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ABSTRAKT 

Téma diplomové práce: Rozvoj kvality vztah� s dodavateli u organizace zabývající se 

strojírenskou výrobou. 

Tato diplomová práce je zam��ena na proces Výb�r a hodnocení dodavatel� pro 

st�edn� velké spole�nosti se strojní výrobou. Práce je rozd�lena do šesti �ástí. První �ást 

popisuje dodavatelské vztahy. Druhá �ást zahrnuje popis teoretických východisek p�i 

procesech nakupování a možné nedostatky tohoto procesu. Ve t�etí �ásti je prezentována 

organizace DAS spol. s r.o., v�etn� výb�ru p�íkladu �ešení nákupu. �tvrtá �ást obsahuje 

analýzu sou�asného p�ístupu k procesu Výb�r a hodnocení dodavatele. Pátá �ást se v�nuje 

vypracování nové metodiky pro výb�r a hodnocení dodavatele. V poslední, šesté �ásti je 

provedeno zhodnocení návrhu.  

Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat novou metodiku 

pro proces Výb�r a hodnocení dodavatel� pro st�edn� velký strojírenský podnik 

v podmínkách kusové a malosériové výroby. 

Klí�ová slova: Zákazník, dodavatel, odb�ratel, partnerství s dodavateli, kvalita, hodnocení 

dodavatel�. 

ABSTRACT 

The Thesis Title: The Development of Suppliers Relationships Quality at Machinery 

Organisation. 

The Thesis focuses on the process of suppliers’ selection and evaluation for mid-size 

mechanical engineering companies. The Thesis comprises of six sections. The first section 

describes supplier relations. The second section summarizes theoretical solutions and 

shortcomings of the purchasing processes. The third section introduces DAS spol. s r.o. and 

its purchasing practices sample. The fourth section comprises of the common approach 

towards the supplier selection and evaluation process today. The fifth section presents the 

creation of new methods for the supplier selection and evaluation process. The sixth section 

summarizes and assesses the proposal. 

 The Thesis main objective is the creation and implementing of new methods in the 

process of suppliers’ selection and evaluation for mid-size mechanical engineering companies 

specializing in custom manufacturing. 

Keywords: The Client, The Supplier, The Buyer, The Supplier Relations, The Quality,  

The Supplier Evaluation. 
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1. Úvod 

�

V sou�asném obtížném období hospodá�ského vývoje se menší nebo st�edn� velké 

organizace, zam��ené na strojírenskou výrobu podobného charakteru, snaží o co nejvyšší 

snižování výrobních náklad�. Používají r�zné metody, �i kombinace metod s rozdílnými 

výsledky, s cílem zachovat p�ijatelnou míru zisku a v n�kterých p�ípadech zachovat samotnou 

existenci organizace.  

Výrobce s malou opakovatelností výroby je v situaci, kdy v konkurenci s výrobci 

zam��enými na stejnou výrobu stojí p�ed neustále opakujícím se problémem skládající se z 

t�chto �ástí: 

− vzhledem k po�tu konkurent� musí p�icházet s neustálou inovací svých výrobk�;  

− je nucen p�i výb�rových �ízeních snižovat kone�nou cenu svých výrobk�;  

− plnit termíny dodávek, které lze splnit jen s nejv�tším úsilím. 

V t�chto t�ech oblastech musí být výrobce lepší než konkuren�ní výrobci, a to s cílem 

získat p�íze� zákazníka a tím i jeho zakázku. O dobré jakosti dodávek a spln�ní technických a 

obchodních specifikací se nezmi�uji, protože spln�ní t�chto podmínek se bere jako naprostá  

nutnost.  

Obecn� lze �íci, že jedním ze základních prost�edk� k vy�ešení této situace je 

snižování náklad� spojených s výrobou. Jedna z oblastí snižování náklad� je spojena 

s problematikou nákupu materiál� a služeb pot�ebných pro výrobu.  

Bohužel, �astým jevem v sou�asné dob� je, že prvním impulzem p�i snižování náklad� je 

vyvíjení tlaku na dodavatele, aby dodával pot�ebné materiály a služby co nejlacin�ji. Tento 

tlak p�i snižování náklad� na stávajícího dodavatele je možný jen v p�ípad�, že dodavatel má 

v�bec zájem o spolupráci v p�ípad� zhoršených podmínek. Tato obtížná situace je velmi t�žce 

�ešitelná zvlášt� u výrobc� zabývající se kusovou nebo malosériovou výrobou. Lze �íci, že 

výrobce zabývající se výrobou s malou opakovatelností není z obchodního hlediska pro 

dodavatele p�íliš zajímavý a dodavatel vyhledává své zákazníky p�edevším v oblasti, která je 

spojena s co nejv�tší opakovatelností a sériovostí p�ípadných dodávek.  

Zde se otevírá široká oblast možností práce s dodavateli s cílem snižovat hodnoty 

vstup� pot�ebných pro výrobu a tím zvyšovat konkurenceschopnost výrobního podniku. 

Splnit tento zám�r je cílem diplomové práce jejíž smyslem je navrhnout a implementovat 

novou metodiku pro proces Výb�r a hodnocení dodavatel� pro st�edn� velký strojírenský 

podnik. 
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P�i vypracování diplomové práce jsem vycházel ze znalostí nabytých b�hem studia na 

Kated�e kontroly a �ízení jakosti, Fakult� metalurgie a materiálového inženýrství VŠB – 

Technické univerzity Ostrava.  
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  2. Teoretická východiska procesu nakupování 

�

V dob� vysoce specializovaných výrob celk� ve strojírenském pr�myslu je nemožné, 

aby jeden výrobce byl schopen vyráb�t všechny díly a pot�ebné komponenty nutné pro finální 

výrobek. Obzvlášt� je tento poznatek z�ejmý v kusové a malosériové výrob�. Výrobní 

spole�nost se obvykle soust�e�uje jen na st�žejní díly finálních výrobk� a následnou montáž, 

�ili na strategické aktivity odpovídající zam��ení dané spole�nosti. Díly, které není schopen 

bu� z  technologických, nebo ekonomických d�vod� vyráb�t, �eší výrobce pomocí 

nakupování u dodavatel�. Tento proces nakupování je mnohdy jedním z nejd�ležit�jších 

proces� ve výrobní spole�nosti, a to z t�chto d�vod�: 

1) Cena nakupovaných díl� tvo�í mnohdy podstatnou �ást ceny finálního výrobku. 

2) Vytvo�ení velkých zásob nakupovaných díl� se nep�ízniv� projevuje ve finan�ní 

situaci spole�nosti, kdy musí spole�nost za dodané díly zaplatit, ale ješt� je nem�že 

vyú�tovat zákazníkovi. 

3) Termíny dodávek nakupovaných díl� ovliv�uje rozpracovatelnost výroby a celkový 

termín dodání zákazníkovi a je pot�eba je zohlednit v plánech výroby. 

4) Termíny dodávek mohou nep�ízniv� ovliv�ovat odstávky výroby ze strany 

dodavatele, jako nap�íklad, výluky výroby, dovolené, státní svátky. Nap�. vliv 

státních svátk� u dodavatele se z�eteln� projevuje v situaci, kdy je dodavatel ze 

zahrani�í a státní svátky v zemi dodavatele se nemusí termínov� krýt se státními 

svátky v �R. 

V�tšina výrobních spole�ností v �eské republice spl�uje podmínky stanovené pro 

systémy managementu kvality podle norem �ady �SN EN ISO 9000. Rovn�ž ve spole�nosti 

DAS spol. s r.o. je vybudován systém managementu kvality a je držitel certifikátu podle 

normy �SN EN ISO 9001. Spl�uje tedy minimální požadavky na systém managementu 

jakosti s tím, že každý další krok p�i zlepšování jakéhokoliv procesu jde nad rámec stanovený 

touto normou.  
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2.1 Souhrn požadavk� pro nákup podle norem �ady ISO 9000 a 14001 

2.1.1 Požadavky normy ISO 9000 

Norma �SN EN ISO 9000. Systémy managementu kvality – Základní principy a 

slovník se p�ímo nezabývá problematikou nakupování, uvádím ji z d�vodu citace pojmu 

dodavatel a zákazník. 

Dodavatel je: „Organizace nebo osoba, která poskytuje produkt.“ 

Zákazník (odb�ratel) je: „Organizace nebo osoba, která p�ijímá produkt.“[19, s.24] 

2.1.2 Požadavky normy ISO 9001 

Norma �SN EN ISO 9001:2009. Systémy managementu kvality – Požadavky, se 

zabývá procesem nakupování a je pouze obecným východiskem pro stanovení rámce 

provád�ní procesu nakupování. Tato problematika je definována v �lánku 7.4 Nakupování. 

„7.4.1 Proces nakupování 

Organizace musí zajistit, aby nakupovaný produkt vyhovoval specifikovaným požadavk�m na 

nákup. Typ a rozsah nástroj� �ízení aplikovaných na dodavatele a na nakupovaný produkt 

musí být závislé na vlivu nakupovaného produktu na následnou realizaci produktu nebo na 

kone�ný produkt. 

Organizace musí hodnotit a vybírat dodavatele podle jejich schopnosti dodávat produkt v 

souladu s požadavky organizace. Musí být stanovena kritéria pro jejich volbu, hodnocení a 

opakované hodnocení. Musí být vytvá�eny a udržovány záznamy o výsledcích hodnocení a o 

všech nezbytných opat�eních vyplývajících z hodnocení.“ [20, s.25] 

2.1.3 Doporu�ení normy ISO 9004 

Norma �SN EN ISO 9004:2010. �ízení udržitelného úsp�chu organizace - P�ístup 

managementu kvality v sob� zahrnuje definování termínu dodavatele a tvorbu partnerství 

s dodavatele v �lánku 6.4 Partne�i a dodavatelé. 
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„6.4.1 Obecn�  

Partnery mohou být obecn� dodavatelé výrobk�, poskytovatelé služeb, technologické a 

finan�ní instituce, vládní a nevládní organizace a další zainteresované strany. Partne�i mohou 

poskytovat jakýkoli zdroj, a to podle toho, jak je odsouhlaseno a stanoveno v dohod� o 

partnerství. Organizace a její partne�i jsou nezávislé subjekty a vzájemn� prosp�šné vztahy 

zvyšující jejich schopnost vytvá�et hodnotu. Organizace by m�la o partnerství p�emýšlet jako 

o specifické form� vztahu s dodavateli v p�ípad�, že jsou dodavatelé schopni investovat do 

oblasti �innosti organizace a sdílet její prosp�ch nebo škodu.  

P�i budování partnerství by m�la organizace brát v úvahu následující záležitosti:  

− vhodné poskytování informací partner�m tak, aby byly maximalizovány jejich 

p�ísp�vky;  

− podporování partner� ve smyslu poskytování zdroj� (jako jsou informace, znalosti, 

odborné posouzení, technologie, procesy a podpora výcviku);  

− sdílení zisk� a ztrát s partnery; 

− zvyšování výkonnosti partner�;  

− podpora udržitelného rozvoje.  

6.4.2 Výb�r, hodnocení a zvyšování zp�sobilosti dodavatel� a partner�

Organizace by m�la utvo�it a udržovat proces identifikace, výb�ru a hodnocení dodavatel� a 

partner� tak, aby docházelo k neustálému zlepšování jejich zp�sobilosti a bylo zajišt�no, že 

jimi poskytované produkty a další zdroje spl�ují požadavky a o�ekávání organizace.  

P�i výb�ru a hodnocení dodavatel� a partner� by organizace m�la brát v úvahu následující 

záležitosti:  

− jejich p�ínos k �innostem organizace a jejich schopnost vytvá�et hodnotu pro 

organizaci a její zainteresované strany;  

− potenciál pro neustálé zvyšování jejich zp�sobilosti;  

− zvyšování vlastní zp�sobilosti, kterého lze dosáhnout prost�ednictvím spolupráce s 

dodavateli a partnery.  

Organizace by se m�la spolu s dodavateli a partnery snažit neustále zlepšovat kvalitu, cenu a 

dodávání produkt�, které poskytují dodavatelé a partne�i. Dále by se m�la snažit neustále 

stup�ovat efektivnost pravidelného hodnocení a poskytování zp�tné vazby ohledn� jejich 

výkonnosti.  
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Organizace by m�la neustále p�ezkoumávat a posilovat své vztahy s dodavateli a partnery, a 

to s ohledem na rovnováhu mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli.“ [21,s.23] 

2.1.4 Požadavky normy ISO 14001  

Norma �SN EN ISO 14001. Systémy environmentálniho managementu – Požadavky 

s návodem pro použití zahrnuje aspekty nákup a dodavatel pod písmenem c) �lánku 4.4.6 

�ízení provozu. 

„4.4.6 �ízení provozu 

Organizace musí ur�it a plánovat ty operace a �innosti, které souvisejí s ur�enými 

významnými environmentálními aspekty v souladu s její environmentální politikou, cíli a 

cílovými hodnotami tak, aby byly provád�ny za p�esn� stanovených podmínek, a to: 

c) vytvo�ením, zavedením a udržováním postup� pro identifikované významné 

environmentální aspekty zboží a služeb, používaných organizací a sd�lením p�íslušných 

postup� a požadavk� dodavatel�m, v�etn� smluvních partner�.“ [22, s. 18] 

Dále doporu�uje v p�íloze A 3 Plánování kapitoly A 3.1 Environmentální aspekty, že 

organizace má v�novat pozornost aspekt�m spojeným s �innostmi výroby, mezi které pat�í i 

environmentální výkonnost a praxe smluvních partner� a dodavatel�. [22, s. 25] 

� � � � � � � � � �

�

�

�

�

�

�

�
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2.2 Tradi�ní �innosti procesu nakupování 

Obr.�.1 Tradi�ní �innosti procesu nakupování [3, s. 22] 

Na obr.�.1 jsou znázorn�ny „Tradi�ní �innost procesu nakupování“. Zde jsou obecn�

nastín�ny: rozsah, obsah a délka trvání procesu nakupování. Tyto �innosti jsou jako celek 

funk�ní za p�edpokladu, že nenastane nep�edvídatelná situace a celý proces �inností nebude 

narušen. Nap�íklad u �innosti „Hodnocení a výb�r vhodného dodavatele“ je nebezpe�í, že 

spole�nost odb�ratele se m�že nacházet v �asové tísni, a	 už d�vodu kone�ného termínu daný 

dodavatelem nebo z jiného d�vodu a nezbývá dostatek �asu pro �innost „Hodnocení a výb�r 

vhodného dodavatele“. Pak se musí vycházet z již existujícího portfolia dodavatel�, a to i za 

cenu že vybraný dodavatel m�že mít vyšší cenu dodávek nebo jiný nedostatek oproti 

možnému lepšímu dodavateli, který by byl výsledkem výb�ru p�i uskute�n�ní �innosti 

„Hodnocení a výb�r vhodného dodavatele“.  

Do procesu nakupování vstupují krom� partner� odb�ratel dodavatel i t�etí subjekty, 

které ovliv�ují celkový výsledek procesu nakupování, a to nap�íklad dopravce, který 

dopravuje objednané zboží od dodavatele k odb�rateli. Zde se nap�íklad jedná o vlivy 

z oblasti legislativy, kdy je v �R zákaz p�epravy náklad� o vyšší hmotnosti než 3,5t o 

víkendech a svátcích.  

P�i tvorb� proces� nakupování si musíme nejd�íve definovat vhodné strategie, které 

sm��ují nákup k vhodnosti z hlediska správnosti nákupu, p�im��ené ceny a dobré kvality. 

Jeden ze zakladatel� „japonské školy kvality“ Shigeru Mizuno ve své publikaci �ízení jakosti 

uvádí základní nákupní strategie. I když jde o starší publikaci z roku 1988 myšlenky z této 

publikace jsou platné i v dnešní dob�, hlavn� pro svou jednozna�nost.  

„Základní nákupní strategie: 

1) První by m�la být vždy jakost. Jak výrobce, tak jeho dodavatelé by m�li brát 

pot�eby kone�ného uživatele jako sv�j vlastní zájem. 

Identifikace a 
plánování požadavk�

odb�ratele 

Hodnocení a výb�r 
vhodného dodavatele 

Projednání 
požadavk� a uzav�ení 

kontraktu 

Doprava dodávky k 
odb�rateli 

Ov��ení shody 
dodávek 

Skladování a tvorba 
pojistných zásob 
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2) P�ísn� by se m�ly dodržovat termíny dodávek. Nemáte-li materiál a �ásti tehdy a 

tam, kde je pot�ebujete, m�že to zbyte�n� vést k p�erušení výroby. 

3) Zlepšení jakosti a snížení náklad� by m�lo být základním cílem každé náhrady 

materiálu a �ásti. Všechny náhražky by se m�ly pe�liv� zkontrolovat a informace o 

jejich jakosti, konstrukci a metodách výroby by se m�ly sd�lit zainteresovaným 

odd�lením. 

4) Neprovád�jte spekulativní nákupy. 

5) Vždy by se m�la respektovat iniciativa dodavatele. U vysoce jakostních materiál� a 

�ástí byste m�li vždy podporovat inova�ní zlepšení za rozumné ceny. 

6) Výrobce by m�l mít up�ímný zájem o prosperitu dodavatele a m�l by mu 

poskytovat pomoc a spolupráce tam, kde je to vhodné.“ [8, s. 255] 

Z uvedených zásad je z�ejmý p�íklon k chápání dodavatele jako partnera a ne jako 

soupe�e v podnikání. Je z�ejmý zejména v bod� 6 a navazuje na n�j p�íklon k dlouhodobé 

spolupráci, která zajiš	uje výhodn�jší a mnohdy jednodušší aspekty vzájemných vazeb, nap�. 

lepší komunikaci. 

  P�i procesech nakupování je pot�eba si uv�domit v jakém segmentu trhu odb�ratelská 

organizace nakupuje, Firmy zabývající se strojírenskou výrobou se pohybují na pr�myslovém 

trhu. Tento trh je na specifický v tom, že v mnoha p�ípadech se kupují výrobky k dalšímu 

zpracování a op�tnému prodeji. Nap�íklad Tomek, Hofman uvádí odlišnost struktury 

pr�myslového trhu od ostatních: 

1) „Hlavní roli hraje technologie (technické parametry). Výrobky jsou velmi �asto 

definovány pomocí norem a zhotovovány na základ� velmi p�esných požadavk�

(na bezpe�nost, hmotnost, rozm�ry, odolnost v��i opot�ebení atd.). 

2) Prodej výrobk� musí být sv��en nákupc�m, kte�í jsou i techniky.  

3) Poptávky je odvozená. Podniky kupují p�edevším v závislosti na finálním 

spot�ebním trhu. Nákupy se však realizují p�ed uvedením finálního produktu na 

trh. 

4) Poptávky v�tšinou nereagují pružn� na ceny. Nákup je pro podniky podmínkou 

jejich další �innosti. Skute�nost, že jejich poptávka je odvozená, je jednou z p�í�in 

jejich nepružnosti. 

5) Poptávka je r�znorodá.  

6) Míra nezávislosti zákazník� je velmi prom�nlivá. 
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7) Rozdíl ve velikosti zákazník� není vždy v p�ímém vztahu k d�ležitosti jejich 

objednávky. Malé a velmi specializované podniky mohou pot�ebovat ur�itého 

materiálu velké množství. 

8) Výrobní lh�ty n�kterých výrobk� bývají �asto velmi dlouhé. Podmínky na trhu se 

mezitím mohou zm�nit (konkurence, ekonomická situace apod.), a proto musí 

pr�myslové podniky d�kladn� p�edvídat nejen technologický, ale i ekonomický 

vývoj. 

9) Životnost n�kterých produkt� m�že být velmi dlouhá – u strojních za�ízení 10, 15, 

20 a více let, v jiných p�ípadech ale m�že výrobek technologicky rychle nebo 

ne�ekan� zastarat (to se stává v d�sledku zrychlujícího se technologického 

pokroku �ím dál tím �ast�ji), a pak se závod musí bu� p�ebudovat, nebo zanikne. 

10) Obchodní zprost�edkovatel má rostoucí význam v �ad� oblastí. 

11) Prodejce pr�myslových výrobk� má stále více možností, jak poznat velkou �ást 

potencionálních odb�ratel� (ne-li úpln� všechny) i tehdy, jsou-li to malí 

odb�ratelé, nebo	 jsou vedeni i v oficiálních souborech informací. 

12) Pr�mysloví nákupci jsou v�tšinou velmi dob�e informováni, a proto mohou p�esn�

specifikovat vlastnosti požadovaného výrobku.“[5, s. 40] 

Ve výše uvedeném vý�tu je zmínka o výrobních lh�tách. V této souvislosti je pot�eba 

se zmínit o predikci pot�eb. Její význam vzrostl s postupující globalizací trhu, kdy s nár�stem 

konkurence jsou výrobci nuceni zkracovat termíny dodávek finálních výrobk�. Je pak 

zapot�ebí pr�b�žn� stanovovat dlouhodobé prognózování jako sou�ást strategického �ízení 

nákupu a krátkodobou predikci (plánování) jako sou�ást taktického a operativního �ízení 

nákupu. Na základ� v�asné a kvalitn� odvedené dlouhodobé predikce m�že být uzav�ena 

dohoda s dodavatelem s výhodami jako nap�. lepší platební podmínky, nižší cena.  

