
  

 

 
 

 
 



  

 

 

 



  

 

 



  

 



  

 

Abstrakt 

Předmětem předkládané diplomové práce je hodnocení a výběr dodavatelů. V teoretické části 

jsou popsány obecně pojmy, jako jsou nákup, nákupčí, kritéria hodnocení a výběru 

dodavatelů a v neposlední řadě se zde zabývám obecně metodikou výběru nejlepšího 

dodavatele pro firmu. V praktické části je nejprve popsán současný přístup hodnocení a 

výběru dodavatelů firmy BC MCHZ s.r.o. Díky materiálům, které mi poskytly z jejich firemní 

praxe, jsem aplikovala metody zmíněné v teoretické části přímo na praktické příklady. Závěr 

praktické části obsahuje zhodnocení všech použitých metod, můj osobní názor ke každé 

z nich, popřípadě jejich výhody a nevýhody. 
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Abstract 

The subject of this diploma thesis is the evaluation and selection of suppliers. In the theoretical 

part are described in general terms, such as purchasing, buyers, criteria for evaluation and 

selection of suppliers and last but not least, I deal with the general methodology of selecting 

the best contractor for the company. In the practical part is first described the current 

approach to the evaluation and selection of suppliers in BC MCHZ Ltd. Thanks to the 

materials, which were provided to me from their business practices, I applied the methods 

mentioned in the theoretical part on practical examples. Conclusion of the practical part 

includes an assessment of all the methods, my personal opinion on each of them or their 

advantages and disadvantages. 
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Úvod 

V dnešní době je pro každý podnik nezbytně nutné být konkurenceschopný. Aby to bylo 

možné, musí každá firma učinit dennodenně velké množství důležitých rozhodnutí. Mezi ty 

nejdůležitější určitě patří rozhodnutí oddělení nákupu o výběru dodavatele. Špatný výběr 

dodavatele může totiž každé firmě nenávratně uškodit. 

V minulosti byla otázka výběru dodavatele z velké části řešena pouze na základě ceny a 

prostě, který dodavatel byl levnější, toho si firma vybrala. Firmy většinou neviděly nutnost 

udržovat s dodavateli nějaký bližší vztah, či dokonce na něm nadále pracovat již po té, co 

obchod proběhl. 

V dnešní době je již ale situace jiná a firmy si velmi dobře uvědomují, že mít kvalitního 

dodavatele je prostě nutností, aby mohly na trhu vůbec obstát. A slovo „kvalitní dodavatel“ 

neobsahuje jen být nejlevnější nebo mít materiál nejvyšší kvality. Dobrý dodavatel dnes musí 

splňovat spoustu dalších požadavků.  

Má diplomová práce s názvem „Optimalizace systému hodnocení dodavatelů“ je z velké části 

zaměřena na hodnocení a výběr dodavatelů, protože pouze díky pravidelnému hodnocení 

dodavatelů si firma může prověřit, zda se vztah s daným dodavatelem vyvíjí správným 

směrem a na straně druhé, díky pravidelnému hodnocení dodavatelů nutí každá odběratelská 

firma své dodavatele, aby neustále zlepšovaly svou kvalitu po všech stránkách. 

V teoretické části se zabývám převážně charakteristikou základních pojmů a oblastí, které 

s hodnocením a výběrem dodavatelů souvisí, jde o charakteristiku nákupu obecně, popis 

oddělení nákupu ve firmě, jaký by měl obecně správný nákupčí být. V další části se zaobírám 

veškerými činnostmi, které s výběrem a hodnocením dodavatelů souvisí a co vše obsahuje 

celý proces výběru správného dodavatele a podle jakých kritérií může být dodavatel 

hodnocen. V poslední kapitole teoretické části se již věnuji charakteristikám jednotlivých 

metod, které mohou být pro výběr nejlepšího dodavatele použity. 

Praktická část obsahuje nejprve stručné seznámení s firmou BC MCHZ s.r.o., ve které jsem 

provedla zhodnocení jejich přístupu k výběru a hodnocení dodavatelů. Díky materiálům, které 

mi poskytly z jejich firemní praxe, jsem mohla aplikovat metody zmíněné v teoretické části 

přímo na praktické příklady.  

Cílem mé práce je tedy analyzovat současné přístupy k hodnocení dodavatelů obecně, popsat 

použitelné metody na výběr dodavatelů a posoudit jejich aplikovatelnost v praxi. Závěr 

praktické části obsahuje zhodnocení všech použitých metod, můj osobní názor ke každé 

z nich, popřípadě jejich výhody a nevýhody. 
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1 Nákup 

Aby bylo možné psát o výběru a hodnocení dodavatelů, je nezbytné se nejprve zmínit o 

oddělení nákupu, protože právě jeho hlavní náplní je právě již zmiňovaný výběr toho 

nejvhodnějšího dodavatele pro firmu. 

 

1.1 Základní charakteristika pojmu nákup 

Nákup představuje jednu ze základních podnikových funkcí, a to bez ohledu na to, zda jde o 

podnik výrobní, obchodní nebo ve službách. Základním úkolem nákupu je zabezpečit 

bezporuchový chod výrobních i nevýrobních procesů podniku.[1] 

 

Na základě toho je jasné, že oddělení nákupu musí být ve spolupráci s dalšími útvary 

podniku, jako jsou např. útvar financí, řízení výroby, údržby, účetnictví a jiné, jak je možno 

vidět na obrázku 1.1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. 1: Vzájemné vazby mezi útvarem nákupu a ostatními podnikovými útvary.[1] 

 

Nákup má z hlediska teorie i praxe významný podíl na příspěvku k podnikovému úspěchu, a 

to z hlediska strategického i operativního. Představuje všechny opatření směřující k zajištění 

relevantních zdrojů a jejich dalšímu využití v rámci celého podniku. Na základě tohoto je 

možno chápat pojem nákup jako: 

 funkci- jako významný úkol v rámci souboru podnikových aktivit, 
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 proces- jako průběh dispozice s dodávaným zbožím, 

 organizační jednotku- pracovní místo, kterému je přidělena nákupní činnost.[2] 

 

1.2 Funkce nákupu 

Základní funkcí útvaru nákupu je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu základních, 

pomocných a obslužných výrobních i nevýrobních procesů surovinami, materiálem a výrobky 

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

 

Tato základní funkce nákupu je zajišťována efektivní realizací souboru na sebe navazujících 

činností, jejichž logický sled ukazuje obrázek 1. 2.[3] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. 2: Tradiční činnosti procesu nakupování.[4] 

 

Splnění této funkce v souladu s ekonomickými kritérii efektivnosti předpokládá v samotném 

podniku: 

 co nejpřesněji a včas zjišťovat předpokládanou budoucí spotřebu materiálu, 

 systematicky zvažovat potenciální disponibilní zdroje pro uspokojování těchto potřeb, 

 úplně a včas projednávat a uzavírat smlouvy v ekonomicky efektivních dodávkách, 

trvale sledovat jejich realizaci, projednávat změny v potřebách, jakož i případné 

odchylky v dodávkách, 

 systematicky sledovat a regulovat stav zásob a zabezpečit jejich co nejefektivnější 

využití, 

 zabezpečit efektivní fungování skladového hospodářství, dopravy, manipulačních 

procesů, 

 vytvářet a zdokonalovat odpovídající informační systém pro řízení nákupního procesu, 

 systematicky zabezpečovat personální, organizační, metodický a technický rozvoj 

řídících a hmotných procesů, 
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 uskutečňovat aktivní servisní přípravu (dělení zásilky, kompletaci, vytváření 

optimálních a manipulačních a skladových jednotek apod.).[1] 

  

1.3 Nákup jako systémový proces a jeho úkoly 

Nákup je možné definovat jako systémový proces pro získání komodity, služby nebo 

myšlenky výměnou za protihodnotu. V žádném případě by se teda nemělo nakupovat 

nesystémově, na základě okamžitého požadavku. Ve většině případů je potřeba určitého 

produktu nebo služby známa v předstihu.[4]  

I v případě urgentních záležitostí a při nákupu nedůležitých a levných komodit by se mělo 

postupovat systémově. To znamená nejen specifikovat požadavek a vypsat objednávku, ale i 

zavést objednávku s požadovanými parametry do firemního informačního systému. Pracuje-li 

se standardním způsobem, může se snadno a rychle nejen zvolit nejlepší dodavatel a 

optimalizovat dodávky a dopravu, ale i účinně plánovat finanční zdroje ve firmě. Tento 

postup se v konečném důsledku odrazí na ekonomických ukazatelích společnosti.[4] 

 

Úkoly nákupu lze obecně shrnout: 

 ujasnění potřeb, 

 stanovení velikosti a termínu potřeby, 

 hledání dodavatelů, 

 volba dodavatele, 

 tvorba objednávky 

 kontrola a zúčtování dodávky, 

 skladování, 

 vyskladnění, 

 sledování spotřeby.[2] 

 

Úkoly nákupu jsou pak realizovány s ohledem na vlastní kapacitu podniku. Jedním 

z nejdůležitějších rozhodnutí podniku se někdy může stát vyřešení otázky, zda určitý vstup 

zakoupit nebo jej vyrobit ve vlastní režii.[1] 
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1.4 Osobnost nákupčího 

Současné a budoucí požadované dovednosti:  

Pracovník nákupu se stará o výběr dodavatelů materiálů, polotovarů, strojů a nástrojů, 

obalové techniky a dalších vstupních prvků do výroby. Pracovníci nákupu významně 

ovlivňují rentabilitu podniku a jsou odpovědní za minimalizaci nákladů na vstupu do firmy. 

 

Měl by proto umět: 

 vyjednávat o podmínkách nákupu,  

 argumentovat,  

 prezentovat potřeby své firmy z hlediska kvality, ceny a množství nakupovaného 

produktu,  

 musí být schopen úzce spolupracovat s ostatními odděleními ve firmě: s konstruktéry 

při výběru dodavatele materiálů, s výrobními manažery při výběru dodavatele strojů a 

pomocného materiálu (nástroje, obaly), s logistiky při řízení dodavatelského řetězce – 

kdy, kam a v jakém množství mají být vstupy dodány,  

 dle postavení (od řadového nákupčího až po ředitele nákupu) by měl mít relativně 

široké technické znalosti,  

 musí být také schopen sledovat a vyhodnocovat vývoj cen nerostných surovin i všech 

ostatních vstupů a využívat zvýhodněných nebo akčních nabídek,  

 musí být schopen zajistit kontrakt s garantovanými podmínkami, aby zabezpečil 

plynulost výrobních aktivit, 

 pracovník nákupu může komunikovat i se zahraničními dodavateli a proto by měly být 

dobré jazykové znalosti podmínkou. 

 

Díky pokračujícímu trendu outsourcingu se u vybraných firem postavení pracovníka nákupu 

mění na manažera dodavatelské sítě. Nebude tedy nakupovat suroviny, materiály a nástroje, 

ale polotovary a celé podsestavy. Část rizika s cenami a dostupností materiálů, s kvalitou 

výroby základních prvků a s managementem výrobních provozů bude tak přenesena na 

dodavatele. S trendem specializace dodavatelů na úzce vymezené komodity a se 

zefektivňováním logistiky, bude možné spolupracovat i s dodavateli ze vzdálenějších 

míst.[18] 

Současný a budoucí význam dovedností nákupčího jsou prezentovány v níže uvedené tabulce 

č. 1.1. 
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Tab.1.1: Současný a budoucí význam dovedností nákupčího.[18] 

 IT znalosti Business Procesy, 
řízení, 

organizace 

Soft skills 

Současný 
význam 

dovedností 

    

Budoucí 
význam 

dovedností 

    

 

 Jazykové 
znalosti 

Mezioborové 
znalosti 

Specializované 
tech. znalosti 

Obecné tech. 
znalosti 

Současný 
význam 

dovedností 

    

Budoucí 
význam 

dovedností 

    

 

 

1.5 Proces nákupu 

Nákupní proces (podle G. Tomka a J. Tomka) v širším slova smyslu zahrnuje tyto fáze: 

1. určení spotřeby, 

2. nákup, 

3. doprava, 

4. příjem, 

5. doprava, 

6. skladování.[5] 

 

Proces nákupu v užším slova smyslu lze ukázat v několika modelech. Mezi nejznámější patří: 

 model Robinsona a Farise, 

 Ozanův a Churchillův model, 

 model Webstera a Winda, 

 Cordozův model, 

 model Shetha, 

 model Choffraya.[1] 
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V mé diplomové práci detailně popíšu model první, tedy model Robinsona a Farise, který byl 

vytvořen již v roce 1967, a do současnosti je označován za základní model nákupního 

procesu. 

