
 
 

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

Abstrakt 

Jednou z nejdůležitějších součástí nákupního procesu je hodnocení výkonnosti dodavatelů. 

Ve firmě Romotop, s.r.o. byla provedena analýza současného stavu hodnocení a vzhledem 

k zjištěným nedostatkům byl navrhnut nový systém hodnocení výkonnosti dodavatelů. 

Součástí diplomové práce je popis čtyř modelů hodnocení dodavatelů, ze kterých 

byl doporučen pro firmu jeden, včetně následných doporučení pro jeho implementaci. 

Vzhledem k absenci měřitelného hodnocení dodavatelů ve firmě Romotop, s.r.o., bylo 

prioritou navrhnout a zavést „startovací“ systém hodnocení dodavatelů s doporučením 

managementu pro následný hlubší rozvoj. 

Klíčová slova: nákupní proces, hodnocení výkonnosti dodavatelů, implementace  

Abstract 

One of the most important parts of the purchase process is the evaluation of the supplier 

performance. Analysis of the current situation was performed in the Romotop company, s.r.o., 

and because of the deficiencies identified the new system of evaluation of the supplier 

performance was designed. The part of the diploma thesis is the description of four models of 

the supplier evaluation. One of them was recommended to the company including 

recommendations for its implementation. Because of the absence of measurable evaluation of 

suppliers in the Romotop company, s.r.o., the priority was to suggest and establish a "starter" 

rating system for suppliers with management recommendations for subsequent deeper 

development. 

Key words: the purchase process, supplier performance evaluation, implementation 
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1 Úvod 

Ceny nakupovaných vstupů ve výrobním podniku výrazně ovlivňují cenu nabízeného 

produktu, konkurenceschopnost daného výrobního podniku, a tím i jeho působení na daném 

trhu. Nákup má tedy pro firmu vyloženě strategický význam. Na základě dlouhodobých, 

finančně výhodných kontraktů s dobře nastavenými cenami a spoluprací se spolehlivými 

dodavateli umožňuje podniku prosperovat a být na trhu konkurenceschopný, což je v dnešní 

době velice důležité a dá se říci klíčové. Nákup ve výrobním podniku, dle mého názoru, patří 

mezi jednu z nejdůležitějších oblastí podniku, proto jsem si nákup zvolil jako téma diplomové 

práce.  

Až v posledním desetiletí si podnikatelé, potažmo manažeři, začínají význam a důležitost 

nákupu v podniku uvědomovat a nákupní oddělení víc a víc stoupá na významu. Je mnoho 

faktorů, které tomuto trendu napomáhají. Zejména benchmarking, což znamená získávání 

informací a poznatků od zkušenějších. Díky otevřené komunikační politice zahraničních 

firem, které na českém trhu působí, se čeští podnikatelé mohou mnoha novým věcem přiučit. 

Dalším neméně důležitým faktorem je náš knižní trh s širokým výběrem odborných publikací, 

které se touto problematikou důkladně zabývají. Vědomosti obsažené v těchto publikacích 

pak usnadňují manažerům rozhodování a dále zavádění nejrůznějších metod pro volbu 

a hodnocení dodavatelů, řízení a zkvalitňování dodavatelsko – odběratelských vztahů. 

Mezi další podmiňující faktory mohou patřit snaha o co možná maximální spokojenost 

zákazníka, stále zvyšující se povědomí o jakosti a vyvíjení úsilí o maximální možnou kvalitu 

všech procesů probíhajících uvnitř podniku. 

Cílem diplomové práce bylo přikročení k analýze současného stavu nákupu ve firmě 

a v případě zjištění nedostatků navržení nového systému volby a hodnocení výkonnosti 

dodavatelů. 

Teoretická část diplomové práce stručně a přehledně popisuje literární názory na výběr 

a hodnocení dodavatelů. Cílem praktické části diplomové práce je analýza nákupního procesu 

ve firmě Romotop, s.r.o. V práci bylo poukázáno na nedostatky v procesu výběru a hodnocení 

dodavatelů a stěžejním cílem bylo navržení nového systému hodnocení výkonnosti 

dodavatelů, což bylo na závěr kapitoly prakticky aplikováno na vybraném vzorku čtyř 

klíčových dodavatelů pro firmu. 
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2 Firma Romotop s.r.o. 

Firma Romotop, s.r.o. vznikla dne 31. srpna 1992 zápisem do obchodního rejstříku 

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4205, IČ 47678186, se sídlem 

Suchdol nad Odrou, ul. Komenského 325, PSČ 742 01. Romotop, s.r.o. má jednoho vlastníka, 

který je současně jednatelem a generálním ředitelem firmy. Organizační schéma firmy 

je znázorněno v Příloze 1 a Příloze 2. 

2.1 Výrobní sortiment a jeho cílení 

Výrobní proces se značným podílem robotizace je realizován na ploše 10000 m
2
. Pružnost 

dodávek zákazníkům je podpořena jak dostatečnou skladovací plochou čítající 6000 m
2
, 

tak i vlastní nákladní kamionovou dopravou. 

Mezi výrobní sortiment firmy Romotop, s.r.o. lze zařadit: 

- krbové vložky – s teplovodním výměníkem a bez teplovodního výměníku, 

- krbové sestavy, 

- krbová kamna  

- plechová, 

- s kamenným obkladem, 

- s keramickým obkladem, 

- s teplovodním výměníkem. 

Celá jedna třetina celkového ročního objemu výroby míří na domácí trh, zbytek produkce 

do zahraničních zemí jako například Portugalska, Francie, Itálie, Ruska, Skandinávie, 

Estonska, Litvy, ale především do Německa, kde se produkty firmy těší velké oblibě. 

V Německu najde svého majitele jedna třetina produkce, tj. 30 000 výrobků. Několik výrobků 

zamířilo i do exotických destinací, kterými jsou Jihoafrická republika nebo Kypr. 

Hlavní strategii, co se týče volby trhu, je prodávat střední a vyšší třídu produktů 

a oslovovat jiný segment zákazníků, než jsou ti, kteří hledají levné produkty v hobby 

marketech. Hlavně proto prodává své produkty prostřednictvím vybudované sítě prodejců 

a touto cestou zajišťuje zákazníkovi stoprocentní servis s maximální péčí o nabízený výrobek. 

Prodejny firmy nalezne zákazník v Suchdole nad Odrou a v Praze na ulici Plzeňská. V Evropě 

se společnost stala se významným hráčem na trhu s krbovými kamny. 

 



10 
 

2.2 Výrobní technologie 

Z prvotně malosériové výroby se postupem času vyvinulo pracoviště s nejmodernější 

dostupnou technologií na trhu, kde v sortimentu strojů nechybí tříosé a pětioké CNC stroje, 

laseroví, svařovací a brousící roboti, lakovací roboti a to vše řízené počítačem. Romotop 

je vybaven silným konstrukčním a obchodním potenciálem, který se převážně zabývá 

výrobou krbů a kamen. Od roku 1994 se stala výroba krbových kamen nosným sortimentem 

podniku, kdy v témže roce společnost vyráběla jeden typ kamen a vykazovala tržby 

80 miliónů Kč. V uvedené době pracovalo ve firmě 80 zaměstnanců.  

2.3 Současná situace firmy a úseku nákupu 

Dnes nabízí firma Romotop, s.r.o. 130 modelů, 250 celkových modifikací krbových kamen 

a realizuje tržby převyšující 600 miliónů Kč. Ve firmě pracuje zhruba pět set zaměstnanců 

a stala se jednou ze tří největších evropských firem zaměřených na výrobu krbových kamen. 

Dlouholetá a cílevědomá spolupráce s nejnáročnějšími evropskými zákazníky a přístup 

klíčových osob podniku, nevyjímaje úsek nákupu, umožnili vybudovat firmu, jíž odborná 

veřejnost z oboru nazývá nejmodernějším výrobním závodem v Evropě. 

Vzhledem k tomu, že tato vědecká práce je cílena na volbu a hodnocení dodavatelů, 

bylo třeba podrobněji rozvést úsek nákupu firmy. Jak již bylo výše uvedeno, nemalý podíl 

na fungování firmy si může připsat i úsek nákupu, který je výkonnou složkou organizace 

realizující bezprostřední styk s dodavateli společnosti. Provádí výběr dodavatelů, hodnotí je, 

organizuje tok samotného zboží tak, aby vždy naplnil požadavky zejména výrobního úseku 

firmy a zajistil tak plynulý chod celé firmy. Vede reklamační řízení, je zodpovědné za stav 

zásob na skladech a v případě neshod navrhuje změny v dodávkách požadovaného materiálu. 

Jak v uplynulých letech, tak i v současné době v úseku nákupu pracuje jeden nákupčí 

(vedoucí nákupu) a jeho asistent. 

Aktivity zaměstnanců na úseku nákupu 

Neboť se ve většině případů jedná o opakovaný nebo také i modifikovaný nákup, úsek 

nákupu provádí vystavování nákupních objednávek, zajišťování dodávek materiálu a služeb 

dle uzavřených hospodářských (rámcových) smluv s dodavateli. V určitých situacích vede 

poptávkové řízení, výběr vhodných dodavatelů dle sortimentu, cen, jakosti a dalších hledisek, 

sleduje stav zásob materiálu na skladech a řídí jejich tok v rámci vlastních i dodavatelských 

skladů. Dohlíží na systém a rozvržení procesu dodávek v čase, v požadovaném množství 

a kvalitě. 
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Kvalifikace, motivace a vzdělání pracovníků nákupu 

Hlavní a nejdůležitější roli hraje týmová práce a to napříč celou společností. Takový styl 

práce umožňuje a zajišťuje neustálé zvyšování výkonnosti celé firmy i produktivity práce 

každého zaměstnance. Pracovníci úseku nákupu mají možnost rozšiřovat si své znalosti 

formou kurzů, seminářů a hlavně osobním jednáním a výměnou zkušeností s firmami, 

se kterými mají blízké obchodní kontakty.  

Informační systém 

 Veškerá data o dodavatelích jsou ve firmě evidována v informačním systému. Romotop, 

s.r.o. používá informační systém Dialog 3000S od společnosti Control, s.r.o. Každý 

dodavatel, se kterým je navázána bližší spolupráce, nebo také obchodní styk, má vytvořenou 

elektronickou kartu s přiřazeným interním pořadovým číslem a tento prověřený dodavatel 

je zaveden do výše uvedeného informačního systému. Na elektronické kartě lze nalézt 

informace o dodavateli, jako: název dle zápisu v obchodním rejstříku, identifikační číslo (IČ), 

DIČ, splatnost faktur, měna, v níž se obchodování provádí, kontaktní osoby atd.      

Mezi nejvýznamnější dodavatele Romotopu, s.r.o. patří: 

- USS U.S. Steel Košice, a.s. 

- Ferona, a.s. 

- Femax, a.s. 

- Italinox, s.r.o. 

- Irlbacher Blickpunkt Glas GmbH (Německo) 

- P – D Refractories CZ, a.s. 

- Nuova Serpentino (Itálie) 

- Serpentino eGranity (Itálie) 

- Hein & spol. – keramické závody, spol. s.r.o. 

- BE Groupe s.r.o.  

- Beskyd, s.r.o.  

 

 

 

 

 



12 
 

3 Funkce a organizace nákupu 

Nákup je jednou ze základních podnikových funkcí. Proces nakupování lze definovat 

jako řízení činnosti podniku spojené se zajištěním vstupů pro efektivní zabezpečení 

základních, pomocných a dalších souvisejících procesů výrobního i nevýrobního charakteru 

za minimální náklady. Jedná se o nákup materiálů, polotovarů, výrobků a služeb, které mají 

vést k zajištění potřeb v optimálním čase, množství a kvalitě [4, 5].  

Proces průmyslového podniku se dělí do tří základních podnikových funkcí [1]: 

- funkce nákupní (zásobovací) zajišťuje pokrytí podnikových potřeb, 

- funkce výrobní zajišťuje tvorbu podnikových výkonů, 

- funkce prodejní zajišťuje uplatnění podnikových výkonů na konkrétním trhu. 

V sektoru služeb je situace analogická jako ve sféře obchodu. Obvykle se realizuje nákup 

za účelem zabezpečení realizace služby, zatímco v obchodě k nákupu zboží za účelem jeho 

následného prodeje.  

Úkolem podniku je zajistit svými vlastními činnostmi své fungování a co nejpříznivější 

hospodářský výsledek. Ekonomická vzácnost zdrojů je důvodem realizace principu 

hospodárnosti, což samozřejmě platí i co se týče zajišťování vnitřních potřeb podniku. Krytí 

veškerých potřeb podniku musí být realizováno za minimálních nákladů a naopak 

odpovídající náklady musí vést k zajištění veškerých potřeb ve správném množství, stavu 

a čase. S ohledem na uvedené úkoly nákupu je tedy zřejmé, že předpoklad jejich úspěšného 

plnění je aktivní spolupráce s dalšími útvary podniku, jako například s oddělením financí, 

útvarem technické přípravy výroby, řízení výroby, údržby, účetnictví, rozborů, kontroly, 

statistiky, logistiky a informatiky, což je znázorněno na obrázku č. 1 [1].  

