posuzuje se především cena, kvalita konkrétního výrobku nebo dodávky a termín 

dodání. Výše zmíněný systém vyhodnocení dodavatele by měl být realizován právě na 

rozmezí druhého a třetího nákupu, kdy se s dodavatelem domlouvají podmínky dlouhodobější 

spolupráce. Na tomto rozhraní krátkodobé a dlouhodobější spolupráce je zapotřebí prověřit 

zda je dodavatel schopen dlouhodobě zaručit kvalitu výrobků nebo sluţeb.   
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6 NAVRHOVANÉ ZLEPŠENÍ 

Jak jsem jiţ uvedl výše, bylo analýzou nákupního procesu zjištěno, ţe hodnocení 

dodavatelů v útvaru Nákupu neprobíhá ve standardizované podobě, kterou by kaţdý nákupní 

referent nebo zaměstnanec útvaru nákupu mohl pouţít k jednoduchému stanovení kvality a 

profesionality dodavatele. Půjde tedy o to vytvořit co nejobjektivnější standardizovaný systém 

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

Navrhovaným zlepšením je pouţití standardizovaného systému hodnocení dodavatele, 

který se bude dát jednoduše aplikovat na jakýkoli podnik nebo firmu tak, aby výstupy byly 

objektivní, jednoznačné a pouţitelné k vyhodnocení moţné dlouhodobější spolupráce a 

zároveň pouţitelné k stanovení případných nápravných opatření. 

Důleţité bude např. zjištění, zda je u zkoumaného dodavatele zabezpečen systém jakosti, 

zaměstnanci absolvují potřebná školení nebo mají dostatečnou kvalifikaci. Navrhovaný 

standardizovaný systém vyhodnocení by se měl stát součástí komplexního hodnocení 

dodavatele a jeho nabídky. Výstupy z hodnocení také ověří a ubezpečí zástupce útvaru 

nákupu, ţe procesy a postupy jsou v daném podniku jednoznačně stanoveny, dodrţovány a 

jsou vedeny potřebné záznamy.  

Systém bude komplexně zaměřen na více kritérií od řízení jakosti v podniku dodavatele 

přes kvalitu výroby, personalistiku, nákup, obchod, finance, certifikaci aţ po techniku, aby 

poskytl ucelený věrohodný obraz o prověřované společnosti. 

Součástí navrhovaného zlepšení bude také vypracovaný systém vyhodnocení pomocí 

Scoring-modelu, který dle získaných procentních bodů u jednotlivých kritérií určí konečnou 

shodu dodavatele s poţadovanými kritérii ze strany společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY. Systém vyhodnocení bude zahrnovat všechna analyzovaná kritéria, včetně 

stanovení jejich váhy a konečné váţené hodnoty, potřebné k dalšímu rozdělení dodavatelů. 

Důleţitým cílem je vytvořit takový systém vyhodnocení, aby byl maximálně jednoduchý a 

nepřinášel zbytečnou zátěţ v podobě sloţitých výpočtů a přílišné administrativy. Musí však 

být objektivní a musí mít potřebnou vypovídací schopnost. 

Součásti navrhovaného zlepšení je rozdělení jednotlivých dodavatelů podle získané 

procentní shody do tří skupin. Kaţdý dodavatel bude moci dosáhnout maximálně 100 
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procentních bodů. Ti, kteří dosáhnou procentního bodového rozpětí mezi 80% aţ 100% budou 

zařazeni do skupiny dodavatelů s nimiţ lze přejít k domluvení kontraktu a projednání dalších 

smluvních podmínek. Dodavatelé, kteří získají bodové hodnocení mezi 60% aţ 79%, budou 

zařazeni do druhé skupiny dodavatelů. S těmito dodavateli bude potřeba projednat moţné 

zlepšení poţadavků společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, aby došlo 

k výraznější shodě. Do poslední třetí skupiny budou zařazeni ti dodavatelé, kteří nedosáhli ani 

60% shody. S nimi nebudou vedena další jednání, jelikoţ by k dosaţení shody došlo aţ za 

delší dobu nebo vůbec. 

Účelem navrhovaného zlepšení a cílem této diplomové práce je vypracovat takový systém 

vyhodnocení dodavatele, který zapadne do celého jiţ fungujícího nákupního procesu a stane 

se automatickou součástí vyjednávání se zákazníky. Cílem je také to, aby po validaci auditu 

byl celý tento standardizovaný systém hodnocení dodavatele zapracován do směrnic a 

opatření ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY. 
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7 STANDARDIZOVANÝ SYSTÉM HODNOCENÍ 

DODAVATELŮ 

Základem úspěchu správného a objektivního posouzení kvality dodavatelského podniku 

při provádění hodnocení je dodrţování určitých zásad. Dodrţováním těchto zásad dosáhneme 

lepší efektivnosti a spolehlivosti informací k zajištění dostatečných závěru. Jedná se 

především o: 

 Profesionalitu: základem je dostatečná důvěryhodnost, důvěrnost a diskrétnost jak 

hodnotitele tak hodnocené společnosti. 

 Systematičnost: stanovení plánu průběhu hodnocení a jeho dodrţování. 

 Průkaznost: důkazy z hodnocení musí být ověřitelné a zaloţené na dostupných 

informacích. 

 Prezentování: přesná a pravdivá zjištění z hodnocení musí být zaznamenány ve zprávě 

z hodnocení dodavatele a to včetně nevyřešených rozdílů mezi názorem hodnotitele a 

stanoviskem hodnoceného podniku. 

Celá koordinace a řízení průběhu hodnocení bude ve VHM rozdělena do třech základních 

fází, které na sebe navazují a tvoří základ pro další rozvoj celého systému výběru dodavatelů 

a to včetně zpětné vazby jak nám ukazuje obr. 5. Tyto tři fáze nám představují postup při 

plánování a zajišťování činností systému hodnocení dodavatele. 

