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Abstrakt 

 

 P edm!tem této diplomové práce je problematika výb!ru a hodnocení dodavatel" v 

podmínkách velké firmy strojírenského zam! ení. Ve spole#nosti Vítkovice Heavy Machinery 

byla provedena analýza sou#asného stavu hodnocení dodavatel", která odhalila negativní 

prvky i potenciální rizika. Hlavním cílem práce bylo navrhnout novou metodiku hodnocení a 

výb!ru dodavatel", která povede k odstran!ní nedostatk", minimalizaci rizika a v!tší 

transparentnosti p i výb!ru dodavatel". V záv!re#né #ásti práce byla provedena komparativní 

analýza nové metody se sou#asným stavem a navrženy doporu#ení a postup implementace 

nového systému.     

 

Klí ová slova: nákupní proces, hodnocení výkonnosti dodavatel", implementace, funkce 

nákupu 

 

Abstract 

 

 The subject of this thesis is the selection and evaluation of suppliers in a large 

engineering company. In the company Vitkovice Heavy Machinery was performed the 

analysis of the current state of supplier evaluation, which revealed negative elements and 

potential risks. The main objective of this work was to propose a new methodology for 

evaluation and selection of suppliers, which result in the elimination of deficiencies, minimize 

risk, and greater transparency in the selection of suppliers. In the final part of the thesis is the 

comparative analysis of the new method with the current state and proposed recommendations 

and the process of implementation of the new system. 

 

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

functions 
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1. Úvod 

 

 Globalizace dnešního ekonomického sv!ta znamená pro podnikatelské subjekty stále 

náro#n!jší boj o zákazníky. Firmy si stále více uv!domují, že zákazník již nepreferuje p i 

výb!ru zboží jako rozhodující parametr jen cenu, ale i další související služby spojené s 

výrobkem a  v neposlední  ad! i kvalitu samotného produktu. Z tohoto hlediska má nákup a 

jeho související #innosti ve firmách velice d"ležité a specifické postavení. O tom sv!d#í mimo 

jiné nap . skute#nost, že mnoho majitel" firem deleguje nákup  na management  podniku  jako  

jednu  z  posledních  aktivit  a  v!tšinou  si  trvale ponechává významnou kontrolní roli v této 

oblasti  ízení firmy [1].  

 Dnešní ekonomické prost edí, které je charakterizováno prohlubující se specializací na 

stran! výrobc" a individualizací zákaznických pot eb na stran! druhé, m!ní i postavení a 

význam nákupu ve firmách. V tomto sv!t! se pak nákupní #innosti stávají pro ekonomické 

subjekty strategickou záležitostí, která ovliv$uje jejich samotnou existenci v silném 

konkuren#ním prost edí. 

 V této diplomové práci se autor zabývá p ístupy k výb!ru a hodnocení dodavatelských 

subjekt" ve velkém podniku strojírenského a hutního zam! ení. Teoretická #ást práce popisuje 

jednotlivé metody hodnocení dodavatel", které se významným zp"sobem podílí na 

efektivnosti v oblasti nakupování. V praktické #ásti této diplomové práce je provedena 

analýza sou#asného výb!ru a hodnocení dodavatel" ve spole#nosti Vítkovice Heavy 

Machinery a na základ! odhalení problém" a rizik je navržena inovovaná metoda výb!ru 

dodavatelských subjekt".  

 

2. Funkce a struktura nákupního procesu 

 

 Nákup je nutno chápat jako významnou #innost v rámci souboru podnikových aktivit, 

která sm! uje k zajišt!ní všech relevantních zdroj" a jejich dalšímu využití v rámci podniku. 

Cílem je vytvo ení dlouhodobých vztah" k vn!jším zdroj"m, p i#emž se o#ekává efektivní 

 ešení, dosažené p i optimálních dopravních, transak#ních a dalších nákladech, a to v 

nejkratším možném #ase a p i nejlepší kvalit! [2]. 

 

 V odborné literatu e, vzhledem k obsáhlosti dané problematiky, lze nalézt jen málo 

ucelených popis" struktury nákupního procesu [1]. P i  ízení nákupu se #asto zd"raz$ují 

následující #innosti, které v tomto p ípad! autor [3] rozd!lil do jedenácti krok": 
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- Identifikace ov#"ených požadavk$.  Požadavky  odd!lení  nebo jednotlivc" ve firm! 

je t eba ov! ovat, zejména jejich zm!ny. Požadavky na nákup mohou vycházet i od 

zákazník" firmy. 

- Specifikace požadavk$. Každý požadavek musí  být  pokud možno specifikován  

vhodn!  zvolenými,  jednoduše  m! itelnými  kritérii.  Teprve  pak  je možno 

komunikovat s potenciálními dodavateli.  

- Rozhodnutí,  zda  položku  nakupovat,  nebo  ji  zajistit  vlastní  výrobou. Tento 

krok je stále aktuáln!jší v souladu s uplat$ováním outsourcingu.  

- Ur ení typu nákupu. Je t eba rozhodnout, zda jde o opakované, modifikované, nebo 

nové nákupy.  

- Analýza  trhu.  Jde  o  zhodnocení,  zda  budeme  nakupovat  na  volném  trhu, 

oligopolu  nebo  monopolním  trhu.  To  pom"že p i  hledání  po#tu možných 

dodavatel", vyjednávací síly dodavatele a zákazníka atd.  

- Ur ení všech možných dodavatel$. Auto i zd"raz$ují zejména nutnost zahrnout do 

výb!ru  i  ty dodavatele,  kte í dosud nebyli v zásobovacím   et!zci firmy. Konstatují, 

že v sou#asném globalizovaném prost edí to je úkol velmi t!žký.  

- P"edb#žný výb#r možných zdroj$. P edevším doporu#ují  odlišit  skute#né 

požadavky od p ání.  P ání mohou být  pro  chod  firmy ned"ležitá  a  o  jejich 

pot ebnosti lze vést vyjednávání.  

- Hodnocení redukované základny.  Ze  zbývajících  dodavatel"  je  t eba  vybrat  ty, 

kte í  nejlépe vyhovují  požadavk"m.  Pro  položky dodávané velkým po#tem 

dodavatel" doporu#ují  ve ejné  sout!že,  v ostatních p ípadech  r"zné provozní testy 

apod.  

- Vlastní výb#r dodavatele. Výb!r je založen na definovaném souboru kritérií. Auto i 

upozor$ují, že tento výb!r je ovlivn!n úrovní vztah" mezi kupujícími a sou#asnými, 

p ípadn! dalšími dodavateli.  

- Uskute n#ní dodávky výrobku nebo služeb. Realizovaná dodávka je mimo jiné 

zdrojem informací o výkonech dodavatele pro možnou další spolupráci.  

- Hodnocení výkon$ dodavatele.  Tato  kontrolní  funkce  je  nezastupitelná a jejím 

cílem je porovnat deklarované a skute#né výkony dodavatele. 
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2.1. Faktory ovliv!ující nákupní proces  

 

 Nákupní proces je ovliv$ován celou  adou faktor", které rozhodují o získání 

konkuren#ní výhody, p ípadn! mohou, p i špatném rozhodnutí, vést k ekonomické, #i jiné 

ztrát!. Tomek a Hofman definují následujících šest #initel" [4], které se významným 

zp"sobem podílí na nákupním rozhodování : 

 

- Podmínky dodávky - velice d"ležitý prvek, je specifikován v kupní smlouv!. 

Podmínky musí být formulovány zcela jasn! a jednozna#n!, mohou p edejít mnoha 

problém"m v p ípad! reklamací apod.  

- Jakost - jeden ze základních a nejd"ležit!jších parametr", který up ednost$uje stále 

v!tší #ást zákazník" i p ed cenou 

- Množství - sou#ástí nákupního procesu je stanovení adekvátního množství materiálu s 

cílem omezit nadm!rné množství zásob a zárove$ zabezpe#it výrobní proces bez 

prostoj" a #ekání na dodávku. 

- Cena - cílem je zajišt!ní požadované kvality p i nejnižší možné cen! 

- %as - d"ležitým aspektem je správné na#asování dodávky tak, aby organizace 

eliminovala vysoké skladové zásoby a zárove$ zabezpe#ila bezproblémový chod 

výroby. V této souvislosti jsou odb!rateli preferovány dodávky Just in time. 

- Dodavatel - základní faktor pro p edpoklad úsp!šného nákupního procesu. Jeho 

výb!ru a hodnocení se budeme v!novat v následujících #ástech této práce. 

 

 Podle Tomka a Hofmana m"že do této skupiny faktor", které ovliv$ují nákupní 

proces, pat it i faktor spolehlivosti. Podle n!j bychom si m!li vybírat takové dodavatele, kte í 

plní stanovené podmínky v p ijatelné mí e. Nespolehliví dodavatelé mohou organizaci 

zp"sobit finan#ní problémy, p inést firm! ztrátu tržního podílu a také poškodit dobré jméno 

podniku u odb!ratel" [4]. 

 

 Mezi obecné faktory ovliv$ující nákupní proces, jak uvádí Hálek a další auto i, lze 

 adit následující #initele [5]: 

 

- Vn#jší okolí - ekonomické podmínky, disponibilní surovinové zdroje,  technologické 

zm!ny, politická situace, obchodn! politické podmínky, konkurence 
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- Firemní prost"edí - cíle, firemní strategie, interní p edpisy, organiza#ní struktura, 

používané postupy 

- Mezilidské vztahy - autorita, status, vzájemná sympatie, životní styl, schopnost 

p esv!d#it 

- Osobní faktory - v!k, výše p íjmu, vzd!lání, funkce, osobnost, postoj k riziku 

 

2.2. Nákupní portfolio 

 

 V pr"myslových podnicích rozd!luje literatura nakupované materiály a služby na 

n!kolik segment". Lukoszová rozlišuje sedm kategorií nakupovaných produkt" [6]: 

- Suroviny (uhlí, d evo, zem!d!lské plodiny), které jsou dodávány v p"vodním stavu,  

mezi typické vlastnosti pat í objemová i prostorová náro#nost. 

- Základní materiál, meziprodukty (plasty, sklo, stavební materiál). Vyzna#ují se 

nutností dalšího zpracování, než získají podobu finálního výrobku. 

- Dopl!kový režijní materiál (#isticí prost edky, kancelá ské pot eby aj.). Zabezpe#ují 

výrobní i nevýrobní procesy, široká škála použití i ú#elu. 

- Komponenty, díly, polotovary (motory, ovlada#e). V!tšinou jsou ve fázi hotového 

výrobku a p ipraveny pro montáž, p ípadn! vyžadují malou úpravu #i opracování. 

- Za"ízení (vybavení pracoviš%, stroje, po#íta#e, dopravní prost edky). Mají investi#ní 

charakter, slouží pro výrobní i nevýrobní ú#ely. Jedná se o finan#n! náro#né zboží, 

d"raz je kladen na spolehlivost, p esnost a cenu po ízení ve vztahu k provozním 

náklad"m. 

- Systémy (informa#ní systémy, výrobní linky). Zajiš%ují manažerské a logistické 

procesy. Jsou charakteristické vysokými finan#ními náklady p i po ízení. 

- Služby (opravy, údržba, propagace, doprava, výzkum). V sou#asnosti jejich význam 

stále roste, firmy si uv!domují nutnost odlišení se od konkurence a zvyšující se zájem 

zákazník" o ucelené a komplexní služby. 

 

2.3. Typy nákupních situací 

 

 V #eské i zahrani#ní literatu e se uvád!jí 3 základní typy nákupních situací, které jsou 

dány strukturou nákupního procesu a chováním a motivací nakupujících i prodejc" [1, 7]: 

 

- b#žný, opakovaný nákup 
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- modifikovaný nákup 

- nový nákup 

 

B#žný, opakovaný nákup je charakterizován stabilní poptávkou zákazníka. Požadavky na 

technické a jakostní parametry se nem!ní, ke zm!nám dochází jen v termínech dodání a 

objemu dodávky. S dodavatelem v!tšinou bývá uzav ená dlouhodobá smlouva, která 

poskytuje ob!ma stranám dostate#n! optimalizovat materiálový tok a stav zásob. 

 

Modifikovaný nákup bývá reakcí na zm!nu technických a jakostních parametr", pop . je 

projevem racionaliza#ních opat ení, která vedou k díl#ím zm!nám v konstrukci dodávaných 

výrobk", pop . ke zm!n! n!kterých jakostních parametr". 

 

 Nový nákup je #asto výsledkem zm!ny výrobního programu, oblasti obchodování, nebo 

poskytování služeb. Takové situace kladou zna#né nároky na informace,  proces  rozhodování  

je  velmi  složitý,  podílí  se  na  n!m  velké množství pracovník"  podniku,  pro  p ípravu  

rozhodnutí  jsou  ú#elov!  ustavovány  týmy  odborník". Rozhoduje se o novém dodavateli, se 

kterým nemá objednávající  zkušenosti.  Proto jako  jedno  z  významných kritérií  vystupuje  

do pop edí minimalizace rizik spojených s výb!rem nového dodavatele [1].  

