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ABSTRAKT 

 

 Bakalářská práce je zaměřena na proces hodnocení výkonnosti dodavatelů v organizaci 

a návrh aktualizace stávajícího systému. V teoretické části je zpracována problematika 

partnerství s dodavateli, hodnocení a výběr dodavatelů, a s tím souvisejících  požadavků 

norem ISO řady 9000 v rámci systému managementu jakosti. Praktická část se zabývá 

postupem hodnocení výkonnosti dodavatelů v organizaci a konkrétními návrhy na zlepšení 

tohoto procesu. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Dodavatel, odběratel, výběr, hodnocení, partnerství s dodavateli 

 

 

ABSTRACT 

 

 This bachelor thesis focuses on the process of supplier performance evaluation  

in the organization and the actualization of the supplier assessment system. The theoretical 

part deals with the issues of partnership with suppliers, the assessment and selection  

of suppliers and related requirements of ISO 9000 standards within the quality management 

system. The practical part describes the process of supplier performance evaluation  

in the organization and specific suggestions to improve this process. 
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1_ÚVOD 

 
 V dnešním ostrém konkurenčním prostředí je jakost považována za jeden z klíčových 

faktorů dlouhodobého úspěchu organizace. Slovo jakost se vyskytuje ve spojení téměř  

se všemi produkty a službami. Nezáleží na tom, kam se člověk podívá, všude vidí nebo slyší  

o jakosti. Ve své podstatě požadujeme určitou úroveň jakosti u všeho, co kupujeme.  

 Aby řemeslník uspěl na trhu, musel si najít a udržet stálé zákazníky a musel vyrábět 

takové výrobky, které splňovaly jejich požadavky.  Právě nákup kvalitních výrobků  

je od nepaměti hlavním důvodem loajality zákazníků, a logicky i prosperity firmy. 

 S nárůstem požadavků na spletitost a jakost produktů a znásobením počtu výrobních  

a dodavatelských organizací se vyvinula potřeba selekce těchto potenciálních dodavatelů. 

Nakupování nekvalitních výrobků od pochybných dodavatelů má negativní dopad  

jak na vynaložení nákladů v podobě oprav, reklamací či ve finále koupě nového produktu,  

tak na image organizace.  

 Hodnocení a výběr potenciálních dodavatelů se stal v průběhu let jedním  

z nejdůležitějších procesů v organizaci, který je nenahraditelným sítem v prevenci nákupu 

produktů od problematických dodavatelů, nebo jednoduše těch dodavatelů, kteří nejsou 

schopni plnit požadavky organizace, respektive zákazníka. Odběratelé jsou si vědomi, že čím 

hlubší budou mít náhled do systému managementu jakosti dodavatele, tím zodpovědnější 

rozhodnutí mohou udělat při výběru dodavatele.  

 Od hodnocení výkonnosti stávajících dodavatelů je očekáváno opakované potvrzení 

vysoké výkonnosti a spolehlivosti dodavatelů. Tento princip by měl být základním 

předpokladem pevného a úspěšného partnerství s dodavateli, který je budován na bázi 

vzájemné důvěry a přináší hodnotu jak odběratelům, tak dodavatelům [4]. 

 Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část, která se věnuje teoretickým 

východiskům jakosti, výběru a hodnocení nových i stávajících dodavatelů, a analýze 

vzájemného partnerství s dodavateli. Nechybí představení organizace, ze které byly čerpány 

materiály pro zpracování této bakalářské práce. 

 Praktická část se zabývá analýzou postupu hodnocení výkonnosti stávajících 

dodavatelů, výčtem jednotlivých oblastí hodnocení a prováděných opatření v závislosti  

na výsledku celkového hodnocení výkonnosti dodavatele. 

Cílem této práce je analýza stávajícího stavu hodnocení výkonnosti dodavatele  

a identifikace slabých míst s navržením konkrétních opatření ke zlepšení. 
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2_TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉHO TÉMATU 

 

2.1_Management jakosti 

 
 Jakost (synonymum slova kvalita) lze vyjádřit mnohými definicemi. Nejstarší definice  

je přisuzována řeckému filosofu Aristotelovi, který definoval pojem „jakost“ jako kategorii 

myšlení (řecky POION, latinsky QUALITAS) [8].  

Juran definuje jakost ve dvou úrovních [9]: 

 

 „Jakost“ znamená takové vlastnosti produktu, které uspokojují zákazníkovy 

potřeby a tím dělají zákazníka spokojeného. Vysoká jakost ale neznamená jen 

vyšší spokojenost zákazníka a vyšší zisk, ale také vyšší náklady. 

 „Jakost“ znamená zbavení se chyb a nedostatků, nespokojenosti zákazníka 

 a reklamací. Vysoká jakost v tomto pojetí znamená nižší náklady. 

 

 Norma ČSN EN ISO řady 9000 jakost vysvětluje jako „stupeň splnění požadavků 

souborem inherentních charakteristik“ [5], kdy jakost může nabývat přívlastky např. „špatná, 

dobrá nebo vynikající“ [5]. Slovo inherentní v tomto pojetí znamená „trvalá charakteristika“ 

[5]. 

 Část managementu, která se zabývá plánováním a řízením jakosti, prokazováním  

a zlepšováním nazýváme management jakosti, definovaného jako „koordinované činnosti pro 

vedení a řízení organizace“ [5]. Význam účinného managementu jakosti významně ovlivňuje 

zejména [15]: 

 

 

 ekonomický růst podniku; 

 ochranu před ztrátami trhů; 

 úspory materiálů a energií; 

 cestu k tzv. trvale udržitelnému rozvoji; 

 makroekonomické ukazatele; 

 ochranu spotřebitele. 
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 V posledních desetiletích roste význam jakosti spolu s rostoucí konkurencí. Schopnost 

uspokojit potřeby zákazníka není založeno pouze na realizaci výrobku nebo poskytnutí 

služby, ale je založena na celém procesu od jeho počátku až po výsledek. Podstatou je tedy 

nejen jakost výrobku nebo jakost služby, ale také jakost procesů, jakost zdrojů a jakost 

systému řízení. Všechny tyto procesy se vzájemně doplňují, a proto vznikl celistvý a utříděný 

systém -  systém managementu jakosti [15]. 

 

2.2_Systémy managementu jakosti 

 

 Systém managementu jakosti je „část celopodnikového managementu, jež garantuje 

maximální spokojenost zákazníků tím nejefektivnějším způsobem“ [3]. Po druhé světové válce 

vznikl v Japonsku základ skutečných moderních systémů jakosti označovaný jako Company 

Wide Quality Control (CWQC) neboli celopodnikové řízení jakosti, jehož hlavní podstatou 

bylo, že jakost je záležitostí všech podnikových činností. Následoval dynamický vývoj 

koncepce totální management jakosti (TQM) a v roce 1987 se zrodila koncepce ISO norem 

řady 9000, která se opřela o hlavní principy TQM. Byly vypracovány normy, které se místo 

technických požadavků na výrobky a procesy zabývaly požadavky na systém jakosti [3]. 

Úspěšné vedení a fungování organizace vyžaduje, aby byla vedena a řízena systematickým  

a transparentním způsobem [5]. Úspěch může být výsledkem zavádění a udržování takového 

systému managementu, jehož cílem je neustálé zlepšování výkonnosti organizace,  

a to na základě potřeb zainteresovaných stran.  

 Norma ČSN EN ISO 9000:2006 uvádí osm zásad managementu kvality, které může 

vrcholové vedení používat ke zvýšení výkonnosti organizace [5]: 

 zaměření na zákazníka; 

 vedení a řízení lidí (vůdčí role); 

 zapojení lidí; 

 procesní přístup; 

 systémový přístup k managementu; 

 neustálé zlepšování;  

 přístup k rozhodování zakládající se na faktech; 

 vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy. 
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 Normy ISO řady 9000 prošly několika zásadními revizemi, kde byl jejich obsah  

a struktura revidovány. Hlavními důvody byla globalizace podnikatelského prostředí, převaha 

nabídky nad poptávkou a zvýšení požadavků zákazníků, kdy výrazně stoupl význam jakosti 

v celosvětovém měřítku.  