 

Dle tohoto modelu lze tedy nákupní proces rozdělit do následujících fází: 

1. poznání problému, 

2. definování požadavku, 

3. specifikace produktu, 

4. vyhledávání dodavatelů, 

5. hodnocení dodavatelů, 

6. výběr dodavatele, 

7. vyřizování objednávek, 

8. vyhodnocování nákupu. 

 

Fáze 1: Zjištění problému 

Tato fáze nastává ve chvíli, jakmile vznikne potřeba, mající za následek požadavek koupě 

zboží nebo služby. 

 

Fáze 2: Definování požadavku 

Potřeba se definuje zejména pomocí druhu a množství. U složitějších a strategicky 

významnějších položek nákupu, je vhodné spolupracovat při stanovování požadovaných 

vlastností s ostatními útvary podniku. Mnohdy může v této fázi významně pomoci i sám 

dodavatel. 

 

Fáze 3: Specifikace produktu 

Tato fáze zahrnuje detailní technické parametry žádaného produktu. 

 

Fáze 4: Hledání dodavatelů 

V tomto kroku se shromažďuji informace o potenciálních dodavatelích. V případě prvního 

nákupu takové nákupní položky je výběr dodavatele významnější a náročnější činnost než při 

opakovaném nákupu. 
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Fáze 5: Hodnocení dodavatelů a posuzování nabídek 

Posuzování nabídek se odehrává na základě informačních materiálů nebo osobních jednání 

s prodejcem. U složitějších a finančně náročnějších druhů materiálů vyžadují odběratelé 

detailnější návrhy, které jsou jak technickými, tak marketingovými zprávami. Na základě 

posuzování nabídek jsou někteří dodavatelé ihned vyloučeni, jiní dále vyzváni k přímému 

jednání.[1] 

 

Fáze 6: Výběr dodavatele 

V tomto kroku dojde k výběru dodavatele. Zaměstnanec nákupu ve firmě vybírá dodavatele 

na základě předem daných kritérií s přihlédnutím na jejich důležitost v konkrétním případě 

nákupu. Detailněji bude tato problematika rozpracovaná v dalších kapitolách, která se bude 

přímo věnovat dodavatelům a jejich výběru firmou. 

V této fázi nákupčí rovněž rozhodne o počtu dodavatelů, kteří jsou nakonec rozděleni do třech 

kategorií: 

 hlavní dodavatel (má na nákupu daného vstupu největší podíl), 

 sekundární dodavatel (snaží se zvýšit svůj podíl na nákupu), 

 vedlejší dodavatel (funguje především díky svým nejlevnějším cenám, které ale ne 

vždy jsou pro firmu plně rozhodující) 

 

Fáze 7: Vyřizování objednávek 

Po konečném výběru dodavatele provede odběratel objednávku, kde formálně stanoví přesné 

technické parametry daného vstupu, množství, termín dodávky, postup při odmítnutí vadné 

dodávky, záruku, platební podmínky, sankční ujednání apod.  

V případě dlouhodobější spolupráce je výhodnější domluvit dodávky v menším množství, ale 

častěji, čímž se ušetří náklady na skladování daného vstupu. 

 

Fáze 8: Vyhodnocení nákupu 

V této fázi hodnotí odběratel výkon určitého dodavatele, přičemž může používat některý 

z uvedených přístupů: 

 může se dotazovat na konečné hodnocení uživatele, 

 může zhodnotit dodavatele podle předem stanovených kritérií (srovnává skutečný a 

požadovaný stav), 
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 může porovnat skutečné náklady (včetně nákladů na neuspokojivé plnění) 

s předpokládanými náklady na nákup.[1] 

 

V tomto modelu je jednoznačně určen časový sled kroků a jeho celková délka je značně 

závislá na závažnosti a problémovosti nákupu konkrétní materiálové položky pro podnik. 

Výhodou uvedeného modelu je, že poukazuje na možné způsoby nákupního chování 

odběratele. Dříve než dodavatel naváže kontakt s odběratelem, měl by si položit tři základní 

otázky: 

 Ve které fázi nákupního procesu se odběratel nachází? 

 O jakou nákupní situaci se jedná? 

 Jací jsou účastníci nákupního procesu?[1] 
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2 Hodnocení dodavatelů 

Pro každou firmu je nezbytně nutné mít kvalitní dodavatele, na které se může spolehnout, 

protože chybný výběr dodavatele může vézt ke ztrátám, které můžou mít důsledky do 

budoucnosti.  

 

2.1 Činnosti spojené s hodnocením a výběrem dodavatelů 

Hodnocení a výběr dodavatelů by se dnes měl provozovat v každé organizaci. Liší se však 

použitými přístupy, náročností, spektrem zvolených kritérií, či způsobem vyhodnocování. 

Smyslem těchto činností je vytvoření jistoty, že se nebude nakupovat od partnerů, kteří by 

nebyli schopni dlouhodobě plnit požadavky odběratele. Každopádně důvodů, proč je nutné se 

hodnocením a výběrem dodavatelů zabývat opravdu detailně a seriozně je mnohem víc. 

 

Činnosti spojené s hodnocením a výběrem správného dodavatele nám například: 

 umožňují poznat, kteří z potenciálních dodavatelů budou schopni přispívat 

k naplňování politiky a strategie odběratelské organizace, 

 identifikují dlouhodobou schopnost dodavatelů plnit požadavky odběratelů, 

 přispívají ke snižování nákladů obou obchodních partnerů, 

 podporují oboustranně efektivní spolupráci, 

 jsou účinnou formou učení, která partnerům umožňuje poznat dobrou i špatnou 

praxi.[3] 

 

2.2 Typy dodavatelů 

Dodavatelé je možno rozdělit na základě různých měřítek, pro názornost je zde uvedeno pár 

příkladů rozdělení dodavatelů.  

 

1. Lukoszová uvádí, že existují v podstatě dva typy dodavatelů: 

 konzervativní (nabízí neměnný sortiment řadu let, ale jsou zpravidla velmi spolehliví), 

 inovativní (vhodné pro inovativní odběratele, ale jejich stabilita je nižší).[1] 

 

2. Další model klasifikace dodavatelů, který se často používá, vymyslel Peter Kraljic, 

konzultant z McKinsey, což je globální firma, která má jako jednu z hlavních součástí 

nabídky vytváření strategicky orientovaného dodavatelského řetězce. 



 11 

 

Model dělí dodavatele do čtyř skupin podle toho, jak moc ovlivňují ziskovost a jak 

velká rizika jsou s jejich dodávkami spojena. Znázorňuje je následující obrázek.[19] 

 

Obr. 2. 1: Klasifikace dodavatelů podle Petera Kraljice.[19] 

 

3. Při nákupním rozhodování je užitečné rozlišit dvě skupiny dodavatelů: 

 dodavatelé velmi malí, pro něž i drobné zakázky jsou důležité (jde například o místní 

dodavatele, kteří úzkostlivě dbají o dobrou „místní pověst“, bývají proto velmi 

spolehliví a pružní a obvykle s nimi bývá lepší jednání než s většími dodavateli), 

 větší dodavatelé, kteří jsou schopni dodat, často i pohotově, poměrně široký 

sortiment výrobků (někdy ale očekávají větší aktivitu od kupujícího, či ústupky 

v kvalitativních parametrech).[6] 

 

2.3 Proces hodnocení dodavatelů 

Hodnocení a výběr dodavatele je v podstatě preventivní soubor činností, jejichž smyslem je 

ještě před uzavřením obchodního kontraktu vybrat z mnoha potenciálních dodavatelů jednoho 

nebo několik, kteří budou vyhovovat odběratelem zvoleným a objektivním kritériím. Existuje 

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

vyzrálosti systému managementu u dodavatele, analýzy zkušeností jiných partnerů 

s potenciálním dodavatelem apod. 

Informačním vstupem jsou zejména definované požadavky na dodávky, záznamy o hodnocení 

výkonnosti tohoto dodavatele, reference jiných odběratelů atd. 
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Výstupem je rozhodnutí o tom, zda s daným dodavatelem bude, respektive nebude navázán 

obchodní vztah, případně vymezení podmínek, které ještě bude muset dodavatel splnit, aby 

byl uznán za způsobilého partnera.[3] 

 

Každá z odběratelských organizací si vytváří obvykle velmi rozsáhlou databázi možných 

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

ty potenciální dodavatele, kteří budou podrobeni dalšímu, obvykle zevrubnějšímu posuzování. 

Výstupem z procesu hodnocení a výběru je definitivní seznam dodavatelů, se kterými 

odběratel uzavírá smlouvy na konkrétní dodávky. V jejich průběhu podrobuje pravidelnému 

hodnocení (měření) jejich momentální výkonnost, přičemž výsledky tohoto hodnocení mohou 

sloužit jako užitečné informace pro nový výběr a hodnocení dodavatelů. V praxi to znamená, 

že pro jednotlivé druhy dodávek si odběratel může volit buď některého z dosavadních 

dodavatelů, nebo mohou do dodavatelského řetězce vstoupit zcela nové dodavatelské 

organizace.[3] 

 

Výchozí rámec tohoto hodnocení a výběru znázorňuje schéma na obrázku č. 2. 2. 

 

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

Obsah hodnocení by měl být především smysluplný. Je nutné vytvořit logickou strukturu 

všech údajů a uspořádat je do informačního systému. Hodnocení je možno rozdělit do 

jednotlivých celků: 

 ryze nákupní, 

 strategicko- nákupní, 

 nákupně- logistický, 

 technologický.[4] 

 

Nákupní hledisko posuzuje finanční a cenové aspekty. Zabývá se především cenovou 

výkonností, která nám poskytuje pohled na dodavatele hned z několika úhlů: 

 schopnost reagovat na námi nastavenou cílovou cenu (v horším případě by se k ní měl 

dodavatel přiblížit, v lepším ji dodržet, popřípadě nabídnout i cenu nižší), 

 úroveň jeho cen ve srovnání s konkurencí na trhu, 

 schopnost dodavatele vlastní iniciativou snížit cenu (například optimalizací výrobního 

procesu), 

 parametry dodavatele, které svědčí o jeho finanční síle.[4] 

 

Strategicko- nákupní část řeší smluvní vztah s daným dodavatelem. Nákupčí, protože je 

v přímém styku s dodavatelem, hodnotí různé parametry nákupu. Hodnocení strategických 

dodavatelů podniku by se mělo provádět pravidelně, minimálně jednou měsíčně, aby bylo 

možné včas zjistit nedostatky a bez větších ztrát tak čelit případným problémům. 

V této části hodnocení si nákupčí klade otázky, jako jsou například: 

 Jak bylo časově náročné se domluvit s dodavatelem na konečné ceně? (Kolik 

cenových vyjednávání proběhlo?) 

 Jak dodavatel přistupoval na naše návrhy a požadavky? (Zda na ně přistoupil, nebo 

částečně přistoupil nebo nepřistoupil vůbec?) 

 Zda dodavatel dodržel svou nabídku, na základě které jsme jej vybrali jako nejlepšího? 

(Může se totiž stát, že dodavatel nedodrží vše uvedené v původní nabídce a firma tak 

musí hledat vhodného dodavatele znovu.) 

 Zda dodavatel reaguje dostatečně flexibilně na naše nové poptávky a je schopen rychle 

zaslat nabídku? 
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 Jak se dodavatel chová v okamžiku poptávání nových výrobků? (Zda například 

poskytuje vzorky zdarma, v jakém množství apod.) 

 Jaká je obecně spolupráce s daným dodavatelem? (Například jeho akceschopnost, 

efektivita, rychlost reakce, iniciativa při řešení problémů, klíčoví zaměstnanci 

dodavatele, kteří musí spolupracovat s firmou- jejich dostupnost při řešení problémů, 

jejich odborná vzdělanost apod.) 

 

Z hlediska nákupní logistiky nákupčího nejvíce zajímá schopnost dodavatele dodávat 

v dohodnutém termínu a množství. Největší důraz se klade na jeho výkonnost a spolehlivost, 

která je dána takzvaným indexem dodavatelské spolehlivosti: 

správně dodané dodávky x 100 / celkový počet dodávek                          (1) 

 

Tento index ukazuje počet dodávek, které nebyly dodány včas a to neznamená jen pozdě, ale i 

předčasně, protože problémy firmě způsobuje nejen dodávka opožděná, ale i dodávka, která 

přišla do firmy zbytečně brzy.  