 

 

 

Obr. 5  Fáze auditu. Zdroj: vlastní 

7.1     Plánuj 

V této první fázi se musí stanovit cíl a rozsah systému hodnocení dodavatele, 

odpovědnosti, zdroje a postupy, které zapracujeme do harmonogramu hodnocení včetně 

časového plánu. Jedná se především o pověření určeného referenta nákupu, který bude 

zodpovědný za naplánování a realizaci vyhodnocení podniku. Osobou odpovědnou za 

1. Plánuj 2. Analyzuj a vyhodnoť 3. Kontroluj 

Zpětná vazba 
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pověření obchodního referenta a garantem kaţdého hodnocení bude vţdy ředitel nákupu. Tato 

plánovací fáze má velký vliv na celý průběh a konečný výsledek jelikoţ se zde rozhoduje o 

budoucích postupech při řízení hodnocení a celkové koordinaci. 

 Cíl a rozsah hodnocení: jelikoţ je celý systém hodnocení vypracován na míru 

společnosti VHM budou cíl a rozsah stejné u všech vyhodnocovaných společností, tak 

jak jsem je uvedl v kapitole 5.2 a 6. 

 Odpovědnosti budou kopírovat pravomoci pracovních pozic včetně podpisového řádu 

ve VHM, kdy hlavní osobou zodpovědnou za koordinaci celého průběhu hodnocení 

bude ředitel útvaru Nákupu. 

 Zdroje: stanovení finančních zdrojů nezbytných pro vypracování, koordinaci a 

zlepšování činností systému hodnocení, školení hodnotitelů, cestovného a jiných 

potřeb při vyhodnocování. 

 Postupy: do nichţ zahrnujeme plánování, časové rozvrţení hodnocení, způsob 

uchovávání záznamů a podávání zpráv o výsledku hodnocení vrcholnému vedení. 

7.2    Analyzuj a vyhodnoť 

V této druhé fázi se jiţ dostáváme k samotnému provádění hodnocení kritérií v podniku 

dodavatele, kde se pověřený referent nákupu zaměří na přezkoumání dokumentů, 

shromaţďování, ověřování údajů a informací, vyhodnocení a přípravu závěru z celého 

hodnocení dodavatele. Aby celý systém shromaţďování údajů a informací včetně 

přezkoumání dokumentů byl objektivní a pro všechny prověřované podniky stejný je součástí 

této diplomové práce zpracovaný katalog standardizovaných otázek, kterému se věnuji 

v samostatné kapitole 7.4. 

 Přezkoumání dokumentů: před samotným zahájením hodnocení v provozu 

dodavatele je zapotřebí přezkoumat dokumentace prověřované společnosti a 

zaznamenat určitou shodu s kriterii VHM a uvést je do záznamu z hodnocení 

dodavatele. 

 Shromaţďování a ověřování údajů a informací: důkazy z hodnocení v podobě 

dílčích údajů a informací musí být ověřitelné a musí být zaznamenány. Postup práce 

s informacemi je znázorněn na obr. 6. Je však třeba počítat s tím, ţe důkazy 

z prověřované společnosti jsou zaloţeny na vzorcích dostupných informací a z tohoto 

důvodu zde existuje určitý prvek nejistoty, s nímţ se musí počítat.  
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Obr. 6   Postup informací v systému hodnocení dodavatele. Zdroj: Vlastní 

 Vyhodnocení: kvantitativní vyhodnocení kaţdého podniku nebo společnosti vede 

k zhodnocení zkoumaných procesů, zjištění zda je dodavatel připraven k plnění 

dodávek, ale přispívá také k prohloubení dodavatelskoodběratelského partnerství. 

Jedním ze základních cílů systému řízení jakosti je neustálé zlepšování procesů, 

k němuţ přispějí výstupy ze systému hodnocení a především stanovení nápravných 

opatření. Jelikoţ je vyhodnocení stěţejní částí systému hodnocení dodavatele budu 

jej podrobně popisovat v následující kapitole 8. 

 Závěr z hodnocení dodavatele: musí být krátký a výstiţný, nesmí však 

opomenout hlavní body nápravných opatření anebo vymezení největších neshod. 

7.3       Kontroluj 

Schopnost uplatnění systému hodnocení dodavatele v reálném prostředí různých firem by 

mělo být důsledně monitorováno a po určitém čase přezkoumáno za účelem posouzení, zda 

dochází k naplnění cílů systému a aby byly stanoveny případné příleţitosti ke zlepšení. Při 

přezkoumání systému hodnocení dodavatele by se měl brát zřetel především na: 

 Výsledky a trendy monitorování 

 Shody se stanovenými postupy 

 Vývoj potřeb VHM 

 Nové nebo alternativní techniky auditování 

 7.4   Katalog kriteriálních otázek 

V této kapitole je prezentován standardizovaný katalog otázek, který bude pouţit pro 

hodnocení jednotlivých dodavatelů. Je zaměřen na oblasti personalistiky, výroby, jakosti, 

certifikace, techniky, nákupu a financí. Jednotlivé kriteriální otázky jsou zpracovány tak, aby 

byly maximálně univerzální a pouţitelné na různé dodavatele společnosti VHM. 