Východiskem metody predikce je systematické �len�ní sortimentu materiálu 

z hlediska chování jeho spot�eby. V zásad� lze metody p�epo�tu budoucí spot�eby  rozd�lit do 

dvou skupin: 

1) „Metody vhodné pro propo�et budoucí spot�eby materiálu, které vykazují 

proporcionální závislost výše spot�eby na objemu výroby. Jde p�edevším o 

suroviny a rozhodující �ást základního materiálu pro hlavní výrobu a �ást 

pomocných materiál� spot�ebovaných v základní nebo pomocné výrob�. Tyto 

metody ozna�ujeme jako metody p�ímého propo�tu. Základem jsou údaje o objemu 

výroby (výkon�), normy spot�eby �i agregované ukazatele m�rné spot�eby. 
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2) Metody vhodné pro propo�et plánované spot�eby, která nevykazuje proporcionáln�

prom�nnou závislost na objemu výroby, tj. spot�eby zna�né �ásti pomocných 

materiál� v�etn� náhradních díl�, ná�adí a ostatních p�edm�t� postupné spot�eby 

všeobecné povahy. Tyto metody ozna�ujeme jako metody statistické.“ [5, s. 165] 

2.3 Stanovení požadavk� na dodávky 

Jedna ze základních �inností p�i procesech nakupování je stanovení požadavk� na 

dodávky. Jde o �innosti, kdy je pot�eba komplexn�, kompetentn�, jednozna�n� a v�as 

definovat požadavky odb�ratele dodavateli. Ve smyslu normy �SN ISO 9000 je požadavek na 

dodávky chápán jako:„pot�eba nebo o�ekávání, které jsou stanoveny odb�ratelem, obecn� se 

p�edpokládají nebo jsou závazné.“ [19, s.19] 

Do této �innosti by m�ly být zapojeny všechny zainteresované strany, které mají 

ur�itou vazbu k danému nákupu. Mohou to být i zdánliv� p�ímo nesouvisející odd�lení 

s p�edm�tem dodávky jako nap�íklad právní odd�lení (nebo služby externího právního 

zástupce), které by se m�lo vyjád�it ke kupní smlouv� a k obchodním podmínkám dodavatele. 

Obchodní podmínky nadnárodních spole�ností jsou �asto pro �adové referenty nákupních 

odd�lení menších a st�edních organizací t�žce srozumitelné, zvlášt�, spolupracují-li 

s nadnárodními spole�nostmi málokdy. 

Ze své dosavadní spolupráce s menšími nebo st�edními strojírenskými organizacemi 

p�i dodávkách vyráb�ných díl� jsem zjistil, že tyto firmy mají v�tšinou již dob�e 

propracovanou technologii výroby a rovn�ž reálné dodací termíny svých výrobk�. Dodržení 

dodacích termín� je bezproblémové p�edevším p�i použití b�žn� dostupných hutních 

materiál� jakostních t�íd oceli S235, S255. Nedodržení dodacích termín� n�kdy nastává p�i 

požadavku na dodávku vyrobenou ze speciálních materiál�, nap�íklad nerezových plech�

ur�itých tlouš	ek a jakostí. O tomto nedostatku se zmi�uji z toho d�vodu, že mnohdy 

dodavatel potvrdí termín dodávky dle p�edb�žné dohody, ale p�ed blížícím se termínem 

dodávky sd�lí, že nem�že dodržet dodací lh�tu z d�vodu, že ješt� v�bec neobdržel materiál 

pro výrobu dodávky od svého dodavatele. P�i zp�tném šet�ení zjistím, že obchodník, se 

kterým jsem jednal, si neov��il dostupnost materiálu na trhu, nebo dostal špatnou informaci 

od zásobovacího odd�lení a p�esto potvrdil termín dodávky jako by šlo o dodávku z b�žn�

dostupných materiál�, �ili došlo k jisté mí�e šablonovitosti u vy�ízení dodávky. 
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Na tomto p�íklad� je vid�t, že se nevyplatí podce�ovat stanovení požadavk� na 

dodávku, a to z toho d�vodu, že mnoho �inností se provád�jí zab�hnutým zp�sobem a 

mnohdy, se potvrdí termíny dodávky, i když si p�íslušný referent zásobování u dodavatele 

neov��í dostupnost požadovaného materiálu na trhu. V p�ípad�, že by došlo k systematickému 

posouzení požadavk� na dodávku, v�etn� vyjád�ení zásobování, pravd�podobnost vzniku 

tohoto nedostatku by se snížila a nebo by se nevyskytovala.  A to z toho d�vodu, že by se 

n�kdo v�bec zjišt�ní dostupnosti materiálu v�noval, protože by na n�m bylo požadováno 

konkrétní vyjád�ení k oblasti dodávky, za kterou zodpovídá. 

Je samoz�ejm� jasné, že p�i dodávkách rozdílných materiál�, výrobk�, služeb atd. 

budou rovn�ž rozdílné požadavky na konkrétnost ve specifikaci požadavk� na konkrétní 

dodávku. Každý souhrn požadavk� na dodávku je individuální a je nutné, aby se k n�mu  

p�istupovalo jako k neopakovatelnému souhrnu, který se nedá jen p�evzít z jiného, podobného 

souhrnu. Na obr.�.2 na str.12 jsou znázorn�ny, dle Nenadála, objektivní rozdíly v mí�e 

konkrétnosti požadavk� na dodávky. Nejvyšší míru konkrétnosti je nutno p�i�adit 

k nakupovaným sou�ástkám (na obr. �.2 „Jednoduché kompleta�ní prvky“) jako je spojovací 

materiál, dopravní pásy, dopravní vále�ky a jiné sou�ástky používané p�i kompletaci nap�. 

dopravník�. Typ spojovacího materiálu je již zadán svou normou, dopravní pás je zadán 

rozm�ry, typem použité sm�si, vodícím klínem, dopravní vále�ek je jednozna�n� zadán svou 

délkou a pr�m�rem, zda se jedná o hnací nebo gravita�ní vále�ek a použitým materiálem. 

Tyto údaje jsou známy z katalog� výrobc�. Pro pot�ebu diplomové práce se budu zabývat 

druhou kategorií, a to „Polotovary“ do kterých jsem za�adil LVO. U t�chto dodávek je míra 

konkrétnosti dána souhrnem znak� jakosti, které jsou p�evedeny do formulace srozumitelné 

pro dodavatele. Jako výchozí podklad je v�tšinou výrobní výkres. 

Jednou z metod, která lze pom�rn� snadno použít k definování požadavk� na dodávku 

je použití metody QFD [2, s.53]. Plura zde uvádí postup p�i tvorb� „domu jakosti“ a jeho 

aplikace pro definování požadavk� na dodávku je v tom, že v �ásti domu „Co“ se nejprve 

zaznamenají požadavky externích zákazník�.  

Tyto požadavky se mohou definovat nap�. pomocí [4, s.71]: 

− diskuse v ohniskových skupinách; 

− p�ímá interview s jednotlivci; 

− dotazníková metoda; 

− metoda kritických událostí. 

�
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Obr.�.2  Objektivní rozdíly v mí�e konkrétnosti požadavk� na dodávky [3, s. 74] 

Z posledních zajímavých prací napsaných na téma definování požadavk� na dodávky 

lze citovat Hudymá�ovou a Benkovou, které ve své práci uvád�jí základní souhrn požadavk�

zákazník�. Tento souhrn je citací výsledk� studií mnoha v�dc� zabývající se uvedenou 

problematikou a m�že být vhodnou pom�ckou pro spole�nosti, které se za�ínají zabývat 

prohlubováním vztah� s dodavateli (viz. tab.�.1). 

Tab. �. 1 Požadavky zákazníka [29, s.2] 

Oblasti 
požadavk� zákazníka

Popis Autor

Rychlost 

Rychlost dodávky, krom�
jiného p�ání mít projekt 
ukon�ený co nejd�íve, jak je 
to možné

Bennett and Flanagan (1983) 
Nedo (1985) 
Skitmore and Marsden(1988) 
Singh (1990)

Míra konkrétnosti  
požadavk�

Maximální 

Minimální

Jednoduché kompleta�ní prvky

Polotovary 

Jednoduché finální výrobky 

Složité finální výrobky 

Projekty a návrhy

Komer�ní služby 

Software 

Ve�ejn� prosp�šné služby 
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Pokra�ování Tab. �. 1 

Jistota ceny 
Cena, splatnost ceny a 
p�ehled kolik má zákazník 
platit a v jakých periodách 

Hewitt (1985) 
Nedo (1985) 
Skitmore and Marsden (1988) 
Singh (1990) 
Masterman and Duff (1994) 

Jistota �asu 

Jistota, že projekt bude 
dokon�ený v den, na kterém 
se dohodli zákazník a 
dodavatel p�i podpise 
smlouvy 

Hewitt (1985) 
Nedo (1985) 
Skitmore and Marsden(1988) 
Singh (1990) 
Masterman and Duff (1994) 

Flexibilita 

Schopnost p�izp�sobit 
zm�ny návrhu v dob�
vývojové a konstruk�ní 
etapy 

Bennett and Flanagan (1983) 
Hewitt (1985) 
Nedo (1985) 
Skitmore and Marsden (1988) 
Singh (1990) 

Zodpov�dnost 

Ú�ast v projektu a pot�eba 
být informovaný o projektu, 
po celou dobu jeho 
fungování 

Bennett and Flanagan (1983) 
Hewitt (1985) 
Nedo (1985) 
Skitmore and Marsden (1988) 
Singh (1990) 
Masterman and Duff (1994) 

Komplexnost 

Zákazník m�že specifikovat 
inovaci dizajnu /budování 
vysoké technologie/ také 
požadavek na konkrétní 
subdodavatele, nebo 
konstruk�ní analýzu 

Bennett and Flanagan (1983) 
Nedo (1985) 
Skitmore and Marsden (1988) 
Singh (1990) 

Úrove� kvality 

Dodavatelská pov�st, 
estetika a d�v�ra v návrh. 
Konání, které odráží 
�innosti a image klient�

Bennett and Flanagan (1983) 
Nedo (1985) 
Skitmore and Marsden (1988) 
Singh (1990) 

Identifikace / 
p�edcházení rizik�m 

V�le identifikovat rizika a 
nejistotu v dob� výrobního 
procesu 

Bennett and Flanagan (1983) 
Nedo (1985) 
Skitmore and Marsden (1988) 
Singh (1990) 

Cenová konkurence 

Pokrytí takových otázek 
jako je hodnota pen�z, 
údržba, náklady a 
konkurenceschopnost 
výb�rového �ízení 

Bennett and Flanagan (1983) 
Nedo (1985) 
Skitmore and Marsden (1988) 
Singh (1990) 
Masterman and Duff (1994) 
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2.4 P�edb�žné hodnocení dodavatel�

Procesy p�edb�žného hodnocení dodavatel� pat�í ke standardním krok�m 

p�edcházející podepsání smlouvy o dodávce. Jde o fázi, kdy organizace provede z nejširšího 

spektra dodavatel� užší výb�r, který postupuje do další fáze hodnocení. Jde o proces, který je 

vzhledem ke konkrétní dodávce a dodavateli neopakovatelný, ale vzhledem k procesu nákupu 

v organizaci se opakuje neustále. Na obr. �.3 je znázorn�n dle Nenadála výchozí rámec 

neustálého hodnocení a výb�ru.  
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Obr.�.3  Nep�etržitost proces� hodnocení a výb�ru dodavatel� �[3,s.92] 

�

Na výše uvedeném obrázku je z�ejmý postup té �ásti procesu nákupu, p�i jehož 

dodržení dochází k neustálé komunikaci se stávajícími nebo novými dodavateli, která musí 
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probíhat již ve fázi p�edb�žného hodnocení dodavatel�. Samotné hodnocení se podle 

Nenadála m�že skládat ze �ty� etap: 

− „posuzování prvních vzork� dodávek; 

− p�edb�žné posouzení vyzrálosti systému managementu dodavatelské organizace; 

− analýzy referencí jiných odb�ratel�; 

− kombinace p�edešlých etap.“ [3,s.95] 

Nejprve bychom si m�li odpov�d�t na otázku, jak velký po�et dodavatel� pot�ebujeme 

a co od nich o�ekáváme, �ili za co a u koho chceme utratit své peníze. Výhoda širšího spektra 

dodavatel� je nesporn� nap�. v možnosti snižovat náklady prost�ednictvím svých dodavatel�, 

být v ur�ité výhod� již ve fázi p�edb�žného hodnocení dodavatel�. Na druhé stran�, �asté 

st�ídání dodavatel� má za následek zvýšené náklady spojené s neustálým p�ebíháním od 

jednoho dodavatele ke druhému a ve svém d�sledku vede k p�ehlcení rozhodovacích 

pracovník� p�i sb�ru informací a m�že se projevit delšími lh�tami p�i stanovení kone�ného 

rozhodnutí, kdo bude finální dodavatel. Zcela jist� bychom si m�li p�i selekci dodavatel�

zamyslet nad následujícími otázkami: 

1) Mohou tito dodavatelé dodávat, co chceme, kdy chceme a v pat�i�ném rozsahu?  

2) Jsou finan�n� zabezpe�ení?  

3) Známe n�koho, kdo jejich služby použil a m�že je doporu�it? atd. 

Zcela specifická je situace v automobilovém pr�myslu, který je charakteristický 

p�edevším svou masovostí a opakovatelností výroby. Zde lze nap�. dle Hoyle již ve fázi 

p�edb�žného hodnocení dodavatel� uvést 7 etap hodnocení a výb�ru dodavatel� (viz. tab.�.2). 

Toto hodnocení vychází z normy ISO/TS 16949. 

Tab. �.2 Etapy hodnocení a výb�ru dodavatel� [14, s. 457] 

Etapa Ú�el 

1. P�edb�žné hodnocení dodavatel�   Výb�r d�v�ryhodných dodavatel�

2. Pre-kvalifikace dodavatel�               Výb�r schopných zájemc�

3. Kvalifikace dodavatel�                   Kvalifikace zp�sobilosti dodavatel�

4. Požadování cenové nabídky                Získání informací ohledn� cen výrobk� a služeb 

5. Výzva k u�in�ní nabídky                
Zjišt�ní a pevné stanovení toho, co m�že dodavatel 
nabídnout 

6. Zhodnocení nabídek a cen                     Výb�r dodavatele 

7. Vyjednávání kontraktu                      Sjednání podmínek smlouvy 
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I když p�edb�žné hodnocení dodavatel� a výb�r dodavatel� m�žou používat stejné 

rozhodovací metody a vycházet z podobných princip� a postup� nelze �íci, že jde o stejné 

procesy co do významu, protože výstupem procesu p�edb�žného hodnocení dodavatel� je 

pouze doporu�ení postupu dodavatele do dalšího kola výb�ru a jeho p�ípadné zaevidování do 

databáze potencionálních dodavatel�, kdežto proces výb�r dodavatele je již záv�re�ným 

krokem p�ed podepsáním kontraktu o dodávce.  Stojí za zamyšlení, jak se tyto dva procesy 

navzájem liší.  

V této souvislosti bych cht�l uvést výsledek dotazníkového šet�ení Dudové [16], která 

na základ� odpov�dí 39 obeslaných organizací provedla zhodnocení nej�ast�ji vyskytujících 

se kritérií používaných organizacemi p�ed uzav�ením smlouvy a navázáním spolupráce (viz. 

tab.�.3). Následn� na základ� dalších odpov�dí oslovených organizací provedla zhodnocení 

nej�ast�ji vyskytujících se kritérií po uzav�ení smlouvy b�hem spolupráce (viz. tab.�.4 na 

str.17). 

Tab.�.3 Seznam 1 - nej�ast�ji se vyskytujících kritérií se�azených sestupn� dle �etnosti 

výskytu, které na základ� analýzy dotazníkového šet�ení organizace používají pro hodnocení 

a výb�r dodavatel� p�ed uzav�ením smlouvy a navázáním spolupráce, v�etn� jejich �etnosti, 

relativní �etnosti výskytu a relativní kumulativní �etnosti výskytu do hranice 50 % [16,s.38] 

Kritéria pro hodnocení a výb�r dodavatel� �etnost 
Relat. 
�etnost 

Relat. 
kumulat. 
�etnost 

Cena 28 11,1 % 11,1 % 
Kvalita dodávek (výskyt neshod apod.) 19 7,5 % 18,6 %

Dodací lh�ty a termíny (rychlost dodání) 13 5,1 % 23,7 % 

Reference  10 4,0 % 27,7 % 
Spln�ní technických požadavk�, specifikací a 
požadovaných parametr�  

10 4,0 % 31,6 % 

Splatnost faktur 9 3,6 % 35,2 % 
Certifikace – blíže nespecifikováno  7 2,8 % 37,9 %
Certifikovaný systém managementu kvality (ISO 
9001)  

7 2,8 % 40,7 % 

Dodací podmínky – blíže nespecifikované  7 2,8 % 43,5 % 
Úrove� komunikace  7 2,8 %  46,2 % 
Dodržování termín�  6 2,4 % 48,6 % 
Záru�ní podmínky  6 2,4 %  51,0 % 
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Tab.�.4 Seznam 2 - nej�ast�ji se vyskytujících kritérií se�azených sestupn� dle �etnosti 

výskytu, které na základ� analýzy dotazníkového šet�ení organizace používají pro opakované 

hodnocení výkonnosti stávajících dodavatel� (po uzav�ení smlouvy b�hem spolupráce), 

v�etn� jejich �etnosti, relativní �etnosti výskytu a relativní kumulativní �etnosti výskytu do 

hranice 50 % [16,s.38] 

Kritéria pro hodnocení a výb�r dodavatel� �etnost 
Relat. 
�etnost 

Relat. 
kumulat. 
�etnost 

Kvalita dodávek (výskyt neshod apod.)  29 11,9% 11,9% 

Cena  18 7,4% 19,3% 
Dodržování dohodnutých termín�  15 6,2% 25,5% 
Certifikovaný systém managementu jakosti (ISO 
9001)  

14 5,8% 31,3%

Po�et (nebo %) reklamací 12 4,9% 36,2%
Systém environmentálního managementu, ochrana 
ŽP (nap�. ISO 14001) 

9 3,7% 39,9% 

Flexibilita dodavatele (pružnost reakce na zm�ny), 
operativnost dodávek 

8 3,3% 43,2% 

Platební podmínky – blíže nespecifikované  8 3,3% 46,5% 
Dodací podmínky – blíže nespecifikované  7 2,9% 49,4% 
Komplexnost dodávek a identifikace  7 2,9% 52,3% 

Z uvedených seznam� je vid�t rozdíl v prioritách kritérií organizací v etap� p�ed 

uzav�ením smlouvy a po uzav�ení smlouvy. V obou p�ípadech je však z�ejmý d�raz na cenu, 

kvalitu a termín dodávek, kdežto spln�ní technických požadavk�, specifikací a požadovaných 

parametr� se objevuje jen p�ed uzav�ením smlouvy. Toto kritérium nahrazuje v etap� po 

uzav�ení spolupráce po�et (nebo %) reklamací. V obou seznamech kritérií se objevuje 

certifikovaný systém managementu jakosti (ISO 9001), ale pokaždé s jinou d�ležitostí.  

Dalším krokem, následujícím po p�edb�žném hodnocení dodavatele je hodnocení 

potencionální zp�sobilosti dodavatele.  

2.5 Hodnocení potencionální zp�sobilosti dodavatel�

Smyslem této �innosti je zjistit sou�asnou a budoucí zp�sobilost dodavatel� plnit své 

závazky v��i odb�rateli. V sou�asné dob� je nejb�žn�jším zp�sobem zjistit vyzrálost systému 

managementu dodavatelské organizace auditem p�ímo u dodavatelské organizace. V tomto 

p�ípad� se jedná o audit druhou stranou, a to bu� najatými externími auditory  nebo 
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zam�stnanci odb�ratelské organizace. Smyslem t�chto audit� je p�edevším rozvoj 

partnerských vztah�, nikoli zjiš	ování neshod a slabých stránek. 

Audit je definován dle �SN EN ISO 9000 jako:„systematický, nezávislý a 

dokumentovaný proces pro získání d�kazu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit 

rozsah, v n�mž jsou spln�na kritéria“. [19, s.19] Auditu se v�nuje norma �SN EN ISO 19011: 

Management systems – guidelines for auditing management systems, která ješt� nebyla 

p�eložena do �eského jazyka. Záv�rem z auditu je oficiální zpráva, která obsahuje veškeré 

údaje o pr�b�hu a výsledcích auditu. Tato je doru�ena dodavateli i zam�stnanc�m auditorské 

organizace, která má pravomoc rozhodnout, zda schválí hodnoceného dodavatele a za�adí ho 

do seznamu dodavatel� nebo ho schválí podmín�n� (za podmínek realizace nutných opat�ení 

k odstran�ní zjišt�ných neshod) nebo oznámí dodavateli, že nesplnil požadavky.  

S rozvojem automobilového pr�myslu v �R se za�ala p�i hodnocení potencionální 

zp�sobilosti používat norma používaná n�meckými automobilkami VDA 6.1. [25] Jedná se o 

manuál, který uvádí metriky pro plánování, realizace a vyhodnocování audit� systém�

managementu u potenciálních dodavatel�. Respektuje a odvolává se vždy na aktuální verze 

normy ISO 9001 a je dopln�na o specifické požadavky automobilového pr�myslu. Výhodou 

auditování podle VDA 6.1 je jeho vzd�lávací dopad, protože je zárove� souborem 

doporu�ení, které by m�li potencionální dodavatelé splnit v zájmu úsp�šného výsledku 

posouzení systému managementu jakosti. Nevýhodou je práv� jeho zam��ení pouze na oblast 

managementu jakosti.  

Nedostatky v podob� zam��ení auditování p�edevším na systémy managementu jakosti 

a ne na celkový systém managementu odstra�ují modely excelence, které vycházejí z filosofie 

TQM a od normativních kritérií se liší p�edevším svou konkrétností i náro�ností. Jedná se 

zejména o t�i modely, a to japonský model Demingovy aplika�ní ceny, model Národní ceny 

za jakost Malcolma Baldrige a EFQM Model Excelence. [3, s. 102] 

V �R je pro oblast nákupu a logistiky uplat�ována metodiky SPA (Supplier Potential 

Analysis) – analýza potencionálu dodavatel�, který vychází z model� excelence.[10] Jde o 

komer�n� používaný nástroj hodnocení dlouhodobé zp�sobilosti možných dodavatel�, který 

zahrnuje hodnocení managementu jako celku.  

Základní hodnotící rámec SPA zahrnuje t�i oblasti hodnocení potencionálních 

dodavatel�: 

− hnací síly (p�edpoklady), které se orientují na strategické oblasti managementu a 

dodavatel�; 
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− systém, kde jsou posuzovány m��ítka výkonnosti hlavních a podp�rných proces�

dodavatel�; 

− výsledky, které krom� jiného zahrnují i výsledky spokojenosti odb�ratel�

s posuzovaným dodavatelem. [3, s.102] 

Tyto oblasti se dále d�lí na osm díl�ích oblastí, které obsahují sebehodnotící otázky. 