 Zásadní změnu přinesla revize souboru norem ISO řady 9000 v roce 2000, kde systémy 

jakosti už nejsou považovány za množinu prvků, ale za soustavu na sebe navazujících procesů 

[3]. Procesní přístup k systémům jakosti dle ČSN EN ISO řady 9000 je znázorněn  

na obrázku 2.1. Norma ČSN EN ISO řady 9000 procesní přístup definuje jako „systematická 

identifikace a management procesů používaných v organizaci a zejména jejich vzájemné 

působení“ [5]. 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Model procesně orientovaného systému managementu jakosti [5] 
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2.3_Požadavky na nakupování 

 

  Nakupování je „proces, ve kterém odběratelské organizace (odběratelé) zabezpečují 

dodávky jako vstupy pro své vlastní procesy“, neboli funkce nákupu je „systematické 

zabezpečování surovin, materiálu, služeb a informací tak, aby byly plněny všechny požadavky 

nakupujícího z hlediska množství, jakosti, termínů, struktury a místa dodání“ [4]. 

  Nákupní proces ovlivňuje několik faktorů [11]: 

 Podmínky dodávky – důležitou součást obchodních smluv tvoří specifické 

dodatky i platební podmínky. 

 Jakost – požadavky na jakost mohou být různého charakteru. Důležité je koupit 

kvalitní materiál za co nejnižší cenu. 

 Množství – množství nakupovaného materiálu ovlivňuje velikost slev  

a množství zásob. 

 Cena – cílem nakupování je zajištění materiálu požadované jakosti za co 

nejnižší nákupní cenu. 

 Čas – plánování v nákupu je důležitým faktorem pro získání materiálu 
v požadovaném termínu. 

 Dodavatel – jedním z nejhlavnějších faktorů dobrého nákupu je výběr 

vhodného dodavatele.  

  Základní funkce nákupu zobrazuje obrázek 2.2 jako logický sled činností.

 

 

Obr. 2.2 Činnosti procesu nakupování [4] 



15 

 

  Nákup má ve většině organizací významné postavení a má výrazný podíl  

na hospodaření podniku. Je to jedna ze základních oblastí organizace pro nákladové úspory, 

ať už se jedná o nákup surovin, zařízení, systémů nebo služeb. Nevýhodné nakupování 

produktů za nevýhodné ceny a/nebo nízké jakosti vede v konečném výsledku k vyšším 

nákladům v podobě času stráveného reklamací, oprav nebo pořízením nového produktu.  

  Jelikož dochází ke zvyšování spletitosti produktů a s tím také zvýšené požadavky  

na jakost, v důsledku toho pracovníci nákupu přebírají více zodpovědnosti za zajištění 

výrobků odpovídající jakosti. Tradičně bylo rolí pracovníků nákupu nakoupit za co nejnižší 

cenu a kde hmotné a nehmotné výhody byly v popředí zájmu nad poměrem kvalita versus 

cena. Nicméně časy se mění a nyní se klade větší důraz na kvalitu [10].  

 Zvyšování jakosti nakupovaného produktu je jedním z cílů nákupu, jelikož nekvalitní 

materiál na vstupu do procesu může způsobit na výstupu z výrobního procesu z hlediska škod 

multiplikační efekt. Obecně můžeme snahu o zvyšování jakosti v nákupu rozložit na jakost 

produktu, jakost nákupních podmínek, dodací termín, dodací servis, jakost komunikace, 

dodržení cen a podmínek [11]. 

 

2.4_Požadavky na jakost dodávek 

 

 Jedním z velmi důležitých problémů managementu jakosti organizace je zabezpečování 

jakosti hmotných a informačních vstupů. Světová praxe potvrzuje, že tzv. programy jakosti 

dodávek zdůrazňují tvorbu a rozvoj vztahů partnerství mezi dodavateli a odběrateli, které 

zaručují dlouhodobé plnění všech uživatelských požadavků při minimálních výdajích  

jak dodavatele, tak odběratele. Tyto programy jakosti mají zásadní význam z několika  

důvodů [4]: 

 jakost konečných produktů je více než 70% podílem ovlivňována jakostí dodávek; 

 opakující se výdaje organizací v důsledku nízké jakosti dodávek; 

 intenzívnější poptávka po dodávkách principu JIT (Just In Time); 

 vzájemná závislost odběratele a dodavatele – odběratel je závislý na dodacích 

termínech, objemech a míře neshodnosti dodávek, dodavatel na správnosti  

a kompletnosti specifikací o dodávkách. 
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  Norma ČSN EN ISO řady 9001 definuje - „informace pro nákup musí popisovat 

produkt, který má být nakoupen a podle okolností má zahrnovat požadavky na schvalování 

produktu, postupů, procesů a zařízení; požadavky na kvalifikaci pracovníků a požadavky  

na systém managementu kvality. Organizace musí zajistit přiměřenost specifikovaných 

požadavků na nákup dříve, než je sdělí dodavateli“ [6]. 

 Definování požadavků na dodávky je standardním procesem nákupu v organizacích. 

Výstupem tohoto procesu musí být kompletní specifikace na dodávky, která je před 

nakoupením projednána s dodavatelem. Nespokojenost odběratele s dodávkami je často 

výsledkem nedostatků v požadavcích na dodávky a jakost dodávek je tedy významně spojena 

s přesnou specifikací požadavků odběratele. Požadavky, které by například měly být obsaženy 

v obchodních smlouvách [4]: 

 technické parametry a jejich období platnosti; 

 požadavky na komplexnost a objem dodávky; 

 požadavky na jakost obalů; 

 požadavky na způsob přepravy; 

 ceny dodávky a platební podmínky; 

 požadavky na atesty a certifikáty jakosti a na systém jakosti u subdodavatele; 

 způsoby a metody ověřování shody, řešení neshod a reklamací; 

 kritéria přijatelnosti dodávky (např. rozsah neshod, možné překročení tolerancí). 

  Nedostatečné a nepřesné definování požadavků na produkt může způsobit nesprávné 

dodání produktu či služby. V konečném důsledku může být finální produkt pro dodavatele 

zklamáním a může stát víc než kdyby byl na počátku zakoupen dražší produkt od  ověřeného 

dodavatele [16]. 

Existují významné rozdíly v konkrétnosti požadavků na produkt. Požadavky  

na některé jednoduché produkty jsou dány již normou (např. spojovací materiál), některé 

produkty lze těžko podrobně konkretizovat z důvodu neměřitelných znaků jakosti (např. 

design). S rostoucí složitostí produktů roste obtížnost stanovení a definování požadavků  

na dodávky. V rámci managementu partnerství s dodavateli nabývají na významu procesy 

jako je společné plánování a komunikace, systematické zlepšování, motivace atd. Nenadál 

navrhuje postup definování požadavků na dodávky vývojovým diagramem na obrázku 2.3 [4]. 

Vhodným nástrojem k definování požadavků zákazníků na produkt je metoda QFD [14]. 
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Obr. 2.3 Rámcový postup při definování požadavků na dodávky [4] 

 

2.5_Hodnocení a výběr vhodných dodavatelů 

 

 Norma ČSN EN ISO řady 9001 v kapitole 7.4.1 říká, že „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 vytvářeny a udržovány záznamy o výsledcích hodnocení a o všech nezbytných 

opatřeních vyplývajících z hodnocení“ [6]. 
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 Jeden z požadavků, který musí každá organizace splnit, aby byla dlouhodobě úspěšná, 

je vytvoření databáze svých dodavatelů, do které lze v případě potřeby vždy nahlédnout. 

Jedním z kritérií, co by tato databáze měla obsahovat, je aktuální hodnocení dodavatelů. 

Výstupy z těchto hodnocení hrají významnou roli v rozhodnutí, od kterého dodavatele se bude 

to či ono nakupovat. Každé hodnocení dodavatelů musí být založeno na pečlivém  

a objektivním hodnocení, jelikož je základním stavebním pilířem pro nákup. Hodnocení  

a výběr dodavatelů jsou činnosti preventivního charakteru, které organizace provádí před 

uzavřením obchodní smlouvy. Cílem je vybrat jednoho nebo několik potenciálních 

dodavatelů, kteří budou splňovat požadovaná kritéria daná odběratelem. Proces hodnocení  

a výběru dodavatelů je v podstatě koloběhem, který je prováděn neustále, jak znázorňuje 

obrázek 2.4 [4]. 

  

Obr. 2.4 Nepřetržitý proces hodnocení a výběru dodavatelů [4] 

 

 Důvodů proč by měla organizace provádět hodnocení a výběr dodavatelů  

před uzavřením smlouvy je mnoho. Samozřejmě kromě uvedeného základního argumentu,  

že organizace by měla nakupovat od dodavatelů, kteří jsou schopni plnit požadavky 

odběratelů na dlouhodobé bázi. Nenadál jmenuje několik dalších [4]: 

 přispívání k naplňování politiky organizace a její strategie; 

 přispívání ke snižování nákladů dodavatele i odběratele; 

 podpora efektivní spolupráce; 

 spolupráce jako forma učení dobrých i špatných stránek. 
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  Norma ČSN EN ISO řady 9004 v kapitole 6.4.2 říká, že „organizace by měla vytvořit  

a udržovat proces identifikace, výběru a hodnocení svých dodavatelů a partnerů tak,  

aby docházelo k neustálému zlepšování jejich způsobilosti a bylo zajištěno, že jimi 

poskytované produkty a další zdroje splňují potřeby a očekávání organizace“ [7]. 