Zdroj 

informací 

Shromaţďování 

informací 

Hodnocení 

podle 

nastavených 

kriterií 

Přezkoumání Závěry z 

hodnocení 
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ZÁZNAM Z HODNOCENÍ Strana 1/8 

HODNOCENÝ PODNIK:                                            VYHODNOTIL:                                 

DODAVATEL MATERIÁLU:                                                DATUM: 

                

CELKOVÉ HODNOCENÍ:                       Hodnocení: 1. Výborný                    80 - 100% 

                                                                                               2. Podmínečně dobrý    79 - 60% 

                                                                                               3. Nedostatečný             0 - 59% 

                

                

Hodnoty bodování: 4 bodů = Poţadavky zcela splněny 

3 body = Poţadavky převáţně splněny, menší odchylky 

2 body = Poţadavky částečně splněny, větší odchylky 

1 body = Poţadavky nedostatečně splněny, zásadní odchylky 

0 bobů = Poţadavky zcela nesplněny 

                 

Kontrolované 

kritéria 
Počet bodů v % Váha kritérií Váţená hodnota 

1. Personalistika 

 

5 

 2. Výroba 

 

28 

 3. Jakost 

 

19 

 4. Certifikace 

 

14 

 5. Technika 

 

24 

 6. Nákup 

 

5 

 7. Finance 

 

5 

 CELKEM 

 

100 

 

Počet bodů v % = 
součet všech dosaţených bodů * 100   

součet všech moţných bodů   

Váţená hodnota = Váha kritéria * Počet bodů 
100 

POZNÁMKY: 
            

     

  

  

      

  

Vypracoval: 
  

                    Datum: 
  

        Podpis: 
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ZÁZNAM Z HODNOCENÍ Strana 2/8 

 

Kontrolované kritérium 
Body 

Poznámky 
0 aţ 4 

1. Personalistika     

1.1  

      Existuje organizační schéma Vašeho podniku a   

      jsou rozděleny jednotlivé pravomoci včetně       

      podpisového řádu?               

 

  

1.2  

      Jsou zpracovány popisy pracovních míst se  

      stanovením poţadované kvalifikace, rozdělením 

      zodpovědností a pravomocí za plnění daných  

      úkolů?   

 

  

1.3  

      Máte zaveden a uplatňován systém  

      kvalifikačních předpokladů pro jednotlivá     

      pracovní místa a existují záznamy? 

 

  

1.4  

      Je zaveden dokumentovaný postup nebo systém  

      vzdělávání zaměstnanců? 

 

  

1.5  

      Školíte zaměstnance v oblasti řízení jakosti,  

      včetně jakosti výrobku a existuje záznam o  

      školení? 

 

  

1.6  

      Jsou prováděna školení výrobních operátorů  

      (mistrů) při vydání nové pracovní instrukce  

      nebo při jejich změnách? 

 

  

1.7  

      Školíte zaměstnance v detailních  

      technologických předpisech, postupech a     

      ověřujete jejich znalosti v těchto oblastech?  

      Existují o tom záznamy? 

 

  

1.8  

      Školíte a pravidelně ověřujete znalosti  

      pracovníků kontroly? 

 

  

1.9  

      Máte vybudován systém zastupitelnosti  

      zaměstnanců v případě jejich nepřítomnosti? 

 

  

1.10  
      Máte vypracován systém zlepšovacích návrhů,  

      inovací a jsou do něj zaměstnanci zapojeni? 

 

  

Počet bodů 1.    = 
součet všech dosaţených bodů * 100 

= 
součet všech moţných bodů 
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ZÁZNAM Z HODNOCENÍ Strana 3/8 

 

Kontrolované kritérium 
Body 

Poznámky 
0 aţ 4 

2. Výroba     

2.1 

      Existují ve Vaší společnosti specifikované  

      parametry výrobního procesu a předpisy o  

      postupu v kaţdém výrobním kroku? 

 

  

2.2 

      Je pro zaměstnance běţně dostupná  

      výrobnětechnická dokumentace a je periodicky  

      prováděna její aktualizace?  

 

  

2.3 

      Máte stanoveny pracovní postupy a     

      odpovědnosti za výrobní kontrolu?  

 

  

2.4 

      Máte v podniku řádně označená a v čistotě 

      udrţovaná místa pro skladování surovin, dílů a  

      rozpracované výroby?         

 

  

2.5  

      Máte vypracován dokumentovaný systém  

      pro skladování a logistiku v rámci závodu.       

 

  

2.6 

      Existuje u Vás pracovní postup při zjištění  

      neshodných výrobků, jejich označení a  

      evidování.  

 

  

2.7 

      Provádíte analýzu vzniku neshodných výrobků a  

      stanovujete nápravná opatření. 

 

  

2.8 

      Jsou některé Vaše procesy řešeny subdodavateli  

      a kontrolujete pravidelně jejich kvalitu? 

 

  

2.9 

      Provádějí se u Vás pravidelně procesní a  

      výrobkové audity? 

 

  

1.10 

      Existuje schéma výroby s vyznačenými  

      kontrolními místy a místy na odběr vzorků?   

 

  

Počet bodů 2.    = 
součet všech dosaţených bodů * 100 

= 
součet všech moţných bodů 
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ZÁZNAM Z HODNOCENÍ Strana 4/8 

 

Kontrolované kritérium 
Body 

Poznámky 
0 aţ 4 

3. Jakost     

3.1 

      Máte v podniku vypracován dokument o vedení  

      celopodnikové koncepce řízení jakosti?    

 

  

3.2 

      Máte stanoveny konkrétní cíle jakosti včetně  

      termínů a odpovědností? 

 

  

3.3 

      Jsou členové vedení společnosti informováni o  

      koncepci řízení jakosti a jsou definovány jejich  

      konkrétní pravomoci v této oblasti? 

 

  

3.4 

      Je u Vás systém řízení kvality písemně  

      zadokumentován (příručka kvality)?   

 

  

3.5 

      Jsou u Vás přesně stanoveny zodpovědnosti a 

      pravomoci, které spadají do popisu práce  

      jednotlivých zaměstnanců?      

 

  

3.6 

      Máte ve výrobním procesu zaveden systém  

      vyuţívání platné dokumentace  (nařízení,     

      norem, směrnic, postupů atd.)? 

 

  

3.7 

      Máte zaveden i systém identifikace  

      těchto jednotlivých dokumentů? 

 

  

 3.8 

      Je u Vás zaveden systém pravidelných interních 

      auditů kvality a existují o tom záznamy? 

 

  

3.9 

      Kontroluje se formou auditu, zda se pracuje  

      v souladu s příručkou kvality a pracovními  

      pokyny? 

