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1 Úvod
Automobilový průmysl je jedním z nejvíce se měnících a vyvíjejících průmyslů nejen

u nás, ale také ve světě. Dochází zde k neustálým změnám, které se projevují nejen v designu

jednotlivých značek automobilů, ale také ve využívání potřebných dílů a součástí, které

neustále mění nejen tvary, ale také materiály, z nichž jsou vyrobeny. V této sféře se také

hodně dbá na ekologickou stránku. V posledních letech dochází k prosazování ekologičtějších

vozidel, ale také k ekologické likvidaci použitých materiálů.

Řízení dodavatelských vztahů je jednou ze základních součástí řízení podniku nutnou

pro jeho správný chod. Správný chod se týká nejen bezchybného a včasného dodání a

zpracování dodávek, ale také je zde zařazena flexibilita, spolehlivost a kvalita. Vznik

nečekaných a nahodilých událostí je určitým druhem rizika, které postupuje každá společnost

využívající dodavatele.

Cílem diplomové práce bude navrhnout nový systém hodnocení dodavatelů ve

společnosti MAT, která se zabývá automobilovým průmyslem. S pomocí normy VDA 2 a

VDA 6 budou navrhnuta nová kritéria. Poté dojde k vyhodnocení dodavatelů a určení

problémových oblastí, ve kterých se nejčastěji objevují nedostatky.

Účelem první kapitoly je přiblížit teoretické poznatky získané z odborné literatury

zabývající se daným tématem. Ve druhé kapitole dojde k představení společnosti z pohledu

právní formy, ekonomických údajů a současného souboru kritérií, která jsou užívána pro

hodnocení dodavatelů. Záměrem čtvrté kapitoly je na základě normy VDA navrhnout nový

systém hodnocení dodavatelů a na základě jeho výsledků roztřídit dodavatel společnosti do

skupin.
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2 Teoretická východiska managementu kvality
Tato část je zaměřena na představení teoretických názorů a poznatků získaných

z odborné literatury různých autorů zabývajících se tímto tématem. Dále jsou zde použity

poznatky z jiných zdrojů, které vymezují základní pojmy, charakteristiky a metody, jež se

používají při hodnocení dodavatelských vztahů. Přiblíženy jsou také metody a různé postupy

související s daným tématem.

2.1 Management jakosti
Zabezpečování kvality není pouze otázkou výroby, popřípadě výstupní kontroly.

Jakost musí být zabezpečena ve všech fázích reprodukčního procesu, tedy od předvýrobních

etap až po užívání a likvidaci výrobku. Mezi jednotlivými fázemi je vytvářeno velké množství

aktivit, které mají mezi sebou četné vazby, proto je vhodné používat systémový přístup.

„Moderní přístup k managementu kvality je zejména v Evropě založen na

normativním přístupu, kdy se zjišťuje, zda systém vyhovuje požadavkům dané normy. Tato

shoda se ověřuje pomocí tzv. certifikačního auditu, který provádí nezávislá třetí strana.

Druhou možností je přístup TQM. Ať už firma zvolí jakýkoli přístup, vždy je na prvním místě

zákazník, od kterého se odvíjejí veškeré aktivity týkající se jakosti.“ [1, str. 18]

Pro správné a efektivní fungování systému managementu jakosti je nutné identifikovat

procesy, které v organizaci probíhají. Hlavní procesy jsou spojeny s procesem řízení,

zajišťováním zdrojů, realizací produktu a měření, které je spojeno se zlepšováním. Dále je

nutné určit jejich vzájemné interakce. Procesní řízení je spjato s myšlenkou moderního řízení

kvality, proto se procesy stávají klíčovými východisky. Procesy je nutno měřit a monitorovat,

dále nasbíraná data analyzovat a vyhodnocovat. A následně provést změny, jež poslouží ke

zlepšení těchto procesů. [1]

Účinný management jakosti vede společnost k:

 zlepšování ekonomických výsledků,

 vyššímu zájmu o požadavky zákazníků,

 rozvoji podnikové kultury a vedení lidí,

 změnám souvisejících s osobním rozvojem zaměstnanců společnosti. [7]
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Jakost jako rozhodující faktor stabilního ekonomického růstu podniku je jednou ze

základních součástí managementu jakosti. Spočívá v dosahování dlouhodobě lepších výsledků

v organizaci s managementem jakosti, než v organizacích, kde se vyskytuje zabezpečení

jakosti ve formě technické kontroly. Pozitivní účinky jsou vnímatelné nejen uvnitř podniku,

ale také v jeho okolí. Interní změny v organizaci se projevují dříve než změny externí.

Projevem interní změny může být snížení podílu neshod na výkonech nebo zvyšování

účinnosti vnitropodnikových procesů. V případě externích změn se jedná o růst míry

spokojenosti a loajality zákazníků vůči podniku. Dále dochází k postupnému růstu podílu na

trhu, což se ovšem projevuje až v dlouhodobějším časovém horizontu. I když se jedná o

proces spojený s časovou náročností, vyskytují se i zde nárůsty v oblasti zisku či finančních

tocích. S tímto je dále spojena akceptace vyšších cen u zákazníků, a však s ohledem na

vysokou jakost. Pozitivní účinky nejen na interní ale i externí prostředky jsou znázorněny

v obrázku 2.1. [7]

Analýza účinků podnikových systémů jakosti

Podle literatury Jaroslava Nenadála je systém řízení jakosti jedním ze základních

faktorů souvisejících s ekonomickým růstem firmy. V dlouhodobém časovém horizontu firmy

užívající moderní systémy řízení jakosti dosahují lepších výsledků než firmy, které pro řízení

jakosti používají technické kontroly. Systém jakosti se projevuje nejen v interním ale také

v externím prostředí podniku. Propojení interního a externího prostředí je znázorněno na

následujícím obrázku:



8

Obrázek 2.1: Analýza některých účinků podnikových systémů jakosti

Zdroj: Nenadál, Moderní systémy řízení jakosti, str. 15

Uvolňování zdrojů pro systém jakosti

Pro přínos dlouhodobých efektů je nutné vynaložit určité zdroje. Tyto zdroje jsou

chápány jako finanční, materiálové, ale i lidské zdroje související s chodem procesu

managementu jakosti. Oblast investování je reprezentována rovnicí jakosti označovanou 8M,

do které spadá:

 man = investice do lidí,

 machines = investice do strojů,

 methods = investice do zavádění nových metod,

 measuerement = investice do ověřování shody,

 money = finanční investování,

 management = investice do rozvoje podnikového managementu,

 motivation = investice týkající se správných činností ve správnou chvíli. [7]
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Ve finančním řízení je účelné rozdělit prostředky související se systémem jakosti na

dvě základní skupiny:

 jednorázové investice,

 běžně vynakládané prostředky.

V případě jednorázových investic se objevuje riziko zatížení zejména v počátečních

stádiích zavádění managementu jakosti. Náklady související s touto oblastí se týkají nejen

budování systému jakosti, ale jsou zde většinou zahrnuty i prostředky týkající se nákladů na

poradenskou firmu, náklady na certifikaci systému jakosti apod.

Do běžně vynakládaných nákladů se zařazuje mzda pracovníků útvarů pro řízení

jakosti, náklady související s průběžným hodnocením dodavatelů, aj. [7]

Podstata a význam ekonomiky jakosti

Pojem náklady na jakost je dosti široký. Z ekonomického hlediska jsou součástí

nákladové položky zahrnující např. nákup techniky pro měření, a také se zde řadí

neproduktivní výdaje v podobě např. ztrát z neshodných výrobků. Ze slovníku Evropské

organizace pro jakost vyplývá, že se jedná o celkové výdaje vynaložené výrobcem,

uživatelem a společností, které jsou spojeny s jakostí výrobku. Celkové náklady na jakost je

možné rozdělit do tří skupin:

 náklady na jakost u výrobce,

 náklady na jakost u uživatele,

 společenské náklady na jakost. [7]

2.2 Nákup
Základy řízení nákupu jsou často spojovány s článkem P. Druckera The Economy´s

Dark Continent, vydaného v roce 1962. V té době byla vedena diskuze na téma distribuce,

která byla jednou z klíčových oblastí obchodování, kde hlavním cílem bylo dosažení zisků a

ušetření nákladů. Dodavatelský řetězec byl viděn jako sada samostatných oblastí. Spojení

těchto oblastí začalo být považováno za lepší variantu než jejich oddělení. Projevilo se to v:

 posunu od tlaku k tahu řízení dodavatelského řetězce pomocí poptávky,

 zákazníci získávají větší moc,

 posílení úlohy informačních systémů kontroly dodavatelských řetězců,
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 odstranění zbytečných zásob v dodavatelském řetězci,

 zaměření se na základní funkce a outsorcingu vedlejších funkcí. [2]

„Nákup má z hlediska teorie i praxe významný podíl na příspěvku k podnikovému

úspěchu, a to z hlediska strategického i operativního. Představuje všechna opatření směřující

k zajištění relevantních zdrojů a jejich dalšímu využití v rámci podniku. Na základě toho je

možno chápat pojem nákup jako:

 funkci – jako významný úkol v rámci souboru podnikových aktivit,

 proces – jako průběh dispozice s dodávaným zbožím,

 organizační jednotku – pracovní místo, kterému je přidělena nákupní činnost.“ [11, str.

198]

Plánování nákupu

Tvorba strategického nákupního dokumentu může být definovaná podle literatury

Xenie Lukoszové, jako tvůrčí proces, který zahrnuje nejen průzkumné, analytické, predikční,

rozhodovací, ale také projekční aktivity, jež formují cíle, určují nástroje a požadavky na

zdroje. [5]

„Východiskem pro určení strategických cílů v oblasti nákupu jsou analýzy, a to jak

situace na trhu, tak i situace vnitropodnikové. Analýzy pro nákup mají zpravidla tyto

následující fáze, pro vyjasňování budoucí koncepce nákupu podniku:

 analýza situace nákupního trhu, určení potenciálních příležitostí a ohrožení,

 vnitropodnikové analýzy.“ [5, str. 14]

Do analýzy situace nákupního trhu lze zahrnout nejen rozbor trhu, tedy charakteristiku

nákupního trhu, ale také rozbor vlastní pozice na trhu. Zde se jedná o zjištění podílu prodeje

společnosti k celkovému prodeji na daném trhu. [5]

Do vnitropodnikové analýzy se dá zahrnout ABC analýza, analýza silných a slabých

stránek dané společnosti nebo také analýza životního cyklu výrobku. [5]
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Základní funkce a úkoly nákupu

Za základní funkci útvaru nákupu je dle literatury Tomka a Hofmana, efektivní

zabezpečení předpokládaného průběhu nejen základních, ale také pomocných a obslužných

výrobních i nevýrobních procesů týkajících se surovin, materiálu a výrobků. Nejen

v potřebném množství, kvalitě, času ale také místě. [13]

Mezi základní cíle nákupu se řadí:

 uspokojení potřeb,

 snižování nákladů nákupu,

 zvyšování jakosti,

 snižování rizika nákupu,

 zvyšování flexibility nákupu,

 podporování nákupních cílů. [13]

„Řízení nákupu v našich podnicích je velmi rozmanité a může být ovlivněno jejich

minulostí. Lze rozlišit zhruba čtyři typy podniků:

 podniky silně konzervativní se značnou mírou setrvačnosti v řízení i metodách práce,

 podniky s novými přístupy, ale pouze dílčími a povětšinou intuitivními,

 podniky s novým, marketingovým pojetím nákupu, ale s informačním deficitem,

personálními problémy, chybami učící se organizace, která je ještě celkově

nepřipravena,

 podniky moderní, akceptující marketingové řízení podniku, které promítají i do

nákupu, a to zejména díky dobře připraveným nákupcům i jejich manažerům.“ [13, str.

242]

2.2.1 Řízení kvality v procesech nákupu
Literatura Xenie Lukoszové uvádí, že jakost finálních výrobků je téměř z 60 % dána

jakostí vstupů. Jakost a také kvalita produktů se tak stávají nástrojem významným

v konkurenčních bojích mezi jednotlivými firmami. Stávají se konkurenční výhodou, která

ovlivní pozici společnosti na trhu. [5]

„ISO normy řady 9000 vystupují jako nástroj zabezpečení standardu. V případě, že

dodavatel disponuje certifikovaným systémem jakosti, tento představuje pro odběratele
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určitou záruku poskytnutí standardu. Proto odběratelé (zejména pak zahraniční) vyžadují

tímto způsobem garance jakosti dodávek a zejména pak jejich stabilitu, která je podložena

certifikací v souladu s požadavky norem ISO řady 9000.“ [5, str. 146]

Zvyšování jakosti slouží jako nástroj pro získání konkurenční výhody na trhu. Jedná se

o nadnárodní normy, které jsou platné pro všechny organizace a pomáhají rozvíjet domácí i

mezinárodní obchod. Dodavatelé se pokoušejí vytvořit systém jakosti, jež přinese nejen

zmiňovanou konkurenční výhodu, ale zároveň sníží náklady na minimální hodnotu. Hlavním

cílem v odběratelsko-dodavatelských vztazích je zvyšovat jakost a dosahovat úspory

v nejvyšší možné míře. [5]

„Normy ISO 9000 vznikly jako důsledek snahy o vysokou kvalitu a úspěšnost

podniku, berou na zřetel odpovědnosti za svůj produkt. ISO 9000 tedy nabízí podnikům se

zavedeným a popřípadě certifikovaným systémem řízení jakosti obranu proti dvěma akutním

problémům:

 špatným procesům, tzn. také chybám v procesech nákupu,

 konkurenci (s absencí certifikovaného systému řízení jakosti), to znamená

v nákupním procesu také současně eliminaci hrozby nákupu vstupů od nekvalitních

dodavatelů.“ [5, str. 149]

„Norma samotná představuje velmi dobrý návod, jak vybudovat a udržovat systém

managementu kvality. Abychom svému okolí ukázali, že naše firma si hodně všímá kvality,

systém se certifikuje nezávislou třetí stranou. Certifikát platí tři roky a poté je nutná

recertifikace. Každý rok se ovšem ještě navíc provádí jakýsi dozorový nebo kontrolní audit

vybrané oblasti, takže organizace nemá moc času usnout na vavřínech.“ [1, str. 25]



13

2.3 VDA
VDA (česky Svaz automobilového průmyslu) je chápána jako pomůcka při řízení

spolupráce mezi dodavateli a zákazníky v automobilovém průmyslu. Uplatnění je bráno

pouze jako doporučení, ne jako závazná pomůcka. Při použití VDA není přenesena

odpovědnost nebo povinnosti na jiné osoby.