Audit je zde realizován t�etí stranou, a to pov��enou osobou �eské asociace nákupu a 

logistiky a do výb�rového �ízení jsou pak za�azováni dodavatelé, kte�í dosáhli nejlepšího 

hodnocení.[38] Významným prvkem je práv� vlastní sebehodnocení dodavatele, které p�ece 

jen není ješt� v �eském prost�edí obvyklé a v rámci benchmarkingu, který je sou�ástí 

celkového vyhodnocení, m�že dodavatel zárove� srovnávat svou pozici na trhu.  

2.6 Výb�r dodavatel�

Po „selekci“ z velkého množství potencionálních dodavatel� p�istupuje odb�ratelská 

organizace ke kone�nému výb�ru dodavatele na konkrétní dodávku. Zatímco v procesu 

p�edb�žného hodnocení zp�sobilosti dodavatel� jsme se zam��ili spíše na všeobecná kritéria u 

kone�ného výb�ru dodavatel� se zam��ujeme již na konkrétn�jší kritéria. I když u v�tšiny 

dodávek bude prioritní cena za jakou odb�ratel nakoupí dodávky, bylo by nemoudré nevzít v 

úvahu i n�která další kritéria. Jde p�edevším o to, aby se odb�ratel nedostal do situace, že sice 

vybral nejlevn�jší nabídku, ale v pr�b�hu pln�ní dodávky zjistí, že dodavatel není schopen 

plnit své závazky. Dle Mizuna se má odb�ratel p�i výb�ru dodavatele zam��it na to, je-li 

dodavatel schopen kladn� odpov�d�t na otázky, zda je schopen splnit následující kritéria: 

− „m�li by rozum�t strategii vedení vašeho podniku a m�li by být ochotni s ním 

spolupracovat; 

− m�li by mít stabilní obchodní výsledky a dobrou pov�st; 

− m�li by udržovat vysoký technický standart a být p�ístupní pokroku; 

− m�li by být schopni zaru�it d�v�rnost; 

− m�li by sv�domit� plnit smluvní závazky.“ [8, s.256] 

Jak je uvedeno výše, výb�r dodavatel� se provádí již podle konkrétn�jších kritérií, ne 

již jen podle tvrzení, že dodavatel by m�l dodávat kvalitní výrobky a služby, ale již se ptáme, 

v �em by m�l být kvalitn�jší než ostatní dodavatelé. Jako pom�cka p�i stanovování 

detailn�jších kritérií lze použít seznam navržených kritérií pro výb�r dodavatel�, které byly 



20�

�

sumarizovány na základ� studií literárních zdroj�, ale i na základ� osobních rozhovor�

v organizacích Hudymá�ovou a Benkovou. Seznam je obsažen v tab.�.5.  

Tab. �.5 Navrhnutá kritéria pro výb�r dodavatele [29, s.4] 

KRITÉRIUM Subkritérium Podrobné vysv�tlení 

KVALITA 

QNS per LIS (Quality 
Notifications per Line Items 
Shipped) 

Po�et reklamovaných zásilek 
z po�tu expedovaných zásilek 

PPM QAP (Parts per Million 
– Quality as Produced) 

Po�et neshod na milión p�íležitostí – 
kvalita vyrobených kus�

PPM QAS (Parts per Million 
– Quality as Shipped) 

Po�et neshod na milión p�íležitostí – 
kvalita dodaných kus�

Certifikáty kvality Jaké certifikáty vlastní dodavatel 

NÁKLADY 

Náklady na vývoj 
Je dodavatel ochotný investovat do 
vývoje 

Náklady na balení, 
p�epravu, clo 

Jaké jsou náklady spojené s 
p�epravou, resp. zda má tyto 
náklady dodavatel zahrnuté v cen�

Platební podmínky Doba splatnosti faktur 

DODÁVKA 
Termín dodávky 

Celkový �as od objednávky 
k dodávce 

Spolehlivost dodávky  Procento dodávek dohodnutém �ase 

VYBAVENÍ 

Technické vybavení Má dodavatel kvalitní stroje a ná�adí

Vhodnost vybavení 
Je vybavení dodavatele vhodné pro 
výrobu objednaných produkt�

Odbornost zam�stnanc�
Jsou zam�stnanci kvalifikováni na 
výkon dané práce 

Spolehlivost zam�stnanc�
Je sledovaná spolehlivost 
zam�stnanc� (jejich schopnost 
vyráb�t kvalitn�) 

FLEXIBILITA 
Volné kapacity 

Jakmile vznikne požadavek na 
zm�nu objemu, je dodavatel 
schopen p�izp�sobit svou kapacitu  

CRD index (Customer 
Requested Date index) 

Procentuální vyjád�ení schopnosti 
plnit v�as smluvní dodávky 

DOKUMENTACE
Potvrzení objednávky 

Za jaký �as je dodavatel schopný 
potvrdit objednávku 

Ov��ení shody produkt�
Je vždy k dispozici dokument o 
shod� produkt�

�

�

�

�

�

�
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Pokra�ování Tab. �.5�

SPOLUPRÁCE 

Ochota investovat 
Je dodavatel ochoten investovat, 
nap�. z d�vodu zmodernizovaní 
strojního a technického vybavení 

Ochota spolupracovat 

Je dodavatel ochoten podpo�it 
partnera ve smyslu poskytování 
zdroj� (nap�. informace, v�domosti, 
zkušenosti, technologie, procesy, 
školení, atd.) 

Otev�enost (up�ímnost) 
Je dodavatel ochoten vzájemn�
sdílet informace 

V etap� kdy již jsou stanovena vhodná kritéria výb�ru dodavatel� musíme zvolit 

správnou metriku pro jejich vyhodnocení. Základem je zajistit každému zvolenému kritériu 

m��itelnost, abychom byli schopni zjistit vzájemné postavení jednotlivých dodavatel�, �ili 

jejich po�adí p�i kone�ném výb�ru. Obecn� m�žeme �íci, že lze jednotlivé metody dle 

východisek rozd�lit na:  

1) „Empirické metody jsou založeny na zkušenostech, intuici, subjektivit�.  

2) Heuristické metody využívají p�ednosti empirických a matematicko-statistických 

metod a jsou založeny na zdravém rozumu a logice.  

3) Exaktní metody jsou založeny na v�decké analýze a jsou ur�eny pro �ešení 

rozhodovacích situací, které se opakují a kde vztahy mezi prvky jsou vyjád�eny 

kvantitativn�.“ [31, s.4]  

Obvykle pot�ebujeme sledovat více kritérií a znát, které kritérium má v�tší závažnost. 

Zde se s úsp�chem používají matematické modely vícekriteriálního rozhodování. Mezi tyto 

metody pat�í nap�íklad:  

1) „Bodová metoda je hodnocení pomocí systému stupnice (nap�. 5 bodovou stupnicí).  

2) Pom�rov� indexová metoda se používá, když je pot�eba všechny kritéria soust�edit 

do jednoho rozhodnutí, do jednoho ukazovatele. 

3) Metoda rozhodovací matice – DMM (Decision Matrix Method) je považována za 

základní metodu vícekriteriálního rozhodování.  

4) Modifikovaná metoda rozhodovací matice – FDMM (Forced Decision Matrix 

Method) �áste�n� odstra�uje nevýhody DMM . 

5) Index zp�sobilosti dodavatele.  

6) Analytická víceúrov�ová metoda – AHP (Analytic Hierarchy Process). Je 

rozhodovací metoda pro ur�ení prioritních kritérií, pokud se musí porovnávat více 
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kritérií, které nejvíce p�ispívají k výsledku. Její nevýhodou je nutnost provést velký 

po�et porovnání.  

7) Preference Ranking Organisation Method for Enrichment Evaluations –

PROMETHEE umož�uje uživateli p�ímo využívat jednoduchou multikriteriální 

tabulku.“[31, s.5] 

8) „Fuzzy ART (Adaptive Resonance Theory) – teorie adaptivní rezonance, která pat�í 

mezi modely neuronových sítí. Je založena na fuzzy logice, která pracuje s teorií 

fuzzy (mlhavých) množin, a kde nelze stanovit p�esné hranice množin. Používají se 

2 logické hodnoty – pravda a nepravda (1,0), pohybující se v intervalu <0,1>. 

Dodavatele jsou za�azeni do skupin podle stupn� podobnosti.“ [15; s. 1235-1240] 

Obvykle se jednotlivým zvoleným kritériím stanovuje bodové hodnocení do 

maximálního po�tu bod�, nebo váhové koeficienty pro jednotlivá kritéria. Tyto metody pat�í 

k jednodušším a �ast�ji používaným. K uvedeným metodám pat�í zejména portfolio analýza, 

glyf a index zp�sobilosti dodavatele s rozlišením závažnosti kritérií. Ideální je použití všech 

uvedených metod, zvlášt�, je-li ve výsledku n�které p�edešlé metody tém�� shoda mezi 

dv�ma, �i více dodavateli. 

 Nejprve bychom si však m�li zjistit celkovou nákladovost konkrétní dodávky. Jako 

vhodná metrika se jeví úplné náklady nákupu konkrétní dodávky - UNN. [3, s.104] 

UNN = Cd+DVd [K�/dodávku]                       [1] 

když: 

Cd     - nabízená cena dodávky, 

DVd  - dodate�né výdaje odb�ratele vztahující se ke ur�ité dodávce. 

Nápl� položky DVd závisí na charakteru dodávek, �asto vyskytujícími se položkami t�chto 

výdaj� jsou nap�.: 

− výdaje na výb�rová �ízení; 

− výdaje na vstupní ov��ení shody dodávek; 

− výdaje na dopravu, manipulaci, identifikaci, skladování; 

− výdaje na nutné t�íd�ní a p�epracování neshodných �ástí dodávek; 

− ztráty na výkonech odb�ratele zp�sobené neshodností dodávek; 

− náklady na zkoušení referen�ních vzork�; 

− náklady na výb�rové �ízení; 

− celní poplatky a jiné. [3, s.105] 
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Do dodate�ných výdaj� by m�ly být zapo�ítány pouze ty výdaje, které nebude hradit 

dodavatel. 

Další metodou je Portfolio analýza, která popisuje výkonnost jednotlivých dodavatel�. 

Základem metody je tabulka kde se pro jednotlivá kritéria stanoví a kvantifikují hodnotící 

stupn�, zárove� se stanovují optima pro jednotlivá kritéria.  Následn� se sestrojí další tabulka, 

která obsahuje samotná hodnotící kritéria v rozmezí od do, ke kterému je zaznamenána 

relevantní hranice výkonnosti. Do této tabulky se vyzna�í k�ivky výkonnosti pro jednotlivé 

dodavatele, které nám zárove� ur�í po�et bod� pro jednotlivé dodavatele. Za nejvhodn�jšího 

dodavatele je považován ten, jehož k�ivka výkonnosti je posunuta co nejvíce vpravo, což 

odpovídá i sou�tu bod�, kterých jednotliví dodavatelé dosáhli. [3, s. 107] 

Dv� p�edešlé metody je vhodné ješt� doplnit radarovým obrazcem – glyfem. Jde o 

grafický nástroj, který má po�et os roven po�tu kritérií. Tyto osy jsou, dle Plury, vhodn�

ocejchovány tak, aby v�tší vzdálenost od osového k�íže vyjad�ovala vyšší výkonnost. U 

každého dodavatele se na osy nanesou hodnoty jednotlivých kritérií a tyto hodnoty se spojí 

�árami. Spojením vznikne obrazec – glyf, jehož plocha odpovídá výkonnosti dodavatele. �ím 

je plocha v�tší, tím je výkonnost dodavatele vyšší. [3, s. 108]

Myslím, že by nás rovn�ž zajímalo, jak se liší závažnost jednotlivých kritérií každého 

dodavatele. Tento problém �eší index zp�sobilosti dodavatele – IZD [3, s. 108]:  

��� � �� ��	


	�� �  ��	                         [2] 

kde:  

n – po�et hodnoticích kritérií, 

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

� �	 � �


	��                           [3] 

HKi – hodnocení i-tého kritéria, když musí platit: 

HKi – f(HKir , HKiopt)                                      [4]

HKir – reálná hodnota daného kritéria, 

HKiopt – optimum stanovené pro kritérium i. 

  HKi je pom�rem reálné a optimální hodnoty daného kritéria. Musí platit: je-li 

optimum vyjád�eno minimální hodnotou, je v �itateli, jestliže je optimum vyjád�eno 

maximální hodnotou, je umíst�no ve jmenovateli. Stanovení vah jednotlivých kritérií lze 

použít nap�. Fullerovu metodu párového porovnání. Vhodnou pom�ckou je sestrojení tabulky, 

kde budou srozumiteln� se�azeny kritéria, jejich po�adí a p�i�azení díl�ího kritéria 

konkrétnímu kritériu.
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Záv�rem k této kapitole lze �íci, že pro nutnou úrove� objektivity je pot�eba použít i 

zkušenosti z minulých dodávek, jedná-li se o vyhodnocení již známého dodavatele. 

2.7 Hodnocení výkonnosti dodavatel�

Dle popisu EFQM Modelu Excelence je výkonnost dodavatel� jejich schopnost plnit 

požadavky na dodávky specifikované ve smlouv� o dodávkách, uzav�ené mezi odb�ratelem a 

dodavatelem.  Hodnocení výkonnosti dodavatel� je proces po uzav�ení smlouvy a navázání 

spolupráce, který posuzuje okamžitou schopnost dodavatele plnit své závazky v��i odb�rateli. 

U dlouhodobých dodávek je toto pravidelné hodnocení nezastupitelné, protože m�že dojít 

k výkyvu v pln�ní závazk� dodavatele p�ed ukon�ením spolupráce. Jedná se zejména o pokles 

kvality dodávek a zpožd�ní v dodacích lh�tách. V t�chto p�ípadech je nutno postupovat velice 

obez�etn� a zjistit z jakého d�vodu dochází k výkyv�m v pln�ní dodávek. Je d�ležité 

okamžit� za�ít komunikovat s dodavatelem mimo b�žný rámec a snažit se spole�n� nenadálou 

situaci vy�ešit, protože ne vždy je vina na stran� dodavatele, ale m�že mít problémy 

s dodavatelskou morálkou vlastních subdodavatel�. Využití výsledk� hodnocení výkonnosti 

dodavatel� je vhodné p�evést na formu sdílení informací, protože jej m�žeme výhodn� použít 

p�i dalších výb�rech dodavatel�. Historie potencionálních dodavatel� je velmi cenou databází. 

V rámci rozvoje budoucího partnerství s dodavateli je pot�eba, aby odb�ratel sd�lil vhodnou 

formou dodavatelské organizaci jaké je jeho postavení z pohledu odb�ratelské organizace. 

Nejhorší varianta komunikace asi je, když b�hem a po ukon�ení spolupráce na dodávce 

nedojde mimo vyú�tování a p�ípadného reklama�ního �ízení k žádnému zhodnocení 

spolupráce. Ideální je p�i dlouhodob� trvající dodávce ur�it p�edem pravidla vzájemné 

komunikace a pravideln� sd�lovat dodavateli vývoj jeho výkonnosti.  

Dle Bosserta jsou oblasti, které lze použít k hodnocení výkonnosti dodavatel jsou: 

− jakost dodávek; 

− termíny dodávek; 

− náklady spojené s dodávkami (tzv. celkové náklady nákupu nebo alespo� posouzení 

s alternativními nabídkami na trhu). [12, s. 58-59]

K tomu, abychom mohli v�bec p�istoupit k  hodnocení výkonnosti dodavatel�

pot�ebujeme vstupní údaje. V této souvislosti mluvíme o systému hodnocení výkonnosti 

dodavatel�, které jsou metriky pomocí nichž získáváme podklady pro vlastní hodnocení 



25�

�

výkonnosti dodavatel�. Nejjednodušší metodou je dvouosá rozhodovací matice využívající 

grafickou formu. Tato metoda je velmi jednoduchá a lze ji používat pro týdenní 

vyhodnocování a využívají údaje ze vstupního ov��ování shody. [3, s. 194-195]  

Další jednodušší metodou je ukazatel jakosti práce dodavatele: UQD [3, s. 195-196]: 

��� ���
  �
 ����  �� ����  ������                       [5] 

kde:  

Pn –  podíl neshod v konkrétní dodávce: 

�
 �
��

��
�  �������                                [6] 

On – neshodná �ást dodávky, 

Oc – celkový objem dodávky, 

Po –  podíl opožd�n� dodaného objemu dodávky: 

�� �
��

��
�  �������                         [7] 

Oo – objem opožd�n� dodané �ásti dodávky,  

Pz –  podíl nespln�ných dalších závazk� (nap�. nezajišt�ní p�epravy, nedodané atesty atd.): 

�� �
���

���
�  �������                                       [8] 

Onz –  po�et nebo hodnota nespln�ných závazk� dodavatele,  

Ocz – celkový po�et nebo hodnota dalších závazk� dodavatele, vztahující se ke konkrétní   

dodávce, 

wn,wo,wz – váhy jednotlivých prvk� hodnocení, tj. podílu neshod, opožd�n� dodaných �ástí 

dodávky a nespln�ných závazk�, p�i�emž musí platit: 

�
 ���� ���� � �                        [9] 

Tato metoda p�ístupu k hodnocení výkonosti dodavtel� není náro�ná na sb�r dat a 

m�že se využít i u dodávek ur�itých služeb. �ím je hodnota UQD vyšší, tím je výkonnost 

dodavatele horší.  

Další metodou p�ístupu k hodnocení dodavatele je výpo�et koeficientu výkonnosti 

dodavatele: Kv [3, s. 196-197]: 

�� � ���  �
!"�#!$%#!&'(#!)�((

!"#!$#!&#!)
� ���                               [10] 

kde: 

O1 až O4 – objemy konkrétní dodávky v ur�eném �asovém období v jednotlivých stupních     

jakosti, 

1,5,30,100 – váha p�i�azené jednotlivým stup��m jakosti dodávky. 
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Jednotlivé stupn� jakosti dodávky si stanovuje odb�ratel sám, podle svých vlastních 

pot�eb a náro�nosti hodnocení. 

U hromadné a sériové výroby lze k systém�m  hodnocení výkonnosti dodavatel�

krom� klasických Schewhartových regula�ních diagram� s výhodou využít zónové regula�ní 

diagramy, které vycházejí z výše uvedených diagram�, ale do diagramu se nevynášejí 

absolutní nam��ené hodnoty kontrolovaného znaku jakosti, nýbrž hodnoty vhodn�

nadstavených zón, které odpovídají jednotlivým zvoleným mezním úchylkám. [3, s. 202] 

Dalšími metodami použitými k hodnocení výkonnosti dodavatel� mohou být metody 

�adící se k sedmi novým nástroj�m managementu jakosti rozpracované japonskou Spole�ností 

pro vývoj metod �ízení jakosti: Afinitní diagram, Diagram vzájemných vztah�, Systematický 

(stromový) diagram, Maticový diagram, Analýza údaj� v matici, Diagram PDPC a Sí	ový 

graf. [2, s. 158] 

2.8 Partnerství s dodavateli 

Nenadál v úvodu publikace Management partnerství s dodavateli [3] popisuje, že když 

12.10.2005 zadal do internetového vyhledáva�e v rámci �eského internetu heslo „partnerství 

s dodavateli“, bylo nalezeno 36 témat vztahujících se k tomuto heslu. To samé jsem ud�lal 

20.12.2011 ve vyhledáva�i „seznam.cz“ a naskytl se mi výb�r z 28 870 odkaz�. Po bližším 

zkoumání jsem zjistil, že mnohé z t�chto odkaz� se vztahují pouze k výše uvedené publikaci, 

nebo jsou pouze v podob� jedné �i dvou v�t, kde se organizace zavazuje k partnerství 

k dodavateli, k rozvoji partnerství s dodavateli nebo sv�j vztah s dodavateli charakterizuje 

jako partnerství s dodavateli. Hlubší vysv�tlení partnerství s dodavateli jsem nalezl jen u 

odkaz� na bakalá�ské a diplomové práce, dále u organizací provád�jících školení v rámci 

svých nabídek pro management a co mne zaujalo nejvíce, u zahrani�ních organizací, 

podnikající v �eské republice a partnerství s dodavateli považují jako jednu ze svých velmi 

d�ležitých hodnot ve svých procesech. Musím pro objektivitu p�iznat, že jsem nezkoumal 

všech 28 870 odkaz�, ale jen prvních asi 150. 

Partnerství s dodavateli je založeno na vzájemné d�v��e a dlouhodobé spolupráci, 

která p�ináší prosp�ch obou stranám, odb�rateli a dodavateli. Není to vztah založený nap�. na 

motivování dodavatele tím, že mu odb�ratel neustále p�ipomíná, možnost volby jiného 

dodavatele, u kterého bude objednávat, když nesplní jeho podmínky.  
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Základní odlišnosti proces� nakupování a managementu partnerství s dodavateli jsou 

znázorn�ny v tab. �. 6. 