 

3. Analýza pot"eb organizace 

 

 Výchozím krokem pro nákupní #innosti je analýza pot eb organizace. Požadavky na 

zajišt!ní materiál" a služeb musí být odvozeny již od prvního impulzu trhu k realizaci 

produktu. Dle Synka [8] systémové pojetí realizace produktu vyžaduje: 

 

- poznání všech atribut" produktu dle p edstav zákazníka 

- p enesení t!chto požadavk" do technologie a konstrukce produktu 

- uplatn!ní princip" technologie a konstrukce produktu v technické p íprav! výroby 

- zajišt!ní požadavk" na vstupní materiály, nakupované sou#ásti a eventuální kooperace 

- p íprava a realizace výrobního procesu 

- realizace dodávky a uskute#n!ní všech souvisejících služeb, v#etn! poskytování 

náhradních díl", provozních materiál", zajiš%ování údržby apod. 
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 Vstupními informacemi pro tuto analýzu mohou být poptávky, objednávky, stav 

zásob, plán zásobování, interní požadavky organiza#ních útvar" spole#nosti, legislativní 

požadavky a další. Je nutno si uv!domit, že celý proces zajiš%ování a získávání materiálových 

a energetických zdroj" vyžaduje ur#itý #asový interval, o který je t eba v p edstihu zahájit 

celý nákupní proces [1]. Z tohoto hlediska pat í mezi d"ležité cíle nákupu snaha o neustálé 

zvyšování flexibility, zejména v oblastech využití r"zných nákupních p íležitostí p i 

p íznivém vývoji cen [9]. Z výše uvedeného je patrné, že útvar nákupu zastává v organizaci a 

jejím logistickém  et!zci velmi významnou roli. Logistiku je pak nutno chápat jako filozofii 

 ízení materiálového, informa#ního i finan#ního toku s ohledem na spln!ní požadavk" 

kone#ného zákazníka v prvé  ad! a s ohledem na nutnou tvorbu zisku v druhé  ad! [10, 11]. 

 

3.1. Rozhodování v rámci týmu 

 

 P i analýze pot eb organizace je nanejvýš vhodné zapojit do tohoto procesu odborníky 

ze zainteresovaných útvar" spole#nosti a neponechat toto rozhodování pouze na 

zam!stnancích nákupních útvar". Také podle Nenadála by se této #innosti m!lo zú#astnit více 

pracovník" [12]. Osoby, které se podílejí na analýze pot eb organizace a také na jednotlivých 

fázích výb!ru dodavatel", lze podle Tomka rozd!lit do šesti rolí [4]: 

 

- Uživatelé (spot"ebitelé) – mají vlastní zkušenosti s používáním nakupovaného 

produktu, jsou schopní konkretizovat pot eby, také nesou zodpov!dnost za d"sledky 

rozhodnutí. U režijního materiálu v!tšinou dávají pokyn k nákupu formou 

vnitropodnikové objednávky. 

- Poradci (ovliv!ovatelé) – vnášejí do rozhodovacího procesu další aspekty a ovliv$ují 

požadavky spot ebitel". Mohou to být zam!stnanci ekologických a právních úsek", 

pracovníci úseku výroby,  ízení jakosti, prodejního, nebo marketingového odd!lení. 

- Preskripto"i (návrhá"i) – jejich úkolem je specifikovat p esné technické zadání 

požadavk" na nakupované suroviny, materiál a výrobky. 

- Kontrolo"i (dohlížitelé) – pro organizaci p edstavují mechanismus snížení rizika, 

pozorují a vyhodnocují podmínky související s nákupním rozhodováním, cílem je 

zamezit nevhodným rozhodnutím, která se mohou týkat netržní ceny, nevýhodných 

platebních podmínek, nebo nevyhovující kvality. 

- Rozhodovatelé (schvalovatelé) – v organizaci p edstavují zam!stnance na vedoucích 

pozicích, kte í mají p íslušné schvalovací kompetence k vystavení objednávky. 
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- Kupující (nákupce) – v!tšinou zam!stnanci nákupních útvar", realizují nákupní 

proces, udržují s dodavateli p ímý kontakt. 

 

3.2. Základní fáze výb#ru dodavatel$ 

 

 Výb!r dodavatel" p edstavuje dlouhý a složitý proces, který m"žeme dle literatury 

rozd!lit do n!kolika základních fází. Lambert a Stock, stejn! jako Van!#ek, uvád!jí p!t fází 

výb!ru dodavatel" a  ízení dodavatelských vztah" [13, 14], mezi které pat í: 

 

- P"ípravná fáze - je charakteristická vznikem pot eby nákupu, #asto se tvo í nákupní 

tým, který byl popsán v p edchozí kapitole. 

- Identifikace potenciálních dodavatel$ - v této fázi se na základ! stanovení 

konkretizovaných pot eb shromaž&ují potenciální dodavatelé 

- Prozkoumání a výb#r dodavatel$ - ohodnocení potenciálních dodavatel", výb!r 

nejvýhodn!jších a jejich kontaktování s eventuální poptávkou na dodávku materiálu #i 

služby  

- Navázání vztahu - v rámci této fáze již dochází ke konkrétním dodávkám 

- Ohodnocení vztahu - rozhodování o pokra#ování, prohlubování, pop . ukon#ení 

spolupráce na základ! vyhodnocení kvality dodávek.  

 

Nenadál rozlišuje t i základní fáze výb!ru a hodnocení dodavatel" [12]: 

 

- P"edb#žné hodnocení dodavatel$ - jedná se o jednorázový proces, který probíhá 

p ed uzav ením smlouvy o dodávce u nových, pop . i stávajících dodavatel". Cílem je 

snížit velký po#et potenciálních dodavatel" a výb!r n!kolika adept" pro postup do 

další fáze výb!ru a hodnocení.  

- Hodnocení potenciální zp$sobilosti dodavatel$ - p edchozím krokem byl zúžen 

okruh všech potenciálních dodavatel" a vybrán p ijatelný po#et dodavatelských 

subjekt", u kterých se uskute#$uje další hodnocení. Tato fáze slouží pro odhalení 

budoucí a dlouhodobé zp"sobilosti dodavatel" plnit požadavky stanovené 

odb!ratelem. 

- Hodnocení dodavatel$ podle dalších kritérií - je na samotném odb!rateli, jaká další 

hodnotící kritéria v#etn! zp"sobu vyhodnocování si zvolí a bude rozvíjet. 
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 V!tšina autor", stejn! jako poznatky z praxe, se shoduje v nutnosti zúžení okruhu 

potenciálních dodavatel" a up ednost$ují menší, d"kladn! vybranou a prov! enou skupinu 

dodavatelských subjekt". Nákup z pe#liv! vybrané skupiny dodavatel" p ináší velkou  adu 

výhod, od snažší kontroly dodavatel" a jednotlivých dodávek, v!tší možnosti nabídek, které 

p inesou konkuren#ní výhodu, až po prohlubování spolupráce s cílem navazovat strategická 

partnerství. Na druhou stranu velmi úzká skupina dodavatel", pop . jediný dodavatel, m"že 

být velice riziková. V takovém p ípad! je reálná možnost poklesu kvality dodávek z d"vodu 

nekonkuren#ního prost edí, riziko termínového nepln!ní a vyšší náklady. 

 Praxe ukazuje, že každá organizace by m!la vytvo it a udržovat databázi všech 

možných dodavatel", což obnáší pravidelnou analýzu a monitorování trhu. Taková databáze 

je pak výsledkem trvalého pr"zkumu trhu a externí i interní analýzy, která je zam! ena na 

oblast tržního p"sobení podniku a konkurenceschopnost, s využitím všech možných zdroj" 

informací. P i tomto monitoringu tržního a konkuren#ního prost edí je nutné brát v úvahu 

všechny náklady, p ínosy, možná rizika a negativa tak, aby databázi možných dodavatel" 

tvo ily dodavatelské subjekty, které budou pro organizaci znamenat v siln! konkuren#ním 

prost edí výhodu.   

 

4. Hodnocení a výb#r dodavatel$ 

 

 Výb!r dodavatel" a jejich hodnocení p edstavuje v aktivitách firem jednu z 

nejklí#ov!jších oblastí, která zásadním zp"sobem ovliv$uje náklady, kvalitu a tím 

konkurenceschopnost organizace. Pro kone#ný výb!r a následné hodnocení dodavatelských 

subjekt" existuje  ada metod, které mají podobný základ. V prvním kroku podnik stanoví 

požadavky na dodavatele a poté hodnotí schopnost dodavatele tyto požadavky plnit, nej#ast!ji 

p i azením procentuální úsp!šnosti, pop . bodovým ohodnocením. Jedná se tedy o výb!r, 

který je založen na vícekriteriálním hodnocení a je také zna#n! ovlivn!n subjektivním 

názorem hodnotitele [14]. 

 Aktivity výb!ru a hodnocení dodavatel" pat í v dnešní dob! již ke standardizovaným 

#innostem v!tšiny organizací. Tyto #innosti podle Nenadála [12]: 

- umož$ují poznat, kte í ze skupiny potenciálních dodavatel" budou schopni podílet se 

na napl$ování politiky a strategie odb!ratelské organizace, 

- zjiš%ují dlouhodobou schopnost dodavatel" napl$ovat požadavky odb!ratele, 

- vedou k oboustrannému snižování náklad" zú#astn!ných partner", 

- podporují efektivní spolupráci obou stran, 
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- bývají ú inným prost!edkem u ení, který ob"ma stranám umož#uje poznat dobrou i 

špatnou praxi. 

 

4.1. Formulace kritérií pro výb r a hodnocení dodavatel! 

 

 Formulace kritérií pro výb"r a hodnocení dodavatel$ p!edstavuje velice d$ležitý úkol, 

pro jehož maximální objektivitu je nutné, aby se na n"m podílelo co nejvíce odborník$ ze 

zainteresovaných útvar$ organizace. Cílem je stanovit a popsat taková kritéria hodnocení, 

která podniku zajistí nejlepší možný výb"r dodavatel$ a kvalitní podklad pro rozhodování o 

zadávání objednávek konkrétním dodavatel$m.  

 Kritéria používaná v oblasti výb"ru a rozhodování o dodavatelských subjektech 

m$žeme obecn"  lenit do n"kolika základních oblastí. Tomek rozd"luje kritéria podle 

následujících vztah$ [4]: 

- kritéria, která se týkají výrobk! a služeb k nim, 

- kritéria, která se týkají ceny a kontrakta"ních podmínek, 

- kritéria, která se týkají dodavatele, jeho image, jakož i chování. 

 

Jiní auto!i, nap!íklad Gros,  lení hodnotící kritéria na sedm hlavních oblastí posuzování 

úrovn" potenciálních dodavatel$ [1]: 

 

1. Finan"ní situace dodavatele - ekonomicky  zdravý dodavatel zaru uje 

dlouhodob"jší spolupráci. Údaje o finan ní  situaci  dodavatele  m$žeme  

 erpat p!edevším z t"chto zdroj$: 

- výro ní zprávy a jejich vývoj,  

- vývoj podílu dodavatele na trhu,  

- struktura jeho zákazník$, jejich velikost, po et atd. 

 

2. Perspektivnost vývoje dodavatele - zda bude schopen operativn" akceptovat 

zm"ny požadavk$ p!i zlepšování užitných vlastností výrobk$ zákazníka, pop!. 

p!i vývoji výrobk$ nových. Z tohoto d$vodu je t!eba se zam"!it i na tyto 

aspekty:   

- na výzkumnou a vývojovou základnu dodavatele,  

- na jeho spolupráci s vysokými školami a ostatními výzkumnými  

institucemi,  
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- na systémy podpory tv$r í  innosti ve firm" dodavatele aj. 

 

3. Logistické služby poskytované dodavateli. V !ad" odv"tví pat!í požadavky 

na logistické služby k rozhodujícím kritériím výb"ru dodavatel$. Zajímá nás 

proto nap!.: 

- lokalizace dodavatele,   

- dodací lh$ty, termín vy!ízení objednávek,  

- rozptyl termín$ vy!ízení objednávek,  

- kompletnost dodávek,  

- schopnost rychlé reakce na mimo!ádné objednávky,  

- balení dodávaných výrobk$, 

- schopnost zabezpe ovat Just in Time dodávky,  

- zp$sob balení dodávaných výrobk$,  

- ukládání výrobk$ do p!epravních obal$, kontejner$, na palety apod.,  

- nabídka dalších služeb. 

 

4. Výrobní možnosti dodavatel! - jedná se zejména o to, zda lze považovat 

dodavatele za spolehlivého výrobce. K tomu mohou pomoci informace o: 

- výrobní kapacit" a stupni jejího využití,  

- po tu výrobních jednotek,  

- úrovni !ízení výroby,  

- stavu výrobního za!ízení a systému jeho údržby. 

 

5. S rozvojem komunika ních technologií je t!eba brát v úvahu to, jaký používá 

dodavatel interní informa"ní systém a jak je napojen na externí komunika ní 

systémy. 

 

6. Cena, resp. celkové po#izovací náklady a platební podmínky - pat!í k 

nejvýznamn"jším  kritériím. V poslední dob" se objevují i požadavky na 

strukturu náklad$ dodavatele [15]. Mezi kritéria rozhodování pat!í: 

- cena, po!izovací náklady,  

- o ekávaný vývoj ceny,  

- vývoj náklad$ surovinové základny dodavatele,  

- podíl p!ímých a režijních náklad$, 
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- lh$ty splatnosti faktur,  

- cenové rabaty. 

 

7. Požadovaná kvalita - jedná se o absolutní kritérium, které by m"l každý 

dodavatel spl#ovat.  Dodavatele,  který  nabízí  nižší  kvalitu  než  je  

požadovaná,  bychom nem"li brát v úvahu. U !ady kvalitativních parametr$ 

nelze zajistit  jejich  stoprocentní  kontrolu, z tohoto d$vodu se používá mnoho 

jednoduchých ukazatel$ m"!ících p!ímo kvalitu  dodávek, nap!.: 

- procentuální podíl vadných díl$ z celkového dodaného množství,  

- procentuální podíl nevyhovujících vzork$ p!i statistické kontrole 

jakosti. 

  Také se hodnotí  p!ímé d$sledky nekvalitních dodávek na výkonnost firmy, 

  nap!.  asové ztráty zp$sobené ve výrob" dodávkou vadných díl$.  