Výhoda užívání systému VDA je v jasném stanovení postupů, které musí být

dodrženy. Jedná se o všeobecně respektovanou normu, která je uznávána v automobilovém

průmyslu, ve kterém určuje jasně toky týkající se jednotlivých procesů.

Nevýhoda tohoto systému spočívá v neuznávání respektive nevyužívání všemi

společnostmi, např. asijské společnosti zabývající se automobilovým průmyslem mají své

podmínky zajištění kvality, kterými se řídí.

Zabezpečování kvality dodávek je tématem, které se probírá v několika svazcích

VDA. Ve svazku VDA 2 jsou popsány nejen postupy, ale také metody, jež se týkají tématu

kvality dodávek. Cílem je minimalizovat ztráty, které by mohly vzniknout mezi dodavatelem

a zákazníkem.

Svazek VDA 2 – Zabezpečování kvality dodávek je chápán jako pomůcka při řízení

spolupráce mezi dodavatelem a zákazníkem v automobilovém průmyslu. Mezi zákazníkem a

dodavatelem jsou určité procesy znázorňující postupy v případě, že se objeví závady.

Nejčastěji se jedná o formu plánů při havárii nebo o nouzové strategie. Stanoveno dále musí

být, jak bude postupováno s produkty, které nebudou odpovídat zákazníkem stanoveným

specifikacím. [9]

Jedná se o pomůcku, která slouží pro lepší řízení vztahů mezi dodavateli a odběrateli

v automobilovém průmyslu. Uplatnění však může najít také jinde, ale to pouze v případě, že

uplatnění bude účelné. [9]
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2.3.1 Výběr dodavatelů podle VDA 2
Podle literatury VDA 2 dochází k výběru dodavatelů zpravidla interdisciplinárně, tedy

provádí jej např. útvar nákupu zákazníka za účasti dalších útvarů. Další útvary mohou být

útvar výroby, vývoje, managementu kvality popřípadě logistiky. [9]

Tento výběr musí být prováděn pečlivě a detailně v závislosti na charakteristice

produktu a jeho technické náročnosti. Podstatnými kritérii pro zvolení vhodného dodavatele

jsou hlediska technická, ekonomická a logistická. Důležitou součástí je také kvalitativní

způsobilost dodavatele. K prokázání slouží:

 systémové a procesní audity provedených zákazníkem,

 výsledky systémových a procesních auditů, které jsou provedeny jiným zákazníkem,

 certifikace akreditovanými certifikačními orgány. [9]

Vhodnou cestou pro udělení zakázky je právě všeobecná kvalitativní způsobilost.

V případě kvalitativní způsobilosti týkající se určitého produktu dochází k jejímu prokázání

na základě uvolnění výrobního procesu a produktu.

Další kritéria pro výběr podle VDA 2

„Výsledky auditů vytvářejí srovnání umožňující přehled o předpokladech dodavatelů a

tím představují základ pro výběr dodavatele. Účelem je především minimalizovat rizika při

výběru dodavatelů, ale také prověřovat požadavky a vytvářet podněty podporující soutěž.“ [9,

str. 16]

Další kritéria, která mohou být zohledněna při výběru dodavatelů:

 komunikace a spolupráce, např. při řízení zakázek,

 dosažitelnost partnerů pro komunikaci,

 dodavatelská flexibilita a spolehlivost, postupy při zpracování zakázek,

 disciplína v termínech a nákladech a kvalita cen,

 kvalitativní odpovědnost, čistota, pořádek, kvalifikace pracovníků, (stav vzdělání a

další kvalifikace),

 výsledky vzorkování, četnost vzorků a úplnost vzorkovacích zpráv,

 kompetence pro řešení problémů a reakce na reklamace,

 kvalita a spolehlivost produktu,
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 zpětná sledovatelnost produktů,

 existence nouzového plánu,

 vývojový výkon a potenciál, spolehlivost, (vybavení techniky a personálu),

 dodržování zákonných předpisů,

 ochrana životního prostředí,

 lokalizace (jazyk, časové pásmo, zákonné předpoklady, vzdálenost, logistika, aj.). [9]

Využitím různých kombinací, popřípadě všech kritérií vede k sestavení katalogů, které

za pomoci podpory zpracování dat, ulehčují systém výběru vhodných dodavatelů.

2.3.2 Dohoda o zabezpečení kvality dle VDA
Pokud je to účelné, je vhodné mezi dodavatelem a zákazníkem uzavřít Dohodu o

zabezpečování kvality. Jejím cílem je zajistit požadovanou kvalitu, kterou žádá zákazník, již

při plánování produktu, a to tím, že se definuje rozhraní a podporuje se intenzivní a

bezproblémová spolupráce.

Dohody o zabezpečování kvality by se měly zejména týkat kvality. Stanoví se v nich

společná pravidla pro zabezpečení kvality přesahující působnost výrobce. Nemělo by dojít

k tomu, že jeden z partnerů daného vztahu bude znevýhodněn. [9]

Znaky týkající se produktu musí být řádně dokumentovány, např. ve smlouvě,

technických výkresech, apod. Další obchodní záležitosti by měly být dojednány v nákupních

nebo dodacích smlouvách. [9]

Jako možný obsah dohody o zabezpečení kvality mohou být:

 požadavky na systém managementu dodavatele (např. kvalita),

 vymezení odpovědnosti,

 stanovení vzájemné informovanosti,

 oprávnění zákazníka provádět audity,

 dokumentace o kvalitě,

 opatření k předcházení vzniku neshod a jejich následné řešení,

 požadavky na dodavatele organizace,

 odsouhlasení kontrol,
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 technický průběh reklamací,

 doba platnosti dohod,

 aj. [9]

Existuje více možností, jak sestavit a následně uzavřít tuto dohodu. Záleží pouze na

dodavateli a zákazníkovi, které podmínky uvedou v dané dohodě. Závaznost jednotlivých

částí by měla být posuzována z hlediska obou stran. Posuzování by mělo být nejen objektivní,

ale také efektivní, aby nedocházelo ke vzniku nesrovnalostí a tzv. přenášení odpovědnosti za

ně mezi zákazníkem a dodavatelem. Jasná specifikace dohody o zabezpečení kvality pomáhá

předcházet nenadálým okolnostem, které mohou zkomplikovat celý chod organizace nejen u

dodavatele, ale také u zákazníka.

2.4 Výběr dodavatele
Výběr dodavatele je jednou z nejdůležitějších činností pro chod podniku. Pro efektivní

chod podniku je vhodné zvolit stálou základnu dodavatelů, kteří budou splňovat stanovené

podmínky.

Se získáním stávající základny dodavatelů je nutné provést výzkum trhu.  S tímto

výzkumem je spojena eliminace možných kandidátů na potenciální dodavatele. Řádné

prozkoumání trhu vede k výběru nejvhodnějších kandidátů. Ukončení průzkumu je jasné

v případě, že již není možné vypátrat další zdroje, které by byly schopny uspokojit požadavky

společnosti. Další průzkum nepřinese žádný pozitivní efekt, ba naopak dojde k nárůstu

nákladů, popřípadě dojde čas pro jeho vedení. Časový interval hledání zdrojů je důležitý a

měl by být přesně určen. Hrozí totiž riziko příliš dlouhého hledání, které ohrozí chod

společnosti.

Strategický úspěch podniku může podporovat funkce nákupu tím, že dále pracuje na

zlepšení systému dodavatelů. Toho se týká také vyhledávání nových zdrojů. V případě

zapojení klíčových dodavatelů do procesu výroby nového výrobku, může dojít k značné

úspoře času potřebného k vývoji. Jedná se o zásadu „stlačení času“, tedy je to snaha dostat

novou myšlenku v co nejkratším čase na trh, což může vést k udržení vedoucího postavení na

trhu. Do primární činnosti nákupu patří výběr dodavatelů, hodnocení a průběžné řízení, řízení

dle kvality, plánování nákupu a dále související průzkum trhu. [4]
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Publikace „Management partnerství s dodavateli“ od Jaroslava Nenadála uvádí, že

dodavatelé by měli dodržovat veškerá legislativní a etická pravidla chování, snažit se trvale

snižovat náklady, musí být schopni se neustále zlepšovat a být schopni nabídnout dlouhodobé

vazby na odběratele. Dále je zde uvedena také souvislost s normou ČSN EN ISO 9004, která

s procesem hodnocení a výběru dodavatelů navrhuje následující vstupy:

 hodnocení příslušných zkušeností,

 posouzení výkonnosti jednotlivých dodavatelů v rámci konkurence,

 přezkoumání kvality produktu, ceny, provedení dodávky,

 závěry auditů managementu dodavatelů a hodnocení jejich potenciální způsobilosti

poskytovat produkty účinně a efektivně,

 prověření dostupných údajů o daném dodavateli a jeho reference,

 posouzení finanční stránky, tedy životaschopnosti dodavatele,

 reakce dodavatele na poptávky a nabídky,

 způsobilost dodavatele poskytovat službu (instalaci, podporu, aj.),

 způsobilost logistiky dodavatele,

 postavení dodavatele z pohledu veřejnosti. [8]

2.4.1 Fáze výběru dodavatelů a řízení dodavatelských

vztahů
Výběr dodavatele je složitý proces, který je dle literatury Lamberta a Stocka rozdělen

do 5 fází. Jedná se o fázi přípravnou, kde vzniká společnosti určitá potřeba, kterou bude muset

uspokojit. Ve druhé fázi dochází ke sběru informací o potenciálně vhodných dodavatelích,

kteří by byli schopni danou potřebu uspokojit. Dále nastává fáze třetí, ve které jsou

vyhodnoceny informace jednotlivých dodavatelů, a poté následuje výběr nejvýhodnějšího

z nich. Ve čtvrté fázi dochází k navázání kontaktu a dohodnutí podmínek. V poslední páté fázi

dochází k ohodnocení vztahu s dodavatelem, kde se rozhoduje zda s ním bude spolupráce

pokračovat, anebo bude ukončena.

Na následujícím obrázku je znázorněno 5 fází nákupního procesu, které se projevuje

řízení vztahů s dodavateli. Proces začíná zjištěním potřeby, díky které je proveden určitý

nákup a postupuje dále až po průběžné hodnocení a následnou kontrolu.
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Obrázek 2.2: Pět fází výběru dodavatelů a řízení dodavatelských vztahů

Zdroj: Stock, Lambert, Logistika, str. 352

Existuje celá řada kritérií, které podnik může zvolit pro výběr vhodného dodavatele.

Tyto se týkají nejen úrovně nabízených výrobků a služeb, ale i pověsti a chování samotného

dodavatele. Mezi hlavní kritéria, které by podnik měl brát v úvahu, by měly být zvolena

taková, která mají vliv na činnost podniku nejen z ekonomického, ale také z finančního

hlediska. Jedná se zejména o otázku nákladů, jakosti, zásob a prodeje.

Kritéria lze členit z několika pohledů, dle autorů Tomka a Hofmana se jedná o:

 kritéria, která se týkají výrobků a služeb k nim,

 kritéria, která se týkají ceny a kontraktačních podmínek,

 kritéria, která se týkají dodavatele, jeho image, jakož i chování. [13]

1. fáze – Přípravná fáze
- vznik potřeby koupě určitého produktu
- vytvoření týmu (v případě potřeby)

5. fáze – Ohodnocení vztahu
- pokračování na současné úrovni vztahu
- rozšíření / budování vztahu

- omezení / zrušení vztahu

2. fáze – Identifikace potenciálních dodavatelů
- stanovení kritérii výběru/přístupu k volbě
- identifikace potenciálních dodavatelů

4. fáze – Navázání vztahu
- dokumentování původních očekávaní a kontaktů
- věnování vysoké míry pozornosti

- poskytování rychlé zpětné vazby

3. fáze – Prozkoumání a výběr dodavatelů
- kontaktování potenciálních dodavatelů
- ohodnocení dodavatelů

- volba
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Do skupiny kritérií, která se týkají výrobků a služeb lze zařadit např. schopnost dodat

potřebné výrobky v potřebném množství, kvalita, vydatnost, ekologičnost, garance

spolehlivosti výrobku.

V kritériích týkajících se ceny a kontraktačních podmínek lze uvést ceny, slevy,

srážky, platební podmínky, aj.

Kritéria týkající se dodavatele, jeho image a chování souvisejí s výkonností a pověstí

managementu, pověsti firmy, úrovně komunikace, morálky a kultury v podniku, apod. [13]

2.4.2 Výběr dodavatele a spolupráce s ním z hlediska

jakosti
„Problém volby dodavatele při nákupu zapadá do širšího okruhu otázek souvisejících

se zabezpečením jakosti dodávek z hlediska ISO norem řady 9000. Systém jakosti má při

nákupu akcentovat především:

 jasné vymezení požadavků nákupu,

 volbu tomu odpovídajícího dodavatele,

 dohodu o zajištění jakosti včetně opatření k řešení sporů v oblasti jakosti,

 program vstupní kontroly včetně řízení přejímky,

 evidenci a záznamy o jakosti při příjemce.“ [7, str. 181]

Předpokládaná úspěšná spolupráce mezi dodavatelem a odběratelem je založena na

otázkách jakosti. Vyskytují se zde přesná specifika požadavku formulovaná zodpovědnou

osobou za proces transformace vstupů na výstupy. Tato osoba dále zodpovídá za jakost

finálního výrobku i jeho prodej. [13]

2.5 Hodnocení dodavatelů
V průběhu spolupráce s dodavateli je nutné hodnocení. To pomáhá nejen udržet si

základnu stálých dodavatelů, ale zároveň nutí dodavatele udržovat kvalitu, která byla

stanovena při uzavírání jejich vztahu. Existuje také možnost, že se objeví nový potenciální

dodavatel. Docházet by mělo k hodnocení a následnému vyhodnocení výsledků. V takovém

případě může podnik dojít k závěru, že rozšíření spolupráce o nového dodavatele nebo



20

náhrada stávajícího dodavatele bude pro podnik výhodná. Zvážit se však musí dlouhodobá

otázka spolupráce. Nárazově se může jednat o výhodnou spolupráci, která v současnosti bude

pro odběratele výhodná, v budoucnu se ovšem může proměnit na nevýhodnou.