 

Obr. 1 Propojení útvaru nákupu s ostatními útvary podniku [1] 
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3.1 Charakteristika podnikové funkce nákupu 

Funkce nákupu obecně představuje krytí potřeb podniku a je v odborné literatuře i v praxi 

používáno pojmu zásobování, opatřování, materiálové hospodářství, nákup apod. Nákupem, 

v praktickém slova smyslu, zajišťujeme pouze hmotné statky a služby. 

Dobře řízené zásobování se neobejde bez respektování kritéria hospodárnosti, může však 

v podniku představovat oblast širší, než představuje samotný nákup, a to na oblast řízení 

celého hmotného toku v podniku, což představuje pohyb materiálu, polotovarů, hmotných 

výrobků, zboží a podobně. 

Základní funkcí útvaru nákupu v podniku je efektivní zabezpečení předpokládaného 

průběhu základních, pomocných a obslužných výrobních i nevýrobních procesů surovinami, 

materiálem a výrobky v potřebném množství, sortimentu, kvalitě, času a místě [1]. 

 

Splnění této funkce ruku v ruce s ekonomickými kritérii efektivnosti předpokládá v samotném 

podniku [1]: 

- zjišťovat předpokládanou budoucí spotřebu materiálu, a to co nejpřesněji a včas, 

- systematicky posuzovat potencionální disponibilní zdroje z důvodu uspokojování těchto 

potřeb, 

- zcela a včas uzavírat smlouvy v ekonomicky efektivních dávkách – sledovat jejich 

realizaci, projednávat změny v potřebách, projednávat případné změny a odchylky 

v dodávkách, 

- systematicky sledovat a regulovat stav zásob a zabezpečit efektivitu využití, 

- zajistit efektivní fungování skladového hospodářství, dopravy a manipulačních procesů, 

- vést a postupně zdokonalovat odpovídající informační systém pro řízení nákupního 

procesu, 

- zabezpečit personální, organizační, metodický a technický rozvoj řídících a hmotných 

procesů, 

- uskutečňovat a dodržovat aktivní servisní přípravu (dělení zásilky, kompletaci apod.). 

Ve vztahu k okolí je nutné klást důraz zejména na [1]: 

- systematické dlouhodobé prognózování budoucích materiálových potřeb – předvídání 

trendů a tendencí v objemu a struktuře spotřeby, a to po stránce hmotné, 

ale i hodnotové, kvantitativní a kvalitativní, 
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- systematické a dlouhodobé poznávání budoucích potenciálních materiálových zdrojů 

a ekonomických parametrů – jejich získávání na zdejších i zahraničních trzích, 

- aktivní navazování a uskutečňování dlouhodobých obchodních vztahů 

s potencionálními dodavateli – týkající se hlavně včasné vzájemné výměny informací 

o předpokládaném vývoji zdrojů a potřeb a očekávaných změnách v podmínkách 

technických a ekonomických, 

- aktivní dlouhodobou spolupráci co se týče kvality výrobků, zabezpečování inovace 

výrobků, zdokonalování dodávkových cest, skladovacích, manipulačních a balicích 

procesů. 

3.2 Typy nákupu 

Již v šedesátých letech se ve světě uskutečnil velký počet výzkumů na téma chování 

organizací na průmyslovém trhu. Tato doba je obecně považována za počátek vzniku modelů 

nákupního procesu. Ted Levitt v té době rozlišil tři nákupní situace [1]: 

- první nákup, 

- opakovaný nákup, 

- modifikovaný nákup.  

První nákup – tento bývá v praxi taktéž označován jako „nový nákup“. O takovémto nákupu 

hovoříme, kupuje-li zákazník službu či zboží poprvé. Dá se směle říci, že jde o situaci 

nejtěžší, musí se shromáždit velké množství informací, na základě kterých dochází 

k rozhodnutí o budoucím nákupu. Obecně platí, že čím je nákup nákladnější a složitější, tím 

více lidí se podílí na jeho rozhodování a větší úsilí se věnuje získávání informací. 

Rozhodovací proces je pak delší a v jistém smyslu složitější a zodpovědnější.  

Opakovaný nákup – jde o stálý a opakující se nákupu. Rozhodnutí, která byla přijata 

do současné doby, jsou brána jako plně dostačující. Při rozhodování o nákupu mohou být také 

známa jiná, alternativní řešení, většinou se k nim však významněji nepřihlíží. Jde o snadná 

nákupní rozhodnutí, která mohou být učiněna pouze jednou osobou. Ve většině případů jde 

o manažera nákupu, nebo nákupčího. 

Modifikovaný (opakovaný) nákup – rozhodovací situace není nová, nicméně při ohlédnutí 

se zpátky se nějakým způsobem od podobných situací odlišuje. Přes veškeré zkušenosti 

z předchozích nákupů je zde zapotřebí obstarat další informace. Na rozdíl od opakovaného 

nákupu, je zde na místě brát v potaz výše zmíněné nové alternativy, které se mohou vyvinout 

z nové, nebo opakované nákupní situace. Tato situace nastane v případě změny. Tedy, 

že si zákazník přeje změnit druh výrobku, cenu, podmínky dodávek či jiné okolnosti. 
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Toto si také vyžaduje další účastníky, a to jak na straně odběratele, tak také na straně 

dodavatele [6].  

 

Tab. 1 Model nákupní mřížky [1] 

Ze znázorněné tabulky č. 1 je na první pohled zřejmé, že nejvíce pozornosti soustřeďují 

podniky na první nákup a nejméně pozornosti věnují nákupu opakovanému, což je logické.  

3.3 Nákupní proces 

Nákupním procesem se rozumí získávání surovin, materiálů, polotovarů a výrobků 

odpovídající kvality, v odpovídajícím množství, za přijatelnou cenu, ve správném čase, 

od správného dodavatele [5]. 

Podle Radima Lenorta se takový proces dá rozdělit do sedmi fází [7]: 

1. Vznik potřeby – na takovou potřebu upozorní některý z podnikových útvarů (výroba, 

kooperace, doprava) nebo se může jednat o udržování stanovených zásob ve skladu. 

Nákup objednává: 

- materiál – hlavní, pomocný, režijní, polotovary, 

- služby – výrobní, kooperace, dopravní. 

2. Určení potřebného množství může být zjištěno těmito způsoby: 

- příslušným útvarem, 

- užije se přímý rozpočet, zejména u materiálu, u kterého lze určit závislost výše 

jeho spotřeby na objemu výroby, 

- prognóza – vycházející ze statistických údajů o minulé spotřebě. 

3. Určení materiálu nebo služby – může se jednat o níže uvedené požadavky: 

- technické parametry, 

- technologické parametry, 

- jakostní požadavky, 
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- logistické požadavky. 

4. Hledání možných dodavatelů je realizováno v těchto fázích: 

- stanovení kritérií pro výběr dodavatele – splnění specifikace, nabízená cena, 

dodací podmínky, platební podmínky a kvalita dodavatele, 

- vyhledání a výběr potenciálních dodavatelů, 

-  oslovení vybraných dodavatelů – prvotní poptávky. 

5. Vyhodnocení získaných informací a výběr dodavatele jsou prováděny v následujících 

fázích: 

- shromáždění nabídek a informací o dodavatelích, 

- hodnocení a výběr dodavatele podle předem stanovených kritérií. 

6. Vyjednávání a uzavření kupní smlouvy zahrnuje: 

- vyjednávání probíhá např. o reklamacích, bonusech, dodacích a platebních 

podmínkách, sankcích, 

- kupní smlouvy známe rámcové, nebo standardní. 

7. Zadání objednávek, příjem a kontrola dodávek, pravidelné hodnocení dodavatelů 

se uskutečňují v této oblasti: 

- realizace, kontrola a vyhodnocení první dodávky, 

- vytvoření systému pravidelného hodnocení výkonnosti dodavatelů. 

3.4 Faktory ovlivňující nákupní proces  

Pokud se účastní podnik hospodářské soutěže, své výhody rozhodně nezískává náhodně 

a nespoléhá na souhru šťastných okolností. Výsledek soutěže závisí převážně 

na manažerských rozhodnutích, která jsou ovlivňována řadou faktorů, uvedených na obrázku 

č. 2 [5]. 

 

Obr. 2 Faktory, které ovlivňují nákupní rozhodnutí [5] 
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Podmínky dodávky 

Dodávky musí být realizovány za určitých podmínek, které jsou specifikovány v kupní 

smlouvě. Zásadou je, aby byly podmínky formulovány zřetelně a jasně, neboť jsou její 

důležitou součástí a mohou následně předejít mnoha problémům. 

Jakost 

Cílem je sehnat a nakoupit materiál za co možná nejnižší ceny a v požadované kvalitě. 

Doporučuje se použití hodnotové analýzy. Hodnotová analýza je systematická studie výrobků, 

díky níž se určí, zda při zpracování nebo jiné změně přinese komponent uživateli stejnou 

„hodnotu“ s nižšími náklady nebo vyšší „hodnotu“ se stejnými náklady.  

Množství 

Součástí nákupního procesu je i nákup adekvátního množství materiálu, nebo výrobků. 

Základ je, že všichni chtějí dosáhnout úspor. Úspory závisí i na objemu slev poskytovaných 

některými dodavateli. Pozor je třeba dávat na zbytečně nadměrné množství zásob, neboť tyto 

na sebe vážou firemní prostředky, které by mohly být použity účelněji a jinde. 

Cena 

Nejlepší cena nemusí nutě znamenat nejnižší nákupní cenu, neboť firma, která nabízí 

nejnižší cenu, možná nenabízí nejlepší kvalitu a naopak. Cílem tedy je, abychom zajistili 

nejvyšší hodnotu zboží za co možná nejnižší nákupní cenu. 

Čas 

Zde je základem rozhodnutí, kdy nakupovat a v jakém rozsahu. Jde tady hlavně o správné 

načasování objednávky, která bude obsahovat určení objemu dodávky materiálu. Pokud 

podnik objedná materiál na dlouhou dobu dopředu, provozní kapitál podniku bude vázán 

v zásobách. Naopak nedostatek materiálu na skladě způsobí, že se nám zpozdí výroba, 

což může mít za následek odmítnutí dodávky ze strany odběratele, či jiné sankce, čemuž 

se jako dobře fungující podnik chceme a musíme vyhnout. Úkolem nákupního manažera 

v této situaci tedy je, aby se stůj co stůj pokoušel vyhnout problémům s nadměrnými 

a nedostatečnými zásobami. Zmíněné problémy vznikají většinou hlavně z důvodu špatného 

plánování a rozhodování. 

Dodavatel 

Výběr dodavatele je primární faktor pro dobře zvládnutý nákup. Z tohoto důvodu 

se tomuto tématu podrobněji věnuji v kapitole 3 – Hodnocení a výběr dodavatele. 

U obchodních organizací jsou zboží a služby pořizovány za účelem zisku z prodeje. 

Průmyslové podniky nakupují zboží a služby, aby mohly produkovat a přitom snížily výrobní 

náklady. Státní instituce nakupují zboží a služby za účelem splnění požadavků společnosti  
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nebo státu. Při takovémto nákupu prochází organizace procesem, jemuž se říká nákupní 

proces. 

Podle J. Tomka a J Hofmana může patřit do skupiny faktorů ovlivňující nákupní proces 

i samostatný faktor spolehlivosti. Podle něj bychom si měli vybírat takové dodavatele, 

kteří plní stanovené podmínky v přijatelné míře. Nespolehliví dodavatelé mohou podniku 

způsobit jednak nemalé finanční problémy, dále pak mohou poškodit i dobré jméno podniku 

u odběratelů [5]. 
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4 Hodnocení a výběr dodavatele 

Výběr dodavatele a následně jeho hodnocení je jedním z klíčových faktorů, které jsou 

předpokladem zvládnutí dobrého nákupu. Kvalita volby dodavatele má na hospodářský 

výsledek podniku veliký vliv a v konečném důsledku pak i na realizaci cílů dlouhodobé 

strategie.  

Rozhodování o výběru a hodnocení dodavatele se v podniku neúčastní pouze pracovníci 

úseku nákupu, ale i pracovníci jiných útvarů podniku. V jistých případech, obzvlášť podle 

povahy a významnosti, je nutno k rozhodnutí přizvat i odborníky a odpovědné manažery 

útvarů technických, výrobních, ekonomických a obchodních. Toto složení se samozřejmě 

bude měnit v závislosti na charakteru, ale i podle významnosti nákupu. Podnik si musí 

být dodavateli jist, proto by měli být vybíráni a hodnoceni zejména podle potřeb podnikatelů, 

a dále je výhodné a vhodné tyto dodavatele blíže poznat. Díky špatnému výběru dodavatele, 

může i ta sebelepší obchodní strategie podniku selhat[12].  

Procesy hodnocení a výběru vhodných dodavatelů patří dnes téměř ve všech podnicích 

k standardně vykonávaným aktivitám. Liší se, a to mnohdy výrazně, užitými přístupy, 

náročností, spektrem zvolených kritérií, způsobem hodnocení a co je zajímavé, i mírou 

pochopení jejich podstaty. Argumentů, proč kvalitně vybírat a hodnotit dodavatele, je více. 