  Vedle kvalitativních  parametr$  kvantitativního  charakteru  je  však  zapot!ebí 

  získat informace nap!. o: 

- dosavadním vývoji a perspektivách v kvalit" výrobk$ dodavatele,  

- systému !ízení jakosti,  

- zda je nositelem certifikát$ norem !ady ISO aj. 

 

 Požadavek na neustálé zlepšování kvality spole n" s optimalizováním náklad$ 

nakupovaného materiálu uvádí také Bossert, který rozd"luje hodnotící kritéria do t!í 

d$ležitých oblastí [16]: 

 

- Jakost – je kladen d$raz na vedení záznam$ o neshodách a kvalitativních problémech. 

Jestliže nejsou tato data dostupná, organizace není schopna kvalitn" ohodnotit 

dodavatele. 

- Dodací termín – jedná se o velice kritický bod, mnoho firem se p!iklání k principu 

dodávek Just in Time. 

- Náklady – k celkovým náklad$m je nutno brát v úvahu i náklady na reklamace, 

opravy neshodných výrobk$, p!epracování, kontroly aj. 

 

 Z výše uvedeného je z!ejmé, že kritéria ur ená pro výb"r a hodnocení dodavatel$ jsou 

závislá na podmínkách konkrétního podniku a oblasti tržního segmentu. Každá organizace by 
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si proto m"la nastavit taková hodnotící kritéria pro své dodavatele, která jim zaru í 

maximáln" objektivní p!ístup s náležitou vypovídající hodnotou.  

 

4.2. Metody hodnocení dodavatel! 

 

 Pro  komplexní  hodnocení  dodavatel$ lze  používat r$zné metody, jejichž výsledkem 

je konkrétní kvantitativní údaj použitelný pro rozhodování o nejlepším dodavateli. K 

nejjednodušším, a proto  pravd"podobn" nejpoužívan"jším metodám, pat!í dlouho známá 

rozhodovací analýza. Její dnes už klasická podoba nabízí podle stupn" p!esnosti a nárok$ na 

informace v podstat" p"t forem hodnocení výb"ru optimální varianty [1]:  

- velmi orienta ní a hrubé hodnocení p#edností a nedostatk! jednotlivých variant,  

- p!esn"jší bodové hodnocení,  

- akceptaci d!ležitosti jednotlivých kritérií,   

- váhové hodnocení spojující bodové hodnocení s po!adím d$ležitosti,  

- zvážení rizik spojených s vybranou variantou. 

 

 Prosté srovnání p#edností a nedostatk! jednotlivých dodavatelských subjekt$ dává 

jejich hrubé srovnání podle zvolených kritérií. V p!ípad", že dodavatel podle zvoleného 

kritéria vyhovuje, p!i!adí se mu 1 bod, pop!. znaménko plus, v opa ném p!ípad", když 

dodavatel nespl#uje požadavek kritéria, obdrží 0 bod$, pop!. znaménko mínus. Tento 

nazna ený postup lze použít pro rychlý orienta ní a velmi hrubý p!ehled o p!ednostech a 

nedostatcích jednotlivých dodavatelských nabídek. Lze z n"ho vyvodit silná a slabá místa 

dodavatelských subjekt$, která je možno v pr$b"hu dalšího jednání odstranit apod. 

 

 Kvalitn"jší podklad pro výb"r dodavatel$ a objektivn"jší ukazatele hodnocení  

poskytuje bodové hodnocení. Tato metoda se snaží odstranit  velmi  hrubou klasifikaci v 

rozmezí "vyhovuje – nevyhovuje“ jemn"jším  odlišením hodnot kritérií pomocí bodové 

stupnice. Ta m$že nabývat mnoho tvar$, nap!.: 

 

- nevyhovuje, po et bod$ 0   

- vyhovuje málo, po et bod$ 1   

- vyhovuje, po et bod$ 2  

-  áste n"  vyhovuje, po et bod$ 3  

- pln" vyhovuje, po et bod$ 4 
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Hodnotící bodová stupnice, podle Schulteho [10], m$že nabývat tvaru: 

 

- velmi dobrá, po et bod$ 5   

- dobrá, po et bod$ 4   

- neutrální, po et bod$ 3   

- p!ijatelná, po et bod$ 2   

- špatná, po et bod$ 1  

 

Použité bodové stupnice mají lineární r$st. Pokud chceme více postihnout p!ednosti 

jednotlivých variant výb"ru, jsou doporu ovány stupnice s v"tším rozp"tím, nap!. 1-2-4-7,  

nebo 1-5-9-13. P!edností bodového hodnocení  je p!evod  kvantitativních  i  kvalitativních 

kritérií na s itatelnou veli inu. Vedle bodového hodnocení lze používat i tzv. relativní 

hodnoty kritérií,  které získáme tak, že nejlepší  hodnotu sledovaného kritéria položíme rovnu 

100 a ostatní vyjád!íme pom"rem "hodnota kritéria 100 / nejlepší hodnota kritéria". U 

kvalitativních kritérií musí výslednou hodnotu odborným odhadem ur it specialista [1]. 

 

 P!edchozí použité postupy jsou vhodné v situacích, kdy významnost jednotlivých 

kritérií pro rozhodování je stejná. Pokud chceme p!i hodnocení dodavatel$ n"která kritéria 

up!ednostnit p!ed jinými, je nutné jim p#i#adit po#adí d!ležitosti, což znamená získání 

dalších informací. Z tohoto je tedy patrné, že tato metoda p!ináší objektivn"jší obraz o 

schopnostech a kvalitách dodavatele, je ale náro n"jší. Neexistuje formalizovaný a 

standardizovaný postup stanovení po!adí d$ležitosti, objektivní výsledek této metody tedy 

závisí na tom, jak se poda!í eliminovat subjektivní názory t"ch, kte!í se na rozhodování 

podílejí. Proto se obecn" doporu uje, aby se na stanovení významnosti kritérií podílel tým 

složený z odborník$ schopných význam jednotlivých kritérií posoudit. Stanovit po!adí kritérií 

není  asov" náro ný postup, jako pom$cku lze použít mnoho dalších metod, nap!. izolované 

rozhodování o po!adí významnosti vždy dvou kritérií. Jednotlivé preference pak po se tení 

ur í po!adí d$ležitosti kritérií. Pokud má více kritérií stejný po et preferencí, o jejich po!adí 

rozhoduje vzájemné hodnocení. Tuto metodu je možné kombinovat i s postupem, kdy se 

kritériím p!i!azuje po et bod$ z p!edem ur ené škály. Výsledné hodnoty jednotlivých 

odborník$ se pak zpr$m"rují a získáme tak kone né po!adí d$ležitosti kritérií. U velkého 

po tu kritérií je možno dojít k záv"ru, že n"která kritéria mají minimální d$ležitost a 

vypovídající hodnotu, takže je lze z hodnocení vypustit.   
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 Pro výb"r nejlepšího možného dodavatele nesta í jen v systému hodnocení stanovit 

po!adí d$ležitosti kritérií. Pro aplikaci hodnotícího systému je nutné stanovení váhy 

jednotlivých kritérií tak, aby bylo možné po!adí d$ležitosti kritérií p!evést na s ítatelnou 

veli inu. K tomuto ú elu slouží metoda alokace bod$, metoda párového srovnání, metoda 

postupného rozvrhu vad a další.  

 

 Systémy hodnocení dodavatel$ p!edpokládají, že všechny parametry, které dodavatelé 

uvedli ve svých nabídkách, budou skute n" spln"ny. Tyto hodnotící systémy je t!eba doplnit i 

o srovnání dodavatel! z hlediska rizik plynoucích z jejich kone ného výb"ru [17]. V"tšinou 

se jedná o rizika spojená s kvalitou dodávek, poruchovostí dodávaných položek, dobou 

vy!ízení reklamací, pop!. rizika spojená s nedodržením dodacích termín$. K eliminaci t"chto 

rizik mohou sloužit mimo jiné expertní odhady pravd"podobnosti nedodržení kvality a 

termín$, pop!. statistiky poruch obdobných za!ízení apod. Vše musí vycházet z konkrétních 

podmínek organizace, v této problematice neexistují jednotné formalizované postupy, které 

by byly schopny obsáhnout kompletní oblast !ízení rizik.  

 

 Všechny výše uvedené metody používané u výb"ru a hodnocení dodavatel$ mají své 

p!ednosti i nedostatky. P!esto však poskytují objektivn"jší obraz o kvalitách a schopnostech 

dodavatele, než výb"r dodavatelských subjekt$ na základ" prostého porovnání nabídek, kdy 

nejd$ležit"jším ukazatelem je cena dodávaného výrobku. 

 

4.3. Klasifikace dodavatel! 

 

 Z hlediska dlouhodobého sledování a vyhodnocování dodavatel$, jejich spolehlivosti, 

kvality dodávaných výrobk$, materiál$ a služeb, rozd"lujeme dodavatelské subjekty do 

n"kolika skupin. Toto rozd"lení je zárove# poslední fází nastavení systému výb"ru a 

hodnocení dodavatel$ a slouží jako podklad pro kone ný výb"r dodavatele a umíst"ní 

objednávky pro útvar nákupu.     

 

 V"tšina autor$ rozd"luje dodavatele do t!í skupin na bezproblémové, pr$m"rné a 

problémové, pop!. na vyhovující, podmín"n" vyhovující a nevyhovující. Stejn" jako u bodové 

škály hodnocení je objektivn"jší rozd"lení dodavatelských subjekt$ na více skupin. Gros a 

!ada jiných autor$ uvádí rozd"lení dodavatel$ do  ty! skupin [1]: 
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- Skupina P - jedná se o naprosto spolehlivé dodavatele, lze jim pln" d$v"!ovat ve 

spln"ní úplnosti i kvality dodávek. Odpov"dnost za kvalitu je možno pln" p!evést na 

n", kontrolu kvality m$že odb"ratel provád"t jen namátkov". Takových dodavatel$ je 

zatím relativn" málo. 

 

- Skupina Q - pr$m"rní dodavatelé, tato skupina je nejpo etn"jší. Kvalita a termínové 

pln"ní dodávek má výkyvnou tendenci, je zapot!ebí d$sledná kontrola ze strany 

odb"ratele a trvalý tlak na zlepšení. 

 

- Skupina R - tuto skupinu tvo!í rizikoví dodavatelé, kte!í  asto neplní smluvní 

požadavky v množství, kvalit", termínech apod. Pokud u nich nedojde ke zlepšení v 

p!edem dohodnutém termínu, je nutné jejich vy!azení z dodavatelského !et"zce. 

 

- Skupina S – nespolehlivý dodavatelé, jsou naprosto nep!ijatelní. 

 

5. Komunikace s dodavateli 

 

 P!i klasifikaci dodavatel$ a jejich rozd"lení do skupin je nutné ur it, jak bude s t"mito 

výsledky dále pracováno a zárove# nastavit zp$sob komunikace s dodavateli. Komunikace je 

podle Nenadála definována jako vzájemná vým"na a sdílení informací. V dodavatelských 

!et"zcích se odb"ratelé i dodavatelé nacházejí jak v roli sd"lujících, tak i p!íjemc$ informací. 

Odhaduje se, že až 40 % všech problém$ ve vztazích mezi odb"rateli a dodavateli vyplývá z 

nedostate né vzájemné komunikace.  

 

Podle Nenadála rozlišujeme dva typy komunikace s dodavateli [12]: 

 

1) Komunikace p#ed zahájením projektu partnerství s dodavateli – za íná v dob", kdy se 

odb"ratel rozhoduje zahájit budování partnerských vztah$ s vybranými dodavateli. Nám"ty na 

diskuzi mohou být: 

- projednání cíl$ a d$vod$ projektu partnerství, 

- o ekávání partner$ plynoucí z realizace projektu, 

- postupy a zásady !ízení, 

- strategické cíle a plány odb"ratele i dodavatele. 
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2) Komunikace po zahájení projektu s dodavateli, ve které jsou rozlišovány dv" formy 

vzájemné komunikace: 

 

a) B žná komunikace – v"tšinou se jedná o témata, která mají spíše preventivní charakter. 

Vý et všech možných oblastí je široký, nap!. plány produkce a dodávek týkající se obou 

partner$, význam kvality pro efektivní realizaci proces$ nebo požadavky odb"ratele na 

dodávky i dodavatele atd. 

b) Komunikace vyvolaná jednorázovými pot#ebami – m$že být zam"!ena nap!. na ud"lení 

výjimky nebo souhlasu odb"ratele s odchylkami od požadavk$ na dodávku, na zm"ny 

kontaktních údaj$, zm"ny postupu hodnocení a výb"ru nových dodavatel$ nebo na zahrnutí 

požadavk$ na dodávky a dodavatele do obchodních smluv. 

 

 V rámci nastavení komunikace mezi odb"rateli a dodavateli je nutné p!ijmout a 

dohodnout jednozna ná pravidla pro !ešení reklamací, problém$ spojených s termínovým 

pln"ním dodávek apod. V"tšina autor$ se shoduje, a potvrzují to i zkušenosti z praxe, že 

spolehnutí se v této oblasti na obchodní zákoník, pop!ípad" další legislativní standardy a 

procedury, je pro efektivní spolupráci nedostate né. Je tedy vhodné p!ed uzav!ením smlouvy 

o dodávkách dohodnout závazná pravidla a postupy pro !ešení t"chto problematických 

záležitostí. Praxe p!ináší na problematiku reklamací i další pohled, krom" negativní stránky 

p!edstavují také p!íležitosti pro zlepšování, opat!ení a další rozvoj.   