Dle literatury Jaroslava Nenadála, jsou procesy výběru a hodnocení vhodných

dodavatelů standardně vykonávané aktivity prováděné běžně v organizacích. Liší se zejména

použitými přístupy, náročností, zvolenými kritérii a vyhodnocováním. Základem je získat

podmínky vhodné pro prevenci, jistotu a dlouhodobé splnění zadaných požadavků. Mezi další

argumenty zařazujeme schopnost dodavatele pomáhat naplnit strategii podniku, dlouhodobou

schopnost plnit stanovené požadavky, snižování nákladů, podpora oboustranné efektivní

spolupráce, aj. [8]

Literatura Jaroslava Nenadála uvádí, že proces vyhodnocování dodavatelů začíná

předběžným průzkumem, ze kterého se vytvoří užší množství kandidátů pro výběr. Podle této

literatury může být založeno předběžné hodnocení na:

 předběžné hodnocení,

 hodnocení potenciální způsobilosti,

 hodnocení podle dalších kritérií. [8]

Předběžné hodnocení je proces, ve kterém se obvykle vyskytuje široká škála

potenciálních dodavatelů. Z tohoto množství dojde k výběru postupujících, buď na základě

posuzování vzorků dodávek nebo na základě analýzy  referencí jiných odběratelů. [8]

V další fázi dochází k hodnocení potenciální způsobilosti dodavatele. Dochází

k analýze a zjištění, zda se jedná o vhodného dodavatele, který bude v dlouhodobém hledisku

schopen plnit požadavky odběratele. S tímto je spojen audit. Audit spočívá v systematickém,

nezávislém a dokumentovaném procesu, jež slouží jako důkaz pro objektivní hodnocení

splnění daných kritérií.

Zvolení škály kritérií, podle kterých se bude odběratel rozhodovat o volbě dodavatele,

je individuální činností každého podniku. Každý podnik má svoje stanovené podmínky, které

musí být dodrženy a které zároveň vyhovují chodu podniku.
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Mezi další kritéria související s hodnocením dodavatelů je možné dle literatury

Jaroslava Nenadála možné zařadit:

 nabízenou cenu dodávky,

 dodací podmínky,

 dobu dodání,

 nabízené platební podmínky,

 vzdálenost dodavatele,

 úroveň vztahů a vzájemné komunikace,

 aj. [8]

Při hodnocení kvality dodavatele hraje značnou roli také cena. Na trhu existuje

obvykle velké množství dodavatelů, kteří jsou schopni uspokojit požadavky daného

odběratele. Nutné je zvážit cenové podmínky jednotlivých dodavatelů. Po zvážení všech

možností dojde k výběru a domlouvání smluv s vhodnými kandidáty z řad dodavatelů.

Součástí hodnocení vztahu dodavatele jsou také výhody, které může poskytnout. Do

tohoto můžeme zařadit například slevy nebo dodávky zdarma. Někteří dodavatelů jsou

ochotni snížit svoje ceny, aby si udrželi přízeň svých odběratelů. V tomto ohledu hraje

důležitou roli ekonomické zdraví dodavatele. Pokud jde o silného dodavatele, který si může

dovolit snížit cenu, přičemž nedojde k ohrožení jeho existence, jedná se o přívětivou věc.

V případě, že by došlo k ohrožení ekonomického zdraví dodavatele, je možné ohrožení

spolehlivosti dodávek, a tím zamezení bezchybného chodu procesů u odběratele.

Mezi důležité součásti hodnocení patří životaschopnost dodavatele. Tato součást se

týká zejména delších časových úseků při realizaci. Zda tedy bude plnit své závazky po celou

dobu realizace produktu. Pokud se objevují pochybnosti, je nutné předem hledat náhradní

řešení dodávek či možné substituce daného komponentu nebo procedury. [13]

„Hodnocení dodavatele vytváří podklady pro rozhodování odběratele o pokračování

spolupráce, o modifikaci či o úplném zrušení obchodních vztahů.“ [13, str. 187]

Důležitou roli v celém systému hodnocení hraje individualita podniku. Každý podnik,

který provozuje určitou činnost má svoje specifické požadavky a podmínky. Jedná se nejen o
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požadavky zaměřené na množství, cenu, ale také na kvalitu. V dnešním světě se za podstatnou

považuje otázka kvality. Ta je spojená nejen s pověstí daného podniku, ale zároveň se odráží

v jeho prosperitě.

2.5.1 Průběžné hodnocení způsobilosti
Nejen jednorázovou způsobilost dodavatele by měli odběratelé hodnotit před

uzavřením smluv, ale zabývat by se taktéž měli opakovaným hodnocením způsobilosti.

Účelem této činnosti je:

 poskytnout objektivní a kvantifikovatelné údaje dodavateli o schopnostech vyhovět

partnerovi,

 identifikovat nové problémové oblasti a inspirovat tak dodavatele ke zlepšení,

 minimalizovat riziko unáhleného rozhodnutí týkající se ukončení spolupráce

s dodavatelem na základě jeho náhodného selhání,

 vytvořit databázi související s rozhodováním o budoucí spolupráci s daným

dodavatelem. [7]

2.5.2 Shrnutí systému hodnocení
Z hlediska interního využití je cílem hodnocení dodavatelů, neustálý nárůst

výkonnosti. V systému hodnocení by nemělo dojít k situaci, že bude některý z uvedených

dodavatelů ohodnocen na 100%. Jednalo by se o ideálního dodavatele, ale to bohužel není

možné. Proto je důležité provést kontrolu, pokud se takovéto hodnoty objeví, a zjistit, kde se

stala chyba. [12]

Z hlediska externího využití výsledku hodnocení dodavatelů, by mělo dojít k předání

údajů do rukou dodavatele. Získá tím údaje související nejen s jeho současným postavením a

hodnocením ve společnosti, ale zároveň dostane informace, kde by mělo dojít ke zlepšení.

[12]

Obsah hodnocení by měl být zejména smysluplný a pravdivý. Důležité je použít

přesné informace, aby nedošlo ke zkreslení a možnému nesprávnému vyhodnocení.
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2.5.3 Klasifikace dodavatelů
Společnost pro své fungování potřebuje kvalitní základnu dodavatelů, tedy dodavatele,

kteří jsou a budou schopni plnit její požadavky. Nejedná se však pouze o požadavky

standardní, tedy ty, které se sjednají při uzavírání smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem.

Existuje zde možné riziko vzniku nenadálé situace, kdy bude muset odběratel požadovat

zvláštní dodávku pro svůj chod. K tomu, aby získal tuto dodávku, potřebuje znát možnosti

dodavatelů. Nejedná se pouze o možnosti související s výrobními a technickými prostředky

pro uskutečnění dodávky, ale důležitou roli hraje také ochota dodavatele se přizpůsobit.

S touto oblastí je propojena složka informací. Získání všech možných informací

pomáhá utvářet celistvý pohled o možných dodavatelích. Nejedná se pouze o informace přímo

od nich samotných, ale také informace z jejich okolí související s jejich jednáním s ostatními

odběrateli.

Hodnocení dodavatele je spjato s jeho výkonností. Nejedná se však pouze o jeho

interní výkonnost, která je spjata s činností zásobování, ale související rovněž s celkovou

nabídkou.  Obecné údaje spjaté s image, finanční a kapitálovou základnou či technickou

stránkou, aj. jsou doplněny speciálními fakty a předměty o výkonnosti a schopnosti

dodavatele. Uvedena je i jeho kooperační připravenost a význam, jež připisuje objemu

dodávky pro odběratele. [10]

Zásadní význam pro kvalitu výběrového řízení má zejména počet a druh výběrových

kritérií. Dle Schulteho nemohou být jediným směrodatnými kritérii cena, lhůta či jakost

výrobků. Důležité je přihlížet i k informacím týkajících se dodacích podmínek, spolehlivosti

dodacích lhůt, dodacích kapacit apod. [10]

Příloha č. 1 obsahuje bodové hodnocení dodavatele použité z knihy „Logistika“ od

autora Christophera Schulteho. Na jejím základě je zvoleno schéma hodnocení, se kterým je

možné snadno manipulovat. Dochází ke členění spolehlivosti s ohledem na jakost, lhůty a

dodané množství. K těmto kritériím se dále přidružují stupně plnění.
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„Celkové bodové ocenění, každého dodavatele se získá dvěma způsoby:

 vynásobením bodové hodnoty každého kritéria individuální vahou, stanovenou pro

každé kritérium,

 následným sečtením všech kriteriálních hodnot.“ [10, str. 37]

„Pracovní časy, vynaložené na vyhodnocení a výběr dodavatelů, musí být přiměřené

k poměru mezi ekonomickou efektivností (náklady / užitek) a úspěšností zásobovacího

rozhodování.“ [10, str. 37]

2.6 Určení klíčových dodavatelů
Určení klíčových dodavatelů společnosti je důležité z pohledu péče o tyto dodavatele.

Rozdělení dodavatelů do skupin sestaví přehledný systém, který znázorní důležitost dodávek

od jednotlivých dodavatelů. Pro rozdělení dodavatelů do skupin byla v práci vybrána metoda

ABC.

„Metoda ABC je založena na známém Paretově principu 80:20 (80 % jevů je

ovlivněno 20 % nejvýznamnějších potenciálních příčin). Tento princip vede k selekci

problémů a určení priorit jejich řešení.“ [6, str. 141]

Použití dané metody vychází ze sestupného seřazení položek nakupovaného

sortimentu podle hodnoty obratu a kumulovaných hodnot obratu od počátku posloupnosti.

Stanoví se hranice mezi jednotlivými skupinami A, B a C. [6]

V případě rozdělení dodavatelů podle finančního objemu se jedná o rozdělení na

základě ročního obratu. Údaje jsou zjištěny ze statistik. U nových dodavatelů se vychází ze

zjištění plánované potřeby každého výrobku, popřípadě výrobkové skupiny, kde je obsažena

cena jednotlivých dílů. Tímto se zjistí plánovaný obrat u jednotlivých dodavatelů. Výsledky

se seřadí sestupně dle obratu. Následně dojde k vyjádření důležitosti jednotlivých dodavatelů,

tedy dojde ke znázornění jejich důležitosti. Dojde k uplatnění Paretova pravidla, kdy 20 %

dodavatelů tvoří 80 % objemu nákupu. Existuje řada modifikací, kdy dochází ke změně

procent mezi skupinami. To je ovlivněno velikostí mezi jednotlivými údaji. Zpracování údajů

by se mělo přiblížit situaci v dané společnosti, aby došlo k co nejlepšímu a nejpřehlednějšímu

vyjádření. [12]
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Dodavatele rozdělujeme do tří skupin dle dodávaného objemu:

 A dodavatelé – intenzivní spolupráce a pravidelná péče,

 B dodavatelé – udržování kontaktu při realizaci dodávek, věnována je jim nižší

pozornost, než A dodavatelům,

 C dodavatelé – není jim věnována žádná pozornost, pouze dochází k poptávání. [12]

Do skupiny A dodavatelé spadá přibližně 20 % klíčových dodavatelů, kterých hodnota

dodávek spolu činí více než 80 % celkové hodnoty dodávek. [12]

Skupina označená jako B dodavatelé je složena z přibližně 30 % dodavatelů, kteří

spolu dodali dodávky v přibližné hodnotě 15 % celkových dodávek. [12]

Dodavatelé skupiny C jsou nepravidelně dodávající partneři, kteří nespadají do

předchozích dvou kategorií. Většinou se jedná o dodavatele dodávající nárazově nebo fungují

jako tzv. záloha. Záloha spočívá v rychlé reakci v případě, že dojde k selhání jednoho

z klíčových dodavatelů. Kromě těchto dodávek je nutné udržovat vztah s touto firmou a

aktualizovat již zjištěné informace. Základní součástí je sledování změny u této skupiny. Tyto

informace je možné získat z trhu, od zákazníků nebo jiných dodavatelů, aj. Dalším možným

postupem zjištění změny může být porovnání finančních výkazů s předešlým obdobím.

Dodávky s touto skupinou jsou realizovány většinou na základě vystavených objednávek. [12]
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3 Analýza současného stavu řízení dodavatelů
Analýza současného stavu řízení dodavatelů popisuje současný stav ve společnosti.

Zpracována je právní charakteristika, organizační struktura společnosti, vývoj zisku, tržeb,

zásob, atd. Dále je popsáno hodnocení a výběr dodavatelů, který funguje u společnosti MAT,

s. r. o. Cílem této kapitoly je přiblížit a názorně předvést charakteristiku společnosti a ukázat,

jakým způsobem společnost pracuje se svými dodavateli. Zároveň dojde k přiblížení

hodnocení dodavatelů společnosti.

3.1 Charakteristika společnosti
V této části práce je popsán podnik, jehož údaje byly využity pro zpracování

diplomové práce. Přáním společnosti bylo zůstat v anonymitě z důvodu zachování svých

interních údajů před možným zneužitím konkurenčními společnostmi, které se pohybují na

trhu. Proto je společnost označena pod pracovním názvem MAT. Ze stejného důvodu nejsou

v práci jmenováni ani dodavatelé, ale jsou označeni příslušným kódem.