Dále se z logistického hlediska řeší, zda došla dodávka v požadovaném množství. 

 

Poslední část hodnocení dodavatele obsahuje hledisko technologické, které se zaobírá 

spolehlivostí dodávky a jakostí dodávaného materiálu.  

Z hlediska kvality se jedná především o poměr: 

počet špatných dodávek zadržených na vstupu x 100 / celkový počet dílů   (2) 

 

Z hlediska vnitřní nejakosti se využívá poměru: 

počet vadných dílů zachycených ve výrobě x 100 / celkový počet dílů    (3) 

 

V této části hodnocení můžeme taky posuzovat reklamace zákazníků, které byly způsobené 

jednoznačně vadami materiálu. 

 

2.5 Fáze postupu hodnocení a výběru dodavatelů 

Nenadál [3] ve své knize rozlišuje tři základní fáze postupu hodnocení dodavatelů: 

1. předběžné hodnocení dodavatelů, 

2. hodnocení potenciální způsobilosti dodavatelů, 

3. hodnocení dodavatelů podle dalších kritérií.[3] 
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2.5.1 Předběžné hodnocení dodavatelů 

V této fázi si firma z velkého spektra možných dodavatelů vybere určité množství dodavatelů, 

kteří takříkajíc postupují do „dalšího kola“ hodnocení. Toto hodnocení je založeno na 

základě: 

 

 posouzení prvních vzorků dodávky (např. kvalita, množství, cena, podmínky, za 

kterých byly vzorky vyrobeny apod.), 

 předběžné posouzení vyzrálosti systému managementu dodavatelské organizace (často 

probíhá formou dotazníků (viz. tab. 2. 1.), který firma dodavateli zašle a na základě 

jeho vyplnění hodnotí dodavatelé dál), 

 analýza referencí jiných odběratelů (reference a zkušenosti jiných podniků s tímto 

dodavatelem). 

 

Tab. 2. 1: Příklad dotazníku pro předběžné hodnocení dodavatelů.[3] 

OBLAST HODNOCENÍ OTÁZKA 

Jakost / spolehlivost 

 Jaké garance jakosti a spolehlivosti jste schopni 

poskytnout? 

 Jak můžete zabezpečit, že naše objednávky budou řešeny 

rychle a bez vad? 

 Jaký je rozsah neshod při zpracování ve vaší organizaci? 

 Jak jste schopni zabezpečit shodu s našimi požadavky? 

 Jaký je rozsah neshod při fakturaci ve vaší organizaci? 

 Jste ochotni spolupracovat s naší organizací při zlepšení 

svých procesů? 

 Jste držiteli certifikátu systému managementu podle ISO 

9001? 

Dodávání  

 Jaké procento svých produktů a služeb dodáváte včas? 

 Jaká je míra vaší způsobilosti plnit naše požadavky? 

 Jaké je procento vašich dodávek bez jakýchkoli problémů? 

 Jak jste zainteresováni na neustálém snižování nákladů? 

 Jak pružné jsou vaše procesy- jak rychle jste schopni 

vyhovět požadavkům na změny? 

 Jaká je vaše průměrná doba odezvy na vzniklé problémy a 

požadavky? 



 16 

 

Servis 

 Jaký je váš proces přijímání a zpracování objednávek? 

 Jaká je vaše doba odezvy na žádosti zákazníků o poskytnutí 

informací o vašich službách? 

 Jaké formy podpory jste schopni poskytnout po dodání 

svých produktů? 

Přístup k 

technologiím 

 Je vaše organizace schopna zpracovávat objednávky a 

faktury elektronicky? 

 Jak vaše organizace reaguje na trendy ve vývoji 

technologií? 

 Jaké procento zaměstnanců vlastní personální certifikáty? 

Životní prostředí a 
bezpečnost 

 Uplatňujete interní recyklaci materiálů? 

 Jsou vaše obalové materiály recyklovatelné? 

 Jaké přístupy uplatňujete k zlepšování bezpečnosti práce? 

Náklady a ceny 

 Sledujete výdaje vztahující se k jakosti? 

 Jaké typy slev a bonusů jste schopni odběratelům nabízet? 

 Sledujete efektivnost a účinnost svých projektů zlepšování? 

 

 

2.5.2 Hodnocení potenciální způsobilosti dodavatelů 

V této fázi se provádí hodnocení těch dodavatelů, kteří byli získáni z předešlé fáze 

předběžného hodnocení dodavatelů. V tomto kroku se provádí hodnocení, které má odhalit 

zejména budoucí a dlouhodobou způsobilost dodavatelů plnit požadavky odběratele. 

Hodnocení se provádějí formou nezávislých auditů přímo u vybraných dodavatelů. 

 

2.5.3 Hodnocení dodavatelů podle dalších kritérií 

Tento krok hodnocení je vlastně hlavní náplní této diplomové práce, proto bude toto téma 

detailně popsáno v další kapitole č. 3. 
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3 Metody hodnocení dodavatelů 

Hodnocení dodavatelů je zcela individuální činností každé firmy a proto neexistuje žádná 

obecná metoda, o které by se dalo striktně říct, že je vhodná pro každou firmu. Každá firma si 

proto může zvolit tu metodu, která jí pro její účely hodnocení dodavatelů vyhovuje nejvíce, a 

výsledky hodnocení jí jsou největším přínosem. 

 

3.1 Kritéria hodnocení dodavatelů 

Protože každá firma může dávat přednost něčemu jinému a může potřebovat od dodavatele 

něco jiného, existuje celá řada různých kritérií, která si firma může libovolně zvolit ve svých 

hodnoceních.  

Příklad rozdělení kritérií je uveden v následující tabulce č. 3.1. 

 

Tab. 3.1: Přehled kritérií pro volbu dodavatele.[6] 

SKUPINA KRITÉRIÍ JEDNOTLIVÁ KRITÉRIA- OZNAČENÍ 

Týkající se výrobků 

a služeb k nim 

náležejících 

 schopnost dodat potřebné výrobky v potřebném 

množství, kvalitě a provedení, 

 kvalita, vydatnost, spolehlivost a preciznost výrobku 

z hlediska certifikace a technických norem, 

ekologičnosti a ekonomičnosti, 

 úroveň poskytovaných služeb (předsmluvních, 

smluvních a posmluvních) a servisu, poradenství, 

technická pomoc při užívání, nabídka vyškolení 

příslušných pracovníků (obsluhy, zpracovatelů), 

 systém kontroly jakosti z hlediska certifikace a 

moderních metod řízení jakosti (TQM), 

 pomoc při odborné technické přípravě užití výrobku, 

 kvalita balení výrobku a jeho manipulační připravenost, 

stupeň ochrany pro přepravu, 

 garance spolehlivosti výrobku, 

 doprovodná technická dokumentace, její provedení, 

úplnost, instruktivnost, 

 jednoduchost údržby a oprav, 
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 největší váha (přednost) se při hodnocení dává hlavnímu 

uživateli v podniku. 

Týkající se ceny a 

kontraktačních 

podmínek 

(dodacích, 

platebních) 

 cena, slevy, srážka, 

 doložky o náhradě škod vzniklých vadnou dodávkou, 

 platební podmínky, vstřícnost k požadavkům a 

pochopení pro situaci firmy, 

 ochota přistoupit na nové formy v dodávkovém režimu, 

např. systém „just-in-time“, popř. v systému optimálních 

dodávek v režimu „just-in-case“. 

Týkající se 

dodavatele, jeho 

image, goodwillu a 

jeho chování pří 

jednání a realizaci 

dodávek (plnění 

smlouvy) 

 inovační technické schopnosti a předpoklady (finanční, 

technické, personální, manažerské, organizační apod.), 

 výkonnost a pověst managementu, projevující se ve 

vztahu k okolí a uvnitř firmy, 

 výrobní kapacity, spolehlivost a rezervy v jejich využití, 

pružnost výrobního profilu, 

 pověst firmy, image, goodwill jako dodavatele, 

 finanční situace firmy, ekonomická stabilita, bankovní 

důvěra, 

 spolehlivost při realizaci dodávek, dodržování termínů, 

jakož i dalších kontrakčních podmínek, 

 postoj ke kupujícím, vstřícnost, vůle dohodnout se o 

změnách kontraktů, 

 úroveň komunikace, ochota předávat informace, 

technické komunikační vybavení, 

 morálka podniku, jeho kultura, úroveň dodržování 

legislativy a obchodních zvyklostí, 

 lokalizace firmy, logistické podmínky a úroveň řešení 

logistického systému, 

 pracovní vztahy uvnitř podniku projevující se i ve 

vnějších vztazích, 

 schopnost a ochota přizpůsobit se potřebám odběratele, 

 zkušenosti jiných odběratelů, jejich hodnocení. 
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Vzhledem k tomu, že výběr správného dodavatele, je opravdu velmi důležitý pro každou 

firmu, nemělo by být hodnocení jen formální záležitostí, ale měla by být hodnocena kritéria, 

která jsou pro firmu důležitá a mají vliv na hospodárnost firmy. 

 

3.2 Jednotlivé metody hodnocení dodavatelů 

Protože hlavně v případě, kdy se jedná pro firmu o důležitou či zvlášť drahou zakázku, je 

nutné mít toho nejlepšího dodavatele, je dobré použít pro hodnocení dodavatelů lepší metodu 

než jen tzv. „selský rozum“. Proto následující kapitola popisuje různé metody k přístupu 

hodnocení dodavatelů, které se v našich podnikatelských kruzích mohou použít. 

 

3.2.1 Prosté srovnání předností a nevýhod 

Hrubou představu o výhodnosti jednotlivých dodavatelů dává jejich prosté srovnání předností 

a nevýhod podle zvolených kritérií. V tabulce (tabulka č. 3.2) se zapíše 1 (nebo znaménko +), 

pokud dodavatel podle daného kritéria vyhovuje, v opačném případě se přiřadí nula (nebo 

znaménko -).[7] 

 

Tab. 3.2: Hodnocení dodavatelů metodou 

 srovnání předností a nevýhod.[7] 

 

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 

Obtížnost obsluhy 0 0 1 

Celkem výhod 3 2 3 

 

 

 

Tento postup je použitelný pro získání rychlého orientačního přehledu o přednostech a 

nevýhodách jednotlivých nabídek, ukazuje na slabší místa dodavatelů, která je možno 

v průběhu jednání odstranit.[7] 
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3.2.2 Metoda prostého pořadí 

Při prostém hodnocení podle pořadí se hodnocení provádí přiřazováním bodů 1 až 3 

k jednotlivým kritériím. Nejnižší počet bodů obdrží dodavatel, který se jeví jako 

nejvýhodnější (např. u dodavatele, který nabízí nejnižší cenu, se napíše hodnocení bodem 1, 

což značí nejlepší hodnocení tohoto kritéria). Takto získané bodové hodnocení u jednotlivých 

dodavatelů se sečte a nejlepší dodavatel je ten s nejnižším počtem bodů. (viz. tabulka č. 3.3 a 

tabulka č. 3.4). 

 

Tab. 3.3: Tabulka výchozích hodnot.[9] 

Kritérium 
Dodavatel 

D1 D2 D3 

Cena v Kč 60 80 100 

Kvalita (%) 100 85 85 

Servis (%) 85 95 75 

Spolehlivost 90 80 90 

 

 

Tab. 3.4: Hodnocení dodavatelů podle pořadí.[9] 

Kritérium 
Dodavatel 

D1 D2 D3 

Cena v Kč 1 2 3 

Kvalita (%) 1 2 2 

Servis (%) 2 1 3 

Spolehlivost 1 2 1 

Součet bodů 5 7 9 

Pořadí 1 2 3 

 

Výhodou této metody je, že dává možnost vyhodnotit opravdu jakákoliv kritéria. 

