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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá způsobem hodnocení dodavatelů. V úvodní části je stručně 

popsána charakteristika firmy Dalkia Česká republika, a.s. Převáţnou část práce zahrnuje 

proces hodnocení dodavatelů, který je definován postupy hodnocení a výběru vhodných 

dodavatelů, hodnocení výkonnosti dodavatelů a volbou vybraných metod hodnocení. Dále 

jsou zde zmíněny praktické postupy hodnocení dodavatelů konkrétních firem. V poslední 

fázi práce je rozebrán průběh hodnocení dodavatelů společnosti Dalkia Česká republika, 

a.s., který je porovnáván vlastními návrhy pro zlepšení a zefektivnění této činnosti. 

Klíčová slova: hodnocení dodavatelů, kritérium, metoda hodnocení, dodavatel, odběratel 

 

Annotation 

Bachelor thesis considers with the method of suppliers evoluation. The introductory 

section briefly describes the characteristics of the company Dalkia Česká republika, a.s. 

The predominant part involves supplier evaluation process, which is defined procedures for 

evaluating and selecting suitable suppliers, supplier performance evaluation and choice of 

selected evaluation methods. Furthermore, it discusses the practical evaluation of suppliers 

of specific companies. In the last phase of a part is discussed progress of supplier 

evaluation Dalkia Česká republika, a.s., which is compared to its own proposals for the 

improvement and efficiency of this activity. 

Keywords: suppliers evaluation, criterion, methods of assessment, supplier, customer 
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Seznam pouţitých zkratek a technických jednotek 

QMS – Quality Management System (Systém řízení kvality) 

EMS – Enviroment Management System (Systém řízení environmentu) 

SMS – Security Management Systém (Systém řízení bezpečnosti informací) 

TJ – terajoule 

MW – megawatt 

CO2 – oxid uhličitý 

ÚNaZ – útvar nákupu a zásobování 

OP – obchodní případ 

OR – obchodní rejstřík 

ŢP – ţivotní prostředí 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO – poţární ochrana 

PP – pracovní postup 

VHM a.s. – VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

VPE a.s. – VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

RI – reciproční index 

ppm – parts per milion 

VŠB – TU – (Vysoká škola báňská – Technická univerzita) 

VUT – Vysoké učení technické 
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1. Úvod 

Hodnocení dodavatelů je důleţitou fází nákupního procesu, které spousta společností stále 

nevěnuje velkou pozornost. Volba dodavatele pro nákup materiálu, sluţby apod. není 

pouze o porovnávání ceny tří dodavatelů a vybírání podle té nejniţší. Výběr dodavatelů je 

z pravidla realizován podle souboru kritérií, který by měl zajistit komplexní posouzení 

výhodnosti vybraného dodavatele.  

Správným zvolením kritérií a aplikováním vyhovující metody hodnocení odběratelé 

získávají ty nejvhodnější dodavatele, jejichţ následné průběţné hodnocení můţe 

odběratelským organizacím přinést značné úspory v oblasti nákladů. 

Téma bakalářské práce se bude zaměřovat především na moţnosti způsobu hodnocení 

dodavatelů a ostatní postupy s tím související.  

V úvodní části bude stručně popsána charakteristika společnosti Dalkia Česká republika, 

a.s., základní údaje firmy a také informace o výkonech a činnostech, které provádí. 

Další částí práce bude obecná definice jednotlivých postupů hodnocení, která se rozčlení 

do dvou oblastí, výběru a hodnocení dodavatelů, na který navazuje hodnocení výkonnosti 

dodavatelů.  

V první zmiňované oblasti bude popsáno, proč se provádí hodnocení a výběr dodavatelů; 

jaké jsou postupy v této fázi hodnocení; ţe je důleţité předběţné hodnocení a hodnocení 

celkové způsobilosti dodavatelů; ţe volba kritérií, pro účinný a kvalitní výběr dodavatelů 

by se neměla podcenit; a ţe komunikace s dodavateli není jenom psaní mailů a osobní 

schůzky. 

Ve druhé oblasti bude rozebrána výkonnost dodavatelů a důvody proč je podstatné ji 

hodnotit; jaký má význam pro odběratele; které tři základní prvky jsou v metodice 

hodnocení výkonnosti. 

Dále budou zmíněny vybrané metody hodnocení; důvody proč se pouţívají, ve které fázi 

procesu hodnocení se aplikují a kterou pro daný případ pouţít, aby byla tou nejúčinnější. 

V bakalářské práci bude také několik příkladů z praxe různých firem, kde bude moţnost 

vidět praktické uţití zmiňovaných metod; také kritéria, která si firmy volí pro své 

hodnocení; způsoby udělování známek, bodů, hodnot; a také přehlednost a celkovou 

účinnost jejich způsobů hodnocení.  

V poslední fázi práce bude prozkoumán a rozebrán postup hodnocení společnosti Dalkia 

Česká republika, a.s., který bude srovnán s vlastním návrhem řešení. Budou vytvořeny i 

vlastní modelové příklady pro způsob, jakým by firma mohla hodnotit své dodavatele. 

Cílem práce je zhodnotit systém hodnocení firmy, najít nedostatky, zjistit rozsah 

vyuţívaných metod a na základě toho navrhnout vlastní metody, které by mohly splňovat 

poţadavky a nároky firmy a zefektivnit tak jejich současný systém. 
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2. Charakteristika firmy Dalkia Česká republika, a.s. 

2.1. Základní údaje 

Název společnosti:  Dalkia Česká republika, a.s. 

Sídlo společnosti: 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava-Moravská Ostrava, Česká 

republika 

Právní forma: akciová společnost 

Identifikační číslo: 451 93 410 

Datum zaloţení: 24. dubna 1992 

Základní kapitál: 3 146 446 440 Kč 

Internetová adresa: www.dalkia.cz 

2.2. Charakteristika společnosti 

Dalkia Česká republika, a.s. (dále jen Dalkia ČR) je členem skupiny Dalkia v České 

republice (dále jen Dalkia), která patří mezi nejvýznamnější výrobce a dodavatele tepelné 

energie v zemi. Dalkia je členem stejnojmenné francouzské nadnárodní skupiny, která 

v Evropě zaujímá vedoucí pozici v oblasti energetických sluţeb a jejím majoritním 

vlastníkem je skupina Veolia Enviroment. [12] 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

  

 

Obrázek 1: Organizační struktura skupiny Dalkia v České republice, zdroj: [12] 

 



Tomáš Hahn – Hodnocení dodavatelů společnosti Dalkia Česká republika, a.s. 
 

2013  3 

Dalkia v současné době dodává teplo do zhruba 250 tisícům domácností 

v Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Karlovarském kraji a v Praze 

prostřednictvím osmi společností [12]: 

 Dalkia Česká republika 

 Dalkia Kolín 

 Dalkia Mariánské lázně 

 Olterm&TD Olomouc 

 AmpluServis 

 Dalkia Industry CZ 

 Dalkia Commodities CZ 

 Dalkia Powerline (působnost v Polsku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi hlavní zákazníky Dalkie patří města a jejich obyvatelé, průmyslové podniky, 

zdravotnická zařízení, školy, veřejné instituce, obchodní a administrativní centra, hotely a 

další. [12] 

Dalkia je na českém energetickém trhu jedničkou ve výrobě tepla a elektřiny v 

kombinovaném cyklu neboli kogeneraci, která je vysoce šetrná k ţivotnímu prostředí. [12] 

Vedle tepla a elektřiny vyrábí a dodává chlad, stlačený vzduch a další energetické 

komodity. Zároveň poskytuje energetické sluţby pro klienty ze soukromé i veřejné sféry, 

průmyslového i terciárního sektoru. [12] 

 

Obrázek 2: Dceřiné společnosti skupiny Dalkia, zdroj: [12] 
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2.3. Informace o výkonech a činnostech 

2.3.1. Výroba a prodej tepla a elektřiny 

Výroba tepla 

V roce 2011 zajišťovalo výrobu tepla 1200 kotlů, z nichţ je 67 parních a 1133 

horkovodních nebo teplovodních. Jejich celkový instalovaný tepelný výkon je 2 943,8 

MW. Z kotlů bylo pro výrobu elektřiny a dodávky tepla vyrobeno celkem 28 228,1 TJ 

tepelné energie. [12] 

Výroba elektřiny 

Elektrická energie je vyráběna na 14 parních turbínách, jedné spalovací turbíně, osmi 

kogeneračních jednotkách a čtyřech točivých redukcích s celkovým elektrickým výkonem 

373,037 MW. [12] 

2.3.2. Obchodní a investiční činnost 

Dalkia ČR uzavřela v roce 2011 smlouvu se společností EnergoFuture na provozování 

bioelektrárny s kogenerační výrobou tepla, jejíţ výstavba byla dne 21. 1. 2012 zahájena 

v areálu Teplárny Frýdek Místek. Za hlavní přínos bioelektrárny je očekávané sniţování 

emisí CO2. [12] 