Právní vymezení společnosti

Společnost MAT sídlí na území Moravskoslezského kraje. Právní forma společnosti je

společnost s ručením omezeným. Založena byla v 60. letech minulého století jako divize pro

zpracování plastu pro zahraniční firmu. Základní kapitál má dle Obchodního rejstříku hodnotu

více než 800 000 000 Kč. V roce 2009 jí byly uděleny certifikáty normy ISO/TS 16949:2008

a ISO 14001:2004.

Ve společnosti také probíhá výzkum a vývoj zabývající se vývojem nových

technologií a metod, které se co nejblíže přizpůsobí požadavkům zákazníků. Díky úspěšnému

vývoji svých postupů se stala známou a uznávanou firmou ve svém oboru. Podle Obchodního

rejstříku je předmětem činnosti:

 výroba elektrických součástek,

 výroba plastových výrobků,

 výroba pryžových výrobků,

 výroba a oprava elektrických strojů,

 výroba a oprava elektrických přístrojů a zařízení.
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Dochází k výrobě nejen součástek k automobilům, ale zároveň je zde také zabezpečen

výborný servis, kvalitní výrobky a moderní technologie. Pracuje se na třísměnný

osmihodinový provoz. Další činností je provozování velkoobchodu.

Předností společnosti jsou také investice, které vkládá do svého výzkumného

programu, kde se snaží podporovat zejména produkci ekologicky nezávadných produktů a

podporovat jejich rozšíření do dalších oblastí. Ekologický program je pevně nastaven a je

jedním ze základních cílů společnosti.

Ve společnosti MAT, s. r. o. je organizační struktura v čele s prezidentem společnosti,

která je dále podrobně znázorněna na následujícím obrázku 3.1.

Obrázek 3.1: Organizační struktura společnosti

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací ze společnosti MAT
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3.2 Ekonomické informace o podniku
V letech ovlivněných krizí 2007 a 2008 společnost byla ve ztrátě. Avšak od roku 2009

došlo k postupnému nárůstu zisku díky rostoucímu zájmu o produkty společnosti. V roce

2011 zisk opět poklesl. Tržby společnosti zaznamenaly postupný růst, který dosáhl nejvyšší

hodnoty v roce 2011, kdy se dostaly na hodnotu 2 317 838 tis. Kč. Tento růst byl způsoben

novými dodávkami pro společnosti Hyundai a Kia. Vývoj zisku i tržeb je znázorněn

v následujícím grafu 3.1.

Graf 3.1: Vývoj čistého zisku a tržeb

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací ze společnosti MAT

Zaměstnanci
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počet byl v roce 2007, kdy společnost měla 150 zaměstnanců. Postupně docházelo k jejich

nárůstu, kdy v roce 2008 činil počet zaměstnanců 335, v roce 2009 bylo ve společnosti 515

zaměstnanců a v roce 2010 748 zaměstnanců. V posledním sledovaném roce 2011 bylo ve

společnosti 760 zaměstnanců. Vývoj počtu zaměstnanců je znázorněn v následujícím grafu

3.2.
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Graf 3.2: Počet zaměstnanců

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací ze společnosti MAT

Aktiva a zásoby
Aktiva společnosti se projevovaly postupným nárůstem, kdy ve společnosti docházelo

k rozšiřování výroby, která byla podporována novými výrobními zařízeními stejně jako

prostory pro jejich umístění. Zásoby ve společnosti měly ve sledovaném období let

2007 – 2008 rostoucí trend. Ve velikosti zásob docházelo k postupnému nárůstu, který byl

mírně utlumen v roce 2009. V roce 2010 však opět došlo k nárůstu zásob, který byl snížen

v roce 2011. Změna stavu zásob je ovlivněna množstvím zadaných objednávek. Ve

společnosti je udržovaná určitá stálá hladina zásob, aby byly pokryty výrobní procesy. Vývoj

výšky aktiv a zásob je znázorněn v grafu 3.3.
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Graf 3.3: Výška aktiv a zásob společnosti

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací ze společnosti MAT

Počet dodavatelů

Počet dodavatelů ve sledovaném období také rostl. Jedná se o počet všech společností,

které se podílejí na dodavatelské činnosti firmy MAT. Od roku 2007, kdy byl počet

dodavatelů 160, došlo k postupnému nárůstu. Nejvyšší počet dodavatelů byl v roce 2011, kdy

dosahoval hodnoty 476. Následující vývoj je v grafu 3.4.

Graf 3.4: Vývoj počtu dodavatelů

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací ze společnosti MAT
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3.3 Řízení nákupu
Vnitřní směrnice společnosti zabývající se řízením nákupu přesně stanovuje činnosti a

procesy, aby byl zajištěn plynulý chod podniku. Rozdělena je do 5 skupin:

 Skupina 1 – suroviny, díly, materiál pro výrobu,

 Skupina 2 – elektronika, IT, komunikační zařízení,

 Skupina 3 – administrativa,

 Skupina 4 – ruční nářadí, inventář, stroje, náhradní díly,

 Skupina 5 – externí služby.

Tyto skupiny jsou dále rozebírány a popsány tak, aby zajistily procesy řízení

infrastruktury, plánování výroby a nakupování v organizaci. Diplomová práce je zaměřena na

Skupinu 1, která se týká surovin, dílů a materiálu souvisejících s výrobou. Jedná se tedy o

přímý materiál, který je dodáván do společnosti.

Počet dodavatelů dodávajících do Skupiny 1, tedy skupiny zabývající se surovinami,

díly a materiálem pro výrobu, v roce 2010 činil 19 dodavatelů. V roce 2011 došlo k navýšení

počtu dodavatelů na 22.

Ve směrnici jsou pro jednotlivé skupiny stanoveny používané dokumenty, specifické

požadavky pro nákup a hodnocení dodavatele a samozřejmě také žadatel a nakupující. Pro

Skupinu 1 se používají dokumenty týkající se informací o stavu skladu, Request For Decision,

Purchase order a dodací listy. Specifické požadavky pro nákup jsou:

 schválení zákazníkem,

 shoda s charakterem produktu (kvalita),

 dodací doba,

 cena.

3.4 Výběr nového dodavatele
Hledání nového dodavatele je komplikovanou činností. Nejprve se sestaví seznam

potenciálních dodavatelů, kteří by dokázali splnit požadavky společnosti. Splnění těchto

požadavků se zjišťuje na základě stavu uvnitř společnosti, tedy zda společnost má potřebné

prostředky, a dále zdali je schopna zajistit požadovanou kvalitu v určitém množství a zejména

v čase. Toto se zjišťuje na základě výpisu o strojovém parku potenciálních dodavatelů, o který
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společnost zažádá. Na základě vyhodnocení dat souvisejících se strojovým parkem, dochází

k výběru vhodných kandidátů, kteří poté předloží své cenové podmínky. Nejvíce hodnoceným

faktorem však zůstávají peníze, tedy náklady, které společnosti vzniknou s možným novým

dodavatelem. Preferováni jsou dodavatelé, kteří nabídnou nejvhodnější cenové podmínky. Do

těchto podmínek se musí započítat i náklady na dopravu. Postup výběru dodavatele je

znázorněn v příloze č. 2 ve vývojovém diagramu nákupu, který byl zpracován na základě

informací poskytnutých společností MAT.

Vývojový diagram nákupu začíná zasláním požadavku odběrateli, který posílá

společnost potenciálním dodavatelům. Po zaslání přichází fáze průzkumu, ve které dojde ke

kontrole, zda je dodavatel schopen splnit požadavky, které společnost vyžaduje. V případě, že

dodavatel splňuje dané požadavky je připravena objednávka. Vypracovávají se návrhy

kupních smluv, které se v dalším kroku po schválení požadavků z obou stran podepisují.

Dochází k plnění dodávky, jež je kontrolována společností nejen z pohledu množství a

správnosti, ale také z pohledu kvality. Pokud dodávka splní všechny podmínky, přichází na

řadu její příjem a uskladnění. Dále dochází k přebírání faktur a následuje hodnocení

dodavatele. V případě, že dodavatel splnil všechny podmínky a nevyskytly se žádné důvody,

proč by měl být nahrazen jiným dodavatelem, je zařazen do stávající dodavatelské základny

společnosti.

Objednávání

Proces objednávání má stanovený jasný řád. K objednávání dochází v případě, že ve

skladech klesla zásoba daného materiálu na objednací hladinu. V potaz se musí brát nejen

doba, kterou dodávka stráví na cestě, zejména v případě vzdálenějších dodavatelů, ale také

možné nenadálé okolnosti, které se mohou vyskytnout. Vyskytnutím těchto okolností pak

dojde k neočekávanému zpoždění, které může negativně zapůsobit na chod společnosti.

Oddělení kvality v podniku se stará o zajišťování kvality dodávek. To spočívá nejen

v kontrole shody všech výrobků s požadavky zákazníků, ale zároveň dochází ke kontrole

příslušných dokumentů a materiálů. Nejčastěji se opakující chyba se objevuje v barevném

provedení daných dílů. Jelikož dochází k neustálým změnám barev vozidel a škála barev se

rozšiřuje, je nutné dbát na jejich správné namíchání. Při dodání se provádí nejprve kontrola

vstupní dokumentace, tedy zda je správně vyplněna. Poté následuje kontrola shody mezi

dokumentací a fyzickou dodávkou. Pokud je vše v pořádku, pokračuje se kontrolou
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jednotlivých částí dodávky. Po provedení kontroly se přesouvají dodávky na jednotlivá

pracoviště, kde dochází k jejich další kontrole a zpracování.

3.5 Hodnocení dodavatelů
Proces hodnocení dodavatelů probíhá ve firmě minimálně 1x za rok. Častější

hodnocení je spojeno buď se vznikem opakujících se problémů, nebo k němu dochází

v případě, že dochází ke změně pracovních postupů a je tedy nutné provést nové ohodnocení

daného dodavatele. Pro hodnocení dodavatelů se využívá systém stanovený v interních

dokladech společnosti. Zejména se jedná o interní směrnici pro řízení nákupu.

Dělení dodavatelů ve společnosti:

 auditovaní,

 neauditovaní.

Dochází k dělení dodavatelů na auditované a neauditované. Rozhodnutí o provedení

auditu se odvíjí od vzdálenosti a zejména od jejich spolehlivosti. Vzdálenost je problémovým

faktorem, jelikož provádět audit ve společnosti sídlící ve vzdálené zemi je nemožné z důvodu

technické a ekonomické náročnosti. Způsob řízení firmy je odlišný nejen ve vedení

společnosti, ale také ve zpracování dokumentace.

3.5.1 Auditovaní dodavatelé
Auditovaní dodavatelé jsou v současné době 4 z celkového počtu 22. Jedná se o

dodavatele sídlící v blízkosti sídla firmy. Největším problémem u těchto 4 dodavatelů je

neustále se opakující neshody a nesplněné požadavky.

Audit je také prováděn u společností, které fungují na základě outsourcingu. Jedná se

o společnosti, kterým byly poskytnuty pracovní prostředky jako stroje, nářadí, atd. k tomu,

aby vykonávaly určitou činnost. Z důvodu, že společnost poskytuje své zařízení, je tedy

prováděna kontrola formou auditu. Tímto způsobem dochází k dozoru, zda společnost může

splnit požadavky outsourcingu a zároveň nedojde k poškození zapůjčeného zařízení.
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U auditovaných dodavatelů se hodnotí výsledky auditu, které jsou na základě

stanoveného bodového ohodnocení. Bodové ohodnocení se týká přidělení bodů, jež jsou

přiděleny na základě výsledků auditu.

Nejlépe hodnocení dodavatelé, a tedy i schválení, získávají 7 a více bodů. Pokud

dodavatel získá více než 10 bodů, získává motivační bonus. V případě, že dodavatel získá

2 – 7 bodů je pořád přípustný, a však pouze s dohledem. Pokud dodavatel získá méně než

2 body, dostává se do kategorie neschválený, a tudíž spolupráce s ním bude ukončena.

3.5.2 Neauditovaní dodavatelé
Kritéria hodnocení neauditovaných dodavatelů jsou také obodována a na základě

těchto bodů dochází k zařazení dodavatele do příslušné kategorie.

Kritéria pro neauditované dodavatele jsou:

 termín dodání,

 jedinečnost nabídky,

 cena (v rámci konkurence),

 vstřícnost,

 kvalita dle vstupních standardů a specifických požadavků,

 přístup k reklamacím,

 dodržování legislativních požadavků,

 stabilita organizace na trhu,

 přístup k životnímu prostředí.

K jednotlivým kritériím jsou dále přiřazovány body, které jsou buď 0, 3 nebo 5.

Význam jednotlivých hodnotících úrovní je znázorněn v následující tabulce 3.1:



35

Tabulka 3.1: Hodnotící úrovně pro hodnocení dodavatelů ve společnosti MAT

Kritérium 0 Výborná 3 Dobrá 5 Velmi nízká

Termín dodání Dodáno přesně v termínu Nedodržen termín, rozdíl do
5 dnů Termín nelze určit

Jedinečnost nabídky Produkt nabízí pouze tento
dodavatel

Podmínky produktu jsou u
tohoto dodavatele velmi

výhodné

Produkt je v běžné nabídce
jiných firem

Cena (v rámci konkurence) Individuální pro nás,
možnost slev

Cena je srovnatelná s
konkurencí

Cena je podstatně vyšší než u
konkurence

Vstřícnost Aktivní přístup, rychlá
reakce na změny

Aktivní přístup, malé průtahy
při změnách

Negativní přístup, nemožnost
změn

Kvalita dle vstupních
standardů a specifických
požadavků nebo
spolehlivost zařízení

Výborná, bez výhrad Max 5 výhrad ze strany
organizace

Více jak 5 výhrad, časté
poruchy u zákazníka

Přístup k reklamacím Bez reklamací Max. 3 reklamace, vyřešena
rychle a zodpovědně

Více jak 3 reklamace,
neodborný přístup, průtahy

Dodržování legislativních
požadavků Bez výhrad

Občasné nedodržení
obecných zásad ochrany ŽP,

ale dodržování legislativy

Hrubé porušování obecných
zásad ochrany ŽP nebo

nedodržování legislativy

Stabilita organizace na
trhu

Systém řízení zaručuje
dlouhodobou stabilitu

Existuje nekoordinovaný
systém řízení, hrozí výkyvy

ve stabilitě

Dodavatel není schopen
zaručit stabilitu na trhu

Přístup k životnímu
prostředí

Dodavatel má certifikovaný
systém dle ISO 14001, při

svých činnostech nezpůsobil
žádnou havárii či

mimořádnou událost.