Tyto činnosti například [2]: 

- umožňují poznat, kteří ze skupiny potenciálních dodavatelů budou schopni podílet 

se na naplňování politiky a strategie odběratelské organizace, 

- zjišťují dlouhodobou schopnost dodavatelů naplňovat požadavky odběratele, 

- vedou k oboustrannému snižování nákladů zúčastněných partnerů, 

- podporují efektivní spolupráci obou stran, 

- bývají účinným prostředkem učení, který oběma stranám umožňuje poznat dobrou 

i špatnou praxi.   

Je na místě konstatovat, že realita v mnohých českých podnicích je často velmi vzdálená 

i těm nejelementárnějším atributům kvalitního hodnocení a výběru možných dodavatelů. 

Východiskem k tomuto procesu řízení partnerství je uvědomění si, že hodnocení a výběr 

vhodných dodavatelů budou vždy aktivitami, které lze vůči budoucím dodavatelům považovat 

za jednorázové, neboť se uskutečňují vždy ještě před uzavřením smlouvy o dodávkách. 

Na straně druhé jsou tyto činnosti vykonávány neustále, i když často vůči doposud naprosto 

neznámým dodavatelům. Rámec tohoto výběru a hodnocení je prezentován schématem 

na obr. 3. 



20 
 

 

Obr. 3 Nepřetržitost procesů hodnocení a výběru dodavatelů [2] 

Každá odběratelská organizace si vytváří často velice rozsáhlou databázi možných 

dodavatelů, z nichž si za pomocí vhodných nástrojů může v předběžném hodnocení a výběru 

zvolit ty dodavatele, kteří budou následně podrobeni dalšímu, zevrubnějšímu posouzení. 

Výstupem z takového procesu hodnocení a výběru je konečný seznam dodavatelů, se kterým 

odběratelský podnik uzavírá smlouvy na již konkrétní dodávky. V průběhu procesu podrobuje 

odběratel dodavatele pravidelnému hodnocení (měření) jejich momentální výkonnost, přičemž 

výsledky těchto hodnocení mohou sloužit jako informace pro nový výběr a hodnocení 

dodavatelů. V praxi to znamená, že si pro jednotlivé druhy dodávek odběratel může zvolit 

z již známého ověřeného portfolia dodavatelů, nebo může do dodavatelského řetězce vstoupit 

zcela nová dodavatelská organizace [2].  

4.1 Význam a bariéry hodnocení dodavatelů 

Zájem na vysoké výkonnosti dodavatelů mají všichni, kteří nakupují určité výrobky, 

materiály, informace nebo služby. Toto konstatování bude dobré doplnit konkrétními 

poznámkami o smyslu a významu hodnocení dodavatelů. Význam hodnocení dodavatelů 

podle J. Nenadála můžeme spatřovat v následujících bodech [2]: 
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1. Sledování a pochopení reálné výkonnosti dodavatelů je určeno současným 

podnikatelským prostředím, ve kterém se naprostá většina podniků nachází. Podniky 

si uvědomují, že jejich vlastní výkonnost a trvalá schopnost plnit stále se měnící 

požadavky zúčastněných stran je podstatně závislá na výkonnosti těch, od kterých 

získávají hmotné a informační vstupy. 

2. Dobře vytvořená metodika a způsob kvantifikace výkonnosti nejsou pouhým standardy 

vynuceným nástrojem. Postupy sběru a vyhodnocování dat o momentální schopnosti 

dodavatele plnit požadavky smlouvy zároveň vytvářejí předpoklady pro odhalování 

příležitostí ke zlepšování u dodavatelů, resp. pro příjem opatření, aby nedocházelo 

k zhoršování posuzovaného subjektu a již jednou dosaženého stavu. Je zcela logické, 

že o takovýchto výstupech z hodnocení musí být dodavatel neustále informován 

a tyto musí být následně prodiskutovány, neboť jen tak mají nějaký smysl. 

3. Trendy vývoje ukazatelů výkonnosti dodavatelů mohou poukázat na snižující 

nebo zvyšující se způsobilost dodavatele, a tím i posilovat důvěru odběratele v reálné 

schopnosti jeho obchodních partnerů. 

4. Výsledky hodnocení dodavatele mohou být využívány i pro rozhodování o volbě 

dodavatele u přidělování dalších zakázek. 

5. Poměrně častou zkušeností je, že kromě upozornění na schopnost či neschopnost 

dodavatele plnit podmínky plynoucí ze smlouvy právě informace z podobných typů 

měření přispívají k budoucí optimalizaci celkových nákladů odběratele na nákup jeho 

hmotných a informačních vstupů, která je tak přirozeným efektem plynoucím 

ze společných projektů zlepšování. 

6. Efektivním přístupem, který přináší hodnotu oběma stranám, může být projevení uznání 

nejlepším dodavatelům jejich odběratelem. Právě informace z opakovaného hodnocení 

výkonnosti dodavatelů mohou představovat relevantní informace při rozhodování 

o tom, kdo z dodavatelů si zasluhuje skutečné uznání. 

7. Vzájemná výměna informací o výsledcích a trendech ve výkonnosti dodavatelů 

mezi oběma obchodními partnery se stává přirozenou součástí vzájemné komunikace 

a informačních systémů. Zároveň cvičí pracovníky obou partnerů v oblasti sběru, 

vyhodnocování a implementace dat. 

8. Správně nastavený systém hodnocení dodavatele vede k účinné integraci zájmů, aktivit 

a komunikace různých útvarů odběratele. Jsou jimi například nákup, výroba, logistika, 

řízení jakosti, řízení lidských zdrojů, apod. V těchto i v některých dalších místech 
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se mohou totiž shromažďovat údaje, které budou potřebné k posuzování určitých 

schopností dodavatele plnit požadavky odběratele. 

9. Objektivní měření okamžité výkonnosti dodavatelů do značné míry snižuje riziko 

unáhlených rozhodnutí odběratele při náhodném selhání dodavatelů. Tato rizika nelze 

nikdy zcela vyloučit. Vždy bude existovat možnost toho, že kvůli živelním pohromám, 

stávkám zaměstnanců, problémům s morálkou subdodavatelů, haváriím technicky 

nezaměnitelným zařízením a podobně se dodavatel dostane do časových i jiných 

problémů. V takových případech selhání se zdá velice jednoduché přerušit další 

spolupráci, ale v praxi to znamená i pro odběratele absolvovat celý cyklus hodnocení 

a výběru vhodného dodavatele znovu, i za cenu dalších výdajů, ztráty času, apod. 

V některých podnicích se však mohou vyskytovat i určité překážky, bariéry účinného 

měření výkonnosti dodavatelů. Mezi nejčastěji se vyskytující patří tyto [2]: 

1. Postupy jak hodnotit dodavatele nemusí být vždy dokumentovány. Určitý zaměstnanec 

pak hodnocení pravidelně provádí, ale řídí se výhradně svými zkušenostmi 

a nepsanými pravidly. Takový stav neumožňuje objektivní posouzení stavu 

a vyhodnocení dat v čase a také může nastat situace, že daný zaměstnanec z jakýchkoli 

důvodů nebude moci provést hodnocení a jeho zástupce bude na pochybách a nebude 

moci měření provést. Metodika hodnocení dodavatelů by měla být vždy součástí 

oficiálních dokumentovaných postupů v odběratelské organizaci. 

2. Udržování některých dal na určitém médiu, která již nebudeme v budoucnu potřebovat. 

Jakmile je zřejmé, že už určité údaje nebudeme potřebovat, měly by být vymazány, 

nebo zálohovány na místech, kde nebude možný neregistrovaný vstup. 

3. Přehnané tlaky na rychlost zpracování dat o výkonnosti dodavatelů. Neúměrně krátké 

termíny na předkládání výsledků hodnocení výkonnosti dodavatelů, které požadují 

někteří manažeři, se mohou negativně projevit v úrovni přesnosti, validity 

a objektivity výsledků a následně i do navazujících procesů rozhodování. 

4. Nedostatek vůle k razantnějšímu přístupu při opakovaném prokázání nízké výkonnosti 

některého z dodavatelů. O důvodech neochoty k důraznějším řešením je možné 

jen spekulovat. Za zmínku stojí, že i mezi manažery organizací vlastněných 

mezinárodními korporacemi je opakovaně slyšen argument o tom, že tyto korporace 

doslova vnucují své preferované partnery jako dodavatele, byť jejich reálná výkonnost 

je v mnoha případech pochybná. Za odstranění takových omezení v plné míře 

zodpovídá vrcholné vedení odběratelské organizace. 
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5. Omezené sdílení zkušeností a informací. Na první pohled je možné si myslet, 

že informace o výkonnosti dodavatelů zjišťují jen pracovníci útvaru nákupu. 

To je však omyl. I další útvary podniku se dostávají k důležitým informacím 

o dodavatelích, ale o těchto informacích už neseznamují ty, kteří jsou zmocněni 

ke zpracování dat o reálné výkonnosti dodavatelů. 

6. Značně opožděné předkládání výsledků o hodnocení dodavatelů. Jsou případy, 

kdy je velmi nevhodně zvolena frekvence shromažďování a vyhodnocování dat 

o dodavatelích. Pak práce s těmito daty již představuje vyhodnocování historických 

údajů, které objektivně nevypovídají o výkonnosti dodavatelské organizace. 

7. Nízká podpora vrcholového vedení. Nezájem či nechuť se zabývat výsledky tohoto 

hodnocení, někdy dosti familiární vztahy s managementem dodavatelů a také 

nepochopení smyslu hodnocení výkonnosti dodavatelů vyúsťují v praxi do situace, 

kdy ti, kdož jsou zmocněni k hodnocení, nabývají pocitu zbytečnosti takto odvedené 

práce. Poctivost, objektivita a systematická práce s výsledky hodnocení výkonnosti 

dodavatelů by proto měly být samozřejmostí pro vrcholné vedení odběratelské 

organizace. 

4.2 Etapy tvorby metodiky hodnocení výkonnosti dodavatelů 

V předchozí subkapitole zejména při správném pochopení bariér efektivně vedeného 

hodnocení výkonnosti dodavatelů je na místě popsat některá pravidla při vytváření prakticky 

použitelné metodiky hodnocení výkonnosti dodavatelů [2]. 

Na začátku je potřeba si uvědomit, jaké jsou základní prvky, na které obvykle soustředí 

svou pozornost odběratelská organizace v případě posuzování výkonnosti dodavatele. Mezi tři 

základní prvky podle J. Nenadála lze řadit [2]:  

- jakost dodávek, 

- termíny dodávek, 

- náklady spojené s dodávkami. 

Kritérium jakosti dodávek je srozumitelné pro všechny zainteresované a lze tedy říci, 

že se považuje za samozřejmost. Nicméně vždy bude patřit mezi základní ukazatele, neboť 

je utopií si myslet, že dodavatelé budou vždy dodávat jen absolutně bezchybné dodávky[13].  

Dalším důkladně sledovaným prvkem výkonnosti dodavatele je dodržování sjednaných 

termínů dodávek, a to zejména tam, kde se odběratelé pokouší optimalizovat vázanost 

kapitálu v zásobách. Z tohoto důvodů podniky sledují procenta dodávek právě v čas, podíl 

dodávek dodaných předčasně a podíl dodávek dodaných opožděně[13]. 
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Třetí z posuzovaných prvků patří do oblasti ryze ekonomické. Za velice objektivní 

se považují tzv. celkové náklady nákupu nebo alespoň poměřování samostatné ceny dodávky 

s alternativní nabídkou na trhu [2]. 

Pravidla a kroky k vytvoření metodiky hodnocení výkonnosti dodavatele by mohly 

ze strany odběratele vypadat následovně [2]: 

1. Přezkoumat míru propojení strategií obou zúčastněných stran 

Strategie odběratele i dodavatele by měly být do jisté míry provázány. Pokud odběratelská 

organizace sleduje například koncepci štíhlé výroby, mají tuto koncepci následovat 

i dodavatelé. Nízká harmonizace v tvorbě a uplatňování strategií může vést k vysokým 

výdajům i k problémům s jakostí, resp. s termíny dodávek.  

2. Definovat vhodné ukazatele metriky výkonnosti 

K posouzení výkonnosti dodavatelů můžeme volit variantní přístupy, různé ukazatele 

i jednotky měření. Návrh ukazatelů výkonnosti dodavatelů a jeho zařazení do celkového 

hodnocení by měly být týmovou prací (brainstorming). Výsledný návrh, výběr ukazatelů 

a nastavení cílových hodnot musí být schválen vrcholovým managementem. Pokud 

by se jednalo o partnerský vztah s dodavatelem, bude pro obě strany užitečné, když budou 

tyto ukazatele prodiskutovány i se zástupci dodavatelů[14]. 

3. Připravit způsob sběru dat 

Po vyjasnění otázky struktury ukazatelů pro opakované hodnocení výkonnosti dodavatelů 

a jejich cílových hodnot, musí být navržen systém sběru dat a jeho následné relevantní 

zaznamenávání. Následně je nutné, aby byla přiřazena konkrétnímu pracovníkovi 

či pracovníkům odpovědnost za sběr těchto dat a jeho zaznamenávání. 