Nevýhodou je nemožnost objektivního automatického vyhodnocování a nutnost participace 

lidského faktoru na vyhodnocení, s čímž souvisí možnost nevhodného ovlivnění výběru 

dodavatele nákupčím, jehož zájmy nemusí být v souladu se zájmy firmy, pro kterou 

nakupuje.[9] 
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3.2.3 Bodovací metoda 

Bodovací metoda je velmi podobná metodě pořadí. Rozdíl je v přiřazování hodnot 

jednotlivým kritériím. Zde je možnost přiřadit u jednotlivých dodavatelů u každého kritéria 

hodnotu na stupnici od 1 do 10 tak, že čím je u dodavatele dané kritérium významnější, 

přiřazuje hodnotu vyšší.[10] 

 

Tab. 3.5: Hodnoty přiřazené jednotlivým dodavatelům.[10] 

Kritérium 
Dodavatel 

pi 
D1 D2 D3 D4 

1 6 6 10 2 24 

2 4 1 2 3 10 

3 9 5 4 4 22 

4 2 2 8 1 13 

5 10 8 6 10 34 

 

V mnohých případech může být přiřazeno u různých dodavatelů u jednoho kritéria stejná 

hodnota. Toto rozhodně není pro celkové hodnocení na závadu.[10] 

Z výchozí tabulky hodnot (tabulka č. 3.5) se nejprve vypočte váha jednotlivých kritérií, aby 

bylo jasné, které kritérium je nejvýznamnější a které naopak má váhu nejnižší. 

Nejprve se provede součet všech hodnot pi: 1033413221024
5

1


i

ip                

Váha 1. kritéria se vypočte: 233,0
103

24
1 v  (10) 

Výsledky výpočtů dalších vah jsou uvedeny v tabulce č. 3.6.[10] 

 

Tab. 3.6: Váhy jednotlivých kritérií.[10] 

Kritérium Váha kritéria Pořadí 

5 0,330 1. 

1 0,233 2. 

3 0,214 3. 

4 0,126 4. 

2 0,097 5. 

 1,000 x. 
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Nakonec se vynásobí jednotlivé váhy počtem bodů u jednotlivých kritérií z výchozí tabulky č. 

3.5, aby se zjistilo výsledné pořadí dodavatelů. Ten dodavatel, který získá největší počet 

bodů, je v tomto případě nejlepší (viz. tab. č. 3.7). 

 

Tab. 3.7: Konečné hodnocení dodavatelů bodovací metodou.[zdroj: vlastní] 

Kritérium Váha kritéria 
Dodavatel 

D1 D2 D3 D4 

1. 0,233 1,398 1,398 2,33 0,466 

2. 0,097 0,388 0,097 0,194 0,291 

3. 0,214 1,926 1,07 0,856 0,856 

4. 0,126 0,252 0,252 1,008 0,126 

5. 0,330 3,3 2,64 1,98 3,3 

  7,264 5,457 6,368 5,039 

Pořadí 

dodavatelů 
 1. 3. 2. 4. 

 

Nejlepším dodavatelem v tomto případě je tedy dodavatel s označení D1, druhý nejlepší je 

dodavatel D3, třetí nejlepší je dodavatel D2 a nejhorší je dodavatel D4. 

 

3.2.4 Fullerova metoda (Metoda párového porovnání) 

Tato metoda sice neurčí přímo pořadí dodavatelů, ale pomůže určit váhy jednotlivých kritérií, 

kdy je určení obtížné z důvodu přílišného počtu kritérií. Používá se tedy hlavně tam, kde je 

velké množství kritérií.  

Principem této metody je párové srovnání jen dvou kritérií, jinými slovy porovnání dvou 

kritérií mezi sebou a jednoznačné určené významnějšího kritéria.[10] 

 

V této metodě si nejprve opět stanovíme kritéria, která si sepíšeme pod sebe do tabulky. 

Kritérii mohou například být: 

K1- Cena 

K2- Servis 

K3- Kvalita 

K4- Vzdálenost 

K5- Spolehlivost 
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Následně porovnáváme vždy dvě kritéria a vybíráme, které je významnější. Porovnávání 

vepisujeme do trojúhelníku, který je označován jako Fullerův trojúhelník, proto odtud 

Fullerova metoda (viz. tabulka č. 3.8.). 

 

Tab. 3.8: Určení počtu preferencí u jednotlivých kritérií ve formě Fullerova 

trojúhelníku.[zdroj: vlastní] 

K5

1

1

1

3

3

4

2

3

2

1

K1

K2

K3

K4

0 5 0,07

4 1 0,33

2 3

1 4 0,13

3 2 0,27

Ki ppi pi vi

0,2

 
 

 

Ve sloupci s označením ppi je počet, kolikrát jsme dané kritérium upřednostnili před jiným 

(možno spočítat v trojúhelníku). Sloupec s označením pi nám již udává pořadí jednotlivých 

kritérií. 

Dále se musí vypočítat váhy jednotlivých kritérií (sloupec s označením vi). Ty se vypočítají 

dvojím způsobem: 

a) v případě, že některé z ppi je rovno nule nebo v případě, že některá kritéria mají stejný 

počet preferencí, použije se vzorec: 

                                

 
2

1

1






nn

pn
v i
i

                                                                 (4) 

kde: 

n- počet kritérií 

pi- pořadí důležitosti kritérií podle počtu ppi 

 

b) v případě, že neplatí ani jedna z podmínek v případě a), použije se vzorec tento: 

                        

 
2

1


nn

pp
v i
i

                                                                                    (5) 
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kde: 

n- počet kritérií 

ppi- počet preferencí u daného kritéria 

 

V mém případě se použije vzorec první, protože kritérium K5 není obsaženo vůbec (ppi pro 

K5 = 0). 

Součet jednotlivých vah vi musí dávat dohromady počet 1. 

 

Z tohoto příkladu tedy vyplývá, že největší váhu má kritérium K1 (cena), druhé nejdůležitější 

je kritérium K3 (kvalita), třetí největší váhu má kritérium K2 (servis), čtvrté nejdůležitější je 

kritérium K4 (vzdálenost) a nejmenší váhu má kritérium K5 (spolehlivost). 

 

3.2.5 Metoda váženého pořadí 

Tato metoda je charakteristická snahou nelézt celkovou hodnotu jednotlivých variant. 

Vychází z váženého průměru dílčích ohodnocení variant podle jednotlivých kritérií. 

Optimální variantou je pak varianta s největší celkovou hodnotou, tedy s největší váhou. 

 

Postup této metody názorně ukážu na vzorovém příkladu a popíšu v níže uvedených bodech. 

Výpočty a určení výsledného pořadí variant je vhodné provést formou tabulky pro lepší 

přehlednost. Ve vzorovém příkladu tedy vybírám nejlepšího dodavatele ze tří možných 

variant a posuzuji tři kritéria u každého z nich. Následující tabulka č. 3.9 udává výchozí 

hodnoty hodnocených dodavatelů. 

 

Tab. 3.9: Tabulka výchozích hodnot.[zdroj: vlastní] 

Kritérium Váha kritéria 
Dodavatelé 

D1 D2 D3 

Cena (v tis. Kč) 0,4 100 80 30 

Kvalita (stupnice 1-10) 0,3 4 2 8 

Vzdálenost (v km) 0,3 60 80 20 
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Postup výpočtu použitím této metody by se tedy dal popsat následně: 

1. Vzhledem k tomu, že váhy jednotlivých kritérií jsou již ve výchozí tabulce zadány, 

následuje bod, kdy je třeba určitě pořadí jednotlivých variant z hlediska každého 

kritéria, což znázorňuje sloupec s označením pij. 

2. Dále následuje výpočet dílčího ohodnocení jednotlivých variant z hlediska každého 

kritéria (sloupec s označením hij) podle vztahu: 

                                                      
ijij pmh  1                                                   (6) 

kde:  

m- celkový počet variant 

pij- pořadí jednotlivých variant z hlediska každého kritéria 

3. V tomto bodě je třeba vypočítat celkové hodnoty jednotlivých variant z hlediska 

každého kritéria (hij) podle vztahu: 

                                                         ij

n

i

ij hvH 
1

                                               (7) 

kde: 

n- celkový počet variant 

vi- váha kritéria 

hij- dílčí ohodnocení z hlediska každého kritéria 

4. V tomto posledním bodě se určí pořadí jednotlivých variant, nejlepší variantou je ta, 

která má nejvyšší celkovou hodnotu, tedy největší váhu. 

 

Tab. 3.10: Výsledné pořadí dodavatelů použitím metody váženého pořadí.[zdroj:vlastní] 

Kritérium Váha 
D1 D2 D3 

pi1 hi1 vi*hi1 pi2 hi2 vi*hi2 pi3 hi3 vi*hi3 

Cena 0,4 3 1 0,4 2 2 0,8 1 3 1,2 

Kvalita 0,3 2 2 0,6 1 3 0,9 3 1 0,3 

Vzdálenost 0,3 2 2 0,6 3 1 0,3 1 3 0,9 

    1,6   2,0   2,4 

Pořadí variant    3.   2.   1. 

 

Použitím této metody bylo tedy zjištěno, že nejlepším dodavatelem je dodavatel D3, druhým 

nejlepším je dodavatel D2 a nejhorší je dodavatel D1. 

 



 26 

 

3.2.6 Metoda vzdálenosti od fiktivní varianty 

Tato metoda je založena na výběru varianty, která je nejblíže k ideální variantě a nejdále od 

bazální varianty.  

Ideální variantou nazveme variantu, pro kterou všechny hodnoty kritérií dosahují nejlepších 

hodnot. Ideální varianta je většinou hypotetická, jako nejlepší se pak vybírá taková, která je 

podle určité metriky nejblíže k ideální variantě. Tato ideální varianta je většinou označovaná 

písmeny h (h1, ..., hk), v mém případě označena xi*. 

Bazální řešení (varianta) je hypotetické nebo reálné řešení, reprezentované nejhorším 

ohodnocením podle všech kritérií . Tato bazální varianta je většinou označovaná písmeny d 

((d1, ..., dk), v mém případě označeno xi°.[20] 

Postup této metody popíšu v následujících řádcích na vzorovém příkladu. 

Vyjdeme z předchozího příkladu, kdy byly vypočítány váhy jednotlivých kritérii, v tabulce je 

to sloupec s označením vi. U jednotlivých kritérií jsou zde uvedeny konkrétní ilustrační 

hodnoty jednotlivých možných dodavatelů.  

 

Tab. 3.11: Výchozí hodnoty kritérií a určení nejlepší a nejhorší varianty.[zdroj:vlastní] 

 D1 D2 D3 D4 xi* xi° vi 

K1 17 20 21 19 17 21 0,33 

K2 4 2 1 3 1 4 0,2 

K3 3 1 2 4 1 4 0,27 

K4 300 50 25 150 50 300 0,13 

K5 1 2 3 1 1 3 0,07 

 

Kritérium K1 (cena) nám udává cenu nějakého například materiálu, který bychom mohli pro 

naši firmu potřebovat. Cena v tomto případě je uvedena v tisících Kč a nejlepší varianta je 

samozřejmě cena nejnižší. Druhé kritérium K2 nám udává servis a v tabulce je každý 

dodavatel ohodnocen určitou známkou, kdy nejlepší hodnocení je hodnocení se známkou 1, 

nejhorší se známkou 4. Třetí kritérium K3 udává známku za kvalitu a opět je známkování 

jako ve škole, nejlepší je 1, nejhorší je 4. Čtvrté kritérium K4 hodnotí vzdálenost dodavatele 

od naší firmy a je určeno v kilometrech, nejlepší je samozřejmě s nejmenším počtem km, tedy 

nejblíže k naší firmě. Páté kritérium K5 určuje spolehlivost dodavatele (většinou zkušenost 

z minulosti hlavně, jak je spolehlivý v dodávkách, komunikaci a při eventuelních 
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reklamacích, popř. dalších hodnotících aspektů). Toto kritérium je opět hodnocenou známkou 

jako ve škole, tedy známka 1 značí dodavatele, se kterým je naše firma nejspokojenější.  

Postup výpočtu: 

1. Nejprve si určíme ideální, tedy nejlepší (xi*) a bazickou, tedy nejhorší (xi°) variantu 

z daných možností, co dodavatelé nabízejí (znázorněno v tabulce č. 3.11.). 

 v případě ceny je nejlepší variantou číslo 17, které značí cenu 17.000,-, 

nejhorší je cena 21.000,-, 

 u druhého kritéria, které hodnotí servis dodavatele, je nejlepší známka 1, 

nejhorší známka 4, 

 třetí kritérium, které známkuje kvalitu, je opět nejlepší známka 1, nejhorší 

známka 4, 

 u čtvrtého kritéria rozhoduje vzdálenost dodavatele od naší firmy, nejlepší je 

tedy ten dodavatel, který je nejblíže, v tomto případě tedy 50 km, nejhorší je 

nejvzdálenější s 300 km, 

 poslední kritérium hodnotí spolehlivost, nejlepší tedy známka 1, nejhorší 

známka 3. 