Dodavatel má procesy k
ochraně životního prostředí,

při svých činnostech
nezpůsobil havárii.

Dodavatel nemá řízen systém
EMS. Dodavatel způsobil

havárii nebo více
mimořádných událostí.

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací ze společnosti MAT

Na základě přidělení jednotlivých bodů ke každému kritériu dojde k jejich následnému

sečtení. Poté bude vyhodnocení jednotlivých dodavatelů. Zjištěním celkového počtu bodů

pomáhá určit kategorii, ve které bude dodavatel zařazen.

Kritéria, která společnost užívá, jsou obsáhlá a zasahují do oblastí, které společnost

MAT pokládá za důležité pro hodnocení svých dodavatelů. Stanovení jednotlivých kritérií je

však pouze začátkem pro hodnotící systém. Následuje vyhodnocení, díky němuž jsou
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dodavatelé rozděleni do skupin. Rozdělení do skupin je prováděno na základě bodového

ohodnocení. Poté následuje jejich rozdělení a pozornost bude věnována jednotlivým kritériím.

Současný struktura hodnocení dodavatelů se soustřeďuje na dělení dodavatelů na

auditované a neauditované. V případě auditovaných dodavatelů se jedná o bodové ohodnocení

výsledků auditu, které je nastaveno podle vnitřní směrnice společnosti.

V případě těchto používaných kritérií se projevují nedostatky v objektivitě hodnocení,

jelikož se jedná o hodnocení nepodložené určitým způsobem výpočtu, ale pouze o hodnocení

na základě zkušeností a odhadu dosavadní spolupráce s dodavatelem. Z důvodu nepodložení

hodnocení dodavatelů číselnými údaji dochází k nahodilému sestavování bodů, které nejsou

objektivně přidělovány a dochází zde k nesrovnalostem ve způsobu následného

vyhodnocování. Systém hodnocení je založen na přidělování bodů v bodovací škále:

 0 = výborná,

 3 = dobrá,

 5 = velmi nízká.

Po přidělení bodů do všech kritérií dojde k sečtení výsledků u jednotlivých dodavatelů

a na základě tohoto výsledku je dále dodavatel zařazen do příslušné skupiny, která je

rozdělena:

 A = schválený,

 B = přípustný s dohledem,

 C = neschválený.

Tímto způsobem tedy dojde k rozdělení dodavatelů do příslušné skupiny. Proces mezi

dodavatelskou firmou a společností MAT pokračuje dále. U dodavatelů zařazených ve

skupině A není důvod zkoumat nebo dále pravidelně kontrolovat dodávky, tudíž se provádí

pouze namátková kontrola. U dodavatelů zařazených ve skupině B je důležitá větší kontrola

jejich činnosti, jelikož nedosáhli výborného ohodnocení a je možné, že u nich dojde

k určitému selhání. Dodavatelé skupiny C jsou neschváleni, tudíž pokud u nich nedojde

k nápravě v nejbližším možném termínu je spolupráce s nimi ukončena a společnost hledá

nového dodavatele, který by byl schopen uspokojit její požadavky.
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3.6 Výsledky hodnocení dodavatelů
V této části dojde k popsání nejčastějších chyb, nesrovnalostí a problémů, které se ve

společnosti vyskytují ve spojení s dodavateli a jejich dodávkami.

Problémy se občas vyskytují u všech dodavatelů. Nejčastěji se jedná o nesrovnalosti

v dokumentaci, kdy jsou například zaslané jiné produkty než ty, které se vyskytují v přidělené

dokumentaci. Špatné označení vede nejen ke vzniku zmatků, ale také zbytečně prodlužuje

proces dodání. Nečekané časové prostoje vedou k pozastavení výroby do doby, než se

problém podaří vyřešit. Tak vznikají zbytečné náklady, které podnik musí řešit.

Dalším opakujícím se problémem jsou dodávky se špatnými produkty. Zde se řadí

nejen produkty neshodné s požadavky na kvalitu, ale také dodávky s výrobky, které nebyly

objednány. V případě, že se jedná o nekvalitní dodávku, je nutné domluvit se s dodavatelem

na její nápravě. Náprava může spočívat buď v okamžité výměně tzv. kus za kus, finanční

kompenzaci nebo může probíhat formou odpočtu. Stanovení dané možnosti, kterou podnik

použije pro řešení této situace, je závislé na spolupráci s dodavatelem, tedy na zkušenostech a

vztazích mezi nimi. U některých dodavatelů je efektivnější okamžitá výměna kus za kus, jinde

se preferuje finanční kompenzace. V případě, že není možné se s dodavatelem dohodnout a

problémy se neustále opakují, společnost navýší penalizace nebo s ním ukončí spolupráci.

Poté musí společnost opět projít procesem výběru nového dodavatele, aby pokryla mezeru,

která vznikla díky ukončení spolupráce s nekvalitním dodavatelem.

Méně častým problémem, který se však také občas vyskytuje, je špatné zabalení

produktů. I když zásilka odejde v kvalitním stavu, tedy bez vad, dochází během cesty

k otřesům a pohybům, díky nimž dorazí tato zásilka poškozená. Zabezpečení bezpečné

přepravy vede ke snížení rizika vzniku zbytečných nákladů, jelikož díly, které by byly

dovezeny poškozeny nelze použít ve výrobě. Dochází k prodražování a prodlužování

časových intervalů a opět je chod společnosti negativně ovlivněn.

Ve společnosti MAT, s. r. o. se také často vyskytují změny ve výrobních programech,

které s sebou přinášejí změny dodávek. Tyto změny probíhají často mezi směnami, tudíž musí

být společnost připravena na ně reagovat. Není možné, aby zvrat ve výrobě nějak narušil její

chod, tzn., že společnost by měla udržovat určitou skladovou zásobu a být schopna na tento
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obrat reagovat. Problém nastává ve chvíli, kdy nejsou k dispozici správné součásti. Pak se

musí čekat na dodávku od dodavatele, aby bylo možné pokrýt nastalou změnu situace ve

výrobě. Se vznikem těchto nenadálých požadavků společnost počítá, a proto existuje určitá

zásoba na skladě, která zajistí plynulý provoz.

3.6.1 Výsledky hodnocení u jednotlivých dodavatelů
Představeny budou individuální problémy, jež se vyskytují s konkrétními dodavateli.

Určité problémy se občas vyskytují u všech dodavatelů, zde jsou představeny právě ty, které

se nejčastěji vyskytují, a zatím je nebylo možné odstranit. Neodstranitelné jsou z důvodu

neochoty dodávajících společností.

Problémy s auditovanými dodavateli

Auditovaní dodavatelé společnosti jsou z celkového počtu dodavatelů 22 jen 4. Tito

dodavatelé jsou pod kódovým označením Dodavatel A, B, D a H. Jedná se o dodavatele, kteří

sídlí blízko společnosti a nebyl tudíž problém audit provést v rámci zamezení vzniklých

nesrovnalostí během jejich dodávek do společnosti MAT.

Při uzavírání smluv dochází k předběžnému monitorování situace u potenciálního

dodavatele, tedy jaké prostředky vlastní a které jsou mu k dispozici. Pro spolupráci

s dodavatelem je nutné, aby byl vlastníkem certifikátu norem ISO. Kromě společnosti

Dodavatel A jsou ostatní dodavatelé držiteli certifikátu ISO 9001. V případě tohoto

dodavatele se jedná o udělení jiného certifikátu, tedy pouze normy řady ISO 14001. Tento

dodavatel již zažádal o udělení certifikátu ISO 9001, avšak zatím mu nebyl udělen.

Další problémy související s auditovanými dodavateli se vyskytují v omezené míře.

Občas dojde k odeslání špatné zásilky nebo zásilky, která je chybně označená. Jinak se

problémy ještě objevují v kvalitě a druhu barev součástí, kdy dochází k malým, ale znatelným

barevným výkyvům.

Konkrétní problémy u neauditovaných dodavatelů

Termín dodání je prvním kritériem, které je hodnoceno v případě hodnocení

dodavatelů společnosti MAT. V této otázce dodavatelské spolehlivosti se však nedá hodnotit

dodávání ve dnech u všech dodavatelů. Dochází zde totiž k situaci, kdy někteří dodavatelé
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dodávají vícekrát za den. Tito jsou pod kódem Dodavatel K a Dodavatel L. Je tedy nutné

upravit systém hodnocení, aby pokryl i dodávky, které dochází v různých časových

horizontech. Avšak nejen u dodavatelů, kteří dodávají vícekrát za den, vznikají problémy. U

ostatních dodavatelů dochází k nepřesnému času dodání, který se pohybuje v intervalech

několika hodin. Rozdíl v dodání 2 a více hodin se stává běžnou situací, se kterou se již u

odběratele počítá. U dodavatelů, kteří jsou více vzdáleni, jsou často problémy neovlivnitelné,

jelikož se jedná o ztráty vzniklé během cesty, které nelze ovlivnit. V současné době není

stanoven žádný postih, který by například penalizoval jednotlivé dodavatele podle zpoždění

v dodávkách.

Dalším kritériem, které se hodnotí u dodavatele, je jedinečnost nabídky. V tomto

případě dochází ke stanovení unikátnosti nabídky u jednotlivých dodavatelů. V současné době

si dodavatelé zakládají na své nabídce, kterou se snaží bedlivě hlídat a vylepšovat, aby jim

zajistila místo na trhu v neustále probíhajících konkurenčních bojích na trhu.

Disciplína v cenách je další kritérium, které se využívá pro hodnocení. Jedná se však

pouze o pomocné kritérium, jelikož ceny se závazně stanovují již při uzavírání smluv mezi

dodavatelem a odběratelem a během transakce nedochází k jejich změnám. Ke změně ceny

dochází pouze v případě, že zákazník dá impuls k tomu, aby k ní došlo, což ale poté musí

projít schválením managementu společnosti.  Občas se stane, že dojde ke změně ceny v rámci

nárůstu nákladů u dodavatele, v tom případě dojde ke konzultaci s příslušným orgánem

společnosti, který rozhodne o navýšení ceny, které se promítne do navýšení ceny u prodeje

zboží zákazníkovi. Impuls změny ceny od zákazníka nebo od dodavatele se objevuje zcela

výjimečně, preferována je situace předem jasně stanovených cen, již při uzavírání spolupráce.

Dalším hodnoceným kritériem je v současné době vstřícnost. Zde se projevuje ochota

dodavatele reagovat na přání odběratelské společnosti. V úvahu jsou vzata jeho kritéria

spolehlivosti a flexibility. V případě dodavatelské spolehlivosti a flexibility, se nedostatky

vyskytují u dodavatele pod kódem Dodavatel O. Tento dodavatel má v dané oblasti pomalé

reakce, díky nimž dochází ke vzniku problémů, které zbytečně prodlužují a komplikují řešení

nastalé situace, která by za předpokladu jeho kvalitní spolupráce vůbec nevznikla.

Kvalita dle vstupních standardů a specifických požadavků se řadí k dalším kritériím,

podle kterých se hodnotí skupina dodavatelů společnosti MAT. Kvalita a spolehlivost
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produktů je jedním ze základních kritérií, které se jako jedno z nejčastěji využívaných

používá pro hodnocení dodavatelů. Dodavatel T neprovádí maximální plnění tohoto kritéria.

Výkyvy se projevují nejen v neshodách dle stanovených požadavků od zákazníka, ale také se

projevují další nedostatky v oblasti kvality, které ovlivňují celkovou jakost produktu.

Přístup k reklamacím je vesměs u všech dodavatelů pozitivní. Reklamace jsou

uznávány a nahrazovány buď způsobem kus za kus anebo finanční kompenzací. Tedy

neexistuje vážnější problém, díky němuž by nedošlo k vyřízení této vzniklé situace.

Dodavatel A má problémy i přesto, že u něj byl proveden audit a je tedy vedený jako

auditovaný. Hlavní problémy vznikají v komunikaci a prodlužování procesu reklamování a

nahrazování vadných dodávek.

Dodržování legislativních požadavků je jednou z dalších základních podmínek, které

jsou hodnoceny u jednotlivých dodavatelů. Společnost MAT neuzavírá smlouvy s dodavateli,

u nichž dochází k nedodržování předpisů. Podmínka dodržovat legislativní předpisy je jedním

ze stěžejních bodů, jež obsahuje smlouva. Pokud se objeví dodavatel, který poruší právní řád,

dojde k okamžitému ukončení spolupráce, jelikož tímto jednáním porušuje zásadně podmínky

smlouvy, ale také poškozuje svoji společnost a její čímž také ohrožuje dobré jméno

společnosti MAT. Jedním ze základních pravidel společnosti je dodržování zákonných

předpisů a nařízení, což vyžaduje také u svých dodavatelů.

Stabilita organizace na trhu hodnotí postavení společnosti z pohledu vzniku rizika

nenadálých okolností, které by zapříčinily její zánik a následný vznik nedostatku dodávek od

tohoto konkrétního dodavatele.