4. Navrhnout systém hodnocení výkonnosti dodavatelů 

Základem je pochopení, že hodnocení výkonnosti dodavatele je ve své podstatě měření, 

tedy se očekávají kvantifikované výsledky. Navržené ukazatele výkonnosti se stávají 

základem vytvářeného systému hodnocení. Systém by měl splňovat atributy 

jednoduchosti, minimální zdrojové náročnosti, opakovatelnosti využití a objektivity 

získaných výstupů. Frekvence sběru musí být zvolena individuálně, podle různosti 

dodavatelů, tedy například na frekvenci nákupu. Proto některé dodavatele budeme 

hodnotit jednou týdně a jiné například jednou ročně. 

5. Zavést navržený systém hodnocení výkonnosti dodavatelů do praxe 

Po zhotovení konečné verze návrhu hodnocení výkonnosti dodavatelů, bude zahájena 

implementace tohoto konečného návrhu do praxe. Při implementaci je možnost, 

že se projeví určitá rizika, mezi která může patřit nedostatečná příprava lidského kapitálu, 
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nesladěnost s informačním systémem, apod. Informační systém se dá jednoduše 

přizpůsobit, odpovědné pracovníky podrobíme speciálnímu výcviku. 

6. Získání zpětné vazby od dodavatelů 

Součástí komunikace s dodavateli by mělo být automatické předávání výsledků hodnocení 

jejich výkonnosti. Komunikace je důležitá a pro praxi je zásadní, aby dodavatelé 

pochopili, že výsledky hodnocení výkonnosti mohou a mají použít jako odhalení 

příležitostí k dalšímu zlepšování. 

7. Využití získaných výsledků hodnocení výkonnosti dodavatelů 

Předpokládejme tedy, že dodavatelé na základě sdílených informací o své výkonnosti 

se zlepší. Efekt zlepšení se promítne do jejich interní výkonnosti, měřené prostřednictvím 

nákladů, průběžných dob procesů, mírou způsobilosti procesů, redukcí neshod, apod. 

Na druhou stranu by i odběratelé měli zaregistrovat nezanedbatelné zlepšení a v dalších 

cyklech hodnocení by se toto zlepšení mělo zřetelně ukázat. 

 

4.3 Hodnocení dodavatele s využitím ukazatele významnosti 

 Jedná se o hodnocení, které je použitelné pro všechny typy parametrů. Konkrétním 

parametrům jsou přiřazována bodová ohodnocení, která jsou následně vynásobena váhou, 

což je koeficient významnosti konkrétního parametru a zapíšeme výsledek do tabulky (viz 

tab. 2) [8].  

 

Tab. 2 Hodnocení parametru [8] 

Váhy kritérií, které jsou mnohdy nazývány koeficienty významnosti, jsou vlastně číselným 

vyjádřením významnosti a zpravidla se normují tak, že jejich součet je roven jedné. Jednou 

z nejvíce využívaných metod stanovení váhy kritérií je bodová stupnice. Na základě 

posouzení hodnotitele, se každému kritériu se přiřadí určitý počet bodů ze zvolené stupnice. 
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Příkladem stupnice s nižší rozlišovací hodnotou je stupnice pětibodová (1, 2, 3, 4, 5). Pokud 

se uvažuje o stupnici s vyšší rozlišovací hodnotou, půjde o stupnici devítibodovou. 

Čím je kritérium významnější pro hodnotitele, tím větší počet bodů je mu přiřazen (viz tab. 5) 

[9]. 

   

 

Tab. 5 Stanovení vah kritérií podle bodové stupnice [9] 

 

 Dalším příkladem je alokace 100 bodů. Jedná se o obdobný systém jako bodová stupnice. 

Základem je, že odpovědná osoba (rozhodovatel) má k dispozici 100 bodů, které musí rozdělit 

mezi jednotlivá kritéria podle jejich významnosti. Hodnotitel musí dbát toho, aby na kritéria 

vyčerpal celý počet 100 bodů, které má k dispozici. Tato metoda je jistým způsobem 

obtížnější, než u bodové stupnice, obzvláště pak při větším počtu kritérií [9]. 

V konečné fázi je provedeno zařazení dodavatele do kategorie na základě dosaženého 

celkového hodnocení tak, jak znázorňuje tabulka 3. 

 

 

Tab. 3 Celkové hodnocení dodavatelů [8] 

4.4 Rozdělení dodavatelů do skupin A, B, C 

Při rozdělování stávajících dodavatelů je v první řadě nutno si uvědomit, proč se rozdělení 

provádí a jak bude naloženo s výsledky. Je zásadní, zda se budou dodavatelé dělit do skupin 

z důvodu komunikace a upevňování spolupráce, nebo srovnávání výsledků. Pro rozdělení 

do skupin je potřeba znát především informace o historii jednotlivých dodavatelů. Jestliže 

tyto informace nejsou k dispozici, je potřeba prvotní informace o dodávkách, potencionálních 

objemech a kvalitě dodávek odhadnout a následně je v co nejkratším časovém horizontu 

aktualizovat, a to z důvodu co možná nejreálnějších údajů, které se blíží skutečnosti. 
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Nejpoužívanější metodou je rozdělení stávajících dodavatelů do skupin A, B, C, 

která rozděluje dodavatele podle důležitosti, jak příkladně znázorňuje tabulka č. 4[11].  

 

 

Tab. 4 Rozdělení dodavatelů na A, B, C [3] 

Pro rozdělení se využívá dvou základních modelů, kterými jsou [3]: 

a)  Jediným kritériem pro rozdělování dodavatelů je finanční objem. 

Podle tohoto modelu je možné rozdělit dodavatele podle ročního nakupovaného obratu. 

Výši odběru jednotlivých odběratelů lze zjistit ze statistiky. Jinak to bude opět u nových 

dodavatelů. Podnik zná cenu jednotlivých komponentů a z prodeje nebo výroby je možné 

zjistit údaje o plánované potřebě každého výrobku, nebo výrobkové skupiny. Podle těchto 

údajů se vypočítá plánovaný obrat jednotlivých dodavatelů. Výsledky z těchto výpočtů se řadí 

z důvodu přehlednosti sestupně, a z takové analýzy lze jednoznačně zjistit, kdo je pro firmu 

více či méně důležitý. Dle Paretova pravidla v nákupu tvoří 20% dodavatelů 80% objemu 

nákupu, ale podle různých oborů můžou být hodnoty odlišné. Může ovšem nastat i případ, 

kdy rozdíly v objemech mezi největším dodavatelem a nejmenším dodavatelem jsou 

tak zanedbatelné, nebo naopak tak velké, že je nutné toto rozdělení opravit [10]. 

Z této Paretovy analýzy jednoznačně vyplyne, o které dodavatele je potřeba se nejvíce 

starat a kterým věnovat největší pozornost. Pokud portfolium dodavatelů obsahuje například 

200 firem, nebude možné věnovat všem stejnou péči. Prioritou je oddělit významné 

dodavatele od těch méně významných a zjistit, jak s takovými dodavateli pracovat, aby bylo 

možno zajistit získání lepších cenových a dodacích podmínek. To se samozřejmě týká 

velkých firem. U těch menších firem, do 100 dodavatelů, se samozřejmě nedosahuje takového 

množství a i s podstatně menším množstvím pracovníků úseku nákupu bude možno udržovat 

bližší kontakt i s méně důležitými dodavateli. Podle objemu se provede rozdělení dodavatelů 

do těchto tří skupin [3]: 
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- A dodavatelé – těmto dodavatelům se musí věnovat pravidelná péče a intenzivně 

s nimi spolupracovat 

- B dodavatelé – zde je třeba dodržovat kontakt s dodavateli převážně při realizaci 

dodávek a na rozdíl od A dodavatelů, neprovádí se jejich hodnocení a rozvoj 

- C dodavatelé – těmto dodavatelům se nevěnuje žádná pozornost, pouze se poptává 

A dodavatelé 

Do této kategorie patří 20% klíčových dodavatelů komodit, které v nákupu tvoří velké 

finanční objemy. Kontakt s takovými dodavateli musí být častý, a to nejen v případě 

problémů s dodávkami, ale také z důvodu sledování jejich rozvoje, systému kvality 

a výrobních procesů. V případě vzniku problémů ať už s kvalitou, nebo s termíny, se řeší 

tyto problémy ihned, neboť jakékoliv změny těchto komodit mohou způsobit velké problémy 

ve výrobě. S takovými dodavateli je potřebné udržovat i bližší osobní vztahy, neboť tyt  

usnadní a zefektivní komunikaci nejen v běžném styku, ale i v okamžicích řešení problémů. 

Přestože je vedena s A dodavateli většinou dlouhodobá spolupráce, je potřeba, aby se s nimi 

pravidelně přezkoumávaly ceny, neboť dnešní trhy se neustále mění. Změny trhu nemusí 

na všechny dodavatele působit stejně. Úspory dosažené v jednáních s dodavatelem A bývají 

vzhledem k obchodovanému objemu podstatně větší než u ostatních dodavatelů. 

B dodavatelé 

Tato kategorie obvykle zahrnuje 40% - 70% všech dodavatelů. V případě těchto 

dodavatelů, je optimální, aby byl kontakt udržován minimálně jednou za dva až čtyři měsíce, 

a to z důvodu zjištění nových informací a udržení si užšího kontaktu s těmito dodavateli. 

Dodávky od B dodavatelů probíhají většinou plynule, procesy jsou jasně nastaveny a jakékoli 

změny jsou vedené v rámci změnového řízení. Tato kategorie je v rámci portfolia 

nejrozsáhlejší, a proto od nich bývají zakázky realizovány velmi často. 

C dodavatelé 

Tato skupina obsahuje nepravidelně dodávající partnery, kteří neodpovídají ani kategorii 

A, ani kategorii B. Jedná se většinou o tzv. „nárazové“ dodavatele nebo o dodavatele tzv. 

v „záloze“, kteří jsou dodavateli fungujícími a jsou připraveni spolupracovat v případě, 

kdy primární dodavatelé selžou. Kromě realizovaných objednávek, je potřeba tyto dodavatele 

kontaktovat jednou ročně a zjistit, zda se neobjevily nové informace o dodavatelské činnosti. 

Je možné si připravit poptávku, kterou dojde k srovnání aktuální ceny, zjištění portfolia 

výrobků a porovnání, zda nedošlo k nějaké radikální změně. U dodavatelů B a C není kontakt 

tak častý a klíčovou věcí je změna u těchto dodavatelů. Dodávky od C dodavatele jsou 

většinou realizovány pomocí vystavených objednávek [11]. 
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b) Vychází se z vícekriteriálního rozhodování 

Tento model bude podrobněji rozveden v kapitole 4.5. 

4.5 Vícekriteriální hodnocení dodavatelů 

 Kritériem zde není jen finanční objem, ale i další kritéria jako například [3]: 

- dodavatel, který vyrábí cenově náročnější díly, 

- dodavatel, s dynamickým potenciálem růstu, 

- dodavatel, vyrábějící technologicky náročné výrobky. 

Tato výše uvedená kritéria mohou výrazně ovlivnit nákupní proces. Pokud nebudou mezi 

významné dodavatele zařazeni ti, kteří vyrábějí technicky a technologicky náročné výrobky, 

které nemusí nutně tvořit velké objemy, může nastat kritická situace. V případě nárůstu 

i malého objemu takovéto komodity by dodavatel nemusel být schopen navýšení své výroby 

a firma by musela hledat nového dodavatele. Další problém může nastat při nekvalitní výrobě 

nebo zpoždění dodávky, či výpadku v dodávce. Výroba takových nových dílů je časově 

náročnější. Pokud tedy není znám výrobní proces a struktura dodavatelů nebo alternativy 

výroby, může to znamenat i zastavení výroby a tím vést také k možným ztrátám. 

U dodavatelů s potenciálem růstu může nastat situace, že například u dodavatelů B se bude 

každoročně navyšovat objem nakupovaných komodit o 30 % a více. Pokud 

by se předpokládalo, že tento trend potrvá a dodavatel B se bude nadále rozvíjet, je potřeba 

mu věnovat pozornost do takové míry, jako by patřil do skupiny dodavatelů A. Takovým 

jednáním je možno dodavatele motivovat a tím si do budoucna ušetřit spoustu práce [3].  

Dodavatel vyrábějící cenově náročné díly je pro podnik obzvlášť důležitý a je potřeba 

mu také věnovat náležitou pozornost. Takové díly na sebe váží vysoké finanční objemy 

a dodavatel, který nebude například dostatečně zdravý, může způsobit podniku značné 

problémy v dodávkách a bylo by pak nutné hledat nového dodavatele.   

Základní předností vícekriteriálního hodnocení variant podle J. Fotra a L. Švecové je, že [9]: 

- umožňují odpovědné osobě (rozhodovatel) posuzovat varianty vzhledem k rozsáhlému 

souboru kritérií, 

- nutí odpovědné osoby, aby explicitně vyjadřovali své chápání důležitosti všech kritérií 

hodnocení, 

- proces hodnocení činí transparentním, jasně reprodukovatelným i pro jiné subjekty, 

kterých se volba varianty dotýká. 
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4.6 Optimalizace dodavatelů 

Optimalizaci dodavatelů je potřeba provádět zejména z ekonomických důvodů. Díky 

velkému počtu dodavatelských firem [3]: 

- přibývá agenda se zajištěním dodávek a jejich koordinací, 

- narůstají požadavky na početnější nákupní tým, 

- narůstá časová náročnost vyhodnocování jednotlivých nabídek, 

- narůstá počet účastníků výběrových řízení, kteří se snaží přímo, či nepřímo ovlivnit 

výsledky. 