 Pro jednotlivé dodávky si může odběratel vybrat mezi novou dodavatelskou organizací 

nebo dosavadním, osvědčeným dodavatelem. Nenadál rozlišuje tři základní fáze výběru  

a hodnocení dodavatelů, jak znázorňuje vývojový diagram 2.5 [4]: 

a)  předběžné hodnocení dodavatelů; 

b)  hodnocení potenciální způsobilosti dodavatelů; 

c)  hodnocení dodavatelů podle dalších kritérií. 
 

 

Obr. 2.5 Rámcový postup hodnocení a výběru dodavatelů [4] 
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2.5.1_Předběžné hodnocení dodavatelů 

 

  Tento proces je jednorázový, probíhá před uzavřením smlouvy o dodávce u zcela 

nových dodavatelů nebo stávajících, nebo u kterých už v minulosti byly dodávky realizovány. 

V této fázi je z velkého počtu možných dodavatelů vyselektován určitý počet, který postupuje 

do další fáze hodnocení. Toto hodnocení může být založeno na [4]: 

a) Posuzování shody vzorků dodávek – odběratelé si nechají zaslat vzorky materiálu  

či výrobků. Nasnadě je opatrnost odběratele, jelikož tyto vzorky mohly vzniknout  

za jiných podmínek než možné budoucí dodávky větších objemů. 

b) Posouzení vyzrálosti systému managementu – organizace zašle možnému dodavateli 

obecný dotazník týkající se základních oblastí hodnocení, které organizace považuje 

za důležité. 

c) Analýza referencí jiných odběratelů – zjištění informací o dodavateli z různých 

zdrojů, např. benchmarkingové databáze, od jiných organizací, které u dodavatele  

už nakupovaly, z webových stránek atd.  

d) Kombinace výše uvedených bodů. 

 V rámci předběžného hodnocení dodavatele není dotazník detailní, ale je konstruován 

spíše obecně. Zahrnuje oblasti, které považuje odběratel za významné. Nenadál uvádí šest 

možných základních oblastí hodnocení – jakost/spolehlivost, dodávání, servis, přístup  

k technologiím, životní prostředí a bezpečnost, náklady a ceny [4].  

 

2.5.2_Hodnocení potenciální způsobilosti dodavatelů 

 

V této fázi je provedeno hodnocení u těch dodavatelů, kteří prošli předběžným 

hodnocením. Tento krok má zabezpečit zúžení počtu dodavatelů, který odhalí budoucí  

a dlouhodobou způsobilost plnit požadavky odběratele. Rozhodnutí, které vychází z této fáze 

má charakter [4]: 
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a) schválení dodavatele a jeho zařazení do databáze dodavatelů; 

b) podmíněné schválení dodavatele, kdy dodavatel musí odstranit zjištěné 

nedostatky, aby mohla být započata vzájemná spolupráce; 

c) sdělení o tom, že potenciální dodavatel nesplnil podmínky stanovené 

odběratelem a spolupráce nebude navázána. 

 

2.5.3_Hodnocení potenciálních dodavatelů podle dalších kritérií 

 

 Výběr a hodnocení dodavatelů jsou aktivity založené na přístupu organizace a jejích 

požadavcích, volbě vhodných kritérií a způsobem vyhodnocování. Spektrum kritérií si musí 

každá organizace vytvořit a rozvíjet sama, nejsou vázány žádnou normou. Žádná z norem  

ale nedává návod, které konkrétní kritéria by měla organizace hodnotit ve svém výběru  

a hodnocení dodavatelů. Tato skutečnost je pozitivní informace pro dodavatele,  

jelikož si může definovat jakoukoliv škálu hodnotících kritérií, které uzná za vhodné, a které 

budou reflektovat konkrétní požadavky odběratele na dodavatele. 

Příklad dalších kritérií [4]: 

 rozsah neshod v dodávkách v minulém období; 

 nabízené platební podmínky, cena dodávky a její dodací podmínky; 

 doba dodání a vzdálenost dodavatele; 

 rozsah dodatečných služeb nabízených dodavatelem; 

 flexibilita dodavatele na podněty dodavatele; 

 úroveň vztahů a vzájemná komunikace; 

 finanční zdraví dodavatele, jeho podíl na trhu, počet pozitivních referencí; 

 přístup k managementu rizik; 

 potenciál k dalšímu rozvoji a zlepšování; 

 přístup k sociální zodpovědnosti a ochraně přírodních zdrojů; 

 úplné náklady nákupu. 
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2.5.4_Opakované hodnocení výkonnosti dodavatelů 

 

 „Výkonnost dodavatelů je jejich schopnost plnit požadavky na dodávky specifikované  

ve smlouvě o dodávkách, uzavřené mezi odběratelem a dodavatelem“ [4]. 

 

 Provádění hodnocení stávajících dodavatelů na pravidelné bázi je nejen v zájmu 

samotné organizace, ale je specifikován v normě ČSN EN ISO řady 9004 v kapitole 6.4.2 

Výběr, hodnocení a zvyšování způsobilosti dodavatelů a partnerů: „Organizace by se měla 

spolu s dodavateli a partnery snažit neustále zlepšovat kvalitu, cenu a dodávání produktů, 

které poskytují dodavatelé a partneři. Dále by se měla snažit neustále zvyšovat efektivnost 

svých systémů managementu, a to na základě pravidelného hodnocení a poskytování zpětné 

vazby ohledně jejich výkonnosti“ [7]. 

 

 Bossert uvádí, že skrze plánovaný sběr a analýzu dat je hodnocení dodavatelů důležitým 

prvkem v ujištění, že je usilováno o neustálé zlepšování jakosti. Hodnocení dodavatelů  

je víc než zpráva o minulých výsledcích dodavatele, ale je to hlavní operační systém,  

který tvoří základ disciplinovaného a kontrolovaného nákupu materiálu. Optimalizace 

nákladů nakupovaného materiálu je pravděpodobně nejdůležitější důvod k implementaci 

hodnocení dodavatelů v podniku. Bossert rozděluje hodnocení dodavatelů na tři základní 

kritéria [10]: 

 

 Jakost – je kladen důraz na vedení záznamů o neshodách a nedostatcích. Jestliže nejsou 

tato data dostupná, organizace není schopna kvalitně ohodnotit dodavatele. 

 Dodací termín – v mnoha organizacích je dodací termín kritickým bodem a měly  

by se přiklánět k principu JIT. 

 Náklady – do tohoto kritéria spadají nejen celkové náklady nákupu materiálu,  

ale i náklady na reklamace, opravy neshodných produktů, přepracování, inspekce. 
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 Nenadál identifikuje tři základní prvky oblastí opakovaného hodnocení výkonnosti 

dodavatelů, jak znázorňuje obrázek 2.6 – jakost dodávek, termíny dodávek, náklady spojené  

s dodávkami. Použití jiných oblastí kritérií jsou výjimkou a vycházejí již z konkrétních  

případů [4]. 

 

 

  

 

 

 

 
Obr. 2.6 Základní prvky hodnocení výkonnosti dodavatelů [4] 

 

2.6_Význam partnerství s dodavateli 

 

  V tradičním pojetí je základní funkcí nákupu zabezpečování hmotných i nehmotných 

vstupů do organizace. Zlepšením v  oblasti budování dodavatelsko-odběratelských vztahů, 

které je realizováno na základě zkvalitňování vyšší úrovně vztahů, rozvíjením nových aktivit 

a nových přístupů, je vytvoření managementu partnerství s dodavateli. Základem tohoto 

přístupu jsou [4]: 

 vztahy založené na vzájemné důvěře; 

 snaha o vzájemně výhodnou spolupráci; 

 motivace dodavatele ve formě nabídky dlouhodobých vztahů; 

 rozvoj systémového přístupu zabezpečování jakosti dodávek; 

 naplňování strategie win - win ve vztazích s dodavateli; 

 systematická komunikace obou partnerů; 

 vyhledávání oblastí k dalšímu zlepšování vztahů. 
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  Norma ČSN EN ISO řady 9004 v kapitole 6.4.1 Partneři a dodavatelé uvádí: „Partnery 

mohou být dodavatelé výrobků, poskytovatelé služeb, technologické a finanční instituce, 

vládní a nevládní organizace a další zainteresované strany. Partneři mohou poskytovat 

jakýkoli zdroj, a to podle toho, jak je odsouhlaseno a stanoveno v dohodě o partnerství. 

