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Abstrakt 
 

Předmětem této bakalářské práce je analýza dodavatelských vztahů se zaměřením na 

hodnocení dodavatelů. Práce popisuje důležitost chápání odběratelsko-dodavatelských vztahů 

jako partnerství, činnosti nákupu, požadavky odběratelů na své dodavatele. Převážná část této 

práce detailněji vysvětluje hodnocení dodavatelů a především analyzuje jednotlivé metody 

hodnocení dodavatelů. Praktický příklad popisuje postup hodnocení dodavatelů ve společnosti 

XYZ. 
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Abstract  

The subject of this thesis is an analysis of supplier relations for the assessment of suppliers. 

This work describes the importance of understanding customer-supplier relationship a 

partnership, the activities of purchase, customer requirements for their suppliers. The main 

part of this work explains valuation of suppliers in detail and especially analyzes various 

methods of evaluation of suppliers. A practical example describes the procedure for 

evaluation of suppliers in the company XYZ.  
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Úvod 

Jako téma bakalářské práce jsem si vybrala Hodnocení dodavatelů na základě exaktních 

metod. Přestože je důležitou součástí programu partnerství s dodavateli, je  mnohými 

společnostmi značně opomíjeno. Jedním ze základních úkolů každého moderního podniku je 

volba těch nejlepších dodavatelů. Tento úkol vychází z primárních cílů podniku, kterými 

jsou úspěšnost na trhu, konkurenceschopnost a flexibilita vůči požadavkům zákazníků. 

Mnohé činnosti, které si firmy dříve zajišťovaly vlastními silami, dnes nakupují od 

dodavatelských firem. Bohužel se často stává, že tito dodavatelé nejsou vždy plně schopni 

dostát svým obchodním závazkům. Pro eliminaci této skutečnosti je výhodné přijmout 

systematický a účinný způsob výběru nejvhodnějších dodavatelů a také jejich průběžnou 

analýzu. 

Hodnocení a následný výběr vhodných dodavatelů  znamená pro společnost jistou výhodu,  

neboť nalézt dodavatele, který dokáže splnit požadavky odběratele je zdlouhavý a náročný 

proces. Chybná volba dodavatele může vést ke ztrátám, které lze jen těžce eliminovat  během 

vlastního nákupního procesu. 

Mnoho společností i dnes hodnotí dodavatele jen na základě cen poskytovaných produktů či 

dob splatnosti jejich dodávek, což nepřináší optimální výsledky. Při samotném procesu 

hodnocení dodavatelů je třeba brát v úvahu mnoho dalších kritérií, které si přiblížíme v této 

práci. Výsledkem může být zjištění, že některá kritéria mají pro odběratele vyšší význam než  

cena. Jestliže se společnosti dopouštějí této chyby a hodnotí své obchodní partnery jen na 

základě cenové nabídky a datumu splatnosti faktur, zřejmě nepůjde o rozvíjení kvalitních a 

dlouhodobých odběratelsko-dodavatelských vztahů. 

Pravidelným prováděním hodnocení dodavatelů si může podnik ověřit, zda spolupráce 

s jednotlivými dodavateli dosahuje požadované úrovně a zda se dodavatel průběžně zlepšuje. 

Výsledky z hodnocení mohou posloužit v argumentaci při vzájemném vyjednávání nebo v 

rozhodnutí o ukončení spolupráce s dodavatelem. 

Při volbě vhodného dodavatele může společnost využit teoretických poznatků nabízejících 

řadu způsobů, metod a návodů, jak vybrat nejvhodnějšího dodavatele. 

Cílem této bakalářské  práce je  analyzovat  současné metody  (možnosti) v oblasti hodnocení 

dodavatelů se zaměřením na exaktní metody.
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1 Partnerství s dodavateli 

Dříve se odběratelsko-dodavatelské vztahy zakládaly na vzájemné nedůvěře, kdy komunikace 

mezi oběma stranami se omezovala jen na projednávání nejnutnějších záležitostí.  

Byla vedena především formálním způsobem a k intenzivnějšímu jednání docházelo až 

v případě neshod v dodávkách či reklamacích. Dodavatelé často využívali svého 

monopolního postavení a na druhé straně odběratelé  tlačili dodavatele do pozice, kdy jim 

bylo předkládáno, že při jakémkoli selhání může skončit jejich spolupráce. Nezřídka jim bylo 

vyhrožováno dalšími konkurujícími podniky, které mají v záloze.  

I dnes se můžeme setkat  s tímto způsobem motivování dodavatelů v mnoha společnostech, 

avšak moderní podniky tento koncept opouštějí a přecházejí od chápání subdodavatelů jako 

outsiderů k jejich vnímání jako partnerů. Partnerství s dodavatelem je vztah mezi odběratelem 

a dodavatelem, který je budován na bázi vzájemné důvěry a přináší hodnotu oběma 

partnerům. Předpokladem vzájemné důvěry je opakovaná schopnost dodavatelů plnit 

požadavky odběratelů. 

Hospodářství prochází neustálými změnami, ať už je to období růstu či recese (turbulence). A 

právě ve chvílích recese jsou neocenitelné dobré vztahy mezi oběma obchodními partnery. 

Získání porozumění v době změny a chaosu pomůže firmám činit správná rozhodnutí a 

posunout vztah s těmi správnými dodavateli na vyšší úroveň. Období recese a turbulence 

netrvají věčně a firmy, které si necení dobrých vztahů s dodavateli, ztratí jejich důvěru a 

jejich spolupráce poklesne. 

Definice partnerství 

„Partnerství je speciální obchodní vztah založený na vzájemné důvěře, otevřenosti, sdílení 

rizik a sdílení zisků, který (zúčastněným stranám) přináší konkurenční výhodu a jehož 

výsledkem je vyšší podnikatelský výkon, než by byly zúčastněné podniky schopny dosáhnout 

jednotlivě.“[6] 

„Zatímco tradiční pojetí nákupu sleduje kvalitu dodávek, partnerství s dodavateli preferuje 

kvalitu vzájemných vztahů. Protože kvalitní vztahy jsou považovány za výchozí předpoklad 

kvality dodávek!“[1] 

Základní koncepce řízení organizací, tedy normy ČSN EN ISO 9000:2000 a TQM (v Evropě 

využívaný EFQM Model Excelence) kladou více či méně důraz na dobré partnerské vztahy, 
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které mají také zahrnuté ve svých osmi principech, ze kterých vycházejí. Jak velký tento 

důraz je, si ukážeme  v následujících charakteristikách. 

1.1 Normy ČSN EN ISO ř.9000 

Normy ČSN EN ISO ř.9000 (základy, zásady, slovník) kromě vysvětlení pojmů obsahují osm 

zásad managementu jakosti, přičemž jedna z nich je  pojmenovaná „vzájemně prospěšné 

dodavatelské vztahy“ a je definována takto: „Organizace a její dodavatelé jsou vzájemně 

závislí a vzájemně prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet hodnotu.“[4] Tato 

charakteristika vychází ze vzájemných odběratelsko-dodavatelských vztahů, přestože se 

nezmiňuje o partnerství, lze ji považovat za základnu rozvoje partnerství s dodavateli. 

Norma ČSN EN ISO 9001 Systému managementu jakosti (požadavky) se o partnerství 

s dodavateli vůbec nezmiňuje. Jen v článku 7.4.1 této normy, který je uveden v příloze číslo 

1, jsou vymezeny základní povinnosti společností při procesu nakupování. Větší důraz na 

partnerství s dodavateli klade norma ČSN EN ISO 9004, která obsahuje článek 6.6 

pojmenovaný „Dodavatelé a partnerství“[7], ten je také součástí přílohy číslo 1. 

Při srovnání interpretací těchto dvou norem je jisté, že norma ČSN EN ISO 9004 se lépe staví 

k partnerství s dodavateli a přesto je mnoha společnostmi přehlížena, podle Nenadála [1] asi 

proto, že podle normy ČSN EN ISO 9004 se nevydávají žádné certifikáty. 

1.2 EFQM Model Excelence 

Stejně jako standardy řady ISO 9000:2000 vychází z osmi základních principů, tak i  EFQM 

Model Excelence staví na obdobných principech. Tak jak normy ISO řady 9000:2000 

obsahují princip „Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy“, tak v EFQM Modelu Excelence 

jde o „Rozvoj partnerství“. 

Zásada rozvoje partnerství je založena na tvrzení, že excelence organizací je i rozvojem a 

udržováním partnerství, jež přidává hodnotu. Excelentní organizace hledají, rozvíjejí a udržují 

důvěryhodné vztahy s různými partnery s cílem zajistit vzájemný úspěch. Organizace 

vyhledávají a rozvíjejí partnerské vztahy s jinými organizacemi. Toto partnerství pak 

umožňuje odevzdávat zainteresovaným stranám skutečnou hodnotu. Partnerství může být 

rozvíjeno se zákazníky, společností, dodavateli nebo i s konkurencí, když je postaveno na 

vzájemně výhodném vztahu. Partneři spolupracují při dosahování společných cílů, 

podporujíce se navzájem sdílením zkušeností, zdrojů a znalostí, a vytvářejí trvalé vztahy 

založené na vzájemné důvěře, respektu a otevřenosti [8]. 
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2 Nákupní marketing 

Nákup představuje soubor činností, jejichž cílem je zabezpečení výrobní, obchodní a jiné 

činnosti organizace požadovaným sortimentem výrobků, polotovarů, surovin, energií, obalů 

aj. a služeb v požadované kvalitě, v požadovaný čas, na požadované místo při ekonomických 

nákladech.[2] 

V současné době není nákup ve větších společnostech záležitostí jen jednoho člověka – 

nákupčího, ale je zabezpečován útvarem nákupu. Nejde jen o pasivní opatřování v rámci 

vzniklých potřeb, ale jde o aktivní nákup, který se podílí na volbě materiálu v přípravné fázi 

výroby, substitučních materiálů, ale také na zajišťování kompletního materiálového servisu 

pro své interní odběratele. 

Úkoly nákupu lze shrnout takto:[16] 

- ujasnění potřeb, 

- stanovení velikosti a termínů potřeby, 

- hledání dodavatelů, 

- volba dodavatele, 

- tvorba objednávky, 

- kontrola a zúčtování dodávky, 

- skladování,  

- vyskladnění, 

- sledování spotřeb. 

Nyní se snaží podniky uplatňovat marketingové přístupy, metody a techniky v oblasti nákupu 

počínaje stanovením nákupní strategie a nákupních cílů, výzkumem dodavatelského trhu, 

rozhodováním o optimálním dodavateli, režimu a podmínkách dodávek (cenových, dodacích,  

platebních, logistických atd.), o tvorbě zásob atd. Jednotlivé fáze nákupního procesu jsou 

znázorněny na obrázku 2.1. 