Vyhodnocování nemá vliv pouze na množství, ale i na kvalitu dodavatelů. Optimalizací 

se nerozumí pouhé snižování, ale velký důraz je třeba klást i na rozložení rizik. Firma má mít 

pouze tolik dodavatelů, aby byla schopna rizika minimalizovat. Jestliže nastane problém 

u jednoho dodavatele, je potřeba mít k dispozici další, kteří budou okamžitě schopni zaplnit 

vzniklou mezeru v dodávkách, a firma s nimi nebudeme muset procházet složitý schvalovací 

proces [3]. 

4.7 Komunikace s dodavateli 

 Komunikace podle J. Nenadála je definována jako vzájemná výměna a sdílení informací. 

Teorie informace hovoří o tom, že jakákoliv komunikace má vždy dva partnery. Jedná 

se o sdělujícího a o příjemce. Aby šlo o hodnotný dialog, je zřejmé, že se jak dodavatelé, 

tak odběratelé musí naučit hrát roli jak sdělujícího, tak roli příjemců.  

 Odhaduje se, že až 40 % všech problémů ve vztazích mezi dodavatele i odběrateli 

má počátek ve špatné komunikaci [2]. 

 Pro zlepšení a zefektivnění vzájemné komunikace mezi odběrateli a dodavateli je dobré 

si uvědomit, že v souladu s obrázkem 4 je možné v partnerství s dodavateli identifikovat 

několik druhů komunikace. Každý z uvedených druhů má své zvláštnosti a své postavení. 
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Obr. 4 Základní druhy komunikace v programech partnerství s dodavateli [2] 

Komunikace před zahájením partnerství 

Jde o druh komunikace, který bývá pochopitelně vyhrazen vrcholovému vedení obou 

partnerských podniků a začíná v okamžiku, kdy se odběratel rozhodne zahájit strategický 

projekt budování partnerských vztahů s vybranými dodavateli. Je povinností vrcholového 

vedení odběratele, aby učinilo osobní setkání s vrcholovými představiteli možných 

dodavatelských podniků a těmto představilo své strategické záměry. Neformální komunikace 

vrcholových představitelů obou podniků může být v této fázi velmi účinným nástrojem 

sdělování strategických představ i námětů o budoucí spolupráci. Příklady námětů k diskusi 

[2]: 

- cíle a důvody budování partnerství, 

- očekávání plynoucí ze spolupráce obou partnerů, 

- postupy a zásady projektu budování partnerství, 

- skladba týmů, 

- celková role dodavatelské organizace v řetězci odběratele, 

- politika a strategie odběratele i dodavatele, 

- možnosti poskytování technické podpory odběratelské organizace dodavateli, 

- způsoby komunikace, 

- kontaktní údaje všech členů týmů. 
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Komunikace po zahájení projektu partnerství 

Jakmile je domluvena vrcholným vedením obou partnerů spolupráce a budování nového 

projektu partnerských vztahů, bude zahájena druhá fáze rozvoje vzájemné komunikace, která 

je rozdělena na dvě fáze [2]: 

- pravidelná, běžná komunikace, 

- komunikace, která je vyvolána jednorázovými potřebami jednoho z partnerů. 

Je mnoho témat, která by měla být předmětem pravidelné, systematické komunikace 

zodpovědných zástupců obou partnerských podniků. Tyto tématy by měla mít v maximální 

možné míře preventivní charakter. Výčet takových témat je poměrně rozsáhlý a může 

zahrnovat témata jako například [2]: 

- Plány produkce a plány dodávek. 

- Význam jakosti dodávek pro odběratele. 

- Nejrůznější možné nabídky předkládané dodavatelem. 

- Způsoby ověřování shody dodávek. 

- Odpovědnost na straně dodavatele i odběratele ve vztahu s kvalitou a jakostí 

dodávek. 

- Výsledky pravidelného hodnocení výkonnosti dodavatele. 

- Plánování a rozsah dodávek. 

- Požadavky na zaučení personálu (zejména u dodavatele). 

- Zkušenosti získané managementem odběratele i dodavatele 

- Motivování zejména dodavatelů odběratelem, atd. 

Občas i v normálně fungujících vztazích dodavatele a odběratele mohou nastat situace, 

o kterých se dá říci, že jsou nestandardní, resp. cyklicky se opakující. Jsou nejčastěji 

vyvolávány různými problémy u dodavatelů i odběratelů. Jedná se o problémy s plněním 

smluvních podmínek nebo změnami a přirozenou nutností rozvoje určitých oblastí 

managementu. Tyto okolnosti lze nazvat jednorázovými potřebami [2]. 
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5 Analýza nákupního procesu firmy Romotop, s.r.o. 

5.1 Současný průběh nákupního procesu, nákup a kontrola kvality vstupů 

 Níže popsaný stav je výsledkem provedeného interview s vedoucím úseku nákupu firmy 

Romotop, s.r.o. 

1. Vznik potřeby 

 Nákupní proces začíná vznikem potřeby interních útvarů v podniku. Potřebu základního 

materiálu avizuje obchodní oddělení na základě vzniklé poptávky od odběratelů. Nejčastěji 

se pak jedná o poptávku na straně výrobního úseku, kdy tato se vygeneruje v informačním 

systému nákupčímu. Jde o tzv. vygenerování v kusovníku po systémovém zaplánování 

a představuje elektronický plánovací akt pro vystavení nákupní objednávky. 

2. Určení množství a specifikace materiálů 

Množství se ve většině případů určuje přímým přepočtem podle kusovníku, 

nebo prognózou, kterou stanoví obchodní oddělení podle objednaných zakázek. U opakujících 

se projektů určuje množství oddělení nákupu. Technické a technologické požadavky zadává 

technolog. Logistickou oblast zajišťuje oddělení nákupu. 

3. Vyhledávání a volba dodavatele 

 Firma Romotop, s.r.o. spolupracuje s cca 200 dodavateli, z nichž asi 25 dodavatelů 

je významných a jejich roční nákupní obrat přesahuje částku 10 milionů Kč. Vyhledávání 

potencionálních dodavatelů spadá do kompetencí oddělení nákupu. K systematickému 

vyhledávání dodavatelů však nedochází a to jak z důvodů vytíženosti zaměstnanců oddělení 

nákupu, tak i z důvodu zaběhnuté praxe, kdy vzhledem k výši obratu a dalším okolnostem 

doprovázejícím dodavatelsko – odběratelské vztahy firma nepovažuje za nutné měnit zaběhlý 

a korektní systém. Samozřejmě i zde platí, že každý dodavatel, který je schopen nabídnout 

kvalitní výrobek za výhodnější cenu a dodrží dodavatelské podmínky, má šanci. Na druhou 

stranu se však z důvodu spolehlivosti a stálosti dlouhodobí partneři těžko nahrazují. Nový 

dodavatel má následující 2 možnosti, jak navázat spolupráci s firmou Romotop, s.r.o.: 

- kontaktovat osobně zástupce firmy na veletrzích, 

- kontaktovat zástupce firmy e-mailem nebo telefonicky a domluvit osobní setkání. 

Z tohoto vyplývá, že množství potenciálních dodavatelů, kteří by do budoucna mohli být 

vhodnými partnery pro spolupráci, nejsou nalezeni. 
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 Hodnocení dodavatelů ve firmě Romotop, s.r.o. je taktéž v kompetenci pracovníků 

oddělení nákupu. Hodnocení dodavatelů není řízeno žádnou vnitřní organizační směrnicí, 

i když ve skutečnosti tvoří základní nástroj nákupní politiky firmy v oblasti dodavatelsko –  

odběratelských vztahů. Pracovníci nákupu provádí hodnocení dodavatele již při získávání 

všech informací o dodavateli, a to ještě před uzavíráním hospodářských (rámcových) smluv. 

Dodavatele pracovníci nákupu nerozdělují do skupin podle významnosti, jak o tom hovoří 

analýza ABC. Jakýmsi omezeným způsobem se zde používá vícekriteriálního hodnocení. 

Dodavatelé jsou rozděleni nákupčím převážně podle základních kritérií jako hodnota ročního 

nákupu, ceny, jakosti zboží, termínů dodávek, dodávaného množství a řešení reklamací.  

Hodnota ročního nákupu 

Je uvedena v informačním systému. 

Cena 

Dodavatel je posuzován podle nabízených cen dodávaného zboží. Cenu zboží získává 

manažer nákupu při cenovém vyjednávání u dodavatele. Do tohoto okruhu patří také platební 

podmínky. 

Jakost 

Dodavatel je posuzován dle požadavků na kvalitu poptávaného materiálu. Hodnocení 

vyjadřuje schopnost dodavatele zajistit odběrateli požadovanou kvalitu. 

Termín dodávek   

Dodavatel je hodnocen na základě plnění dohodnutých termínů dodávek, které nebývají 

ve všech případech uzavřeny na základě smluv. Obzvláště u dlouhodobých dodavatelů 

se hospodářské (rámcové) smlouvy již neobnovují a obchodní vztah „odběratel – dodavatel“ 

funguje na základě dlouhodobé korektnosti a důvěře mezi oběma stranami. 

Dodávané množství 

Dodavatel je hodnocen na základě plnění poptávaného množství materiálu a přihlíží se také 

k požadavkům na velikost dodávek a četnost dodávek.  

Řešení reklamací 

Manažer nákupu hodnotí u dodavatele přístup k řešení reklamací a jeho podíl na vzniklých 

nákladech ve firmě. Primární je, zda dodavatel projevuje ochotu uznávání reklamací, zda plní 

náhradní termíny dodávek a uznává zvýšené náklady spojené s reklamovaným materiálem. 

4. Vyjednávání a uzavření kupní smlouvy 

 Manažer nákupu vyjednává podmínky dodání na začátku obchodního vzatu osobně. 

U opakovaného nákupu domlouvá podmínky nákupu telefonicky a mailovou cestou. Samotný 
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obchod probíhá tak, že manažer nákupu zasílá dodavateli nákupní objednávky, 

které představují budoucí závazky společnosti a vlastně znamenají návrh kupní smlouvy. 

Dodavatel je žádán o potvrzení objednávky, tzn. akceptaci návrhu zaslané kupní smlouvy. 

Nákupní objednávka bývá následně automaticky uzavřena v okamžiku, kdy dojde 

ke správnému dodání zboží a následně spárování dodavatelské faktury. U některých 

významných dodavatelů je pak na počátku vzniku obchodního vztahu výše uvedený postup 

doplněn o uzavření hospodářské (rámcové) smlouvy a to většinou na dobu jednoho roku. 

Tyto rámcové smlouvy mezi oběma partnery upravují zásady pro objednání zboží a vznik 

obchodních a právních vztahů. Rámcové smlouvy se ve firmě Romotop, s.r.o. neuzavírají 

na dobu delší než jeden rok a po uplynutí této doby se již ve většině případů neobnovují. 

5. Kontrola dodávek, skladování a pravidelné hodnocení dodavatelů 

Dodávky jsou řešeny buď vlastní kamionovou dopravou od dodavatele do skladů, které 

se nacházejí v areálu firmy, nebo dle uzavřených smluv a dohod, kdy dodávky zajišťuje sám 

konkrétní dodavatel.  

Kontrolu ve firmě Romotop, s.r.o. provádějí pracovníci skladu a pracovníci oddělení 

technické kontroly. Vzhledem k velkému rozsahu dodávaných komodit se kontrola provádí 

metodou PPM (Parts per milion), což je metoda sloužící ke sledování zmetkovosti kontrolou 

vybraného vzorku dodaných komodit. Pracovníci skladu při vstupní kontrole sledují průvodní 

dokumenty k dodávkám a porovnávají je s deklarovaným množstvím. V neposlední řadě 

sledují i předepsanou kvalitu zboží. V okamžiku zjištění problému, sepisuje technik kvality 

reklamační list, ve kterém uvede kontrolou zjištěné závady, případně k němu přidá 

fotodokumentaci. Protokol o zjištěné závadě předává elektronicky manažeru nákupu, 

který následně vede s dodavatelem reklamační řízení. 

5.2 Stanovení problémových oblastí nákupního procesu 

 Na základě provedeného interview s vedoucím pracovníkem nákupního oddělení byly 

identifikovány tři hlavní problémové okruhy, kterými jsou: 

1. Hodnocení dodavatelů 

Hodnocení dodavatelů se vyznačuje vysokou mírou subjektivity ze strany hodnotitele 

a nemusí tak reálně odrážet skutečný výkon dodavatele. Nutno podotknout, že hodnocení 

probíhá jakousi formou „od stolu“, kdy na hodnocení dodavatele ve firmě Romotop, s.r.o. 

neexistuje žádný jednotný formulář, ve kterém by se k hodnoceným kritériím, která byla 

uvedena výše, přiřazovalo bodové ohodnocení, tak jak je obvyklé. 
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Doporučení: zavést rozdělení dodavatelů minimálně dle vzoru analýzy ABC. Pravidelně 

klasifikovat dodavatele těchto skupin a jasně vymezit opatření, která povedou k sjednání 

nápravy. Prověřit, popřípadě doplnit zvolená kritéria. Navrhnout systém hodnocení 

dodavatelů na základě zjištěných informací. Firma takových rozměrů, jako je Romotop, s.r.o.,  

by měla přistupovat k hodnocení dodavatele komplexněji a měla by více zasahovat do nitra 

dodavatele.  