2. V tomto bodě je již možno přistoupit přímo k použití metody vzdálenosti od ideální 

varianty. Výpočty a určení výsledného pořadí je vhodné provést formou tabulky 

(znázorněno v tabulce č. 3.12). 

 

Tab. 3.12: Určení pořadí dodavatelů metodou vzdálenosti od fiktivní 

varianty.[zdroj:vlastní] 

    di pro varianty 

 vi xi* xi° D1 D2 D3 D4 

K1 0,33 17 21 0,0000 0,1856 0,3300 0,0825 

K2 0,2 1 4 0,2000 0,0222 0,0000 0,0889 

K3 0,27 1 4 0,1200 0,0000 0,0300 0,2700 

K4 0,13 50 300 0,1300 0,0000 0,0013 0,0208 

K5 0,07 1 3 0,0000 0,0175 0,0700 0,0000 

 0,4500 0,2253 0,4313 0,4622 

Dj 0,67082039 0,47471 0,65673 0,67984 

Pořadí variant 3 1 2 4 
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kde: 

di- pomocná proměnná 

vi- váha kritérií 

xij- výchozí hodnota u daného kritéria (viz. tab. č. 3.9.) 

xi*- nejlepší varianta 

xi°- nejhorší varianta 

 

3.2.7 Scoring model 

Scoring-model slouží k efektivní a nezaujaté volbě výběru dodavatelů a patří k nástrojům 

kvantitativního vyhodnocování jednotlivých dodavatelů podle předem stanovených kritérií, 

jakými například jsou: 

 spolehlivost dodávky, 

 kvalita, 

 způsob platby, 

 cena, 

 rychlost dodávky, 

 přístup zaměstnanců, 

 možnosti slev, 

 záruky a servis, 

 balení atd.[1] 

 

Mezi základní zdroje informací pro hledání a vyhodnocování jednotlivých dodavatelů patří 

zejména: 

 evidence o výkonech dodavatelů, 

 osobní kontakty (známí, kolegové..), 

 internet, 
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 poradenské firmy, 

 výstavy a veletrhy, 

 zprávy z obchodních jednání, 

 inzeráty, reklama dodavatele atd.[1] 

 

Na základě takto získaných informací je každý dodavatel ohodnocen body u všech 

nadefinovaných kritérií. Jednotlivým kritériím bývají přiřazeny váhy podle pořadí důležitosti. 

Součet všech vah musí být roven 100%.[1] 

 

Tab. 3.13: Scoring model pro hodnocení dodavatelů.[5] 

Hodnotící kritérium Ukazatel 
Dodavatel 

X Y Z 

A. JAKOST 
(váha 45) 

a) počet bezchybných dodávek 
z celkového počtu 30 

22,0 25,0 18,0 

b) podíl v % (řádek a)/celkový počet dodávek 

30) 
73,3 83,3 60,0 

BODY  c) podíl krát váha (řádek b)*váha 45%) 33,0 37,5 27,0 

B. CENA 
(váha 30) 

d) průměrná cena za posledních třicet 
dodávek v Kč 

160,0 180,0 100,0 

e) reciproční index (nejmenší cena v řádku d) / 

cena u daného dodavatele, kterého zrovna 
počítám*100) 

62,5 55,5 100,0 

BODY  f) index krát váha (řádek e)*váha 30%) 18,8 16,7 30,0 

C. SPOLEHLIVOST 
(váha 25) 

g) Celková překročená dodací lhůta 
za posledních 30 dodávek ve dnech 

190,0 105,0 160,0 

h) reciproční index (nejmenší lhůta v řádku 

g)/lhůta dodavatele, kterého zrovna počítám*100) 
55,3 100,0 65,6 

BODY  i) index krát váha (řádek h)*váha25%) 13,8 25,0 16,4 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 65,6 79,2 73,4 

 

Reciproční index 

Představuje přepočítanou hodnotu konkrétního kritéria tak, aby bylo ve vzájemném vztahu 

s ostatními sledovanými kritérii. 

Výpočet se provádí následovně: 

1. určí se podmínky (kritéria), která nabízí daný dodavatel (např. vyšší cena je negativní, 

tudíž získá menší procento), 

2. nejlepší parametru se přidělí 100%, 
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3. podle označeného parametru se přepočtou hodnoty u ostatních parametrů (podělí se 

hodnota parametru označeného 100% a vynásobí se 100, abychom dostali ekvivalent 

procentuelního ohodnocení).[10] 

 

                             
                           

                
                                                       (10) 
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4 Charakteristika firmy BC MCHZ, s.r.o. 

Firma BC MCHZ, s.r.o. je jedním z největších výrobních podniků v Ostravě, sídlící konkrétně 

v Mariánských Horách. 

 

4.1 Profil firmy BC MCHZ 

BorsodChem MCHZ je jedním ze tří výrobních závodů skupiny BorsodChem ve střední 

Evropě. Dodává sortiment výrobků zejména organické, ale rovněž anorganické povahy. Jimi 

vyráběné suroviny nacházejí uplatnění u výrobců polyuretanových, pryžových, 

farmaceutických, zemědělských a potravinářských výrobků a zařízení na úpravu vody.[22]  

 

Téměř veškerá jejich výroba je určena k vývozu. Jsou 

významným dodavatelem anilinu pro svou mateřskou 

společnost v Maďarsku. Další výrobky jsou předmětem 

distribuce po Evropě i za hranice kontinentu, včetně Asie a obou amerických kontinentů.[22] 

 

Za osm desetiletí svého působení v Ostravě si BC MCHZ vytvořila silné vazby na lidi i 

průmyslové společnosti v okolí. Firma si zakládá na otevřenosti vůči svým zákazníkům i 

společnosti, udržuje svou flexibilitu, neustálý růst a pokračuje v investicích do místních 

vzdělávacích a sociálních programů.[22] 

 

4.2 Historie firmy BC MCHZ 

Firma BC MCHZ již urazila skutečně dlouhou cestu. Prvotním cílem v Ostravě bylo využití 

blízkého zdroje koksárenského plynu za účelem výroby čpavku, dusičitých i umělých hnojiv 

pro tuzemské i evropské odběratele. V dnešní době se firma zaměřuje zejména na posilování 

své pozice na trhu s polyuretanem.[22] 

 

Pár důležitých milníků firmy BC MCHZ: 

 1927 – Začíná stavba nového chemického závodu. 

 1959 – Začíná výroba cyklohexanonu. 

 1961- 1962– Společnost začíná s výrobou anilinu, 

cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu v pilotních 

provozech. 

 1990 – Přechod ze státního podniku na akciovou 

Obr. 4. 2. BC MCHZ Ostrava.[22]  

Obr. 4.1. Logo firmy BorsodChem. 

[22] 

http://www.borsodchem-group.com/
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společnost Moravské chemické závody (MCHZ). 

 1993 – První fáze výroby vybraných aminů. 

 1995 – Certifikace ISO 9002 na anilin, cyklohexylamin, nitrobenzen, koncentrovanou 

kyselinu dusičnou a kyselinu šťavelovou. 

 1998 – Rozšíření anilinového provozu. 

 2000 – Akvizice ze strany strategického partnera a založení společnosti BorsodChem 

MCHZ, s.r.o. 

 2005 – Další rozšíření anilinového provozu. 

 2009 – Odprodej licence na technologii výroby do Japonska, kde jsou s úspěchem 

provozovány dvě velkokapacitní zařízení. Více než jedna desetina světové produkce 

anilinu je vyráběna v licenci společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o.[22] 

 

4.3 Politika firmy BC MCHZ 

Společnost BorsodChem MCHZ si vytvořila integrovaný systém řízení, ve kterém jsou 

sdruženy systémy řízení kvality, systémy ochrany životního prostředí a bezpečnostní systémy. 

Jejich systémy řízení kvality a ochrany životního prostředí jsou certifikované v rámci Lloyd’s 

Register Quality Assurance souladu se systémovými normami ČSN EN ISO 9001:2009 a 

ČSN EN ISO 14001:2005. (viz. příloha 1).[22] 

 

Laboratoře firmy zaměřené na kvalitu, životní prostředí a bezpečnost pracují v souladu s 

akreditovaným systémem kvality v souladu se systémovou normou ČSN EN ISO/IEC 

17025:2005. Tato akreditace se vztahuje na metody rozboru vody, půdy, vzduchu a testování 

pracovního prostředí včetně sběru jednotlivých vzorků. (viz. příloha 2).[22] 

 

4.3.1 Politika Integrovaného systému řízení 

Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., si jako významný výrobce organických i 

anorganických chemikálií a provozovatel pomocných jednotek a vnitropodnikové skládky 

plně uvědomuje, že svými činnostmi ovlivňuje charakter životního prostředí ve městě Ostrava 

a okolí.[22] 

 

4.3.2 Hlavní body politiky IMS 

Při svém podnikání proto firma dodržuje zásady systému kvality, etického chování a 

respektuje principy udržitelného rozvoje, který vnímá jako neustálé zajišťování vzájemného 
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souladu mezi třemi kategoriemi požadavků: ekonomickými, sociálně-kulturními a 

environmentálními včetně zajištění všech potenciálně nebezpečných činností. Přitom zejména 

environmentální rozměr udržitelného rozvoje je ve společnosti chápán jako odpovědnost vůči 

budoucím pokolením a praktická cesta k naplňování této odpovědnosti je jasně stanovena v 

Politice IMS BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava, která je prezentovaná následujícími 

hlavními body: 

 Soulad s právními a jinými požadavky. 

 Podpora ekologických a bezpečných řešení. 

 Trvalá spokojenost zákazníků. 

 Spolupráce s dodavateli. 

 Odpovědnost vůči veřejnosti. 

 Vysoké povědomí zaměstnanců. 

 Neustálé zlepšování a prevence.[22] 

 

Při naplňování Politiky IMS je v BC MCHZ uplatňován následující přístup: 

1. Soulad s právními a jinými požadavky 

 Je zajišťován plný soulad s legislativou Evropské unie a České republiky v oblasti 

kvality, ekologie a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). 

 Jsou respektovány požadavky norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 a 

základní principy pro udělení loga “Responsible Care - Odpovědné podnikání v 

chemii”. 

 Jsou aplikovány systémové principy řízení v oblasti BOZP v souladu s programem 

"Bezpečný podnik". 

2. Podpora ekologických a bezpečných řešení 

 Při provozování stávajících technologií a při vývoji a realizaci nové technologie nebo 

produktu jsou trvale hledány cesty ke snížení surovinové a energetické náročnosti, ke 

snížení jejich dopadů na ekologii a zvýšení úrovně BOZP. 

 Uvedené přístupy jsou důsledně používány také při všech souvisejících činnostech. 

 Vzájemné sdílení informací o změnách technologie s externími firmami situovanými v 

areálu BC MCHZ. 

 Postupná sanace starých ekologických zátěží z minulých činností je součástí tohoto 

přístupu. 
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3. Trvalá spokojenost zákazníků 

 Zákazníkům jsou poskytovány produkty a služby v požadované kvalitě, rozsahu a čase 

tak, jak je dohodnuto v obchodních smlouvách. 

 Se zákazníky jsou udržovány partnerské vztahy umožňující předcházení problémům a 

podporující vzájemnou důvěru. Spokojenost zákazníků je sledována a vyhodnocována. 

 Neprodleně jsou prováděna veškerá opatření, která účinně zamezí výskytu reklamací 

nebo stížností zákazníků a splní jejich oprávněná očekávání. 

 Zákazníci jsou podrobně seznámeni se všemi potřebnými informacemi k bezpečnému 

nakládání s produkty BC MCHZ. 

4. Spolupráce s dodavateli 

 S dodavateli jsou budovány a posilovány dlouhodobé vzájemně výhodné vztahy. 

 Při obchodních vztazích jsou preferováni dodavatelé respektující zásady ekologie, 

BOZP a poskytující výrobky/služby v požadované kvalitě. 

5. Odpovědnost vůči veřejnosti 

 S veřejností jsou budovány korektní vztahy na základě otevřené komunikace. 

 Žádný produkt není na trh uváděn dříve, dokud není úspěšně ověřena jeho bezpečnost, 

spolehlivost a soulad s obecně závaznými předpisy. 