Tab.�.6  Odlišnosti proces� nakupování a managementu partnerství s dodavateli [3, s.22] 

Hledisko Nakupování - tradi�ní pojetí Partnerství s dodavateli 
Báze vztah� mezi 
odb�ratelem a dodavatelem 

S vysokým podílem ned�v�ry Vztahy vzájemné d�v�ry 

Dodavatel v roli �asto protivníka Spolupracujícího partnera 
Doby trvání vztah� �asto velmi krátká Relativn� dlouhá  

Kritéria jakosti dodávek Shoda se specifikacemi 
Vhodnost k použití, 
odvozená od požadavk�
zákazník� a legislativy 

Metody zabezpe�ování 
jakosti dodávek 

Odvozené od ov��ování shody 
Systémové p�ístupy 
založené na prevenci 

Komunikace s dodavateli 
�asto formální, zam��ená na 
smlouvy a p�edpisy 

Systematická, založená na 
sdílení nejlepších praktik 

Báze dodavatel� Mnoho dodavatel�
Redukovaný, ale pe�liv�
vybraný po�et dodavatel�

Strategie p�ístupu 
k dodavatel�m 

Odvozena od �ízení 
nápravných opat�ení 

Odvozena od �ízení proces�
a vztah�

Hlavní rozhodovací 
kritérium odb�ratele 

�asto pouze cena dodávek 
Úplné náklady zásobování 
(nákupu) 

Klí� k úsp�šnosti nákupu 
Schopnost odb�ratele 
vyjednávat 

Schopnost partner�
vyhledávat p�íležitosti ke 
zlepšování 

Plány nákupu 
Tvo�eny v�tšinou s ohledem 
na pot�eby odb�ratele 

Integrovány se zám�ry a 
plány kone�ných uživatel�

D�raz na kvalitu Dodávek Vztah�

Dle Evropské nadace pro management jakosti (EFQM) je partnerství definováno jako 

„ pracovní vztah mezi dv�ma nebo více zainteresovanými stranami, vytvá�ející p�idanou 

hodnotu“.� [10] V systémových standartech norem �SN EN ISO 9000 je situace taková, že 

�SN EN ISO 9001 se o partnerství s dodavateli nezmi�uje. Lepší je situace v �SN EN ISO 

9004, která obsahuje �lánek 6.6 „Dodavatelé a partnerství“, Další z norem používaných 

v �eském prost�edí �SN EN ISO 14 001 p�ímo nedefinuje žádné aktivity v oblasti partnerství 

s dodavateli. Pouze je zde zmínka o tom, že odb�ratel musí sd�lovat dodavatel�m své 

požadavky v oblasti ochrany životního p�ost�edí. Výše zmi�ovaný EFQM Model Excelence  

partnerství s dodavateli v�nuje velký význam a je zakotveno v sedmé z osmi zásad, �i 

princip�, kde je pojmenovano jako „rozvoj partnerství“. Tato zásada je dále rozpracovaná 

v  kritériu 4 Partnerství a zdroje.  
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Partnerství s dodavateli se m�že projevit v dlouhodobých pozitivních p�ínosech, 

nap�íklad v aspektech: 

− „odb�ratel m�že spolehlivým dodavatel�m nabízet preferen�ní a dlouhodobé 

kontrakty, a tím je pozitivn� motivovat;  

− dodavatelé nebudou žít v trvalé nejistot� a budou ochotni vynakládat zdroje jak na 

rozvoj lidí, tak i technologií a svých produkt�; 

− nižší náklady mohou být východiskem pro nabídky atraktivn�jších cen odb�ratel�m 

bez zhoršování ekonomické výkonnosti dodavatele, atd.“[3, str.29] 

Organizace, která se rozhodne jít cestou partnerství s dodavateli si musí uv�domit, že 

tato �innost se netýká jen n�které organiza�ní jednotky (odd�lení nákupu, jakosti), ale je 

pr��ezem �inností všech organiza�ních jednotek organizace, v�etn� vrcholového 

mamagementu. V této souvislosti hovo�íme o programu partnerství s dodavateli. Tento proces 

lze popsat pomocí procesní mapy viz. obr.�.4. na str.29. 
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Obr.�.4 Základní rámec proces� programu partnerství s dodavateli�[3,s.41] 

Po seznámení se s dostupnými zdroji jsem dosp�l k záv�ru, že existuje velké množství 

r�zných p�ístup� k �ešení problematiky práce s dodavateli, ale vždy se uvažuje o výb�ru 

dodavatel�. Ve všech zdrojích uplat�ují organizace systematický p�ístup k výb�ru a 

hodnocení dodavatel�. Po zhodnocení možností v organizaci DAS spol. s r.o. jsem vybral 

p�ístup k výb�ru a hodnocení dodavatel�, který je popsán v dalších kapitolách.  

3. P�edstavení spole�nosti DAS spol. s r.o.   

Spole�nost DAS spol. s r.o. je výrobní a dodavatelská spole�nost zajiš	ující návrh, 

výrobu a montáž dopravník� a dopravních systém� pro oblast transportní a manipula�ní 

techniky. Sou�ástí dodávek je i montáž za�ízení u zákazníka a následný servis.  
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Jedná se o zákaznicky orientovanou spole�nost, jejíž výroba se �ídí momentálním 

požadavkem zákazníka, a to z  pohledu jeho technického a lh�tního požadavku. Tím se 

rozumí, že každá zakázka je z hlediska manipulovaného materiálu, prostorového �ešení, 

technologických možností neopakovatelná a svým �ešením originální.  

Z pohledu opakovatelnosti výroby se spole�nost DAS spol. s r.o. �adí spíše 

k výrobc�m, kte�í mají kusovou výrobu a z�ídka malosériovou výrobu. 

− Spole�nost byla založena v roce 1993; 

− zam�stnává 60 kvalifikovaných zam�stnanc�; 

− ro�ní obrat firmy nad 100 milionu korun; 

− konstruk�ní kancelá� s moderním programem ve 3D. 

Nejd�ležit�jšími nakupovanými segmenty jsou: 

− hutní materiál; 

− pásy; 

− vále�ky, a to hnané a gravita�ní; 

− pohony; 

− spojovací materiál; 

− laserové výpalky a ohyby. 

3.1 Výrobní program 

Zákazníci se profilují z r�zných oblastí, nap�. automobilový pr�mysl, potraviná�ský 

pr�mysl, papírenský pr�mysl, hutní pr�mysl, ekologický pr�mysl, elektro pr�mysl. Výroba se 

zam��uje p�edevším na: 

− dopravní a manipula�ní systémy pro pr�mysl a skladování; 

− dopravníky vále�kové, pásové a �et�zové; 

− automatizovaná a robotizovaná pracovišt�; 

− zdviže a zvedací za�ízení; 

− elektrické rozvad��e a elektromontáže; 

− náhradní díly a zakázkové kovoobráb�ní. 

V oblasti výroby dopravních a manipula�ních systém� se jedná o tyto druhy 

p�epravovaného materiálu: 

− p�eprava tiskovin; 
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− p�eprava disk� kol;  

− p�eprava lušt�nin; 

− p�eprava keramických kelímk�; 

− p�eprava papírových vál�; 

− p�eprava forem pro betonové sm�si; 

− p�eprava pytl� se sypkými materiály; 

− p�eprava papírových krabic; 

− p�eprava kelímk� v potraviná�ském pr�myslu; 

− p�eprava rud; 

− p�eprava zlomového šrotu; 

− p�eprava a t�íd�ní domácích odpad� na separaci; 

− p�eprava elektromotor� na výrobních linkách. 

V diplomové práci se budu zabývat oblastí dopravních a manipula�ních systém� pro 

pr�mysl a skladování. Tyto systémy se dle požadavk� na manipulovaný materiál obvykle 

skládají z díl�ích dopravník�. Nap�. pro p�epravu sypkých materiál�, v uzav�ených obalech 

jako je papírový nebo látkový pytel, se používá p�edevším pásových dopravník�. Rovn�ž se 

pásové dopravníky používají pro p�epravu tam, kde je nutno p�ekonat p�i p�eprav�

manipulovaného materiálu jakýkoliv výškový rozdíl. 

3.2 Konstrukce dopravník� - východisko technologie 

Podklady pro výrobu ve spole�nosti DAS spol. s r.o. jsou bu� externí, tj. podklady 

jsou dodávány zákazníkem, nebo interní, pak jsou podklady vytvá�eny v  konstrukci DAS 

spol. s r.o. Podklady pro výrobu se myslí konstruk�ní dokumentace. 

Proces tvorby konstruk�ní dokumentace je popsána v OS7-02: Tvorba návrhu a VTD 

výrobku.[27] Tato OS stanovuje postupy, zodpov�dnosti a pravomoci pro: 

− zpracování konstruk�ních návrh� strojních celk� (KC) nebo technologických 

postup� (TP), nebo zpracování elektrodokumentace (ED); 

− tvorbu sestavných a dílenských výkres� strojních celk�; 

− zajiš	ování kopii výkres� a jejich rozd�lování; 

− provád�ní zm�n ve výkresové dokumentaci, technologických postupech a 

elektrodokumentaci  (zm�nové �ízení). 
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Konstrukci dopravník� podle druhu jakým je p�enášen manipulovaný materiál, �ili 

transportní prvky, lze rozd�lit na: 

− pásové dopravníky; 

− vále�kové dopravníky; 

− �et�zové dopravníky. 

Jednotlivé typy dopravník� lze v rámci linky r�zn� kombinovat. Obecn� platí, že 

jakýkoliv dopravník se skládá jednak z nosných díl�, jako jsou nohy, podstavce, které jsou 

vyrobeny z r�zných typ� profil� a dále z díl�, které na sob� nebo v sob� nesou transportní 

prvky, �ili nosné díly. Transportními prvky jsou myšleny pásy a vále�ky. Nosné díly jsou 

spojeny s transportními díly spojovacím materiálem nebo p�iva�eny.  

Nosné díly dopravník� jsou ve v�tšin� p�ípadech bo�nice a vany a p�i jejich výrob� se 

používá technologie laserových výpalk� a ohyb�. Dalšími díly, kde lze s výhodou využívat 

laserové výpalky a ohyby jsou r�zné typy motorových desek, podložky pod ozubené v�nce 

atd.  

3.3 LVO v konstrukci dopravník�

P�íkladem nosného prvku bo�nice pro vále�kový dopravník je p�íloze �.1 Výkres: 

BO�NICE 3650. P�íkladem nosného prvku pásového dopravníku je v  p�íloze �.2. Výkres: 

ZÁKLADNA N5. V obou zmín�ných p�íkladech je vid�t, že se nejedná z hlediska 

technologie výroby o jednoduché díly, ale že pro jejich výrobu je nutná technologie 

laserového pálicího za�ízení a následující operací je ohýbání na ohra�ovacím lise. Výhodou 

použití této technologie je, že z jednoho formátu plechu lze vyrobit samonosnou konstrukci, 

spl�ující požadavky na pevnost  konstrukce dopravníku. 

Použití technologií laserového pálení a následného ohýbání sebou p�ináší výhody 

zejména v oblastech: 

− zefektiv�uje výrobu dopravník�, zvlášt� z pohledu pracnosti výroby; 

− umož�uje výrobu složit�jších celk�, které by se jinak musely vyráb�t pomocí 

n�kolika r�zných technologií; 

− zvyšuje p�esnost výroby; 

− snižuje náklady spojené s kontrolou výroby, nap�íklad p�i kontrole svar�; 

− snižuje náklady na skladování. 
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 Tento sm�r v konstrukci dopravník� je spojen s rozvojem spole�ností zabývající se 

výrobou LVO. Konkrétn� se zv�tšováním po�tu spole�ností zabývajících se laserovým 

pálením a následným ohýbáním, jako i s technickým pokrokem v oblasti vývoje laserových 

pálicích za�ízení a ohra�ovacích lis�.  

Rozvoji používání laserových technologií napomohl i rozvoj softwaru v oblasti strojní 

konstrukce, kde se zvýšila dostupnost kreslících program�, které umož�ují modelování v 3D a 

následné rozkreslení složit�jšího za�ízení na jednotlivé detaily. Jedná se nap�íklad o produkt 

spole�nosti AutoDesk, konkrétn� Inventor. Tento program využívá i spole�nost DAS spol. s 

r.o. Inventor umož�uje kreslení i složitých díl� s n�kolika ohyby na jednom dílu, a to 

v krátkém �ase a jeho následný export do n�kterého z možných formát� výkres�, nap�íklad do 

formátu požadovaný dodavatelem LVO. V kone�ném d�sledku už nemusí dodavatelská firma 

p�ekreslovat z papírových kopií požadovaný tvar výrobku, ale má mnohem jednodušší práci 

s p�evodem do softwaru používaný pro své vypalovací a ohýbací za�ízení, protože tyto 

za�ízení používají jiný software než se b�žn� používá v konstruk�ních kancelá�ích. 

3.4 Technologické možnosti spole�nosti DAS spol. s r.o. 

Oblast strojírenské �ásti výroby je zastoupena b�žnými prost�edky strojírenské výroby. 

Jedná se o strojní pily, strojní n�žky pro d�lení materiál� do tlouš	ky materiálu 6mm, ohýbací 

za�ízení použitelné do tlouš	ky 6mm a délky 2000mm. Vážným nedostatkem je chyb�jící 

laserové za�ízení pro d�lení plech� a jejich p�ípadné ohýbání ohra�ovacím lisem. Z 

technologického hlediska u ohýbaných výpalk� nelze pouze koupit rovinný výpalek a 

následn� jej ve firm� DAS spol. s r.o. ohnout v p�ípad�, že by firma vlastnila ohra�ovací lis. 

Laserové výpalky a ohyby se proto musí nakupovat.  

Oblast následných povrchových úprav kovových povrch� je realizována pomocí: 

− práškového lakování (komaxit); 

− zinkováním, a to galvanickým nebo žárovým; 

− �ern�ním, kateforózou; 

− obráb�né díly pomocí konzervace tectilem. 

U v�tšiny povrchových úprav se používá práškové lakování. Vzhledem k �ešenému 

tématu chci blíže popsat problematiku práškového lakování. Obvyklá tlouš	ka požadované 

vrstvy zákazníkem je 80µm, jedná se pak o jednovrstvý lak nebo 160µm, pak se jedná o 
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dvouvrstvý lak. P�íprava povrchu p�ed vlastním nanesením práškové barvy a následným 

vypálením barvy v peci se skládá z t�chto krok�: 

− tryskání povrchu díl�; 

− odmašt�ní povrchu díl� pomocí fosfátování. 

Z technologického hlediska se musí všechny hrany na vyrobených dílech p�ed 

práškovým lakováním opracovat pod úhlem 45° s rozm�rem 0,5mm. Tohoto „sražení hran“ se 

docílí bu� ru�ním broušením, nebo tryskáním celého povrchu kovového dílu pomocí 

ocelových brok� pod tlakem v tryskací komo�e. D�sledek zanedbání broušení hran je v tom, 

že �ím je v�tší vrstva barvy na výrobku, tím je v�tší pravd�podobnost, že dojde ke sloupnutí 

barvy v míst�, kde na kovovém dílu z�stala ostrá hrana. Pak dochází ke znehodnocení 

celkového výrobku a následné reklamaci.  

Je pot�eba si uv�domit, že n�které výrobky spole�nosti DAS spol. s r.o. jsou 

exportovány kone�nému zákazníkovi do Asie nebo Afriky, kdy je transport realizován po 

mo�i. Na výrobky p�sobí slaný vzduch, neopatrná manipulace v p�ístavech, nekvalifikovaní 

zam�stnanci u koncového zákazníka atd. �ešení reklamací v t�chto p�ípadech jsou obtížné, 

protože koncový zákazník není mnohdy znám a informace se dostávají do spole�nosti DAS 

spol. s r.o. zprost�edkovan� a mnohdy jsou vysloven� neobjektivní. T�mto problém�m 

s barvou se dá p�edejít jen nejv�tším d�razem na prevenci p�edcházení reklamací. 

B�žná praxe je, že se u práškového lakování s tlouš	kou vrstvy 80µm provádí broušení 

ve spole�nosti DAS spol. s r.o. vlastními prost�edky. U práškového lakování s tlouš	kou 

vrstvy 160µm se provádí tryskání u dodavatele povrchové úpravy, které je mnohem ú�inn�jší. 

Tab. �.7 Cena plochy 1 m² povrchové úpravy v závislosti na tlouš	ce barvy [vlastní tvorba] 

[K�/1m²] 80 [µm] 160 [µm] 
Tryskání 0 110 
Odmašt�ní 80 80 
Práškové lakování 120 240 
Celková cena 200 430 

Z tab.�.7 je vid�t, že rozdíl mezi cenou práškového lakování pro tlouš	ku vrstvy 80µm 

je o 130k� nižší než pro tlouš	ku vrstvy 160µm. Tento nákladový rozdíl lze snížit p�enesením 

�ásti náklad� p�ímo na dodavatele LVO, který je pro broušení hran vybaven. Pak je suma 

zaplacená za vyšší po�izovací náklady p�i nákupu laserových výpalk� a ohyb� celkov� nižší 

než suma zaplacená za ru�ní opracování ve spole�nosti DAS spol. s r.o. p�i vlastním procesu 

výroby.  
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Výše uvedená úvaha je d�ležitá z hlediska, kdy se finan�ní hodnota n�kterých 

dodávek LVO pohybuje �ádov� v desítkách tisíc�. Tato úvaha by m�la být zohledn�na i p�i 

p�edb�žném hodnocení dodavatel�, a to z toho d�vodu, že z empirických zkušeností je známa 

skute�nost, že ne každý dodavatel laserových výpalk� a ohyb� dodává službu broušení hran 

svých výrobk�. Tato služba však prodlužuje termín dodávky. Je pot�eba nalézt rovnováhu 

mezi momentální pot�ebou termínového pln�ní dodávky, cenou a kvalitou. Nalezením této 

rovnováhy je pot�eba v�novat pozornost ve fázi p�ípravy výroby, protože následující proces je 

proces nakupování. 

4. Analýza sou�asného stavu nakupování LVO 

V sou�asné dob� je ve spole�nosti DAS spol. s.r.o. problematika nakupování 

laserových výpalk� a ohyb� z hlediska procesu nakupování za�azena v organiza�ní sm�rnici 

OS7-01. Pr�chod obchodního p�ípadu firmou DAS spol. s r.o. [26] Pr�b�h nákupu je takový, 

že po obdržení KD rozhodne pov��ený pracovník MP TPV o tom, zda díl, který je nutno 

vyrobit bude za�azen do kategorie LVO. Jeho rozhodnutí je založeno zejména na: 

1) Technologických možnostech ve spole�nosti DAS spol. s r.o., viz. kapitola 3.4. 

2) Zohledn�ní opakovatelnosti výroby daného dílu, tzn., že i díly které mohou být 

za�azeny do b�žné záme�nické výroby jsou z d�vodu svého množství za�azeny do 

kategorie LVO. Jedná se zejména o jednodušší díly jako jsou žebra, výstuhy, 

držáky a pod. V tomto p�ípad� je nutno porovnat kolik by stála ru�ní výroba v DAS 

spol. s r.o. a jaká by byla cena odpovídající dodávky LVO. 

3) Momentální napln�nost výroby. Je-li menší napln�nost výroby, je toto nutno 

zohlednit zejména u jednoduchých LVO, a to z d�vodu, zda by jejich výroba 

nepomohla napln�nosti výroby.  

4) Termín požadavku na dodání LVO. Jedná-li se o jeden nebo malý po�et kus� a je 

tlak na jejich rychlé dodání je op�t nutno tuto skute�nost zohlednit. 

Následn� po za�azení do kategorie LVO pov��ený pracovník MP TPV vybere ze 

zásobníku vhodné dodavatele, p�ípadn� vyhledá nové dodavatele a provede výb�rové �ízení. 

Rozhodovací kritéria p�i rozhodování jsou p�edevším kilogramová cena LVO a termín jejich 

dodání. Poté ud�lá zápis do formulá�e pro externí objednávky a zhotoví záznam s výsledkem 
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výb�rového �ízení. Po obdržení nabídek vybere nejlepšího dodavatele a zašle vybranému 

dodavateli objednávku.  

Výb�rové �ízení se neprovádí u každého nákupu, ale v ur�itém �asovém období dle 

napln�nosti práce na TPV. Je to rovn�ž z d�vodu, že odpov�� na poptávky se vrátí zp�t od 

dodavatele mnohdy v rozmezí 7 až 14 dn� a tak dlouho nelze ve v�tšin� obchodních p�ípad�, 

z hlediska kone�ného termínu dodání výrobku zákazníkovi, �ekat. Výb�r mezi 

potencionálními dodavateli se mnohdy zmenší i z d�vod� technologických možností u 

dodavatele. N�které LVO mají nap�íklad v�tší délku nebo tlouš	ku materiálu. V�tšina 

dodavatel� vlastní ohra�ovací lisy do délky ohybu 3000mm a pálicí stroje vypalují v�tšinou 

do tlouš	ky materiálu 20mm do formátu plechu 1500x3000mm. [33,34,35,36,37] V t�chto 

p�ípadech se bu� vyhledá dodavatel disponující pot�ebným za�ízením, nebo se za�ne jednat 

s autorem KD o p�ípadné zm�n� v KD. Po potvrzení objednávky dohlíží pov��ený pracovník 

MP TPV na dodržení termínu a �eší p�ípadné nesrovnalosti s dodavatelem.  

Po obdržení dodávky zajistí pov��ený pracovník MP TPV kontrolu LVO a odpovídá-li 

dodávka požadovaným parametr�m, p�edává ji formáln� do výroby v DAS spol. s.r.o., nebo 

dalšímu externímu dodavateli, který provádí výrobu z dodaných LVO pro DAS spol. s r.o. P�i 

zaslání faktury od dodavatele zkontroluje její správnost, je-li v po�ádku z hlediska ceny a 

splatnosti, podepíše ji a p�edá ji na faktura�ní odd�lení. Neodpovídá-li n�který parametr, 

za�ne jednat s dodavatelem o náprav�. 

4.1 Zabezpe�ení nákupu LVO 

V organiza�ní sm�rnici OS7-01. Pr�chod obchodního p�ípadu firmou DAS spol. s r.o.

[26] je �ešena problematika nakupování LVO pouze obecn�, jedním odstavcem. V této OS je 

uvedeno : 

„7.9. Krok �.20 - Nákup kooperací a služeb 

Pov��ený zam�stnanec MP TPV provede nákup kooperací a služeb. Postup je stanoven v OS 

7 – 03. U závažných OP z titulu financování provede dále nahlášení finan�ních pot�eb pro 

nákup kooperací a služeb MMP 090.“ [26, s.8] Na tuto OS navazuje organiza�ní sm�rnice 

OS7-03. Nakupování a skladování.  
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Tato OS zahrnuje:  

„7. Nákup výrobních kooperací a služeb. 