Hodnocení 

dodavatele
Poptávka

Poznání potřeb
a hodnocení nabídky

s dodavatelem
Volba nákupních Analýza a volba

cílů a strategie dodavatele

Analýza a volba
Situační analýza

nákupního trhu

Jednání 

  

Obr. 2.1 Model nákupního marketingu [16] 
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2.1 Optimalizace počtu dodavatelů 

Nákupci se mají zbavovat dodavatelů, kteří jsou neschopní, drazí a jejichž dodávky přitom 

mají nízkou kvalitu.[9]  

Dříve nákupci nakupovali produkty od mnoha dodavatelů, které hodnotili především podle 

ceny, současným trendem je mít „co nejméně, co nejlepších dodavatelů“[13].  

Součástí plánování nákupu je nejen výběr spolehlivých dodavatelů, ale i určení počtu 

dodavatelských firem. Pokud podnik kryje svou spotřebu jen u jednoho dodavatele (nebo u 

velmi malého počtu dodavatelů), má to tu výhodu, že dodavatel se může dostat do jisté 

závislosti na svém „velkozákazníkovi“ a musí mu udělat dalekosáhlé cenové ústupky a 

přistoupit na zvláštní přání ve vztahu k úpravě materiálu nebo zboží, doby splatnosti a 

dodacích lhůt. Pro podnik však taková nákupní politika skrývá nebezpečí, kterému se může 

vyhnout rozdělením spotřeby na několik dodavatelských firem. Při náhlém výpadku jednoho 

dodavatele může být udržena vlastní výrobní, popř. expediční pohotovost, poněvadž jeho 

poměrně malý podíl na dodávkách mohou převzít jiní dodavatelé. Tím sice podnik ztrácí své 

silné postavení na trhu jako velkozákazník, staví však své plánování nákupu na širší a tím 

také jistější základně. Při výběru nejvýhodnějšího počtu dodavatelů musí být tyto výhody a 

nevýhody proti sobě postaveny a zváženy [14]. 

Často firmy udržují vztahy se špatnými dodavateli a to může mít negativní dopad na 

postavení odběratele na trhu, a to ve třech základních oblastech [2]: 

- kvality výstupní produkce, 

- nákladovosti, 

- aspektů dodávek zákazníkovi (úrovně zákaznických služeb). 

Společnosti si musí uvědomit, že práce s dodavateli představuje pro ně značné náklady 

(úřední korespondence, posílání faktur, objednávek, reklamace a vrácení zásilek atd.), proto 

je nutné vytvořit seznam kvalifikovaných dodavatelů a spolupracovat pouze s těmito 

vybranými dodavateli. Je jisté, že může dojít z jakéhokoli důvodu k ukončení spolupráce 

s vybraným dodavatelem, v takovém případě musíme vybrat na základě výsledků hodnocení 

nového dodavatele. Takovým situacím můžeme předejít lepším výběrem dodavatele. 

3 Požadavky na dodavatele 

Společnosti před hledáním potenciálních dodavatelů musí stanovit požadavky na dodavatele i 

dodávky. Tuto činnost nelze podceňovat, není to záležitost jednoho člověka, který na základě 
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podkladů různých útvarů společnosti sestaví seznam požadavků, kterým ani v podstatě 

nerozumí, ale mělo by jít o týmovou práci, jejímž výsledkem bude přesná specifikace 

požadavků na dodavatele i dodávky. Důraz musí být kladen na přesné definování těchto 

požadavků, aby nevznikaly nejasnosti při jejich plnění. Pokud by byly požadavky 

nesrozumitelné, nejasné musela by se vést zbytečná jednání mezi oběma obchodními 

partnery, mohlo by dojít k neshodám v dodávkách a k jiným negativním dopadům, které by 

mohly narušit vzájemné dodavatelsko-odběratelské vztahy (partnerství). 

Norma ČSN EN ISO 9000 [4] definuje požadavky na dodávky jako „potřeby nebo očekávání, 

které jsou stanoveny odběratelem, obecně se předpokládají nebo jsou závazné“. 

3.1 Dělení požadavků 

Podle Nenadála [1] lze celkové požadavky odběratele sloučit do tří skupin: 

1. požadavky na vlastní dodávané produkty; 

2. požadavky na procesy a systémy managementu u dodavatele; 

3. požadavky na další služby a činnosti spojené s dodávkami. 

Požadavky na vlastní dodávané produkty  

Konkretizace požadavků na dodávané produkty se bude lišit podle jejich druhu. Co 

nejjasnější požadavky je třeba stanovit na jednoduché prvky – součástky atd., ty jsou často 

dány normami a nejméně konkrétní požadavky lze stanovit na komerčně nabízené či veřejně 

prospěšné služby. Mezi požadavky na dodávané produkty by měly například patřit: 

- úplná nomenklatura a hodnoty znaků jakosti (pokud možno měřitelných), 

- časové období platnosti hodnot znaků jakosti, 

- stanovené postupy a jednotky měření a testování produktů, 

- volba vhodného modulu posuzování shody (např. u dodávek z regulované sféry), 

- definovaná kritéria přijatelnosti dodávek, 

- termíny dodání, dodávané množství, 

- požadavky na identifikaci a zpětnou sledovatelnost dodávek, 

- očekávané maximální náklady vztahující se k dodávce apod. [1] 

Požadavky na procesy a systémy managementu u dodavatele 

- požadavky na systémy managementu jakosti, environmentálního managementu,  

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- požadavky na způsobilost procesů u dodavatelů, 
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- způsoby zabezpečování jakosti u subdodavatelů (tedy organizací, od kterých nakupují 

dodavatelé), 

- druhy přejímacích plánů, pokud se jako forma ověřování shody uplatňuje statistická 

přejímka, 

- odpovědnosti za jednotlivé činnosti zabezpečování jakosti dodávek, 

- způsoby komunikace s dodavateli, včetně komunikace o změnách a úpravách obchodních 

smluv, 

- požadavky na rozsah spolupráce v průběhu plnění obchodní smlouvy atd. [1] 

Požadavky na další služby a činnosti spojené s dodávkami 

- odkazy na další nadřazenou legislativu, 

- rozsah povinně vedených a udržovaných záznamů, včetně doby uchovávání těchto 

záznamů, 

- požadavky na obaly, způsob přepravy a skladování, 

- požadavky na certifikáty třetí stranou apod. [1] 

Ve skutečnosti jde převážně o kombinaci těchto požadavků. Může jich být mnohem více a 

mohou se  také různit, některým společnostem jde mimo těchto základních požadavků 

týkajících se výrobků a dodavatele také o jiné aspekty, příkladem může být společnost 

Gazelle, která vytvořila etický kodex. Tímto kodexem se řídí nejen společnost Gazelle, ale 

vyžaduje to i po svých dodavatelích (blíže příloha číslo 2).  

4 Hodnocení dodavatelů 

Podle Tomka v [9] je hodnocení dodavatelů jednou z nejdůležitějších činností každého 

nákupce či manažera nákupu. Mnoho společností provádí tuto činnost jen jako formalitu pro 

získání certifikátu, přestože samotné výsledky z hodnocení nevyužívají. Naopak jsou 

podniky, které  mají propracované metody hodnocení a na základě jejich výstupů skutečně 

spolupracují jen s těmi dodavateli, kteří nejvíce splňují požadavky společnosti. 

Hodnocení dodavatele odběratelem patří v životním cyklu dodavatelsko-odběratelských 

vztahů do předpřípravné fáze, kdy ještě nedošlo k navázání obchodních vztahů. Hlavním 

cílem je vzájemné poznání obou zúčastněných stran, pochopení jejich fungování, dosažení 

vzájemné důvěry v komunikaci, k dalšímu rozvoji vztahů, popřípadě jejich přerušení, což je 

nejjednodušší právě v této etapě, neboť neexistují vzájemné závazky společností.  

V rámci předpřípravné fáze hodnotí odběratel dodavatele na základě: 
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- zkušeností z jiných dodavatelsko-odběratelských vztahů, 

- hypotézy o budoucím vývoji (co přinese dodavatel z hlediska dlouhodobého a 

krátkodobého), 

- diferencí dodavatele (tyto se projevují např. ve formě používaných pracovních metod, 

stylu řízení, rozdílů v použité technologií). Zjišťování těchto rozdílů umožňuje odběrateli 

formulovat hypotézu o možnostech spolupráce s dodavateli v podmínkách určité 

atmosféry. [12] 

Hodnocení a výběr dodavatelů je výrazně preventivní soubor činností, jejichž smyslem je 

ještě před uzavřením obchodního kontraktu vybrat z mnoha potenciálních dodavatelů jednoho 

nebo několik, kteří budou vyhovovat odběratelem zvoleným a objektivním kritériím.[1] 

Hodnocení dodavatelů není  jednorázová aktivita - probíhá nepřetržitě, ať už z důvodu 

hodnocení nových potenciálních dodavatelů (před uzavřením smlouvy) či výkonnosti 

stávajících dodavatelů. Tato nepřetržitost je znázorněna na obrázku číslo 4.1. Odběratelé si 

vytvářejí rozsáhlou databázi možných dodavatelů, z nichž pomocí různých metod vybírají 

dodavatelé k podrobnějšímu posouzení. Výstupem z procesu hodnocení a výběru dodavatelů 

jsou ty společnosti, se kterými odběratelé uzavírají smlouvy na konkrétní dodávky. Plnění 

kontraktu podrobují odběratelé hodnocení výkonnosti dodavatelů, jehož výstupem jsou 

podklady pro rozhodování o pokračování spolupráce, o modifikaci či o úplném zrušení 

obchodních vztahů.  
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Obr. 4.1 Nepřetržitost procesů hodnocení a výběru dodavatelů [1] 

4.1 Zdroje informací pro hodnocení dodavatelů 

Před samotným procesem hodnocení musí každý odběratel získat co nejpřesnější požadované 

informace o dodavatelích, jejich managementech, pověsti, ekonomické a technické situaci, či 

kapacitních možnostech, dále údaje o produktech (jakost, spolehlivost, funkčnost), o cenách a 

kontraktačních podmínkách (dodacích, platebních), o službách poskytovaných dodavateli a 

také o logistických podmínkách (balení, doprava, manipulace). Dále jsou to informace o 

ochotě a způsobu řešení vzniklých rozporů, spolehlivosti dodavatelů atd.  

Tyto informace lze získat z těchto zdrojů:[11,12]  

- evidence o výkonech dodavatelů, se kterými firma již obchodovala (evidence dodávek, 

      fakturace, operativní evidence nákupu), 

- osobní kontakty (známí, kolegové – nákupčí jiných podniků), 

- Internet, 

- zkušenosti jiných odběratelů, zprostředkovatelů, ze struktury jejich zákazníků, 

- dotazníkové akce provedené u potenciálních dodavatelů, 

- posouzení dodavatele v „reálu“ přímo na místě, 

- výsledky auditu dodavatele, z výročních zpráv a jejich vývoje, 

- podle vývoje podílu dodavatele na trhu, 

- odborné komory, 

- odborné časopisy, regionální firemní katalogy, výzkumné zprávy a testy, 

- poradenské firmy, 

- výstavy a veletrhy, 

- zprávy z obchodních jednání, obchodních cest, údaje obchodních přátel, 

- inzeráty a reklama dodavatele (brožury, katalogy, prospekty), 

- marketingové nákupní zpravodajství atd. 