V Ostravě v lokalitě Nová Karolina se zrealizoval jeden z nejvýznamnějších projektů, 

který měl za cíl nejen vybudovat sítě a předávací stanice pro vytápění nových objektů 

prostřednictvím dálkového vytápění, ale také technologii výroby chladu v centrálním 

zdroji a distribuci chladu prostřednictvím sítě chladu v České republice. [12] 

Obrázek 3: Portfolio skupiny Dalkia v České republice, zdroj: [12] 
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2.3.3. Integrovaný systém řízení 

Počátkem roku 2011 integrovaný systém řízení Dalkie ČR úspěšně prošel prvním 

dozorovým auditem po recertifikaci z roku 2010. [12] 

Základním společným prvkem integrovaného systému řízení skupiny Dalkia v České 

republice je Politika trvale udrţitelného rozvoje, která je zveřejněna na internetových 

stánkách www.dalkia.cz. Jedná se o dokument propojující systémy QMS, SMS, EMS a 

stanovuje základní zásady, které se skupina Dalkia zavazuje plnit. Tyto zásady definují 

vztah k ţivotnímu prostředí, zákazníkům a bezpečnosti zaměstnanců. [12] 

Ţivotní prostředí 

Základní pravidla, kterými se Dalkia řídí v oblasti ţivotního prostředí [12]: 

 Prevence znečišťování ţivotního prostředí: hledání úspor energií, sniţování počtu 

lokálních zdrojů, rozvoj sítí dálkového vytápění atd. 

 Výroba tepla a elektřiny v ekologicky šetrné kogeneraci 

 Nahrazování stále většího mnoţství uhlí obnovitelnými a druhotnými zdroji energie 

 Neustálé zlepšování, modernizace a inovace energetických zařízení 

Dalkia ČR je drţitelem certifikátu normy ČSN EN ISO 14001. [12] 

Kvalita sluţeb 

Cílem Dalkie je poskytovat zákazníkům sluţby, které splňují poţadovanou kvalitu a jsou 

ve shodě s legislativními předpisy. [12] 

Systém kvality sluţeb ve společnosti Dalkia ČR byl zaveden jiţ v roce 2006 dle norem 

ČSN EN ISO 9001. [12] 

Bezpečnost práce 

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci patří mezi hlavní priority společnosti 

Dalkia. Řídící a pracovní postupy v této oblasti jsou certifikovány dle norem ČSN OHSAS 

18001. [12] 

2.3.4. Lidské zdroje 

„Dalkia ČR je od roku 2008 drţitelem certifikátu Investor in People, coţ je mezinárodně 

uznávaný standart v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, který sleduje schopnost 

podniku efektivně vyuţívat a rozvíjet své zaměstnance“. [12]  

Struktura zaměstnanců 

V roce 2011 byl celkový stav zaměstnanců 1708 osob, z toho 1400 muţů a 318 ţen. Pod 

výrobu, distribuci, nákup, prodej tepla a elektřiny spadá 1605 zaměstnanců a zbylých 113 

pracuje v oblasti technických sluţeb. [12] 
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Spolupráce se školami 

Dalkia ČR trvale rozvíjí spolupráci se středními a vysokými školami. Desítky studentů zde 

kaţdoročně zpracovávají svůj studentský projekt, bakalářskou či diplomovou práci. Za rok 

2011 bylo přijato na hlavní pracovní poměr 10 absolventů VŠ. Dalkia ČR se jako 

vystavující firma pravidelně účastní studentských veletrhů Kariéra+ na VŠB-TU v Ostravě 

a Dne firem na VUT v Brně. [12] 

2.3.5. Vztahy s veřejností 

Působení společnosti v nadačních fondech 

Dalkia ČR je součástí tří nadačních fondů [12]: 

 Nadační fond Dalkia Česká republika - podporuje vznik nových pracovních míst 

 Nadační fond Dalkia Humain - poskytuje pomoc zaměstnancům v obtíţných 

situacích 

 Nadační fond Dalkia pro ţivotní prostředí - podporuje projekty s pozitivním 

dopadem na ţivotní prostředí 

3. Analýza způsobu hodnocení a praxe různých firem 

3.1. Hodnocení a výběr vhodných dodavatelů 

Hodnocení a výběr vhodných dodavatelů se dnes provádí prakticky ve všech typech 

organizací. Výrazně se však liší v rozsahu a náročnosti, ve volbě kritérií, způsobu 

vyhodnocování a jiných faktorech. Podstatou je především vytvoření podmínek pro 

účinnou prevenci, k získání jistoty, ţe se bude nakupovat od partnerů schopných 

dlouhodobě plnit poţadavky odběratelů. Hodnocení a výběr vhodných dodavatelů lze 

povaţovat za aktivitu jednorázového charakteru, jelikoţ se zpravidla uskutečňuje vţdy 

před uzavřením konkrétní smlouvy o dodávkách. Je to nepřetrţitý proces vykonávaný často 

i vůči zcela neznámým dodavatelům. [1] 

Odběratelské organizace si obvykle vytváří vlastní databázi moţných dodavatelů, z níţ si 

pomocí předběţného hodnocení a výběru volí potenciální dodavatele, kteří jsou podrobeni 

dalšímu, detailnějšímu posuzování. [1] 

Výslednou fází procesu hodnocení a výběru je konečný seznam dodavatelů, se kterými 

odběratel uzavírá smlouvy na konkrétní dodávky. V průběhu plnění pravidelně hodnotí 

jejich momentální výkonnost, kde výsledkem hodnocení je získání potřebných informací 

pro nový výběr a hodnocení dodavatelů. [1] 

Odběratel si tedy můţe pro jednotlivé druhy dodávek volit z jiţ stálých dodavatelů, nebo 

mohou do dodavatelského řetězce vstoupit zcela noví dodavatelé.  
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Veškeré činnosti související s hodnocením a výběrem dodavatelů jsou odvozeny zejména 

od volby vhodných kritérií. Ovšem neexistuje ţádný standard, který by určoval obecná 

kritéria, ta si musí kaţdá organizace vhodně zvolit sama. Zobecnit se dají pouze postupy 

hodnocení a to pomocí vývojového diagramu. (viz Obrázek 4, příloha 1). [1]   

Rámcový postup hodnocení a výběru dodavatelů obsahuje tři základní fáze [1]: 

1. Předběţné hodnocení dodavatelů 

2. Hodnocení potenciální způsobilosti dodavatelů 

3. Hodnocení dodavatelů podle dalších kritérií 

3.1.1. Předběţné hodnocení dodavatelů 

Předběţné hodnocení dodavatelů je první fází procesu hodnocení a výběru, ze které je 

odběratelem vybráno několik dodavatelů postupujících do další fáze hodnocení. Toto 

hodnocení můţe být zaloţeno na [1]: 

 posuzování vzorků dodávek; 

 předběţném posouzení vyzrálosti systému managementu dodavatelské organizace; 

 analýze referencí jiných odběratelů 

Posuzování prvních vzorků dodávek 

V praxi je poměrně časté, ţe si odběratel vyţádá od svých potenciálních dodavatelů 

fyzické vzorky dodávek podle předběţně zaslaných poţadavků nebo jsou tyto vzorky 

odběratelům přímo nabízeny. V obou případech je nutné, aby odběratel důkladně posoudil 

míru shody dodávaných vzorků s jeho poţadavky. Výsledky tohoto posouzení jsou první 

cennou informací, nikoliv však jedinou a konečnou. Proto je důleţité, aby odběratelé 

bezhlavě neuzavírali kontrakty jiţ po prvních posuzovaných vzorcích. [1] 

Předběţné posouzení vyzrálosti systému managementu dodavatelské organizace 

Provádí se komplexně v oblasti managementu a procesů, které u dodavatelů povaţuje za 

významné právě odběratel. Vyuţívají se určité formy sebehodnocení dodavatelských 

organizací, kdy je potenciálním dodavatelům zaslán soubor hodnotících otázek, které jsou 

povinni objektivně zodpovědět. Dotazník obvykle vychází ze základních oblastí hodnocení 

(jakost, dodáváni, servis, ţivotní prostředí, bezpečnost, náklady, cena a další). Někdy je 

dotazování omezeno pouze na oblast certifikace vyţadované odběratelem např. certifikace 

systému managementu jakosti (dle normy ČSN EN ISO 9001), systému environmentálního 

managementu (dle normy ČSN EN ISO 14 001), systému managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (dle specifikace OHSAS 18 001). [1] 

 



Tomáš Hahn – Hodnocení dodavatelů společnosti Dalkia Česká republika, a.s. 
 

2013  8 

Analýza referencí jiných odběratelů 

Odběratel by si měl ještě před bliţším kontaktem s potenciálním dodavatelem zjistit ze 

všech dostupných zdrojů reference a veškeré potřebné informace o tomto dodavateli. 