Organizace a její partneři jsou nezávislé subjekty a vzájemně prospěšné vztahy zvyšují jejich 

schopnost vytvářet hodnotu. Organizace by měla o partnerství uvažovat jako o specifické 

formě vztahu s dodavateli v případě, že jsou dodavatelé schopni investovat do oblasti činností 

organizace a sdílet její zisk nebo ztrátu“ [7]. 

  Problematika managementu partnerství,  neboli budování a rozvoj partnerských vztahů, 

je provázána všemi úrovněmi managementu, nejen v odběratelských, ale i dodavatelských 

vztahů. Procesy a aktivity spojené s rozvojem partnerských vztahů se projeví dlouhodobým 

pozitivním efektem, např. snížením nákladů na hledání nových dodavatelů, možnost 

dlouhodobého kontraktu, zvýšením jakosti dodávek, a tím i celkově spolehlivosti odběratele 

plnit požadavky svých obchodních partnerů, oboustranně motivovaná snaha o neustálé 

zlepšování [4]. 

 Jak již bylo výše zmíněno, proces budování partnerství s dodavateli nemůže být 

zabezpečován pouze útvarem nákupu, řízením jakosti apod. Obrázek 2.7 znázorňuje 

provázané vztahy mezi útvary odběratelské organizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.7 Partnerství s dodavateli jako součást systému managementu odběratele [4] 
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3_CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

 

 Od svého vzniku v roce 1870 se organizace v posledních desetiletích transformovala  

do mezinárodního strojírenského podniku a díky svému know-how a efektivní politice  

o inovacích je dnes jedním ze světových lídrů v oblasti navrhování a dodávek v plném 

rozsahu pro technologická řešení v průmyslu hutnictví železa a přidružených odvětví. 

Největší oblast návrhu a výroby je zaměřeno na výstavbu a modernizaci celků vysoké pece  

s použitím těch nejnovějších a nejmodernějších technologií. Portfolio organizace  

se vztahuje i na výrobu koksu a uhlí na bázi redukčních pecí [13]. 

 Organizace zaměstnává více jak 1600 vysoce kvalifikovaných pracovníků v 17 zemích 

světa a spolupracuje s rozsáhlou sítí mezinárodních subjektů a přidružených společností, 

 a tím je přítomna ve všech hlavních trzích výroby oceli na globální úrovni. Česká pobočka 

vznikla v roce 2000 a kromě zajišťování výroby a technického dozoru se specializuje  

na projekční práce chlazení vysokých pecí, skipových vrátků, armatur ohřívačů větru, sond, 

dmyšných souprav a sklápěčů pánví. Zajišťuje výrobu vysokopecních ventilů  

a armatur, dmyšných souprav, skipových vrátků a chladnic a jejich příslušenství.  

Ukázku výrobního portfolia organizace znázorňuje obrázek 3.1 [13]. 

 Soudržnost a výkonnost organizace má základ v souboru základních hodnot a zásad. 

Podpora zdraví, bezpečnosti a prosperity práce je prioritou číslo jedna. Další základní zásady 

jsou respekt k ochraně životního prostředí, poskytování inovativních řešení a kvalitních 

produktů, podpora politiky být blíže svým zákazníkům. Tyto závazky jsou nejlepším 

prostředkem, jak zajistit konkurenceschopnost, růst a dlouhodobou životaschopnost. Zásady 

ochrany zdraví a bezpečnosti práce jsou nedílnou součástí pracovních procesů a nástrojů  

díky certifikaci systému řízení bezpečnosti v souladu s VCA/LSC. Závazek k neustálému 

zlepšování ochrany životního prostředí je vyjádřen držením certifikátu ISO 14001 získaného 

v roce 2001. Systém managementu jakosti se stal základním nástrojem v každodenním řízení 

záležitostí a nejen získáním certifikace ISO 9001 v roce 1996 organizace usiluje  

o optimalizaci a trvalé zlepšování pracovních postupů [13]. 
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Obr. 3.1 Ukázka výrobního portfolia organizace [13] 
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4_STÁVAJÍCÍ SYSTÉM HODNOCENÍ DODAVATELŮ 

  

 Hodnocení dodavatelů je určeno k hodnocení strategických, úzkoprofilových a zejména 

spekulativních dodavatelů ke zvládnutí rizik a zlepšení jejich výkonnosti. Kritéria v rámci 

hodnocení dodavatelů jsou stejná v celé společnosti a cílem je zpřístupnit cenné informace 

ostatním pobočkám [1].  

 Každý dodavatel představuje pro organizaci určité riziko. Nikdo nezná dodavatele lépe 

než pracovníci nákupu a manažeři pobočky a nesou tedy zodpovědnost za objektivní 

ohodnocení různých typů rizik, které dodavatel představuje. Neznamená to snahu o úplné 

vyvarování se rizik, ale jejich nepřetržité uvědomování, jejich identifikaci, zmírnění a aktivní 

kontrolu nad nimi [12].  

 Hodnocení výkonnosti dodavatelů (SPM) je prováděno jednou ročně. Výběr dodavatelů 

určených pro hodnocení je prováděn tzv. administrátorem z mateřské firmy. Tento výběr  

je založen na klasifikaci dodavatelů, kterou musí každá pobočka zpracovat před samotným 

hodnocením výkonnosti dodavatelů. 

 

4.1_Klasifikace dodavatelů 

 

 Klasifikace dodavatelů je důležitým krokem pro výběr dodavatelů a jejich následné 

hodnocení. Klasifikace je proces, který [1]: 

 ukazuje, jak důležitý je určitý dodavatel pro organizaci; 

 pomáhá vyhodnotit riziko, které představuje pro organizaci; 

 identifikuje ty dodavatele, kteří budou hodnoceni z hlediska jejich výkonnosti. 

 

 Všichni dodavatelé jsou rozděleni do čtyř skupin na základě dvou kritérií – jaká je tržní 

síla dodavatele (kolik dodavatelů je schopno poskytnout žádaný produkt nebo službu) a v jaké 

hodnotě jsou vystaveny objednávky (kolik firma utratí u dodavatele) [1].   
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Vztahy mezi těmito dvěma kritérii jsou znázorněny na obrázku 4.1. 

 

 
Obr. 4.1 Vztahy mezi kritérii klasifikace dodavatelů [1] 

 

První kritérium - tržní síla dodavatele 

a) Vysoká 

 existuje jen pár dodavatelů na trhu dodávající tento produkt; 

 nejhorší scénář nastává, jestliže na trhu je jen jeden možný dodavatel; 

 náhrada stávajícího dodavatelé je velmi obtížná; 

 prodejní síla dodavatele je vysoká. 

b) Nízká 

 na trhu je mnoho vhodných dodavatelů; 

 dodavatel může být lehce nahrazen jiným dodavatelem; 

 prodejní síla dodavatele je nízká. 

Druhé kritérium - útrata u dodavatele 

a) Vysoká 

 celková útrata u dodavatele je vysoká; 
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 hodnota objednávek je obvykle vysoká. 

b) Nízká 

 celková útrata u dodavatele je nízká; 

 hodnota objednávek je obvykle nízká. 

Strategický dodavatel 

 Strategičtí dodavatelé představují velké riziko pro organizaci. Jejich plnění 

harmonogramu výroby či plnění požadavků na dodávky mají velký význam pro výsledky 

pobočky / celé organizace.          

 Náklady na změnu dodavatele jsou vysoké, jelikož stávající dodavatel zná složité 

technologické požadavky na produkt. 

 Existují dva případy, které dodavatele činí Strategickým dodavatelem [1]: 

a) Typický příkladem jsou formy konkurence monopoly a oligopoly s vysokou tržní silou 

(existence jediného subjektu na straně nabídky, který je schopen poskytnout vysoce 

specifické zboží nebo službu, kterou požadujeme). 

b) Organizace má s dodavatelem podepsanou dohodu o spolupráci, která dává organizaci 

konkurenční výhodu vytvořením přidané hodnoty zákazníka v rámci technologie, 

kvality a image. Vztah mezi organizací a strategickými dodavateli je zaměřen  

na nezávislost (spolupráce, partnerství) a má formu dlouhodobé spolupráce. 

Úzkoprofilový dodavatel 

 Tržní riziko pro organizaci je velké, ale celková útrata u těchto dodavatelů je malá. 

Náklady na vstup na trh je (změna dodavatele) je vysoká. Hlavní rozdíl mezi strategickým 

dodavatelem je menší útrata. 