 

6. P#edstavení Vítkovice Heavy Machinery, a.s. 

 

Spole nost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. je nejv"tší dce!inou spole ností 

holdingové skupiny Vítkovice Machinery Group. VHM, pat!ící mezi významné strojírenské 

spole nosti s vlastní výrobou oceli, se zam"!uje na dodávky výrobk$ v oblasti ocelových 

odlitk$, výkovk$, díl$ lodí, za!ízení oceláren a válcoven, tvá!ecích za!ízení a válcovaných 

obru í pro železni ní pr$mysl.  

 

6.1. Historie firmy 

 

Vítkovické železárny, dnes podnikající pod názvem Vítkovice Machinery Group, založil v 

roce 1828 olomoucký arcibiskup Rudolf Jan. Pro založení hutí byla vybrána velice výhodná 

strategická poloha. Poblíž se nacházely všechny suroviny pot!ebné pro výrobu železa a 



 17

podnik stál v blízkosti plánované železnice z Vídn" do polských solných dol$. Pro tuto 

plánovanou trasu m"ly Vítkovice dodávat pot!ebný materiál. Provoz tzv. Rudolfovy hut" byl 

zahájen v roce 1830, kdy byla zapálena první pudlovací pec v celém Rakousko – Uhersku. S 

p!íchodem víde#ského banké!e Salomona Mayera Rotschilda za alo vznikat jedno z 

nejv"tších monopolních sdružení v tehdejší Evrop". Hut", nyní rozší!eny o strojírny, vyráb"ly 

parní stroje, železni ní vagóny, d$lní nástroje, stroje pro hut" a další výrobky.  

O t!icet let pozd"ji bylo na základech Rudolfovy hut" vytvo!eno významné Vítkovické 

horní a hutní t"ží!stvo, které vlastnili brat!i Gutmannové. V  ele spole nosti stál Paul 

Kupelwieser, s jehož p$sobením je spojen velký sociální program a modernizace. Na za átku 

20. století se Vítkovice za!adily mezi  elní výrobce železa a oceli v Evrop". 

V roce 1992 byla založena akciová spole nost Vítkovice, která byla v roce 1993 

privatizována  eským kapitálem a v sou asné dob" pat!í mezi nejv"tší a nejvýznamn"jší 

strojírenské firmy ve st!ední Evrop".  

 

6.2. Cíle, vize, politika jakosti  

 

Cílem spole nosti VHM je být vyhledávaným, obchodn" i ekonomicky prosperujícím 

dodavatelem zejména v oblasti t"žkých ocelových odlitk$, opracovaných výkovk$, 

zalomených h!ídelí a díl$ lodí, za!ízení oceláren a válcoven, tvá!ecích za!ízení a válcovaných 

obru í pro železni ní pr$mysl, zam"!eným na zvyšování podílu dodávek strojírenských 

produkt$ s vysokou p!idanou hodnotou. Jako významný podnik regionu se VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY, a.s. podílí na rozvoji regionu. 

Spole nost VHM uplat#uje v souladu se svými strategickými cíly politiku jakosti, která 

stanovuje rozhodující zám"ry pro neustálé zlepšování výkonnosti systému managementu 

jakosti (P!íloha  . 1). 

Mezi další cíle spole nosti v oblasti ochrany životního prost!edí pat!í dosažení a 

udržování takové úrovn" !ídící a organiza ní  innosti, která dovolí minimalizovat negativní 

vliv její pr$myslové  innosti na životní prost!edí. 

Velký d$raz je také kladen na bezpe nost a ochranu zdraví p!i práci. Cílem firmy je 

zajistit takovou úrove# BOZP, aby byla p!i provád"ných  innostech dosažena maximální míra 

bezpe nosti a ochrany zam"stnanc$, pracovní pohody a kultury práce. 

 

Spole nost VHM vychází p!i napl#ování svých cíl$ z vize rozvoje, která je založena na 

 ty!ech základních principech:  
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- Využití výrobní základny skupiny a rozvíjení engineeringu. 

- Na rozvoji inovací, spolupráci s vysokými školami a akademickou sférou. Výsledkem 

tohoto procesu jsou nové produkty a obory, které v rámci skupiny rozvíjíme. 

- Na využití nejmodern"jších technologií – informa ních technologiích, green 

technologií a nejnov"ji i nanotechnologií. Další oblastí, které v"nujeme maximální 

pozornost, je energetika. 

- Pro VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je spolupráce s regionem a program 

Corporate Social Responsibility jedním ze  ty! základ$ fungování skupiny. 

 

Strategie holdingové skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je založena na t!ech 

základních pilí!ích: 

- Green technology 

- Výroba a engineering 

- Informa ní technologie 

 

6.3. Výrobní portfolio 

 

Mezi hlavní obory podnikání spole nosti VHM pat!í výroba a dodávky následujících 

produkt$ a za!ízení: 

 

- Ingoty 

- Kované ty e, bloky a válcované kruhy 

- Odlitky 

- Lodní díly 

- Výrobky pro energetiku 

- Opracované strojní sou ásti 

- Za!ízení oceláren 

- Za!ízení pro tvá!ení kov$ 

- Speciální za!ízení pro t"žký pr$mysl 

 

6.4. Certifikace 

 

Ve spole nosti Vítkovice Heavy Machinery, a.s. je zaveden systém managementu jakosti 

dle norem ISO 9000 a certifikován dle standardu EN ISO 9001 renomovanou spole ností 
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Lloyd´s Register Quality Assurance (viz P!íloha  . 2). Ve firm" VHM je také zaveden systém 

environmentálního managementu dle standardu EN ISO 14001 a Systém managementu 

Bezpe nosti a ochrany zdraví p!i práci dle standardu OHSAS 18001. Spole nost VHM je také 

držitelem mnoha výrobkových oprávn"ní a certifikací 

 

6.5. Systém #ízení 

 

Ve firm" je uplat#ováno liniové !ízení spole n" s produktovým !ízením. Výrobky a služby 

jsou rozd"leny do 4 produktových skupin, tzv. PBU (Product business unit), které jsou 

zodpov"dné za marketing, dlouhodobé plánování, prodej a koordinaci výrobních útvar$: 

 

- Surové ingoty a výkovky 

- Opracované výkovky a odlitky 

- Montované celky 

- Engineering 

 

Výrobní úsek se skládá z Nákladových st!edisek: 

 

- NS 320 Ocelárna 

- NS 330 Slévárna 

- NS 340 Kovárna 

- NS 350 Obru árna 

- NS 370 Obrobna 

- NS 371 Montáž 

 

7. Analýza sou"asného stavu výb ru a hodnocení dodavatel! ve VHM 

 

Nakupování výrobk$ a služeb je popsáno v interní sm"rnici VHM QP-ISO 400.0-036. 

Tyto  innosti zajiš%uje ve firm" útvar Nákupu.  

 

Výb"rem a hodnocením dodavatel$ se zabývá p!edpis VHM QP-ISO 400.0-037. Tuto 

 innost zajiš%uje odbor 405 - Výb"rová !ízení a supervize nákupních  inností.  
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7.1. Postavení nákupu v organizaci 

 

Útvar nákupu zajiš%uje v rámci proces$ realizace produkt$ nakupování výrobk$ a služeb. 

P!i t"chto  innostech vychází z požadavk$ produktových tým$, které jsou zodpov"dné za 

koordinaci a kompletaci dodávaných produkt$.  

 

7.2. Vybrané "innosti útvaru Nákupu: 

 

 nakupování materiál$, surovin a výrobk$ 

 nakupování služeb 

- nakupování projek ních a montážních  inností 

- nakupování provád"ní povrchové ochrany, konzervace a balení výrobk$ 

- nakupování výrobních kooperací 

- nakupování zajiš%ování údržby výrobních za!ízení 

- nakupování metrologických služeb 

- nakupování provád"ní zkoušek mechanických vlastností, nedestruktivních zkoušek, 

metalografických zkoušek a dalších  

 

7.3. $innosti Odboru 405: 

 

- vyhodnocuje dodavatele, kte!í úsp"šn" prošli výb"rovým !ízením nebo jednáním o 

cenách, na základ" podklad$ a údaj$ o Hodnocení dodavatel$ od referent$ útvaru Nákupu 

- pravideln" aktualizuje Harmonogram výb"rových !ízení a Harmonogram zpracování 

Hodnocení dodavatel$ p!íslušných nakupovaných komodit 

- udržuje aktuální databázi schválených dodavatel$ vycházející z Harmonogramu 

výb"rových !ízení a rovn"ž databázi vybraných dodavatel$ VHM (dostupnou pro 

zam"stnance útvaru Nákup na intranetu VHM) 

 

7.4. Hodnocení schválených dodavatel!  

 

Hodnocení schválených dodavatel$ (kompletní náhled formulá!e viz P!íloha  . 3) 

zpracovává referent útvaru Nákupu dle Pokyn$ k vypln"ní formulá!e Hodnocení dodavatel$ 

(P!íloha  . 4), výsledky p!edává ke schválení !editeli Nákupu.  
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7.5. Kritéria, bodové hodnocení a kategorie dodavatel! VHM 

 

Pro hodnocení schválených dodavatel$ jsou používána kritéria kvalita dodávek, cena, 

platební podmínky apod. s p!íslušnou váhou kritéria. Pro bodové hodnocení se využívá 

stupnice 0 až 3 body, která pokrývá dodavatele od velmi špatného hodnocení až po vysokou 

kvalitu dodávek. Celkové hodnocení pak rozd"luje dodavatele na t!i kategorie A (zp$sobilý 

dodavatel), B (podmín"n" zp$sobilý) a C (nezp$sobilý). 

 

Kritéria hodnocení dodavatel!: 

Kvalita dodávek - Váha kritéria: 3 

Cena - Váha kritéria: 3 

Dodržování termín$ - Váha kritéria: 3 

Komplexnost dodávek - Váha kritéria: 3 

Záru ní podmínky - Váha kritéria: 2 

Platební podmínky - Váha kritéria: 2 

Kvalita dokumentace - Váha kritéria: 2 

Flexibilita a komunikace - Váha kritéria: 2 

SMJ - Váha kritéria: 2 

EMS - Váha kritéria: 2    

Reklamace - Váha kritéria: 1 

 

Bodové hodnocení: 

3 = vysoká kvalita 

2 = drobné nedostatky 

1 = na hranici zp$sobilosti 

0 = velmi špatné 

 

Celkové hodnocení: 0 – 75 SBH (SBH - Statistické body hodnocení) 

 

Kategorie hodnocení dodavatele: 

A Dodavatel     56  -  75 SBH     Zp$sobilý       

B Dodavatel     31  -  55 SBH     Podmín"n" zp$sobilý 

C Dodavatel      0   -  30 SBH     Nezp$sobilý 
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7.6. Vyhodnocení sou"asného stavu hodnocení dodavatel! ve VHM 

 

Vyhodnocení sou asného stavu hodnocení dodavatel$ ve spole nosti VHM objevilo jak 

pozitivní prvky, tak i negativa a problémy spojeny s riziky. Záv"rem hodnocení je 

konstatování, že sou asný systém neposkytuje objektivní obraz o kvalit" dodavatel$ a je 

vhodné navrhnout a realizovat inovovanou metodu hodnocení dodavatel$. 

 

7.6.1. Pozitivní prvky v sou"asném systému  

 

V podniku je nastaven systém výb"ru a hodnocení dodavatel$, který se pr$b"žn" aplikuje. 

Spole nost udržuje aktualizovanou databázi svých dodavatel$. Dodavatelé jsou rozd"leni do 3 

skupin: zp$sobilí, podmín"n" zp$sobilí a nezp$sobilí, p!i emž hodnocení probíhá 2x ro n".  

Hodnocení nových dodavatel$ se provádí po t!etí uskute n"né dodávce. Seznam 

schválených dodavatel$ využívají p!i svých  innostech nákupní referenti. P!i ur ení vhodného 

dodavatele vychází nákupní referenti z údaj$ a hodnocení, uvedených v t"chto seznamech a 

posuzují p!itom schopnosti a možnosti dodavatele splnit požadované smluvní podmínky, 

které se vztahují p!edevším k dodržení jakosti, cen", termínu a úplnosti dodávky v etn" pln"ní 

právních, environmentálních a dalších požadavk$. 

 

7.6.2. Zjišt ná negativa, problémy a rizika 

 

 Hodnocení dodavatel$, tak jak je v systému nastaveno, je subjektivní záležitostí 

nákupního referenta. Ten nemá v popisu práce povinnost vyžádat si pot!ebné informace 

od jiných útvar$, které se danou problematikou zabývají. Jako p!íklad lze uvést jedno ze 

stávajících kritérií hodnocení  - kvalitu dodávek. Veškerý nakupovaný materiál prochází 

vstupní kontrolou jakosti, která srovnává a vyhodnocuje skute nou kvalitu dodávky v$ i 

objednacím dispozicím (výkres, materiálové a jakostní specifikace apod.). Systém !ešení 

eventuálních neshod v etn" statistického vyhodnocování je ve firm" nastaven, ale útvar 

Nákupu jej p!i hodnocení není povinen využívat. Je jen na samotném rozhodnutí 

nákupního referenta, zda tyto informace pro bodové ohodnocení dodavatele využije. 

 

 Subjektivním hodnocením nákupního referenta není ošet!ena eventualita, kdy by mohl být 

nezp$sobilý dodavatel (kategorie C) neoprávn"n" za!azen do kategorie B podmín"n" 

zp$sobilý. 
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 Není jasné, jakým zp$sobem byly stanoveny váhy jednotlivých kritérií pro hodnocení 

dodavatel$ a zda odpovídají pot!ebám firmy. 