Zejména podstatné jsou informace a zkušenosti jiných organizací, které jiţ od tohoto 

dodavatele někdy nakupovaly, ale mohou být také získané z benchmarkingových databází, 

www-stránek apod. Tyto informace by však měly být posuzovány pouze jako doplňující, 

nikoliv rozhodující. [1] 

3.1.2. Hodnocení potenciální způsobilosti dodavatelů 

Předběţným hodnocením se zúţí počet dodavatelů na přijatelné mnoţství. U těchto 

dodavatelů se dále provádí hodnocení, které má zejména odhalit jejich budoucí a 

dlouhodobou způsobilost plnit poţadavky odběratele. Takovým hodnocením je audit, který 

je definován normou ČSN EN ISO 9000 jako „systematický, nezávislý a dokumentovaný 

proces pro získání důkazu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němţ 

jsou splněna kritéria“ [1;3].  

Audit nesmí provádět auditoři závislí na prověřovaném procesu, výrobku apod. Provedení 

auditu probíhá po předcházející dohodě mezi oběma stranami. Z auditu systému 

managementu u dodavatele se získávají důleţité záznamy o výsledcích jeho činností, díky 

kterým auditoři potvrzují, ţe dodavatel splnil nebo nesplnil poţadavky stanovené tzv. 

kritérii auditu. Kritéria auditu jsou chápána jako soubor poţadavků, které si stanovuje 

odběratel sám ve svých dokumentovaných postupech, nebo jsou stanoveny obecnými 

normami, jak jiţ byly zmíněné standardy např. ČSN EN ISO 90001, ČSN EN 14 001, 

OHSAS 18 001 aj. Odběratel si výše uvedená kritéria můţe kombinovat podle potřeby, ale 

je povinen včas sdělit potenciálním dodavatelům soubor těchto kritérií. [1] 

Výstupem z auditu je zpráva o průběhu a výsledcích auditu, ale zejména informace o 

výsledném hodnocení stavu systému managementu u dodavatele. Získané informace mají 

obvykle charakter kvantifikovatelných dat a jejich vyjádření se provádí např. v procentech, 

bodech a jiných metrikách odpovídajících stanoveným systémovým kritériím. Výsledná 

zpráva je předána jak dodavateli, tak i určeným zaměstnancům odběratele, kteří na základě 

této zprávy mají právo rozhodnout o [1]: 

a) schválení hodnoceného dodavatele a zařazení jej do seznamu dodavatelů; 

b) schválení hodnoceného dodavatele pod podmínkou, ţe provede nutná opatření 

k odstranění zjištěných neshod; 

c) neschválení hodnoceného dodavatele a oznámení mu, ţe nesplnil poţadavky 

odběratele a dále s ním v budoucnosti nepočítá navazovat obchodní kontakty. 

Pro plánování, realizaci a vyhodnocování auditů systémů managementu u potenciálních 

dodavatelů je důleţité, aby si odběratelé vytvářeli vhodné metodiky a dokumentované 

postupy. Jednou z nejznámějších je metodika VDA 6.1, která se aplikuje například u 

dodavatelů pro německé automobilky. [4] 
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Tato metodika, ale i některé další vyskytující se v oblasti systému managementu jakosti u 

dodavatelů jsou bohuţel značně omezené ve svém rozsahu hodnocení a zasahují pouze 

oblast managementu jakosti. Proto se čím dál více prosazují komplexnější postupy 

hodnocení dlouhodobé způsobilosti potenciálních dodavatelů odvozené od kritérií různých 

modelů podnikatelské úspěšnosti, označovaných jako modely excelence. [1] 

Modely excelence organizací jsou rozvíjeny po celém světě a nejznámější z nich je 

japonský model Demingovy aplikační ceny, americký model Národní ceny za jakost 

Malcolma Baldrige a evropský EFQM Model Excelence. Tyto modely vycházejí z filozofie 

TQM (Total Quality Management) a jsou význačné především svou komplexností, a proto 

se staly kriteriálním nástrojem posuzování způsobilosti potenciálních dodavatelů. [1]  

3.1.3. Hodnocení potenciálních dodavatelů podle dalších kritérií 

Předběţné hodnocení, ani stav systému managementu nejsou zdaleka jedinými kritérii, 

která rozhodují při volbě budoucích dodavatelů. Veškeré činnosti související s výběrem a 

hodnocením dodavatelů jsou odvozeny od vlastně zvolených kritérií odběratelských 

organizací. Odběratelé si tak mohou zvolit jakákoliv jim vyhovující kritéria. Ovšem ne 

vţdy je jejich volba správná, například nejniţší cenová nabídka nemusí být v konečném 

důsledku zdaleka tou nejvýhodnější. Proto je nutné pouţívat různá kritéria, jejichţ výběr je 

třeba podřídit roli, kterou hrají dodavatelé při poskytování konkurence schopné úrovně 

sluţeb svým konečným zákazníkům. Nezbytným krokem při rozhodnutí o dodavateli je 

tedy výběr vhodných kritérií. U těchto dodavatelů je pak vhodné podle obdobných kritérií 

zpětně hodnotit plnění jejich závazků, respektive hodnotit výkonnost dodavatelů. [1;5] 

3.1.4. Kritéria hodnocení 

Kritéria hodnocení lze rozdělit na dvě skupiny [5]: 

- Absolutní, která musí být dodavateli bezpodmínečně splněna. 

- Relativní, jejichţ nabízené hodnoty jsou podkladem pro vlastní výběr dodavatelů. 

Můţe ale nastat situace, kdy absolutní kritérium se stane relativním či naopak relativní 

absolutním. Odběratel např. stanoví maximální cenu nabízeného výrobku jako 

nepřekročitelnou a dodavatelé nabízející vyšší cenu mohou být vyloučeni a nebudou tedy 

zařazeni do další fáze hodnocení. V dalším výběru hodnocení můţe být cena jedním 

z relativních kritérií. [5] 

Mezi nejběţnější kritéria patří [1;6]: 

- kvalita dodávky; 

- dodací lhůta; 

- dodací podmínky; 

- nabízená cena dodávky; 

- způsob platby; 

- záruka a servis; 
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- rozsah neshod v dodávkách v minulém období; 

- rozsah dodatečných sluţeb poskytovaných dodavatelem; 

- úroveň vztahů a vzájemné komunikace; 

- vzdálenost dodavatele; 

- finanční zdraví dodavatele; 

- podíl dodavatele na trhu a jeho image; 

- počet pozitivních referencí v médiích; 

- potenciál k dalšímu rozvoji a zlepšování; 

- šetrnost k ţivotnímu prostředí aj. 

3.1.5. Komunikace s dodavatelem 

Poslední činností procesu výběru a hodnocení dodavatelů je komunikace s vybraným 

dodavatelem, která zahrnuje následující oblasti [1]: 

- Oznámení výsledku výběrového řízení, včetně informací o hodnotách celkové 

způsobilosti, které daný dodavatel dosáhnul. 

- Náměty na moţné zvýšení výkonnosti procesů dodavatele. 

- Definování všech poţadavků na budoucí dodávky a upřesnění detailů či jiných 

případných nejasností, které se poţadavků odběratele týkají. 

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

s dodavatelem. 

- Nastavení podmínek, pravidel, odpovědnosti i pravomocí pro komunikaci 

s dodavatelem, po uzavření vzájemné smlouvy apod. 

3.2. Hodnocení výkonnosti dodavatelů 

Pro kaţdého odběratele je důleţitá spolehlivost, přesnost, kvalita, nákladovost a jiné 

charakteristiky dodávek. Proto je součástí všech moderních systémů managementu i proces 

hodnocení výkonnosti dodavatelů. Lze jej tedy definovat, jako míru dosahovaných 

výsledků jednotlivci, týmy, organizacemi či procesy. Dá se říci, ţe výkonnost dodavatelů 

znamená jejich schopnost plnit poţadavky na dodávky specifikované odběratelem. 

Hodnocení výkonnosti dodavatelů je na rozdíl od procesu výběru a hodnocení dodavatelů 

pravidelně opakovaným procesem, díky němuţ mohou odběratelé posuzovat okamţitou 

schopnost plnění závazků svých dodavatelů. [1] 

3.2.1. Význam hodnocení výkonnosti dodavatelů 

Všechny organizace nakupující určité materiály, výrobky, informace nebo sluţby mají 

zájem o udrţování trvale vysoké výkonnosti dodavatelů. Proto je důleţité správné 

pochopení významu této činnosti, která spočívá v [1]: 

- dobře vytvořené metodice a způsobu hodnocení výkonnosti; 
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- postupech sběru a vyhodnocování dat o momentální schopnosti dodavatele plnit 

poţadavky smlouvy; 

- upozornění na schopnost či neschopnost dodavatele plnit poţadavky smlouvy, 

jejichţ získané informace přispívají k optimalizaci celkových nákladů odběratele na 

nákup jeho hmotných i informačních vstupů; 

- rozhodování o tom, komu budou přiděleny další zakázky, mimo jiné v situacích při 

výběru dodavatelů k novým dodávkám; 

- projevení veřejného uznání odběratele jeho nejlepším dodavatelům; 

- vzájemné výměně informací o momentálních výsledcích i trendech ve výkonnosti 

dodavatelů; 

- integraci zájmů, aktivit i komunikace různých organizačních útvarů odběratele, 

např. nákupu, výroby, logistiky, řízení jakosti a lidských zdrojů, ekonomiky apod.; 

- eliminaci rizika unáhlených rozhodnutí odběratele při náhodném selhání dodavatelů 

aj. 