 Typický příkladem jsou formy konkurence monopoly a oligopoly s vysokou tržní silou 

(existence jediného subjektu na straně nabídky, který je schopen poskytnout vysoce specifické 

zboží nebo službu, kterou požadujeme). 

 Produkt / výroba je složitá. Úzkoprofilový dodavatel má svoji vlastní technologii  

nebo je specializován v technologii / výrobě. Nahrazení takového dodavatele je velice drahé  
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a vyžaduje nepřiměřené množství peněz a inženýrských prací v porovnání s hodnotou 

objednávky zboží / služeb. Objem objednávek a kupní síla odběratele je nízká. 

Spekulativní dodavatel 

 Tržní riziko pro organizaci je malé, avšak útrata u těchto dodavatelů je vysoká. 

Množství spekulativních dodavatelů na trhu je velké. Konkurence na trhu je veliká  

což umožňuje relativně snadno přejít k jinému dodavateli. 

 Náklady na změnu dodavatele jsou střední až nízké. Typické pro tento typ jsou 

jednorázové objednávky. Produkt / výroba je zpravidla jednoduchá. Objem objednávek  

a kupní síla odběratele je nízká. 

 Spekulativní dodavatelé poskytují největší prostor pro úspory odběratele. 

Standardní dodavatel 

 Tržní riziko pro organizaci je malé a také útrata u těchto dodavatelů je malá. Množství 

standardních dodavatelů na trhu je značné. Konkurence na trhu je veliká,  

což umožňuje velmi snadno přejít k jinému dodavateli. Náklady na změnu dodavatele jsou 

nízké.  Standardní dodavatelé poskytují levné zboží / služby. Produkt / výroba je jednoduchá. 

Typické je katalogové zboží, které je snadno dostupné. Kupní síla odběratele je značná. 

 

4.2_Postup procesu hodnocení dodavatelů 

 

 Pro hodnocení dodavatele a zpracování výsledků je v organizaci používán software 

Xcitec GmbH. Na obrázku 4.2 je graficky znázorněn postup procesu hodnocení dodavatelů. 

 

 Obr. 4.2 Grafické znázornění postupu hodnocení dodavatelů [1] 

    
= fáze procesu byla splněna
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 V průběhu ukončování jednotlivých kroků hodnocení je automaticky označena kolonka 

(obrázek s palcem nahoru). Takto může klíčový uživatel sledovat, v jaké fázi se hodnocení 

nachází, a podle toho reagovat. V každé pobočce organizace je určena osoba (klíčový 

uživatel), která je zodpovědná za aktivaci hodnocení v systému, dodržení doby do které musí 

být hodnocení ukončeno, a za samotné uvolnění finálního výsledku hodnocení do systému. 

 První krok hodnocení dodavatele začíná, když administrátor z mateřské firmy 

zaregistruje do Xcitec GmbH předem vybrané dodavatele (fáze In creation), jak bylo uvedeno 

v kapitole 4. Následně je klíčovému uživateli dané pobočky automaticky zaslán informační  

e-mail o registraci dodavatele v Xcitec GmbH, viz obrázek 4.3. 

 

 
Vážený klíčový uživateli,  

dodavatel X byl zaregistrován v systému Xcitec GmbH. 

Prosím o přiřazení hodnotitelů k jednotlivým kritériím. Jestli si přejete hodnotit 
nějaká kritéria sami, můžete vyplnit dotazník přímo v systému Xcitec GmbH 
nebo sami sobě zaslat pozvánku k hodnocení stejně jako ostatním hodnotitelům. 

Děkujeme za spolupráci. 
SPM Administrátor 

 
 

Obr. 4.3 Informační e-mail o registraci dodavatele v  Xcitec GmbH [1] 

 Hlavním úkolem klíčového uživatele je přiřazení vhodného hodnotitele (pracovníka 

nákupu, manažera projektu, manažera jakosti) k oblastem hodnocení (fáze Started). 

Důležitým předpokladem je znalost o tom, který zaměstnanec je v dostatečném kontaktu  

s dodavatelem a je schopen objektivně a nezávisle odpovědět na otázky v dotazníku.  

 Hodnotitelům je automaticky e-mailem zaslána pozvánka obsahující odkaz na aplikaci 

Xcitec GmbH a hodnotitelé začínají odpovídat na otázky (In evaluation). Současně jsou 

informováni o datu, do kterého musí být otázky zodpovězeny, viz obrázek 4.4. 
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Vážená paní, vážený pane, 
  
v příloze najdete odkaz k dotazníku pro hodnocení dodavatele X. Prosím o jeho 
vyplnění nejpozději do dd/mm/rr. 

Jestli si myslíte, že nejste vhodným kandidátem pro zodpovězení jednoho nebo více 
kritérií, prosím kontaktujte klíčového uživatele před ukončením a zasláním 
dotazníku. 

Děkujeme za spolupráci. 
Klíčový uživatel 

 

Obr. 4.4 Pozvánka pro hodnotitele k hodnocení dodavatele [1] 

 

 V případě, že do určeného data nebyly zodpovězeny všechny otázky, v grafickém 

znázornění postupu hodnocení dodavatelů (obrázek 4.2) je označena fáze Overdue. Tuto 

skutečnost řeší klíčový uživatel opětovným zasláním pozvánky hodnotiteli. 

 Jakmile jsou zodpovězeny všechny otázky ze všech oblastí a od všech hodnotitelů (fáze 

Finished), klíčovému uživateli je zaslán informační e-mail (obrázek 4.5), provede kontrolu 

vygenerovaných výsledků a nastávají dvě možnosti - akceptace výsledků (fáze Released) 

nebo v případě, že dodavatel získal špatné hodnocení, je na místě překontrolování hodnocení  

s hodnotitelem a vedoucím nákupu a provedení dalších kroků (více v kapitole 4.6). 

 

Vážený klíčový uživateli,  

všechny otázky v dotazníku pro dodavatele X byly zodpovězeny. 

Prosím o jejich kontrolu. V případě, že byl dodavatel zablokován, budete kontaktováni SPM 
Administrátorem o provedení vhodných kroků. V opačném případě prosím akceptujte 
výsledky hodnocení. Po akceptaci již nebude možné hodnocení otázek jakkoliv měnit. 

Děkujeme za spolupráci. 
SPM Administrátor 

 

Obr. 4.5 Informační e-mail o výsledcích hodnocení klíčovému uživateli [1] 
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Jestliže byly výsledky akceptovány, každý hodnotitel, který se podílel na hodnocení, dostane 

informační e-mail s výsledky, viz obrázek 4.6. 

 
Vážená paní, vážený pane, 
  
hodnocení dodavatele X bylo úspěšně dokončeno. Výsledek je n% (hodnoceno 
jako -ný dodavatel). 

Děkujeme za spolupráci. 
Klíčový uživatel 

 

Obr. 4.6 Informační email o výsledcích hodnocení hodnotiteli [1] 

 

4.3_Oblasti hodnocení dodavatelů 

 

 Hodnocení dodavatelů je v organizaci prováděno pro pět základních oblastí. Tyto 

oblasti a doporučeného pracovníka (hodnotitele), který by měl zodpovědět dotazník  

pro konkrétní oblast, znázorňuje tabulka 1. Hodnotitel je pouze doporučen, vždy záleží  

na klíčovém uživateli, který dle svých znalostí a objektivního uvážení přiřadí určitého 

zaměstnance k určité oblasti hodnocení, jak již bylo řečeno výše, případně toto rozhodnutí 

konzultuje s vedoucím pracovníkem. 

Tab. 1 Oblasti hodnocení dodavatelů [1] 

Č. oblasti Oblasti hodnocení Hodnotitel 

1 Obchodní hledisko Pracovník nákupu 

2 Logistika Pracovník nákupu 

3 Management jakosti Manažer jakosti 

4 Služby Pracovník nákupu 

5 Technologie / kvalifikace Manažer projektu / technik 
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 Každá oblast hodnocení obsahuje několik dílčích kritérií a jejich definice, které uvádí 

tabulka 2. Konkrétní otázky dílčích kritérií jsou vloženy na konci této bakalářské práce jako 

příloha 1. 