Je vhodné, aby si odběratelé prověřili informace z více zdrojů, nemohou se spoléhat pouze na 

jeden, neboť informace z některých zdrojů můžou být zkreslené (například reference od 

odběratelů jsou zcela subjektivní), né zcela pravdivé či úplné (Internet). 

Informace je třeba neustále aktualizovat, neboť tak jak se mění požadavky odběratelů, tak se 

mění i nabídka dodavatelských společností (rozšiřování sortimentu, inovace, nové služby 

k dodávkám, nové technologie, ceny atd.). 
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Také je vhodné udržovat informace o konkurentech vybraného dodavatele a to pro případ 

selhání toho současného. Je dobré využívat služeb i jiných dodavatelů, aby věděli, že jsou 

„stále ve hře“ a tím je motivovat ke zlepšení svých výkonů s vědomím intenzivnější budoucí 

spolupráce či nahrazení hlavního dodavatele. 

4.2 Rozdělení hodnocení dodavatelů 

Hodnocení můžeme rozdělit do tří základní fází. Ty  jsou znázorněny vývojovým diagramem 

v příloze číslo 3:[1]  

1. předběžné hodnocení dodavatelů, 

2. hodnocení potenciální způsobilosti dodavatelů, 

3. hodnocení dodavatelů podle dalších kritérií. 

4.2.1 Předběžné hodnocení dodavatelů 

Jde o „kvalifikační kolo“[1] hodnocení a výběru dodavatelů, kdy společnosti si na základě 

určitých znaků vybírají své potenciální dodavatele do dalšího kola hodnocení. V tomto kole 

se může hodnotit podle:[1] 

- prvních vzorků dodávek – odběratelé, na základě zaslaných požadavků, si můžou vyžádat 

vzorky produktů nebo sami dodavatelé jim je můžou nabídnout k posouzení. Dobré výsledky 

shody vzorků s požadavky mohou posunout dodavatele do užšího výběru.  

- posouzení vyzrálosti systému managementu – to je poměrně složitý úkol pro odběratelé, 

proto jej řeší například metodou sebehodnocení dodavatelských společností, kdy jim 

odběratelé zasílají dotazníky, na které by měli dodavatelé pravdivě odpovídat. Okruhy 

hodnotících otázek si odběratelé vybírají sami podle důležitosti, můžou to být otázky z oblasti 

jakosti, cen, přístupu k životnímu prostředí, výzkumu a vývoje, dodávání atd. 

- analýza referencí jiných odběratelů – odběratelé si mohou zjistit jaké zkušenosti mají jiné 

odběratelské firmy s posuzovaným dodavatelem. Společnosti by neměly vybírat dodavatele 

jen na základě takovýchto informací – nejsou objektivní, ale v případě negativní reference od 

více firem je nutné reagovat, například vést jednání s jinými  dodavateli. 

4.2.2 Hodnocení potenciální způsobilosti dodavatelů 

U společností, které prošly hrubým sítem předběžného hodnocení, je nutné posuzovat další 

hledisko a to jeho budoucí a dlouhodobý potenciál. Proces hodnocení a následného výběru 

dodavatele je dost finančně, ale i časově náročný, proto je nutné klást důraz na dlouhodobou 



13 

 

způsobilost (životaschopnost) plnit požadavky odběratele. Toto kritérium lze zjistit auditem 

(prověřováním) systému managementu přímo u posuzovaných dodavatelů. Normou ČSN EN 

ISO 9000 je audit definován jako „systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro 

získání důkazu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna 

kritéria“[4]. Na základě výsledků auditu může odběratel určit, zda společnost splnila či nikoli 

jejich požadavky podle tzv. kritérií auditu (soubor požadavků, které si odběratelé stanoví 

sami ve svých dokumentovaných postupech nebo jsou stanoveny obecně respektovanými 

normami – ČSN EN ISO 9001 aj.). Tato kritéria musí být dodavateli sdělena ještě před 

samotným auditem, aby se mohl na ně včas připravit. Odběratelé musí vytvářet 

dokumentované postupy pro plánování, realizaci a vyhodnocování auditů systémů 

managementu u potenciálních dodavatelů. Výsledky těchto auditů jsou sdělovány jak 

dodavatelům, tak i určeným zaměstnancům odběratele, ty mohou znít například podle normy 

ČSN EN ISO 19011 takto [1]: 

a) schválení hodnoceného dodavatele a jeho zařazení do seznamu dodavatelů, 

b) podmíněného schválení dodavatele, kdy odběratel sdělí potenciálnímu dodavateli, že s ním    

bude počítat pouze za podmínek realizace nutných opatření k odstranění zjištěných neshod, 

c) oznámení o tom, že potenciální dodavatel nesplnil požadavky odběratele, a že tedy 

odběratel ani do budoucnosti nepočítá, že by s ním navázal obchodní kontakty. 

4.2.3 Hodnocení potenciálních dodavatelů podle dalších kritérií 

V zájmu každého odběratele je vybrat ty nejlepší dodavatele pro další společnou, 

dlouhodobou a kvalitní spolupráci. Je nutné stanovit vhodná kritéria, která musí dodavatel 

splňovat, pokud tomu tak není, je třeba vybrat jiného. Využívaných kritérií je v praxi  mnoho 

a je jen na odběrateli, která si zvolí. Výčet nejčastěji uvažovaných kritérií je následně uveden 

v samostatné 5. kapitole této práce. 

Někteří dodavatelé nemusí procházet všemi fázemi hodnocení a to s ohledem na typ 

dodávaných výrobků nebo také z důvodu omezeného množství dodavatelů požadovaného 

výrobku (může se stát, že výrobek nabízí jen jedna společnost). Druhy výrobků můžeme 

členit podle důležitosti do dvou základních skupin [2]: 

Skupina I – tvoří položky, jejichž nedostatek přímo ohrožuje nebo zcela znemožňuje 

realizaci plánu a znamená vysoké ztráty na tržbách (základní suroviny a materiály), 

Skupina II – tvoří položky, jejichž nedostatek neohrožuje významně hlavní činnosti firmy 

(režijní materiál, kancelářské potřeby). 
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Takovýchto členění je mnoho, je jisté, že třeba i kancelářské potřeby představují pro podnik 

značné náklady, ale firma se nezhroutí v případě poruchy dodávek takového materiálu a jistě 

nebude problém zajistit  nového dodavatele. 

4.3 Význam hodnocení dodavatelů 

Dodavatel a jím dodávané komponenty rozhodují o úspěšnosti podniku – odběratele na 

trhu.[12] Hodnocení a následný výběr dodavatelů patří mezi primární nákupní činnosti, které 

ovlivňují schopnost podniku dosahovat svých cílů. Je nutné vybrat takového dodavatele, který 

svou filozofií odpovídá filozofii podniku odběratele. 

Důvodů, proč hodnotit a vybírat své dodavatele, je mnoho. Tyto činnosti například [1] 

a) umožňují poznat, kteří z potenciálních dodavatelů budou schopni přispívat k naplňování   

politiky a strategie odběratelské organizace, 

b) identifikují dlouhodobou schopnost dodavatelů plnit požadavky odběratelů, 

c) přispívají k snižování nákladů obou obchodních partnerů, 

d) podporují oboustranně efektivní spolupráci, 

e) jsou účinnou formou učení, která partnerům umožňuje poznat dobrou i špatnou praxi. 

5 Kritéria hodnocení dodavatelů 

Důležitým krokem při přípravě rozhodnutí o dodavatelích je volba vhodných kritérií, která si 

každá společnost musí stanovit sama. Každý z účastníků by měl kritéria hodnocení znát ještě 

před vypsání případného výběrového řízení. 

Kritéria lze rozdělit na dvě skupiny:[12]  

- absolutní, která musí každý z potenciálních dodavatelů splnit, 

- relativní, jejichž nabízené hodnoty jsou podkladem pro vlastní výběr dodavatelů. 

Stejné kritérium může být v jedné fázi rozhodování o nákupu absolutní, v jiné relativní. Při 

prvé redukci množiny dodavatelů může např. zákazník stanovit maximální cenu nabízeného 

výrobku jako nepřekročitelnou a dodavatelé nabízející vyšší cenu tak mohou být vyloučeni. 

V dalším výběru může být cena jedním z výběrových (relativních) kritérií.[12] 

Členění kritérií může být mnoho, Tomek [9] je uspořádal do tří skupin: 

- kritéria týkající se výrobků a služeb k nim, 

- kritéria týkající se ceny a kontraktačních podmínek (dodacích, platebních), 
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- kritéria týkající se dodavatele, jeho image, goodwillu a jeho chování při jednání a      

realizaci dodávek (plnění smlouvy).   

Dle mého názoru je dostatečné členění kritérií na: 

- kritéria potenciálních dodavatelů, 

- kritéria stávajících dodavatelů (hodnocení výkonnosti dodavatelů).  

Mnohá kritéria se týkají obou skupin, jako je: 

1. Kvalita – patří mezi nejvýznamnější kritéria, je třeba získat informace o systému řízení 

kvality, zda je nositelem norem ISO aj. U stávajících dodavatelů lze kvalitu kvantifikovat 

ukazateli jako je: 

- procentuální podíl vadných dílů z celkového dodaného množství, 

- procentuální podíl nevyhovujících vzorků při statistické kontrole jakosti. 

2. Cena, slevy, přirážky, očekávaný vývoj ceny, platební podmínky. Odběratele by měla 

zajímat především zaručená cena na příjmu zboží, kterou lze stanovit například takto [16]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Finanční situace dodavatele, inovační schopnosti (vývoj a výzkum), úroveň         

komunikace 

4.  Logistické služby: 

- vzdálenost dodavatele, 

- dodací lhůty (doba od vystavení objednávky až po dodání produktů na sklad), 

- schopnost zabezpečovat JiT dodávky, 

- způsob balení výrobků, 

základní nákupní cena 

+ přirážka za menší množství 

- rabat 

- bonus 

= čistá nákupní cena 

+ dopravné, dovozné 

+ náklady na balení a za vracení obalů 

+ náklady na pojištění 

+ náklady za příslušenství, model 

- dobropisy za vrácené obaly 

+ celní poplatky, dovozní výdaje 

= zaručená cena na příjmu zboží firmy 
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- rozsah dodatečných služeb poskytovaných dodavatelem. 

5. Výrobní možnosti dodavatele – podávají informace o jeho spolehlivosti a ty získáme   

z údajů: 

- o počtu výrobních jednotek, 

- o úrovni řízení výroby, 

- o stavu výrobního zařízení a systému jeho údržby. 