3.2.2. Metodika hodnocení výkonnosti dodavatelů 

Podle různých analýz přístupů a metod hodnocení výkonnosti dodavatelů existují tři 

základní prvky [1]: 

- Jakost dodávek 

- Termíny dodávek 

- Náklady spojené s dodávkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5:Základní prvky hodnocení výkonnosti dodavatelů, zdroj: [1] 
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Jakost dodávek 

Jelikoţ absolutní bezvadnost dodávek je prakticky nemoţná, patří mezi prvky hodnocení 

výkonnosti v oblasti jakosti dodávek sledování absolutního nebo relativního objemu 

neshod, který je vyjádřen počtem odmítnutých dodávek, procentem neshod nebo podílem 

neshod v jednotkách ppm (parts per milion) apod.). [1] 

Termíny dodávek 

Dalším prvkem výkonnosti hodnocení dodavatelů je dodrţování sjednaných termínů 

dodávek, kde je sledováno zejména procento včasných dodávek, podíl dodávek dodaných 

předčasně či podíl dodávek dodaných opoţděně apod. [1] 

Náklady spojené s dodávkami 

Třetí oblast hodnocení je ryze ekonomická. Důleţitými prvky výkonnosti hodnocení jsou 

v této oblasti celkové náklady nákupu nebo samotné posuzování ceny dodávek apod. [1] 

Aby byla vytvořená metodika účinná a efektivní, musí být šitá na míru konkrétních 

poţadavků. [1] 

3.2.3. Tvorba metodiky hodnocení výkonnosti dodavatelů 

Znázornění postupu tvorby metodiky hodnocení výkonnosti dodavatelů [1]: 

1. Přezkoumání míry propojení strategie odběratelů se strategií jejich dodavatelů. 

2. Výběr vhodných ukazatelů a jednotek měření výkonnosti dodavatelů. 

3. Navrţení systému sběru a zaznamenávání všech relevantních dat a přiřazení 

odpovědnosti a pravomoci zaměstnancům, kteří se budou sběru dat věnovat. 

4. Připravení návrhu systému hodnocení výkonnosti dodavatelů. 

5. Zavedení systému hodnocení výkonnosti dodavatelů do praxe. 

6. Získání zpětné vazby od dodavatelů. 

7. Vyuţití výsledků hodnocení výkonnosti dodavatelů. 

3.3. Metody hodnocení dodavatelů 

Metod pro hodnocení dodavatelů existuje nespočetné mnoţství a kaţdá odběratelská 

organizace si prakticky můţe vytvořit zcela vlastní metodu nebo můţe vycházet z obecně 

definovaných metod pro hodnocení dodavatelů, které budou v této kapitole znázorněny. [2] 

Pro dosaţení nejpřesnějších a nejobjektivnějších výsledků měření je potřebné zvolit 

nejpropracovanější metodu nebo více metod navzájem srovnatelných. [2] 
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3.3.1. Metody prostého hodnocení 

Při prostém hodnocení se volí kritéria, která jsou hodnocena u všech dodavatelů známkou, 

např. od 1 do 5 aj. Získané body se následně sčítají. Dodavatel s nejvyšším počtem bodů je 

poté vybrán pro další spolupráci.  

Prosté srovnání výhod a nevýhod 

Základní představu o výhodnosti dodavatelů dává jejich prosté srovnání výhod a nevýhod 

podle zvolených kritérií. Pokud dodavatel vyhovuje danému kritériu, zapisuje se do 

tabulky číslo 1 nebo znaménko (+), v opačném případě je ke kritériu přiřazena 0 nebo 

znaménko (-). [5] 

Tabulka 1: Srovnání výhod a nevýhod, zdroj: [5] 

Kritérium 

Dodavatel 

D1 D2 D3 

Pořizovací náklady 1 1 0 

Provozní náklady 1 0 0 

Dodací lhůta 0 1 1 

Produktivita práce 1 0 1 

Obtíţnost obsluhy 0 0 1 

Celkem výhod 3 2 3 

Tento postup se provádí pro potřeby získání rychlého orientačního přehledu o výhodách či 

nevýhodách jednotlivých nabídek, ukazuje slabší místa dodavatelů, která je moţno 

v průběhu dalšího jednání odstranit nebo je takový dodavatel vyřazen ze seznamu pro další 

fáze hodnocení. [5] 

Bodové hodnocení 

Bodové hodnocení je jiţ o něco kvalitnější a podrobnější. Klasifikace hodnot „vyhovuje – 

nevyhovuje“ je detailněji rozlišená pomocí bodové stupnice, např. ve tvaru [5]: 

Tabulka 2: Bodová stupnice, zdroj: [5] 

Ukazatel nevyhovuje vyhovuje málo 
vyhovuje 

částečně 
plně vyhovuje 

Počet bodů 1 2 3 4 
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Při pouţívání bodovací metody je důleţité přiřadit kaţdému kritériu odpovídající počet 

bodů z předem definované bodovací stupnice. [7] 

Tabulka 3: Bodové hodnocení, zdroj: [5] 

Kritérium 
Dodavatel 

D1 D2 D3 

Pořizovací náklady 4 4 3 

Provozní náklady 4 2 2 

Dodací lhůta 1 4 4 

Produktivita práce 3 2 4 

Obtíţnost obsluhy 1 2 4 

Celkem výhod 13 14 17 

Z hlediska celkového počtu bodů se jeví jako nejvýhodnější dodavatel D3. Předností této 

metody je, ţe kvantitativní i kvalitativní kritéria jsou převedena na sčitatelnou veličinu. [5] 

Prosté hodnocení podle pořadí 

Při prostém hodnocení podle pořadí se provádí hodnocení jednotlivých kritérií u všech 

dodavatelů. K jednotlivým kritériím jsou přiřazeny body od 1 do 3, které následně určují 

pořadí dodavatelů v daném kritériu. Nejniţší počet bodů je přidělen dodavateli, který se 

jeví jako nejvýhodnější, např. z hlediska ceny je nejvýhodněji posuzován ten dodavatel, 

který nabízí nejniţší cenu a získává tedy 1 bod. Takto získané bodové hodnocení u 

jednotlivých dodavatelů se sečte a nejlepším se stává ten, který získá nejniţší počet bodů. 

[2] 

Tabulka 4: Měřené hodnoty, zdroj: [2] 

Kritérium 
Dodavatel 

D1 D2 D3 

Cena v Kč 60 80 100 

Kvalita (%) 100 85 85 

Servis (%) 85 95 75 

Spolehlivost (%) 90 80 90 

 

Tabulka 5: Prosté hodnocení podle pořadí, zdroj: [2] 

Kritérium 
Dodavatelé 

D1 D2 D3 

Cena v Kč 1 2 3 
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Kvalita (%) 1 2 2 

Servis (%) 2 1 3 

Spolehlivost (%) 1 2 1 

Celkem 5 7 9 

Pořadí 1. 2. 3. 

Prosté hodnocení podle hodnot 

U metody prostého hodnocení podle hodnot se pouţívá procentuální vyjádření údajů. 

K přepočtu na procenta je aplikován reciproční index (RI), jenţ je definován jako 

přepočtená hodnota daného kritéria tak, aby bylo ve vzájemném vztahu s ostatními. [2] 

Postup výpočtu [2]: 

1) Určí se dodavatel daného kritéria s nejlepším parametrem (nejniţší cena, nejmenší 

počet zpoţděných dodávek apod.) a je mu přidělena hodnota 100%. 

2) Podle takto označeného parametru se přepočítají hodnoty u ostatních dodavatelů 

tak, ţe je těmito hodnotami podělen označený parametr (100%) a výsledek 

vynásoben 100, čímţ je získáno ekvivalentní procentuální ohodnocení. [2] 

Tabulka 6: Měřené hodnoty, zdroj: [2] 

Kritérium 
Dodavatel 

D1 D2 D3 

Cena v Kč 60 80 100 

Kvalita (%) 100 85 85 

Servis (%) 85 95 75 

Spolehlivost (%) 90 80 90 

Tabulka 7: Prosté hodnocení podle hodnot, zdroj: [2] 

Kritérium 
Dodavatel 

D1 D2 D3 

Cena v Kč 100 75 60 

Kvalita (%) 100 85 85 

Servis (%) 85 95 75 

Spolehlivost (%) 90 80 90 

Celkem 375 335 310 

Pořadí 1. 2. 3. 
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V tabulce č. 7 jsou pomocí recipročního indexu přepočítány hodnoty ceny dodavatelů D2 a 

D3 v poměru k dodavateli D1, jehoţ cena 60Kč je tou nejvýhodnější a je ji tedy přidělena 

hodnota 100%. Hodnoty pro kvalitu, servis a spolehlivost přepočítávány nebyly, jelikoţ uţ 

jsou uvedeny v procentech. [2] 

3.3.2. Metody váhového hodnocení 

U váhového hodnocení se musí stanovit váhy hodnotících kritérií a to tak, ţe jednotlivým 

kritériím je přidělen procentní podíl významnosti. Součet všech vah musí být vţdy roven 

100%. 