 

Tab. 2 Seznam oblastí hodnocení dodavatelů [1] 

   Oblast hodnocení Definice 

           

1 Obchodní hledisko   

  1.1 Konkurenceschopnost Srovnání cen s konkurencí. 

  1.2 Ochota přijmout nákupní podmínky 
Ochota dodavatele přijmout specifické 
nákupní podmínky organizace. 

2 Logistika   

  2.1 Včasnost doručení 
Dodržení dodacího termínu dle obchodní 
smlouvy. 

  2.2 Dodací termín 
Délka dodacího termínu v porovnání s 
konkurencí. 

  2.3 Kvalita v rámci logistiky 
Dodržení požadavků na balení, značení, 
skladování, dokumenty k přepravě. 

3 Management jakosti   

  3.1 Kvalita produktů a služeb Dodržení požadavků organizace. 

  3.2 Dokumentace Dodržení požadavků na dokumentaci. 

  3.3 Systém managementu jakosti Dodržení požadavků SMJ. 

4 Služby   

  4.1 Flexibilita Ochota adaptace k požadavkům organizace.

  4.2 Komunikace 
Podpora a pracovní vztahy, rychlost a 
kvalita komunikace, schopnost komunikace 
ve světových jazycích. 

  4.3 Poprodejní služby 
Reakce na poprodejní servis, podpora v 
pohotovostních případech. 

5 Technologie / kvalifikace   

  5.1 Produkty a technologie Technologie a design produktů. 

  5.2 Kvalifikace zaměstnanců 
Znalosti, pravomoci a zkušenosti 
pracovníků k vykonávání jejich funkcí a 
řešení problémů. 

  5.3 Technická podpora 
Ochota a možnost řešit vzniklé problémy, 
schopnost poskytnout technickou podporu. 
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4.4_Způsob bodování otázek 

 

  Hodnotitel má možnost výběru z šesti možností kvantitativního hodnocení dle bodové 

stupnice 0 až 5, kde 0 znamená minimální počet bodů (nejhorší hodnocení) a 5 bodů  

je maximální počet (nejlepší hodnocení). V některých případech není nabízena možnost zvolit 

0 bodů, nejmenší počet bodů je tedy 1. Bodová stupnice a její verbální vyjádření je zobrazeno 

v tabulce 3. 

 

   Tab. 3 Bodová stupnice kvantitativního hodnocení dílčích kritérií [1] 

Body Verbální definice 

0 Blokace dodavatele / nelze hodnotit 

1 Špatné 

2 Nevyhovující 

3 Přijatelné 

4 Dobré 

5 Výborné (optimální) 

 

4.5_Způsob vyhodnocení dotazníku 

  

 Ráda bych zde vysvětlila jednotlivé údaje z tabulky 4, která znázorňuje kompletní 

příklad vyhodnocení dotazníku kvalitativního a kvantitativního hodnocení výkonnosti 

dodavatele X.  
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Váha (%) – každé kritérium má přidělenou určitou váhu. Součet těchto vah jednotlivých 

kritérií udává váhu jednotlivých oblastí. Součet vah oblastí, tedy celkem 5 hodnot 

(15+15+27+16+27), tvoří 100%. 

 

Podíl dílčích kritérií (%) – v rámci jednotlivé oblasti každé dílčí kritérium tvoří určitý podíl 

v %. Jejich součet tvoří 100% váhy jednotlivé oblasti. Například oblast Logistika tvoří 15% 

váhy z celkové váhy 100%, ale zároveň je tato oblast hodnocení 100% v rámci jejich dílčích 

kritérií, kde Včasnost doručení má váhu 11%, což se rovná 73,33% podílu oblasti Logistiky. 

Dodací termín má váhu 3% a tedy 20% podílu oblasti Logistiky, Kvalita v rámci logistiky  

má váhu 1% a zároveň je to 6,66% podílu oblasti Logistiky.  

 

 

11/0,15=73,33%  a  3/0,15=20%  a 1/0,15=6,66% 

73,33+20+6,66=100% 

 

 

Kvantitativní hodnocení dílčích kritérií - jak již bylo zmíněno v kapitole 4.4, každé dílčí 

kritérium je možno hodnotit body 0 až 5. 

 

Kvantitativní hodnocení výkonnosti dodavatele jednotlivých oblastí – tuto hodnotu 

získáme jako sumu součinů podílů dílčích kritérií (ale s procenty převedenými na desetinná 

čísla) a jejich kvantitativního hodnocení dílčích kritérií. Jestliže vezmeme příklad z tabulky 

z oblasti Logistika, tak: 

0,7333*4+0,2*4+0,0666*5=4,0662=4,1 

 

 Celkové kvantitativní hodnocení výkonnosti dodavatele – tuto hodnotu vypočteme jako 

součet součinů údajů kvantitativního hodnocení výkonnosti jednotlivých oblastí a jejich vah 

(vyjádřených v desetinných číslech): 

4,0*0,15+4,1*0,15+4,6*0,27+4,5*0,16+4,0*0,27=4,257=4,3 
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Tab. 4 Příklad kvalitativního a kvantitativního hodnocení výkonnosti dodavatele [1] 

 Oblast hodnocení 
Váha 
(%) 

Podíl 
dílčích 
kritérií 

(%) 

Kvantitativní  
hodnocení  

dílčích 
kritérií 

Kvantitativní 
hodnocení 
výkonnosti 

jednotlivých 
oblastí 

   100   

4,0 
1 Obchodní hledisko 15 100  

 1.1 Konkurenceschopnost 10 66,66 4 

 1.2 
Ochota přijmout nákupní 
podmínky 

5 33,33 4 

2 Logistika 15 100  

4,1 
 2.1 Včasnost doručení 11 73,33 4 

 2.2 Dodací termín 3 20 4 

 2.3 Kvalita v rámci logistiky 1 6,66 5 

3 Management jakosti 27 100  

4,6 
 3.1 Kvalita produktů a služeb 16 59,26 5 

 3.2 Dokumentace 8 29,63 4 

 3.3 
Systém managementu 
jakosti 

3 11,11 4 

4 Služby 16 100  

4,5 
 4.1 Flexibilita 8 50 4 

 4.2 Komunikace 5 31,25 5 

 4.3 Poprodejní služby 3 18,75 5 

5 Technologie / kvalifikace 27 100  

4,0 
 5.1 Produkty a technologie 11 40,74 4 

 5.2 Kvalifikace zaměstnanců 8 29,63 4 

 5.3 Technická podpora 8 6 4 

       

  Celkové kvantitativní hodnocení výkonnosti 
dodavatele 

4,3 
  

    Celkové hodnocení výkonnosti dodavatele dle 
klasifikační stupnice 

86% 
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 Celkové hodnocení výkonnosti dodavatele dle klasifikační stupnice – úroveň 

výsledků celkového hodnocení výkonnosti vede k zařazení dodavatele do jedné z pěti 

klasifikačních stupnic podle tabulky 5.  

 

 Jestliže by v bodovém hodnocení dodavatel získal maximální počet bodů (5 bodů)  

za každé kritérium, maximální možná hodnota získána v celkovém kvantitativním hodnocení 

výkonnosti dodavatele je 5 (tedy 100%). Procentuální celkové hodnocení výkonnosti získáme 

výpočtem: 

4,3/0,05=86% 

 

Náš dodavatel X získal 86% a jeho celkové hodnocení jej zařadilo do klasifikace „výborný“. 

 

 

  Tab. 5 Klasifikační stupnice dodavatelů dle celkové výkonnosti [1] 

Skóre Hodnocení výkonnosti dodavatele 

0% - 20% Nevyhovující; dodavatel bude v databázi zablokován 

20% - 40% Špatný 

40% - 60% Neuspokojivý 

60% - 80% Dobrý 

80% - 100% Výborný 

 
 
 
Toto výsledné hodnocení spolu s detailním hodnocením jednotlivých kritérií je přístupné 

všem pobočkám organizace. 
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4.6_Opatření vyplývající z vyhodnocení dotazníku 

 

 Tabulka 6 znázorňuje, zda je nutno provést nějaká opatření. Podstatou je skóre,  

které dodavatel získal v celkovém hodnocení.  

  

 

Tab. 6 Tabulka opatření dle celkové výkonnosti [1] 

     

Tato 
výkonnost je 
požadována 

    
Měl by se 

zlepšit 

  

   
Musí se 
zlepšit 

    

Vysoce 
rizikový 

dodavatel   
Skóre 0% 20% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100% 
Hodnocení nevyhovující špatný neuspokojivý dobrý výborný 
Opatření Ukončení 

spolupráce s 
dodavatelem. 

Ukončení 
spolupráce s 
dodavatelem. 

Plán 
nápravného 
opatření. 

Žádná. Žádná. 

Jestliže i 
jediná 
odpověď v 
dotazníku byla 
za 0 bodů, 
tento 
dodavatel má 
skóre 0%. 

 

Dodavatel se získaným skóre: 

0% a 20% - 39% 

Další spolupráce s dodavatelem není možná v závislosti na jeho velice špatných výsledcích. 

Systém Xcitec GmbH je provázán s hlavním systémem, ve kterém jsou vytvářeny 

objednávky. Jakmile je uzavřeno hodnocení dodavatele s tímto výsledkem, automaticky  

je tento dodavatel zablokován i v objednávkovém systému a není možno vytvářet objednávky. 