2. Výstupy hodnocení dodavatelů 

Výstupy plynoucí z hodnocení dodavatele jsou využity pouze interně, tedy převážně 

pro potřebu oddělení nákupu. Vzhledem k tomu, že tyto výstupy nejsou pravidelně 

projednány s dodavateli, nemůže být přistoupeno k přijetí účinných opatření vedoucích 

k jejich nápravě. Vzhledem k tomu, že dodavatelé nejsou fakticky rozděleni do skupin 

z hlediska jejich významnosti pro firmu, chybí zde jasné vymezení nápravných opatření 

pro každou ze skupin. Dodavatelé mnohdy sami kontaktují pracovníky oddělení nákupu, 

aby si zajistili zpětnou vazbu o tom, jak odběratel hodnotí jejich dodávky. 

Doporučení: vytvořit nový systém komunikace s dodavateli, kde prioritou bude stanovení 

cyklu komunikace s jednotlivými skupinami dodavatelů.  

3. Vyhledávání dodavatelů 

V důsledku pracovního vytížení pracovníků nákupu a taktéž z důvodů zaběhlé praxe, 

jak je uvedeno výše, firma neprování systematické vyhledávání nových dodavatelů. Databáze 

dodavatelů neobsahuje v mnoha případech dostatečný počet dodavatelů, aby mohlo dojít 

k výběru nejvýhodnějších dodavatelů, případně reálnému obchodnímu vyjednávání. Tvrzení 

o nedostatku kvalitních materiálů u dodavatelů, zní v moderní Evropě orientované na průmysl 

až utopicky. 

Doporučení: provést průzkum nákupního trhu u dodavatelů strategického materiálu a doplnit 

databázi dodavatelů. 
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6 Hodnocení dodavatelů ve firmě Romotop, s.r.o. 

Z důvodů, které byly uvedeny v předchozí kapitole, je zřejmé, že hodnocení dodavatele 

ve firmě Romotop, s.r.o. je v současné době nevyhovující. Firma, která se řadí mezi špičku 

nejvyspělejších a nejmodernějších v Evropě a nemá zavedený, dá se říci, žádný systém 

v hodnocení dodavatelů, může tímto přicházet o výhody, které takové firmě poskytují ostatní 

oblasti uvnitř společnosti. Uprostřed hluboké recese, by měla oblast nákupu patřit mezi 

firemní útvary, kde bude především docházet k optimalizaci všech procesů, aby mohlo dojít 

k úsporám. K tomuto by měl přispět nový systém hodnocení dodavatelů, který půjde ruku 

v ruce nejen směrem k optimalizaci procesů, ale i zjednodušení práce pro zaměstnance 

v oddělení nákupu.  

Vzhledem k tomu, že hodnocení výkonnosti dodavatele ve firmě Romotop, s.r.o. postrádá 

jakýkoliv systém, je neměřitelné a nekvantifikovatelné, dodavatelé nejsou fakticky rozděleni 

do skupin podle významnosti pro firmu, rozhodl jsem se navrhnout základní systém 

hodnocení výkonnosti dodavatelů. Tento systém bude na jednu stranu silně subjektivní, 

ale na stranu druhou není možné v okamžiku, kdy firma postrádá jakýkoliv měřitelný systém 

výkonnosti dodavatelů navrhovat systém propracovanější a sofistikovanější, jakým je např. 

hodnocení dodavatele Saatyho metodou [9]. 

6.1 Návrh systému hodnocení výkonnosti dodavatele 

 Navržený systém hodnocení dodavatelů, by měl splňovat několik základních předpokladů, 

kterými jsou: 

- komplexnost – zohlednění návrhů všech zúčastněných útvarů, 

- maximální objektivizace – potlačení subjektivních názorů zúčastněných stran, 

- administrativní nenáročnost – volba klíčových kritérií s využitím údajů 

z informačního systému firmy. 

Celý proces tvorby a implementace nového systému hodnocení výkonnosti dodavatelů 

by měl probíhat v těchto fázích: 

6.1.1 Výběr kritérií 

 Volba kritérií, podle kterých budou dodavatelé hodnoceni, patří k prvnímu, 

avšak nejdůležitějšímu úkolu, neboť na základě tohoto kroku se budou odvíjet veškeré další 

činnosti. Ve firmě Romotop, s.r.o. je za nákup zodpovědný vedoucí nákupu a veškerá 

odpovědnost za tuto oblast padá na jeho hlavu. Ačkoli volba kritérií by měla býti  
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strategickým úkolem napříč vrcholovým vedením firmy, zde se na volbě podílel pouze 

vedoucí nákupu. 

 Výběr samotných kritérií probíhal formou diskuse s vedoucím nákupu a v okamžiku 

zvolení kritéria bylo nutné zvolit jednotku měření a vymezit krajní hodnotu, která nám udává 

hranici, pod kterou by se dodavatel neměl dostat, aby se nestal nevyhovujícím. Po pečlivém 

zvážení všech možných aspektů bylo zvoleno následujících šest kritérií, která byla rozdělena 

následovně: 

a) Kvalita nakupovaných vstupů (viz. tab. 5) 

Kritérium Měřítko 
Sledování v 

současnosti 
Mezní hodnota Jednotka 

Kvalita 

dodaného 

materiálu 

Hodnota vstupů 

bez 

reklamace/celková 

hodnota dodaných 

vstupů*100 

Ano 95 % 

 

Tab. 5 Kvalita nakupovaných vstupů 

b) Ekonomika - platební podmínky (viz. tab. 6) 

Kritérium Měřítko 
Sledování v 

současnosti 
Mezní hodnota Jednotka 

Platební 

podmínky 
Splatnost Ano 60(120) Dny 

 

Tab. 6 Ekonomika – platební podmínky 

 

c) Logistika (viz. tab. 7) 

Kritéria Měřítko 
Sledování 

v současnosti 
Mezní hodnota Jednotka 

Spolehlivost 

dodávek 

Počet 

bezproblémových 

dodávek/celkový 

počet 

dodávek*100 

Ano 95 % 

Flexibilita 

dodavatele 

Subjektivní 

bodové 

posouzení 

Ano 1 Bod 

 

Tab. 7 Logistika 
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d) Komunikace (viz. tab. 8) 

Kritéria Měřítko 
Sledování 

v současnosti 
Mezní hodnota Jednotka 

Komunikace 

Subjektivní 

bodové 

posouzení 

Ano 1 Bod 

Pružnost a 

rychlost 

řešení 

reklamací  

Vyřešené 

reklamace do 7 

dnů/celkový 

počet 

reklamací*100 

Ano 75 % 

 

Tab. 8 Komunikace 

 
Jak je z výše uvedených tabulek patrné, ne všechna zvolená kritéria mohou být hodnocena 

kvantitativně, tedy v jednotkách, které lze jednoduše zadat a vyhledat v informačním systému 

firmy. U dvou kritérií bylo přistoupeno k subjektivnímu posouzení formou bodové stupnice, 

a to následovně: 

Flexibilita dodavatele 

Bodová stupnice od 1 do maxima bodů (specifikováno v textu níže), kdy maximum bodů 

je nejlepší hodnocení a 1 bod je hodnocení nejhorší. Maximálního hodnocení může dosáhnout 

dodavatel, který: 

- kladně přistupuje k možné změně termínu dodání, množství poptávaného zboží, 

nebo kladně přistoupí například ke stornování poptávky, 

- kladně přistupuje ke změnám specifikace poptávky, 

- kladně a ochotně přistupuje k náhlým a urgentním poptávkám ze strany firmy. 

Na druhou stranu hodnocení 1 bodu může dosáhnout dodavatel, který: 

- nevyhoví poptávajícímu se změnou množství poptávaného zboží, termínu dodání, 

případně storna poptávky, 

- nevyhoví poptávajícímu se změnou specifikace poptávaného zboží, 

- nevyhoví poptávajícímu s urgentní a náhlou poptávkou. 

Komunikace  

 Bodová stupnice od 1 do maxima bodů (specifikováno v textu níže), kdy maximum 

bodů je nejlepší hodnocení a 1 bod je hodnocení nejhorší. Maximálního hodnocení může 

dosáhnout dodavatel, který: 
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- splňuje požadavek dostupnosti odpovědných osob, 

- splňuje požadavek na okamžitou reakci 

- splňuje požadavek aktivní a pravidelné komunikace. 

Na druhou stranu hodnocení 1 bodu může dosáhnout dodavatel, který: 

- nesplňuje požadavek na dostupnost odpovědných osob, 

- nereaguje na kontakty ze strany poptávajícího, 

- nevyvíjí patřičnou aktivitu. 

6.1.2 Volba pořadí významnosti a vah zvolených kritérií 

 Opět je potřeba říci, že na určení významnosti kritérií by se mělo stejně jako u volby 

samotných kritérií podílet celé vrcholné vedení společnosti, neboť toto rozhodnutí by mělo 

být rozhodnutím strategickým, orientovaným na budoucnost samotné firmy.   

 Na určení významnosti kritérií se zde opět podílel pouze vedoucí nákupu a to tak, že čistě 

subjektivně určil pořadí významnosti kritérií pro potřebu firmy (viz. tab. 9). 

  

Zvolené 

pořadí 
Kritérium 

1 Kvalita dodaného materiálu 

2 Platební podmínky 

3 Spolehlivost dodávek 

4 Komunikace 

5 Flexibilita dodavatele 

6 Pružnost a rychlost řešení reklamací 

 

Tab. 9 Pořadí významnosti kritérií 

 

  Takto určeným kritériím byla ze strany vedoucího nákupu přiřazena hodnota těchto 

kritérií a to metodou alokace 100 bodů. Vedoucí nákupu, dle svých dlouholetých zkušeností, 

rozdělil body mezi kritéria a určil tak váhu kritérií (koeficient významnosti), jak znázorňuje 

tabulka 10. 

 

 

 

 



41 
 

Zvolené 

pořadí 
Kritérium Počet bodů Váha 

1 Kvalita dodaného materiálu 30 0,3 

2 Platební podmínky 20 0,2 

3 Spolehlivost dodávek 20 0,2 

4 Komunikace 15 0,15 

5 Flexibilita dodavatele 10 0,1 

6 
Pružnost a rychlost řešení 

reklamací 
5 0,05 

 

Tab. 10 Významnost kritérií daná počtem bodů 

 

 Druhou možností, která je méně subjektivní, je metoda alokace 100 bodů na principu 

rovnoměrného rozložení vah kritérií. K výpočtu vah kritérií z takto stanoveného pořadí 

byl použit vzorec: 

         (1) 

kde 

k – celkový počet kritérií 

pi – pořadí významnosti i–tého kritéria 

Výsledkem takto dosazeného vzorce jsou hodnoty vah a bodů uvedené v tabulce č. 11. 

Zvolené 

pořadí 
Kritérium Váha Počet bodů 

1. Kvalita dodaného materiálu 0,29 29 

2. Platební podmínky 0,24 24 

3. Spolehlivost dodávek 0,19 19 

4. Komunikace 0,14 14 

5. Flexibilita dodavatele 0,09 9 

6. 
Pružnost a rychlost řešení 

reklamací 
0,05 5 

 

Tab. 11 Významnost kritérií II 

 Tato jednoduchá metoda zavádí stanovení vah kritérií nesubjektivně, kdy je váha mezi 

jednotlivá kritéria podle vzorce (1) rovnoměrně rozložena. Eliminuje tak možnost 

zvýhodňování jedněch dodavatelů před druhými. V případě, že se některé z kritérií 
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ve sledované době u dodavatele neobjeví, stanoví se nové pořadí ze zbylých kritérií a váhy 

se opět vypočítají dle výše uvedeného vzorce (1). 

6.1.3 Volba systému hodnocení 

 Zvoleným systémem hodnocení dodavatelů je vícekriteriální hodnocení, které je založeno 

na metodě vzdálenosti od fiktivní varianty. Hlavním principem takové metody je nalezení 

vzdáleností konkrétních jednotlivých variant od tzv. fiktivní varianty. Za fiktivní variantu 

pak lze považovat [8]: 

- variantu nejlepší, tzn. nejlepší hodnoty uváděných kritérií - potom optimální varianta 

bude ta s nejmenší vzdáleností od fiktivní varianty, 

- variantu nejhorší, tzn. nejhorší hodnoty uváděných kritérií – potom optimální 

varianta je ta nejvzdálenější od fiktivní varianty.  