Váhové hodnocení podle pořadí 

K metodě váhového hodnocení, vycházející z metody hodnocení prostého (viz. Tabulka 4, 

5), jsou jednotlivým kritériím přiřazeny předem stanovené váhy. Opět se provádí bodové 

hodnocení od 1 do 3 (viz. Tabulka 5), které je následně vynásobeno váhami jednotlivých 

kritérií. Výsledné součiny u dodavatelů se sečtou a je vybrán dodavatel s nejniţším 

bodovým ohodnocením pro další spolupráci. [2] 

Tabulka 8: Váhové hodnocení podle pořadí, zdroj: [2] 

Kritérium Váha kritéria 
Dodavatel 

D1 D2 D3 

Cena v Kč 30% 0,3 0,6 0,9 

Kvalita (%) 30% 0,3 0,6 0,6 

Servis (%) 20% 0,4 0,2 0,6 

Spolehlivost (%) 20% 0,2 0,4 0,2 

Celkem 100% 1,2 1,8 2,3 

Pořadí - 1. 2. 3. 

Váhové hodnocení podle hodnot 

Při pouţití této metody se postupuje stejně jako u metody prostého hodnocení podle hodnot 

(viz. Tabulka 6, 7), které jsou navíc doplněny váhami jednotlivých kritérií. Získané součiny 

u dodavatelů se sečtou a pro další spolupráci je zvolen dodavatel s nejvyšším celkovým 

ohodnocením. [2] 

Tabulka 9: Váhové hodnocení podle hodnot, zdroj: [2] 

Kritérium Váha kritéria 
Dodavatel 

D1 D2 D3 

Cena v Kč 30% 30 22,5 18 

Kvalita (%) 30% 30 25,5 25,5 
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Servis (%) 20% 17 19 15 

Spolehlivost (%) 20% 18 16 18 

Celkem 100% 95 83 76,5 

Pořadí - 1. 2. 3. 

3.3.3. Scoring model 

Scoring model je pouţíván pro hodnocení dodavatelů, které odběratelské organizace chtějí 

za určitou dobu zpětně hodnotit, aby získaly potřebné informace o jejich výkonnosti. 

Postup tohoto modelu spočívá v tom, ţe jsou ke stanoveným hodnotícím kritériím 

přiděleny procentní podíly významnosti (váha kritéria), jejich součet musí být 100%. 

Sledované hodnoty se převádí pomocí recipročního indexu (RI) na vzájemně ekvivalentní 

hodnoty, kromě kritéria jakosti, kde se hodnoty převádí jako procentuální podíl. Tyto 

hodnoty jsou dále násobeny váhami daného kritéria. Sečtením dílčích výsledků je dosaţeno 

konečného hodnocení. Dodavatel s nejvyšší procentuálním hodnocením je zvolen pro další 

spolupráci. [2] 

Tabulka 10: Scoring model, zdroj: [6] 

Kritérium 
Váha kritéria 

Dodavatel 

D1 D2 D3 

A. Jakost 

45% 

- 

počet bezchybných dodávek z 30ks 22 25 18 

podíl v % 73,3 83,3 60 

podíl x váha 33 37,5 27 

B. Cena 

30% 

- 

Průměrná cena za 30 dodávek v Kč 
160 180 100 

(RI) reciproční index 62,5 55,5 100 

index x váha 18,8 16,7 30 

C. Spolehlivost 

25% 

- 

celkové překročení dodacích lhůt za 30 dodávek 

(dnů) 
190 105 160 

(RI) reciproční index 55,3 100 65,6 

index x váha 13,8 25 16,4 

Celkové hodnocení 100% 65,5 79,2 73,4 

Pořadí - 3. 1. 2. 
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3.4. Způsoby hodnocení vybraných firem 

V této kapitole bude prakticky znázorněno, jaké postupy hodnocení svých dodavatelů 

pouţívají některé firmy, ať uţ se jedná o hodnocení a výběr, hodnocení jejich výkonnosti, 

technické způsobilosti, systémů managementu aj.  

3.4.1. Výběr a hodnocení dodavatele pro nákup materiálu společností 

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 

Společnost ArcelorMittal Tubular Pruducts Ostrava a.s. nakupuje materiály především na 

výrobu a zpracování surového ţeleza a oceli, a také pro hutní druhovýrobu. [8] 

Na základě jimi zadané zakázky na konkrétní materiál se rozhodují pro vhodného 

dodavatele ve výběrovém řízení. Firma poţaduje dodrţení předem určených kritérií, které 

jsou jiţ podmíněny v kupní smlouvě ve všeobecných nákupních podmínkách společnosti, 

např. (dodrţení mnoţství, jakosti a provedení, jeţ určuje smlouva; dodrţování českých, 

evropských a mezinárodních předpisů pro ochranu ţivotního prostředí; dodavatel musí mít 

certifikovaný integrovaný systém QMS + EMS aj.). [8] 

 Ve věcech úhrady faktury firma postupuje dle jejich interního předpisu (auditovaný 

postup), kde bez potvrzení kupní smlouvy a dodrţení jiţ zmíněných podmínek nepostoupí 

fakturu dodavatele k proplacení. [8] 

Společnost ArcelorMittal Tubular Pruducts Ostrava a.s. následně po uzavření a plnění 

smlouvy s dodavatelem o nákupu daného materiálu provádí zpětné hodnocení tohoto 

dodavatele. Hodnotí podle dvou úrovní [8]: 

- Jakostní hodnocení 

- Obchodní hodnocení 

Tabulka 11: Jakostní hodnocení - vzor, zdroj: [8] 

Kritérium 
Stupeň 

hodnocení 

Zdůvodnění hodnocení 

stupněm 2 nebo 3 

1. Kompletnost dokladů dodávky a dalších 

dokumentů  

1  

2. Úplnost údajů k identifikaci dodávky při 

přejímce 

1  

3. Dodrţení poţadované identifikace 

výrobků a úroveň provedení 

1  

4. Dodrţení poţadovaného druhu, rozměru 

dodávky 

1  

5. Způsob loţení a vázání, příp. obal proti 

poškození 

1  

6. Výskyt vad, jejich mnoţství a závaţnost 1  
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7. Výskyt a počet reklamací 1  

8. Jiné závady výše neuvedené 1  

Celkem 1,00 
 

 

Tabulka 12: Obchodní hodnocení - vzor: zdroj [8] 

Kritérium 
Stupeň 

hodnocení 

Zdůvodnění hodnocení 

stupněm 2 nebo 3 

1. Postoj dodavatele při sjednávání smlouvy  1  

2. Akceptování navrţené ceny a platebních 

podmínek kupujícím 

1  

3. Postoj prodávajícího k poţadavkům 

kupujícího na změny kupní smlouvy 

1  

4. Spolupráce dodavatele při řešení 

operativních poţadavků 

1  

5. Dodrţení termínu dodávky, poţadovaného 

mnoţství, dopravy 

1  

6. Úplnost náleţitostí a správnost údajů 

v přijaté faktuře 

1  

7. Spolupráce dodavatele při uplatnění 

nároku z vadného plnění 

1  

8. Jiné závady výše neuvedené – uvést… 1  

Celkem 1,00 
 

Firma vyuţívá metodu bodového hodnocení pomoci známek od 1 do 3, které znamenají 

[8]: 

 1 – splňuje podmínky kritéria 

 2 – částečně splňuje podmínky kritéria 

 3 – nesplňuje podmínky kritéria 

Výslednou hodnotou je celková známka vycházející z aritmetického průměru všech 

hodnocených kritérií. Celkovým záměrem je tedy dosaţení co nejniţšího průměru. [8] 
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3.4.2. Hodnocení dodavatele VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

V této kapitole bude znázorněno konkrétní hodnocení daného dodavatele za určité období 

společností VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. (dále jen VPE a.s.). Firma pro toto 

hodnocení aplikovala následující formulář [9]: 

Tabulka 13: Vzorové hodnocení dodavatelů VPE a.s., zdroj: [9] 

Dodavatel: X Za období: 2. pol. 2011 

Kritérium Popis kritéria Bodové 

hodnocení 

Váha 

kritéria 

(konstanta) 

hodnocení  

X 

váha = 

počet bodů 

Poznámka 

1. Kvalita 
dodávek 

Dodrţování jakostních 
poţadavků dle specifikací 
např. rozměry, tolerance, 
mechanické, fyzikální a 
chemické vlastnosti atd. 

3 3 9 

 

2. Cena 

Srovnatelnost s konkurencí, s 
předešlými dodávkami, 

doprava dodavatelem. Přístup 
dodavatele k jednání o cenách 
(sniţování nákladů), 
poskytované slevy. 

2 3 6 

 

3. Dodrţování 

termínů 

Dodrţování smluvních 
termínů dodávek celkově i 
v postupu. 