Mezi kritéria pro hodnocení stávajících dodavatelů patří: 

- dodržení druhu a množství výrobku (kompletnost dodávek), 

- termíny dodání, 

- balení dodávaných produktů, 

- schopnost rychlé reakce na mimořádné objednávky, 

- přístup dodavatele k řešení reklamací, 

- výskyt vad, jejich množství a závažnost, 

- postoj ke kupujícím, vstřícnost, vůle dohodnout se o změnách kontraktů aj. 

Informace o výkonnosti stávajících dodavatelů pro jejich hodnocení získáváme především 

z údajů o již provedených dodávkách z vlastní informační báze a od vnitropodnikových 

spotřebitelů. 

Hodnocení dodavatelů lze uskutečnit také podle toho, jak byla dodavatelem splněna 

očekávání, která si odběratel při volbě kladl. Jde například o[9]: 

 možnost získání diskontu za větší množství odebraného zboží, 

 ochotu dodavatele dodat podle potřeby i velmi malá množství výrobků, 

 poskytování rabatu za celkový objem nákupu za určité období, např. za jeden rok, 

 požadování jen přiměřené provize za uskutečnění mimořádně rychlé dodávky, 

 ochotu dohodnout se na časovém plánu dodávek s přijatelnou přesností a na dostatečně 

dlouhé období, 

 předávání včasných informací o uskutečňovaných změnách výrobků a služeb, 

 garantování potřebné technické podpory i poskytnutí případné rychlé pomoci v případě 

vzniku problému, 

 možnost realizovat nepříliš složité procedury při předkládání objednávek a její 

administrativní pružnost, 

 operativnost při informování a okamžitém projednávání nebezpečí neplnění smlouvy, 

nezbytných změn v dodávkách či při ohrožení termínu dodávek, 
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 informování o celém sortimentu produkovaných výrobků a poskytovaných služeb 

dodavatele, pro případ vzniku nových potřeb v budoucnosti, 

 poskytování vhodných platebních podmínek a jasné předběžné informace o nich, 

 pružný a seriózní přístup k případným reklamacím a ochotu spolupracovat při 

odstraňování chronických vad výrobků a služeb, 

 ochotu přistoupit na výjimečné platební podmínky v případě vzniku platební 

neschopnosti,  

 zjevné úsilí o dlouhodobou spolupráci, které se projevuje i dodržováním základních 

principů obchodní etiky ve všech fázích nákupního procesu. 

5.1 Klasifikace kritérií 

Pro následující kapitolu „Metody hodnocení dodavatelů“ dělíme kritéria [19]: 

- dle povahy 

• maximalizační – nejlepší hodnoty mají nejvyšší hodnoty  

• minimalizační – nejlepší hodnoty mají nejnižší hodnoty  

- dle kvantifikovatelnosti 

• kvantitativní – objektivně měřitelné údaje (výše měsíčního platu atd.) 

• kvalitativní – nelze objektivně měřit, varianty jsou hodnoceny slovně, proto je nutné užít 

k převedení slovního hodnocení různé bodovací stupnice či relativní hodnocení variant 

(možnost dalšího odborného růstu) 

Vhodné je před hodnocením převést všechna kritéria na jeden typ. 

6 Metody hodnocení dodavatelů 

Existuje několik způsobů, jak hodnotit a vybrat optimálního dodavatele, včetně ověřování 

stavu vyzrálosti systému managementu u dodavatele, analýzy zkušeností jiných partnerů 

s potenciálním dodavatelem apod. Informačním vstupem jsou zejména definované požadavky 

na dodávky, záznamy o hodnocení výkonnosti tohoto dodavatele v minulosti, reference jiných 

odběratelů atd. Výstupem je rozhodnutí o tom, zda s daným dodavatelem bude, resp. nebude 

navázán obchodní vztah, případně vymezení podmínek, které ještě bude muset dodavatel 

splnit k tomu, aby byl uznán za způsobilého partnera. Tyto podmínky mohou mít charakter 

námětů k činnostem společného plánování s dodavateli. [1] 

 

V praxi lze použít celou řadu hodnotících metod, neexistuje však „nejlepší“ metoda, která by 
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se hodila pro všechny organizace, je jen na nich, kterou z nich si vyberou a uvedou do praxe. 

Aby se zvýšila objektivnost procesu hodnocení,  měl by podnik vždy používat konsistentní 

metody. [15]  

Mezi základní metody hodnocení dodavatelů patří: 

Prosté srovnání předností a nevýhod 

Metoda bodového hodnocení 

Prosté hodnocení podle hodnot 

Pořadí kritérií podle důležitosti: Průměrné pořadí kritérií 

                                                    Fullerův trojúhelník 

                                                    Alokace 100 bodů 

Váhové hodnocení: Metoda pořadí 

                                Fullerova metoda 

                                Bodovací metoda 

                                Saatyho metoda 

Scoring model 

6.1 Prosté srovnání předností a nevýhod 

Tato metoda poskytuje pouze hrubou představu o výhodnosti možných dodavatelů pomocí 

srovnávání jejich předností a nevýhod dle zvolených kritérií. K tomu se využívá tabulka 

s výčtem posuzovaných kritérií, kdy přednosti se značí znaménkem + nebo číslem 1 a 

nevýhody – nebo 0, daný postup je znázorněn v tabulce 6.1 Při posuzování jednotlivých 

nabídek těchto dodavatelů ukazuje jejich slabší místa, která je možno během dalšího jednání 

odstranit.  

Kritérium Dodavatel 

D1 D2 D3 

Jakost 1 0 1 

Termíny dodávek 0 0 1 

Služby (servis) 1 1 0 

Cena 1 1 0 

Technické kompetence 0 0 1 

Celkem výhod 3 2 3 

Tabulka 6.1 Srovnání předností a nevýhod 
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6.2 Metoda bodového hodnocení dodavatelů 

Tato metoda poskytuje kvalitnější podklad pro výběr dodavatele. Předností bodového 

hodnocení je převod hodnot kvantitativních i kvalitativních kritérií na sčitatelnou veličinu. 

Oproti předcházející metodě, kde šlo o rychlý orientační přehled předností a nevýhod, se 

jedná o jemnější rozlišení hodnot jednotlivých kritérií s využitím bodové stupnice, která může 

být například ve tvaru [2]: 

Ukazatel nevyhovuje e vyhovuje málo vyhovuje částečně vyhovuje plně 

Počet bodů 1  2 3 4 

Nebo také v tomto tvaru [18]: 

Úroveň 

ukazatelů 
velmi dobrá dobrá neutrální přijatelná špatná 

Počet bodů 5 4 3 2 1 

 

Použité bodové stupnice mají lineární růst. Pokud chceme více postihnout přednosti 

jednotlivých variant výběru, jsou doporučovány stupnice s větším rozpětím, např. 1 2 4 7 

nebo 1 5 9 13 [2]. 

Ještě před samotným přiřazováním bodů daným kritériím je třeba určit rozmezí přijatelnosti 

těchto kritérií. Příkladem může být tabulka 6.2 [18]: 

     5 bodů 

velmi dobrá 

4 body 

dobrá 

3 body 

neutrální 

2 body 

přijatelná 

1 bod 

špatná 

Jakost špičková přesahuje 

minimální  

požadavky 

odpovídá 

minimálním  

požadavkům 

leží částečně 

těsně pod 

minimálními 

požadavky 

neodpovídá 

v žádném 

případě 

minimálním 

požadavkům 

Cena více než  

5 % 

pod průměr- 

nou cenou 

až do 5 % 

pod průměr- 

nou cenou 

odpovídá prů- 

měrné ceně 

až do 5 % nad 

průměrnou 

cenou 

více než 5 % 

nad průměr- 

nou cenou 

Lhůta více než 10 

% pod 

průměrnými 

dodacími 

lhůtami 

až do 10 % 

pod průměr- 

nými dodací- 

mi lhůtami 

 

odpovídá prů- 

měrným 

dodacím 

lhůtám 

 

až do 10 % 

nad průměr- 

nými dodací- 

mi lhůtami 

více než  

10 % 

nad průměr-

nými 

dodacími 

lhůtami 

Tabulka 6.2 Bodové hodnocení dodavatelů 
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Celkové bodové ocenění každého dodavatele získáme sečtením všech kriteriálních hodnot. 

6.3 Prosté hodnocení podle hodnot 

U této metody se pracuje s procentuálním vyjádřením údajů. K přepočtu údajů se používá 

reciproční index (RI) nebo také relativní hodnota kritérií – je to přepočítaná hodnota daného 

kritéria tak, aby bylo ve vzájemném vztahu s ostatními sledovanými kritérii [10]. 

Postup výpočtu je takový, že nejlepší hodnotu sledovaného kritéria položíme rovnu 100 a 

ostatní vyjádříme poměrem: 

nejlepší hodnota kritéria x 100 / hodnota kritéria [2] 

U kvalitativních kritérií musí výslednou hodnotu odborným odhadem určit specialista. [2] 

Postup této metody je znázorněn v tabulce 6.4 na základě údajů z tabulky 6.3. 

Kritérium 
Dodavatel 

D1 D2 D3 

K1 – pořizovací náklady 2,5 2,8 3,2 

K2 – provozní náklady 4 300 6 400 6 400 

K3 – dodací lhůta 23 16 17 

K4 – produktivita práce 67 800 54 000 76 000 

K5 – obtížnost obsluhy vyšší průměrná nízká 

Tabulka 6.3 Základní údaje o vybraných nabídkách dodavatelů [2] 

Kritérium 
Dodavatel 

D1 D2 D3 

K1 100 89,3 78,1 

K2 100 67,2 67,2 

K3 69,6 100 94,1 

K4 89,2 71 100 

K5 30 60 100 

Celkem 388,8 387,5 439,4 

Tabulka 6.4 Prosté hodnocení podle hodnot [2] 

Po sečtení výsledných hodnot všech kritérií těchto tří dodavatelů získáme nejlepší nabídku 

toho dodavatele, jehož výsledná hodnota je nejvyšší – v našem případě je to nabídka 

dodavatele D3. 
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Pro větší názornost lze výsledky srovnání vyjádřit pomocí hvězdicového grafu 6.1. 
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Obrázek 6.1 Grafické znázornění relativního hodnocení dodavatelů [2] 

6.4 Pořadí kritérií podle jejich důležitosti  

- posloupnost kritérií od nejdůležitějšího po nejméně důležité 

Pokud je významnost jednotlivých ukazatelů pro rozhodování stejná, používají se 

předcházející postupy. V případech, kdy se důležitost kritérií liší, je třeba určit jejich pořadí. 