6. Vysoké povědomí zaměstnanců 

 Všichni zaměstnanci BC MCHZ mají v rámci své funkce vymezeny povinnosti ve 

vztahu ke kvalitě, ekologii a BOZP. Je podporována týmová spolupráce při řešení cílů. 

 Zaměstnanci jsou trvale vzděláváni s cílem prohlubování znalostí a dovedností, což je 

součástí programu zvyšování jejich povědomí. 

 Zástupci externích firem působících v areálu jsou pravidelně seznamováni se stavem a 

požadavky BC MCHZ v oblasti kvality, ekologie a BOZP. 

 Jsou dodržovány zásady etického a protikorupčního chování zaměstnanci společnosti a 

externími zaměstnanci, kteří vykonávají činnosti v BC MCHZ. 

7. Neustálé zlepšování a prevence 

 Kvalita, ekologie a BOZP jsou chápány jako oblast neustálého zlepšování, kde 

prevence je lepší než dodatečné řešení. 

 Pro stanovení míry působení činnosti BC MCHZ na kvalitu, ekologii a BOZP je 

vytvořen účinný vnitřní kontrolní systém poskytující objektivní výsledky. 
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 Výsledky jsou pravidelně vyhodnocovány a na jejich základě jsou formulována 

preventivní opatření a konkrétní projekty směřující k předcházení nestandardních, 

mimořádných a havarijních stavů. 

 Jsou stanoveny postupy pro identifikaci a hodnocení zdrojů rizika, havarijní plánování 

a vyšetřování nehod s důrazem na preventivní přístup. 

 Zaměstnanci se podílejí svými podněty přímo nebo prostřednictvím odborové 

organizace na trvalém zlepšování kvality, ekologie a BOZP.[22] 
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5 Organizační struktura firmy BC MCHZ, s.r.o. 

Organizační struktura (obr. 5.1) vyjadřuje vnitřní uspořádání BC MCHZ do organizačních 

útvarů, určuje strukturu organizačních útvarů a stanovuje jejich pravomoci a povinnosti: 

 organizační útvar je obecné označení pro jakýkoliv organizační celek v rámci 

BC MCHZ bez ohledu na stupeň řízení, velikost, rozsah, důležitost nebo podřízenost, 

 organizační stupeň vyjadřuje řídicí úroveň útvaru v organizační struktuře.[23] 

 

 

Obr. 5.1: Organizační schéma BC MCHZ Ostrava.[23] 
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5.1 Organizační stupně útvarů 

Útvary jsou řazeny do čtyř organizačních stupňů a jsou identifikovány svým jedinečným 

názvem (např. Výroba, Plánování a controlling, Údržba). Zachování posloupnosti 

organizačních stupňů není povinné. O zařazení organizačního útvaru do konkrétního 

organizačního stupně rozhoduje generální ředitel.[23] 

 

5.2 Zásady spolupráce mezi jednotlivými organizačními útvary 

Každý organizační útvar BC MCHZ je povinen spolupracovat s ostatními organizačními 

útvary při naplňování poslání BC MCHZ a při realizaci její podnikatelské funkce. Je povinen 

poskytovat rady a informace z oblasti své působnosti a předkládat k posouzení záležitosti, 

které zasahují do oboru jejich činnosti.[23] 

 

5.3 Oddělení nákupu 

Vzhledem k tomu, že má práce je zaměřena výhradně na dodavatele a jejich spolupráci 

s firmou, věnuji pár následujících řádků popisu oddělení nákupu, který má s touto činností 

nejvíc do činění. 

Prvotním posláním tohoto oddělení je zajišťování nákupu všech potřebných surovin, zemního 

plynu, energií a médií, katalyzátorů, obalů a pomocných látek. Dále do jeho působnosti patří 

nákup investic, technického materiálu a náhradních dílů, prací a služeb, včetně dopravních 

služeb s tímto nákupem spojených.  

Oddělení nákupu organizuje výběrová řízení v oblasti nákupu a provádí jejich následné 

vyhodnocení, zajišťuje přípravu a uzavírání smluvních vztahů v souladu s normou "Uzavírání 

a evidence smluvních dokumentů", uzavírá smlouvy o nájmech nebytových prostor, včetně 

služeb s tím spojených, podílí se na vypracování podkladů pro roční a operativní finanční plán 

a plán nákupů surovin, zajišťuje skladování a manipulaci s materiálem a surovinami, zajišťuje 

ostatní činnosti vyplývající z platných podnikových norem. 

Zaměstnanci toho oddělení jsou zodpovědní za plnění cíle kvality, životního prostředí 

a bezpečnosti, vyhodnocují informace od dodavatelů, provádějí hodnocení dodavatelů. 

 

5.4 Popis pracovního místa nákupčího 

Každý zaměstnanec firmy má své pracovní zařazení a na základě toho má každý svůj tzv. 

„profesiogram“, kde má vytýčenou svou působnost ve firmě, své povinnosti, za co je 

zodpovědný, komu podřízený či nadřízený. Dále je zde samozřejmě uvedeno mzdové 



 38 

 

zařazení, jaké má přesně kompetence a co musí dotyčný zaměstnanec znát a vědět, popřípadě 

jaké musí mít dosažené vzdělání. 

Hlavním posláním nákupčího je spolehlivé zajištění nákupu. Nákupčí odpovídá za uzavírání 

smluvních vztahů v rozsahu směrnice "Uzavírání a evidence smluvních dokumentů". V rámci 

uzavírání smluvních vztahů spolupracuje s ostatními útvary např. při vyjasňování technických 

podrobností, termínů apod. Provádí výběrová řízení ve spolupráci s dotčenými útvary BC 

MCHZ na základě pokynů vedoucí nákupu. Kalkuluje a prověřuje nákupní ceny. Kontroluje 

plnění uzavřených smluvních vztahů (dodržení termínu dodání, úplnost dodávek, apod.). 

Projednává sporné případy ve věci výše uvedených smluvních vztahů, projednává reklamace 

a stížnosti ve vztahu k dodavatelům. Organizuje návštěvy obchodních partnerů. 

Metodicky řídí a zajišťuje zpracování podkladů dle dispozic vedoucí nákupu. Hodnotí kvalitu 

dle norem ISO ve smyslu platných směrnic a pokynů BC MCHZ, ve spolupráci s odborem 

KEB (Kvalita, ekologie, bezpečnost). 

Provádí věcnou kontrolu dodavatelských faktur v SAP a tyto faktury schvaluje v rámci 

pravomocí dle směrnice "Uzavírání a evidence smluvních dokumentů". Vede přehlednou 

evidenci písemných dokumentů o obchodních případech jako objednávky, smlouvy, faktury. 

Nákupčí musí být schopen sledovat a následně aplikovat v praxi veškeré změny legislativy. 
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6 Současný přístup hodnocení a výběru dodavatelů firmy BC 

MCHZ, s.r.o. 

V této kapitole se budu věnovat hodnocení dodavatelů v oblasti nákupu surovin a výběru 

dodavatelů, který uvedu na vzorových příkladech na výběru dodavatelů technického nákupu. 

 

6.1 Hodnocení dodavatelů 

Firma BC MCHZ, s.r.o. funguje v oblasti chemie, proto jejími nakupovanými surovinami jsou 

například benzen, čpavek, hydroxid sodný, kyselina sírová a mnoho dalších. 

 

6.1.1 Kategorie dodavatelů 

Každý dodavatel je zařazen do jedné z následujících kategorií na základě trendu kvality. 

Zařazení se provádí jednou za pololetí a jednou za čtvrtletí u dodávek vybraných surovin. 

Vyhodnocení provádí nákup v souladu se směrnicí "Vyhodnocování kategorií dodavatelů a 

statistická přejímka surovin“.  

 

Kategorie dodavatelů: 

 kategorie A- plně spolehlivý dodavatel, který dlouhodobě splňuje požadavky BC 

MCHZ a reklamace se u něj nevyskytují, 

 kategorie B- spolehlivý dodavatel, který v zásadě splňuje požadavky BC MCHZ a 

reklamace se vyskytují ojediněle, 

 kategorie C- částečně spolehlivý dodavatel s kolísavou úrovní  kvality, 

 kategorie D- nezařazený dodavatel (dosud  nezařazený z  důvodu malého počtu dat, 

potřebných pro zařazení do kategorie A, B, C nebo N nebo nový dodavatel, o kterém 

zatím nejsou bližší informace), 

 kategorie N- nespolehlivý dodavatel, 

 kategorie X- nehodnocený dodavatel, u kterého probíhá příjem suroviny, pomocné 

látky  na základě atestu dodavatele (zkoušení v BC MCHZ není prováděno).  

 

6.1.2 Celkové hodnocení dodavatelů 

Celkové hodnocení dodavatelů probíhá na základě hodnocení několika kritérií. Daná kritéria 

uvádím v následujícím výčtu. 
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Hodnocená kritéria: 

1. Kvalita dodávek 

 A- 30 bodů, 

 B- 20 bodů, 

 C- 10 bodů, 

 N- 0 bodů. 

U dodavatele zařazeného do kategorie D, X se hodnocení na základě kvality dodávek 

neprovádí, komentuje se pouze celkový počet dodávek, a z toho počet nevyhovujících 

dodávek.  

2. Konkurenceschopnost 

maximální počet bodů je u dodávek s nejnižší cenou, nebo se hodnotí odchylka proti 

kontraktním cenám kotovaným na burze. Hodnotí zodpovědný zaměstnanec oddělení 

nákupu (0-20 bodů). 

3. Dodací podmínky 

jsou posuzovány termíny dodávek - plnění kupní smlouvy v čase. Hodnotí 

zodpovědný zaměstnanec oddělení nákupu (0- 10 bodů). 

4. Platební podmínky 

posuzuje se sjednaná doba splatnosti faktur. Hodnotí zodpovědný zaměstnanec 

oddělení nákupu (0- 17 bodů). 

5. Způsob jednání (všeobecná spolupráce) 

úroveň dodacích dokumentů - ochota k jednání, operativní přístup ke změnám v 

požadavcích. Dále se posuzuje kvalita a včasnost zaslání potřebných dokumentů na 

místo určení. Hodnotí zodpovědný zaměstnanec oddělení nákupu (0 - 5 bodů). 

6. Certifikace a výsledky auditů 

posuzuje se, zda má dodavatel certifikován systém kvality QMS
1
 a Systém řízení 

environmentu EMS
2
 nebo má o certifikace zažádáno, případně se posuzují výsledky 

externích auditů systému kvality a EMS u dodavatelů provedených formou návštěvy 

nebo dotazníku. 

                                                 
1
 QMS (Quality management systém)- systém, řízení kvality. Jeden z nejpoužívanějších systémů řízení ve světě, 

zaměřený na stanovení, pochopení a zajištění plnění požadavků (zákazníka, okolí, právních předpisů); 

posuzování procesů z hlediska jejich přidané hodnoty, dosahované výkonnosti a efektivnosti; neustálé zlepšování 

procesů na základě výsledků jejich posuzování. Pro zavádění tohoto systému je ve většině případů použita norma 

ISO 9001.[21] 
2
 EMS (Enviroment management systém)- Systém řízení enviromentu. Systém s prioritou ochrany životního 

prostředí nabírá na stále větší důležitosti a zaměřuje se především na činnosti ovlivňující životní prostředí a 

dodržování zákonných a dalších závazných požadavků v oblasti životního prostředí.[21] 
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Za QMS (Quality management system) možno získat 0 - 5 -10 bodů a za EMS 0 -1 - 2 

- 3 – 4 bodů. Tato hodnocení provádí a zodpovídá za ně vedoucí pracovník KEB 

(Kvalita, ekologie, bezpečnost).  

Hodnocení EMS jednou za rok se provede i u dodavatelů nehodnocených v systému 

kvality. Záznam hodnocení je v databázi BC MCHZ s názvem "Výběr a hodnocení 

dodavatelů". 

 

6.1.3 Meze hodnocení a jednotlivé skupiny dodavatelů 

Na základě zhodnocení jednotlivých dodavatelů podle výše zmíněných kritérií dosáhne každý 

dodavatel určitého počtu celkových bodů hodnocení. Maximální počet získaných bodů je 100 

u statisticky hodnocených dodavatelů, kteří jsou zařazeni v kategorii A, B, C, N. U statisticky 

nehodnocených dodavatelů (kategorie D, X) je maximální počet získaných bodů 70. 