3 3 9 

 

4. Komplexnost 
dodávek a 

identifikace 

Dodrţování mnoţství, 
rozsahu, značení, kvalita 
obalu; kompletní atestová 
dokumentace + prohlášení o 
shodě; zadávání správných 
dispozic přepravci včetně 
vypsání čísla objednávky na 
dodací list a fakturu. 

3 3 9 

 

5. Záruční 
podmínky 

Poskytované záruky, délky 
záruk a jejich plnění. 3 2 6 

 

6. Platební 

podmínky 

Způsob plateb, splatnost 

faktur. 3 2 6 60 dnů 

7. Kvalita 

dodavatelské 

dokumentace 

Včasnost, úplnost a čitelnost 

dodávaných inspekčních 
certifikátů (atestů), prohlášení 
o shodě, návodů k pouţití, 
protokolů apod. 

3 2 6 

 

8. Flexibilita a 

komunikace 

Pruţnost dodavatele reagovat 
na poptávky, na poţadavky a 
jejich změny. Spolupráce s 
kontaktní osobou 

(dosaţitelnost, ochota k 
jednání, navrhování 
technických a jiných změn). 

3 2 6 
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9. Systém 

jakosti 

dodavatele 

certifikovaný / 

akreditovaný 
systém 

= 3 body 

3 2 6 

 

ve fázi 
zavádění 

= 1 - 2 body 

ţádný = 0 bodů 

10. Systém EMS 

dodavatele 

certifikovaný 

EMS 

= 3 body 

0 2 0 

 

ve fázi 
zavádění 

= 1 - 2 body 

ţádný = 0 bodů 

11. Reklamační 

řízení 

Vstřícnost a pruţnost při 
vyřizování reklamací. 3 1 3 

 

Celkem bodů:         66 (A – Způsobilý) 

Bodové hodnocení [9]:  

(3 – vysoká kvalita; 2 – drobné nedostatky, 1 – na hranici způsobilosti, 0 – velmi špatné) 

Váha kritéria [9]:  

(3 – velmi důleţité; 2 – méně důleţité; 1 – nejméně důleţité) 

Kategorie hodnocení [9]: 

A – Způsobilý……………………….(75 – 56 bodů) 

B – Podmíněně způsobilý.………….(55 – 31 bodů) 

C – Nezpůsobilý…………………….(do 30 bodů) 

Společnost VPE a.s. pouţila kombinaci metody váhové a bodové. Ovšem váhy zde 

nevyjadřují procentní podíl významnosti, ale pouze hodnoty určující důleţitost daného 

kritéria. Tyto hodnoty byly dále násobeny s jiţ udělenými body jednotlivých kritérií. 

Výsledné údaje kaţdého kritéria poté sečteny a dodavatel byl rozřazen podle jeho 

celkového počtu bodů do odpovídající kategorie hodnocení. Konečná způsobilost či 

nezpůsobilost dodavatele se stala pro VPE a.s. rozhodujícím faktorem při posuzování o 

pokračování nebo ukončení spolupráce s daným dodavatelem. V Případě dosaţení 

podmíněné způsobilosti, mohl být poţádán o učinění nápravných opatření zjištěných 

neshod. [9]  

3.4.3. Periodické hodnocení dodavatelů VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY 

a.s. 

Pravidelné roční hodnocení svých dodavatelů provádí VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. (dále jen VHM a.s.) ve třech základních oblastech (kvalita, logistika, 

náklady), které jsou dále samostatně členěny na skupiny hodnocení (kritéria) a jejich 

otázky. Výsledná hodnota pro skupiny hodnocení vychází z aritmetického průměru jejich 

otázek a celková hodnota pro danou oblast hodnocení je rovněţ aritmetickým průměrem 
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těchto skupin. Výjimkou je oblast nákladů, která se dělí pouze na kritéria hodnocení. VHM 

a.s. v tomto procesu pouţívá váhovou metodu podle hodnot, která je aplikována jenom ve 

fázi hodnocení otázek a kritérií hodnocení nákladů, kterým je daná hodnota přisouzena 

podle pětistupňové škály hodnocení. [10] 

Tabulka 14: Hodnotící stupnice, zdroj: [10] 

Hodnoty 0 - 20 20 - 40 40 - 70 70 - 90 90 - 100 Body 

Kategorie 

hodnocení 

velmi špatně špatně průměrný dobře velmi dobře 98 

Hodnotitel přisoudí kaţdé otázce příslušný počet bodů v rozmezí 0 – 100 a podle toho ji 

zařadí do odpovídající kategorie. Tento postup je proveden u všech hodnocených otázek. 

V kaţdé skupině hodnocení se výsledky sečtou a provede aritmetický průměr, který stanoví 

konečné body pro kaţdou skupinu. Následuje další fáze, ve které se tyto body násobí 

váhami příslušných kritérií, podle jejich důleţitosti. Celkové hodnoty skupin v dané oblasti 

hodnocení se sečtou a opět se provede aritmetický průměr.  Výsledkem jsou body pro 

oblast hodnocení. Poslední fází tohoto procesu je aritmetický průměr hodnot (kvality, 

logistiky a nákladů) a je tedy dosaţeno konečného výsledku celého postupu hodnocení. 

Nakonec je určena způsobilost hodnoceného dodavatele. [10] 

Tabulka 15: Roční hodnocení dodavatelů VHM a.s., zdroj: [10] 

Oblast hodnocení Skupiny hodnocení Otázky 

Kritérium Body Kritérium 
Váha 

kritéria 
Body Kritérium Body 

Kvalita 97,9 

Kvalita dodávek a sluţeb 0,5 98,5 
Hodnocení dodavatele 98,0 

Následné škody vzniklé 
Vítkovicím 

99,0 

Uvolňování dodávek 0,3 96,5 
Jak jsou dodávky 
kvalitativně dokladovány 

96,0 

Jak jsou dodrţována 
dojednání 

97,0 

Komunikace a kooperace 0,2 98,3 
Dosaţitelnost a dodrţování 
termínů 

99,0 

Chování/Informace v 
případě problémů 

97,0 

Spolupráce vzhledem ke 
zlepšení kvality 

98,0 

Vliv a přenos poţadavků 
Vítkovic 

99,0 

Logistika 98,4 

Plnění objednávek 0,4 99,0 
Přesnost a kvalitativní 
rozpětí dodávek 

99,0 

Flexibilita 0,2 97,0 
Flexibilita ohledně termínů 
a mnoţství 

97,0 

Přizpůsobivost kapacit a 
flexibilita 

97,0 
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Disciplina dodávek 0,2 98,3 
Rozdíly v mnoţstvích 

dodávek 

98,0 

Označení/datum 98,0 

Balení 99,0 

Komunikace a kooperace 0,2 98,8 
Spolupráce s kontaktní 
osobou 

98,0 

Chování/Informace v 
případě problémů 

99,0 

E-komunikace 99,0 

Spolupráce s firmou 99,0 

Náklady 98,5 

Cenová úroveň s trhem 0,35 99,0  

Flexibilita v cenových 

jednáních 

0,1 99,0 

Cenová disciplína při 
technických změnách 

0,1 99,0 

Kreativita a angaţmá při 
jednáních o úspoře 
nákladů 

0,25 98,0 

Platební podmínky 0,1 98,0 

Komunikace a kooperace 0,1 97,0 

Celkový výsledek:                             98,3 bodů 

Celkový výsledek je poté přiřazen k odpovídající kategorii způsobilosti dodavatele podle 

následné stupnice [10]: 

A – Způsobilý……………………….(100,0 – 90,0 bodů) 

B – Podmíněně způsobilý.………….(89,9 – 75,0 bodů) 

C – Nezpůsobilý…………………….(74,9 – 0 bodů) 

4. Vlastní návrh hodnocení a vyhodnocení dodavatelů 

společnosti 

V této kapitole bude podrobně popsán celý proces hodnocení dodavatelů společnosti 

Dalkia Česká Republika, a.s. (dále jen Dalkia ČR), od výběru a hodnocení dodavatelů pro 

nákup materiálu, prací, sluţeb aj. aţ po jejich pravidelné roční hodnocení a případné 

jednání o nápravných opatřeních. Nebudou hodnoceni konkrétní dodavatelé, které si firma 

vede ve velmi rozsáhlé databázi čítající kolem 3000 dodavatelů, ani provedeno hodnocení 

a výběr dodavatelů pro konkrétní obchodní případ. Budou však vytvořené modelové 

příklady hodnocení. Tato kapitola hlavně pojednává o zefektivnění celkového postupu 

hodnocení, kde má firma značné nedostatky. Tyto nedostatky budou rozebrány se záměrem 

na jejich minimalizování či úplného odstranění ve vlastním návrhu řešení. Celková 

problematika je podloţena firemní literaturou a všechny informace vycházejí z těchto 

dokumentů. 
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4.1. Postup hodnocení dodavatelů společnosti Dalkia Česká 

republika, a.s. 