6.4.1 Průměrné pořadí kritérií 

 Pro určení pořadí kritérií je třeba sestavit tým odborníků a ti subjektivně posuzují důležitost 

jednotlivých kritérií. V případě rozdílných názorů se využívá průměrné pořadí kritérií. Postup 

je znázorněn v tabulce 6.5, ve které jsou hodnocena 3 kritéria (K1, K2, K3) čtyřmi odborníky: 

 Hodnotitel 1 Hodnotitel 2 Hodnotitel 3 Hodnotitel 4 Prům. pořadí 

K1 2 1 3 2 2 

K2 1 2 1 1 1,25 
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K3 3 3 2 3 2,75 

Tabulka 6.5 Výsledky hodnocení pořadí důležitosti kritérií 

Výsledkem je toto pořadí důležitosti: K2     K1     K3 

Dle maximalizační klasifikace dodavatelů přiřazujeme body následovně: 

Kritérium K2 K1 K3 

Bodové hodnocení 

jednotlivých kritérií 

3 2 1 

Tento způsob seřazení kritérií podle jejich významnosti je využíván v případech, kdy 

odběratelé hodnotí malý počet kritérií.  

6.4.2 Fullerův trojúhelník (trojúhelník párů) 

Fullerův trojúhelník se využívá v případech, kdy se posuzuje větší množství kritérií. Princip 

je takový, že vždy porovnáváme dvě kritéria a z nich vybereme to důležitější (označíme ho – 

zakroužkováním, tučně atd.). Pro větší přehlednost při srovnávání sestavujeme Fullerův 

trojúhelník, který má vždy n – 1 dvojřádků (n = počet kritérií). V prvním řádku jsou všechny 

kombinace pro porovnání s prvním kritériem, v druhém řádku kombinace pro porovnání 

s druhým kritériem, kromě té, která je v předchozím řádku. V každém dalším řádku jsou 

kombinace pro porovnání s dalším kritériem, které nejsou v předchozích řádcích. Každý 

řádek má tedy o 1 člen méně, než předchozí řádek. 

Sečtou se označená kritéria a podle počtu se určí pořadí důležitosti. Kritéria se shodným 

počtem označení se dále vzájemně hodnotí. Příklad Fullerova trojúhelníku ukazuje obrázek 

číslo 6.2, který znázorňuje porovnání důležitosti sedmi kritérií (ta významnější jsou tučně 

vyznačena): 

1 
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Obrázek 6.2 Fullerův trojúhelník (trojúhelník párů) 
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Pořadí významnosti kritérií vycházející z Fullerova trojúhelníku ukazuje tabulka 6.6. 

 

Kritérium číslo Počet preferencí Pořadí významnosti 

1 3 4. 

2 2 5. 

3 1 6. 

4 5 1. 

5 1 7. 

6 5 2. 

7 4 3. 

 

Tabulka 6.6 Pořadí významnosti kritérií 

6.4.3 Alokace 100 bodů 

Dalším způsobem hodnocení vybraných kritérií je alokace 100 bodů (zvaná též Metfesselova 

alokace), kdy se mezi jednotlivá kritéria podle jejich důležitosti rozděluje 100 bodů. Hodnoty 

se dále zprůměrují a výsledkem jsou relativní hodnoty kritérií. Postup je znázorněn v tabulce 

6.7, ve které je hodnoceno 7 kritérií, seřazených podle důležitosti z předcházející tabulky,  

třemi hodnotiteli. 

 

Hodnotitel 
Kritérium 

Celkem 
4 6 7 1 2 3 5 

1 42 30 16 8 2 1 1 100 

2 44 26 10 10 6 3 1 100 

3 38 32 18 8 2 2 0 100 

Průměr (%) 41,3 29,3 14,7 8,7 3,3 2 0,7 100 

Kumulativní 

hodnoty 

41,3 70,6 85,3 94 97,3 99,3 100  

 

Tabulka 6.7 Hodnocení vybraných kritérií 

 

Z tabulky můžeme vyčíst velikost rozdílů významnosti daných kritérií a zvážit další účast 

některých kritérií při hodnocení (2., 3. a 5. kritéria). 
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6.5 Váhové hodnocení  

Váhy číselně odlišují jednotlivá kritéria z hlediska jejich významnosti. Důležitým pravidlem 

je, že čím důležitější je kritérium, tím větší váhu musíme kritériu přidělit. Požaduje se, aby 

váhy byly nezáporná čísla a často navíc, aby byly normované, tzn. aby jejich součet byl 1. 

Váhu kritéria Kj označíme vj, j = 1, 2, …, n, kde n je počet všech uvažovaných kritérií. Aby 

váhy kritérií byly srovnatelné, vyjadřujeme je v normovaných hodnotách wj, které počítáme 

podle vztahu 6.1 [19]:  

                                                                                                 (6.1) 

Metody pro stanovení vah kritérií 

Metody na stanovení vah kritérií lze rozdělit podle informace, která je nutná ke stanovení vah. 

- rozhodovatel nemůže určit preference  

V případě, že rozhodovatel není schopen rozlišit důležitost jednotlivých kritérií, všem 

kritériím je přiřazena stejná váha. Máme-li tedy například čtyři kritéria (n = 4), každému 

z nich je přiřazena váha 0,25 (wj = 1/n). 

- rozhodovatel má ordinální informaci o kritériích 

V takovém případě je rozhodovatel schopen určit pořadí důležitosti kritérií. Mezi metody 

vyžadující ordinální informaci o kritériích patří metoda pořadí a Fullerova metoda. 

- rozhodovatel má kardinální informace o kritériích 

Rozhodovatel zná nejen pořadí, ale i rozestupy v pořadí preferencí mezi jednotlivými kritérii. 

Mezi metody založené na tomto principu patří bodovací metoda a Saatyho metoda. [19]]o 

6.5.1 Metoda pořadí 

Seřadí se kritéria K1, K2,…, Kn od nejvýznamnějšího k nejméně významnému a k takto 

uspořádaným kritériím se přiřadí váhy n, n-1,…, 2, 1.V případě, že by některá kritéria byla 

stejně důležitá, obodují se jejich průměrem. Pro normovanou váhu kritéria Kj s váhou vj pak 

platí vztah 6.2 [19]:  

                                                                 (6.2) 

Postup přiřazování vah kritériím pomocí metody pořadí znázorňuje tabulka 6.8. 
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Kritérium 

(seřazené podle pořadí 

důležitosti) 

váha 

(vj) 
normovaná váha 

(wj) 

K3 4 0,4 

K1 2,5 0,25 

K2 2,5 0,25 

K4 1 0,1 

Celkem 10 1 

Tabulka 6.8 Váhy kritérií metody pořadí 

 6.5.2 Fullerova metoda 

Tato metoda vychází z Fullerova trojúhelníku, který byl popsán v předcházející části 6.3.2, ve 

které se kritéria seřadila podle důležitosti. Pro zjištění váhy těchto kritérií se pokračuje tak, že 

počet preferencí pro každé kritérium fj, j = 1,2,…,n vydělíme počtem všech porovnávání N – 

tím získáme váhy. Celkový počet porovnání získáme ze vztahu 6.3 [19]: 

                                                                        (6.3) 

a pak váhy spočítáme podle vztahu 6.4 [19]: 

                                                                                             (6.4)               

Pro názornost využijeme údaje z tabulky 6.6 a sestavíme novou tabulku 6.9, ve které 

přiřadíme váhy sedmi kritérií. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritéria 

seřazena podle důležitosti 

Počet preferencí 

(fj) 
Váha 

(wj) 

K4 5 0,24 

K6 5 0,24 

K7 4 0,19 

K1 3 0,14 

K2 2 0,09 

K3 1 0,05 

K5 1 0,05 

Celkem (N) 21 1 
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                        (21:5=0,24; 21:4=0,14) 

Tabulka 6.9 Váhy kritérií Fullerovy metody 

Výhodou této metody je, že vhodnost kritéria je stanovena na základě znalosti expertů, při 

dostatečném počtu rozhodovatelů je částečně zajištěna i objektivita pro stanovení vah kritérií. 

Zároveň je také příznivé, že po rozhodovateli je vyžadována pouze jednoduchá a 

srozumitelná informace. 

 Nevýhodou této metody je, že dvě kritéria si mohou být svou významností natolik blízko, že 

je obtížné jednoznačně určit, které z nich je významnější a není tedy možné používat přesněji 

členěnou stupnici hodnocení preferencí. [20]  

A další nevýhoda je, že může být určitému kritériu přiřazeno 0 preferencí – tedy kritérium má 

nulovou váhu, přestože není zcela bezvýznamné. Tomu se dá předejít přičtením čísla 1 

k počtu preferencí jednotlivých kritérií. Váhy se pak přepočítají s navýšeným počtem 

preferencí. 

6.5.3 Bodovací metoda 

Při bodovací metodě se důležitost kritérií ohodnotí počtem bodů (čím je kritérium důležitější, 

tím má větší počet bodů). Různé bodové stupnice i způsob přiřazování bodů je popsán v části 

6.2. Příklad přiřazování vah jednotlivým kritériím je znázorněn v tabulce 6.10. 

Kritérium Počet bodů bj Váha wj biwj 

K1 4 0,4 1,2 

K2 3 0,3 0,9 

K3 2 0,2 0,4 

K4 1 0,1 0,1 

Celkem 10 1 2,6 

                               (4:10=0,4; 3:10=0,3..) 

Tabulka 6.10 Váhové bodové hodnocení dodavatele 

6.5.4 Saatyho metoda (metoda kvantitativního párového srovnávání) 

Stejně jako u Fullerovy metody jde o párové srovnávání kritérií. Kromě výběru 

preferovaného kritéria se určuje pro každou dvojici kritérií také velikost této preference. 

K vyjádření velikosti preferencí Saaty doporučuje bodovou stupnici: 
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Vyjádření preferencí 

číselné slovní 

1 kritéria jsou stejně významná 

3 první kritérium je slabě významnější než druhé 

5 první kritérium je silně významnější než druhé 

7 první kritérium je velmi silně významnější než druhé 

9 první kritérium je absolutně významnější než druhé 

Tabulka 6.11 Saatyho bodová stupnice [19] 

Pro citlivější vyjádření preferencí je možné použít i mezistupně (2, 4, 6, 8). 

Provedeme porovnání významnosti mezi všemi dvojicemi kritérií a toto porovnání 

uspořádáme do Saatyho matice S. Prvky matice sij představují odhady podílů vah kritérií 

(kolikrát je jedno kritérium významnější než druhé) vyjádřené vztahem 6.5 [19]: 

                                                                                                        (6.5) 

Matice S je čtvercová řádu n x n, příkladem je tabulka 6.12 a pro její prvky platí vztah 6.6 

[19]: 

                                                                                                       (6.6)                                                                                                

 K1 K2 K3 K4 

K1 1 5 3 7 

K2 1/5 1 1/2 4 

K3 1/3 2 1 5 

K4 1/7 1/4 1/5 1 

Tabulka 6.12 Saatyho matice [17] 

Pokud je kritérium uvedené v řádku významnější než kritérium uvedené ve sloupci, zapíšeme 

do příslušného pole počet bodů, kterými hodnotitel vyjadřuje velikost preference kritéria 

v řádku ve vztahu ke kritériu ve sloupci. Pokud je naopak kritérium ve sloupci významnější 

než kritérium v řádku, zapíšeme do příslušného pole převrácenou hodnotu.[17] 

Při výpočtu váhy jednotlivých kritérií můžeme použít např. [17]: 
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- výpočet aritmetických průměrů v jednotlivých řádcích matice S (tzn. součet prvků v řádku 

dělený jejich počtem); 

- výpočet geometrických průměrů v jednotlivých řádcích matice S (tzn. n-tá odmocnina ze 

součinu n prvků v řádku) a po té jejich vydělení součtem těchto geometrických průměrů. 