 

 Ze systému nevyplývá, jak je dále postupováno u dodavatele, který spadá do kategorie B 

Podmín"n" zp$sobilý. Není nastaven systém dalšího hodnocení, ov"!ování zlepšení, 

odstran"ní nedostatk$, posouzení ú innosti nápravných opat!ení apod. Ve stávajícím 

systému rovn"ž chybí postup, který by zaru il informování dodavatele kategorie B 

spole n" s jednozna ným termínem odstran"ní nedostatk$. 

 

 U n"kterých kritérií hodnocení nejsou jednozna n" formulovány podmínky pro bodové 

hodnocení,  nap!. platební podmínky, pop!. systém jakosti a environmentálního 

managementu ve fázi zavád"ní (1-2 body). 

 

 Bodové hodnocení 0 až 3 neposkytuje dostate nou možnost rozlišení mezi vysokou 

kvalitou a nevyhovující zp$sobilostí (3 body vysoká kvalita, 2 body drobné nedostatky, 1 

bod na hranici zp$sobilosti, 0 bod$ velmi špatné). 

 

 Systém hodnocení a výb"ru dodavatel$ neposkytuje možnost navazování strategických 

partnerství s cílem prohlubování vzájemné spolupráce. 

 

 Kritéria Kvalita dodávek, Kvalita dokumentace a Reklamace se navzájem p!ekrývají a 

ovliv#ují. Dle stávajícího systému je možno ud"lit dodavateli maximální bodové 

hodnocení Kvality dodávek a zárove# minimální hodnocení z titul$ uplatn"ných 

reklamací. 

 

 V systému není ukotvena povinnost informovat dodavatele o výsledku jeho hodnocení. 

 

7.6.3. Záv r vyhodnocení sou"asného systému 

 

Stávající systém hodnocení a výb"r$ dodavatel$ ve VHM neposkytuje objektivní obraz o 

kvalit" jednotlivých dodavatel$. Sou asné hodnocení je u v"tšiny kritérií a ukazatel$ založeno 

na subjektivním vnímání p!íslušného referenta útvaru nákupu. U kritérií hodnocení nejsou 

jednozna n" formulovány podmínky pro bodové hodnocení, které také neposkytuje 

dostate nou možnost rozlišení mezi vysokou kvalitou a nevyhovující zp$sobilostí. Systém 
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hodnocení a výb"ru dodavatel$ se nezabývá problematikou odstra#ování zjišt"ných neshod a 

dalšími kroky spolupráce s dodavateli.  

Je proto vhodné navrhnout a realizovat inovovanou metodu pro hodnocení a výb"r 

dodavatel$. 

 

8. Návrh inovované metody pro hodnocení a výb r dodavatel! 

 

Prvním krokem, vzhledem k obsáhlosti nakupované oblasti ve VHM, bude ohrani ení 

systému, pro který bude inovovaná metoda navržena. V další  ásti se budeme zabývat 

návrhem nových kritérií pro hodnocení dodavatel$, které zajistí minimalizaci subjektivního 

hodnocení. Pro maximální objektivitu navrženého systému je nutno p!i!adit jednotlivým 

kritériím váhu, která bude použita pro výpo et výsledného hodnocení. S cílem rozd"lení 

dodavatel$ na skupiny vyhovující a nevyhovující stanovíme minimální p!ípustnou hranici 

hodnocení a dále navrhneme klasifikaci vyhovujících dodavatelských subjekt$. Následn" se 

budeme zabývat sb"rem dat pro hodnocení, nastavením zp$sobu komunikace s dodavateli, 

informováním o výsledcích hodnocení a navržením postupu v p!ípad" výjimek 

(nenahraditelný dodavatel apod.).      

  

8.1. Ohrani"ení systému 

 

&innosti útvaru Nákupu zahrnují širokou škálu nakupovaných materiál$, výrobk$ a služeb 

s r$zn" velkým portfoliem dodavatel$. Nakupovaná oblast je ve spole nosti VHM natolik 

obsáhlá, že pro inovovanou metodu výb"ru a hodnocení dodavatel$ musíme cílovou oblast 

zúžit. Budeme se zabývat nakupováním strojírenských polotovar$ a výrobk$, které 

p!edstavují jeden z nejv"tších nakupovaných objem$ ve spole nosti VHM a má nejv"tší vliv 

na napl#ování cíl$ spole nosti. Tento výb"r potvrzuje i ABC analýza, která je ve spole nosti 

VHM aplikována. Z ní vyplývá, že strojírenské polotovary a výrobky spadají do kategorie A,  

které p!edstavují tém"! 80% celkového nakupovaného objemu výrobk$ a služeb. 

 

8.2. Návrh hodnotících kritérií 

 

Na základ" teoretických studií a poznatk$ z praxe a s p!ihlédnutím na ohrani ení 

systému, které bylo provedeno v p!edchozí  ásti, byla zvolena následující kritéria pro 

hodnocení a výb"r dodavatel$: 
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1) Kritérium K1 – Kvalita dodávek 

2) Kritérium K2 – Cena 

3) Kritérium K3 – Platební podmínky 

4) Kritérium K4 – Termínové pln"ní 

5) Kritérium K5 – Servis/Doprava/Další služby 

6) Kritérium K6 – Systémy managementu jakosti dodavatele 

7) Kritérium K7 – Flexibilita, komunikace 

 

Pro zajišt"ní maximální objektivity bodového hodnocení je nutné jednozna n" stanovit 

požadovaný rozsah u jednotlivých bodových stup#$. U nem"!itelných kritérií je zvolen 

subjektivní bodovací systém s konkrétními doporu eními pro jednotlivé bodové stupn". 

Navržená bodová stupnice se bude pohybovat v intervalu 1 až 5 bod$, p!i emž 5 bod$ 

p!edstavuje nejlepší možné hodnocení, 1 bod p!edstavuje nejhorší hodnocení. 

 

8.2.1. Kritérium K1 – Kvalita dodávek 

 

Dodržení stanovených jakostních parametr$ dle objednacích dispozic v etn" reklamací a 

úplnosti dodané pr$vodní atestové dokumentace 

Hodnocení: 

- 5 - dodávka odpovídající objednacím dispozicím (nejvyšší kvalita) 

- 4 - drobné neshody opravitelné na míst" odb"ratele (do 1 hodiny záme nických, 

pop!. strojních operací); neúplná atestová dokumentace (chyb"jící protokoly, 

administrativní chyby apod.) ; poškozené balení bez vlivu na ostatní jakostní 

parametry apod. 

- 3 - neshody opravitelné na míst" odb"ratele (do 4 hodin záme nických, pop!. 

strojních operací);  

- 2 – neshody opravitelné s nutností vrácení dodávky zp"t dodavateli za ú elem 

odstran"ní zjišt"ných neshod 

- 1 - nevyhovující dodávka, neopravitelné neshody 
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8.2.2. Kritérium K2 – Cena 

 

Hodnocení (1 až 5, 5 = nejlepší, 1 = nejhorší). P!i srovnatelné úrovni cen více 

dodavatelských subjekt$, pop!. pokud je nutné stanovit bodovým hodnocením jejich po!adí, 

hrají rozhodující roli další dopl#ující parametry v níže uvedeném po!adí: 

 

1. finan ní situace dodavatele a její vývoj z výro ních zpráv 

2. poskytované slevy a jejich výše 

3. další poskytované služby zahrnuté v cen" (nap!. konzultace, technická podpora 

apod.) 

4. p!ístup dodavatele k cenovým jednáním (subjektivní hodnocení) 

 

8.2.3. Kritérium K3 – Platební podmínky 

 

Hodnocení: splatnost (ve dnech), nejlepší = nejvyšší hodnota (po et dn$) 

- 5 – splatnost 91 a více dn$ 

- 4 – splatnost 71 až 90 dn$ 

- 3 – splatnost 51 až 70 dn$ 

- 2  – splatnost 31 až 50 dn$ 

- 1 – splatnost do 30 dn$ 

 

8.2.4. Kritérium K4 – Termínové pln ní 

 

Na základ" vyhodnocení z praxe u minulých i sou asných dodávek bylo zvoleno 

následující rozd"lení termínové nekázn" u dodavatel$: 

Hodnocení: dodržování termín$ – skluzy v kalendá!ních dnech 

- 5 – skluzy v dodávkách 0 až 2 dny 

- 4 – skluzy v dodávkách 3 až 5 dn$ 

- 3 – skluzy v dodávkách 6 až 10 dn$ 

- 2 – skluzy v dodávkách 11 až 14 dn$ 

- 1 – skluzy v dodávkách 15 dn$ a déle  
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8.2.5. Kritérium K5 – Servis/Doprava/Další služby 

 

Hodnocení: Subjektivní bodovací systém 1-5 (5 nejlepší, 1 nejhorší) 

 5 - komplexní poskytované služby (technická podpora, vlastní doprava, servis, 

spolupráce dodavatele se systémem vysokého školství a ostatními výzkumnými 

institucemi, dodavatel má vlastní výzkumnou a vývojovou základnu, kompatibilní 

informa ní systém, ….) 

 4 – dodavatel zajiš%uje servis a technickou podporu, má vlastní dopravu, 

kompatibilní informa ní systém 

 3 – dodavatel zajiš%uje servis, má vlastní dopravu, kompatibilní informa ní systém 

 2 – dodavatel zajiš%uje servis / pop!. má vlastní dopravu 

 1 - bez technické podpory, dopravy a dalších služeb 

 

8.2.6. Kritérium K6 – Systémy managementu jakosti dodavatele 

 

Systémy managementu jakosti dodavatele budou zahrnovat následující certifikace a 

principy a systémy !ízení: 

- ISO 

- EMS 

- BOZP  

- sociáln" zodpov"dná firma 

 

Hodnocení: 

- 5 – dodavatel má zavedený a udržovaný systém dle ISO, EMS, BOZP, sociáln" 

zodpov"dná firma 

- 4 - dodavatel má zavedený a udržovaný systém dle ISO, EMS, BOZP 

- 3 – dodavatel má zavedený systém dle ISO 

- 2 – dodavatel je ve stadiu zavád"ní systému managementu jakosti 

- 1 – dodavatel nemá zavedený systém managementu jakosti 

 

8.2.7. Kritérium K7 – Flexibilita, komunikace 

 

Toto kritérium bylo zvoleno z d$vodu ohodnocení dodavatele referentem nákupu, který 

jako zástupce odb"ratele p!edstavuje jedinou p!ímou vazbu na dodavatele a z toho plynoucí 
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znalost a informovanost o p!ístupu jednotlivých dodavatelských subjekt$ k !ešení problém$, 

vst!ícnosti apod. 

 

Hodnocení: Subjektivní bodovací systém 1-5 (5 nejlepší, 1 nejhorší) 

- 5 - dodavatel je maximáln" flexibilní, velice dobrá komunikace 

- 4 – dodavatel dokáže na v"tšinu zm"n reagovat flexibiln", dobrá komunikace 

- 3 – dodavatel není schopen zabezpe ovat dodávky JiT (Just in Time), dobrá 

komunikace   

- 2 – dodavatel není schopen zabezpe ovat dodávky JiT, obtížná komunikace, je 

zapot!ebí n"kolika upozorn"ní, aby reagoval na zaslané maily apod.  

- 1 – s dodavatelem je velice obtížná komunikace, nereaguje na maily a telefonické 

hovory, neflexibilní 

 

8.3. Výb r metody pro stanovení vah kritérií 

 

P!ed výb"rem navržené metody pro stanovení vah bylo u reprezentativního vzorku 

zam"stnanc$ ze zainteresovaných útvar$ spole nosti ('ízení jakosti, Nákup, Výroba, 

Ekonomika atd.)  provedeno srovnání preferencí jednotlivých kritérií. Byly použity tzv. p!ímé 

metody (metoda po!adí, aloka ní metoda, bodovací metoda) s velmi odlišnými výsledky u 

jednotlivých zam"stnanc$. Proto byla zvolena metoda párového porovnávání, v literatu!e 

nazývaná také Fullerova metoda, která pat!í mezi tzv. srovnávací (nep!ímé) metody. Výhodou 

této metody je jednoduchost požadované informace od respondenta, což p!ináší 

navrhovanému systému do budoucna i snadnou možnost eventuální modifikace kritérií. 

V rámci snahy o maximální objektivitu p!i stanovení váh jednotlivých kritérií bylo 

p!istoupeno k vypracování jednoduchého dotazníku. K vypln"ní formulá!e a získání dat byly 

požádány všechny související odborné útvary spole nosti (P!íloha  . 5).  

 

8.4. Výsledky párového porovnávání odborných útvar! 

 

Párovým porovnáním jednotlivých kritérií odbornými útvary spole nosti jsme získali 

preferen ní uspo!ádání hodnotících kritérií. Výsledky této metody jsou uvedeny 

v následujících kapitolách. 
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8.4.1. %ízení jakosti 

 

Tabulka 8.4.1.1 Po et preferencí Obrázek 8.4.1.1 Preference 'ízení jakosti 

K7 K6 K5 K4 K3 K2 K1 K ppi

              K1 6 

            1 K2 4 

          2 1 K3 1 

        4 4 1 K4 5 

      4 5 2 1 K5 1 

    6 4 6 2 1 K6 3 

  6 7 4 3 2 1 K7 1 
 

0,29

0,19

0,05

0,24

0,05
0,14

0,05

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

Zdroj: vlastní zpracování Zdroj: vlastní zpracování 

 

Po se tení získaných preferencí zapíšeme údaje k jednotlivým kritériím do sloupce ppi.  