Tento proces je definován ve směrnici – Výběr a hodnocení dodavatele, hodnocení útvaru 

nákupu a zásobování interním zákazníkem v rámci skupiny Dalkia v České republice (dále 

jen Dalkia). Souhrnný popis a postup této činnosti je zobrazen ve schématu procesu výběru 

a hodnocení dodavatele (viz Obrázek 6, příloha 2) [11]. 

Firma dále postupuje v následujících krocích [11]: 

1) Stanovení předmětu výběrového řízení 

Předmět výběrového řízení stanovuje ţadatel svým poţadavkem na zajištění materiálu, 

zařízení nebo sluţby. 

2) Výběr kritérií pro hodnocení potenciálních dodavatelů 

ÚNaZ/ÚVP aplikuje pro hodnocení dodavatele soubor kriterií, který je platný pro dané 

období.  

Obecně pouţívaná kritéria pro výběr dodavatele: 

- řešení (shodnost s technickým zadáním nebo záměrem projektu), ekologické 

parametry, podmínky ŢP/BOZP/PO 

- vazba na servisní smlouvu, zavedené systémy 

- cena 

- technické a finanční záruky 

- reference, zkušenosti 

- certifikát norem řady ČSN EN ISO 9000, ČSN EN ISO 14001 a jiné 

- postavení dodavatele na trhu (výše základního jmění, platební kalendář, míra 

aktivní spolupráce s námi před, v průběhu i po předání díla, atd.) 

3) Úprava souboru kritérií pro aktuální obchodní případ 

Zvolí se vhodná kritéria a jejich pořadí, která stanovuje ÚNaZ/ÚVP ve spolupráci 

s ţadatelem. Výběr kritérií a jejich důleţitosti jsou upřesněny individuálně v závislosti na 

konkrétním technickém zadání obchodního případu, výši budoucího peněţitého závazku 

a potřebách společnosti. 

4) Výběrové řízení 

Výběr dodavatele v rámci obchodního případu se provádí na základě hodnocení 

předloţených nabídek všech uchazečů a v souladu s PP Nakupování. Do výběrového řízení 

se přednostně vybírají dodavatelé z databáze schválených dodavatelů, ale můţe být zde 

zařazen i nový dodavatel. 
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5) Hodnocení nabídek 

Nabídky dodavatelů jsou dále hodnoceny určenou komisí dle jiţ schváleného aktuálního 

souboru kriterií. Nabídky, které nesplňují příslušná kritéria (technické řešení, ekologické 

parametry, podmínky ŢP/BOZP/PO aj.) jsou s konkrétním zdůvodněním vyřazeny 

z dalšího hodnocení. 

6) Evidence dodavatelů v databázi eBS 

Jestliţe vybraný dodavatel z výběrového řízení není zaevidován v databázi dodavatelů 

Dalkie, je útvarem nákupu a zásobování do ní následně zařazen na základě svých 

oprávnění, popř. doloţení těchto oprávnění (výpisy z OR, Ţivnostenské listy, příslušné 

normy nebo předpisy apod.). V databázi nákupu v eBS se u dodavatele uvádí také 

informace o tom, zda je drţitelem certifikátu řady norem ČSN EN ISO 9000, ČSN EN ISO 

14001 aj. 

7) Realizace obchodního případu 

Vybraný dodavatel realizuje v souladu se schváleným zadáním příslušný obchodní případ. 

Ţadatel poté hodnotí dle vhodných kriterií realizaci OP, resp. výkonnost dodavatel. 

Následně o vybraných dodavatelích podává 1 x ročně informaci ÚNaZ prostřednictvím 

dotazníku v Lotus Notes. 

8) Hodnocení dodavatelů – analýza 

1 x ročně ÚNaZ připravuje dotazník pro celkové hodnocení dodavatelů za předcházející 

kalendářní rok. Hodnotí se dodavatelé s významným ročním finančním objemem 

zrealizovaných zakázek nebo popř. s významnými zakázkami v daném roce.  

Ţadatel anebo schvalovatel je zodpovědný za objektivní vyplnění hodnotícího dotazníku. V 

dotazníku ţadatel hodnotí své celkové stanovisko na dodavatele podle kritérií (kvalita, 

dodrţování technických parametrů, dodrţování smluvních termínů, zpracování nabídek 

apod.). Své stanovisko vyhodnotí dle číselné stupnice známek (1 – 4): 

1 – výborný; 2 – dobrý; 3 – dostatečný; 4 – nedostatečný. 

 

Obrázek 7: Výsledná známka (1) udělena hodnotitelem, zdroj: [11] 
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V případě hodnocení známkou 3 nebo 4, ţadatel povinně uvádí konkrétní důvody tohoto 

hodnocení v poznámce a dokládá dostupné, věrohodné podklady potvrzující jeho 

hodnocení. 

 

Obrázek 8: Výsledná známka (3) udělena hodnotitelem, zdroj: [11] 

 

U kaţdého hodnoceného dodavatele se v konečné fázi stanoví průměrná známka ze všech 

jeho hodnocení se zaokrouhlením na celé číslo. 

Tabulka 16: Výsledné hodnocení po zaokrouhlení, zdroj: [11] 

FIRMA Celková známka Celková známka po zaokrouhlení 

ACTHERM servis, a.s. 1,333 1 

Advanced World Transport a.s. 1,438 1 

AIREKO PLUS s.r.o. 1,343 1 

AJV - ENERGO, a.s. 2,167 2 

Alfa Laval spol. s r.o. 1,500 2 

AmpluServis, a.s. 1,546 2 

Pokud výsledná známka je u hodnoceného dodavatele 3, ÚNaZ písemně upozorní 

dodavatele na jeho rizikové postavení ve společnosti Dalkia a jedná s ním o nápravných 

opatřeních. V případě celkového hodnocení 4, ÚNaZ se rozhoduje ve spolupráci 

s příslušnými zaměstnanci a orgány firmy o vyřazení takového dodavatele z databáze 

dodavatelů. V případě jednotlivého závaţného hodnocení 3 nebo 4 je postupováno stejně 

dle výše uvedeného. 
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Tabulka 17: Návrh opatření, zdroj: [11] 

Středisko Jméno Firma Známka 

Hodnocení 

2011 

průměr 

Poznámka 
Návrh 

opatření 

RSEM 
Dřímal 
Martin 

ENBRA, a.s. 4 3 

Po ověření nepřichází 
měřič, tak jak byl odeslán, 
tj. jsou demontovány čidla a 
elektronická jednotka, není 
nastaven datum a čas. 

dopis - 

odpověď z 

9. 3. 2012 

DKA 
Bednář 
Otakar 

ISS Facility 
Services s.r.o. 

3 3 Úklid není zajišťován ve 

stanoveném rozsahu. 

osobní 

projednání - 

sledování 

kvality 

RSEM 
Rozehnal 
Jiří 

ZOWADA s.r.o. 3 3 

V předávacím protokolu 
díla Oprava komunikací je 

uvedeno 28 závad a 
nedodělků + dokončení 
úklidů. Na dílo byla uloţena 
pozastávka ve výši 90.000,- 
Kč. 

dopis - 

odpověď z 

6. 3. 2012 

Výsledek a souhrnná analýza ročního hodnocení dodavatelů, včetně nápravných opatření je 

poté k dispozici v Lotus Notes. 

4.2. Vlastní návrh pro zlepšení postupu hodnocení 

Návrh řešení pro zlepšení postupu hodnocení dodavatelů společnosti Dalkia se bude týkat 

především volby vhodných kritérii a jejich důleţitosti, ale také účinného zvolení metody 

pro výběr a hodnocení dodavatelů a jejich ročního hodnocení. 

4.2.1. Přehlednost směrnice 

Firma k této problematice pouţívá směrnici, která je velmi dobře zpracována a pravidelně 

aktualizována. Ovšem k  úpravě směrnice lze podotknout několik drobných připomínek. 

Vyskytuje se zde velké mnoţství zkratek a odkazování na jiné dokumenty. V některých 

fázích se tedy čtenář můţe ztratit v textu a nerozumět souvislostem. Dokument sice 

obsahuje seznam zkratek, ale neustálé vyhledávání jejich významu ztrácí na přehlednosti. 

Firmě se dá navrhnout sníţení počtu zkratek a některých odkazů, čímţ se dokument sice 

prodlouţí, ale zkrátí se doba orientace v něm. Směrnice by měla být upravena tak, aby byla 

srozumitelná pro kaţdého zaměstnance. [11] 

4.2.2. Předběţné hodnocení potenciálních dodavatelů 

Tato činnost je první fází procesu hodnocení a výběru, ze které je vybráno několik 

dodavatelů do další fáze hodnocení. Dalkia tuto činnost neprovádí, ačkoliv by pro ni mohla 

být účinná vzhledem k její rozsáhlé databázi dodavatelů. Předběţné hodnocení především 
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spočívá v posuzování prvních vzorků dodávek, předběţném posouzení vyzrálosti 

managementu potenciálních dodavatelů a analýze referencí jiných odběratelů. Dalkia ve 

výběru kritérií sice zahrnuje poţadavky na certifikáty norem ČSN EN ISO 9000, ČSN EN 

ISO 14001 aj., reference a zkušenosti jiných organizací a shodnost poţadavků se zadáním. 