 

  

3.10 

      Vypracovává se u Vás plán nápravných opatření 

      na základě interních auditů? 

 

  

Počet bodů 3.    = 
součet všech dosaţených bodů * 100 

= 
součet všech moţných bodů 
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Kontrolované kritérium 
Body 

Poznámky 
0 aţ 4 

4. Certifikace     

4.1 

     Jste drţitelem certifikátu systémů řízení kvality 

     dle normy EN ISO řady 9000 (QMS)?      

 

  

4.2 

     Jste drţitelem certifikátu systému  

     environmentálního managementu dle normy         

     EN ISO 14001 (EMS)?      

 

  

4.3 

     Jste drţitelem certifikátu systému řízení     

     bezpečnosti informací (ISMS)?      

 

  

4.4 

      Jste drţitelem certifikátu managementu  

      bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

      (BOZP)?  

 

  

4.5 

      Je ve Vaší firmě rozvíjen systém řízení se     

      zaměřením na zvyšování výkonnosti a    

      efektivnosti dle norem EN ISO 9001:2008, EN  

      ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 a  

      zákona č. 59/2006 Sb.  

 

  

4.6 

      Je Vaše společnost drţitelem certifikátu jakosti 

      na některý vlastní výrobek? Uveďte jaký a od 

      které společnosti? 

 

  

4.7 

      Vyuţíváte ve Vaší společnosti některý z       

      principů řízení zásob( FIFO, LIFO,  

      Just in time apod.)? 

 

  

4.8 

      Je ve Vaší společnosti zavedena některá z  

      metod (FMEA, Kaizen, Kanban, 5S apod.)?         

 

  

4.9 

      Je ve Vaší společnosti zaveden systém  

      transformace poţadavků zákazníka do znaku  

      jakosti výrobků ( např. QFD )? 

 

  

4.10 

      Vyuţívá Vaše společnost k řízení jakosti  

      software? 

 

  

Počet bodů 4.    = 
součet všech dosaţených bodů * 100 

= 
součet všech moţných bodů 
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Kontrolované kritérium 
Body 

Poznámky 
0 aţ 4 

5. Technika     

5.1 

      Má Vaše společnost stanoveny postupy a  

      odpovědnosti pro zajišťování a ověřování 

      způsobilosti výrobních zařízení? 

 

  

5.2 

      Je ve Vaší společnosti zaveden postup pro 

      kontrolu, značení a ověřování kontrolních a 

      měřících zařízení? 

 

  

5.3 

      Existují záznamy o způsobilosti strojů a  

      procesů? 

 

  

5.4 

      Existují záznamy o provedené údrţbě nebo    

      servisu nářadí, strojů a zařízení?      

 

  

5.5 

      Mají zaměstnanci na pracovních pozicích, které  

      to vyţadují návody na seřízení a nastavení  

      zařízení?  

 

  

5.6 

      Existují záznamy o takovém seřízení a  

      nastavení?  

 

  

5.7 

      Provádíte ve Vaší společnosti preventivní  

      kontroly strojů a zařízení? Existují o tom  

      záznamy? 

 

  

5.8 

      Jsou v rámci pracovních pozic rozděleny  

      zodpovědnosti za čistotu a údrţbu strojů a  

      zařízení? Jsou vedeny záznamy? 

 

  

5.9 

      Jsou zařízení, nářadí, stroje a kontrolní  

      prostředky zajištěny proti poškození a vhodně    

      skladovány?  

 

  

5.10 

      Existují záznamy o skladování a výdeji nářadí,  

      zařízení a kontrolních prostředků?  

 

  

Počet bodů 5.    = 
součet všech dosaţených bodů * 100 

= 
součet všech moţných bodů 
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Kontrolované kritérium 
Body 

Poznámky 
0 aţ 4 

6. Nákup     

6.1 

      Máte ve Vaší společnosti vytvořen systém pro  

      ověřování a řešení nestandardních poţadavků? 

 

  

6.2 

      Je Vaše společnost schopna a ochotna řešit 

      změny poţadavků v kupní smlouvě?  

 

  

6.3 

      Máte ve společnosti stanoven systém pro  

      ověření splnitelnosti poţadavků věcného a  

      technického plnění?  

 

  

6.4 

      Máte stanoveny zodpovědnosti a pravomoci 

      při přezkoumávání smluv? 

 

  

6.5 

      Máte zaveden systém hodnocení dodavatelů  

      včetně záznamů o kvalitě dodávek? 

 

  

6.5 

      Jsou všechny reklamace řádně zaevidovány a 

      uchovávány? Existují záznamy?  

 

  

6.6 

      Existují ve Vaší společnosti normy a systémy  

      pro řešení nákupního poţadavku? 

 

  

6.7 

      Máte zpracovány všeobecné nákupní podmínky, 

      globální nákupní manuál? 

 

  

6.8 

      Vedete ve Vaší společnosti evidenci vyuţívání   

      skladových zásob? 

 

  

6.9 

      Máte ve Vaší společnosti stanovenu a popsánu  

      logistiku nakupovaného materiálu? 

 

  

6.10 

      Vytváříte dodavatelské řetězce a provádíte  

      jejich kontrolu? 

 

  

Počet bodů 6.    = 
součet všech dosaţených bodů * 100 

= 
součet všech moţných bodů 
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ZÁZNAM Z HODNOCENÍ Strana 8/8 

 

Kontrolované kritérium 
Body 

Poznámky 
0 aţ 4 

7. Finance     

7.1 

      Jste registrováni v obchodním nebo  

      ţivnostenském rejstříku v ČR a můţete  

      předloţit aktuální výpis? 

 

  

7.2 

      Uveřejňujete informace o výsledních  

      hospodaření v obchodním rejstříku? 

 

  

7.3 

      Můţete předloţit výroční zprávy za uplynulé tři  

      roky?  