 

 

8.4.2. Nákup 

 

Tabulka 8.4.2.1 Po et preferencí Obrázek 8.4.2.1 Preference Nákupu 

K7 K6 K5 K4 K3 K2 K1 K ppi

              K1 6 

            1 K2 5 

          2 1 K3 3 

        4 2 1 K4 4 

      4 3 2 1 K5 1 

    5 4 3 2 1 K6 0 

  7 7 4 3 2 1 K7 2 
 

0,29
0,24

0,14
0,19

0,05 0,00 0,10

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

Zdroj: vlastní zpracování Zdroj: vlastní zpracování 
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8.4.3. Výrobní útvar 

 

Tabulka 8.4.2.1 Po et preferencí Obrázek 8.4.3.1 Preference Výroby 

K7 K6 K5 K4 K3 K2 K1 K ppi

              K1 6 

            1 K2 4 

          2 1 K3 1 

        4 4 1 K4 5 

      4 5 2 1 K5 3 

    5 4 3 2 1 K6 0 

  7 5 4 7 2 1 K7 2 
 

0,29

0,19

0,05

0,24

0,14
0,00 0,10

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

Zdroj: vlastní zpracování Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

8.4.4. Technický útvar 

 

Tabulka 8.4.4.1 Po et preferencí Obrázek 8.4.4.1 Preference Techniky 

K7 K6 K5 K4 K3 K2 K1 K ppi

              K1 6 

            1 K2 4 

          2 1 K3 0 

        4 2 1 K4 3 

      5 5 5 1 K5 4 

    5 4 6 2 1 K6 1 

  7 7 4 7 2 1 K7 3 
 

0,29

0,19

0,00
0,14

0,19

0,05
0,14

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
 

Zdroj: vlastní zpracování Zdroj: vlastní zpracování 
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8.4.5. Ekonomický útvar 

 

Tabulka 8.4.5.1 Po et preferencí Obrázek 8.4.5.1 Preference Ekonomiky 

K7 K6 K5 K4 K3 K2 K1 K ppi

              K1 6 

            1 K2 5 

          2 1 K3 4 

        3 2 1 K4 2 

      5 3 2 1 K5 3 

    5 4 3 2 1 K6 1 

  6 5 4 3 2 1 K7 0 
 

0,29
0,24

0,19

0,10
0,14

0,05 0,00

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

Zdroj: vlastní zpracování Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

8.4.6. Obchodní útvar 

 

Tabulka 8.4.6.1 Po et preferencí Obrázek 8.4.6.1 Preference Obchodu 

K7 K6 K5 K4 K3 K2 K1 K ppi

              K1 6 

            1 K2 5 

          2 1 K3 2 

        4 2 1 K4 4 

      4 5 2 1 K5 1 

    6 4 3 2 1 K6 1 

  7 7 4 3 2 1 K7 2 
 

0,29
0,24

0,10

0,19

0,05 0,05 0,10

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

Zdroj: vlastní zpracování Zdroj: vlastní zpracování 

 

8.5. Výpo"et váhy jednotlivých kritérií 

 

Metodou párového porovnání jsme získali reference kritérií hodnocení u vybraných 

útvar$ spole nosti. 

 

a) Vyhodnotíme po ty získaných preferencí pro každé kritérium a zapíšeme do Tabulky  

3.5.1 (sloupce ppi u všech respondent$) 
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b) Srovnávali jsme každá dv" kritéria z celkového po tu kritérií n, tzn. vybírali jsme 

všechny kombinace dvou prvk$ n. Celkový po et porovnání tedy zjistíme ze vztahu 

     (1) 

  

kde: 

N ….. celkový po et porovnání 

n ….. po et kritérií 

 

c) Váhy jednotlivých kritérií vi zjistíme ze vztahu 

 

    (2) 

  

kde: 

vi ….. vypo tená váha i-tého kritéria 

n  ….. po et kritérií 

ppi ….. po et získaných preferencí i-tého kritéria 

 

Výsledky vah jednotlivých kritérií zapíšeme do Tabulky 3.5.1 (sloupec vi u všech 

respondent$). 

 

Tabulka 8.5.1 Po ty preferencí a váhy 

  %J Nákup Výroba Technika Ekonomika Obchod 

Kritéria ppi vi ppi vi ppi vi ppi vi ppi vi ppi vi 

K1 6 0,29 6 0,29 6 0,29 6 0,29 6 0,29 6 0,29 

K2 4 0,19 5 0,24 4 0,19 4 0,19 5 0,24 5 0,24 

K3 1 0,05 3 0,14 1 0,05 0 0,00 4 0,19 2 0,10 

K4 5 0,24 4 0,19 5 0,24 3 0,14 2 0,10 4 0,19 

K5 1 0,05 1 0,05 3 0,14 4 0,19 3 0,14 1 0,05 

K6 3 0,14 0 0,00 0 0,00 1 0,05 1 0,05 1 0,05 

K7 1 0,05 2 0,10 2 0,10 3 0,14 0 0,00 2 0,10 

Zdroj: vlastní zpracování 
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d) Pro zjišt"ní výsledné váhy kritérií jsme zvolili aritmetický pr$m"r zjišt"ných vah 

všech respondent$ z odborných útvar$ spole nosti. Výsledné váhy kritérií hodnocení 

dodavatel$ jsou uvedeny v Tabulce 3.5.2, pro názorný p!ehled jsou váhy kritérií 

zobrazeny v Obrázku 3.5.1 

 

Nevýhodou stanovení vah dle vztahu (2) je, že pokud se u n"kterého kritéria vyskytne 

nulový po et preferencí, pak samotná váha tohoto kritéria je rovna nule, i když se nemusí 

jednat o naprosto bezvýznamné kritérium. Toto jsme ošet!ili tím, že metoda byla použita ve 

více útvarech spole nosti a v kone ném výsledku se váha žádného kritéria nerovná nule.  

 

Tabulka 8.5.2 Pr$m"rné váhy kritérií 

Kritéria Pr!m rná váha 

K1 - Kvalita dodávek 0,29 

K2 - Cena 0,21 

K3 - Platební podmínky 0,09 

K4 - Termínové pln"ní 0,18 

K5 - Servis/Doprava/Další služby 0,10 

K6 - Systémy managementu jakosti 0,05 

K7 - Flexibilita, komunikace 0,08 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek 8.5.1 Stanovení vah kritérií metodou párového porovnávání 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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8.6. Stanovení nejmenších p#ípustných hodnot 

 

Pro rozd"lení dodavatel$ na základní skupiny vyhovující – nevyhovující jsme rozhodli 

zavést hranici nejmenších p!ípustných hodnot, kterou nesmí žádný z dodavatelských subjekt$ 

podkro it, pokud chce být sou ástí dodavatelského !et"zce spole nosti VHM. 

V rámci zachování maximální objektivity p!i stanovení minimálních p!ípustných hodnot 

bylo op"t p!istoupeno ke spolupráci zainteresovaných odborných útvar$. K vypln"ní 

formulá!e a získání dat byly požádány stejné útvary jako v p!ípad" metody párového 

porovnávání. Velký d$raz byl kladen na co nejjednodušší formu dotazníku s minimální 

 asovou náro ností na jeho vypln"ní. (P!íloha  . 5).  

Respondenti z odborných útvar$ spole nosti zodpovídali na otázku „Jakého dodavatele 

byste byli ješt" schopni akceptovat?“ Jejich úkol spo íval v ur ení minimálního bodového 

hodnocení u jednotlivých kritérií tak, aby byl dodavatelský subjekt ješt" za!azen do kategorie 

schválených dodavatel$.  

Z d$vod$ výskytu kritérií s nulovými preferencemi a zachování použité metody byly 

použity pr$m"rné váhy kritérií, nikoliv váhy vyplývající z preferencí jednotlivých 

respondent$. 

 

8.6.1. %ízení jakosti 

 

Tabulka 8.6.1.1 Nejmenší p!ípustné hodnoty stanovené 'ízením jakosti 

Kritérium Body vi body * vi 

K1 kvalita 3 0,29 0,87 

K2 cena 2 0,21 0,42 

K3 splatnost 1 0,09 0,09 

K4 termíny 2 0,18 0,36 

K5 servis 2 0,10 0,20 

K6 systémy 2 0,05 0,10 

K7 flexibilita 2 0,08 0,16 

 !     2,20 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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8.6.2. Nákup 

 

Tabulka 8.6.2.1 Nejmenší p!ípustné hodnoty stanovené útvarem Nákup 

  Body vi body * vi 

K1 kvalita 2 0,29 0,58 

K2 cena 2 0,21 0,42 

K3 splatnost 2 0,09 0,18 

K4 termíny 2 0,18 0,36 

K5 servis 1 0,10 0,10 

K6 systémy 2 0,05 0,10 

K7 flexibilita 2 0,08 0,16 

 !     1,90 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

8.6.3. Výrobní útvar 

 

Tabulka 8.6.3.1 Nejmenší p!ípustné hodnoty stanovené Výrobním útvarem 

  Body vi body * vi 

K1 kvalita 3 0,29 0,87 

K2 cena 2 0,21 0,42 

K3 splatnost 1 0,09 0,09 

K4 termíny 3 0,18 0,54 

K5 servis 1 0,10 0,10 

K6 systémy 1 0,05 0,05 

K7 flexibilita 2 0,08 0,16 

 !     2,23 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

8.6.4. Technický útvar 

 

Tabulka 8.6.4.1 Nejmenší p!ípustné hodnoty stanovené Technickým útvarem 

  Body vi body * vi 

K1 kvalita 2 0,29 0,58 

K2 cena 2 0,21 0,42 

K3 splatnost 1 0,09 0,09 
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K4 termíny 2 0,18 0,36 

K5 servis 1 0,10 0,10 

K6 systémy 1 0,05 0,05 

K7 flexibilita 2 0,08 0,16 

 !     1,76 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

8.6.5. Ekonomický útvar 

 

Tabulka 8.6.5.1 Nejmenší p!ípustné hodnoty stanovené Ekonomickým útvarem 

  Body vi body * vi 

K1 kvalita 2 0,29 0,58 

K2 cena 2 0,21 0,42 

K3 splatnost 2 0,09 0,18 

K4 termíny 1 0,18 0,18 

K5 servis 1 0,10 0,10 

K6 systémy 1 0,05 0,05 

K7 flexibilita 2 0,08 0,16 

 !     1,67 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

8.6.6. Obchodní útvar 

 

Tabulka 8.6.6.1 Nejmenší p!ípustné hodnoty stanovené Obchodním útvarem 

  Body vi body * vi 

K1 kvalita 2 0,29 0,58 

K2 cena 2 0,21 0,42 

K3 splatnost 1 0,09 0,09 

K4 termíny 2 0,18 0,36 

K5 servis 1 0,10 0,10 

K6 systémy 1 0,05 0,05 

K7 flexibilita 2 0,08 0,16 

 !     1,76 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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8.6.7. Nejmenší p#ípustná hodnota bodového hodnocení dodavatele 

 

Aritmetickým pr$m"rem nejmenších p!ípustných hodnot bodového hodnocení jsme po 

zaokrouhlení na jedno desetinné místo získali hodnotu 1,9 bod!. Tato hodnota p!edstavuje 

hranici vyhovující – nevyhovující mezi skupinami dodavatel$. Dodavatelský subjekt, který 

v hodnocení podkro í 1,9 bod$, nebude za!azen na seznam schválených dodavatel$ 

spole nosti VHM. 

 

Tabulka 8.6.7.1 Pr$m"rná hodnota minimálního bodového hodnocení 

Odborný útvar spole nosti 
Minimální bodové 

hodnocení 

'ízení jakosti 2,20 

útvar Nákup 1,90 

Výrobní útvar 2,23 

Technický útvar 1,76 

Ekonomický útvar 1,67 

Obchodní útvar 1,76 

Pr!m rná hodnota minimálního bodového hodnocení 1,92 

 

8.7. Klasifikace dodavatelských subjekt! 

 

Po ur ení nejmenší p!ípustné hodnoty bodového hodnocení a tím ohrani ení bodových 

interval$ základních skupin dodavatel$ nevyhovující - vyhovující m$žeme p!istoupit 

k rozd"lení dodavatel$ ze skupiny vyhovující. 

 

- Dosazením minimálního a maximálního po tu bod$ (1 bod – 5 bod$) k p!íslušným 

kritériím dostáváme bodový interval hodnocení "1; 5#. 

 

- Nejmenší p!ípustná hodnota bodového hodnocení byla stanovena na 1,9 bodu. 

 

- Rozhodli jsme, že skupinu dodavatel$ vyhovující rozd"líme na t!i podskupiny. 

Bodové intervaly získáme prostým d"lením hodnot vyhovujícího intervalu. 
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Skupina vyhovující: 

 

$ Dodavatel A  

- Klasifikace: spolehlivý dodavatel  

- bodový zisk v intervalu <4; 5> 

 

$ Dodavatel B 

 Klasifikace: pr$m"rný dodavatel  

 bodový zisk v intervalu <3; 4) 

 

 

$ Dodavatel C 

- Klasifikace: rizikový dodavatel  

- bodový zisk v intervalu <1,9; 3) 

 

Skupina nevyhovující: 

 

$ Dodavatel D 

- Klasifikace: nespolehlivý dodavatel  

- bodový zisk v intervalu <1; 1,9) 

 

Obrázek 8.7.1 Grafické znázorn"ní klasifikace dodavatel$ 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

8.8. Sb r dat pro hodnocení dodavatel! 

 

Pro zefektivn"ní systému bude hodnocení dodavatel$ probíhat v prost!edí firemního 

intranetu s napojením a využitím stávajících informací uložených v databázích. Tato 
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problematika je nad obsah a rámec této práce, tudíž se ji v"novat nebudeme. V následujících 

kapitolách popíšeme zdroje informací pot!ebných pro hodnocení a rozd"lení povinností a 

kompetencí pro hodnocení dodavatel$ u jednotlivých kritérií. 