V našem případě je uváděnou „variantou“ námi hodnocený dodavatel, kterého měřitelně 

reprezentují hodnoty jednotlivých kritérií. Za fiktivní variantu byly dosazeny nejhorší 

hodnoty zvolených kritérií. Takovým způsobem byl stanoven postup aplikace výše zmíněné 

metody pro potřebu hodnocení dodavatelů a modifikován na základě [8]: 

- stanovení maximálně dosažitelných hodnot vybraných kritérií (xi
o
) 

- určení fiktivní varianty (nejhorší), jako soubor nejhorších hodnot jednotlivých kritérií 

(xi
*
) 

- výpočtu vzdálenosti fiktivní varianty (Fj) od hodnoceného dodavatele na základě 

vztahu: 

 

  (2) 

Kde: 

- k – kritéria 

- xij – hodnota každého z kritérií pro hodnoceného dodavatele 

- vi – váha kritéria. 

Výsledkem takového hodnocení je ohodnocení dodavatele v rozmezí Fj < 0; 1 >, kde 0 

znamenají hodnoty minimálně možné a naopak 1 znamenají hodnoty maximálně možné. 

Je tedy logické, že zájmen dodavatelů bude co možná největší přiblížení se k hodnotě 1. 

Rozmezí hodnot 1 a 0 bylo následně rozděleno do čtyř kategorií, kdy každá kategorie má 

vypovídací hodnotu o výkonnosti jednotlivých dodavatelů.  
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Pro stanovení hranice nevyhovujících dodavatelů byly použity mezní hodnoty kritérií 

určené vedoucím nákupu firmy při řízeném interview (viz. kapitola 6.1.1). Po dosazení 

uvedených mezních hodnot do navrhovaného postupu hodnocení byly získány dvě hranice, 

neboť byly použity dva způsoby stanovení vah kritérií. Jedním způsobem bylo subjektivní 

rozdělení bodů, pak hranice činila 0,73. U druhého rovnoměrného rozložení pak hranice činila 

0,72. Pod tyto hodnoty by se dodavatel neměl dostat, jinak by byl označen za nevyhovujícího.  

Pásmo od < 0,72; 1 > bylo následně rozděleno do dalších třech pásem, a to následovně: 

- dodavatel bez připomínek < 0,92; 1> 

- dodavatel s připomínkami < 0,82; 0,91> 

- dodavatel s výhradami < 0,72; 0,81 > 

Pásmo od < 0,73; 1> bylo následně rozděleno do dalších třech pásem, a to následovně: 

- dodavatel bez připomínek < 0,93; 1> 

- dodavatel s připomínkami < 0,83; 0,92> 

- dodavatel s výhradami < 0,73; 0,82 > 

Stejným způsobem byl stanoven postup výše zmíněné aplikace, ale byl modifikován 

na základě [2]:  

- stanovení maximálně dosažitelných hodnot vybraných kritérií (xi
*
) 

- určení fiktivní varianty (nejhorší), jako soubor nejhorších hodnot jednotlivých kritérií 

(xi) 

- výpočtu vzdálenosti fiktivní varianty (Fj) od hodnoceného dodavatele na základě 

vztahu: 

 

     

Kde: 

- k – kritéria 

- v – váhy  

Ohodnocení dodavatele bylo i zde v rozmezí od Fj < 0; 1 >, kde 0 znamenají hodnoty 

minimálně možné a naopak 1 znamenají hodnoty maximálně možné.  

 I zde po dosazení hodnot do navrhovaného postupu hodnocení byly získány dvě hranice, 

neboť bylo použito rozdělení vah kritérií subjektivně a rovnoměrně. U subjektivního 

rozdělení činila hranice 0,63 a u rovnoměrného rozdělení 0,65. Stejně i zde by se pod uvedené 

hodnoty neměl dodavatel dostat, neboť by se stal dodavatelem nevyhovujícím. 
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Pásmo od < 0,63; 1 > bylo následně rozděleno do dalších třech pásem, a to následovně: 

- dodavatel bez připomínek < 0,89; 1> 

- dodavatel s připomínkami < 0,76; 0,88> 

- dodavatel s výhradami < 0,63; 0,75 > 

Pásmo od < 0,65; 1> bylo následně rozděleno do dalších třech pásem, a to následovně: 

- dodavatel bez připomínek < 0,89; 1> 

- dodavatel s připomínkami < 0,77; 0,88> 

- dodavatel s výhradami < 0,65; 0,76 > 

Způsob, jakým došlo ke stanovení mezních hodnot a následně pak pásem pro zařazení 

dodavatelů do kategorií je patrný z příloh 3 a 4, kdy příloha 3 odpovídá vzorci (2) a příloha 3 

odpovídá vzorci (3). 

6.1.4 Navržené modely hodnocení dodavatelů 

 Firma Romotop, s.r.o. zastoupena vedoucím nákupu vybrala čtyři dodavatele s nejvyšší 

hodnotou nakupovaného sortimentu a na těchto čtyřech dodavatelích byly aplikovány čtyři 

modely hodnocení dodavatelů. Jmenovitě jde o následující dodavatele: 

- A. Irlbach (D1) 

- BE Groupe s.r.o. (D2) 

- Beskyd, s.r.o. (D3) 

- P-D Refractories (D4) 

 

První model 

První model je postaven na základě stanovení vah kritérií subjektivně, načež hodnoty 

výkonnosti dodavatelů byly vypočteny na základě vzorce (2) uvedeném v kapitole 6.1.2. 

Získané hodnoty kritérií dodavatelů a hodnoty stanovených vah jsou uvedeny v tabulce 12.
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Kritéria 
Dodavatel 1 Dodavatel 2 Dodavatel 3 Dodavatel 4 

xi v1 xi v2 xi v3 xi v4 

K1 97,5 0,3 95 0,3 99 0,3 95 0,3 

K2 90 0,2 120 0,2 60 0,2 60 0,2 

K3 97,5 0,2 95 0,2 99 0,2 100 0,2 

K4 5 0,15 5 0,15 5 0,15 5 0,15 

K5 5 0,1 5 0,1 4 0,1 5 0,1 

K6 75 0,05 90 0,05 100 0,05 80 0,05 

Σ 0,93 0,97 0,90 0,90 

 

Tab. 12 Váhy a hodnoty kritérií jednotlivých dodavatelů – první model 

 

Druhý model 

Druhý model je postaven na základě stanovení vah kritérií rovnoměrně, načež hodnoty 

výkonnosti dodavatelů byly vypočteny na základě vzorce (2) uvedeném v kapitole 6.1.2. 

Získané hodnoty kritérií dodavatelů a hodnoty stanovených vah jsou uvedeny v tabulce 13. 

 

Kritéria 
Dodavatel 1 Dodavatel 2 Dodavatel 3 Dodavatel 4 

xi v1 xi v2 xi v3 xi v4 

K1 97,5 0,29 95 0,29 99 0,29 95 0,29 

K2 90 0,24 120 0,24 60 0,24 60 0,24 

K3 97,5 0,19 95 0,19 99 0,19 100 0,19 

K4 5 0,14 5 0,14 5 0,14 5 0,14 

K5 5 0,09 5 0,09 4 0,09 5 0,09 

K6 75 0,05 90 0,05 100 0,05 80 0,05 

Σ 0,92 0,97 0,88 0,88 

 

Tab. 13 Váhy a hodnoty kritérií jednotlivých dodavatelů – druhý model 
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Z tabulek 12 a 13 je patrné, že dodavatelé D1 a D2 budou zařazeni do kategorie dodavatelů 

bez připomínek a dodavatelé D3 a D4 budou zařazeni do kategorie dodavatelů 

s připomínkami. Bylo zřejmé, že různě stanovené váhy kritérií změnily výsledek celkového 

hodnocení. Výstupy z hodnocení jsou uvedeny v příloze 5. 

Třetí model 

Třetím modelem pro hodnocení dodavatelů je model alokace 100 bodů. V tomto modelu 

byla použita pouze ta kritéria, která jsou v současné době ve firmě měřitelná. Vedoucí nákupu 

subjektivně a nerovnoměrně rozhodl o rozložení vah kritérií podle jím vnímané důležitosti 

každého z kritérií a hodnota těchto vah byla vyjádřena bodovým ohodnocením. Zjistitelné 

hodnoty o dodavatelích jsou následně propočteny podle jednoduchého vzorce (3) [2]. 

Výsledné hodnoty byly dosazeny u každého jednoho kritéria a následně sečteny 

pro každého dodavatele tak, jak uvádí tabulka 14. 

 

K Váha 
D1 D2 D3 D4 

xi Hodnota xi Hodnota xi Hodnota xi Hodnota 

K1 30 97,5 29,25 95 28,5 99 29,7 95 28,5 

K2 20 90 15 120 20 60 10 60 10 

K3 20 97,5 19,5 95 19 99 19,8 100 20 

K4 15 100 15 100 15 100 15 100 15 

K5 10 100 10 100 10 80 8 100 10 

K6 5 75 3,75 90 4,5 100 5 80 4 

 0,925 0,97 0,875 0,875 

 

Tab. 14 Váhy a hodnoty kritérií jednotlivých dodavatelů – třetí model 

 Z tabulky 14 je zřejmé, že dodavatelé D1 a D2 by podle tohoto modelu hodnocení patřili 

do skupiny bezproblémových dodavatelů. Dodavatelé D3 a D4 by s dosaženými výsledky byli 

zařazeni do druhé skupiny, tedy dodavatelé s připomínkami. 
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Čtvrtý model 

Čtvrtý model pro hodnocení dodavatelů je postaven na stejném základu, jako model třetí. 

Jedinou a podstatnou změnou bylo zvolení vah jednotlivých kritérií. Zde bylo přistoupeno 

k volbě vah kritérií rovnoměrně, podle vzorce (1), kdy výsledky takového rovnoměrného 

rozvržení vah kritérií jsou uvedeny v tabulce 11 kapitoly 6.1.2. Výsledek hodnocení podle 

tohoto modelu zobrazuje tabulka 13. 

K Váha 
D1 D2 D3 D4 

xi Hodnota xi Hodnota xi Hodnota xi Hodnota 

K1 29 97,5 28,275 95 27,55 99 28,71 95 27,55 

K2 24 90 18 120 24 60 12 60 12 

K3 19 97,5 18,525 95 18,05 99 18,81 100 19 

K4 14 100 14 100 14 100 14 100 14 

K5 9 100 9 100 9 80 7,2 100 9 

K6 5 75 3,75 90 4,5 100 5 80 4 

 0,9155 0,971 0,8572 0,8555 

 

Tab. 13 Váhy a hodnoty kritérií jednotlivých dodavatelů – druhý model 

 

 Z tabulky 13 je patrné, že pokud zvolíme jiný způsob rozvržení vah kritérií, v tomto 

případě rovnoměrně, můžeme očekávat, že hodnocení dodavatelů bude v obou případech 

do jisté míry odlišné. I v tomto případě budou nadále dodavatelé D1 a D2 ve skupině 

dodavatelů bez připomínek a dodavatelé D3 a D4 ve skupině dodavatelů s připomínkami. 

Je tedy zřejmé, že různě zvolené stanovování vah kritérií nám přinese různé výsledky 

v hodnocení dodavatelů. 

6.2 Implementace vybraného systému hodnocení dodavatelů 

 Aby mohl jeden z navržených systémů hodnocení dodavatelů vůbec fungovat, je nutno 

provést kroky, které tento systém budou implementovat do systému fungování samotné firmy. 

Těmito kroky pak budou: 
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a) Kategorizovat dodavatele z hlediska jejich důležitosti pro firmu 

 Firma Romotop, s.r.o. spolupracuje s cca 200 dodavateli, které bude nutno rozdělit 

do kategorií podle důležitosti pro firmu. Bude třeba rozhodnout, se kterými dodavateli bude 

firma spolupracovat, které bude hodnotit a dále s nimi rozvíjet spolupráci. Ke kategorizaci 

byla doporučena ABC analýza z hlediska hodnoty nakupovaného sortimentu. Analýza ABC 

by měla být prováděna nejlépe na počátku každého roku, aby mohly být zohledněny změny 

v dodavatelích a množství nakupovaného sortimentu. Výstupem ABC analýzy 

je pak rozdělení dodavatelů do tří skupin: 

1. Skupina A 

 Do skupiny A budou zařazeni nejvýznamnější dodavatelé firmy. Jsou to ti, kteří dodávají 

největší objemy sortimentu v hodnotovém vyjádření cca 75%. Jde o 23 dodavatelů, kteří 

dodávají převážně plech, sklo, šamoty, keramiku, kámen a barvu. Tito dodavatelé by měli  

spadat do skupiny, kde se hovoří o tzv. partnerství. V následujících letech by s těmito 

dodavateli měla být navázána užší spolupráce. Hlavním úkolem pracovníků nákupu 

je zefektivnění a vzájemné komunikace s těmito dodavateli. Výsledky hodnocení těchto 

dodavatelů by měly být prioritně a hlavně pravidelně s dodavateli projednávány a případné 

nedostatky okamžitě řešeny. Podle nového systému hodnocení by měli být tito dodavatelé 

hodnoceni jednou za čtvrt roku. 

2. Skupina B 

 Do skupiny B bude zařazeno 22 dodavatelů, kteří se podílejí svým sortimentem na objemu 

cca 20% hodnotového vyjádření. Tito dodavatelé se mohou svou snahou a pílí dostat 

do skupiny dodavatelů A.  V novém systému hodnocení by měli být tito dodavatelé hodnoceni 

jednou ročně a měla by se s nimi udržovat vzájemná komunikace, aby bylo možno průběžně 

zjišťovat stav, jak si tito dodavatelé vedou. 