 

  

7.4 

      Máte zpracován obchodní plán včetně cash flow    

      na budoucí tři roky a můţete ho předloţit?  

 

  

7.5 

      Jste pojištěni pro případ neschopnosti dostát  

      svým závazkům vyplývajícím z uzavřené  

      smlouvy a v jaké výši?  

 

  

7.6 

      Jste pojištěni pro případ způsobení škody třetím  

      osobám a v jaké výši?  

 

  

7.7 

      Jste schopni nabídnout platební podmínky  

      odpovídající důleţitosti dodávky?  

 

  

7.8 

      Jste schopni nabídnout mnoţstevní rabaty? 

 

  

7.9 

      Jste schopni akceptovat platby v cizí měně?  

 

  

7.10 

      Jste schopni akceptovat vzájemné vyrovnání  

      závazků a pohledávek? 

 

  

Počet bodů 7.    = 
součet všech dosaţených bodů * 100 

= 
součet všech moţných bodů 
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7.5     Způsob vyhodnocení  

Zpracovaný katalog otázek bude vyhodnocován referenty nákupu a to tzv. Scoring-

modelem, který byl teoreticky popsán v kapitole 3.5 této diplomové práce. Bodové 

ohodnocení jednotlivých otázek bude v rozsahu 0 aţ 4 bodů. U otázky která je ohodnocena 

méně, neţ čtyřmi body musí být stanoveny opatření ke zlepšení. Základním parametrem při 

vyhodnocování otázek je prokazatelné plnění stanovených poţadavků. Jednotlivé poţadavky 

a body hodnocení jsou nadefinovány v tabulce č. 3.  

Počet bodů Hodnocení poţadavků auditu 

4 Poţadavky zcela splněny 

3 Poţadavky převáţně splněny, určité odchylky 

2 Poţadavky částečně splněny, větší odchylky 

1 Poţadavky nedostatečně splněny, zásadní odchylky 

0 Poţadavky zcela nesplněny 

Tab. 3 Hodnocení plnění poţadavků auditu. Zdroj: vlastní 

Jako názorný příklad bodového hodnocení si můţeme vzít otázku č. 1. hodnoceného 

segmentu personalistiky: 

Existuje organizační schéma Vašeho podniku a jsou rozděleny jednotlivé pravomoci, 

včetně podpisového řádu?    

 

1. Řekněme, ţe v podniku existuje organizační schéma, ale na zbytek otázky nelze 

odpovědět. V takovém to případě by otázka měla být ohodnocena jen jedním bodem, 

jelikoţ existují zásadní odchylky. 

2. V případě, ţe v podniku existuje organizační schéma, jsou rozděleny jednotlivé 

pravomoci, podpisový řád sice existuje, ale není písemně zdokumentován, jednalo by 

se jistě o větší odchylku a podnik by měl získat za tuto otázku jen dva body.   

3. Pokud by v podniku existovalo organizační schéma, byl písemně doloţen podpisový 

řád a jednotlivé pravomoci byly stanoveny, ale nebyly by řádně zadokumentovány, 

jednalo by se v našem případě o určitou odchylku a podnik by získal tři body. 

4. V případě úplné shody nebo naopak při nesplnění ani jednoho poţadavku je bodové 

hodnocení zcela jednoznačné a to buď čtyři body anebo nula bodů. 
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Nad takovým to bodovým rozloţením uvedeným v tabulce č. 3 by se dalo jistě dlouho 

polemizovat, ale po mnoha konzultacích s oddělením nákupu a různých variantách byla 

vybrána právě tato, jelikoţ nejlépe zachycuje pelmel moţností a nerozlišuje otázku jen na 

pouhé ,,splnil kritéria - nesplnil kritéria“. Je však velmi důleţité, aby nákupní referenti byli 

řádně proškoleni a měli dostatečné znalosti v oblasti hodnocení kriterií, coţ také zdůrazním 

v doporučeních pro společnost VHM. 

Kaţdý jednotlivý segment kriterií hodnoceného podniku jako: personalistika, nákup, 

obchod atd. bude moci dosáhnout maximálního počtu sta procentních bodů, které vypočítáme 

následující rovnicí: 

D * 100 

                         = Q 

M 

D = součet všech dosaţených bodů 

M = součet všech moţných bodů 

Q = průměrný výsledek v % 

Po výpočtu jednotlivých procentních bodů shody kriterií s nadefinovanými poţadavky, 

zaznamenáme tyto body do tabulky č. 4., která je také součástí úvodní strany záznamu 

z hodnocení dodavatele a bude slouţit k jednoduchému zanesení všech zjištěných hodnot. 

V tabulce jsou také stanoveny jednotlivé neměnné váhy kriterií, které uvádím 

v porovnávací  tabulce č. 5. K jednotlivým vahám jsem došel metodou párového porovnání 

nadefinovaných segmentů kritérií, kterou jsem podrobně popsal v teoretické části diplomové 

práce. Jelikoţ stanovení jednotlivých vah je zásadní pro správné vyhodnocení, muselo dojít ke 

shodě všech zainteresovaných útvarů ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a 

to od personalistiky aţ po útvar financí. Nad výslednou podobou nebo lépe řečeno stanovenou 

váhou jednotlivých kriterií se vedly velmi dlouhé debaty, jelikoţ kaţdý zainteresovaný 

vedoucí pracovník oddělení, preferoval především svůj útvar zastoupený v porovnávací 

tabulce. Nakonec však došlo k celkovému konsenzu a výsledek tohoto jednání je znázorněn 

v tabulce č. 5. 

Pro výpočet váţené hodnoty pouţijeme váhu jednotlivých kriterií a bodové hodnocení 

jednotlivých kriterií, které zaneseme do vzorce uvedeného níţe. Jednotlivé hodnoty zapíšeme 
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do tabulky č. 4. potaţmo úvodní strany záznamu z auditu. Součet všech vypočítaných 

váţených hodnot představuje konečný výsledek a ukazuje nám kolik z celkových sta moţných 

bodů získal námi hodnocený podnik. 