Podle jednotlivých kritérií hodnocení je možno každého dodavatele zařadit do níže uvedených 

skupin dodavatelů, se kterými firma BC MCHZ dále pracuje a v pravidelných intervalech 

upravuje a aktualizuje. 

Kritérium hodnocení, díky kterému je možno dodavatelé rozdělit do skupin se vypočítá 

následujícím způsobem. 

 

                            
                   

                     
                                                     (11) 

 

V následující tabulce je znázorněno rozdělení dodavatelů do skupin na základě dosaženého 

procentuelního hodnocení.  

 

Tab. 6.1: Meze hodnocení a jednotlivé skupiny dodavatelů.[23] 

Číselné označení skupiny Získané hodnocení (%) Skupina dodavatelů 

I 90- 100% Plně spolehlivý dodavatel 

II 60- 89% Uspokojivý dodavatel 

III 0- 59% Nevyhovující dodavatel 

 

 

Výsledky hodnocení dodavatelů (výrobců) dle výše uvedených kritérií jsou shrnuty do 

tabulky v databázi firmy BC MCHZ s názvem „Výběr a hodnocení dodavatelů“. Tabulka je 

doplňována jednou za čtvrtletí, popřípadě jednou za pololetí, dodavatel (výrobce) je hodnocen 
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jednou ročně, kdy je na základě získaného počtu bodů zařazen do příslušné kategorie).   

Pokud u dodavatele dojde během čtvrtletí ke zhoršení kvality, dojde k následnému přeřazení 

do nižší kategorie. Nový dodavatel sledované suroviny je minimálně první  čtvrtletí vždy 

zařazen do kategorie D. Hodnocení je pak provedeno až po této zkušební době.  

 

6.2 Výběr dodavatele 

Výběr dodavatele provádí oddělení nákupu ve spolupráci s obchodním manažerem. Tuto 

činnost je možno rozdělit do dvou hlavních skupin: 

 

1. Výběr dodavatele u smluvních vztahů do (včetně) 200 tisíc Kč na jeden obchodní 

případ 

 v tomto případě výběrové řízení není povinné 

 výběr dodavatele provádí: 

 vedoucí nákupu u skladového materiálu, 

 nárokovatel a/nebo technický garant
3
 u požadovaného materiálu, prací a služeb 

(smluvní garant může doporučit jiného- výhodnějšího dodavatele). 

 výběr dodavatele pro obchodní případy nad 50 tisíc Kč předkládá nárokovatel 

nebo vedoucí nákupu ke schválení na smluvní dispečink, 

 požadavek pak obdrží smluvní garant. 

 výběr dodavatele může být prováděn dle: 

 předchozí zkušenosti s dodavatelem, 

 informací z médií, internetu, nabídek apod. 

 za konečné znění a podpis smluvního dokumentu v souladu se směrnicí BC 

MCHZ zodpovídá smluvní garant. 

 

2. Výběr dodavatele u smluvních vztahů nad 200 tisíc Kč na jeden obchodní případ 

 výběrové řízení je povinné, 

 technickou část nabídky vyhodnotí technický garant, obchodní část a zároveň 

celkové vyhodnocení pak smluvní garant
4
, 

                                                 
3
 Technický garant- odpovídá za zpracování technických podkladů pro uzavření smluvního dokumentu. 

V případech, kdy součástí smluvního dokumentu je rozpočet, cenová nabídka nebo způsob tvorby ceny, 

odpovídá za jeho odborné posouzení jak po stránce věcné, tak i po stránce cenové. 
4
 Smluvní garant- komplexně připravuje a posuzuje smluvní dokument, zabezpečuje jeho parafování a 

předkládá k podpisu a odpovídá za předání smluvních dokumentů k evidenci v souladu se zněním ve směrnici 

BC MCHZ. Odpovídá za smluvní dokument jako celek na základě technických podkladů zpracovaných 

technickým garantem. 
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 vyhodnocení nabídek je zpravidla projednáno na smluvním dispečinku, 

 nárokovatel pak na základě tohoto rozhodnutí vystaví požadavek, 

 mezi základní kritéria hodnocení dodavatele paří zejména: 

 splnění požadavků dle poptávky, 

 cena a platební podmínky, 

 dodržení termínů, 

 dodržení požadavků na ekologii a bezpečnost, 

 další hodnotící kritéria se stanovují dle povahy výběrového řízení 

 za konečné znění a podpis smluvního dokumentu v souladu se směrnicí BC 

MCHZ zodpovídá smluvní garant, 

 smluvní garant připraví konečný text vyhodnocení výběrového řízení, který je 

předložen k odsouhlasení na smluvní dispečink (musí být předloženo všem 

účastníkům a generálnímu řediteli minimálně jeden den před konáním smluvního 

dispečinku), 

 výběr dodavatele může být dle potřeby projednáván na samotném výběrovém 

řízení mimo smluvní dispečinky (účastníci jsou zváni dle charakteru výběrového 

řízení) nebo odsouhlasen generálním ředitelem na základě „Žádosti o výjimku- 

výběr dodavatele bez výběrového řízení“. 

 výběr dodavatele nad 200 tisíc Kč vždy musí schválit generální ředitel popřípadě 

jeho zástupce, 

 generální ředitel může rozhodnout o výběru dodavatele sám a to bez omezení. 

 

6.3 Příklady z praxe- Výběr dodavatele technického materiálu 

V této kapitole uvedu dva příklady výběru dodavatele přímo z praxe firmy BC MCHZ, 

konkrétně půjde o: 

 nákup technického materiálu, přesněji se jedná o „jistič ARION WL1225-

3CB36-4GA4-Z-C20-C22-K07-R15, výsuvný, 3 pólový“, 

 nákup regulačních ventilů pro provozní jednotku na výrobu vodíku. 

 

6.3.1 Postup při výběru dodavatele 

Výběr dodavatele technického nákupu probíhá ve dvou částech, konkrétně jde za prvé o 

hodnocení po technické stránce nabídek a druhou část je hodnocení po stránce obchodní. 
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1) Technické zhodnocení nabídek 

V této části lze zjednodušeně napsat, že firma BC MCHZ vždy přesně ví, co potřebuje, tudíž 

přesně definuje svou poptávku po technické stránce, v mnou uvedených dvou vzorových 

případech konkrétně firma definuje požadavek na „jistič ARION WL1225-3CB36-4GA4-Z-

C20-C22-K07-R15, výsuvný, 3 pólový“v prvním příkladu a na dva kusy regulačních ventilů 

pro provozní jednotku PR1 v příkladu druhém. V případě, že firma se svou nabídkou 

nevyhovuje po technické stránce, je ihned z výběru vyřazena. 

Stává se samozřejmě, že ani po technické stránce nenabídnou různé firmy přesně totéž a 

některé nabídky mohou být po technické stránce „dokonalejší“. V takovém případě je to na 

subjektivním rozhodnutí příslušného zaměstnance nákupu, který podle svých zkušeností sám 

rozhodne, zda je pro firmu lepší „mercedes za příplatek“, nebo postačí „octávie za nižší 

cenu“. 

 

2) Obchodní zhodnocení nabídky 

V této chvíli máme tedy jasně definovaný požadavek po technické stránce a již nám na stole 

leží konkrétní nabídky různých firem, kde se soustředíme na zhodnocení kritérií po obchodní 

stránce. Dá se tedy říct, že rozhodující a konečné slovo má zaměstnanec hodnotící obchodní 

část nabídky, kde se konkrétně hodnotí kritéria v tomto pořadí: 

1. termín dodání- dodávku firma potřebuje na určitý termín a pokud 

dodavatel uvádí, že do daného termínu není schopen požadovanou věc 

dodat, stává se jeho nabídka bezpředmětná, 

2. cena- levnější samozřejmě vyhrává, 

3. platební podmínky- splatnost faktur, 

4. záruční lhůty, 

5. spolehlivost dodavatele. 

 

 

6.3.2 Konkrétní nabídky firem 

V následujících tabulkách uvedu konkrétní nabídky různých firem na firmou BC MCHZ 

zaslanou poptávku na „jistič ARION WL1225-3CB36-4GA4-Z-C20-C22-K07-R15, výsuvný, 

3 pólový“. v prvním příkladu a dva kusy ventilů pro provozní jednotku PR1 v druhém 

příkladu. 

 



 45 

 

Tab. 6.2: Konkrétní nabídky firem na „jistič ARION WL1225-3CB36-4GA4-Z-C20-C22-

K07-R15, výsuvný, 3-pólový“.[23] 

Dodávka jističe ARION WL1225-3CB36-4GA4-Z-C20-C22-K07-R15, výsuvný, 3-pólový 

Dodavatel Q A E 

Platební 

podmínky 

60 dnů 90 dnů 30 dnů 

Dodávka 5-6 týdnů 7 týdnů 8 týdnů 

Záruční doba 24 měsíců 24 měsíců 24 měsíců 

Jistič ARION 200 000 Kč 250 000 Kč 300 000 Kč 

Připojovací sada 

k jističi 

50 000 Kč 60 000 Kč 70 000 Kč 

Cena celkem 250 000 Kč 310 000 Kč 370 000 Kč 

Platnost nabídky  do 13. 5. 2012 neuvádí do 30. 7. 2012 

 

 

Tab. 6.3: Konkrétní nabídky firem na „dva kusy regulačních ventilů pro provozní jednotku 

PR1 na výrobu vodíku“.[23] 

Dodávka 2 ks regulačních ventilů pro PR1 (výroba vodíku) 

Dodavatel Pe Em Me Im Ka 

Platební 

podmínky 

30 dnů 30 dnů 60 dnů 30 dnů 50 dnů 

Doba dodání 22 týdnů 23 týdnů 22 týdnů 18 týdnů 24 týdnů 

Cena za ventil 1 252.246 Kč 258.000 Kč 305.290 Kč 263.963 Kč 295.000 Kč 

Cena za ventil 2 264.526 Kč 267.100 Kč 313.628 Kč 251.956 Kč 273.515 Kč 

Cena celkem 516.772 Kč 525.100 Kč 618.918 Kč 515.919 Kč 568.515 Kč 

Související 

náklady 

15.000 Kč 15.000 Kč 12.378 Kč 0 Kč 0 Kč 

Platnost nab. 18. 4. 2013 neuvedena 17. 4. 2013 15. 5. 2013 16. 4. 2013 
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6.3.3 Vyhodnocení nabídek 

Po každém hodnocení nabídek se píše závěrečná zpráva, která obsahuje tři základní části a 

přílohu, ve které jsou jednotlivé nabídky všech hodnocených firem ( viz. předešlé tabulky č. 

6.2. a 6.3.) 

 

Vyhodnocení dodavatelů pro dodávku jističe ARION WL1225-3CB36-4GA4-Z-C20-C22-

K07-R15, výsuvný, 3-pólový: 

1. Úvod 

Poptávky byly zaslány firmám Q, A a E. Všechny oslovené firmy zaslaly zpět svou 

nabídku. 

2. Vyhodnocení nabídek 

a. technické vyhodnocení nabídek 

Všechny poptané firmy uvádí v nabídkách „jistič ARION WL1225-3CB36-4GA4-

Z-C20-C22-K07-R15, výsuvný, 3 pólový a připojovací sadu (2ks připojovací sada, 

1ks montážní sada)“. 

Žádná nabídka nenabízí po technické stránce výhodu oproti konkurenci. 

b. obchodní vyhodnocení nabídek 

Nejvýhodnější nabídku poslala firma Q, na druhém místě je pak nabídka firmy A. 

Firma A nabízí lepší platební podmínky.  

podrobné obchodní vyhodnocení nabídek je uvedeno v tabulce č. 6.2. 

3. Závěr a doporučení 

Po shrnutí technického a obchodního vyhodnocení nabídek je navržen dodavatel firmy 

Q. Na druhém místě pak firma A. 

 

Vyhodnocení dodavatelů pro dodávku 2 ks regulačních ventilů pro provozní jednotku PR1 

na výrobu vodíku: 

1. Úvod 

Poptávky byly zaslány firmám Im, Em, Pe, Me a Ka. Všechny oslovené firmy 

předložily nabídku.  

2. Vyhodnocení nabídek 

a. technické vyhodnocení nabídek 

Nabídka firmy Im jako jediná nesplňuje námi požadované zadání po technické 

stránce. Nabídnutý typ armatury NAF-Setball valves je z konstrukčního hlediska 
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možné použít jen do 250°C. Námi zadané parametry pro návrh 2 ks armatur byly 

405 a 415°C. 