3. Skupina C  

 Tato skupina zahrnuje cca 150 dalších dodavatelů, kteří se podílejí na množství 

nakupovaného sortimentu v hodnotovém vyjádření pouze asi 5%. Tito dodavatelé na firmu 

nemají podstatný vliv. Podstatná většina těchto dodavatelů může být ihned nahrazena jiným 

dodavatelem a ztráta těchto dodavatelů firmu většinou nikterak nezasáhne. Vzhledem 

k nízkému podílu na celkovém nakupovaném množství by bylo jejich hodnocení zcela 

neefektivní a tak v novém systému by tito dodavatelé neměli být zahrnuti.     
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4. Skupina „Speciální“ 

 V této skupině budou umístěni dodavatelé, kteří mohou spadat do skupin B a C, 

ale na základě své „speciálnosti“ k nim musíme přistupovat jako k dodavatelům ve skupině A. 

Jde o technologicky tak nenahraditelné dodavatele, že možné výpadky v dodávkách by mohly 

firmě přinést nemalé problémy v plynulosti výroby. Hodnotit takové dodavatele 

doporučujeme čtvrtletně. 

 

b) Způsob jednání s jednotlivými hodnocenými dodavateli 

 Vzhledem k tomu, že firma Romotop, s.r.o. absentuje plně měřitelný a využitelný systém 

hodnocení dodavatelů, bylo doporučeno přistoupit k implementaci čtvrtého modelu hodnocení 

dodavatelů s využitím stanovení vah objektivnějším způsobem, tedy s rovnoměrně 

rozleženými vahami. V rámci určeného období zařazuje nový systém hodnocení jednotlivé 

dodavatele do 4 skupin tak, jak bylo uvedeno v kapitole 6.1.2. Na základě dosažených hodnot 

lze pro jednotlivé skupiny dodavatelů doporučit způsob spolupráce a řešení problémů tak, 

aby se problémům zamezilo a spolupráce byla na maximální možné úrovni: 

1. Dodavatel bez připomínek (0,89 – 1) 

 Skupina dodavatelů, která dosáhne těchto výsledků v rámci hodnocení, bude zařazena 

do kategorie dodavatelů bez připomínek. Takoví dodavatelé dosahují v rámci obchodních 

vztahů velmi dobrých výsledků a není nutno přistupovat k jednáním o nápravách. 

2. Dodavatel s připomínkami (0,77 – 0,88) 

 Dodavatelé zařazeni do této kategorie, v rámci obchodních vztahů, plní většinu požadavků, 

které jsou jim kladeny. Ty požadavky, které plněny nejsou, by měly být řešeny formou 

intenzivní a okamžité komunikace. Tomu předchází identifikace problémové oblasti. 

K nápravě postačí komunikace telefonní či e-mailová. 

3. Dodavatel s výhradami (0,65 – 0,76) 

 Nedostatky dodavatelů zařazených do této kategorie jsou výraznějšího rázu a je nutno 

přistoupit k nápravným opatřením, která budou závazná. Bude nutné stanovit kroky, které 

dodavatel v krátkém období splní a povedou k rychlé nápravě. 

 Takové kroky by po domluvě s úsekem nákupu měly být řešeny písemnou formou. Musí 

být stanovena oblast, kde problém vzniknul, dále musí být zřejmé, kdo za odběratele a kdo 

za dodavatele za jednání a řešení problému bude zodpovídat. Také by měl být stanoven jasný 

termín, do kdy odběratel očekává, že dojde k nápravě problému. Vzhledem k tomu, že firma 
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Romotop, s.r.o. postrádá dokument, který by usnadnil řešení této situace, byl navržen 

dokument s názvem „Nápravná opatření“. Tento dokument byl znázorněn v tabulce 16. 

 

Nápravné opatření Romotop, s.r.o. 

 

Romotop, s.r.o. 

 

Dodavatel 

Problém: 

 

 

 

Náprava: 

Odpovědná osoba: Odpovědná osoba: 

Dne: 

Podpis: 

Termín nápravy: 

Dne: 

Podpis: 

 

Tab. 16 Nápravné opatření 

4. Dodavatel nevyhovující (0 – 0,64) 

 Dodavatele z této kategorie vykazují tak závažné problémy, že spolupráce s těmito 

dodavateli by mohla ohrozit samotný chod celé firmy a splnění podmínek dohodnutých 

s odběrateli, případně i ztrátu samotných odběratelů. Pokud by se mělo jednat o dodavatele 

zařazené do skupiny „Speciální“, je potřeba k takovému dodavateli přistoupit tak, 

jako k dodavatelům ze skupiny předchozí, tedy dodavatel s výhradami. S takovým 

dodavatelem je třeba zahájit ihned intenzivní jednání. 

c) opatření a přístup úseku nákupu k zajištění efektivního fungování hodnocení 

dodavatelů 

 Implementace nového navrženého systému dodavatelů bude vyžadovat změnu přístupu 

celé firmy. Bude třeba pochopit nutnost a potřebu zavedení nového systému hodnocení 

dodavatelů, neboť bez toho by byla implementace tohoto modelu zcela bez předpokladu 

úspěšného zvládnutí.  

 Samotný informační systém Dialog 3000S obsahuje možnost hodnocení dodavatelů. Bude 

důležité stanovit odpovědnost osob za důsledné a včasné měření zvolených kritérií u všech 

dodavatelů a dodávek a následný zápis hodnot do informačního systému.  
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7 Závěr 

Vzhledem k probíhající celosvětové hospodářské krizi je cílem všech firem, které nechtějí 

ztratit konkurenceschopnost na obchodních trzích, snižovat všechny firemní náklady. 

Klíčovou roli ve firmě pak hraje úsek nákupu, který zajišťuje nákup veškerého materiálu 

a služeb potřebných pro chod firmy. Zefektivněním takového nákupního procesu by mohlo 

dojít k úsporám, které rozhodně nelze považovat za zanedbatelné. Je nutno k tomu 

podotknout, že snížení nákladů by měl být cíl celé firmy. Kroky k němu vedoucí by měly vést 

napříč všemi úseky firmy.  

Hodnocení, respektive správně zvolené hodnocení volby dodavatelů je jedna z cest, 

kde by se tyto náklady daly ušetřit. Správně zvolená volba a hodnocení dodavatele může 

zásadně ovlivnit proces výroby firmy, a to jak v oblasti spolehlivosti dodávek, kvality 

dodávaných materiálů, tak i zvolené komunikaci. 

Dosavadní systém hodnocení a volby možných kvalitních dodavatelů, po provedené 

analýze, vykazuje významné nedostatky. Hlavním problémem je vysoká míra subjektivity 

a absence jakéhokoliv měřitelného hodnocení, které by objektivně ukazovalo na kvality 

a problémy dodavatele. Dalším problémem je pouze interní využití informací, týkajících 

se hodnocení dodavatelů. Na základě takto zjištěných nedostatků bylo přistoupeno 

k vytvoření čtyř modelů nového systému hodnocení dodavatelů, které by v podniku zajistily 

měřitelné a maximálně možné objektivní hodnocení dodavatelů. Bylo vybráno šest kritérií, 

které jsou pro úsek nákupu nejdůležitější a jejich významnost byla zvolena subjektivně 

vedoucím nákupu a metodou rovnoměrného rozložení. Návrh samotného hodnocení 

dodavatelů byl založen na metodě vzdálenosti od fiktivní varianty a funkčnost tohoto nového 

systému hodnocení výkonnosti byl aplikován a úspěšně prokázán na čtyřech modelech, 

kde se hodnotili vybraní dodavatelé. Firmě byl jako startovací systém hodnocení výkonnosti 

dodavatelů doporučen systém podle modelu čtyři, kde byly zvoleny váhy kritérií rovnoměrně 

rozvržené. Je nutno říci, že zvolené doporučení je startovací a je vybráno s ohledem na to, 

že volbu dodavatelů ve firmě má na starosti výhradně vedoucí úseku nákupu. Pokud by byla 

kritéria a jejich váhy vybírány celým vrcholným vedením společnosti, tedy podstatně 

objektivněji, výsledky hodnocení by byly zřejmě jiné. Proto je důležité doporučit, 

aby se ve firmě implementoval navržený systém hodnocení výkonnosti dodavatelů podle 

modelu čtyři, a po zaběhnutí tohoto modelu bude na zvážení vedení firmy přistoupení 

k sofistikovanější a objektivnější metodě hodnocení dodavatelů. 
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V diplomové práci byla identifikována skupina dodavatelů, se kterými je nutno udržovat 

partnerský vztah. O tom, do jaké míry se tento vztah bude muset rozvíjet a podporovat, nám 

vypovídají kategorie, do kterých byli tito dodavatelé zařazeni. Základním předpokladem 

partnerského vztahu s dodavatelem je oboustranná komunikace. Pokud s dodavatelem bude 

navázán partnerský vztah, je nutné, aby tento dodavatel obdržel výstupy z hodnocení firmy, 

aby mohlo dojít k nápravě. Dodavatel tyto informace musí dostávat pravidelně a hlavně 

automaticky. Pokud tyto výstupy hodnocení dodavatel neobdrží, nemůže poznat 

své nedostatky, které by jinak šly snadno odstranit. 

Pokud se tedy firma chce posunout ve svých vztazích s dodavateli výše, je nutno 

implementaci nového systému hodnocení dodavatelů co možná maximálně uspíšit. S tím 

půjde ruku v ruce nutnost proškolení klíčových zaměstnanců firmy. Tito zaměstnanci si musí 

důležitost systému uvědomovat a pochopit, že se stávají prvky tohoto procesu. 

Pokud budou tyto podmínky splněny, jsem přesvědčen o tom, že se implementace nového 

systému hodnocení výkonnosti dodavatelů podaří a firma bude z nastalé situace jen těžit. 
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Příloha 1 Organizační schéma firmy I 
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Příloha 2 Organizační schéma firmy II 
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Příloha 3 Stanovení mezních hodnot dle vzorce (2) 

 

Kritérium 

dle 

významnosti 

xi
* Krajní 

hodnoty 
xif=xi

0 
v1 v2 v3 D1 D2 D3 

K1 100 95 0 0,29 0,29 0,29 0,2857 0,2578 0 

K2 120 60 0 0,24 0,24 0,24 0,2380 0,0595 0 

K3 100 95 0 0,19 0,19 0,19 0,1904 0,1718 0 

K4 5 1 1 0,14 0,14 0,14 0,1428 0 0 

K5 5 1 1 0,10 0,10 0,10 0,0952 0 0 

K6 100 75 0 0,05 0,05 0,05 0,0476 0,0268 0 

1 0,72 0 

 

 

Kritérium 

dle 

významnosti 

xi
* Krajní 

hodnoty 
xif=xi

0 
v1 v2 v3 D1 D2 D3 

K1 100 95 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,27 0 

K2 120 60 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,05 0 

K3 100 95 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,18 0 

K4 5 1 1 0,15 0,15 0,15 0,15 0 0 

K5 5 1 1 0,10 0,10 0,10 0,1 0 0 

K6 100 75 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,028 0 

1 0,73 0 
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Příloha 4 Stanovení mezních hodnot dle vzorce (3) 

 

M4. 

Kritérium 

dle 

významnosti 

xi
* Krajní 

hodnoty 
v1 v2 v3 D1 D2 D3 

K1 100 95 0,3 0,3 0,3 0,3 0,285 0 

K2 120 60 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0 

K3 100 95 0,2 0,2 0,2 0,2 0,19 0 

K4 10 1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,01 0 

K5 5 1 0,10 0,10 0,10 0,1 0,01 0 

K6 100 75 0,05 0,05 0,05 0,05 0,0375 0 

1 0,63 0 

 

 

M3. 

Kritérium 

dle 

významnosti 

xi
* Krajní 

hodnoty 
v1 v2 v3 D1 D2 D3 

K1 100 95 0,29 0,29 0,29 0,2857 0,275 0 

K2 120 60 0,24 0,24 0,24 0,2380 0,14 0 

K3 100 95 0,19 0,19 0,19 0,1904 0,18 0 

K4 5 1 0,14 0,14 0,14 0,1428 0,009 0 

K5 5 1 0,10 0,10 0,10 0,0952 0,009 0 

K6 100 75 0,05 0,05 0,05 0,0476 0,0375 0 

1 0,65 0 
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Příloha 5 Výstupy hodnocení modelů 1 a 2 

 

M1 

Ki D1 D2 D3 D4 

K1 0,276 0,262 0,284 0,262 

K2 0,135 0,24 0,06 0,06 

K3 0,181 0,171 0,186 0,19 

K4 0,14 0,14 0,14 0,14 

K5 0,09 0,09 0,058 0,09 

K6 0,028 0,041 0,05 0,032 

Σ 0,92 0,97 0,88 0,88 

 

M2 

Ki D1 D2 D3 D4 

K1 0,285 0,27 0,294 0,27 

K2 0,112 0,2 0,05 0,05 

K3 0,19 0,18 0,196 0,2 

K4 0,15 0,15 0,15 0,15 

K5 0,1 0,1 0,064 0,1 

K6 0,028 0,04 0,05 0,032 

Σ 0,93 0,97 0,90 0,90 

 

 

 