Váha kritéria 

                                      *  Bodové hodnocení jednotlivého kriteria = Váţená hodnota 

       100 

 

Kritéria Bodové hodnocení 

jednotlivých kritérií 

Váha kriterií Váţená hodnota 

1. Personalistika  5%  

2. Výroba  28%  

3. Jakost  19%  

4. Certifikace  14%  

5. Technika  24%  

6. Nákup  5%  

7. Finance  5%  

Celkem  100%  

Tab. 4 Váţená hodnota kriterií dodavatele. Zdroj: vlastní 

Kritéria 2. 3. 4. 5. 6. 7. Součet  Váha 

1. 2. 3. 4. 5. 1. 7. 1 0,05 

 2. 2. 2. 2. 2. 2. 6 0,28 

 3. 3. 5. 3. 3. 4 0,19 

  4. 5. 4. 4. 3 0,14 

  5. 5. 5. 5 0,24 

  6. 6. 1 0,05 

  7. 1 0,05 

 21 1 

Tab. 5 Stanovení vah jednotlivých kriterií. Zdroj: vlastní 

Aby byl vypočítaný výsledek jednoduše interpretovatelný a bylo zcela jasné kolik 

získaných bodů odpovídá určité kvalitě a profesionalitě hodnoceného dodavatele, jsou tyto 

výsledky rozděleny do tří skupin podle celkových získaných bodů. Rozděleny jsou na: 
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1. Výborný = 80% aţ 100% 

2. Podmínečně dobrý = 60% aţ 79% 

3. Nedostatečný = méně neţ 60% 

Toto rozdělení bude následně slouţit k standardnímu postupu při vyjednávání 

s hodnocenými dodavateli a bude určovat míru jejich připravenosti na navázání dlouhodobější 

spolupráce se společností VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY 

    7.6     Zhodnocení navrhovaných zlepšení  

Cílem této diplomové práce bylo vytvoření systému hodnocení dodavatelů, jelikoţ 

analýzou současného stavu nákupního procesu ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY bylo zjištěno, ţe do  systému výběrových řízení v působnosti odboru nákupu 

není zapracován jednotný standardizovaný systém hodnocení vyspělosti, kvality jednotlivých 

dodavatelů a jejich schopnosti dodrţovat poţadovaná kritéria, která jsou ve společnosti VHM 

běţně uplatňována.  

Systém hodnocení dodavatelů zpracovaný v této diplomové práci bude vyuţíván k 

sledování kvality a připravenosti jednotlivých dodavatelů komodit, výkonů nebo sluţeb 

k dodávkám pro VHM. Hlavním garantem a osobou zodpovědnou za správné fungování a 

vyuţívání celého systému hodnocení bude ředitel nákupu. Ten bude také zodpovědný za 

kontrolu a správné nakládání se zjištěnými daty. Jeho úkolem bude i případná aktualizace 

katalogu otázek. 

Hodnocení jednotlivých dodavatelů budou zajišťovat kmenoví zaměstnanci společnosti 

VHM a to obchodní referenti odboru nákupu, kteří vyhotovují a zpracovávají jednotlivé 

poptávky a také kompletují došlé nabídky dle postupu uvedeného v kapitole 5.2 Výběrová 

řízení. Ideálním řešením by bylo, kdyby toto hodnocení prováděla pro VHM jiná 

specializovaná organizace. Docházelo by však k neţádoucímu nárůstu nákladů, které nejsou 

v dnešní době zeštíhlování a optimalizace výroby příliš ţádoucí. Správné a objektivní 

vyhodnocení dodavatele bude stěţejní pro rozvoj a další spolupráci mezi dodavatelem a VHM 

a proto musí mít obchodní referenti zodpovědní za vyhodnocení dodavatelů potřebné odborné 

znalosti v této oblasti. Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY potaţmo útvar 

nákupu bude muset zajistit potřebná proškolení obchodních referentů u některé z 

renomovaných firem zabývajících se školením v oblasti auditování společností a to nejméně 
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jedenkrát ročně tak, aby bylo moţné zachytit určité vývojové trendy v této oblasti, které 

budou následně slouţit k dalšímu rozvoji systému hodnocení dodavatelů ve VHM. 

Vypracovaný systém hodnocení dodavatelů by měl být prováděn nejen u nových 

potencionálních dodavatelů, s nimiţ se společnost VHM chystá uzavřít dlouhodobější 

kontrakt na dodávku komodit výkonů a sluţeb, ale také u stávajících dodavatelů. U stávajících 

dodavatelů by se hodnocení provádělo vţdy před uzavřením smlouvy na nové období. 

V případě, ţe by stávající dodavatel nedosáhl alespoň minimálního počtu bodů viz. kapitola 

7.5  bylo by vypsáno VŘ na nového dodavatele poţadované komodity, výkonu nebo sluţby. 

 Jak jsem jiţ zmínil v analýze současného stavu nákupu ve VHM má kaţdý dodavatel 

zaloţenu kartu dodavatele, kde se dvakrát ročně vyhodnocují jeho dodávky pro VHM. Sleduje 

se především cena, kvalita dodávané komodity, výkonu nebo sluţby a termíny dodávek. 

Systém hodnocení dodavatele lépe řečeno jeho výsledek by se měl stát dalším sledovaným 

kritériem zaznamenávaným do karty dodavatele. Měl by se zde zaznamenávat nejen získaný 

počet bodů, ale také nápravná opatření, která by měla vést v dalších obdobích k dosaţení větší 

shody se sledovanými kritérii VHM.  