Saatyho způsob výpočtu, jehož řešením je normalizovaný geometrický průměr řádků matice 

S, lze vyjádřit rovnicí  6.7 [19]: 

                                                                                (6.7) 

Postup je znázorněn v tabulce 6.13. 

Kritérium Geometrický průměr Vážený geometrický průměr 

K1 3,20109 0,56774 

K2 0,79527 0,14105 

K3 1,35120 0,23965 

K4 0,29072 0,05156 

Celkem 5,63828 1 

Tabulka 6.13 Výpočet vah 

6.6 Scoring model 

Pro průběžné hodnocení dodavatelů se používá scoring model. Tento model předpokládá 

zpětnou evidenci potřebných údajů za určité období. Potřebné údaje převádíme pomocí 

recipročního indexu (RI) na vzájemně ekvivalentní hodnoty. Sečtením dílčích výsledků 

dostaneme celkové hodnocení. [10] Dodavatel s  nejvyšším procentuálním hodnocením je 

zvolen k další spolupráci. Příklad rozhodování podle zkráceného počtu kritérií znázorňuje 

tabulka 6.14, ve které je vybrán dodavatel B s celkovým hodnocením 79,2 %. 

 

Hodnotící kritérium 
Dodavatel 

A B C 

A. jakost             váha 45    

- počet bezchybných dodávek 22,0 25,0 18,0 

- podíl % 73,3 83,3 60,0 

Body 33,0 37,5 27,0 
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B. cena               váha 30    

- průměrná cena v Kč 160,0 180,0 100,0 

- reciproční index 62,5 55,5 100,0 

Body 18,8 16,7 30,0 

C. spolehlivost   váha 25    

- celkové překročení dodací lhůty 190,0 105,0 160,0 

- reciproční index 55,3 100 65,5 

Body 13,8 25,0 16,4 

Celkové hodnocení 65,6 79,2 73,4 

 

Tabulka 6.14 Zjednodušené hodnocení nabídek [3] 

7 Komunikace s dodavateli 

Poté, co si odběratelé na základě výsledků hodnocení dodavatelů vyberou společnosti se 

kterými chtějí dále spolupracovat, následuje poslední činnost podle obrázku v příloze č. 3: 

Komunikace s dodavatelem, uzavření smlouvy o dodávkách. Ta by měla přinejmenším 

zahrnovat tyto oblasti [1]: 

- samozřejmě oznámení výsledku výběrového řízení, včetně informací o hodnotách,        

kterých při posuzování celkové způsobilosti daný dodavatel dosáhl, 

- náměty na další možné zvýšení výkonnosti procesů dodavatele jako zpětná vazba na 

provedené hodnocení jeho způsobilosti, 

- definování všech požadavků na budoucí dodávky a vzájemné upřesňování detailů a 

případných nejasností, které se požadavků odběratele týkají, 

- náměty týkající se případné technické pomoci a rozsahu společného plánování 

s dodavatelem, 

- vyjasnění všech prvků a podmínek, které budou zahrnuty do oficiální smlouvy 

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

případné prodloužení nebo vypovězení, 

- nastavení podmínek, pravidel, odpovědností i pravomocí pro běžnou a systematickou 

komunikaci po uzavření smlouvy s dodavatelem apod. 
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8 Příklad z praxe 

Praktický příklad této bakalářské práce popisuje činnost hodnocení dodavatelů materiálu a 

kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení ve společnosti XYZ. Předmětem podnikání 

společnosti je výroba a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýroba. 

Postup výběru potenciálních dodavatelů této společnosti ukazuje obrázek 8.1, který 

znázorňuje jeho jednotlivé fáze. Nejprve nákupní útvar vyhledává vhodné dodavatele, poté 

posuzuje plnění stanovených požadavků. Dodavatelé, kteří vyhovují těmto požadavkům, jsou 

zapsáni do Seznamu vybraných dodavatelů a následuje jakostní a obchodní hodnocení podle 

předem daných kritérií. Hlavní dodavatelé (vyhovující bez omezení) jsou bodově hodnoceni 

číslem 1, náhradní dodavatelé (vyhovující s výhradou) číslem 2 a nevyhovující dodavatelé 

číslem 3. 

Kritéria  hodnocení

Nevyhovující dodavatelé

Hlavní dodavatelé Náhradní dodavatelé

Vyhledávání dodavatelů

NE
Požadavky na dodavatele

ANO

Seznam vybraných 

dodavatelů

Jakostní a obchodní 

hodnocení

1 2
3

1 2
3

 

Obrázek 8.1 Postup výběru potenciálních dodavatelů 

Vyhledávání dodavatelů 

Nákupní referenti provádějí aktivní průzkum trhu (např. elektronickou nebo písemnou 

poptávkou, získáním katalogů, z obecně dostupných zdrojů atd.), při kterém si zjišťují a 

evidují v rámci svého referátu potenciální dodavatele vhodné k zařazení do seznamu 

vybraných dodavatelů (SVD) i databáze schválených dodavatelů. V případě souhlasu 
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obchodního partnera, lze k ověření vhodnosti potencionálního dodavatele vybraného 

materiálového vstupu použít zákaznický audit. 

Dodavatelé, kteří se sami chtějí stát obchodními partnery společnosti, mohou vyplnit dotazník 

(příloha č.4), který je dostupný na internetových stránkách firmy.  

Požadavky na dodavatele 

Hlavním požadavkem k zařazení dodavatelů do SVD  je certifikace QMS, příp. i EMS nebo 

alespoň  výrobkový certifikát pro požadovaný sortiment dodávek. Příslušný nákupní referent 

proto (např. e-mailem) žádá dodavatele o informaci o rozsahu jejich systémové, příp. 

výrobkové certifikace a zaslání kopií těchto certifikátů (ty jsou pak s potvrzením prohlášení o 

shodě dodavatele uloženy u příslušného nákupce).Tito dodavatelé jsou pak předmětem 

výběrového řízení dodavatelů pro konkrétní obchodní případy nákupu vybraných 

materiálových vstupů. 

Postup pro posuzování dodavatelů, jejich zařazení do databáze schválených dodavatelů a 

výběr řeší vnitřní směrnice společnosti. 

Hodnocení dodavatelů 

Společnost provádí jakostní a obchodní hodnocení dodavatele vybraného materiálového 

vstupu, při kterém je posuzováno splnění jakostních a obchodních požadavků, které byly 

předmětem ujednání příslušné smlouvy. Hodnocení je prováděno vždy v měsíci následujícím 

po každém čtvrtletí v SAP MM (logistický modul Material Management v informačním 

systému SAP – určený pro řízení zásobování vč. vedení materiálové agendy). V případě 

zjištění závažných změn nebo vad je hodnocení provedeno okamžitě. Výsledky hodnocení 

jsou podkladem pro aktualizaci SVD a jsou příslušným nákupcem porovnávány a využívány 

při výběru dodavatele pro další dodávky vybraných materiálových vstupů, případně ke 

zjištění trendu vývoje hodnocení dodavatelů. 

U každého vybraného materiálového vstupu je nutné v SVD uvádět nejméně tři dodavatele 

(jeden hlavní + dva náhradní) – výjimkou je jen případ, kdy se nepodaří náhradní dodavatele 

zjistit nebo nejsou vhodní k zařazení do SVD. 

Jakostní hodnocení 

Jakostní hodnocení provádí technický útvar závodu, který přiřazuje jednotlivým kritériím  

body 1, 2 nebo 3 podle toho, jak dodavatel splňuje dané kritérium – vyhovuje, vyhovuje 



32 

 

s výhradou a nevyhovuje. Kritéria jsou znázorněna v tabulce 8.1. Konkrétní příklad 

přiřazování bodů popisuje příloha č. 5 – jedná se o dodávku pozinkované cyklopásky. 

Pro jakostní hodnocení dodavatele platí tyto zásady: 

a) pokud není žádné z uvedených kritérií hodnoceno stupněm 3 – nevyhovuje, je výsledné 

hodnocení dodavatele, uváděné následně hodnotitelem v SVD při jeho aktualizaci, průměrem 

dosažených stupňů hodnocení jednotlivých kritérií, který je vypočten programem na dvě 

desetinná místa; 

b) při hodnocení kteréhokoliv z uvedených kritérií v jakostním hodnocení dodavatele 

stupněm 3 – nevyhovuje, je i výsledné jakostní hodnocení dodavatele pro příslušný vybraný 

materiálový vstup 3 – nevyhovující. 

Postup při stanovení stupně hodnocení jednotlivých kritérií jakostního hodnocení je dán 

stupněm závažnosti zjištěných nedostatků pro závod žadatele, příp. četností jejich výskytu při 

větším počtu dodávek v hodnoceném čtvrtletí. 

Při větším počtu dodávek vybraného materiálového vstupu, realizovaných v hodnoceném 

období (čtvrtletí) platí, že hodnocení stupněm 3 – nevyhovuje při jakostním hodnocení 

dodávky, přesahující v příslušném kritériu třetinu takto hodnocených dodávek z celkového 

počtu, znamená hodnocení příslušného kritéria stupněm 3 i v jakostním hodnocení 

dodavatele. V opačném případě je příslušné kritérium v hodnocení dodavatele hodnoceno 

stupněm 2 – vyhovuje s výhradou. 

 

Poř. 

č. 
Kritéria jakostního hodnocení 

Hodnoceno stupněm 

Vyhovuje 

bez 

omezení 

Vyhovuje 

s 

výhradou 

Nevyhovuje 

1. Kompletnost předepsaných průvodních 

dokladů dodávky a jiných dokumentů 

v souladu s požadavky smlouvy – KS, 

kontraktu (např. ložný list + dokument 

kontroly, BL). 

1 2 3 

2. Úplnost údajů potřebných při přejímce 

k identifikaci dodávky (označení 

prodávajícího, kupujícího, množství, 

druhu,příp. jakosti oceli u hutního 

materiálu). 

1 2 3 

3. Dodržení smlouvou (KS, kontraktem) 

požadované identifikace výrobků(např. 

číslo šarže nebo tavby, barevné 

označení,výrobní číslo nebo jiný 

způsob označení)a úroveň provedení. 

1 2 3 
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4. Dodržení požadovaného druhu, 

rozměru(a jakosti u hutního materiálu) 

dodávky. 

1 2 3 

5. Způsob ložení a vázání (zajišťující 

snadnou manipulaci při přejímce), 

případně zajištění dodávky vhodným 

obalem proti poškození. 

1 2 3 

6. Výskyt vad (např. povrchových, 

funkčních,vnitřních, jakostních), jejich 

množství a závažnost. 