Přístup k životnímu prostředí je dalším ze souboru kritérií, která jsou hodnocena. Na

ekologickou stránku podnikání jsou kladeny čím dál větší nároky, jelikož dochází

k neustálému růstu popularity téma ekologie. Preferováno je ekologické chování, které šetří

životní prostředí. v případě hodnocení postoje společností k ekologii, jsou dodavatelé

společnosti hodnoceni výborně. Výjimkou jsou však ti označeni jako Dodavatel G a

Dodavatel T. U těchto dodavatelů se vyskytují určité rezervy v oblasti ekologie, které je

možné v budoucnu odstranit a dostat se tak k hodnocení výbornému v tomto konkrétním

kritériu. V oblasti ekologie společnost MAT dbá na dodržování nastavených předpisů a

nařízení. Proto stejný postoj vyžaduje i od svých dodavatelů.
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3.7 Určení klíčových dodavatelů
Ve společnosti je 22 dodavatelů, kteří byli hodnoceni za sledované období, tedy rok

2011. Dle poskytnutých údajů ze společnosti MAT byla zpracována ABC analýza. Celková

suma všech dodávek činila 182 361 250 Kč. V následující tabulce jsou znázorněni všichni

dodavatelé společnosti, u kterých je uvedena suma celkových dodávek. V dalším sloupci jsou

uvedeny jejich jednotlivé podíly na dodávkách v procentním vyjádření. Následuje vyjádření

kumulovaného podílu a podílu na položkách. Tabulka je doplněna kumulovaným podílem na

položkách a v posledním sloupci jsou zařazeny skupiny, do nichž byli jednotliví dodavatelé

zařazeni na základě výsledků tabulky.

Tabulka 3.2: Určení klíčových dodavatelů pomocí ABC analýzy

Dodavatel Suma
Podíl na

dodávkách

Kumulovaný

podíl

Podíl na

položkách

Kumulovaný

podíl na

položkách

Skupina

Dodavatel Y 77 775 000 42,65% 42,65% 4,55% 4,55% A
Dodavatel R 25 250 000 13,85% 56,50% 4,55% 9,09% A
Dodavatel D 14 360 000 7,87% 64,37% 4,55% 13,64% A
Dodavatel K 11 272 500 6,18% 70,55% 4,55% 18,18% A
Dodavatel T 8 085 000 4,43% 74,98% 4,55% 22,73% A
Dodavatel P 8 010 000 4,39% 79,38% 4,55% 27,27% A
Dodavatel J 5 992 500 3,29% 82,66% 4,55% 31,82% B
Dodavatel H 5 665 000 3,11% 85,77% 4,55% 36,36% B
Dodavatel E 4 980 000 2,73% 88,50% 4,55% 40,91% B
Dodavatel A 3 906 250 2,14% 90,64% 4,55% 45,45% B
Dodavatel U 3 552 500 1,95% 92,59% 4,55% 50,00% B
Dodavatel L 2 895 000 1,59% 94,18% 4,55% 54,55% B
Dodavatel O 2 827 500 1,55% 95,73% 4,55% 59,09% B
Dodavatel V 1 470 000 0,81% 96,53% 4,55% 63,64% C
Dodavatel S 1 457 500 0,80% 97,33% 4,55% 68,18% C
Dodavatel B 1 387 500 0,76% 98,09% 4,55% 72,73% C
Dodavatel C 1 362 500 0,75% 98,84% 4,55% 77,27% C
Dodavatel I 1 210 000 0,66% 99,51% 4,55% 81,82% C
Dodavatel M 640 000 0,35% 99,86% 4,55% 86,36% C
Dodavatel F 100 000 0,05% 99,91% 4,55% 90,91% C
Dodavatel N 100 000 0,05% 99,97% 4,55% 95,45% C
Dodavatel G 62 500 0,03% 100,00% 4,55% 100,00% C

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací ze společnosti MAT
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Na základě údajů zjištěných z předchozí tabulky došlo k roztřídění dodavatelů do

jednotlivých skupin A, B a C. Počet dodavatelů zařazených do skupiny A byl 6. Dodavatelé

skupiny A dodali dodávky podílející se na hodnotě z 80 %, naproti tomu, že spolu tvoři jen

27 % všech dodavatelů. Skupina B obsahovala 7 dodavatelů, kteří spolu dodali 15 % hodnoty

dodávek. V poslední skupině C bylo zbývajících 9 dodavatelů, kteří dodali jen 5 %.
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4 Návrhy zlepšení systému dodavatelského

managementu
V této části práce jsou představeny nová kritéria hodnocení dodavatelů, která by měla

odstranit subjektivní hodnocení kritérií stávajících. Sestavení nového systému kritérií je za

pomoci literatury VDA 2 a VDA 6, které poskytují několik druhů kritérií vhodných pro

použití v společnosti zabývající se automobilovým průmyslem.

Navrhnutý systém hodnocení dodavatelů je sestaven podle literatury VDA 2. V nové

struktuře hodnocení jsou obsaženy oblasti, v nichž by mohlo dojít k určitým nesrovnalostem,

které by negativně zapůsobily na chod společnosti. Nová struktura hodnocení je zaměřena

zejména na předcházení vzniku těchto nesrovnalostí a zároveň by měla sloužit jako pomůcka

pro neustálé zlepšování tohoto procesu.

Kritéria budou popsána společně s postupem jejich výpočtu. Dále budou uvedeny

výsledky u jednotlivých dodavatelů, které budou obodovány podle příslušné bodové stupnice.

Dojde k vyhodnocení jednotlivých dodavatelů na základě bodů získaných u každého kritéria.

Uvedou se celkově získané body a dojde k rozdělení dodavatelů do skupin podle počtu

celkem získaných bodů.

4.1 Návrh nových kritérií hodnocení dodavatelů
Nynější kritéria hodnocení dodavatelů mají několik nedostatků. Mezi nejzávažnější

nedostatky patří:

 subjektivní hodnocení,

 nepokrytí některých důležitých oblastí v dodavatelských vztazích,

 malý rozsah stupnice hodnocení.

Pro společnost byla vybrána nová kritéria pro hodnocení dodavatelů z literatury

VDA 2 – Management jakosti v automobilovém průmyslu, Zabezpečování kvality dodávek.

Kritéria doplnila nebo nahradila ta stávající, která byla užívaná ve společnosti. Literatura byla

zvolena proto, že se přímo zabývá managementem jakosti v daném průmyslu. Jelikož se

společnost MAT zabývá automobilovým průmyslem, jedná se o vhodný nástroj pro určení

nových kritérií. Informace uvedené v této knize jsou sestaveny na základě zkušeností
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získaných během vývoje automobilového průmyslu u různých společností zabývajících se

tímto odvětvím.

Zvolení nových kritérií do systému hodnocení dodavatelů má za cíl objektivně

stanovit podmínky přidělování bodů pro jednotlivé dodavatele. Zavedením jasných postupů

výpočtu by měla být zabezpečena objektivita, která by zajistila nestranný pohled na

dodavatele. Tím je odstraněno zkreslení způsobené subjektivním hodnocením a přístupem

k jednotlivým dodavatelům. Veškeré výsledky hodnocení jsou podloženy číselnými údaji,

které se dají zpětně vyhledat a zároveň i verifikovat. Struktura hodnocení dodavatelů je

navržena tak, aby zvolená kritéria byla využitelná pro hodnocení všech dodavatelů

společnosti.

Stejně jako kritéria hodnocení dodavatelů, i bodovací stupnice byla v návrhu změněna.

V současné době existuje tří bodová stupnice, která se v podniku používá. Nahrazena byla

pětistupňovou, jež je propracovanější a dokáže přesněji hodnotit dodavatele než stávající

třístupňová stupnice.

Mezi nová kritéria související s hodnocením procesu dodavatelů ve společnosti byly

vybrány tyto:

 disciplína v termínech,

 cena vzhledem ke konkurenci,

 komunikace (spolupráce),

 kvalita výrobku,

 reakce na reklamace,

 certifikace od certifikačních orgánů,

 přístup k životnímu prostředí,

 vzorkování.

Jednotlivá kritéria jsou dále rozvedena z pohledu důležitosti, postupů výpočtu a

měrných jednotek.

U kritérií disciplína v termínech, komunikace (spolupráce), reakce na reklamace a

kvalita výrobku je použito hodnocení v rámci procentního vyjádření jednotlivých zjištěných
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hodnot. Pro rozdělení bodového ohodnocení je využita procentní stupnice, která byla

sestavena po dohodě s oddělením nákupu společnosti MAT:

 5 = 100 – 90 %

 4 = 89 – 80%

 3 = 79 – 70 %

 2 = 69 – 60 %

 1 = 59 – 0 %

Stupnice hodnocení, která byla použita při bodování kritéria cena vzhledem ke

konkurenci:

 1 = nadprůměrná

 3 = průměrná

 5 = podprůměrná

Pro kritéria certifikace od certifikačního úřadu, přístup k životnímu prostředí a

vzorkování byla zvolena tato stupnice hodnocení:

 1 = Ano

 0 = Ne

Disciplína v termínech
Kritérium disciplína v termínech je důležité z hlediska zabezpečení plynulého chodu

výroby společnosti. V tomto případě užití kritéria byl použit postup výpočtu jako poměr mezi

dodávkami, které přišly na čas a celkovými dodávkami. Důležitým faktorem bylo, zda byla

dodávka doručena ve stanoveném termínu podle podmínek určených ve smlouvě mezi

dodavatelem a odběratelem. Zkoumaným obdobím byl rok 2011. Výsledkem tohoto postupu

je procentní vyjádření počtu dodávek, které přišly na čas, čímž splnily daný termín. Díky

tomuto kritériu lze určit, u kterých dodavatelů dochází k nedodržování času dodání a kde se

tudíž může objevit ohrožení, které by způsobilo ovlivnění plynulosti výrobního toku

z materiální stránky. Určení daného kritéria u jednotlivých dodavatelů je znázorněno v tabulce

4.1:
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Tabulka 4.1: Disciplína v termínech

Dodavatel Počet dodávek,
které přišly na čas Dodávky celkově Včasnost (%) Bodové ohodnocení

Dodavatel S 2 3 66,67% 2
Dodavatel E 20 25 80,00% 4
Dodavatel J 7 8 87,50% 4
Dodavatel D 90 100 90,00% 5
Dodavatel A 55 60 91,67% 5
Dodavatel O 23 25 92,00% 5
Dodavatel F 14 15 93,33% 5
Dodavatel V 14 15 93,33% 5
Dodavatel H 58 60 96,67% 5
Dodavatel B 60 60 100,00% 5
Dodavatel C 2 2 100,00% 5
Dodavatel G 110 110 100,00% 5
Dodavatel I 42 42 100,00% 5
Dodavatel K 4 4 100,00% 5
Dodavatel L 4 4 100,00% 5
Dodavatel M 22 22 100,00% 5
Dodavatel N 15 15 100,00% 5
Dodavatel P 25 25 100,00% 5
Dodavatel R 4 4 100,00% 5
Dodavatel T 4 4 100,00% 5
Dodavatel U 10 10 100,00% 5
Dodavatel Y 6 6 100,00% 5

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací ze společnosti MAT

Na základě zjištěných výsledků se dá říct, že většina dodavatelů dodává své dodávky

ve sjednaný čas nebo s malou odchylkou (do 10 %). Nejmenší hodnotu včasného dodání má

Dodavatel S, u něhož se včasnost měřená v procentech pohybuje na hodnotě 66,67 %.

V celkovém pohledu je toto kritérium hodnocení velmi dobré, jelikož výsledná včasnost

vychází ve velmi dobrých hodnotách a z celkového počtu 22 dodavatelů byla plná včasnost

určena u 13 z nich. Pouze u dvou označených jako Dodavatel E a Dodavatel J bylo kritérium

ohodnoceno 4 body, jelikož včasnost se u nich pohybuje okolo 80 %.

Cena vzhledem ke konkurenci
Cena vzhledem ke konkurenci je další zvolené kritérium pro návrh nového hodnocení

dodavatelů. V tomto případě se jedná o určení druhu ceny, tedy jestli se jednalo o

podprůměrnou, průměrnou, anebo nadprůměrnou cenu vzhledem k cenám vyskytujícím se

v daném odvětví. Stanovení druhu ceny pomáhá určit, který z dodavatelů je cenově příznivý a
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který naopak ceny nastavuje příliš vysoko. V případě, že se najde v odvětví dodavatel, který

by měl cenovou politiku nastavenou výhodněji pro společnost MAT, mohlo by dojít

k nahrazení stávajícího dodavatele s nadprůměrnou cenou dodavatelem, který má cenu

průměrnou, anebo podprůměrnou. Důležitou součástí tohoto kritéria je také kvalita, jelikož

snížená cena nemůže být spojena s nižší kvalitou.

Tabulka 4.2: Cena vzhledem ke konkurenci

Dodavatel
Cena vzhledem ke konkurenci Bodové

ohodnoceníPodprůměrná Průměrná Nadprůměrná

Dodavatel A x 3
Dodavatel B x 3
Dodavatel C x 3
Dodavatel D x 3
Dodavatel E x 3
Dodavatel F x 3
Dodavatel G x 3
Dodavatel I x 3
Dodavatel J x 3
Dodavatel K x 3
Dodavatel L x 3
Dodavatel M x 3
Dodavatel N x 3
Dodavatel O x 3
Dodavatel P x 3
Dodavatel S x 3
Dodavatel T x 3
Dodavatel U x 3
Dodavatel V x 3
Dodavatel H x 5
Dodavatel R x 5
Dodavatel Y x 5

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací ze společnosti MAT

Z tabulky je zřejmé, že většina dodavatelů společnosti MAT poskytuje cenu, která je

srovnatelná s cenou konkurenčních firem v odvětví. Podprůměrná cena byla zjištěna u

dodavatelů označených kódem Dodavatel H, Dodavatel R a Dodavatel Y, k nimž bylo

přiděleno bodové ohodnocení ve výši 5 bodů. U ostatních dodavatelských společností bylo

přiděleno hodnocení 3. Při hodnocení jednotlivých dodavatelských společností nebyla u žádné

z nich určena cena jako nadprůměrná.
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Komunikace (spolupráce)
Oblast komunikace a spolupráce jednotlivých dodavatelů se společností je další

důležitý faktor, který by měl být hodnocen. Rychlá a efektivní domluva mezi jednotlivými

účastníky odběratelsko - dodavatelského vztahu zaručuje rychlý chod činností. V případě

špatné komunikace dochází k neshodám, které se musí řešit a které s sebou přinášejí riziko

vzniku dodatečných nákladů, jež bude muset společnost uhradit. Zatížení těmito náklady se dá

snížit zavedením jasných komunikačních kanálů. Kanály nesmí obsahovat bariéry a různé

překážky zabraňující plynulému toku informací od jedné strany ke druhé. Kritérium je v práci

počítáno jako podíl reakce na dotaz k dotazům celkovým. Jedná se tedy o porovnání

celkového počtu dotazů s dotazy, na které byla okamžitá reakce.