Nicméně, má poţadavky pouze na tato kritéria a neprovádí konkrétní postupy předběţného 

hodnocení, které jsou sice časově a technicky náročnější, ale mohly by ji usnadnit a 

zjednodušit výběr potenciálních dodavatelů pro konkrétní zakázku. [11] 

4.2.3. Volba kritérií a metody pro hodnocení a výběr dodavatelů 

Firma si volí kritéria podle potřeby v závislosti na konkrétním zadání obchodního případu. 

Věnuje tedy patřičnou důleţitost jejich správnému a účinnému výběru. Nabídky 

dodavatelů zařazené do výběrového řízení poté hodnotí určená komise dle schváleného 

souboru kritérií. Dalkia ovšem v této fázi hodnocení neaplikuje ţádné metody pro 

hodnocení a výběr dodavatelů. Návrhem jí můţe být metoda výhod a nevýhod, pomocí 

které si roztřídí dodavatele na splňující nebo nesplňující jejich konkrétní poţadavky (viz 

Tabulka 18). Z tohoto postupu získává seznam vhodných dodavatelů, kteří jsou dále 

podrobeni detailnějšímu hodnocení, pro které je moţnost pouţít například metodu 

bodového hodnocení v závislosti na jiţ specifičtějších kritériích (viz Tabulka 19). Při 

správném zvolení jednotlivé metody či kombinaci metod hodnocení a účinně vybraných 

kritériích by měl vzejít ten nejvýhodnější dodavatel. [11] 

                  Tabulka 18: Modelový případ metody výhod a nevýhod, zdroj: [vlastní] 

Kritérium 

Dodavatel 

D1 D2 D3 D4 

Systém managementu kvality 1 1 1 1 

Splňování podmínek ŢP/BOZP/PO 1 1 1 1 

Technické a finanční záruky 1 1 1 0 

Certifikáty norem ČSN EN ISO 9000, ČSN EN ISO 14 001 aj. 1 1 1 1 

Pozitivní reference 1 1 1 0 

Celkem výhod 4 4 4 2 

Hodnocení bylo provedeno na základě metody výhod a nevýhod, kde se celkové hodnoty 

stanovují znaménka 1 (vyhovující) a 0 (nevyhovující). Dodavatelé D1 – D3 byli vybráni do 

další fáze hodnocení a dodavatel D4 byl obeznámen o jeho vyřazení. 

 



Tomáš Hahn – Hodnocení dodavatelů společnosti Dalkia Česká republika, a.s. 
 

2013  29 

                                        Tabulka 19: Modelový případ bodové metody, zdroj: [vlastní] 

Kritérium 

Dodavatel 

D1 D2 D3 

Shodnost s technickým zadáním 2 3 3 

Cena 3 3 2 

Dodací lhůta 1 3 1 

Poskytovaný servis 3 3 2 

Komunikace 2 1 3 

Celkem výhod 11 13 11 

Z předešlé fáze hodnocení byli vybráni dodavatelé D1, D2, D3, pro další postup podle 

bodového hodnocení, které vymezuje hodnoty podle stupnice: (1 – nevyhovující, 2 – 

částečně vyhovující, 3 – plně vyhovující). Body se následně sčítají a dodavatel s největším 

počtem dosaţených bodů je vybrán pro zhotovení konkrétní zakázky. V tomto případě byl 

nejvhodnější dodavatel D2.  

4.2.4. Pravidelné roční hodnocení dodavatelů. 

Společnost Dalkia si kaţdoročně připravuje dotazník pro celkové hodnocení jejích 

dodavatelů za předcházející kalendářní rok. Zmiňovaný dotazník ovšem neobsahuje ţádné 

hodnotící otázky či kritéria, ale pouze stupnici známek (1 – 4), kde pověření technici 

jednotlivě zaznačí výslednou známku za hodnoceného dodavatel. Hodnotí pouze celkové 

stanovisko na dodavatele, které vychází sice z určitých kritérií, ale není zohledněno 

ţádnými dílčími body, známkami, hodnotami apod. Tato známka je dále sečtena s výsledky 

všech hodnotících techniků a pomocí aritmetického průměru převedena na konečnou 

známku za roční hodnocení jednotlivého dodavatele. V této oblasti má Dalkia největší 

mezery a bylo by potřebné ji zdokonalit. Jelikoţ hodnotí podle zmiňované stupnice (1 – 

výborný aţ 4 – nevyhovující), mohla by si tento zavedený systém ponechat a aplikovat jej 

v jedné z jiţ definovaných metod nebo jejich vzájemných kombinací. Například v tomto 

modelovém dotazníku: [11] 

Tabulka 20: Modelový formulář pro pravidelné hodnocení dodavatelů, zdroj: [vlastní] 

Oblast 

hodnocení 

Celková 

známka 
Dílčí kritérium Známka 

Váha 

dílčího 

kritéria 

Náklady 1,95 

Pořizovací náklady 2 25% 

Provozní náklady 1 25% 

Cenová hladina ve srovnání s konkurencí 2 30% 

Platební podmínky 3 20% 
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Přístup 1,75 

Spolupráce 2 35% 

Poskytovaný servis 2 40% 

Komunikace/e-komunikace 1 25% 

Kvalita 1,45 

Kvalita dodávek a sluţeb 1 40% 

Shodnost s technickým zadáním 2 30% 

Záruční podmínky 2 15% 

Dokumentace v systému managementu 

jakosti 

1 15% 

Logistika 2,9 

Termíny dodávek 3 40% 

Spolehlivost (balení, data a označení, 

mnoţství) 

2 35% 

Flexibilita ohledně termínu a mnoţství 4 25% 

Celkem:               2    

Hodnotící dotazník vychází z metody váhového hodnocení, kde kaţdé dílčí kritérium je 

zohledněno konkrétní váhou udávanou v procentech, ovšem samotný postup se značně liší. 

Kaţdá známka jednotlivého dílčího kritéria je násobena procentním podílem vah z dané 

oblasti hodnocení (náklady, přístup, kvalita, logistika), který v kaţdé z těchto oblastí musí 

v součtu činit 100%. Výsledné hodnoty v jednotlivých oblastech jsou dále sečteny a 

přepočteny pomocí aritmetického průměru. Konečná známka je zaokrouhlena na celé číslo. 

Systém známkování byl převzat od společnosti Dalkia, aby v případě pouţívání tohoto 

formuláře nemuseli přecházet na jiný systém. Tento formulář tedy můţe slouţit jako jedna 

z moţných variant pro zefektivnění ročního hodnocení dodavatelů společnosti Dalkia.  

4.2.5. Nápravná opatření  

Dalkia jedná se svými dodavateli o nápravných opatřeních vţdy, kdyţ některý z nich 

obdrţí celkovou známku 3 nebo 4, ale také v případech stejného ohodnocení jednotlivými 

techniky. Tento postup by společnost mohla aplikovat i při pouţívání výše zmíněného 

dotazníku a o nápravných opatřeních jednat vţdy při udělená známek 3 a 4 jiţ pro dílčí 

kritéria. [11] 
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5. Závěr 

V teoretické části práce bylo pojednáno o postupech hodnocení dodavatelů v jednotlivých 

fázích tohoto procesu, dále byly jednotlivě popsány vybrané metody hodnocení a z nich 

získané teoretické poznatky porovnány se systémem hodnocení společnosti Dalkia Česká 

republika, a.s.  

Firma k provedení práce poskytla vlastní materiály, které byly pouţity pro zjištění jejího 

systému hodnocení dodavatelů, který byl podrobně popsán, a na základě těchto informací 

byl navrhnut vlastní postup hodnocení, který definuje nedostatky a chyby ve stávajícím 

systému firmy.  

Největší nedostatky byly zjištěny ve způsobu pravidelného ročního hodnocení. Firma 

v procesu ročního hodnocení pouţívá hodnotící dotazník, který je kaţdoročně vyplňován 

pověřenými techniky, kteří jsou ve firmě zaměstnáni. Tento dotazník se jeví jako velmi 

nedostačující, jelikoţ není definován ţádnými kritérii pro hodnocení a jeho obsahem je 

pouze konečná známka, která definuje celkové stanovisko na hodnoceného dodavatele.  

Pro zlepšení stávajícího postupu hodnocení dodavatelů společnosti byly navrţeny vzorové 

příklady formulářů pro obecné hodnocení dodavatelů při procesu výběru a hodnocení, a při 

pravidelném ročním hodnocení.  

Formuláře vycházejí ze získaných informací v teoretické části práce o metodách hodnocení 

a byly koncipovány podle kritérií, specifikovaných ve firemních materiálech.  

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit stávající systém hodnocení dodavatelů firmy Dalkia 

Česká republika, a.s., najít nedostatky v tomto procesu a vytvořit vlastní návrh pro jejich 

minimalizování nebo úplného odstranění, a zefektivnit tak postup hodnocení dodavatelů 

společnosti.  
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