Požadavky na hodnocení konkrétního dodavatele iniciuje p!íslušný referent nákupního 

útvaru prost!ednictvím aplikace v prost!edí intranetu. Zodpov"dný pracovník za vypln"ní 

bodového hodnocení p!íslušného hodnotícího kritéria obdrží e-mailovou zprávu automaticky 

generovanou softwarovou aplikací a má za povinnost provést bodové ohodnocení konkrétního 

dodavatelského subjektu. Podobný systém je již ve spole nosti používán pro pot!eby 'ízení 

jakosti u !ešení neshodných výrobk$.  

 

Obrázek 8.8.1 Formulá! hodnocení dodavatel$ v prost!edí intranetu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

K hodnocení dodavatelského subjektu se p!istupuje po t#etí realizované dodávce 

materiálu / produkt$ / služeb. Softwarová aplikace v prost!edí intranetu na nutnost provést 

hodnocení dodavatele upozorní p!íslušného referenta nákupního útvaru. 
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8.8.1. Sb r dat – kritérium K1 Kvalita dodávek 

 

Zdroj: interní záznamy útvaru 'ízení jakosti o provedených vstupních kontrolách: 

- Protokol o vadách 

- Hlášení o neshod" 

- Statistická vyhodnocování nejakostní výroby 

- Aktivní reklamace (tj. reklamace uplat#ované u dodavatel$) 

 

Zodpov dná osoba: stanoví vedoucí útvaru Kontrola jakosti  

 

8.8.2. Sb r dat – kritérium K2 Cena 

 

Zdroj: interní záznamy útvaru Nákup: 

- Kupní smlouva 

- vývoj cen 

- historie objednávek dodavatele 

- vyhodnocení výb"rového !ízení 

 

Zodpov dná osoba: p!íslušný referent útvaru Nákup  

 

8.8.3. Sb r dat – kritérium K3 Platební podmínky 

 

Zdroj: interní záznamy útvaru Nákup: 

- Kupní smlouva 

- historie objednávek dodavatele 

 

Zodpov dná osoba: p!íslušný referent útvaru Nákup  

 

8.8.4. Sb r dat – kritérium K4 Termínové pln ní 

 

Zdroj: interní záznamy útvar$ Nákup, 'ízení jakosti a Výrobního útvaru: 

- Záznamy o provedených vstupních kontrolách 

- Uvoln"ní výrobk$ vstupní kontrolou do procesu výroby 

- Lh$tové a termínové plány 
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Zodpov dná osoba: p!íslušný zam"stnanec Výrobního útvaru  

 

8.8.5. Sb r dat – kritérium K5 Servis/Doprava/Další služby 

 

Zdroj: interní záznamy útvaru Nákup: 

- Kupní smlouva 

- historie objednávek dodavatele 

- vyhodnocení výb"rového !ízení 

- databáze nabídek 

 

Zodpov dná osoba: p!íslušný referent  útvaru Nákup  

 

8.8.6. Sb r dat – kritérium K6 Systémy managementu jakosti 

 

Zdroj: interní záznamy útvaru Nákup a 'ízení jakosti: 

- databáze nabídek 

- databáze externích audit$ 

- databáze dodavatelských dotazník$ 

 

Zodpov dná osoba: p!íslušný zam"stnanec útvaru 'ízení jakosti  

 

8.8.7. Sb r dat – kritérium K7 Flexibilita, komunikace 

 

Zdroj: interní záznamy útvaru Nákup: 

- databáze dodavatelských dotazník$ 

- subjektivní zkušenosti nákupního referenta s dodavatelem 

 

Zodpov dná osoba: p!íslušný referent útvaru Nákup  

 

8.9. Nastavení zp!sobu komunikace s dodavateli 

 

Komunikaci podle Nenadála lze definovat jako vzájemnou vým"nu a sdílení informací.  

Odhaduje se, že až 40 % všech problém$ ve vztazích mezi dodavateli i odb"rateli má p!í inu 

ve špatné komunikaci [12]. 
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Po provedeném hodnocení je nutné dodavatele informovat o výsledku jeho hodnocení 

a zárove# se dohodnout na dalších nutných krocích, které povedou k udržení vysoké kvality 

dodávek, pop!. k jejímu zlepšení a za!azení dodavatele do vyšší klasifikace hodnocení.  

 

8.9.1. Dodavatel A 

 

Tuto skupinu tvo!í naprosto spolehliví dodavatelé, kterým lze pln" d$v"!ovat jak co do 

úplnosti, tak i kvality dodávek. Odpov"dnost za kvalitu je možno pln" p!evést na n", kontrolu 

kvality u odb"ratele lze provád"t jen namátkov" pomocí náhodného scéná!e [2].  

 

Cíl: udržení vysoké kvality dodávek, zlepšování partnerského vztahu 

 

Ak"ní kroky:  

- preventivní charakter 

- lze p!istoupit k namátkové vstupní kontrole jakostních parametr$ 

 

8.9.2. Dodavatel B 

 

Dle praktických zkušeností se jedná o nejpo etn"jší skupinu dodavatel$ s velkými výkyvy 

dodávané kvality. Je nutná trvalá kontrola jakosti kvalitativních parametr$ s d$razem na 

sledování termínového pln"ní dodávek. 

 

Cíl: zlepšení kvality dodávek na úrove# dodavatel$ klasifikace A / ustálení výkyv$ 

kvalitativních parametr$ dodávek 

 

Ak"ní kroky:  

- d$sledná vstupní kontrola dodávek 

- požadavek na soubor opat!ení vedoucí ke zlepšení kvality dodávek 

- provád"ní zákaznických audit$ s d$razem na systémová opat!ení v procesu výroby u 

dodavatele 

- namátkové provád"ní p!ejímek na p$d" dodavatele 
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8.9.3. Dodavatel C 

 

Jedná se o rizikovou skupinu dodavatelských subjekt$, kte!í velice  asto neplní 

kvalitativní, kvantitativní a termínové požadavky kupní smlouvy. Pokud nebude na tuto 

skupinu dodavatel$ vyvíjen dostate ný tlak na zlepšení kvality dodávek, p!edstavují vysokou 

míru rizika a je v zájmu odb"ratele vylou it takový subjekt z dodavatelského !et"zce. 

  

Cíl: zlepšení kvality dodávek na úrove# dodavatel$ klasifikace B 

 

Ak"ní kroky:  

- pravidelný monitoring a vyhodnocování dodávek z hlediska kvality, kvantity a 

termínových pln"ní 

- provád"ní p!ejímek kvality a kvantity na p$d" dodavatele 

- p!ed zahájením projektu nutná zvýšená komunikace s cílem ujasn"ní požadavk$ kupní 

smlouvy, technických a jakostních specifikací apod. 

- zákaznické audity 

- požadavek na soubor opat!ení vedoucích ke zlepšení kvality 

- stanovení závazného termínu zlepšení kvality, v opa ném p!ípad" vylou ení subjektu 

z dodavatelského !et"zce a nahrazení jiným 

 

8.9.4. Dodavatel D 

 

Tuto skupinu tvo!í nespolehliví dodavatelé, kte!í nejsou za!azeni do seznamu schválených 

dodavatel$ spole nosti. Spoluprací s t"mito dodavatelskými subjekty by spole nost 

podstupovala nep!ijatelné riziko a tudíž musí být tyto firmy z dodavatelského !et"zce 

vylou eny a nahrazeny jinými. Pokud by bylo v zájmu spole nosti p!esto s dodavatelem typu 

D spolupracovat (jedine ný dodavatel, neexistující konkurence v oblasti dodávek), je nutné 

nastavit taková pravidla, aby bylo minimalizováno p!enesení rizika na odb"ratele VHM. 

 

Cíl: vylou ení z dodavatelského !et"zce, nahrazení stávajícího dodavatele jiným subjektem, 

pop!. zlepšení kvality dodávek s cílem za!azení do klasifikace C v závislosti na možnosti 

nalezení náhradního dodavatele. 
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Ak"ní kroky:  

- vy!azení subjektu ze seznamu schválených dodavatel$ 

- nové výb"rové !ízení na dodávky materiálu / produkt$ / služeb 

- v p!ípad" nemožnosti náhrady dodavatele p!ijetí souboru opat!ení k náprav" 

s následným systémovým auditem a p!ejímkou na míst" dodavatele 

 

8.10.  Dopl&ující ustanovení k systému hodnocení dodavatel! 

 

V navrženém systému hodnocení dodavatel$ je nutno nastavit  asové období hodnocení 

dodavatelských subjekt$ a také postupy v p!ípad" výjimek, kterými mohou být nap!. 

nenahraditelní dodavatelé spadající do kategorie nevyhovující.  

 

8.10.1. Stanovení "asového období hodnocení dodavatel! 

 

- u nového dodavatele prob"hne hodnocení po t!etí realizované dodávce materiálu / 

výrobk$ / služeb 

- u stávajících dodavatel$ probíhá hodnocení dvakrát ro n" 

- útvar 'ízení jakosti m$že iniciovat hodnocení dodavatele i nad rámec pololetního 

hodnocení v p!ípad" závažných jakostních a termínových problém$ 

- pokud dojde ze strany odb"ratele k vyžádání nápravných opat!ení ke zlepšení kvality 

dodávek, prob"hne po jejich realizaci nové hodnocení dodavatele  

 

8.10.2. Nenahraditelný dodavatel 

 

P!ípady nenahraditelných dodavatel  je nutno !ešit mimo jiné i s p!ihlédnutím k objemu 

realizovaných dodávek. Pokud tyto dodávky p!edstavují pro spole nost v"tší finan ní 

zatížení, vždy se vyplatí v"novat tomuto problému  as a energii. V t"chto p!ípadech nelze 

stanovit obecn" platný postup. 'editel pro jakost / !editel nákupu m$že ud"lit výjimku pro 

za!azení nevyhovujícího dodavatele na seznam schválených dodavatel$. 

 

Nenahraditelný dodavatel:    

- jediný dodavatel p!íslušné komodity 

- neexistence konkuren ního prost!edí v oblasti dodávek 

- jedine ný výrobek 
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- omezení z titulu licencí / patent$ apod. 

 

8.10.3. Dlouhodobé nepln ní kvalitativních parametr! vyhovujícího dodavatele 

 

Pokud dodavatel spadající do skupiny vyhovující dlouhodob" neplní kvalitativní 

parametry dodávek (jakostní a termínové), lze jej po písemném upozorn"ní za!adit do skupiny 

nevyhovující. Nepln"ní kvalitativních parametr$ dodávek znamená zisk 1 bodu u hodnocení  

kritérií „K1 Kvalita“ a „K4 Termínové pln"ní“. Tomuto dodavateli je zárove# ur en závazný 

termín pro odstran"ní zjišt"ných nedostatk$ tak, aby mohl být op"t za!azen na seznam 

schválených dodavatel$ pro nejbližší dodávky materiálu / výrobk$ / služeb. 

 

8.11. Informace dodavatel!m o výsledku jejich hodnocení 

 

V rámci udržování oboustrann" výhodných vztah$ je nutné ustálit jednotnou formu 

informování dodavatelských subjekt$ o výsledcích jejich hodnocení spole n" s dalšími 

nutnými kroky pro udržení vysoké kvality, pop!. zlepšení jakosti dodávek. Informování 

dodavatele o výsledku jeho hodnocení probíhá pouze v písemné form" e-mailem, nebo 

dopisem. Návrh formulá!e o výsledku hodnocení je uveden v p!íloze  . 6. K transparentnosti 

systému hodnocení je nutné, aby dodavatel krom" samotného výsledku hodnocení a 

doporu ených krok$ vedoucích k náprav", obdržel také použitá pravidla a metodiku 

hodnocení.  

 

9. Srovnání stávajícího a navrženého systému hodnocení dodavatel! 

 

Nov" navržená metodika hodnocení dodavatel$ v plné mí!e odstra#uje nedostatky 

stávajícího systému:  

 

- vylou ení subjektivního hodnocení dodavatel$ zam"stnanci nákupního útvaru 

- stanovení sb"ru dat a informa ního toku pro hodnocení od zainteresovaných 

útvar$ spole nosti ('ízení jakosti, Výrobní útvar) 

- jednozna né ur ení bodového hodnocení u jednotlivých kritérií 

- stanovení váhy kritérií více odbornými útvary spole nosti 

- nastavení dalšího postupu p!i odstra#ování zjišt"ných nedostatk$ (systém 

nápravných opat!ení, audity, p!ejímky na míst" dodavatele apod.) 
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- informování dodavatele o výsledku hodnocení spole n" se stanovením termínu pro 

odstran"ní zjišt"ných nedostatk$ dodávek  

- rozší!ení klasifika ních skupin dodavatel$ poskytuje dostate nou možnost 

rozlišení mezi vysokou kvalitou dodávek a nevyhovující zp$sobilostí 

- sjednocení kritérií, která se ve stávajícím systému hodnocení dodavatel$ navzájem 

p!ekrývají a ovliv#ují 

 

Pro odstran"ní nedostatk$ stávajícího systému hodnocení dodavatel$ byla na základ" 

teoretických studií a poznatk$ z praxe zvolena taková kritéria hodnocení, která zajistí 

maximální možnou objektivitu a komplexnost hodnocení dodavatel$.  

V rámci eliminace subjektivity hodnocení byla v nov" navrženém systému nastavena 

jednozna ná pravidla p!id"lování bodového ohodnocení v jednotlivých oblastech. U 

nem"!itelných kritérií je pak bodové hodnocení dostate n" rozlišeno s doporu eními pro 

jednotlivé bodové stupn".      