Tabulka 4.3: Komunikace s dodavateli

Dodavatel Reakce na dotaz Celkové dotazy Zodpovězené
dotazy (%) Bodové ohodnocení

Dodavatel T 0 17 0% 1
Dodavatel A 3 27 11% 1
Dodavatel L 41 49 84% 4
Dodavatel M 2 2 100% 5
Dodavatel N 7 7 100% 5
Dodavatel S 1 1 100% 5
Dodavatel V 4 4 100% 5
Dodavatel Y 1 1 100% 5
Dodavatel B 5 5 100% 5
Dodavatel C 3 3 100% 5
Dodavatel D 8 8 100% 5
Dodavatel E 54 54 100% 5
Dodavatel F 2 2 100% 5
Dodavatel G 2 2 100% 5
Dodavatel H 27 27 100% 5
Dodavatel I 18 18 100% 5
Dodavatel J 24 24 100% 5
Dodavatel K 17 17 100% 5
Dodavatel O 1 1 100% 5
Dodavatel P 1 1 100% 5
Dodavatel R 3 3 100% 5
Dodavatel U 20 20 100% 5

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací ze společnosti MAT

Komunikace skoro se všemi dodavateli je výborná. Menší procento odpovědí má

Dodavatel L, u něhož se vyskytují určité nesrovnalosti v komunikaci, díky nimž nedochází
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k bezchybnému procesu, a proto získal pouze 4 body. Nejhorší komunikace je s dodavateli

označenými kódem Dodavatel T a Dodavatel A, z jejichž strany je komunikace velmi slabá.

Ostatní dodavatelé reagují na všechny dotazy od společnosti, tudíž jim bylo uděleno 5 bodů.

Kvalita výrobků
Kvalita výrobků se hodnotí u jednotlivých výrobků, které dodavatel dodal do

společnosti. Postup, jak určit toto kritérium, je vydělení počtu reklamací celkovou dodávkou.

Tímto postupem se vyjádří, kolik procent výrobků se muselo reklamovat z celkového počtu

dodávek. Vyjádřením tohoto ukazatele získá společnost přehled o kvalitě výrobků

jednotlivých dodavatelů. Kvalita je totiž různá u každého dodavatele a je tudíž vhodné vědět,

jak si stojí každý dodavatel. V případě, že by došlo ke zhoršení kvality dodávek, společnost

upozorní na toto zhoršení dodavatele, který tím dostane čas pro nápravu nastalé situace.

Pokud k nápravě nedojde, bylo by pro společnost vhodnější ukončit spolupráci s tímto

dodavatelem a nahradit jej tím, který bude splňovat dané podmínky, a to nejen v oblasti

kvality.

Tabulka 4.4: Kvalita výrobků

Dodavatel Počet
reklamací

Celkové
dodávky

Podíl
reklamací na

celkových
dodávkách (%)

Podíl
nereklamovaný

ch dodávek
(%)

Bodové
ohodnocení

Dodavatel E 51 71 71,83% 28,17% 1

Dodavatel L 46 93 49,46% 50,54% 1

Dodavatel J 28 102 27,45% 72,55% 3

Dodavatel Y 187 989 18,91% 81,09% 4

Dodavatel U 18 97 18,56% 81,44% 4

Dodavatel T 48 304 15,79% 84,21% 4

Dodavatel F 2 15 13,33% 86,67% 4

Dodavatel G 2 19 10,53% 89,47% 4

Dodavatel A 84 832 10,09% 89,91% 4

Dodavatel C 3 47 6,38% 93,62% 5

Dodavatel O 1 24 4,17% 95,83% 5

Dodavatel H 27 745 3,62% 96,38% 5

Dodavatel K 20 795 2,52% 97,48% 5

Dodavatel B 5 214 2,34% 97,66% 5

Dodavatel R 3 148 2,03% 97,97% 5

Dodavatel D 9 784 1,15% 98,85% 5

Dodavatel P 1 108 0,93% 99,07% 5
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Dodavatel Počet
reklamací

Celkové
dodávky

Podíl
reklamací na

celkových
dodávkách (%)

Podíl
nereklamovaný

ch dodávek
(%)

Bodové
ohodnocení

Dodavatel M 0 22 0,00% 100,00% 5

Dodavatel N 0 15 0,00% 100,00% 5

Dodavatel S 0 20 0,00% 100,00% 5

Dodavatel V 0 38 0,00% 100,00% 5

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací ze společnosti MAT

Nejhůře byli ohodnoceni Dodavatel E a Dodavatel L, kteří získali pouze 1 bod.

V případě těchto dvou dodavatelů je velmi slabá kvalita výrobků. Dodavatel J získal

v hodnocení tímto kritériem 3 body. Tyto společnosti mají velký počet reklamací, který se

projevil během období roku 2011, které bylo hodnoceno. Dodavatelé I, G, F, T, U, Y a A měli

menší počet reklamací, tudíž získali 4 body. Ostatní dodavatelé byli hodnoceni 5 body, jelikož

jejich podíl nereklamovaných dodávek je 100 % anebo se blíží této hodnotě s malou

odchylkou.

Reakce na reklamace
Následujícím zvoleným kritériem je reakce dodavatelů na reklamace. Dochází zde k

jednání mezi dodavatelem a společností v případě, že dojde k dodání nekvalitní nebo

nesprávné dodávky. Dodáním nekvalitní dodávky dochází k prodloužení procesu, kdy dojde

k využití nástrojů komunikace, k odstranění chyby, v co nejkratším čase a nejméně náročném

finančním zatížení. Občas dochází k zaslání kvalitní dodávky, která splňuje stanovené

parametry, avšak během cesty a manipulace dojde k jejímu poškození. Dodávku už není

možné použít ve výrobě, tudíž za ni musí být žádána náhrada. Náhrada může být buď kus za

kus, tedy okamžitou expedicí nové dodávky případně formou finančního vypořádání. V tomto

případě sice společnost obdrží finanční prostředky, avšak problém s nedostatkem určité

dodávky zůstává.

Výpočet reakce na reklamace je se spočítá jako podíl uznané reklamací k celkovým

reklamacím. Výsledkem tohoto výpočtu je procento uznaných reklamací. Dodavatel nemusí

reklamaci uznat. Pokud tato situace nastane, měla by společnost zažádat o novou dodávku,

aby nahradila dodávku nekvalitní. S tímto je ale dále spojeno nákladové navýšení o ztrátu

z dodávky a zaplacení dodávky nové. V tabulce je znázorněn podíl uznaných a celkových

reklamací u jednotlivých dodavatelů.
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Tabulka 4.5: Reakce na reklamace

Dodavatel Uznané reklamace
(počet)

Celkové reklamace
(počet)

Uznané reklamace
(%) Bodové ohodnocení

Dodavatel O 0 1 0% 1

Dodavatel P 0 1 0% 1

Dodavatel M 0 0 100% 5

Dodavatel N 0 0 100% 5

Dodavatel S 0 0 100% 5

Dodavatel V 0 0 100% 5

Dodavatel A 84 84 100% 5

Dodavatel B 5 5 100% 5

Dodavatel C 3 3 100% 5

Dodavatel D 9 9 100% 5

Dodavatel E 51 51 100% 5

Dodavatel F 2 2 100% 5

Dodavatel G 2 2 100% 5

Dodavatel H 27 27 100% 5

Dodavatel I 19 19 100% 5

Dodavatel J 28 28 100% 5

Dodavatel K 20 20 100% 5

Dodavatel L 46 46 100% 5

Dodavatel R 3 3 100% 5

Dodavatel T 48 48 100% 5

Dodavatel U 18 18 100% 5

Dodavatel Y 187 187 100% 5

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací ze společnosti MAT

Bodové ohodnocení bylo provedeno na základě získaných procent. U Dodavatele O a

Dodavatele P bylo uděleno bodové ohodnocení ve výši 1 bodu, jelikož u nich byly

zaznamenány reklamace, ale nebyly uznány. Zbytek dodavatelů byl ohodnocen plným počtem

bodů, jelikož jejich procento uznaných reklamací bylo v plném počtu 100 %.

Certifikace od certifikačních orgánů
Certifikace je v dnešní době součástí života každé organizace. Zřejmě nejrozšířenější

formou certifikace je udělení normy ISO. Normy ISO postihují mnoho oblastí podnikání a

odvíjejí se podle toho, ve kterém oboru daná firma provádí svou činnost. Návrh hodnocení

dodavatelů  se zabývá  zejména normou ISO 9000, která se zabývá systémy managementu

kvality - základní pojmy a slovník, anebo normu ISO 9001 zabývající se systémy

managementu jakosti – požadavky a normu ISO 16949, která se zabývá systémem

managementu kvality v automobilovém průmyslu. Důležitost v udělování certifikací spočívá
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ve splnění určitých podmínek, což je vyjádřeno udělením dané normy ISO. Výpovědní

schopnost má tato norma nejen pro společnost, jíž je udělena, ale také pro ostatní subjekty,

které se společností jednají nebo chtějí jednat. Pro zjištění tohoto kritéria byly použity

informace ze společnosti, které byly dále zpracovány do tabulky 4.6.

Tabulka 4.6: Certifikace od certifikačních orgánů

Dodavatel Má certifikaci Nemá certifikaci Bodové ohodnocení

Dodavatel A x 0
Dodavatel D x 1
Dodavatel E x 1
Dodavatel F x 1
Dodavatel G x 1
Dodavatel J x 1
Dodavatel L x 1
Dodavatel T x 1
Dodavatel Y x 1
Dodavatel B x 1
Dodavatel C x 1
Dodavatel H x 1
Dodavatel I x 1
Dodavatel K x 1
Dodavatel M x 1
Dodavatel N x 1
Dodavatel O x 1
Dodavatel P x 1
Dodavatel R x 1
Dodavatel S x 1
Dodavatel U x 1
Dodavatel V x 1

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací ze společnosti MAT

Ze zpracované tabulky vyplývá, že většina dodavatelů společnosti MAT má udělenu

certifikaci od certifikačního úřadu. Nejčastěji se jedná o normu ISO 9000, ISO 9001, ISO

16949 aj. Pouze u Dodavatele A se nevyskytuje žádná z dříve jmenovaných norem, ale pouze

norma ISO 14001, která však v tomto kritériu není hodnocena. Týká se totiž životního

prostředí, které je zvoleno jako samostatné kritérium pro hodnocení dodavatelů.
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Přístup k životnímu prostředí
Z pohledu firem je přístup k životnímu prostředí stále více podporován. Šetrné

chování a zacházení s materiály, prostředky a produkty vede k nižšímu zatížení, čímž dochází

k menšímu ohrožení životního prostředí v okolí firem. Z důvodu rostoucí váhy tohoto kritéria

bylo zařazeno do návrhu nového systému hodnocení. Na základě komunikace s firmou MAT

byla vyplněna tabulka, v níž jsou zaznamenány údaje o tom, zda jednotliví dodavatelé mají

kladný přístup k životnímu prostředí, nebo naopak životní prostředí nepodporují. Jako

hodnotící kritérium byla podmínka získání normy ISO 14001, která se přímo týká životního

prostředí.

Tabulka 4.7: Přístup k životnímu prostředí

Dodavatel Má certifikaci Nemá certifikaci Bodové ohodnocení

Dodavatel A x 1
Dodavatel D x 1
Dodavatel E x 1
Dodavatel F x 1
Dodavatel G x 1
Dodavatel J x 1
Dodavatel L x 1
Dodavatel T x 1
Dodavatel Y x 1
Dodavatel B x 1
Dodavatel C x 1
Dodavatel H x 1
Dodavatel I x 1
Dodavatel K x 1
Dodavatel M x 1
Dodavatel N x 1
Dodavatel O x 1
Dodavatel P x 1
Dodavatel R x 1
Dodavatel S x 1
Dodavatel U x 1
Dodavatel V x 1

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací ze společnosti MAT
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Kritérium zabývající se přístupem k životnímu prostředí znázornilo současnou situaci

u jednotlivých dodavatelů. U všech hodnocených dodavatelů je přístup k životnímu prostředí

pozitivní, tedy se snaží využívat své možnosti a prostředky v oblasti ekologie.

Vzorkování
Vzorkování bylo zvoleno jako další vhodné kritérium pro vypracování nového návrhu

hodnocení řízení dodavatelů. Již před uzavřením odběratelsko-dodavatelského vztahu se

pracuje se vzorky. Potenciální dodavatelé zasílají své vzorky společnosti, která posoudí, zda

se jedná o vhodné a kvalitní součásti, které splňují její technické a kvalitativní požadavky.

Vzorkování je činnost, která však uzavřením smlouvy nekončí. V rámci spolupráce dochází

k dalšímu zasílání vzorků a jejich následné kontrole. V tabulce jsou zpracováni dodavatelé,

kteří poskytují vzorky a ti, kteří vzorky naopak neposkytují.