V předešlém odstavci jsem uvedl, ţe hodnocení dodavatelů dle jejich karty se provádí 2 x 

ročně a to vţdy s novými daty za uplynulé období. Výsledek hodnocení dodavatele, ale bude 

po dobu délky uzavřené smlouvy stále stejný a tudíţ se bude brát v potaz, aţ při dalším 

jednání o uzavření nové smlouvy, kdy se provede kontrolní hodnocení a výsledek se stane 

součástí všech parametrů a to v následujícím pořadí: 

1. Nabízená cena 

2. Kvalita nabízené komodity, výkonů nebo sluţby  

3. Výsledek hodnocení dodavatele (výborný, podmínečně dobrý, nedostatečný) 

4. Termín dodání  

Pro celkovou jednoduchost interpretace výsledků získaného z vypracovaného katalogu 

kriteriálních otázek, jsem rozdělil jednotlivé dodavatele do tří skupin. Členění je vytvořeno 

tak, aby na první pohled bylo zřetelně vidět, zda se jedná o vyhovujícího dodavatele, který 

splňuje převáţné mnoţství stanovených kriterií společnosti VHM a můţe se s ním bez větších 

technických překáţek uzavřít dlouhodobější kontrakt. Nebo zda se jedná o dodavatele, který 

dosáhl menší shody s kritérii VHM, ale je způsobilý k dodávkám za předpokladu budoucích 
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zlepšení anebo dodavatele, který je pro dodávky VHM nevhodný. Postu v jednání o 

dodávkách s dodavateli zařazenými do jednotlivých kategorií by měl být následující: 

 Dodavatel, který dosáhl celkového hodnocení mezi 80 aţ 100 procentními body se bude 

v kartě dodavatele označovat jako VÝBORNÝ. Takovýto dodavatel nesplnil jen některá 

kritéria, ale je pro dodávky komodit, výkonů nebo sluţeb pro VHM zcela vyhovující. 

Dodavatel pohybující se ve zmíněném bodovém rozpětí by se měl po seznámení s výsledkem 

hodnocení soustředit především na nápravná opatření, která budou vyloţeně uvedena ve 

shrnutí vyhodnocení. Můţe se totiţ jednat o kritérium, kterému společnost VHM přikládá i 

přes dostatečné bodové ohodnocení větší preferenci a postupem času by mohlo docházet 

k nárůstu neshod s poţadavky VHM jelikoţ se řízení kvality ve VÍTKOVICÍCH neustále 

zlepšuje a vyvíjí.  

S dodavatelem, který dosáhl celkového hodnocení mezi 60 aţ 79 procentními body je 

moţno uzavřít kontrakt na dodávku komodit, výkonů nebo sluţeb, ale je zapotřebí, aby se 

zaměřil na nápravná opatření. Takovýto dodavatel bude zaznamenán v kartě dodavatele jako 

PODMÍNEČNĚ DOBRÝ. Dodavatel zařazený do této kategorie by se měl podrobně 

seznámit s výsledným hodnocením jednotlivých kriterií a zaměřit se na oblasti, v nichţ dosáhl 

nejmenší shody s poţadavky společnosti VHM. Při opětovném hodnocení dodavatele, které se 

bude provádět s pravidelností vţdy před uzavíráním nové dlouhodobější smlouvy o 

dodávkách by se měl obchodní referent zaměřit především na oblasti, kde dosáhl v minulosti 

hodnocený podnik nejmenší procentní shody. Novým poznatkům a příslušnému bodovému 

ohodnocení u těchto sledovaných kriterií by se měla věnovat větší pozornost a měly by být do 

poznámky zaznamenány poznatky o zlepšení shody s kritérii VHM. Takovéto pečlivé 

záznamy se poté mohou stát vodítkem k tomu, zda má dodavatel snahu prohlubovat vzájemné 

dodavatelskoodběratelské vztahy a zlepšovat své výrobní procesy, které povedou k zvýšení 

jakosti dodávaných komodit, výkonů nebo sluţeb. 

S dodavateli, kteří dosáhli procentní shody méně neţ 60 bodů a na trhu se vyskytují i jiní 

dodavatelé poţadované komodity, výkonu nebo sluţby by neměla být vedena další jednání. 

Takovíto dodavatelé by totiţ poţadované shody s kritérii VHM dosáhli, aţ za velmi dlouhou 

dobu nebo vůbec. Tito dodavatelé nebo zájemci o dodávky pro VHM budou dále pro účely 

interního hodnocení dodavatelů označováni jako NEDOSTATEČNÍ.  
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Celkové rozdělení dodavatelů na jednotlivé kategorie však nelze brát jako dogma a také 

s dodavatelem, který nedosáhl, ani 60 procentních bodů shody mohou být vedena další 

jednání. Můţe se například jednat o úzce specializovanou firmu, kterou nelze tak jednoduše 

vystihnout a začlenit do jednotlivých kategorií. Standardizovaný katalog otázek je maximálně 

univerzální, aby se dal aplikovat na většinu dodavatelů VHM a nemusel být na kaţdé odvětví 

tvořen speciální katalog otázek. Konečné rozhodnutí zda pokračovat v jednání nebo nikoliv 

bude záleţet na rozhodnutí ředitele nákupu. 

Pro úspěšnost celého navrhovaného zlepšení výběrových řízení pro VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY v podobě komplexního systému hodnocení dodavatele bude důleţité, 

aby byl odsouhlasen vedením společnosti a zanesen do příslušných směrnic. Jedině všeobecně 

uznané zlepšení se můţe stát běţně pouţívaným nástrojem v systému výběrových řízení ve 

společnosti VHM. Velmi důleţitá bude také správná prezentace systému hodnocení 

dodavatelů obchodním referentům, aby jej nevnímali jako práci navíc, ale jako pomůcku pro 

jednodušší vyhodnocení dodavatele a jeho schopnosti dlouhodobější a především kvalitnější 

spolupráce s VHM. 