1 2 3 

7. Výskyt a počet reklamací. 
1 2 3 

8. Jiné závady výše neuvedené (např. 

specifické pro hodnocenou dodávku), 

uvést jaké: 

1 2 3 

Jakostní hodnocení dodavatele pro SVD:                                                              .,.. 

Tabulka  8.1 Kritéria jakostního hodnocení dodavatelů firmy XYZ 

Při větším počtu dodávek vybraného materiálového vstupu, realizovaných v hodnoceném 

období (čtvrtletí) platí, že hodnocení stupněm 2 při jakostním hodnocení dodávky, přesahující 

v příslušném kritériu 50% celkového počtu hodnocených dodávek, znamená hodnocení 

příslušného kritéria stupněm 2 i v jakostním hodnocení dodavatele. 

Provedení jakostního hodnocení v SAP MM je podmínkou následného obchodního hodnocení 

nákupcem. 

Obchodní hodnocení 

Obchodní hodnocení provádějí příslušní nákupci vybraných materiálových vstupů, kteří při 

své nákupní činnosti zároveň získávají potřebné informace o kvalitě obchodních vztahů 

s dodavatelem vč. případných reklamací. Tyto informace jsou podkladem pro obchodní 

hodnocení. 

Zásady obchodního hodnocení dodavatele jsou shodné se zásadami jakostního hodnocení. 

Výčet kritérií obchodního hodnocení je znázorněn v tabulce 8.2., způsob a formu provádění 

hodnocení upravuje Pracovní postup. 
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Poř. 

č. 
Kritéria obchodního hodnocení 

Hodnoceno stupněm 

Vyhovuje 

bez 

omezení 

Vyhovuje 

s 

výhradou 

Nevyhovuje 

1. Postoj dodavatele při sjednávání 

smlouvy (KS, kontraktu) – zda 

dodavatel přijímá bez výhrad naše 

požadavky na množství, sortiment, 

termín dodání, způsob dopravy, 

obsah průvodních dokladů aj., mimo 

cenu a platební podmínky. 

1 2 3 

2. Akceptování kupujícím navržené ceny 

a platebních podmínek, nebo 

přiměřenost ceny a platebních 

podmínek prodávajícího. 

1 2 3 

3. Postoj prodávajícího k požadavkům 

kupujícího na změny v průběhu 

uzavírání KS nebo kontraktu. 

1 2 3 

4. Spolupráce prodávajícího (dodavatele) 

při řešení operativních požadavků 

žadatele po uzavření KS nebo 

kontraktu. 

1 2 3 

5. Dodržení termínu dodávky, 

požadovaného množství a dopravních 

dispozic. 

1 2 3 

6. Úplnost náležitostí a správnost údajů 

v přijaté faktuře. 
1 2 3 

7. Spolupráce dodavatele při uplatnění 

nároku z vadného plnění 
1 2 3 

8. Jiné závady výše neuvedené uvést 

jaké: 
1 2 3 

Obchodní hodnocení dodavatele pro SVD:                                                              .,.. 

Tabulka 8.2 Kritéria obchodního hodnocení dodavatelů firmy XYZ 

Postup při stanovení stupně hodnocení jednotlivých kritérií obchodního hodnocení je dán 

závažností zjištěných nedostatků, případně četností jejich výskytu.  

U dodavatele zařazeného do SVD zatím bez objednání a realizace dodávek, uvádí příslušný 

nákupce v obchodním hodnocení jen datum jeho zavedení do SVD (s informací o způsobu 

zjištění a zdůvodněním, proč není u něj zatím objednáváno). Alespoň jednou za 12 měsíců si 

nákupce ověří, zda nedošlo ke změně těchto údajů. 
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Komunikace s dodavateli 

Dodavatele (prodávajícího), u kterého dochází k opakovanému výskytu stejných neshod 

(závad) při plnění požadavku smlouvy na dodávku vybraného materiálového vstupu, nebo je 

hodnocen stupněm 3 – nevyhovující a v případě, kdy společnost XYZ má zájem na dalších 

dodávkách od tohoto dodavatele (např. jedná-li se o monopolního tuzemského dodavatele, 

kdy zahraniční dodavatelé jsou výrazně cenově nevýhodnější), upozorní žadatel 

prostřednictvím příslušného nákupce na neshody a požádá jej o přijetí účinných opatření, příp. 

požádá o osobní jednání se zástupci dodavatele. V tomto jakostním upozornění požádá o 

písemné sdělení termínu realizace přijatých opatření, příp. termínu a místa osobního jednání. 

Pokud ani tyto kroky nevedou ke zlepšení jakosti dodávek, lze nabídnout dodavateli pomoc 

při zjištění příčin těchto nedostatků, např. formou zákaznického (resp. sdíleného) auditu a 

navrhnout postup při jejich odstranění, příp. zvolit jiného dodavatele. 

Vybrané dodavatele, i ty, kteří jsou hodnoceni jako vyhovující a nedochází u nich k výskytu 

opakovaných závad, příslušní nákupci minimálně 1 za rok informují o výsledcích hodnocení 

písemně (případně telefonicky nebo při osobních jednáních). 

Závěr 

Převážná část této práce popisuje metody hodnocení dodavatelů na základě exaktních metod. 

Literatura uvádí, že existuje mnoho různých metod hodnocení dodavatelů, ale v podstatě jde 

převážně o přiřazení bodů či vah jednotlivým kritériím hodnocení. 

Dle mého názoru je nejdůležitějším krokem stanovení těch správných kritérií, podle nichž se 

bude odběratel rozhodovat o volbě dodavatele. Pokud společnosti nepreferují určitá kritéria 

před jinými, využívá se převážně bodová metoda, která je v podstatě velice jednoduchá, 

neboť se pouze přiřazují body jednotlivým kritériím podle stanoveného rozpětí. Problémem je 

kvantifikace kritérií, která nelze číselně vyjádřit, zde záleží na schopnostech a zkušenostech 

hodnotitele. 

V případě, že společnosti přisuzují rozdílnou důležitost daným kritériím, používají se metody 

váhového hodnocení. Zde si můžou hodnotitelé vybrat z několika metod stanovení  vah 

kritériím. V praxi se nejčastěji využívá Saatyho metoda, která nejen preferuje určité kritérium 

před jiným, ale vyjadřuje také velikost této preference. 

Postup výběru dodavatelů společnosti XYZ se v praktickém příkladě skládá z jednotlivých 

fází, které jsem znázornila ve vývojovém diagramu, jehož důležitou částí je hodnocení 
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dodavatelů. Společnost využívá metodu bodového hodnocení dodavatelů. Kritéria jsou 

rozdělena do dvou skupin - na kritéria jakostního a obchodního hodnocení. Je zde teoreticky 

popsáno, jakým způsobem přiřazuje společnost body jednotlivým kritériím a jak komunikuje 

s hodnocenými dodavateli. Je vidět, že společnost skutečně využívá výsledky hodnocení, 

podle nichž se dále rozhoduje o spolupráci s dodavateli. 

Zavedením alespoň základních metod hodnocení dodavatelů může firmám přinést malé či 

výraznější úspory v oblasti nákladů, především díky zohlednění kvality dodávaných výrobků 

a spolehlivosti dodavatele. Nekvalitní materiály, zpožděné dodávky či špatná komunikace 

s dodavatelem můžou značně zpomalit či narušit zakázku a způsobit tak vyšší náklady a 

poruchy v dodavatelském řetězci nebo také ztrátu zákazníků i konkurenční výhody. 

Problematika rozhodování o volbě vhodného dodavatele nezávisí jen na exaktních metodách, 

ale i na manažerských dovednostech, zkušenostech a intuici. Aplikace těchto metod, ať už 

přinášejí jakkoliv dokonalé výsledky, má pouze podpůrnou funkci – může pouze 

doporučovat, které metody jsou vhodné a jakým způsobem  rozhodnout. Nedokáže však 

nahradit lidský faktor, který vždy nese odpovědnost za konečné rozhodnutí. 
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Příloha č. 1 

Norma ČSN EN ISO 9001, část 7.4.1 článku 7.4 

„7.4.1 Proces nakupování 

Organizace musí zajistit, aby nakupovaný produkt vyhovoval specifikovaným požadavkům 

na nakupování. Typ a rozsah řízení aplikovaného na dodavatele a na nakupovaný produkt 

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

konečný produkt. 

Organizace musí hodnotit a vybírat dodavatele podle jejich schopnosti dodávat produkt 

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

opakované hodnocení. Musí se udržovat záznamy o výsledcích hodnocení a o všech 

nezbytných opatřeních z hodnocení.“[5] 

 

Norma ČSN EN ISO 9004, článek 6.6 kapitoly 6 

„6.6 Dodavatelé a partnerství 

Na podporu a usnadnění komunikace má management vytvářet vztahy s dodavateli a partnery 

s cílem vzájemného zlepšování efektivnosti a účinnosti procesů, které vytvářejí hodnotu. 

Organizace mají řadu příležitostí, jak zvýšit hodnotu spoluprácí se svými dodavateli a 

partnery, např. při 

- optimalizaci počtu dodavatelů a partnerů, 

- vytváření obousměrné komunikace na vhodných úrovních v obou organizacích pro 

usnadnění rychlého řešení problémů a pro předcházení nákladným zpožděním nebo 

sporům, 

- spolupráci s dodavateli při validaci způsobilosti jejich procesů, 

- monitorování schopnosti dodavatelů dodávat shodné produkty s cílem eliminovat 

nadbytečná ověřování, 

- povzbuzování dodavatelů, aby uplatňovali programy pro neustálé zlepšování výkonnosti a 

aby se účastnili jiných společných iniciativ pro zlepšování, 

- zapojování dodavatelů do činností týkajících se návrhu a vývoje organizace s cílem sdílet 

znalosti a efektivně a účinně zlepšovat procesy realizace a dodávání shodných produktů, 

- zapojování partnerů při identifikaci potřeb nakupování a při společném rozvoji strategie a 

- vyhodnocování, uznávání a odměňování úsilí a úspěchů dodavatelů a partnerů.“[7] 
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Příloha č. 2: Etický kodex společnosti Gazelle 

 

Společnost Gazelle vytvořila etický kodex, kterým se řídí nejen sama, ale plný soulad s 

jednotlivými body vyžaduje po všech dodavatelích, ať už jsou z jakékoliv části světa. 