Tabulka 4.8: Vzorkování

Dodavatel Poskytuje vzorky Neposkytuje vzorky Bodové ohodnocení

Dodavatel A x 0
Dodavatel J x 0
Dodavatel K x 0
Dodavatel L x 0
Dodavatel M x 0
Dodavatel O x 0
Dodavatel P x 0
Dodavatel S x 0
Dodavatel T x 0
Dodavatel B x 1
Dodavatel C x 1
Dodavatel D x 1
Dodavatel E x 1
Dodavatel F x 1
Dodavatel G x 1
Dodavatel H x 1
Dodavatel I x 1
Dodavatel N x 1
Dodavatel R x 1
Dodavatel U x 1
Dodavatel V x 1
Dodavatel Y x 1

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací ze společnosti MAT
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Z výsledné tabulky je patrné, že někteří dodavatelé spolupracují se společností MAT

při procesu vzorkování. Dodávají do společnosti vzorky a výsledné dodávky jsou ovlivňovány

podle výsledku vzorkování. Ostatní společnosti vzorky poskytují na začátku spolupráce a dále

již ne. Jedná se o společnosti označené jako Dodavatel A, J, K, L, M, O, P, S a T, které

získaly 0 bodů.

4.2 Výsledky nového hodnocení
Díky nový kritériím bylo vytvořeno objektivní hodnocení dodavatelů. Poté došlo

k zařazení dodavatelů do jednotlivých skupin podle stanovené klasifikace.

Hodnocení (E) dodavatelů se stanoví procentním podílem mezi dosaženým celkovým

počtem bodů z jednotlivých otázek k celkovému počtu bodů, který byl možný získat. Plnění

prvku managementu jakosti se vypočte následujícím vzorcem: [13]

= č š í ý ů ří š é á
č š ž ý ů ří š é á

× (4.1)

Klasifikace jednotlivých dodavatelů byla provedena na základě bodovací stupnice

převzaté z literatury VDA 6:

Tabulka 4.9: Klasifikace dodavatelů

Souhrnný stupeň plnění (%) Hodnocení systému
managementu jakosti Hodnocení

100 - 90 zcela splněno A
89 - 80 převážně splněno AB
79 - 60 podmínečně splněno B
59 - 0 nesplněno C

Zdroj: Votápek, 1996; str. 18

V následující tabulce jsou dodavatelé seřazeni podle počtu dosažených bodů

v celkovém hodnocení:
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Tabulka 4.10: Celkové body a zařazení dodavatelů do skupin

Dodavatel Celkem získané
body

Součet všech
možných bodů za

kritéria
E (%) Zařazení do

skupiny

Dodavatel H 28 28 100% A

Dodavatel R 28 28 100% A

Dodavatel Y 27 28 96% A

Dodavatel B 26 28 93% A

Dodavatel C 26 28 93% A

Dodavatel D 26 28 93% A

Dodavatel N 26 28 93% A

Dodavatel V 26 28 93% A

Dodavatel F 25 28 89% AB

Dodavatel G 25 28 89% AB

Dodavatel I 25 28 89% AB

Dodavatel K 25 28 89% AB

Dodavatel M 25 28 89% AB

Dodavatel U 25 28 89% AB

Dodavatel S 22 28 82% B

Dodavatel J 22 28 79% B

Dodavatel L 20 28 75% B

Dodavatel E 21 28 75% B

Dodavatel O 21 28 75% B

Dodavatel P 21 28 75% B

Dodavatel T 20 28 71% B

Dodavatel A 19 28 68% B

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací ze společnosti MAT

Z výsledků je jasné, že nejvyšší možný počet bodů, tedy 28 bodů získaly společnosti

označené jako Dodavatel H a Dodavatel R. U těchto dodavatelů se nevyskytují problémy,

které by se týkaly termínu dodání, komunikace, kvality nebo ceny. V jejich případě jsou

kladně hodnocena také kritéria certifikace od certifikačních orgánů, přístup k životnímu

prostředí i vzorkování.

Na druhém místě s počtem 27 bodů se umístil Dodavatel Y, u kterého se vyskytly

nedostatky v kritériu kvalita výrobků, kde byl ohodnocen pouze 4 body z celkových možných

5 bodů. Jedná se o omezení, které může tento dodavatel napravit zavedením vyšší kontroly

svých výrobků, čímž dojde ke zvýšení kvality jeho dodávek a dosáhne plného bodového

ohodnocení.
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Jako třetí nejlepší byli ohodnoceni Dodavatel B, C, D, N a V, kteří ztratili z celkového

počtu možných bodů 28 pouze 2 body. Jejich celkové bodové ohodnocení bylo 26 bodů.

Ztráta bodů byla zaznamenaná v kritériu cena vzhledem ke konkurenci, kde jejich ceny byly

označeny jenom jako průměrné.

Dle stanovené klasifikace hodnocení dodavatelů podle literatury VDA 6, byli všichni

tito výše zmiňovaní dodavatelé zařazeni do skupiny A, což znamená, že jejich hodnocení je

výborné a zcela splnili podmínky managementu jakosti.

Do druhé skupiny označené jako AB je zařazeno celkem 6 dodavatelů, kteří nezískali

v bodovém hodnocení výborné výsledky. Vyskytují se zde dodavatelé, kteří díky získanému

bodovému ohodnocení převážně splnili podmínky hodnocení. Jedná se o skupinu, která má

určité nedostatky, které však nejsou závažné a dají se napravit. Nejvíce se nedostatek

projevuje v kritériu kvalita výrobků. V tomto kritériu má slabší ohodnocení hned několik

dodavatelů, u kterých se vyskytují problémy právě v této oblasti.

Ve skupině označené literaturou VDA 6 jako skupina B se vyskytují dodavatelé, kteří

díky celkovému bodovému ohodnocení jsou vedeni jako ti, kteří převážně splnili předem

stanovené podmínky. Umístěno je zde celkem 8 z celkového počtu 22 dodavatelů. V jejich

případě se jedná o nedostatky projevující se v kritériích kvalita výrobků, kde jsou problémy

hlavně s Dodavatelem E a Dodavatelem L. U těchto dvou se vyskytuje velmi slabé hodnocení

se ziskem 1 respektive 2 bodů z 5 možných. Malý počet bodů znamená slabou kvalitu, která

se projevuje v jejich dodávkách. Dochází k častému výskytu nekvalitních dodávek, které se

zaznamenávají jako reklamace. Výskytem těchto dodávek dochází nejen k omezování výroby,

ale zároveň se objevuje problém vzniku nových finančních nákladů. V případě Dodavatele

S se problémy nevyskytují v kritériu kvalita výrobků, avšak problémy se objevují u kritéria

disciplína v termínech, kde byl tento dodavatel ohodnocen pouze 3 body. Dochází u něj totiž

často k neplnění smluvně stanovených termínů, čímž se vyskytují určité problémy se

zabezpečením plynulosti výroby.

Dodavatel T se ziskem 20 bodů a Dodavatel A se ziskem 19 bodů získali nejmenší

ohodnocení. Nedostatky u prvního z nich se projevují ve špatné komunikaci a slabší kvalitě.

Kritérium komunikace je ohodnoceno velmi slabě, jelikož s daným dodavatel je komunikace

velmi složitá a komplikovaná. Dodavatel A má největší problémy s komunikací, kdy je taktéž
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jako u Dodavatele T u něj ohodnocena pouze 1 bodem. U tohoto dodavatele zároveň není

udělena certifikace normy ISO 9001, která je hodnocena v kritériu certifikace od

certifikačních orgánů, ale vyskytuje se u něj pouze ISO 14001. V dohledné době by u tohoto

dodavatele mělo dojít k udělení ISO 9001, čímž by se jeho hodnocení zvýšilo.

Často se opakujícím problémem u hodnocených dodavatelů je kvalita. Problémy

s tímto kritériem se vyskytly u 10 dodavatelů. Dalším nedostatkem, který se u dodavatelů

opětovně vyskytuje, souvisí se vzorkováním. Společnosti poskytují vzorky na začátku

spolupráce, což je podmínka sloužící pro uzavření odběratelsko – dodavatelského vztahu, ale

dále poskytují vzorky pouze některé z nich. Mezi společnosti neposkytující vzorky se řadí

Dodavatel A, J, K, L, O, P, S a T. Poskytování vzorků je v případě těchto společností

nepravidelné a velmi obtížné.

Hodnocení klíčových dodavatelů

Většina klíčových dodavatelů (podle objemu dodávek skupina A na základě ABC

analýzy) získala výborné hodnocení spadající do skupiny A podle klasifikace VDA 6.

Z klíčových dodavatelů žádné nedostatky nemá pouze Dodavatel R, který získal plný počet 28

bodů. Do skupiny A se dále řadí 2 dodavatelé (Dodavatel Y a Dodavatel D).

Do skupiny AB je zařazen 1 klíčový dodavatel - Dodavatel K. Další dvě klíčové firmy

jsou zařazeny do skupiny B, kde se projevují nedostatky zejména v kritériu komunikace a

kvalita výrobků u dodavatele T.

V hodnocení dodavatelů společnosti MAT se nevyskytl dodavatel, který by byl

zařazen do skupiny C jako nevyhovující.

4.2.1 Zhodnocení nového systému hodnocení dodavatelů
Sestavením nového systému hodnocení dodavatelských společností byly pokryty

dosud opomíjené oblasti, jako např. vzorkování. Změna provedená v kritériích přinesla lepší

orientaci ve schopnostech jednotlivých dodavatelů. Upřesněním hodnotící stupnice bylo

přehledněji stanoveno, kde a v jaké míře se vyskytují nedostatky. Znázornění těchto

nedostatků může přinést zefektivnění procesů a snížit ohrožení, které by mohly vzniknout.
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Celkové hodnocení dodavatelů přineslo jasnější pohled na dodavatele společnosti.

Kritéria použitá v návrhu hodnocení jsou objektivní, tedy zakládají se na jasných a

dohledatelných informacích, díky nimž lze sledovat i vývoj u jednotlivých dodavatelů.

Zpracovány jsou pomocí číselných údajů, které zabraňují subjektivnímu zkreslení jejich

vyhodnocení.

Literatura VDA byla využita jako zdroj pro sestavení a doplnění kritérií souvisejících

se systémem hodnocení dodavatelů v dané společnosti. Některé části hodnocení mohou být

užité již při vyhledávání nových dodavatelů, zejména se jedná o certifikace a ceny. Díky

těmto kritériím došlo k odhalení těch dodavatelů, kteří mají určité nedostatky. Naopak jako

nejlepší byl určen Dodavatel R, který získal jako jediný plný počet bodů ze všech

hodnocených kritérií. Rovněž je třeba zkoumat skupinu AB, která obsahuje 7 dodavatelů.

Jejich nedostatky nejsou zásadní, ale je jim třeba věnovat zvýšenou pozornost. Za

znepokojující by měly být považovány výsledky dodavatelů A a T. Jejich hodnocení je velmi

slabé, a pokud nedojde ke zlepšení v oblasti nedostatkových kritérií do určitého časového

úseku, měla by být spolupráce s nimi zvážená.

Další nástroje hodnocení dodavatelů

Jako další nástroj pro hodnocení dodavatelů lze použít také literaturu

VDA 10 – Spokojenost zákazníka v dodavatelské síti, kde jsou znázorněny další možnosti

související s tímto tématem. V této knize jsou dále rozvedeny nástroje jako např. paprskový

diagram anebo průběhový diagram, které dále rozšiřují možnosti způsobu hodnocení

dodavatelů.
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5 Závěr
Jelikož cílem práce bylo navrhnout nový systém hodnocení dodavatelů pro

automobilovou společnost MAT, dá se vzhledem na nově navrhnutý systém hodnocení

dodavatelů považovat cíl práce za splněný. S pomocí normy VDA 2 a VDA 6 byla navrhnuta

nová kritéria. Poté došlo k vyhodnocení dodavatelů a určení problémových oblastí, ve kterých

se nejčastěji objevují nedostatky.

Hodnocení dodavatelů se týká každé výrobní společnosti. Zajištění kvality dodávek je

jednou z důležitých podmínek úspěšného chodu společnosti. Zavedením jasných a

objektivních kritérií dochází k zabránění vzniku a také ke snížení nákladů spojených

s nekvalitními dodávkami, které by mohly finančně zatížit společnost.

V úvodní části práce jsou představeny teoretické poznatky získané z odborné literatury

zabývající se dodavatelskou problematikou. Charakteristika společnosti a představení

současných kritérií pro hodnocení dodavatelů je v druhé části práce. Ve třetí části jsou

představeny návrhy zlepšení systému dodavatelského managementu, kde je sestavena skupina

nových kritérií a doplněna bodovým ohodnocením jednotlivých dodavatelů.

Na základě informací získaných ze společnosti byl vyhodnocen současný systém

hodnocení jako nepřesný a neobjektivní. Docházelo k hodnocení dodavatelů subjektivním a

hlavně nedohledatelným způsobem. Proto byl na základě podpory literatury VDA navržen

nový systém hodnocení dodavatelů, který byl sestaven z objektivních kritérií, která byla

podložena konkrétními číselnými hodnotami. Na základě ohodnocení jednotlivých dodavatelů

u příslušných kritérií bylo sestaveno celkové bodové hodnocení, které přineslo jejich

rozdělení do skupin.

Hodnocení dodavatelů je složitý proces, který by měl být pravidelně prováděn, aby

nedocházelo k nečekaným situacím, které by negativně zapůsobily na chod společnosti.

Důležité je nejen sledovat současný stav dodavatelů, ale také se zajímat o jejich možná

zlepšení a postupy, které by společnosti mohly prospět. Sledování a kontrola dodavatelských

společností by se měly stát součástí života každé společnosti.
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Seznam zkratek
aj. a jiné

atd. a tak dále

ISO International Organization for Standardization

s. r. o. společnost s ručením omezeným

TQM Total Quality Management

tzn. to znamená

VDA Verband der Automobilindustrie