60% - 79%  a 80% - 100%  

U dodavatelů s tímto výsledkem nejsou nevyžadována žádná opatření.  
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40% - 59%  

Důležitým mezníkem v tabulce 6 je červeně označeno skóre s hodnocením „neuspokojivý“. 

U tohoto dodavatele je zahájen tzv. Plán nápravných opatření. Vedoucí nákupu zašle 

dodavateli informační e-mail o tom, jak si vedl v hodnocení.  Šablona tohoto informačního  

e-mailu je znázorněna na obrázku 4.7. Pracovníci nákupu a vedoucí nákupu jsou 

s dodavatelem v užším kontaktu a sledují, zda dodavatel podniká kroky ke zlepšení. 

 

Předmět: Oznámení o výsledcích hodnocení dodavatele X 

Vážení, 

udržení vedoucího postavení na světovém trhu je těžký úkol. Vyžaduje soustavné zlepšování 
současných produktů a služeb, vývoj nových technologií, inovativní nápady 
a efektivní náklady. Abychom byli úspěšní, jsme ve velké míře závislí na výkonnosti našich 
dodavatelů. 

V roce 2007 firma Y zavedla globální databázi svých dodavatelů (SDB) zahrnující všechny 
své mezinárodní dodavatele. S touto databází byl posléze spojen nástroj pro hodnocení 
našich klíčových dodavatelů v těchto oblastech: obchodní hledisko, logistika, management 
jakosti, služby, technologie / kvalifikace. Cílem je podpora našich dodavatelů ke zlepšení 
jejich výkonnosti a zefektivnění oboustranných nákladů. 

Rádi bychom Vás informovali, že ve firmě Y proběhlo hodnocení dodavatelů za rok 2011. 
Dodavatel X získal:  n% (neuspokojivý). 

Klasifikační stupnice je nastavena takto: 

Skóre Hodnocení výkonnosti dodavatele 

0% - 20% Nevyhovující; dodavatel bude v databázi zablokován 

20% - 40% Špatný 

40% - 60% Neuspokojivý 

60% - 80% Dobrý 

80% - 100% Výborný 

 

Abychom Vám umožnili blíže specifikovat oblasti, které vedly k výše uvedenému 
hodnocení, v příloze najdete soubor s hodnocením konkrétních kritérií. 

Obr. 4.7 Šablona informačního emailu pro dodavatele s hodnocením „neuspokojivý“ [1] 
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5_NÁVRH AKTUALIZACE STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU 
    VÝBĚRU A HODNOCENÍ DODAVATELŮ 

 

 Jelikož jsem se v předchozí kapitole zabývala hodnocením výkonnosti stávajících 

dodavatelů, nebudu tedy navrhovat zlepšení procesu výběru nového dodavatele, ale zlepšení 

hodnocení výkonnosti stávajících dodavatelů. 

 Normy ISO řady 9000 nedávají konkrétní doporučení jakým způsobem hodnotit  

své dodavatele. Je tedy na každé organizaci, jaký systém si sama vypracuje nebo si nechá 

vypracovat. Každá organizace má svá specifika co se týče oboru, zda poskytuje produkty  

či služby, a od tohoto odvíjí své požadavky na dodavatele. Předpokladem je tedy vytvoření 

systému hodnocení dodavatelů na základě těchto požadavků. Konkrétní dílčí kritéria  

se mohou značně lišit, ale má-li organizace zaveden systém managementu jakosti, oblasti 

hodnocení dodavatelů budou víceméně stejná, jak bylo popsáno v teoretické části  

této bakalářské práce. V rámci aktualizace stávajícího systému jsem tedy vycházela 

z požadavků organizace na její dodavatele.  

 

5.1_První návrh aktualizace 

 

 Stávající systém hodnocení dodavatelů zahrnuje pět oblastí (obchodní hledisko, 

logistika, management jakosti, služby, technologie / kvalifikace). Návrh aktualizace spočívá 

v zavedení nové oblasti do hodnocení dodavatelů, a to Bezpečnost, zdraví a prostředí  

(SHE). 

 Pracovníci organizace denně navštěvují výrobní prostory dodavatele. Musí být kladen 

důraz na prevenci a předvídatelnost situací nebezpečných pro osoby pohybující  

se na pracovišti, a to nejen řádným školením zaměstnanců BOZP, které je důležitým 

principem identifikace všech možných rizik na pracovištích. Zavedením této nové oblasti 

hodnocení je důležitým aspektem vedoucím k minimalizaci ohrožení zdraví a vzniku úrazů.  

 Zavedením nové oblasti vznikla i nutnost přerozdělení vah, proto jsem celkovou váhu 

hodnocení 100% nově přerozdělila mezi stávající oblasti hodnocení a novou oblast 

hodnocení. Váhy stávajících oblastí byly upraveny a nová oblast hodnocení  
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Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí spolu s jejími dílčími 

kritérii získala nové váhy, jak znázorňuje tabulka 7.  

Tab. 7 Návrh aktualizovaného seznamu oblastí hodnocení dodavatelů 

  
Oblast hodnocení Definice 

Váha 
(%) 

            100 

1 Obchodní hledisko    14 
  1.1 Konkurenceschopnost Srovnání cen s konkurencí. 10 

  
1.2 Ochota přijmout nákupní podmínky

Ochota dodavatele přijmout specifické 
nákupní podmínky organizace. 4 

2 Logistika   13 

  
2.1 Včasnost doručení 

Dodržení dodacího termínu dle 
obchodní smlouvy. 9 

  
2.2 Dodací termín 

Délka dodacího termínu v porovnání s 
konkurencí. 3 

  
2.3 Kvalita v rámci logistiky 

Dodržení požadavků na balení, 
značení, skladování, dokumenty k 
přepravě. 

1 

3 Management jakosti   24 

  3.1 Kvalita produktů a služeb Dodržení požadavků organizace. 14 

  3.2 Dokumentace Dodržení požadavků na dokumentaci. 7 

  3.3 Systém managementu jakosti Dodržení požadavků SMJ. 3 

4 Služby   14 

  
4.1 Flexibilita 

Ochota adaptace k požadavkům 
organizace. 7 

  
4.2 Komunikace 

Podpora a pracovní vztahy, rychlost a 
kvalita komunikace, schopnost 
komunikace ve světových jazycích. 

4 

  
4.3 Poprodejní služby 

Reakce na poprodejní servis, podpora 
v pohotovostních případech. 3 

5 Technologie / kvalifikace   22 
  5.1 Produkty a technologie Technologie a design produktů. 10 

  
5.2 Kvalifikace zaměstnanců 

Znalosti, pravomoci a zkušenosti 
pracovníků k vykonávání jejich funkcí 
a řešení problémů. 

6 

  

5.3 Technická podpora 
Ochota a možnost řešit vzniklé 
problémy, schopnost poskytnout 
technickou podporu. 

6 

6 Zdraví, bezpečnost a prostředí    13 

  
6.1 Požadavky na zdraví a bezpečnost 

Dodržení požadavků daných 
legislativou, zákazníkem, organizací. 6 

  
6.2 Požadavky na prostředí 

Dodržení požadavků daných 
legislativou, zákazníkem, organizací. 4 

  
6.3 Sociální odpovědnost 

Respekt k rozmanitosti a lidským 
právům. 3 
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5.2_Druhý návrh aktualizace 

 

 Chce-li odběratel získat jistotu, že bude nakupovat od partnerů, kteří jsou schopni 

dlouhodobě plnit jeho požadavky, měl by hodnotit a vybírat své dodavatele na základě volby 

vhodných kritérií. Jestliže tak činí, jako další logický krok je získání zpětné vazby  

od dodavatele. Druhý návrh spočívá v prohloubení komunikace s dodavatelem 

v návaznosti na výsledcích z hodnocení a informování dodavatele o výsledcích 

konkrétních dílčích kritérií hodnocení. 
 

 Podstatou zlepšení je informovanost dodavatelů o výsledcích hodnocení, ať je výsledek 

jakýkoliv, bez ohledu na skupinu, do které byl dodavatel zařazen. V kapitole 4.6 Opatření 

vyplývající z dotazníku můžeme z tabulky 6 vidět, že jediný případ, kdy má být dodavatel 

kontaktován organizací je ten, kdy je zařazen do intervalu 40% - 59%, tedy hodnocení 

„neuspokojivý“. Dodavatel v rozmezí nad 60% nebo pod 39% není o tom, jak si vedl 

v hodnocení, informován vůbec. Oficiální patření pro tyto skupiny nejsou žádná.  
 