7.1 �ízení nákupu 

Nákup výrobních kooperací a služeb zajiš	uje p�ednostn� MP TPV. Nákup konstruk�ních 

prací zajiš	uje MP 071. K dosažení pot�ebné operativnosti výrobního procesu si jednotlivé 

obchodní p�ípady v oborech povrchová ochrana, ubytování a doprava mohou zajiš	ovat p�ímo 

výrobní divize. 

Objednávky se vystavují minimáln� ve dvou stejnopisech (1x subdodavatel, 1x DAS spol. 

s r.o.) na formulá�i – viz p�íloha �. 6a, 6b. Objednávky jsou vystavovány a evidovány tím MP, 

který nákup zajiš	uje. 

7.2 Uzav�ení smlouvy o dílo 

U všech obchodních p�ípad� s objemem nad 20 tisíc K� nebo s termínem pln�ní, který má 

zásadní vliv na spln�ní zakázky, musí být uzav�ena písemná kupní smlouva. Za písemnou 

kupní smlouvu lze považovat i oboustrann� podepsanou a potvrzenou objednávku, dopln�nou 

o všeobecné nákupní nebo dodací podmínky. Navrhne-li subdodavatel jakoukoliv zm�nu 

návrhu kupní smlouvy – objednávky, posoudí p�ípravá� MP TPV, p�ípadn� mistr výrobní 

divize návrh zm�ny a zam�stnanec s pot�ebnou pravomocí - viz. bod 5.4 rozhodne o p�ijetí 

upraveného zn�ní nebo zamítnutí zm�ny. 

Kupní smlouvy se vystavují minimáln� ve dvou stejnopisech (1x subdodavatel, 1x DAS spol. 

s r.o.). Kupní smlouvu podepisuje zam�stnanec s pot�ebnou pravomocí (viz bod 5.4). 

Evidenci vystavených kupních smluv vede ten MP, který vystavil objednávku.“ [28, s.7] 

5. Analytická �ást, návrh �ešení zlepšení procesu nákupu LVO 

Východiskem každé analytické �ásti je zjišt�ní a pojmenování stávajících nedostatk�, 

které chceme odstranit. V �ešeném p�ípad� nákupu LVO jsem vycházel z vlastních zkušeností 

p�i nákupu LVO, reklama�ních protokol� za rok 2010, analýz zápis� o pr�b�hu stávajících 

obchodních p�ípad�, p�ezkoumání objednávek nákupu LVO za rok 2010 a rozhovor� se 

zam�stnanci, kte�í p�icházejí v rámci svého pracovního za�azení do styku s LVO.  
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Nedostatky stávajícího p�ístupu k procesu nakupování LVO jsou: 

1) Výb�r a hodnocení nákupu LVO je záležitostí pouze pov��eného pracovníka MMP 

TPV. 

2) Do výb�ru a hodnocení dodavatele, a to nejen p�i �ešeném konkrétním p�ípad�, 

nejsou zapojeny další organiza�ní složky krom� kontroly jakosti. 

3) Pro proces nákupu LVO nejsou stanoveny znaky jakosti LVO. 

4) Pro proces nákupu LVO nejsou stanoveni interní zákazníci. 

5) Obecn� není zp�tná vazby k dodavatel�m, neexistuje m��ení výkonnosti dodavatel�

a rovn�ž není zajišt�no jejich informování o výsledcích m��ení výkonnosti 

dodavatel�. 

6) Získávání a vyhodnocení informací od dodavatel� není systematicky rozvíjeno. 

5.1 Vyhodnocení nákupu LVO za rok 2010 

První p�edpoklad každého rozhodnutí je p�evedení a zviditeln�ní �ešené problematiky 

do �e�i pen�z a není tomu jinak i u �ešení problematiky nákupu LVO, obsažené v diplomové 

práci. Výhoda takového postupu je hlavn� p�i prezentaci �ešeného problému p�ed interními 

zákazníky a vedením organizace, podílející se na �ešení dané problematiky pro svou názornost 

a dostate�né vypovídající schopnosti o �ešené problematice.  

Z podklad� získaných v seznamu „Evidence externích objednávek“ jsem provedl 

zhodnocení nákupu LVO ve t�ech grafech. Celkov� zaplacená cena dodavatel�m byla  

1 008 875k�, celkov� odebrané množství bylo 24 243kg. 

Jak jsem již uvedl d�íve, jedním z rozhodujících kritérií p�i výb�ru dodavatele LVO je 

kilogramová cena LVO, která je výsledkem podílu nabízené ceny dodávky LVO a hmotnosti 

dodávky LVO. Cílem je získat od dodavatele co nejnižší kilogramovou cenu LVO. S 

kilogramovou cenou LVO se pracuje i p�i obchodních nabídkách zákazník�m, �ili hraje 

d�ležitou roli p�i úsp�šnosti nabídek. Na obr �. 5 str. 39 je graf, znázor�ující po�adí 

dodavatel� LVO podle kilogramové ceny LVO dle hodnot od vybraných dodavatel� za rok 

2010. Zde je vid�t, že nejvyšší kilogramová cena LVO byla u spole�nosti Dodavatel 5 a 

nejnižší kilogramovou cenu LVO m�la spole�nost Dodavatel 1. 
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Obr.�.5 Graf po�adí dodavatel� LVO podle kilogramové ceny LVO v roce 2010 ��
�����������������������������[vlastní tvorba] 

Na p�edešlý graf navazuje obr. �. 6 na str. 40 graf, znázor�ující po�adí dodavatel�

LVO podle odebraného množství LVO v roce 2010. Z výsledku je patrné, že nejv�tší 

odebrané množství LVO bylo u spole�nosti Dodavatel 1, nejmenší odebrané množství LVO 

bylo od spole�nosti Dodavatel 5. Tento výsledek koresponduje s hlavním kritériem p�i výb�ru 

dodavatel�, a to s kilogramovou cenou LVO. Nejv�tší množství LVO bylo odebráno od 

spole�nosti poskytující nejnižší kilogramovou cenu LVO. 

Další graf v této kapitole je na obr. �.7 na str. 40, který znázor�uje po�adí spole�ností 

podle zaplaceného množství LVO jednotlivým dodavatel�m LVO. Nejvíce bylo zaplaceno 

spole�nosti Dodavatel 1 a nejmén� spole�nosti Dodavatel 5.  
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Obr.�.6 Graf po�adí dodavatel� LVO podle odebraného množství LVO v roce 2010 ��
[vlastní tvorba]�

Obr.�.7 Graf po�adí dodavatel� LVO podle zaplaceného množství LVO v roce 2010 
                         [vlastní tvorba] 
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Posledním grafem na obr. �. 8 je graf znázor�ující po�adí dodavatel� LVO podle 

množství reklamací v roce 2010. Z výsledku je patrné, dodavatel s nejv�tším objemem 

dodávek nemusí mít nutn� nejv�tší po�et reklamací. V této oblasti hodnocení m�l nejhorší 

výsledek Dodavatel 2. P�i bližším zkoumání reklama�ních protokol�, výkresové dokumentace 

a telefonních dotaz� u Dodavatele 2 jsem zjistil, že se jednalo p�evážn� o atypické dodávky 

LVO. Z technologického hlediska se jednalo o výrobky zhotovené z nerezové oceli 17 421, 

v�tší tlouš	ky než je obvyklá, které se musely ohýbat v negativních úhlech. Rovn�ž se jednalo 

o dodávky, které se musely zpracovávat z formát� plech� h��e dostupných. Nerezový 

materiál je díky svým vlastnostem h��e ohybatelný, má vyšší tvarovou pam�	 a po ohnutí 

výrobku má tendenci vracet se do p�vodní polohy.  Pro technologii ohra�ovacího lisu to 

znamená, že se musí volit vyšší tlak p�i ohybu a n�kolikrát ohyb opakovat, aby se p�ekonal 

odpor ohýbaného plechu. V podstat� šlo o p�ípad dodávek, kdy uvedený dodavatel (na rozdíl 

od jiných dodavatel�) byl schopen dodávky realizovat z technologického hlediska a 

materiálové dostupnosti. Tato pozitivní hlediska p�evládly nad ostatními negativními 

hledisky.  

�

�

Obr.�.8 Graf množství reklamací LVO v roce 2010�[vlastní tvorba] 
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Záv�rem analytické �ásti této kapitoly chci, na základ� výše uvedených zjišt�ní, uvést 

výchozí p�edpoklady nov� navrhovaného p�ístupu k procesu nakupování LVO: 

1) Zavedení metodiky stanovení znak� jakosti pro proces nákupu. 

2) Zavedení systematického zjiš	ování podmínek dodavatel�. 

3) Popis odpov�dnosti, pravomoci a postupných krok� uplat�ovaných p�i hodnocení a 

následném výb�ru. 

4) Pravidelné hodnocení údaj� o dodavatelích. 

5) Praktické zajišt�ní požadavk� standardu �SN EN ISO 9001:2009. 

6) Sm��ování hodnocení a výb�ru dodavatel� k použití výpo�etních metod. 

5.2 Stanovení interních zákazník�

Interní zákazníci, kte�í vstupují do procesu nákupu LVO jsou uvedeni v tab. �.8. Do 

tohoto procesu nevstupuje Nákup a skladování, protože nákup LVO provádí v rámci svých 

kompetencí MP TPV a skladování se provádí p�ímo ve výrob�. 

Tab.�.8 Interní zákazníci, jejich vstupy spojené s procesem nákupu LVO, �innosti spojené 

s procesem nákupu LVO a výstupy spojené s procesem nákupu LVO  [vlastní tvorba] 

Interní zákazníci
Vstupy spojené 

s procesem nákupu 
LVO 

�innosti spojené 
s procesem LVO 

Výstupy spojené s 
procesem LVO 

Vývoj a 
konstrukce�

Technické požadavky 
zákazníka 

Tvorba a vypracování 
technického �ešení 

Výrobn� technická 
dokumentace 

TPV  
Výrobn� technická 
dokumentace 

Nákup LVO 

Dodávka LVO 
v požadovaném 
termínu, kvalit� a za 
co nejvýhodn�jších 
podmínek 

M��ení a analýzy 
(�J) 

Požadavek na m��ení 
LVO 

M��ení LVO 

M��ící protokol 
vstupní kontroly 
LVO, uvoln�ní LVO 
do výroby, podklady 
pro p�edávací 
dokumentaci 
zákazníkovi 

Výroba a montáž 
LVO, výrobn�
technická 
dokumentace 

Výrobní zpracování 
LVO v zakázce 

Hotový výrobek, 
jehož sou�ástí jsou 
LVO v sestav�
zakázky 



43�

�

Pokra�ování Tab.�.8 

Marketing a 
prodej 

Obchodní smlouvy, 
objednávky v jejíž 
rámci se provádí 
nákup LVO, 
cenotvorba. 

Pr�b�žná kontrola 
pln�ní termín�  

Spln�ní celkového 
termínu zakázky, 
ekonomické 
vyhodnocení 

Ekonomika a 
financování 

P�ijatí faktur od 
dodavatele LVO 

Zpracování faktur 
dodavatel� LVO 

Zaplacení faktur  
LVO 

V této tabulce jsou popsány funkce jednotlivých proces�. Nap�íklad pro MP TPV je 

vstupem procesu VTD procesem je nákup LVO a výstupem procesu je dodávka LVO 

v požadovaném termínu, kvalit� a za co nejvýhodn�jších podmínek. Smyslem této tabulky je 

zobrazit v celku jednotlivé návaznosti proces�.  

5.3 Stanovení znak� jakosti 

Pro stanovení znak� jakosti jsem vypracoval pracovní instrukci PI28 Pravidla pro 

stanovení požadavk� na znaky jakosti, která je v p�íloze �. 3. Cílem této PI je shromáždit 

seznam znak� jakosti pot�ebných p�i stanovení požadavku na konkrétní nakupovaný materiál, 

zboží, kooperaci, službu (dále jen nákup). Graficky je proces stanovení znak� jakosti 

z d�vodu p�ehlednosti a pro lepší pochopení znázorn�n ve vývojovém diagramu v obr.�. 9 na 

str. 45. Výstupem této PI je formulá� Z28 Zápis seznamu znak� jakosti v p�íloze �. 4. Tento 

seznam obsahuje základní znaky jakosti nákupu sortimentu používaných ve firm� DAS spol. s 

r.o. Jedná se o nákupy, které se opakují a obsahují klí�ové prvky pot�ebné pro kone�né 

výrobky. Na tento zápis navazuje tab. �.9,  která obsahuje požadavky na znaky jakosti LVO a 

znaky jakosti LVO jednotlivých odd�lení spole�nosti. Tabulka vznikla na základ� zkušeností 

z p�edešlých zakázek. Zápis seznamu znak� jakosti spole�n� s výše uvedenou tabulkou je 

jedním ze základních stavebních kamen� pro vypracování formulá�e D28 Dotazník pro 

dodavatele.  

Tab. �.9 Interní zákazníci, jejich požadavky na znaky jakosti LVO a znaky jakosti LVO   
[vlastní tvorba] 

Interní zákazníci Požadavky na znaky jakosti LVO Znaky jakosti LVO 

Vývoj a 
konstrukce�

Jednoduchost, vyrobitelnost a nízká 
nákladovost výroby v kontextu 
celého vyráb�ného za�ízení�

Co nejmenší po�et díl�
z d�vodu snížení nutnosti 
ohýbání, d�lení, vrtání, 
obráb�ní, sva�ování, rovnání, 
zkrácení výroby a montáže 



44�

�

Pokra�ování Tab.�.9 

TPV 

Požadavky odpovídají 
požadavk�m ostatních proces�
vstupujících do procesu 
nakupování LVO�

Znaky jakosti odpovídají ostatním 
znak�m jakosti  

M��ení a analýzy 
(�J) 

M��ení LVO 

Možnost identifikace LVO (nap�. 
gravírování), certifikace p�vod�
materiálu (materiálové listy), 
m��ící protokoly od dodavatele 
LVO, doklady o certifikaci SMJ 
dodavatelské organizace, rychlá 
reakce na �ešení p�ípadné 
neshody p�i reklama�ním �ízení, 

Výroba a montáž 
Výrobní zpracování LVO 
v zakázce 

V�asný termín dodávky, správný 
po�et díl�, kvalita materiálu, �istý 
povrch plech� LVO (není na n�m 
rez, bez mastnoty), povrch plech�
LVO nevykazuje vady materiály 
(vruby, hluboké od�ry), zna�ení 
závitových a dalších otvor�, 
zna�ení osových k�íž�, snadná 
identifikace díl� LVO, díly LVO 
nejsou smíchány v jedné dodávce 
z r�zných zakázek, p�ídavky na 
p�ípadné obráb�ní, ojehlené 
hrany, rozm�ry dle výkres�, 
dodržení geometrie LVO 

Marketing a 
prodej 

Pr�b�žná kontrola pln�ní termín�

Spln�ní požadavk� v návaznosti 
na splnitelnost termínu dodávky a 
kvality kone�ných výrobk�, 
kilogramová cena LVO 

Ekonomika a 
financování 

Ekonomické hodnocení dodávky 
LVO 

Správnost vyhotovení faktur, 
p�ehlednost faktur, co nejdelší 
splatnost faktur, financování bez 
nutnosti zálohových plateb, co 
nejmenší náklady na interní 
dopravu p�i p�eprav� LVO, 
nejnižší náklady dodávky LVO  
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Obr.�.9  Rámcový postup p�i definování požadavk� na dodávky [vlastní tvorba] 
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Krok první. 

Kterýkoliv MP zabývající se nákupem materiálu, kooperací, služeb m�že vyvolat 

prost�ednictvím MJ vznik procesu definování požadavku na dodávky. M�že jít o opakovaný 

nákup nebo první nákup.  

Krok druhý. 

MJ posoudí, které MP jsou zainteresovány v požadovaném nákupu a vyzve je 

k vypln�ní formulá�e Z28 Zápis seznamu znak� jakosti, který je administrativním 

východiskem. MMP p�íslušného MP zajistí požadovaný dokument a p�edá ho MJ. 

Krok t�etí. 

MJ spole�n� s MMP, který požaduje požadovaný nákup, definuje uvedené požadavky 

ve smyslu p�evodu do stylistiky srozumitelné pro všeobecné použití, správnost technického 

vyjad�ování, uvedení tolerancí apod. Smyslem je, aby se dosáhlo srozumitelnosti požadavk�

pro další použití. V p�ípad� nutnosti si zajistí terminologii používanou dodavatelem, �i jiné 

podp�rné prost�edky pot�ebné ke srozumitelnosti požadavk�. 

Krok �tvrtý. 

MJ spole�n� s MMP, který požaduje nákup, p�ezkoumá shromážd�né požadavky na 

nákup. V p�ípad� nutnosti si p�izvou další odborníky a p�ípadn� použijí n�které z metod �ízení 

jakosti, nap�. Afinitní diagram. 

Krok pátý. 

Obsahuje rozhodovací �len, který �eší reálnost požadavk�. Je tím myšleno zhodnocení 

požadavk� shromážd�ných v kroku �íslo dv�. Zhodnocení reálnosti požadavk� provede MJ 

spole�n� s MMP, jehož MP vznesl požadavek na nákup. Uvedené obsazení se opakuje i u 

dalších dvou rozhodovacích krok�, proto se o nich již nebudu zmi�ovat. V pátém kroku 

mohou nastat dv� situace:  

1) Požadavky jsou shledány jako reálné ve smyslu proveditelnosti, ceny apod. (v�tev 

ANO) a p�istoupí se k dalšímu kroku.  

2) Požadavky nejsou shledány jako reálné (v�tev NE) a vracíme se ke kroku  

„Shromaž�ování podklad� pro definování požadavk�“. Tento krok iniciuje MJ a 

provede se zápis s d�vody, pro� nejsou požadavky reálné. 

Krok šestý. 

Je rozhodovací �len, �ešící úplnost požadavk�. Úplností požadavk� se myslí 

p�edevším souhrn požadavk� pot�ebných pro zhotovení objednávky, nap�. zda se p�i soupisu 
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požadavk� nezapom�lo na p�edepsané tolerance, jedná-li se o soustružený výrobek. V šestém 

kroku mohou nastat dv� situace:  

1) Požadavky jsou shledány jako úplné (v�tev ANO) a p�istoupí se k dalšímu kroku.  

2) Požadavky nejsou shledány jako úplné (v�tev NE) a vracíme se ke 

kroku „Definování požadavk�“. Tento krok iniciuje MJ a provede se zápis, ve 

kterém se chyb�jící požadavky uvedou. 

Krok sedmý. 

Op�t obsahuje rozhodovací �len, který zohled�uje zda jsou zahrnuty požadavky všech 

zainteresovaných stran. Tímto se p�edevším myslí, zda se pro daný požadavek na nákup 

vyjád�ily všechny MP, které s daným výrobkem p�icházejí do styku. V ur�itých p�ípadech 

m�že být zainteresovaná strana i zákazník, zam�stnanci, nebo jiné subjekty, které vstupují do 

procesu iniciování nákupu. V sedmém  kroku mohou nastat dv� situace:  

1) Jsou zahrnuty požadavky všech zainteresovaných stran (v�tev ANO) a p�istoupí se 

k dalšímu kroku.  

2) Nejsou zahrnuty požadavky všech zainteresovaných stran (v�tev NE) a vracíme se 

ke kroku „Definování požadavk�“. Tento krok iniciuje MJ a provede se zápis,  

která složka není zahrnuta v seznamu zainteresovaných stran. 

Krok osmý. 

V osmém kroku dojde k schválení a uvoln�ní požadavk� na požadovaný nákup. Tento 

krok se projedná za ú�asti MJ a na jeho doporu�ení  dojde k samotnému schválení a uvoln�ní 

požadavk� za který zodpovídá MMP, který nákup požaduje.  

Krok devátý. 

 V devátém kroku dochází k projednání požadavk� na nákup s konkrétním dodavatel. 

Tento krok je v kompetenci MP nákup a TPV. Je snaha, aby výsledkem projednání byla co 

nejv�tší shoda s p�vodními požadavky na nákup.  

Krok desátý. 

Op�t obsahuje rozhodovací �len, který zahrnuje rozhodnutí, zda je výsledek jednání se 

zákazníkem pln� ve shod� s definovanými požadavky. Jde o krok, kdy z výsledku šet�ení lze 

porovnat, jak se sešly p�edstavy o požadavcích odb�ratele se skute�nými podmínkami 

dodavatele. V p�ípad� podcen�ní tohoto kroku m�že dojít ke zkreslení vyhodnocení a 

následné chybné dodávce. Desátý krok je poslední zábrana p�ed chybným rozhodnutím.  
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V desátém kroku mohou nastat t�i situace:  

1) Výsledek projednání dodávky s dodavateli je ve shod� s požadavky odb�ratele 

(v�tev ANO) a p�istoupí se k dalšímu kroku.  

2) Výsledek projednání dodávky s dodavateli není ve shod� s požadavky odb�ratele 

(v�tev NE) a vracíme se ke kroku „Definování požadavk�“. Tento krok iniciuje MJ 

a provede se zápis, v �em se odlišuje požadavek na dodávku se skute�nými 

podmínkami dodavatele. 

3) Výsledek projednání dodávky s dodavateli je �áste�n� ve shod� s požadavky 

odb�ratele (v�tev �ÁSTE�N
 ANO). Nastává situace, kdy jsou podmínky 

dodavatele jen �áste�n� ve shod� s požadavky odb�ratele na nákup. V tomto 

p�ípad� je nutno p�istoupit ke zhodnocení, které podmínky jsou spln�ny a které ne. 

Vracíme se ke kroku „P�ezkoumání požadavk�“. Podle obtížnosti rozhodování je 

pot�eba použít n�kterou z metod pro rozhodování v p�ípadech nejasnosti. Tento 

krok �ídí MJ za ú�asti MMP, který iniciuje definování požadavk� s možností 

p�izvání dalších odborník�. 

Krok jedenáctý. 

 V jedenáctém kroku se p�edají již definované požadavky na dodávku MPP, který 

požádal o vznik procesu a ten následn� provádí další kroky ve shod� s dalším postupem. 

Tímto krokem proces kon�í. 