 

„Důvodem vzniku kodexu jsou neutěšené pracovní podmínky v továrnách nejen v Číně, ale i 

jiných částech rozvojového světa, kde jsou zaměstnanci, mnohdy děti, nuceni pracovat v 

nehumánních podmínkách, mnoho hodin denně bez nároku na přestávky, volné víkendy, bez 

ochranných pomůcek, v mnohdy nedůstojném a toxickém prostředí apod. My, v takzvaném 

"rozvinutém" světě nechceme znát, za jakých okolností výrobek, který denně používáme 

vznikl. Pokrytecky se tváříme, že se nás to netýká. Gazelle si to však plně uvědomuje 

a výrobce, kteří se takto chovají bojkotuje, i za cenu toho, že musí nakupovat a používat 

dražší komponenty a ztrácí tak dobrovolně jednu z konkurenčních výhod. Za to může s 

hrdostí prohlásit, že zákazníci Gazelle se koupí jejich výrobků nepodílí na utlačování a 

pošlapávání lidských práv a práv zaměstnanců ani nevědomě.“[21] 
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Příloha č. 3: Rámcový postup hodnocení a výběru dodavatelů 

Z
Společné plánování -

technická pomoc

dodavateli
Předběžné hodnocení

dodavatelů

-

-
Shoda Možný jiný

s požadavky? dodavatel?

+ +

Hodnocení potenciální Výběr jiného

způsobilosti dodavatele

dodavatele

Hodnocení 

potenciální

způsobilosti

dodavatele

-
Shoda

s požadavky?

+

-
Nutná další

kritéria

+

Hodnocení podle
K

dalších kritérii

Komunikace
+

Shoda s dodavatelem,

s požadavky? uzavření smlouvy

o dodávkách

-

 Rámcový postup hodnocení a výběru dodavatelů [1] 
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Příloha č. 4: Dotazník sebehodnocení dodavatele 

      

Posouzení dodavatele společnosti XYZ    
      
1  Dotazník pro kvalifikaci                                               Rok hodnocení      
…………….   
1.1  Obecné informace o společnosti                                     Číslo dodavatele  
…………….   

      

      

Oblast dodávek I- suroviny, II – náhradní díly, III – služby, IV - materiály   

Název společnosti   

Adresa sídla :                     
(Jel-li adresa pro zasílaní 
jiná, uveďte obě)   

IČ           

DIČ/ VAT           

Číslo zápisu v OR popř.ŽL   

Internetové stránky   

Elektronická adresa   

Klíčové osoby Pozice Telefon Fax E-mail 

  Výkonný ředitel       

  Vedoucí prodeje       

          

Kontaktní osoby         

          

          

Rok vzniku firmy   Právní forma   

Počet zaměstnanců   Obchodní jazyk   

Jste výrobce/ distributor/ autorizovaný zástupce   

Výrobní /provozní zařízení   

      

1.2  Seznam produktů/ služeb a procento obratu    

      

Produkty/  služby Obrat za poslední rok % z celkového obratu 

      

      

      

      

Pro úplnou informaci přiložte katalogy, ceníky a brožury popisující Vaše 
produkty/ služby  

      

      

1.3   Organizace - Přiložit tabulku organizace    

      

Příbuzné organizace      
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Mateřská   

Pobočky/ zástupci   

      

1.4    Seznam Referencí      

      

Zákazník 
Referenční osoba 
vč.kontakt.údajů 

Typ produktu / 
služby Rok Obrat v Kč nebo v € 

          

          

          

      

Vaše dřívější  spolupráce s XYS, nebo společnostmi, které byly s XYZ sloučeny 

      

Zákazník Rok Důvod 

      

      

      

Vaše současná spolupráce s XYZ, nebo s dceřinými společnostmi    

      

Zákazník Rok Důvod 

      

      

      
1.5   Zařízení pro výrobu, skladování a odesílání  - popište / přiložte 
reference   

      

Jaký je Váš strojový, 
vozový,technologický  
park a surovinová 
základna    

Vaše forma skladového 
hospodářství   

Možnost dodávek just in 
time / do 24 hod   

Jak standardně  
zabezpečujete dopravu k 
odběrateli  (příp. popište 
Vaši logistiku)   

      

1.6   Finanční informace o společnosti     

      

Finanční data v Kč/ €  za poslední 2 roky     

  20.. 20.. 

Obrat (prodej)      

Zisk z výrobní činnosti     

Dlužní poměr :     

Koeficient krytí :     

Kapitálové investice/procento odbytu     

R a D/Procento odbytu :     
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1.7   Certifikace      

      

Systém kvality      

      

Na jakém standardu kvality je založen Váš systém kvality ? (přiložte kopie)   

      

Typ (např. ISO /EN ) Registrační číslo    Autorizační orgán Platnost od - do 

        

        

      

      
Používáte ještě jiný systém autorizace  , např. životního prostředí a nebo  bezpečnosti a ochrany 
zdraví ? -  

pokud  ano, uveďte který (přiložte kopie)     

Typ (např. ISO /EN ) Registrační číslo    Autorizační orgán Platnost od - do 

        

        

      
Připravujete se prokazatelné na zavedení certifikace - ano (jaké a kterým 
orgánem)/ ne   

      
Jste připraveni absolvovat případný zákaznický a bezpečnostní audit - ano 
/ne   

      
Certifikace řízení obsluhy technologie (pro dodavatele IS-IT) přiložte, prosím, 
kopii dokumentu   

      

Typ (např. 9000x,ostatní) Registrační číslo    Autorizační orgán Platnost od - do 

        

        

      
Certifikace zabezpečení informací (pro dodavatele IS-IT): přiložte ,prosím, kopii 
dokumentu  

Typ (např. 9000x,ostatní) Registrační číslo    Autorizační orgán Platnost od - do 

        

        

      

Jak řešíte zabezpečení a neporušenost (přístup) a zabezpečení dat  ?  (pro dodavatele IS-IT)  

      

      

Existuje ve Vaší firmě Postup na obnovu po haváriích ?    

      

      

Vyhovují Vaše postupy požadavkům SOx404 ?    

      

      

Máte Etický kodex ? ANO/NE  (pokud ano , přiložte, prosím, kopii dokumentu) 

      

Jsou Vaše postupy při nakládání s chem.látkami ve shodě s nařízením  REACH? 

      

      

1.8 Obchodní informace      
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Hlavní druh trhů nebo obchodních činností     

      

  

      

Výrobky , technologie      

      

  

      

      

      

Hlavní patenty :      

      

  

      

Hlavní zákazníci/klienti      

  

      

Distribuce odbytu podle trhů nebo obchodních činností :    

  

      
Distribuce odbytu podle zeměpisné oblasti (nebo alespoň ve 
vnitrozemí/vývoz) :   

  

      

Hlavní osa strategie      

  

      

      

Současné klíčové vývojové trendy     

  

      

Poslední změny týkající se strategie (organizační změny, pořízení….)   
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1.9 Hlavní výrobní/provozní zařízení     

      
a) Popis hlavních výrobních zařízení s životností včetně specifických zařízení,montážních zařízení 
a zařízení měření : 

      

b) Zařízení zajištěné pro související služby :     

      

- Inženýrink:  ANO/NE      

      

- Detailní inženýrink/výkresy : ANO/NE     

      

- Montáž/oprava : ANO/NE      

      

- Dozor na montáž/opravu a uvedení do provozu : ANO/NE    

      

- Školení : ANO/NE      

      

- Ostatní :      

      

c) Ostatní služby nebo specializace (IS/IT, telekomunikace, …)    

      

- druh zajištění služeb :      

      

      

- Dostupné profily ve společnosti a denní sazby :     

      

Profily Popis dovedností Denní sazby v Kč 

      

      

      

       

      

      

      

      

      
d) Jste schopni zajistit zařízení jako dodávku na klíč (Zhotovitel EPMC): 
ANO/NE   

      
e) Hlavní subdodavatelé (zařízení a související služby, další 
specializace:   

      

Název společnosti Adresa Činnosti : 

Roční 
obrat v 
Kč 

Certifikace 
jakosti, 
BOŽP 
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2.0  Ostatní informace     

     
a) pojistné krytí pro investiční projekty : (přiložte, prosím , kopii Vaši 
pojistné smlouvy )   

      

      

Pojistné krytí Požadavky Pojistná částka 
Spolu
účast 

Hlavní výluky z pojištění 
  

Povinné / zákonné pojištění 
Vyjmuto ze všech 
povinných 
pojistných krytí       

Škody na pracích (obecná 
odpovědnost) 

Pojistné krytí 
všech rizik na 
částku PRACÍ 
ANEBO ZAŘÍZENÍ 

      

Čisté finanční škody -
Pojistné krytí za zpoždění 
spuštění 

Ztráta zisku nebo 
dodatečné náklady 
týkající se prodlení 

      

Škody na stávajících 
montážích/zařízení 

Za přímé škody, 
pojistné krytí 
odhadovaných 
maximálních ztrát 
jak toto bylo 
stanoveno 
SPOLEČNOSTÍ.Za 
následné přerušení 
provozu nebo 
dodatečné 
náklady, pojistné 
krytí 
odhadovaných 
maximálních ztrát 
týkajících se výše 
uvedených 
přímých škod 

      

Pojištění odpovědnosti 
Limit pojistného 
krytí ve výši min. 
3.000.000 Eur       

     
K dotazníku přiložte, prosím, vyplněné Čestné prohlášení oprávněného zástupce dodavatele, které 
je jeho nedílnou součástí. 

     

      

      

      

      

      

      

      

Oprávněná osoba (jméno a příjmení) :     
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Funkce:      

Podpis, datum a razítko :      

      

      
****************************************************************************************************
********************  

      

Pro potřeby společnosti XYZ     

      

Komentář z útvaru nákupu (vč. data a podpisu):     

      

      

Komentář z finančního oddělení (vč. data a podpisu):    

      

      

      

      

      

Schváleno ŘN příp. vedoucím provozu 61 nebo 62:    

  
…………………………………………
………….  

           (datum a podpis)   
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Příloha č. 5: Bodové hodnocení dodávky pozinkované cyklopásky 

1. Bez závad 

2. Vyhovuje s výhradou 

 

Poř.č. 
1. 

 
Neúplná průvodní dokumentace (chybí název výrobku, datum expedice,...) 
- nebrání přejímce 

2. Neúplné údaje prodávajícího (chybí označení výrobce, druh, ...) 
 

3. Neúplné označení štítků na svitcích (chybí uvedení množství, jakost, rozměr) 
 

4. Dodání jiného rozměru cyklopásky, množství – lze použít 
 

5. Mírně poškozené obaly, nevhodně ložený materiál 
 

6. Maximálně 5% poškozené dodávky (pokřivená páska) 
 

7. Dodavatel reaguje pozdě na inovace a jakostní upozornění 
 

8. Vady, které nelze zjistit hned při přejímce nepřesahují 20% dodávky 
 

3. Nevyhovuje 

 

Poř.č. 
1. 

 
Zcela chybí průvodní doklady 
 

2. Zcela chybí identifikační údaje dodavatele 
 

3. Špatné označení cyklopásky– dodávku nelze použít ve výrobním procesu 
 

4. Dodání jiné cyklopásky 
 

5. Nevhodné uložení, nepřehledné – nelze přejímat dodávku 
 

6. Více než 5% poškozené dodávky 
 

7. Nezájem ze strany dodavatele k jakostním upozorněním a reklamacím 
 

8. Vady, které nelze zjistit hned při přejímce přesahují 20% dodávky 
 

 