Z d$vodu snahy o maximální objektivitu navrženého systému hodnocení dodavatel$ bylo 

p!ikro eno ke spolupráci se zainteresovanými odbornými útvary spole nosti. Proto bylo 

p!istoupeno k vypracování jednoduchého dotazníku, k jehož vypln"ní byly všechny 

související odborné útvary požádány. Metodou párového porovnávání byla stanovena váha 

jednotlivých kritérií tak, aby nov" navržený systém m"l co nejv"tší vypovídající hodnotu o 

kvalitách dodavatelských subjekt$. Rovn"ž i pro stanovení minimální p!ípustné hranice 

hodnocení byly osloveny odborné útvary spole nosti a stanovená klasifikace dodavatel$ je 

výsledkem takto získaných dat. 

Výhodou použité Fullerovy metody pro stanovení vah kritérií je jednoduchost požadované 

informace od respondenta, což p!ináší navrhovanému systému do budoucna i snadnou 

možnost eventuální modifikace kritérií. Dotazníky a formulá!e pro zjiš%ování preferencí a 

minimální p!ípustné hranice hodnocení jsou navrženy s ohledem na minimální náro nost na 

jejich vypln"ní. 

Navržený systém hodnocení dodavatel$ také nastavuje jednozna né postupy a kroky u 

zjišt"ných nedostatk$ v dodávkách (systém nápravných opat!ení, audity, p!ejímky na míst" 

dodavatele, stanovení jednozna ných termín$ na odstran"ní nedostatk$ apod.) a tím zajiš%uje 

užší propojení vztahu dodavatel – odb"ratel. 

Napojení modifikovaného systému hodnocení dodavatel$ ke stávajícím databázím a práce 

v prost!edí intranetu povede k zautomatizování n"kterých  inností referent$ nákupního 

odboru a tím i k eliminaci lidských chyb. Nov" navržený systém tedy p!inese, krom" 
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odstran"ní nedostatk$ stávajícího systému, i zjednodušení a menší  asovou a administrativní 

náro nost. 

Modifikovaný systém hodnocení dodavatel$ p!ináší ve vztahu k dodavatel$m v"tší míru 

transparentnosti a tím m$že p!isp"t k rozvoji vzájemn" výhodných vztah$. 

 

10. Návrhy a doporu"ení 

 

P!edpokladem pro úsp"šné aplikování navrženého systému hodnocení dodavatel$ je 

zavedený systém managementu jakosti, což spole nost VHM spl#uje. Dalším ze základních 

p!edpoklad$ pro efektivní proces hodnocení je zapojení a spoluodpov"dnost zam"stnanc$ 

dalších odborných složek spole nosti, které musí s útvarem Nákupu p!i hodnocení externích 

organizací spolupracovat. K tomuto m$že zam"stnavatel p!isp"t mimo jiné i vhodnými 

motiva ními nástroji, mezi které pat!í nap!. školení, nebo podpora vzd"lávání. 

Pro zefektivn"ní systému by m"lo hodnocení dodavatel$ probíhat v prost!edí firemního 

intranetu s napojením a využitím stávajících informací uložených v databázích. Softwarová 

aplikace v prost!edí intranetu by podstatnou  ást hodnocení dodavatel$ zautomatizovala a 

eliminovala p!ípadné lidské chyby. Protože je již podobný systém ve spole nosti používán 

pro !ešení neshodných výrobk$, nep!edstavovalo by zavedení aplikace pro hodnocení 

dodavatel$ p!íliš velkou finan ní zát"ž.  

 

11. Záv r 

 

 Snižování náklad$, vysoká kvalita výrobk$ a komplexnost služeb p!edstavují pro 

podnikatelské subjekty v  sou asných podmínkách ekonomické krize mocný nástroj pro 

udržení vlastní konkurenceschopnosti.  Z tohoto hlediska zaujímají útvary nákupu v podnicích 

velice specifické a d$ležité postavení. Nákupní  innosti se stávají strategickou záležitostí, 

která ve velké mí!e ovliv#uje samotnou existenci firem v tržním prost!edí. Cílem p!edkládané 

diplomové práce byla analýza sou asného stavu hodnocení a výb"ru dodavatel$ ve 

spole nosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. , navržení metody a kritérií hodnocení 

a provedení komparativní analýzy sou asného stavu s navrženou metodou v etn" jejího 

vyhodnocení.  

 Analýza sou asného stavu hodnocení a výb"ru dodavatel$ ve spole nosti VHM 

objevila jak pozitivní prvky, tak i negativa a potenciální rizika. Sou asné hodnocení je u 

v"tšiny kritérií a ukazatel$ založeno na subjektivním vnímání p!íslušného referenta nákupního 
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útvaru. U kritérií hodnocení pak bylo shledáno, že nejsou jednozna n" formulovány 

podmínky pro bodové hodnocení, které také neposkytuje dostate nou možnost rozlišit mezi 

špi kovou kvalitou a nevyhovující zp$sobilostí. Systém hodnocení a výb"ru dodavatel$ se 

také nezabývá problematikou odstra#ování zjišt"ných neshod a dalšími kroky spolupráce 

s dodavateli.  

 Bylo proto vhodné navrhnout a realizovat inovovanou metodu pro hodnocení a výb"r 

dodavatel$. Prvním krokem, vzhledem k obsáhlosti nakupované oblasti ve VHM, bylo 

ohrani ení systému pro návrh inovované metody hodnocení. V další  ásti se práce zabývala 

návrhem nových kritérií pro hodnocení dodavatel$, které zajistí minimalizaci subjektivního 

hodnocení. Pro maximální objektivitu navrženého systému bylo nutné p!i!adit jednotlivým 

kritériím váhu, která se použila pro výpo et výsledného hodnocení. S cílem rozd"lení 

dodavatel$ na skupiny vyhovující a nevyhovující se stanovila minimální p!ípustná hranice 

hodnocení a byla navržena klasifikace vyhovujících a nevyhovujících dodavatelských 

subjekt$. Další  ást práce se zabývá sb"rem dat pro hodnocení, nastavením zp$sobu 

komunikace s dodavateli, informováním o výsledcích hodnocení a navržením postupu 

v p!ípad" výjimek (nenahraditelný dodavatel apod.).      

 Nov" navržená metodika hodnocení dodavatel$, na základ" teoretických studií i 

poznatk$ z praxe, v plné mí!e odstra#uje nedostatky stávajícího systému. Hlavní d$raz byl 

kladen p!edevším na vylou ení subjektivního hodnocení dodavatel$ zam"stnanci nákupního 

útvaru, jednozna né ur ení bodového hodnocení u jednotlivých kritérií a nastavení metodiky 

sb"ru a vyhodnocování dat, která zaru í objektivní pohled na problematiku, spole n" se 

zapojením p!íslušných odborník$ ze spole nosti. Práce se také zabývala otázkou komunikace 

s dodavateli a nastavila další postup p!i odstra#ování zjišt"ných nedostatk$ formou systému 

nápravných opat!ení, audit$, p!ejímek na míst" dodavatele apod. Modifikovaný systém 

hodnocení a výb"ru dodavatel$ p!ináší v"tší míru transparentnosti a tím m$že p!isp"t 

k rozvoji vzájemn" výhodných vztah$ v rámci dodavatelských !et"zc$. 

 V záv"ru byla organizaci doporu ena možnost napojení modifikovaného systému 

hodnocení dodavatel$ ke stávajícím databázím a zautomatizování n"kterých  inností referent$ 

nákupního odboru. Nov" navržený systém tedy p!inese, krom" odstran"ní nedostatk$ 

stávajícího systému, i zjednodušení a menší  asovou a administrativní náro nost a tím i 

eliminaci lidských chyb. Z tohoto hlediska byl cíl této diplomové práce spln"n. 
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Hodnocení a výb r dodavatel! ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. 
 

Dotazník – zjišt ní preferencí kritérií pro hodnocení dodavatel! 
 
Odborný útvar:  
Jméno:  
Datum:  
 
A. Zjišt ní preferencí kritérií pro hodnocení dodavatel! 
 

Které kritérium považujete ve srovnání s druhým za d$ležit"jší? Do tabulky vepište podle návodu 
vždy jen jedno. 
 

K7 K6 K5 K4 K3 K2 K1 K 

              K1 

             K2 

            K3 

           K4 

          K5 

         K6 

        K7 
 

 
Návod:  
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B. Stanovení minimální hranice p#ípustnosti 
 

Jakého dodavatele byste byli ješt" schopni akceptovat? Ur ete bodovým hodnocením u 
jednotlivých kritérií minimální hranici, kdy by byl dodavatel ješt" za!azen do kategorie schválených 
dodavatel$. 
 
Kritérium Po"et 

bod! 
Bodové hodnocení 

K1 - Kvalita dodávek  5 - dodávka odpovídající objednacím dispozicím (nejvyšší kvalita) 
4 - drobné neshody opravitelné na míst" odb"ratele (do 1 hodiny záme nických, pop!. 
strojních operací); neúplná atestová dokumentace (chyb"jící protokoly, administrativní 
chyby apod.) ; poškozené balení bez vlivu na ostatní jakostní parametry apod. 
3 - neshody opravitelné na míst" odb"ratele (do 4 hodin záme nických, pop!. strojních 
operací);  
2 – neshody opravitelné s nutností vrácení dodávky zp"t dodavateli za ú elem 
odstran"ní zjišt"ných neshod 
1 - nevyhovující dodávka, neopravitelné neshody 

K2 - Cena  Hodnocení 1 až 5: 5= nejlepší, 1= nejhorší  
V úvahu lze vzít parametry jako: 
1. finan ní situace dodavatele a její vývoj z výro ních zpráv 
2. poskytované slevy a jejich výše 
3. další poskytované služby zahrnuté v cen" (nap!. konzultace, technická podpora 
apod.) 
4. p!ístup dodavatele k cenovým jednáním (subjektivní hodnocení) 

K3 - Platební podmínky  Hodnocení: splatnost (ve dnech), nejlepší = nejvyšší hodnota (po et dn$) 
5 – splatnost 91 a více dn$ 
4 – splatnost 71 až 90 dn$ 
3 – splatnost 51 až 70 dn$ 
2  – splatnost 31 až 50 dn$ 
1 – splatnost do 30 dn$ 

K4 - Termínové pln ní  Hodnocení: dodržování termín$ – skluzy v kalendá!ních dnech 
5 – skluzy v dodávkách 0 až 2 dny 
4 – skluzy v dodávkách 3 až 5 dn$ 
3 – skluzy v dodávkách 6 až 10 dn$ 
2 – skluzy v dodávkách 11 až 14 dn$ 
1 – skluzy v dodávkách 15 dn$ a déle  

K5 - 
Servis/Doprava/Další 
služby 

 Hodnocení: Subjektivní bodovací systém 1-5 (5 nejlepší, 1 nejhorší) 
5 - komplexní poskytované služby (technická podpora, vlastní doprava, servis, 
spolupráce dodavatele se systémem vysokého školství a ostatními výzkumnými 
institucemi, dodavatel má vlastní výzkumnou a vývojovou základnu, kompatibilní 
informa ní systém, ….) 
4 – dodavatel zajiš%uje servis a technickou podporu, má vlastní dopravu, kompatibilní 
informa ní systém 
3 – dodavatel zajiš%uje servis, má vlastní dopravu, kompatibilní informa ní systém 
2 – dodavatel zajiš%uje servis / pop!. má vlastní dopravu 
1 - bez technické podpory, dopravy a dalších služeb 

K6 - Systémy 
managementu 

 Hodnocení: 
5 – dodavatel má zavedený a udržovaný systém dle ISO, EMS, BOZP, sociáln" 
zodpov"dná firma 
4 - dodavatel má zavedený a udržovaný systém dle ISO, EMS, BOZP 
3 – dodavatel má zavedený systém dle ISO 
2 – dodavatel je ve stadiu zavád"ní systému managementu jakosti 
1 – dodavatel nemá zavedený systém managementu jakosti 

K7 - Flexibilita, 
komunikace 

 Hodnocení: Subjektivní bodovací systém 1-5 (5 nejlepší, 1 nejhorší) 
5 - dodavatel je maximáln" flexibilní, velice dobrá komunikace 
4 – dodavatel dokáže na v"tšinu zm"n reagovat flexibiln", dobrá komunikace 
3 – dodavatel není schopen zabezpe ovat dodávky JiT (Just in Time), dobrá 
komunikace   
2 – dodavatel není schopen zabezpe ovat dodávky JiT, obtížná komunikace, je 
zapot!ebí n"kolika upozorn"ní, aby reagoval na zaslané maily apod.  
1 – s dodavatelem je velice obtížná komunikace, nereaguje na maily a telefonické 
hovory, neflexibilní 

Zdroj: vlastní zpracování 



 7

P#íloha ". 6 

  Výsledek hodnocení dodavatele 
 
Dodavatel:   
Obor / služba:   
Poslední dodávky:   
&. zakázek:   
Hodnocení za období:   

 
Kritérium Body Váha vi body * vi 
K1 kvalita   0,29   
K2 cena   0,21   
K3 splatnost   0,09   
K4 termíny   0,18   
K5 servis   0,10   
K6 systémy   0,05   
K7 flexibilita   0,08   
  Celkem   
    
Klasifikace dodavatele:     

 
Vysv tlivky ke Klasifikaci dodavatel!: 
 
Vyhovující: 

- A spolehlivý dodavatel, bodový zisk v intervalu <4; 5> 

- B pr$m"rný dodavatel, bodový zisk v intervalu <3; 4) 

- C rizikový dodavatel, bodový zisk v intervalu <1,9; 3) 

 
Nevyhovující: 

- D nespolehlivý dodavatel, bodový zisk v intervalu <1; 1,9) 

 
Doporu"ené kroky k náprav : 
 
 
 
 
 
V Ostrav  dne: 
 
Zpracoval: 
 
Schválil: 
 