  

5.4 Vyhodnocení a výb�r dodavatel�

Sou�ástí nového �ešení je rozsáhlý a podrobný dotazník, který bude sloužit jednak k 

výb�ru a hodnocení dodavatel�, ale v neposlední �ad�, i k získání informací o výrobních 

možnostech dodavatel�. Tento mnou vypracovaný, komplexní dotazník je p�iložen v p�íloze 

�.5. a je pojmenovaný jako formulá� D28 Dotazník pro dodavatele. 

 Jednotlivé otázky bych cht�l podrobn� popsat a vysv�tlit jejich význam p�i následném 

hodnocení a výb�ru potencionálního dodavatele. 

 Dotazník bude dodavatel�m zasílán pomocí internetu jako p�ílohu. Dotazovaný 

dodavatel má možnost bu� dotazník vytisknout, vyplnit a zaslat zp�t nebo jej vyplnit 

v elektronické podob� a zaslat jako p�ílohu zp�t.  
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Komentá� k otázkám z vyhotoveného dotazníku  

Dopis dodavateli 

V dopise dodavateli se vysv�tluje odb�rateli ú�el a zam��ení zaslaného dotazníku. Odb�ratel 

je ubezpe�en o loajálních zám�rech p�i vyhodnocení poskytnutých údaj�. 

Informace o zadavateli 

Je souhrn základních údaj� o spole�nosti DAS spol. s r.o., která dotazník zadává.  

Informace o dodavateli 

Nejd�ležit�jší otázky z pohledu odb�ratele jsou dv� otázky. První je otázka, týkající se 

minulých zkušeností s odb�ratelem. Její význam spo�ívá ve vnímání minulé spolupráce z 

pohledu odb�ratele, protože toto vnímání m�že být jiné z pohledu dodavatele než z pohledu 

odb�ratele. Druhá otázka se týká obratu dodavatelské spole�nosti, jehož výše je významným 

ekonomickým indikátorem finan�ního zdraví odb�ratele. 

Aktuální certifikace dodavatele

Tato oblast se týká certifikát�, oprávn�ní a kvalifikace dodavatele. Jedná se o otázky 

zam��ené na obecn� známé certifikáty, ale je zde také možnost uvést n�jaké další certifikáty, 

oprávn�ní �i ocen�ní (nap�. ocen�ní z oblasti CSR apod.)  

Údaje o QMS 

Oblast otázek zam��ených na systém managementu jakosti zjiš	uje jakým zp�sobem je 

v dodavatelské spole�nosti zabezpe�ena jakost dodávek v�etn� zkoumání úrovn� systému 

managementu jakosti pomocí interních audit�. Zárove� je dodavatel dotazován na konkrétní 

technické a technologické zabezpe�ení dodávek z hlediska výrobních tolerancí, jako nap�íklad 

p�ítomnost �SN EN ISO 9013 v organizaci, pomocí které se zabezpe�uje tolerance pálených 

výrobk�.  

Zabezpe�ení kontroly a p�ejímky 

Zde jsou otázky zam��ené na kontrolu jakosti produkt�. Vyžadujeme údaje týkající se 

meziopera�ní kontroly, výstupní kontroly a kým jsou tyto kontroly provád�ny.  

Zabezpe�ení údržby výrobního za�ízení 

Sada t�chto otázek sm��uje ke zjišt�ní stavu zabezpe�ení údržby u dodavatele. Kvalitní 

zabezpe�ení údržby je jednou z nejd�ležit�jších p�edpoklad� pro kvalitní výrobu. 

Výrobní možnosti dodavatele 

Tato �ást obsahuje t�i oblasti otázek. První dv� oblasti obsahují otázky týkající se samotných 

výrobních možností dodavatele. Okruh otázek je zam��en na seznámení se s výrobním 
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za�ízením u dodavatel� LVO a jejími možnostmi, ale i na nové technologie prosazující se p�i 

d�lení a ohýbání materiálu, tj. vysekávání a automatizované ohýbání plech�.  

Otázky týkající se t�etí oblasti se zam��ují na  technologické možnosti dodavatele. Zde 

nás zajímá, jak �eší dodavatel problematiku vlastní technologie výroby a zárove� jak �eší 

p�ípady p�i výrob�, kdy nap�. z otvoru umíst�ného blízko osy ohybu vznikne po ohybu  

vlivem deformace elipsa se zvýšenou hranou, což m�že vadit p�i následné montáži. V tomto 

okruhu jsou i otázky na identifikaci díl�, protože nap�. p�i popisování díl� lihovým fixem 

vystupuje po následném nát�ru díl� napsaný text.  

Zajímavou otázkou je otázka na hodinové náklady jednotlivých za�ízení. Odpov�� na 

tuto otázku je využitelná pro další obchodní vyjednávání p�i cenových podmínkách dodávky. 

V neposlední �ad� nás zajímají vstupní podmínky p�i technologickém zpracování poptávky 

objednavatele, jako je nap�. formát výkres� používaný dodavatelem p�i zpracování 

dokumentace zákazníka. 

Obchodní podmínky dodavatele  

Tento okruh otázek má za cíl zjistit co nejvíce informací o cenové politice dodavatele a 

obchodních podmínkách dodavatele. Jde o velice d�ležité poznatky z oblasti, která je jednou 

z nejd�ležit�jších kritérií hodnocení dodavatel�, pojmenovanou jako cena. Odb�ratel si 

pot�ebuje zjistit, která kritéria hrají nejd�ležit�jší roli p�i stanovení ceny dodavatelem, protože 

p�i malosériové a kusové výrob� nelze zevšeobecnit kilogramovou cenu za LVO pro všechny 

dodavatele. Je to z d�vodu, že každý dodavatel má jiné podmínky výroby, dodávek a 

zam��ení na segment zákazník�. Na základ� zjišt�ných kritérií lze pak jednotlivým 

dodavatel�m zasílat konkrétní zakázky odpovídající nejvýhodn�jším cenovým nabídkám 

dodavatel�.  

Ostatní dopl�ující údaje (dle uvážení dodavatele) 

Záv�re�ná �ást dotazníku je v�novány ostatním dopl�ujícím údaj�m o dodavateli, kde záleží 

na dodavateli, zda je uvede �i ne.  

P�ílohy dotazníku (dokumenty dodavatele) 

P�ílohami dotazníku se zamýšlí p�ílohy, které budou s dotazníkem zaslány zp�t zadavateli 

dotazníku. 

Autorizace dotazníku 

Poslední �ást je v�nována autorizaci dotazníku pov��enou osobou dodavatele a prohlášením, 

že dodavatel umožní možné p�ezkoumání vybraných �ásti systému managementu, proces� �i 

zdroj�. 
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Obsahem druhé etapy návrhu nové metodiky je vyhodnocení vypln�ných dotazník� od 

dodavatel�, která  je obsahem kapitoly 5.5. Východiskem této etapy je formulá� H28 

Hodnocení dodavatele v p�íloze �. 6. V tomto formulá�i jsou údaje pot�ebné k hodnocení a 

výb�ru dodavatele. �ást formulá�e je v�nován i minulým zkušenostem s potencionálním 

dodavatelem a je zohledn�na v bodovém hodnocení potencionálního dodavatele. 

5.5 P�íklad praktického uplatn�ní návrhu hodnocení dodavatel�

V první �ásti této kapitoly prezentuji vyhodnocení dotazník� dodavatel�m.  

Východiskem vyhodnocení je formulá� H28 Hodnocení dodavatele v p�íloze �. 6.  

Výsledné hodnocení dodavatel�

Vstupní údaje jsou �erpány z formulá�e D28 Dotazník pro dodavatele zaslaného šesti 

spole�nostem, jako možným potencionálním dodavatel�m, dv� spole�nosti se omluvily, 

z d�vodu nezájmu. Mezi �ty�mi spole�nostmi je jedna, se kterou doposud nem�l DAS spol. s 

r.o. navázány žádné obchodní styky. Následující tabulky �. 10,11,12,13 obsahují výsledné 

hodnocení dodavatel� D1 až D4. V tabulkách jsou zobrazeny krom� jednotlivých hodnotících 

oblastí a jejich bodového ohodnocení i procentuální kritéria a záv�ry o zp�sobilosti 

dodavatele v konkrétní oblasti. Procentuální kritérium jsem ur�il jako základ pro stanovení 

zp�sobilosti dodavatele a jeho hodnotu jsem nastavil na 70%. Dodavatel, který dosáhne této 

hodnoty je uznán jako zp�sobilý dodavatel pro danou oblast.  

P�i vyhodnocení výsledk� dodavatel� vznikl problém v oblasti Bonusové hodnocení 

dodavatele u dodavatele, s nimž doposud nebyla navázána žádné spolupráce. Obecn� se m�že 

hodnotitel setkat s podobným problémem i u jiných oblastí dotazovaných oblastí, které 

nap�íklad odmítne dodavatel vyplnit. Tento konkrétní problém se dá vy�ešit bu� zp�sobem, 

že se toto hodnocení úpln� vylou�í z hodnocení, nebo se použije u dodavatele bez historie 

pr�m�r z dosaženého bodového hodnocení oblasti Bonusového hodnocení ostatních 

dodavatel�. Využil jsem první možnost a v celkovém bodovém sou�tu je bodové hodnocení 

oblasti Bonusové hodnocení nezapo�teno, a u dodavatel�, kte�í jsou v této oblasti hodnoceni 

slouží jen jako informativní údaj.  
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Tab. �.10 Výsledné hodnocení dodavatele D1 [vlastní tvorba] 

Dodavatel D1 

Hodnocená oblast 
Po�et 
bod�

Maximální 
po�et bod�

Procentuální 
vyjád�ení [%]

Zp�sobilost dodavatele 

Aktuální certifikace 
dodavatele 

4 5 80 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 

QMS 8,5 12 71 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 
Zabezpe�ení 
kontroly a p�ejímky 

5 7 71 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 
Zabezpe�ení údržby 
výrobního za�ízení 

1,5 2 75 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 
Výrobní d�lící 
za�ízení 

12,5 17 74 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 
Výrobní ohýbací 
za�ízení 

6 8 75 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 
Technologické 
možnosti 

8 11 73 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 
Obchodní podmínky 
dodavatele 

5,5 8 69 
dodavatel �áste�n�

zp�sobilý k dodávkám 
Bonusové hodnocení 
dodavatele 

(10) 30 (33) Nehodnoceno 

Sou�et 51 100   

Tab. �.11 Výsledné hodnocení dodavatele D2 [vlastní tvorba] 

Dodavatel D2 

Hodnocená oblast 
Po�et 
bod�

Maximální 
po�et bod�

Procentuální 
vyjád�ení [%]

Zp�sobilost dodavatele 

Aktuální certifikace 
dodavatele 

4,5 5 90 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 

QMS 12 12 100 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 
Zabezpe�ení 
kontroly a p�ejímky 

7 7 100 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 
Zabezpe�ení údržby 
výrobního za�ízení 

2 2 100 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 
Výrobní d�lící 
za�ízení 

16,5 17 97 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 
Výrobní ohýbací 
za�ízení 

8 8 100 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 
Technologické 
možnosti 

11 11 100 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 
Obchodní podmínky 
dodavatele 

8 8 86 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 
Bonusové hodnocení 
dodavatele 

(30) 30 (100) Nehodnoceno 

Sou�et 69 100   



53�

�

Tab. �.12 Výsledné hodnocení dodavatele D3 [vlastní tvorba] 

Dodavatel D3 

Hodnocená oblast 
Po�et 
bod�

Maximální 
po�et bod�

Procentuální 
vyjád�ení [%]

Zp�sobilost dodavatele 

Aktuální certifikace 
dodavatele 

3 5 60 
dodavatel �áste�n�

zp�sobilý k dodávkám 

QMS 8 12 67 
dodavatel �áste�n�

zp�sobilý k dodávkám 
Zabezpe�ení 
kontroly a p�ejímky 

4 7 57 
dodavatel �áste�n�

zp�sobilý k dodávkám 
Zabezpe�ení údržby 
výrobního za�ízení 

1 2 50 
dodavatel �áste�n�

zp�sobilý k dodávkám 
Výrobní d�lící 
za�ízení 

10 17 59 
dodavatel �áste�n�

zp�sobilý k dodávkám 
Výrobní ohýbací 
za�ízení 

6 8 75 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 

Technologické 
možnosti 

5 11 45 
dodavatel je 
nezp�sobilý 
k dodávkám 

Obchodní podmínky 
dodavatele 

6 8 75 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 
Bonusové hodnocení 
dodavatele 

(15) 30 (50) Nehodnoceno 

Sou�et 43 100   

Tab. �.13 Výsledné hodnocení dodavatele D4 [vlastní tvorba] 

Dodavatel D4 

Hodnocená oblast 
Po�et 
bod�

Maximální 
po�et bod�

Procentuální 
vyjád�ení [%]

Zp�sobilost dodavatele 

Aktuální certifikace 
dodavatele 

4 5 80 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 

QMS 10 12 83 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 
Zabezpe�ení 
kontroly a p�ejímky 

6 7 86 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 
Zabezpe�ení údržby 
výrobního za�ízení 

2 2 100 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 
Výrobní d�lící 
za�ízení 

15 17 88 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 
Výrobní ohýbací 
za�ízení 

6,5 8 81 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 
Technologické 
možnosti 

10 11 91 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 
�

�

�
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Pokra�ování Tab.�.13 

Obchodní podmínky 
dodavatele 

6,5 8 81 
dodavatel zp�sobilý 

k dodávkám 
Bonusové hodnocení 
dodavatele 

(0) 30 (0) Nehodnoceno 

Sou�et 60 100   

Pro vyhodnocení výsledk� dodavatel� a následující vzájemnou komunikaci 

s dodavateli je nutná prezentace výsledk�, a to takovým zp�sobem, kdy bude ihned jasné 

vzájemné umíst�ní dodavatel� v hodnotících oblastech. Jako nejjednodušší je vytvo�ení grafu, 

ve kterém budou zobrazena hodnotící kritéria a jejich p�i�azení každému dodavateli. Na 

tabulky 10 až 13 navazuje graf na obr. �. 10 na str. 55, ve kterém je p�t hodnotících kritérií 

obsažených v D28 Dotazníku pro dodavatele a jejich následné vyhodnocení. Mezní hranice je 

ozna�ena p�ímkou, která p�edstavuje v hodnot� stupnice svislé osy 70%. Dodavatel, spl�ující 

tuto hodnotu je, jak jsem uvedl již výše, uveden jako „dodavatel zp�sobilý k dodávkám“.  

V grafu nejsou uvedena grafická hodnocení všech hodnocených oblastí, ale jen výb�r 

z hlediska p�íbuznosti hodnocených oblastí (Zabezpe�ení kontroly a p�ejímky, Zabezpe�ení 

údržby výrobního za�ízení, Výrobní d�lící za�ízení, Výrobní ohýbací za�ízení, Technologické 

možnosti). Rozhodl jsem se tak z toho d�vodu, že p�i grafickém zobrazení všech 

hodnocených oblastí je pak výsledný graf nep�ehledný. Jako nejlepší dodavatel se 

v hodnocených oblastech jeví Dodavatel D2, následován Dodavatelem D4. Jasné ur�ení 

po�adí dodavatel�, pokud neexistují jednozna�né rozdíly ve výsledcích, je s použitím 

uvedeného grafu problematické z hlediska nejednozna�nosti viditelnosti výsledk�. Z tohoto 

d�vodu v druhé �ásti této kapitoly prezentuji další metody vyhodnocení po�adí dodavatel�, u 

kterých jsou mnohem jednozna�n�ji vid�t výsledky dodavatel�. 
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Obr. �.10 Graf výsledk� hodnocení �ty� dodavatel� podle p�ti kritérií [vlastní tvorba] 

Nicmén�, uvedený graf na obr. �.10 je podklad pro další komunikaci s dodavateli, 

protože tento grafický výsledek zhodnocení dotazníku m�že být odeslán dodavateli spolu 

s oznámením jeho umíst�ní vzhledem k ostatním dodavatel�m, což odpovídá princip�m práce 

s dodavateli. Vhodnou formou prezentace výsledk� hodnocení je zaslání dopisu dodavateli s 

výše uvedeným grafem a p�íslušným komentá�em. Dopis by m�l rozhodn� obsahovat 

vysv�tlení d�ležitosti jednotlivých hodnotících kritérií, dále mezní hodnotu, do které je 

dodavatel zp�sobilý pro dodávku a v neposlední �ad� komentá� k umíst�ní konkrétního 

dodavatele vzhledem k ostatním dodavatel�m, konkrétn� v �em je dodavatel horší než jeho 

konkurenti. 

V druhé �ásti této kapitoly prezentuji jednozna�n�jší metodiky pro ur�ení po�adí 

dodavatel�. Základem pro další práci je ur�ení hodnotících kritérií. 

Hodnotící kritéria 

Hodnotící kritéria jsem volil s ohledem na charakter �ešeného nákupu v diplomové 

práci. Vycházel jsem z formulá��  D28 Dotazník pro dodavatele a H28 Hodnocení dodavatele. 

Mimo uvedená kritéria jsem použil i kritéria na základ� vyhodnocení záznam� z minulých 

dodávek a ze svých pracovních zkušeností ve spole�nosti DAS spol. s r.o. a pokládám je za 

d�ležité p�i vyhodnocení dodavatel�. Výsledek je v  tabulce �. 14 na str. 56, kde je uvedeno 

osm kritérií. Z t�chto kritérií používám pro další výpo�et šest. Kritérium Rozsah neshod 
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v p�edešlých t�ech dodávkách je z hodnocení vylou�eno, protože Dodavatele D3 je nový. 

Kritérium Cena dodávky je informativní. 

Tab. �.14 Hodnotící kritéria a jejich zdroje [vlastní tvorba] 

Hodnotící kritérium Zdroj kritéria 

Maximální po�et bod� v hodnocení [b]
Sou�et získaných bod� za jednotlivé oblasti 
hodnocení dodavatele, zodpovídá MP TPV 

Vzdálenost dodavatele [km] Ur�eno MP TPV podle adresy pln�ní odb�ru 

Rozsah neshod v p�edchozích 3 dodávkách 
[kus�] 

�Údaj známý z p�ehledu reklamací za rok 
2010, dodá MP 094 

Dodací lh�ta [dny] 
Stanoveno MP TPV dle pot�eby celkového 
termínu dodávky zákazníkovi 

Splatnost faktur [dny] 
Stanoveno MP TPV dle požadavku 
ekonomického odd�lení 

Index úplných náklad� nákupu IUNN Vypo�teno MP TPV 

Kilogramová cena [K�] 
Stanoveno MP TPV dle obtížností a rozsahu 
zhotovení dodávky LVO 

Cena dodávky [K�] 
Známa z nabídky dodavatele, zpracuje  
MP TPV 

Z p�ehledu uvedených kritérií je z�ejmé, že jsem spojil data z externích a interních 

zdroj�. Volba kritérií záleží opravdu jen na tom, o jaký druh nákupu se jedná a na konkrétní 

pot�eb� vyhodnocení údaj� o dodavatelích.  

Portfolio analýza dodavatel�.  

Tuto metodu zmi�uji v kapitole 2.6 Výb�r dodavatel�. Základem je vypracování 

tabulky �.15 na str.57, která je výchozí a obrázku  �.11 na str. 58, kde probíhá vlastní �ešení. 

V hodnotících kritériích se objevuje index úplných náklad� nákupu IUNN. Je to podíl 

již výše uvedeného vzorce úplných náklad� nákupu [1] na str. 22 a nabízené ceny dodávky. 

Pro p�ehlednost ješt� jednou uvádím vzorec pro výpo�et úplných náklad� nákupu: 

UNN = Cd+DVd [K�/dodávku]                                  [1] 

kde: 

Cd -  nabízená cena dodávka, která je již známa z nabídky dodavatele,   

DVd - dodate�né výdaje odb�ratele vztahující se ke ur�ité dodávce jsou pro p�ípad �ešeného 

p�ípadu stanoveny jako:                

− výdaje na výb�rová �ízení; 

− výdaje na vstupní ov��ení shody dodávek; 

− výdaje na dopravu, manipulaci, identifikaci, skladování; 
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− náklady na výb�rové �ízení. 

V oblasti DVd jsou výdaje, které jsem byl schopen stanovit v dob�, kdy ješt� nebyla dodávka 

realizována.  

Dalším krokem je již výpo�et IUNN [3, s.105]: 

�*++ ��
*++

,-
                                      [11] 

kde:                                   

Cd - nabízená cena dodávka, která je již známa z nabídky dodavatele,   

UNN - úplných náklad� nákupu, které jsem stanovil jednak dle dalších ekonomických zdroj�

dostupných v ekonomickém systému DAS spol. s r.o. a jednak dle výpo�tu podle vzorce ����

Pro jednotlivé hodnocené dodavatele je index úplných náklad� zapsán v tab.�.15.  

 Výchozí tab. �. 15 je dopln�na krom� souhrnem kritérií a jejich hodnot, také optimem. 

Optimum je zvolená hodnota kritéria, kterou jsem stanovil na základ� tab. �,14 na str. 56. U 

IUNN  jsem za optimum zvolil hodnotu 1 dle Nenadála [3, s.104]  

�

Tab. �.15 Vstupní údaje pro hodnocení a výb�r ze �ty� potencionálních dodavatel�  
               [vlastní tvorba] 

Kritérium D1 D2 D3 D4 Optimum 

Maximální po�et bod�
v hodnocení [b] 

51 69 43 60 70 

Vzdálenost dodavatele [km] 85 45 50 40 do 60 
Rozsah neshod 
v p�edchozích 3 dodávkách 
[kus�] 

2 3 4 Neznámo - 

Dodací lh�ta [dny] 6 6 8 6 7 
Splatnost faktur [dny] 45 60 35 55 60 
Index úplných náklad�
nákupu IUNN

1,3 1,13 1,15 1,17 1,00 

Kilogramová cena [K�] 55 52 60 56 53 
Cena dodávky [K�] 44000 46 000 49 000 45 000 45 000 

Po stanovení hodnotících kritérií následuje krok vlastního portfolio analýzy 

dodavatel�. Pro jednotlivá kritéria jsem zvolil p�t hodnotících stup�� v rozmezí od -2 do +2. 