Nedílnou součástí správného fungování a budoucího objektivního hodnocení celého 

systému hodnocení dodavatelů by měla být také zpětná vazba a to jak od obchodních 

referentů, tak od dodavatelů. Také zmínění dodavatelé by měli mít moţnost vyjádřit se 

k bodovému hodnocení nebo konkrétním nastaveným kritériím, jelikoţ mohlo dojít 

k nesrovnalostem nebo nepřesné interpretaci výsledků. A právě proto opět zdůrazňuji 

důleţitost výše zmíněných školení obchodních referentů, které by mělo předcházet případným 

omylům a mělo by zajistit jejich zdokonalení ve vyhodnocování dodavatelů. Školení by také 

měly být přínosné především v zachycování nových trendů v oblasti hodnocení dodavatelů, 

které by se následně měly promítnout v úpravách katalogu otázek. 
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8 ZÁVĚR 

Předmětem této diplomové práce bylo analyzovat současný stav nákupního procesu ve 

společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a na základě zjištěných výstupů navrhnout 

zlepšení systému výběrových řízení a vyhodnocování kvality a připravenosti dodavatelů 

k dodávkám poptávaných komodit, výkonů nebo sluţeb.  

V úvodní části diplomové práce jsem popsal teoretická východiska a základní pojmy 

v oblasti nákupu, včetně všeobecně známých nákupních modelů. Dále jsem v teoretické části 

práce popsal jednotlivé fáze nákupního marketingu, které jsou v obdobné formě uplatňovány 

v systému nákupních činností ve VHM. 

Další kapitolu jsem jiţ věnoval charakteristice společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY včetně systému managementu jakosti, odpovědnosti VHM a historie 

společnosti.  

Po seznámení se společností VHM jsem se jiţ soustředil na analýzu současného stavu 

nákupního procesu společnosti, kde jsem podrobně analyzoval způsob provádění výběrových 

řízení a nadefinoval moţná zlepšení. Tato navrhovaná zlepšení se výrazně zaslouţí o zlepšení 

kontroly kvality a připravenosti dodavatelů pro dodávky komodit, výkonů nebo sluţeb 

směrem do společnosti VHM. Zjistil jsem, ţe v útvaru nákupu není nastaven jednotný 

standardizovaný systém hodnocení dodavatelů, který by vyhodnocoval kvalitu dodavatelů. 

Hodnocení doposud probíhalo nesystematicky a neřídilo se ţádnými přesně danými pravidly a 

standardizovanými postupy. 

Mým úkolem a tedy i stěţejní částí diplomové práce se stalo vypracování 

standardizovaného systému hodnocení dodavatelů, které by se dalo jednoduše pouţít 

k zjištění kvality dodavatele a ke kontrole nastavených procesů v jeho podniku. Jednotlivé 

v praxi vyuţívané a vyţadované standardy a kritéria v hutním průmyslu napovídající o kvalitě 

dodavatele jsem zanesl do katalogu otázek, který je uveden v kapitole 7.4. Součástí systému je 

také způsob vyhodnocení katalogu kritérií a rozdělení jednotlivých dodavatelů do skupin 

podle získané shody s poţadavky VHM. Postup v následném jednání s jednotlivými 

dodavateli zařazenými do těchto kategorií jsem popsal v kapitole 7.6 a zdůraznil jsem také 

nutnost opakování hodnocení, vţdy před uzavřením kontraktů na další období. Pro splnění 

účelu této práce a k správnému vyuţívání systému hodnocení dodavatelů bude důleţité, aby 
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se stal součástí výběrových řízení a jedním z kritérií, které dopomůţou k správnému 

rozhodnutí o uzavření dlouhodobější smlouvy na dodávky komodit, výkonů nebo sluţeb. 

K tomu, aby se vypracovaný systém hodnocení dodavatelů stal mimo ceny, jakosti a termínu 

dodání dalším kritériem u výběrových řízení musí být zanesen do směrnic ve VHM potaţmo 

do celého systémů výběrových řízen. 

Hlavním přínosem diplomové práce pro společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY 

je především: 

1. Zlepšení systematičnosti a koncepčnosti kontroly kvality dodavatelů a jejich 

připravenosti k dodávkám pro VHM. 

2. Prostřednictvím vypracovaného standardizovaného systému hodnocení dodavatelů 

můţe společnost objektivně sledovat kvalitativní vyspělost svých potencionálních 

a stávajících dodavatelů. 

3. Zvýší se také transparentnost hodnocení, jelikoţ předešlá zjištění a kontroly 

dodavatelů nebyly řádně zaznamenávány. 

4. Podstatně se urychlí a zjednoduší hodnocení dodavatelů. Katalog kriteriálních 

otázek se bude distribuovat v dostatečném předstihu, aby si mohli dodavatelé 

připravit potřebné dokumenty a záznamy. 

5. Výsledek také ukáţe, jestli způsob řízení jakosti probíhá v souladu s platnou 

legislativou a příslušnými normami. 

6. Systém hodnocení také odhalí společnosti, ve kterých probíhají procesy nahodile a 

neřídí se určitými pravidly a normami, které jsou předpokladem k dosaţení 

kvality očekávané společností VHM.  

7. Výsledky hodnocení budou průběţně zaznamenávány do karty dodavatele a 

budou slouţit k prohlubování spolupráce s jednotlivými dodavateli. 

8. Prostřednictvím stanovených nápravných opatření můţe oddělení nákupu 

sledovat, zda má dodavatel snahu k zlepšení svých procesů a přiblíţení se 

k poţadovaným standardům VHM. 

Všechna tato očekávaná zlepšení by měla v důsledku především garantovat lepší kvalitu 

dodávek a tím zajistit spokojenost zákazníku společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY s jejími výrobky.  
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10   SEZNAM ZKRATEK 

VMG – VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 

EFQM – Evropská nadace pro management jakosti 

JIT – Just In Time 

B2B - Business To Business 

TQM – Total Quality Management 

VHM – VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY 

IT – Informační technologie 

VŘ – Výběrové řízení 

JOC – Jednání o cenách 

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 