  Doporučila bych organizaci, aby informovala všechny skupiny dodavatelů o jejich 

konkrétních výsledcích hodnocení. Hodnocení by mělo sloužit k poskytnutí zpětné vazby tak, 

aby mohli neprodleně přijmout nápravná opatření. Sama skutečnost, že byl dodavatel 

hodnocen (i když je zařazen do skupiny s nejlepším skóre) může vést k motivaci ke zlepšení. 

Dodavatelé, kteří získají v hodnocení méně než 39%, by měli být informováni o všech 

nedostatcích, které vedly k ukončení spolupráce s odběratelem. Stávající systém toto neukládá 

za povinnost a tito dodavatelé se nemají šanci dozvědět, že ztratili významného zákazníka. 

 

5.3_Třetí návrh aktualizace 

 

 Zde navrhuji postup jednotlivých kroků zlepšení v závislosti na výsledcích 

celkového hodnocení výkonnosti dodavatelů, zejména u dodavatelů, kteří získali  

skóre 40% - 59%.           
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Dodavatel, který získal v celkovém hodnocení výkonnosti skóre: 

0% a 20-39%  

Tento dodavatel bude informován e-mailem o rozhodnutí organizace o ukončení spolupráce 

na základě výsledků z hodnocení. Soubor s výsledky hodnocení konkrétních kritérií bude 

přiložen.  

40% - 59% 

Jak bylo již uvedeno v kapitole 4.6, opatření u tohoto dodavatele je Plán nápravných opatření. 

Toto opatření zahrnuje zaslání dodavateli informačního e-mailu a souboru s konkrétním 

hodnocením jednotlivých kritérií, zvýšený dohled pracovníků nákupu a vedoucího nákupu, 

zda dodavatel podniká kroky ke zlepšení. Zmíněné opatření hodnotím jako nedostatečné 

z těchto důvodů: 

 Organizace nemá písemný podklad od dodavatele o plánovaných krocích zlepšení, 

nemá informace o tom, jak a v jakých oblastech dodavatel plánuje (nebo naopak 

neplánuje) podniknout kroky ke zlepšení jeho výkonnosti. 

 Organizace nemá zavedeny zvláštní opatření, co se týče opětovného hodnocení 

dodavatele. Bude sledovat, zda podniká kroky ke zlepšení, ale ohodnotit jeho výkonnost 

je plánovaná až za rok. 

Navrhuji tato zlepšení: 

 Organizace bude požadovat do určitého data od dodavatele předložení vypracovaného 

Plánu nápravných opatření, který bude obsahovat časový harmonogram realizace těchto 

opatření, způsob ověření účinnosti těchto opatření a stanovení zodpovědných osob za 

provedení těchto opatření. 

 Opakované hodnocení výkonnosti dodavatele proběhne za šest měsíců od předložení 

Plánu nápravných opatření a od výsledků se budou odvíjet další kroky. V případě,  

že se dodavatel po opětovném hodnocení (za šest měsíců) umístí ve skupině: 

a) 0% a 20% - 39%, bude s dodavatelem ukončena spolupráce. Bude informován  

o výsledku hodnocení celkové výkonnosti a rozhodnutí organizace dále 

nenakupovat od dodavatele. Součástí e-mailu bude soubor obsahující výsledky 

konkrétních hodnocení kritérií.  
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b) 40% - 59%, dodavatel bude informován o výsledku hodnocení celkové 

výkonnosti a bude předložen soubor obsahující výsledky konkrétních hodnocení 

kritérií. Také bude požadováno vyjádření dodavatele k jednotlivým bodům  

již jednou předloženého Plánu nápravného opatření, která opatření byla či nebyla 

realizována a proč. Dodavatel bude upozorněn, že za šest měsíců proběhne 

opětovné hodnocení dodavatelů, a jestliže výsledek celkového hodnocení nebude 

nad 60%, spolupráce s dodavatelem bude ukončena. 

c) 60% - 79%, dodavatel bude informován o výsledku hodnocení celkové 

výkonnosti a bude předložen soubor obsahující výsledky konkrétních hodnocení 

kritérií Alespoň šest následujících měsíců bude dodavatel pod zvýšeným 

dohledem pracovníků organizace. 

d) 80% - 100%, dodavatel bude informován o výsledku hodnocení celkové 

výkonnosti a bude předložen soubor obsahující výsledky konkrétních hodnocení 

kritérií. Protože dodavatel zavedl účinná opatření ke zlepšení výkonnosti,  

lze předpokládat, že bude nadále zlepšovat svou výkonnost a snažit se o plnění 

požadavků organizace na dlouhodobé bázi. 

60% - 79% 

Tento dodavatel bude informován o výsledku hodnocení celkové výkonnosti a bude předložen 

soubor obsahující výsledky konkrétních hodnocení kritérií. Součástí e-mailu bude informace 

o možnosti získání certifikátu nejlepšího dodavatele v případě umístění na jednom z prvních 

třech míst. 

 

80% - 100% 

Dodavatel bude informován o výsledku hodnocení celkové výkonnosti a bude předložen 

soubor obsahující výsledky konkrétních hodnocení kritérií. Součástí e-mailu bude informace 

o možnosti získání certifikátu nejlepšího dodavatele v případě umístění na jednom z prvních 

třech míst. Jestliže se dodavatel umístil na prvním, druhém nebo třetím místě,  

o této skutečnosti bude informován a originál certifikátu bude zaslán poštou dodavateli. 

Návrh postupu opatření znázorňuje vývojový diagram na obrázku 5.1. 
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Obr. 5.1 Vývojový diagram navrhovaného postupu opatření [vlastní tvorba] 

 

 

 

6_OVĚŘENÍ NAVRŽENÉHO SYSTÉMU VÝBĚRU 
    A HODNOCENÍ DODAVATELŮ 

 

 Všechny návrhy na zlepšení stávajícího systému hodnocení dodavatelů byly předloženy 

a prezentovány vrcholovému managementu v organizaci. V praxi k ověření navrženého 

zlepšení nedošlo, jelikož v současné době si vrcholový management ponechává čas 

k připomínkování návrhu a posouzení, zda bude návrh přijat a realizován. 
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7_ZÁVĚR 

 

 Cílem mé bakalářské práce byla analýza stávajícího stavu procesu hodnocení 

výkonnosti dodavatelů v organizaci, aktualizace stávajícího procesu a návrh zlepšení.  

Jak proces výběr a hodnocení potenciálních dodavatelů, tak opakované hodnocení výkonnosti 

stávajících dodavatelů je součástí požadavků norem ISO řady 9000. Organizace, jako jeden 

z článků dodavatelského řetězce, musí dbát na pečlivý výběr svých dodavatelů,  

protože výkonnost jí samotné bude hodnocena. Ať už jinou organizací nebo finálním 

zákazníkem, který ohodnotí zakoupený produkt přímo úměrně svým očekáváním. 

 V teoretické části práce jsou popsány základní informace o systémech managementu 

jakosti a jejich požadavcích na nakupování, jakost produktu a hodnocení a výběr dodavatelů. 

Čili faktorů, které mají významný vliv na prosperitu organizace. Konkrétní požadavky 

v rámci hodnocení a výběru dodavatelů si musí každá organizace určit sama dle svých 

vlastních potřeb a požadavků. Normy ISO řady 9000 neuvádějí v této oblasti žádná specifika. 

 Ve třetí kapitole je popsána základní charakteristika organizace a ukázku jejího 

výrobního portfolia v České republice. 

 Praktická část nejprve popisuje zásady začlenění stávajících dodavatelů do skupin  

dle jejich konkurenceschopnosti a vlastní útraty organizace u těchto dodavatelů. Na základě 

této klasifikace je teprve přistoupeno k hodnocení výkonnosti dodavatelů. Samotnou analýzou 

a principů hodnocení výkonnosti dodavatelů v organizaci se zabývá pátá kapitola bakalářské 

práce.            

 Jedním z důležitých přístupů k vyšší úrovni vztahů odběratele a dodavatele je vzájemná 

důvěra, naplňování strategie win - win a od toho se odvíjející systematická komunikace 

s cílem zlepšování jakosti [4]. Právě tento chybějící prvek byl jedním z mých návrhů zlepšení 

stávajícího systému v organizaci. Oznámení dodavateli o výsledku hodnocení jeho výkonnosti 

považuji za důležitý krok k rozvoji partnerských vztahů s prohloubením filosofie nestálého 

zlepšování u obou partnerů.         

 Rozvoj dobrého partnerství s dodavateli neznamená jen zefektivnění oboustranných 

nákladů, ale přidává hodnotu konečným zákazníkům a snaze o neustálé zlepšování. 
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