Každému ze stup�� hodnotícího kritéria, odpovídá relevantní hranice výkonnosti. Jednotlivé 

bu�ky matice na obr. �. 11 na str. 58 se spojí ve vertikálním sm�ru a vznikne tak k�ivka 

výkonnosti, pomocí které se ur�í po�adí výkonnosti jednotlivých dodavatel�. Platí pravidlo, že 

�ím více je k�ivka vychýlena doprava, tím je dodavatel výkonn�jší. 
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Hodnotící kritéria 
Hodnocení kritérií 

-2 -1 0 +1 +2 

Maximální po�et bod�
v hodnocení [b] 

Menší 
než 50 

50-59 60-64 65-69 70 

Vzdálenost dodavatele 
[km] 

V�tší než 
200 101-200 

81-100 
60-80 

Menší 
než 60

Dodací lh�ta [dny] 10 9 8 7 6 

Splatnost faktur [dny] 
Menší 
než 35 46-35 56-45 

60-55 
V�tší než 60

Index úplných náklad�
nákupu IUNN

V�tší než 
1,3 1,21 – 1,3 

1,16 -1,2 

1,11-1,15
1 – 1,1 

Kilogramová cena [K�] 
V�tší než 

65 
61-65 56-60 53-55 Menší než 

53 

Dodavatel D1:                                                             Sou�et bod�:  − 1 + 0 + 2 + 0 − 1 + 1 = 1 

Dodavatel D2:                                                             Sou�et bod�:  + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2 = 9 

Dodavatel D3:                                                             Sou�et bod�:  − 2 + 2 + 0 − 1 + 1 + 0 = 0 

Dodavatel D4:                                                             Sou�et bod�:      0 + 2 + 2 + 1 + 0 + 0 = 5 

Obr �.11 Portfolio analýza p�i výb�ru dodavatel� podle šesti kritérií [vlastní tvorba] 

Z obr.�.11 je jasné, že nejlepší umíst�ní ze všech dodavatel� má Dodavatele D2. Jedná 

se o stabilního dodavatele, který má již dlouhodobou pozici v porfóliu dodavatel� LVO, i 

když u n�kterých dodávek má ob�as potíže s kvalitou, konkrétn� s ohyby. Jedná se o chybu 

lidského faktoru, kdy operátor lisu n�kdy ohne požadovaný výrobek jinak, než má ve výkrese. 

Tato dodavatelská organizace však vždy pružn� zareaguje a sjedná nápravu do 24 hodin. Tato 

organizace má další p�ednost, a to tu, že se orientuje i na kusovou výrobu a její cenová 

politika je v této oblasti stabilní. Tento faktor je zvláš	 p�íznivý pro organizaci DAS spol. s 

r.o., která je na kusovou výrobu taktéž zam��ena.  

P�íjemným p�ekvapením je umíst�ní Dodavatele D4, který je nový a p�i zaslání 

dotazníku dodavateli jsem m�l obavy, zda bude schopen konkurovat svou cenou, protože se 

jedná o velkou organizaci zabývající se p�edevším sériovou výrobou pro velké zahrani�ní 

zákazníky. Po dalším dotazování a osobní návšt�vou zmi�ované organizace jsem zjistil, že se 
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za�íná orientovat i na menší zákazníky v �eské republice. Vzhledem k tomu, že u této 

organizace je trojí kontrola jakosti výrobk�, vykonávaná odborem �ízení jakosti, je 

p�edpoklad, že se v budoucnu m�že jednat o perspektivního dodavatele. 

Výše uvedený výb�r dodavatel� jsem ješt� doplnil dalšími metodami pro výb�r a 

hodnocení dodavatel�, které zmi�uji v p�edešlých kapitolách, a to glyfem, jehož sestrojení 

popisuji na str. 23. P�enesl jsem vstupní údaje z tab.�.15 na str. 57 na osy s vhodn� zvolenými 

m��ítky do obr.�.12 na str. �. 60. Následn� spojením jednotlivých hodnot ležících  na osách 

vznikl hledaný obrazec, glyf. Z glyfu lze vy�íst, že své prvenství potvrdil Dodavatel D2 a 

Dodavatel D4 jej t�sn� následuje. 

P�i nejednozna�ných rozdílech mezi dodavateli je vhodné ješt� použít další metodu 

pro hodnocení dodavatel�, to index zp�sobilosti dodavatele IZD, za ú�elem stanovit 

jednozna�né stanovení pozice dodavatele. P�ed samotným výpo�tem se musí stanovit odhad 

vah jednotlivých kritérií pomocí párového porovnávání. Použil jsem Fullerovu metodu 

párového porovnání (Fuller�v trojúhelník) [39]. Východiskem jsou vstupní údaje v tab.�.15 

na str. 57, kterým jsem p�i�adil jednotlivé indexy, používané pro další výpo�ty, viz tab. �. 16 

na str. 60. 

Dalším krokem je sestavení tabulky �. 17 na str. 61, ve které je znázorn�no samotné 

párové porovnávání kritérií sestavených do Fullerova trojúhelníku. Základem je, že každá 

dvojice se vyskytuje práv� jednou a stanovujeme bu� d�ležit�jší kritérium ze dvojice, pak 

d�ležit�jší je vyzna�eno tu�n�, nebo jsou ob� kritéria stejn� d�ležitá a ob� kritéria jsou 

vyzna�ena tu�n�.  
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Dodavatel D1:                                                                   

Dodavatel D2:                                                                   

Dodavatel D3:                                                                   

Dodavatel D4:                                                                   

Obr.�.12 Glyf – zobrazení výsledk� výb�ru ze �ty� dodavatel� podle šesti kritérií  
               [vlastní tvorba] 

Tab. �.16 P�i�azení jednotlivých kritérií jednotlivým index�m [vlastní tvorba] 

Kritérium 

Maximální po�et bod� v hodnocení  Y1

Vzdálenost dodavatele  Y2

Dodací lh�ta  Y3

Splatnost faktur  Y4

Index úplných náklad� nákupu IUNN Y5

Kilogramová cena  Y6

Maximální po�et 
bod� v hodnocení 

Vzdálenost 
dodavatele 

Kilogramová cena 

Splatnost faktur 

Index UNN Dodací lh�ta 



61�

�

Tab. �.17 Odhad vah kritérií [vlastní tvorba] 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6

Y1

Y1 Y1 Y1 Y1 Y1

Y2 Y3 Y4 Y5 Y6

Y2

Y2 Y2 Y2 Y2

Y3 Y4 Y5 Y6

Y3

  Y3 Y3 Y3

  Y4 Y5 Y6

Y4

   Y4 Y4

   Y5 Y6

Y5

    Y5

    Y6

Y6

     

     

                                      

Na odhad vah kritérií navazuje vlastní výpo�et vah kritérií dle vztahu [39, s.21]: 

.	 ��
/0

� /0
1
02"

                                           [12]

kde:                                  

pi – i-té kritérium 

Aplikací vzorce [12] na hodnoty v tab. �. 17 jsem získal váhy jednotlivých kritérií a 

p�epsal do tab. �. 18. Z tabulky lze vid�t, že kritéria Y3 a Y6 jsou nutná, protože jsou zvolená 

vždy a výrazn� ovlivní výb�r dodavatele. Kritérium Y2 je vedlejší, rozhoduje o výb�ru, ale 

není klí�ové. Kritéria Y1, Y4, Y5 výb�r dodavatele moc neovlivní a mají proto jen malou váhu. 

Tab. �.18 Váhy kritérií [vlastní tvorba] 

Kritérium Index Po�et Váhy 

Maximální po�et bod� v hodnocení  Y1 2 0,10 
Vzdálenost dodavatele  Y2 4 0,20 
Dodací lh�ta  Y3 5 0,25 
Splatnost faktur  Y4 2 0,10 
Index úplných náklad� nákupu IUNN Y5 2 0,10 
Kilogramová cena  Y6 5 0,25 
Sou�et  20 1,00 
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Údaje z tab.�.18 na str. 61 jsem p�epsal do tab. �. 19, která je spole�n� s údaji v tab. 

�.15 na str. 57  východiskem pro výpo�et IZD dle vzorc� [2], [3], [4]. 

Tab. �.19 Váhy jednotlivých kritérií ur�ené Fullerovým trojúhelníkem [vlastní tvorba] 

Kritérium i  wi

1 Maximální po�et bod� v hodnocení 0,10 
2 Vzdálenost dodavatele  0,20 
3 Dodací lh�ta  0,25 
4 Splatnost faktur  0,10 
5 Index úplných náklad� nákupu IUNN 0,10 
6 Kilogramová cena  0,25 

��� � �� ��	


	�� �  ��	                         [2] 

kde:  

n – po�et hodnoticích kritérií, 

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

� �	 � �


	��                           [3] 

HKi – hodnocení i-tého kritéria, když musí platit 

HKi – f(HKir , HKiopt)                                        [4]

HKir – reálná hodnota daného kritéria, 

HKiopt – optimum stanovené pro kritérium i. 

Jak se zmi�uji v kapitole 2.6 na str. 23, je p�i výpo�tu pot�eba dbát dle Nenadála na 

skute�nost, že HKi je pom�rem reálné a optimální hodnoty daného kritéria. Musí být 

dodrženo pravidlo, jestliže je optimum vyjád�eno minimální hodnotou, je v tom pom�ru vždy 

v �itateli, jestliže je optimum vyjád�eno maximální hodnotou, je umíst�no ve jmenovateli  

[3, str.109].

Výpo�et jednotlivých index� zp�sobilosti dodavatel� vyšel následovn�: 

Dodavatel D1:                                                      

IZD1 =  51 � 70·0,1+60 � 85·0,2+6 � 7·0,25+45 � 60·0,1+1,0 � 1,3·0,1+53 � 55·0,25 = 0,832 

Dodavatel D2:                                                                   

IZD2 = 69 � 70·0,1+45 � 60·0,2+6 � 7·0,25+60 � 60·0,1+1,0 � 1,13·0,1+52 � 53·0,25 = 0,897 

Dodavatel D3:                                                                   

IZD3 = 43 � 70·0,1+50 � 60·0,2+7 � 8·0,25+35 � 60·0,1+1,0 � 1,15·0,1+53 � 60·0,25 = 0,813 

Dodavatel D4:                                                                   

IZD4 = 60 � 70·0,1+40 � 60·0,2+6 � 7·0,25+55 � 60·0,1+1,0 � 1,17·0,1+53 � 56·0,25 = 0,847 
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Nejlepší výsledek je p�i výpo�tu IZD je ten, který mám nejvyšší hodnotu. Z tohoto 

hlediska potvrdil prvenství Dodavatel D2 následován Dodavatelem D4.  

6. Záv�r 

První �ást této diplomové práce popisuje dodavatelské vztahy, zejména možné 

nedostatky vznikající p�i procesech nakupování. 

Druhá �ást zahrnuje teoretická poznatky, získaných p�i mém studiu na této universit�. 

Zahrnuje rovn�ž poznatky, získané p�i studiu domácí a zahrani�ní literatury, ale i p�i 

vyhledávání na internetových stránkách.  

T�etí �ást je zam��ena na organizaci, ve které je diplomová práce �ešena, v�etn�

popisu d�ležitosti vybraného segmentu nakupování zasazeného do celkového konceptu 

�inností spojených s procesy nakupování. 

Ve �tvrté �ásti jsem provedl analýzu celkového sou�astného p�ístupu k procesu Výb�r 

a hodnocení dodavatele. V této �ásti jsem si mohl konfrontovat teoretické poznatky získané 

p�i studiu a realitu st�edn� velké strojírenské firmy, zabývající se kusovou nebo malosériovou 

výrobou. Záv�r této �ásti tvo�í shrnutí zjišt�ných nedostatk�. 

Pátá �ást se v�nuje vypracování nové metodiky pro výb�r a hodnocení dodavatele 

v�etn� modelového p�íkladu. Základem je metodika, kdy jsou jednotlivé zainteresované 

strany organizace vedeny k tomu, aby si v�bec uv�domily, co má potencionální nákup 

obsahovat a jaké znaky jakosti mají být použity p�i nákupu. Následn� jsem vypracoval 

pracovní instrukci, jako východisko výb�ru a hodnocení dodavatel�, na niž navazuje Dotazník 

pro dodavatele, jehož údaje jsou �áste�n� vyhodnoceny ve formulá�i Vyhodnocení 

dodavatele. Pro samotné vyhodnocení m�že být použito n�kolik metod a n�které z nich 

uvádím ve své diplomové práci, v �ásti zabývající se �ešením zadaného tématu. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout a implementovat novou metodiku pro 

proces Výb�r a hodnocení dodavatel� pro st�edn� velký strojírenský podnik v podmínkách 

kusové a malosériové výroby. Myslím si, že tento zám�r byl podle mého názoru spln�n. 

Jako další zlepšení navržené metodiky se jeví zejména oblast napojení na podnikový 

informa�ní systém, protože díl�í kroky v navržené metodice se vytvá�í pomocí MS OFFICE, 

což je zna�n� zdlouhavé. Rovn�ž je d�ležité aplikovat uvedenou metodiku pro další oblasti 

nákupu, které jsou uvedeny v kapitole 3 na str. 30. Velké možnosti zlepšení existuje v oblasti 
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nákupu hutního materiálu, kde je mnohem v�tší po�et dodavatel� než dodavatel� LVO. Jedná 

se zejména o možnost využití specializace dodavatel� hutních materiál� na ur�ité materiály a 

toho, že v�tšina dodavatel� mají v oblasti Ostravy své sklady.  
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1. Ú�el 

Cílem této pracovní instrukce je podat návrh, jak shromaždovat seznam znak� jakosti 

pot�ebných p�i stanovení požadavk� na konkrétní nakupovaný materiál, zboží, kooperaci, 

služby (dále jen nákup).  

2. Použité zkratky  

MJ -  Manažer jakosti 

MMP -  Manažer MP 

MP -  Makroproces  

PI -  Pracovní instrukce 

3. Rozsah platnosti 

Tato pracovní instrukce je závazná pro všechny zam�stnance spole�nosti, kte�í zodpovídají 

nebo se podílejí na pr�b�hu stanovení znak� jakosti konkrétního nákupu. 

4. Pravidla pro stanovení znak� jakosti  

4.1 P�i vzniku požadavku na nový, nebo opakovaný nákup MMP útvaru, který požaduje 

nákup, požádá MJ o vypracování seznamu znak� jakosti výrobku. MJ na základ�

prvotního rozboru nákupu a minulých zkušeností se stejným nebo podobným nákupem 

vybere MP, které se budou zabývat stanovováním znak� jakosti. 

4.2 Vybraní MMP zahájí a zodpovídají na základ� výzvy MJ za �innosti spojené se 

stanovováním znak� jakosti. 

4.3 Vhodnou a p�im��enou formou MMP útvar�, který stanovují znaky jakosti, zahájí proces 

stanovení znak� jakosti. 

4.4 Výstupem procesu stanovení znak� jakosti výrobku je seznam znak� jakosti na formulá�i 

Z28 Zápis seznamu znak� jakosti. Tento zápis je následn� p�edán MJ k dalšímu 

zpracování a vyhodnocení. 
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5. P�ílohy 

P�íloha �.1 Formulá� Z28 Zápis seznamu znak� jakosti 
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1. Seznam použitých zkratek 

MP       - Makroproces  

MJ       - Manažer jakosti 

MMP       - Manažer MP 

MMP TPV - Manažer MP TPV  

MMP 040  - Manažer MP výroby 

MMP 060  - Manažer MP nákup a skladování  

MMP 070  - Manažer MP marketing a prodej 

MMP 071  - Manažer MP vývoj a engieneering 

MMP 090  - Manažer MP ekonomika a financování 

MMP 094  - Manažer MP systémy a jakosti 

TPV       - Technická p�íprava výroby 
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2. Pokyny pro vypln�ní 

a) �ást formulá�e obsahující tabulky s parametry znak� jakosti se skládá z p�ti oddíl�. 

b) Pov��ený pracovník vyplní nejprve oddíl Základní údaje o nákupu, dále se 

postupuje ve vypl�ování dalších oddíl� formulá�e. 

c) Je-li konkrétní znak jakosti �ešeného nákupu v daném �ádku v souladu s mín�ním 

MP, který formulá� vypl�uje, zaškrtne se kole�ko ve druhém sloupci oddílu. 

d) P�i postupném vypl�ování jednotlivých oddíl�, je nutno v�novat pozornost sloupku 

oddíl� pojmenovaný POZNÁMKA. Do tohoto sloupku se vypl�ují nap�. konkrétní 

rozm�ry v oddílu Rozm�rové znaky jakosti, jsou-li již v dob� vypl�ování formulá�e 

známy. Dále m�že obsahovat výrobce vále�ku, výrobce motoru, dodavatele 

komaxitu atd. Obecn� vše, co uzná MP za vhodné uvést ke konkrétnímu znaku 

jakosti. 

3. Základní údaje o nákupu 

Název nákupu: 
  

MATERIÁL    KOOPERACE SLUŽBA JINÉ 

INICUJÍCÍ MMP POZNÁMKA 

MMP TPV �

MMP 040   �

MMP 060   �

MMP 070   �

MMP 071   �

MMP 090   �

MMP 094   �

POV	�ENÝ PRACOVNÍK: 

DOTAZNÍK ODEVZDAT DO: 
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4. Rozm�rové znaky jakosti 

POZNÁMKA 

DÉLKA [mm]                �

ŠÍ�KA [mm]                                    �

VÝŠKA [mm]                                    �

HMOTNOST [kg]                �

GEOMETRICKÉ TOLERANCE POZNÁMKA

P�ÍMOST                    �

ROVINNOST                     �

KRUHOVITOST                     �

VÁLCOVITOST                    �

SKLON                    �

KOLMOST                   �

ROVNOB	ŽNOST                   �

SOUOSOST                   �

SOUM	RNOST                �

OBVODOVÉ HÁZENÍ               �

�ELNÍ HÁZENÍ               �

NETOLEROVANÉ ROZM	RY DLE  
�SN EN ISO 2768 

�
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5. Znaky jakosti povrchových úprav 

POZNÁMKA 

KOMAXIT     MIN.80 [µm]                               �

KOMAXIT     MIN.160 [µm]                               �

SYNTETICKÝ NÁT	R �

TABULOVÁ �ERNÁ �

POZINKOVÁNÍ GALVANICKÉ                  �

POZINKOVÁNÍ  ŽÁROVÉ                 �

NIKLOVÁNÍ �

�ERN	NÍ      �

NÁT	R TECTILEM          �

6. Znaky jakosti pás�                              

POZNÁMKA 

DÉLKA [mm]                                 �

NEKONE�NÁ DÉLKA [mm]                �

ŠÍ�KA [mm]                                 �

TLOUŠ
KA [mm]                �

DRUH PÁSU POZNÁMKA

TEXTILNÍ �

GUMOVÝ �
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Pokra�ování Tab.�.6

MODULÁRNÍ �

PROVEDENÍ PÁSU POZNÁMKA

MATERIÁL HORNÍ VRSTVY PÁSU �

PROFILOVANÝ POVRCH �

HLADKÝ POVRCH �

MATERIÁL DOLNÍ 
VRSTVY PÁSU 

�

VLNOVEC �

UNAŠE� �

VODÍCÍ KLÍN �

ODOLNOSTÍ V��I VYSOKÉMU 
T�ENÍ 

�

ODOLNOSTÍ V��I VYSOKÉ 
TEPLOT	

�

ODOLNOSTÍ V��I OLEJI �

VYSOKÁ ODOLNOST V��I 
CHEMICKÝM LÁTKÁM 

�

VYSOKÁ ODOLNOST V��I 
OPOT�EBENÍ   

�

ANTISTATICKÉ VLASTNOSTI     �

KONSTRUOVANÉ PRO VYSOKOU 
RYCHLOST 

�

POUŽITELNOST 
V POTRAVINÁ�SKÉM PR�MYSLU         

�

POUŽITELNOST V CHEMICKÉM 
PR�MYSLU          

�

POUŽITELNOST V PRAŠNÉM 
PROST�EDÍ         

�
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7. Znaky jakosti vále�k�

POZNÁMKA 

SÉRIE �

GRAVITA�NÍ                   �

HNANÝ �

PROKLUZOVÝ �

AGL [mm]                �

EL [mm]                �

RL [mm]                �

PR�M	R TRUBKY [mm]                            �

PR�M	R H�ÍDELE [mm]                �

POZINKOVÁNÍ  TRUBKY              �

PVC POVLAK  TRUBKY              �

ANTISTATICKÝ POVLAK �

�ET	ZKY �

MATERIÁL �ET	ZKY �

NÁKOLKY �

8. Znaky jakosti pohon�

POZNÁMKA 

TYP MOTORU

�ELNÍ                  �
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Pokra�ování Tab.�.8 

PLOCHÝ – �ELNÍ �

KUŽELO - �ELNÍ                 �

ŠNEKOVÝ �

SPIROIDNÍ �

MOMENTOVÝ �

JINÉ �

PROVEDENÍ MOTORU POZNÁMKA 

PATKOVÉ �

P�ÍRUBOVÉ �

PATKOVÉ A P�ÍRUBOVÉ �

JINÉ �

PARAMETRY MOTORU POZNÁMKA

P�EVODOVÝ POM	R �

VÝSTUPNÍ KROUTICÍ MOMENT �

VÝKON MOTORU [kW]                �

PO�ET OTÁ�EK [m/min]                �

PRACOVNÍ POLOHA �

UMÍST	NÍ SVORKOVNICE �

DUTÁ H�ÍDEL �

PLNÁ H�ÍDEL �
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1. Seznam použitých zkratek 

BOZP  -  Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

EMS    -  Systém environmentálního managementu dle ISO 14001 

NDT    -  Nedestruktivní zkoušení 

QC       -  Útvar �ízení jakosti dodavatele 

QMS    -  Systém �ízení jakosti dle ISO 9001  
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Vážený obchodní partnere 

Dovolujeme si Vám oznámit, že v souvislosti s napl�ováním princip� cíl� jakosti 

spole�nosti DAS spol. s r.o., je v naši spole�nosti dán zvýšený d�raz na rozvoj partnerství 

s dodavateli. Další rozvoj spolupráce s Vámi, dodavatelem p�ináší na bázi partnerství nejen 

prosp�ch našim koncovým zákazník�m, ale i Vám jako našemu dodavateli v podob�

stabiln�jšího množství zakázek, v�tší jistoty v procesu objednávek, kdy jsme schopni na 

základ� spole�né komunikace, lépe chápat Vaše pot�eby p�i pln�ní dodávek. Naše d�v�ra ve 

Vás, dodavatele, vychází z pravidelného hodnocení aktuálních obchodních podmínek a 

parametr� Vašich dodávek.  

V souvislosti se zlepšováním našich st�žejních proces� pot�ebujeme lépe poznat 

jednak pln�ní platných legislativních požadavk� ve Vašich procesech, dále zabezpe�ování 

jakosti Vašich produkt�. Je pro nás nanejvýš d�ležité co nejlépe poznat Vaše možnosti výroby, 

technického vybavení, služeb a obchodních podmínek, které jste schopni poskytovat. Tato 

politika zahrnuje komplexním hodnocení a následný výb�r takových sociáln� adaptabilních 

dodavatel�, kte�í jsou schopni realizace klí�ových dodávek a služeb pro naše produkty 

spl�ující vysokou úrove� jakosti, v požadovaných lh�tách dodání. 

Dovolujeme si Vám p�edložit k vypln�ní komplexní dotazník naší spole�nosti, který 

byl zpracován za ú�elem monitorování úrovn� stavu a aktuálních podmínek celkového 

systému managementu, výroby a služeb ve Vaší organizaci. Po vypln�ní tohoto dotazníku ve 

stanoveném termínu a s autorizací zástupcem pov��ené osoby Vaší organizace, nám tento 

dotazník laskav� zašlete zp�t k vyhodnocení.  

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

ú�ely hodnocení Vaší zp�sobilosti k dodávkám produkt� a služeb spole�nosti DAS spol. s r.o. 

a Vámi poskytnuté údaje nepostoupíme v jakékoliv form� a rozsahu žádné t�etí stran�.  

D�kujeme Vám za Váš �as pot�ebný k vypln�ní následujícího dotazníku. 

Stanovený termín pro zp�tné zaslání autorizovaného dotazníku: ………………………….  

Ve Frýdku-Místku dne:                                                           Jméno a p�íjmení: 

Funkce odesílajícího:                                    

Podpis:…………………………. 
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3. Údaje o spole�nosti objednavatele 

Název spole�nosti: DAS spol. s r.o. 

Adresa: Nádražní 2293, 738 01  Frýdek-Místek 

Zodpov�dná osoba za poptávku. 

Jméno: 

Telefon: 

e-mail: 

   

4. Údaje o spole�nosti dodavatele 

Název spole�nosti:  

Adresa:  

Ulice:  

M�sto:  

Stát:  

Kontaktní osoba pro jednání vedení o dodávce.  

Jméno:  

Funkce:  

Tel.�íslo:  

E-mail:  

Web spole�nosti: 

Rok založení spole�nosti: 

Stát sídla vlastníka: 

Druh spole�nosti (s r.o., a.s.): 
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Po�et zam�stnanc� spole�nosti: 

Obrat spole�nosti za minulý rok: 

Zapojení spole�nosti do firemních sdružení nebo odv�tvových sdružení: 

Celková délka spolupráce se spole�ností DAS spol. s r.o.: 

Zkušenosti s dodávkami spole�nosti DAS spol. s r.o. s hodnotou nad 20 000 [K�]:

Dodávka �: 
Rok 

pln�ní 
P�edm�t dodávky 

Hodnota 
dodávky 

Nedostatky p�i dodávce 

     

     

     

Poznámka 

Dosud realizované významné referen�ní zakázky a projekty pro jiné odb�ratele: 
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5. Aktuální certifikace dodavatele  

Certifikovaný systém QMS (ISO 9001)  ANO  � NE  �

�íslo certifikátu:  

Platnost certifikátu:  

Certifika�ní orgán:  

Certifikovaný systém EMS (ISO 14 001)  ANO  � NE  �

�íslo certifikátu:  

Platnost certifikátu:  

Certifika�ní orgán:   

Certifikovaný systém BOZP (OHSAS 18 001)  ANO  � NE  �

�íslo certifikátu:  

 Platnost certifikátu:  

 Certifika�ní orgán:  

Certifikáty procesu sva�ování ANO  � NE  �

�íslo certifikátu:  

Platnost certifikátu:  

Certifika�ní orgán:  

Ostatní certifikáty, oprávn�ní: 
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6. Údaje o QMS 

ANO NE Poznámka 

Je uplat�ován dokumentovaný QMS?    

Je vlastní QC je nezávislý na výrob�?     

Vlastní organizace útvar projekce nebo 
konstrukce?  

   

Má organizace zavedenou formalizovanou politiku 
QMS zam��enou na jakostní požadavky produktu a 
právních p�edpis� vztahující se k jakosti produktu? 

   

Je stanoven a uplat�ován postup k �ízení externí 
dokumentace od zákazníka (technických 
specifikací, výkres�)? 

   

Jsou provád�ny plánované interní audity?     

Provádíte organizace audity dodavatel�?    

Má organizace zavedeny postupy pro 
dokumentované plánování jakosti produktu? 
(Výrobní a kontrolní plány apod.) Specifikujte.  

   

Používáte normu �SN EN ISO 9013?    

Uplat�uje organizace �SN EN ISO 2768 pro 
ur�ení netolerovaných délkových a geometrických 
rozm�r� a jakou t�ídu p�esnosti?  

   

Je organizace schopna dodat materiálové listy, 
pop�. prohlášení o shod�? 

   

Jsou v rámci organizace uplat�ovány postupy 
managementu rizik (technických, obchodních, 
jakostních aj.) nap�íklad dle standardu ISO 31000 – 
Management rizik? 
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7. Zabezpe�ení kontroly a p�ejímky 

ANO NE Poznámka 

Je uplat�ována vstupní kontrola nakupovaných 
položek?  

   

Je uplat�ována meziopera�ní kontrola výrobk�?     

Je uplat�ována výstupní kontrola výrobk�?    

Jsou provád�ny výstupní kontroly a p�ejímky 
pracovníkem QC?  

   

Jsou provád�ny výstupní kontroly a p�ejímky 
operátorem výroby? 

   

Dodání m��ícího protokolu hotových výrobk�?    

Dodání materiálových list�?    

8. Zabezpe�ení údržby výrobního za�ízení 

ANO NE Poznámka 

Je provád�na v organizaci plánovaná údržba a 
revize výrobních za�ízení?  

   

Jsou vedeny záznamy o revizích vyhrazených 
technických za�ízení organizace?  

   

9. Výrobní možnosti dodavatele  

9.1 Výrobní d�lící za�ízení

Laserové pálicí za�ízení (laser) Po�et kus�: 

Maximální formát d�lené plochy [mm] Délka                        Ší�ka   

Tlouš	ka d�leného materiálu [mm] Min.                          Max. 

Tolerance d�lení materiálu tl.3mm [%]  
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Pokra�ování Tab. �.9.1 

Tolerance d�lení materiálu tl.6mm [%]  

Hodinové náklady [K�]  

Poznámka 

Plazmové pálící za�ízení (plazma) Po�et kus�: 

Maximální formát d�lené plochy [mm] Délka                        Ší�ka   

Tlouš	ka páleného materiálu [mm] Min.                          Max. 

Tolerance d�lení materiálu tl.10mm [%]  

Tolerance d�lení materiálu tl.20mm [%]  

Hodinové náklady [K�]  

Poznámka 

Vodní d�lící za�ízení (vodní paprsek) Po�et kus�: 

Maximální formát d�lené plochy [mm] Délka                        Ší�ka   

Tlouš	ka d�leného materiálu [mm] Min.                          Max. 

Tolerance d�lení materiálu tl.5mm [%]  

Tolerance d�lení materiálu tl.10mm [%]  

Hodinové náklady [K�]  

Poznámka 

Horní fréza Po�et kus�: 

Maximální formát d�lené plochy [mm] Délka                        Ší�ka   

Tlouš	ka d�leného materiálu [mm] Min.                          Max. 

Tolerance d�lení materiálu tl.3mm [%]  

Tolerance d�lení materiálu tl.6mm [%]  

Hodinové náklady [K�]  

Poznámka 
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Pokra�ování Tab. �. 9.1 

Vysekávací za�ízení Po�et kus�: 

Maximální d�lená plocha [mm] Délka                        Ší�ka   

Tlouš	ka vysekávaného materiálu [mm] Min.                          Max. 

Tolerance d�lení materiálu tl.3mm [%]  

Tolerance d�lení materiálu tl.6mm [%]  

Výroba závit� ANO   � NE   �

Typy závit� V rozmezí  OD DO 

  

  

Hodinové náklady [K�]  

Poznámka 

9.2 Výrobní ohýbací za�ízení 

Ohra�ovací lis Po�et kus�: 

Maximáln� délka ohybu [mm]  

Maximální tlouš	ka ohýbaného materiálu [mm]  

Rádiusy ohybu (vypište vzestupn�)  

Hodinové náklady [K�]  

Poznámka 

Ohra�ovací za�ízení Po�et kus�: 

Maximáln� délka ohybu [mm]  

Maximální tlouš	ka ohýbaného materiálu [mm]  

Hodinové náklady [K�]  

Poznámka 
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9.3 Technologické možnosti 

ANO NE Poznámka 

Zápaly p�i možné deformaci otvor� p�i ohybu?     

Zna�ení závitových otvor�?    

Zna�ení osového k�íže?    

D�lení pod úhlem?    

Ojehlení hran po d�lení materiálu (nap�. 
ojehlovacím za�ízením)? 

   

Zahloubení otvor�?    

Popis díl� gravírováním?    

Popis díl� popisova�em?    

Je zabezpe�eno zpracování poptávky 
z dokumentace v papírové form�? 

   

Zpracování poptávky z dokumentace v cizím 
jazyce? (uve
te jaký jazyk preferujete) 

   

Požadovaný typ formátu dokumentace odb�ratele 
(nap�. DWG, IFT), vypište: 

Poznámka 

10. Obchodní podmínky dodavatele  

ANO NE Poznámka 

Doprava k odb�rateli v cen�?    

Max. dodací lh�ta zakázky do 500kg [dny]  

Maximální doba reakce na poptávku [dny]  

Maximální doba platnosti nabídky [dny]  

Maximáln� možná doba splatnosti faktur [dny]  
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Pokra�ování Tab. �. 10 

Kusovou výrobu považujete do [ks]  

Sériovou výroby považujete od [ks] stejných díl�  

Sleva p�i opakovatelnosti výroby: ANO NE Poznámka 

V rámci jedné objednávky 

V rámci opakovaných objednávek stejných   
výrobk�

   

Používáte p�i cenových nabídkách kilogramovou 
cenu? 

   

D�ležitost jednotlivých kritérií v poptávce (každému kritériu p�i�a
te od 1 do 10 bod�, dle 
vlastního uvážení, p�ípadn� dopl�te další kritéria) 

Využití jednotlivého druhu za�ízení v poptávce 
(nap�. kombinace laseru a ohra�ovacího lisu, pouze 
laser atd.) 

bod�: 

Kusová výroba bod�: 

Sériovost bod�: 

Opakovatelnost bod�: 

Délka spolupráce bod�: 

Možnost využití dalších druh� výrobních 
technologií (nap�. sva�ování) 

bod�: 

bod�: 

bod�: 

bod�: 

bod�: 

bod�: 

Poznámka 
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11. Ostatní dopl�ující údaje (dle uvážení dodavatele) 

12. P�ílohy dotazníku (dokumenty dodavatele) 

Certifikáty a jiné dokumenty ANO NE 

QMS   

EMS   

Velký sva�ovací pr�kaz   

Osv�d�ení o zkouškách (svá�e�i, NDT, a pod).    

  

  

Jiné dokumenty   

 13. Autorizace dotazníku 

Prohlášení 

Umožníme zástupc�m objednavatele prov��ení vybrané �ásti 
systém� managementu nebo audit t�etí stranou ANO  � NE  �

Datum:  

Jméno:  

Pozice:  

Podpis: ………………… 
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1. Seznam použitých zkratek 

BOZP  - Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

EMS    - Systém environmentálního managementu dle ISO 14001 

QC       - Útvar �ízení jakosti dodavatele 

QMS    - Systém �ízení jakosti dle ISO 9001  
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2. Údaje o spole�nosti dodavatele 

Název spole�nosti:  

Adresa:  

Ulice:  

M�sto:  

Stát:  

3. Procentuální hodnocení dodavatele 

Procentuální hodnocení pro zp�sobilost dodavatele v dané oblasti : 

�� �
������	�
���������	����	��������
�����	����	

�����
��	�������	�
���������	����	��������
�����	����	
�� �������                                     [1]              

Tab. �.1 Procentuální kritéria pro zp�sobilost dodavatele v dané oblasti 

70% - 100% dodavatel zp�sobilý k dodávkám 

50% - 69,99% dodavatel je �áste�n� zp�sobilý k dodávkám 

0% - 49,99% dodavatel je nezp�sobilý k dodávkám 

4. Bodové kritéria pro dodavatele 

Tab. �.2 Bodové kritéria pro hodnocení oblastí hodnocení dodavatele 

0b.  nevypln�no bez udání d�vodu v poznámce  

0b.  zaškrtnuto NE  

0,5b.  zaškrtnuto NE + pozitivní poznámka  

1b.  zaškrtnuto ANO  
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Tab. �.3 Bonusové hodnocení dodavatele 

0b.  nevypln�no bez udání d�vodu v poznámce  

0b.  zaškrtnuto NE  

10b.  zaškrtnuto NE + pozitivní poznámka  

15b.  zaškrtnuto ANO  

5. Ostatní údaje vztahující se k poptávce 

Hodnotící kritérium   

Vzdálenost dodavatele [km] 

Rozsah neshod v p�edchozích 3 dodávkách 
[kus�] 

Dodací lh�ta [dny] 

Index úplných náklad� nákupu IUNN

Kilogramová cena [K�] 

Cena dodávky [K�] 

Splatnost faktur [dny] 

Maximální po�et bod� v hodnocení 100 

Spo�tený po�et bod� v hodnocení 

Zp�sobilost dodavatele

Aktuální certifikace dodavatele Úplná     � �áste�ná    � Nezp�sobilý    �

Údaje o QMS Úplná     � �áste�ná    � Nezp�sobilý    �

Zabezpe�ení kontroly a p�ejímky Úplná     � �áste�ná    � Nezp�sobilý    �

Výrobní d�lící za�ízení Úplná     � �áste�ná    � Nezp�sobilý    �

Výrobní ohýbací za�ízení Úplná     � �áste�ná    � Nezp�sobilý    �

Technologické možnosti Úplná     � �áste�ná    � Nezp�sobilý    �

Obchodní podmínky dodavatele Úplná     � �áste�ná    � Nezp�sobilý    �

Bonusové hodnocení dodavatele Úplná     � �áste�ná    � Nezp�sobilý    �
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6. Aktuální certifikace dodavatele  

Bod� Poznámka 

Certifikovaný systém QMS (ISO 9001)    

Certifikovaný systém EMS (ISO 14 001)  

Certifikovaný systém  
BOZP (OHSAS 18 001)  

  

Certifikáty procesu sva�ování   

Ostatní certifikáty, oprávn�ní   

Celkem bod�:

Maximální po�et bod�: 5 

Zp�sobilost:  Úplná    � �áste�ná    � Nezp�sobilý  �

Poznámka 

7. Údaje o QMS 

Bod� Poznámka 

Je uplatován dokumentovaný QMS?    

Je vlastní QC je nezávislý na výrob�?    

Vlastní organizace útvar projekce nebo 
konstrukce?  

  

Má organizace zavedenou formalizovanou 
politiku QMS zam��enou na jakostní 
požadavky produktu a právních p�edpis�
vztahující se k jakosti produktu?  

  

Je stanoven a uplatován postup k �ízení 
externí dokumentace od zákazníka 
(technických specifikací, výkres�)? 

  

Jsou provád�ny plánované interní audity?    

Provádíte organizace audity dodavatel�?   
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Pokra�ování Tab.  �.7 
Má organizace zavedeny postupy pro 
dokumentované plánování jakosti 
produktu? (Výrobní a kontrolní plány 
apod.)  

  

Používá organizace normu �SN EN ISO 
9013? 

  

Uplatuje organizace �SN EN ISO 2768 
pro ur�ení netolerovaných délkových a 
geometrických rozm�r�?  

  

Je organizace schopna dodat materiálové 
listy, pop�. prohlášení o shod�? 

  

Jsou v rámci organizace uplatovány 
postupy managementu rizik (technických, 
obchodních, jakostních aj.) nap�íklad dle 
standardu ISO 31000 – Management rizik? 

  

Celkem bod�:

Maximální po�et bod�: 12 

Zp�sobilost:  Úplná    � �áste�ná     � Nezp�sobilý  �

Poznámka 

8. Zabezpe�ení kontroly a p�ejímky 

Bod� Poznámka 

Je uplatována vstupní kontrola 
nakupovaných položek?  

  

Je uplatována meziopera�ní kontrola 
výrobk�?  

  

Je uplatována výstupní kontrola výrobk�?   

Jsou provád�ny výstupní kontroly a 
p�ejímky pracovníkem QC?  

  

Jsou provád�ny výstupní kontroly a 
p�ejímky operátorem výroby? 

  

Dodání m��ícího protokolu hotových 
výrobk�? 
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Pokra�ování Tab. �. 8 

Dodání materiálových list�?   

Celkem bod�:

Maximální po�et bod�: 7 

Zp�sobilost: Úplná    � �áste�ná   � Nezp�sobilý  �

Poznámka 

9. Zabezpe�ení údržby výrobního za�ízení 

Bod� Poznámka 

Je provád�na v organizaci plánovaná 
údržba a revize výrobních za�ízení?  

  

Jsou vedeny záznamy o revizích 
vyhrazených technických za�ízení 
organizace?  

  

Celkem bod�:

Maximální po�et bod�: 2 

Zp�sobilost: Úplná    � �áste�ná    � Nezp�sobilý  �

Poznámka 

10. Výrobní možnosti dodavatele  

10.1 Výrobní d�lící za�ízení 

Bod� Poznámka 

Laserové pálicí za�ízení (laser)   

Formát d�lené plochy: 1500x6000 [mm]   

Tlouš�ka d�leného materiálu: 20 [mm]   

Plazmové pálící za�ízení (plazma)   

Formát d�lené plochy: 1500x3000 [mm]   

Tlouš�ka d�leného materiálu: 30 [mm]   
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Pokra�ování Tab. �. 10.1 

Vodní d�lící za�ízení (vodní paprsek)   

Formát d�lené plochy: 1500x2500 [mm]   

Tlouš�ka d�leného materiálu: 20[mm]   

Horní fréza   

Formát d�lené plochy: 1500x2500 [mm]   

Tlouš�ka d�leného materiálu: 10 [mm]   

Vysekávací za�ízení   

Formát d�lené plochy: 1500x6000 [mm]   

Tlouš�ka d�leného materiálu: 4 [mm]   

Výroba závit�   

Metrický závit do M6   

Celkem bod�:

Maximální po�et bod�: 17 

Zp�sobilost: Úplná    � �áste�ná     � Nezp�sobilý  �

Poznámka 

10.2 Výrobní ohýbací za�ízení 

Bod� Poznámka 

Ohraovací lis   

Délka ohybu: 4000 [mm]   

Tlouš�ka ohýbaného materiálu: 8 [mm]   

Rádius ohybu: 8 [mm]   

Ohraovací za�ízení   

Délka ohybu: 4000 [mm]   
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Pokra�ování Tab. �. 10.2 

Tlouš�ka ohýbaného materiálu: 3 [mm]   

Rádius ohybu: 5 [mm]   

Celkem bod�:

Maximální po�et bod�: 8 

Zp�sobilost: Úplná    � �áste�ná     � Nezp�sobilý  �

Poznámka 

10.3 Technologické možnosti 

Bod� Poznámka 

Zápaly p�i možné deformaci otvor� p�i 
ohybu?  

  

Zna�ení závitových otvor�?   

Zna�ení osového k�íže?   

D�lení pod úhlem?   

Ojehlení hran po d�lení materiálu (nap�. 
ojehlovacím za�ízením)? 

  

Zahloubení otvor�?   

Popis díl� gravírováním?   

Popis díl� popisova�em?   

Je zabezpe�eno zpracování poptávky 
z dokumentace v papírové form�? 

  

Zpracování poptávky z dokumentace 
v cizím jazyce?  

  

Požadovaný typ formátu dokumentace 
odb�ratele DWG 

  

Celkem bod�:
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Pokra�ování Tab. �. 10.3 

Maximální po�et bod�: 11 

Zp�sobilost: Úplná   � �áste�ná     � Nezp�sobilý  �

Poznámka 

11. Obchodní podmínky dodavatele  

Bod� Poznámka 

Maximální doba reakce na poptávku 2 dny   

Maximální doba platnosti nabídky 45 dn�   

Maximáln� možná doba splatnosti faktur 
60 dn�

  

Sériovou výroby považujete od 5ks 
stejných díl�

  

Sleva p�i opakovatelnosti výroby: Bod� Poznámka 

V rámci jedné objednávky  

V rámci opakovaných objednávek stejných 
výrobk�

  

Používáte p�i cenových nabídkách 
kilogramovou cenu? 

  

Možnost využití dalších druh� výrobních 
technologií (nap�. sva�ování) 

  

Celkem bod�:

Maximální po�et bod�: 8 

Zp�sobilost: Úplná    � �áste�ná     � Nezp�sobilý  �

Poznámka 
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12. Bonusové hodnocení dodavatele 

Bod� Poznámka 

Celková délka spolupráce od první 
dodávky v délce 1 roku 

  

Po�et dodávek spole�nosti DAS spol. s.r.o. 
s hodnotou nad 20000k� v po�tu 5 

  

Celkem bod�:

Maximální po�et bod�: 30 

Zp�sobilost: Úplná    � �áste�ná     � Nezp�sobilý  �

Poznámka 