Firma Em předložila technicky totožnou nabídku jako firma Pe a našemu zadání 

obě nabídky po technické stránce plně vyhovují. 

I firma Ka předložila nabídku, která vyhovuje technickému zadání. 

Firma Me předložila po technické stránce vyhovující nabídku, armatury jsou 

navrženy pro teploty až 600°C. 

b. obchodní vyhodnocení nabídek 

Jelikož firma Im nesplnila technické zadání, podala nejvýhodnější nabídku firma 

Pemit s.r.o. 

Podrobné obchodní vyhodnocení nabídek je uvedeno v tabulce č. 6.3. 

3. Závěr a doporučení 

Po shrnutí technického a obchodního vyhodnocení nabídek navrhujeme za dodavatele 

armatur zvolit firmu Pe. Tento typ armatur (typová řada) je již úspěšně nasazen na 

provozní jednotce PR1. 

 

Každá taková zpráva je samozřejmě podepsaná příslušnými pracovníky, kteří za výběr 

dodavatele zodpovídají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

 

7 Aplikace alternativních metod hodnocení dodavatelů 

V této kapitole provedu výběr nejlepšího dodavatele použitím jiných metod, než používá 

firma BC MCHZ, konkrétně půjde o metodu prostého pořadí, metodu bodovací, metodu 

vzdálenosti od fiktivní varianty a metodu váženého pořadí. Pořadí jednotlivých kritérií podle 

důležitosti provedu metodou Fullerova trojúhelníka. 

Zmíněné metody aplikuji na již uvedené příklady v předchozí kapitole, kdy byl vybírán 

dodavatel pro položku „jistič ARION WL1225-3CB36-4GA4-Z-C20-C22-K07-R15, 

výsuvný, 3 pólový a připojovací sadu (2ks připojovací sada, 1ks montážní sada)“, a v druhém 

příkladu dodavatel pro „dva kusy regulačních ventilů pro provozní jednotku PR1 pro výrobu 

vodíku“.  

Na závěr kapitoly provedu vyhodnocení všech použitých metod, jejich výhody a nevýhody. 

 

7.1 Výběr dodavatele metodou prostého pořadí 

Tuto metodu použiju pro výběr dodavatele v příkladu prvním, kdy vybíráme ze tří dodavatelů 

a spočívá v tom, že se ke každému kritériu přiřadí známka podle toho, která hodnota se nám 

jeví jako nejlepší. Přiřazujeme známky 1 až 3, protože máme v nabídce tři dodavatele. 

Nejvhodnějšímu dodavateli napíšeme známku 1. Každé kritérium známkujeme zvlášť. Na 

závěr se provede součet všech známek u každého kritéria a dodavatel s nejlepší známkou 

(nejnižší číslo) je podle hodnocených kritérií nejvhodnější. 

 

Tab. 7.1: Tabulka výchozích hodnot.[zdroj: vlastní] 

Kritérium 
Dodavatel 

Q A E 

technické zhodnocení (%) 100 100 100 

termín dodávky (v týdnech) 5-6 7 8 

cena (v tis. Kč) 250 310 370 

platební podmínky (ve dnech) 60 90 30 

záruka (v měsících) 24 24 24 

 

V tabulce 7.2 je oznámkováno každé kritérium u jednotlivých dodavatelů, na základě čehož je 

v posledním řádku tabulky hned znatelné pořadí dodavatelů. 

Na základě této metody tedy jednoznačně vyplývá, že nejvhodnější je dodavatel Q, druhý 

nejlepší je dodavatel s označením A a nejhorší je dodavatel E. 
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Závěrem k této metodě je tedy možné říct, že jsem došla ke stejnému závěru jako pracovníci 

nákupu firmy BC MCHZ použitím své metody. 

 

Tab. 7.2: Vyhodnocení dodavatelů metodou prostého pořadí.[zdroj: vlastní] 

Kritérium 
Dodavatel 

Q A E 

technické zhodnocení  1 1 1 

termín dodávky  1 2 3 

cena  1 2 3 

platební podmínky  2 1 3 

záruka  1 1 1 

Součet bodů 6 7 11 

Pořadí 1. 2. 3. 

 

7.2 Výběr dodavatele použitím bodovací metody 

Rovněž tuto metodu aplikuji na první příklad. Při použití této metody se přiřazuje každému 

kritériu určitá hodnota na stupnici od 1 do 10 a to tak, že čím je kritérium významnější, tím se 

přiřazuje hodnocení vyšší. V tomto případě není problém, pokud jsou u jednoho kritéria 

uvedeny u různých dodavatelů stejné hodnoty. Konkrétní hodnocení mého vzorového 

příkladu ukazuje následující tabulka. 

 

Tab. 7.3: Tabulka výchozích hodnot.[zdroj: vlastní] 

Kritérium 
Dodavatel  

Q A E pi 

technické zhodnocení 10 10 10 30 

termín dodávky  9,5 8 7 24,5 

cena  8 7 6 21 

platební podmínky  6 8 4 18 

záruka  4 4 4 12 

celkem pi 105,5 

 

Z tabulky výchozích hodnot se nejprve tedy vypočte váha kritérií, abych bylo jasné, které 

kritérium má váhu nejvyšší a je tedy nejvýznamnější a naopak které kritérium má váhu 
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nejmenší. Aby bylo možné provést výpočet vah, je nutné nejprve udělat součet všech hodnot 

pi (pi- pořadí důležitosti kritérií podle počtu ppi). 

5,1051218215,2430
5

1


i

ip  

Dalším krokem je tedy výpočet vah jednotlivých kritérií. Váha 1. kritéria se provede pomocí 

vztahu: 

2844,0
5,105

30
1 v  

 

V další tabulce jsou uvedeny váhy i zbývajících kritérií a  je určeno jejich pořadí. 

 

Tab. 7.4: Váhy jednotlivých kritérií.[zdroj vlastní] 

Kritérium Váha kritéria Pořadí 

technické zhodnocení 0,2844 1. 

termín dodávky  0,2322 2. 

cena  0,1991 3. 

platební podmínky  0,1706 4. 

záruka  0,1137 5. 

 1,000 x. 

 

Tab. 7.5: Konečné hodnocení dodavatelů bodovací metodou.[zdroj vlastní] 

Kritérium 
Název kritéria Váha 

kritéria 

Dodavatel 

Q A E 

1. technické zhodnocení 0,2844 2,8440 2,8440 2,8440 

2. termín dodávky  0,2322 2,2059 1,8576 1,6254 

3. cena  0,1991 1,5928 1,3937 1,1946 

4. platební podmínky  0,1706 1,0236 1,3648 0,6824 

5. záruka  0,1137 0,4548 0,4548 0,4548 

  8,1211 7,9149 6,8012 

Pořadí 

dodavatelů 
1. 2. 3. 
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V dalším kroku výpočtu se vynásobí jednotlivé váhy počtem bodů u každého kritéria a 

dodavatele zvlášť. Tyto hodnoty se pak u každého dodavatele sečtou a výsledná čísla nám 

umožní uspořádat dodavatele podle toho, který je nejvhodnější. Dodavatel s největším počtem 

bodů je nejlepší pro náš případ. Konkrétní výpočty obsahuje tabulkač.7.5. 

 

Pro shrnutí této metody je tedy jasné z tabulky, že nejlepším dodavatelem je dodavatel 

s označení Q, druhý nejlepší je dodavatel A, a nejhorší je dodavatel E. Opět je tedy nutno říci, 

že jsem dospěla k tomu též co firma BC MCHZ. 

 

7.3 Výpočet vah kritérií metodou Fullerova trojúhelníka 

V této kapitole se budu věnovat výpočtu pořadí vah jednotlivých kritérií a tuto metodu 

aplikuji na druhý příklad, kdy se vybírá dodavatel pro položku dvou kusů regulačních ventilů 

pro provozní jednotku PR1 na výrobu vodíku.  

 

Provedu nejprve výpočet pro všech pět kritérií, které porovnáváme a firma je potřebuje 

zohlednit a za druhé provedu výpočet pouze pro čtyři kritéria, jelikož u kritéria technického 

zhodnocení je nutné, aby byla 100%ně naplněna. Pokud dodavatel nevyhovuje zadání po 

technické stránce, je okamžitě z výběru vyřazen a výběr proběhne ze zbývajících dodavatelů, 

kteří po technické stránce svou nabídkou vyhovují.  

 

7.3.1 Výpočet pro pět kritérií 

Tato metoda funguje na základě párového srovnání jen dvou kritérií, jinými slovy porovnání 

dvou kritérií mezi sebou a jednoznačné určené významnějšího kritéria. Jako nevýhodu u této 

metody vidím nutnost vybrat z každé dvojice tu, která by měla být pro firmu důležitější, ale 

mnohdy se může stát, že některá kritéria vidí firma na rovnocenné úrovni, tudíž tuto metodu 

pak použít nelze.  

V mém případě ale tento problém není, takže metodu ukazuji jako jednu z možných v případě, 

že je firmě jasné, které kritérium upřednostní před druhým. 

 

V následující tabulce č. 7.6 porovnávám jednotlivá kritéria mezi sebou a výsledný trojúhelník, 

kde lze vidět kritéria, jak byly upřednostňovány před druhým, se označuje jako tzv. Fullerův 

trojúhelník, odkud je odvozen název metody. 
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Tab. 7.6: Určení počtu preferencí u jednotlivých kritérií ve formě Fullerova 

trojúhelníku.[zdroj: vlastní] 

 Kritérium ppi pi vi 

K1 K1 K1 K1 K1-technické zhodnocení 4 1 0,333 

 K2 K2 K2 K2-termín dodávky  3 2 0,267 

 K3 K3 K3-cena  2 3 0,200 

  K4 K4- související náklady 1 4 0,133 

   K5- platební podmínky 0 5 0,067 

 

Sloupec s označení ppi udává tedy počet preferencí, které jsem získala párovým porovnáním 

vždy dvou a dvou kritérií. Například u kritéria prvního je tedy patrné, že jej firma 

upřednostňuje před všema ostatníma a počet jeho preferencí je tedy čtyři. Stejně tak u dalších 

kritérií. Ve sloupci s názvem pi je pak již seřazení kritérií podle pořadí od nejvyššího čísla 

preferencí po nejnižší. Pro firmu je tedy nejvýznamnější kritérium technických parametrů a to 

musí dodavatel splnit na 100% podle požadavků, jinak se ani nedostane do výběru. Dále 

firmu zajímá termín dodávky, cena požadované položky, související náklady s celou 

dodávkou a splatnost faktur v pořadí jak uvádím. 

Ale protože každé kritérium může mít pro firmu samozřejmě jinou důležitost, je teď nutné 

ještě vypočítat jednotlivé váhy kritérií, aby bylo jasné, jak přesně je které kritérium pro firmu 

významné. 

 

V teoretické části mám uvedeny dva vzorce podle toho, zda se objevují u některých kritérií 

stejné hodnoty preferencí, nebo ne anebo je u nějakého kritéria hodnota 0. Protože v mém 

případě se u kritéria pátého objevuje právě 0, použiju pro výpočet vah následující vztah. 

                                           
 
2

1

1






nn

pn
v i
i                                                                     (12) 

kde: 

n- počet kritérií 

pi- pořadí důležitosti kritérií podle počtu ppi 

 

Výpočty jednotlivých vah jsou uvedeny v tabulce č. 7.6. Na závěr k této metodě je nutné říci, 

že součet všech vah jednotlivých kritérií musí být jedna. 
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7.3.2 Výpočet pro čtyři kritéria 

Postup je naprosto stejný jako u výpočtu pro pět kritérií a obecně lze říci pro jakékoliv 

množství kritérií, proto uvádím pouze tabulku s výslednými hodnotami. 

 

 

Tab. 7.7: Určení počtu preferencí a vah jednotlivých kritérií metodou Fullerova 

trojúhelníku.[zdroj: vlastní] 

   Kritérium ppi pi vi 

K2 K2 K2 K2-termín dodávky  3 1 0,4 

 K3 K3 K3-cena  2 2 0,3 

  K4 K4- související náklady  1 3 0,2 

   K5-platební podmínky 0 4 0,1 

 

 

7.4 Výběr dodavatele použitím metody vzdálenosti od fiktivní varianty 

Touto metodou je možné nejlepšího dodavatele vyhodnotit na základě porovnání nejlepších a 

nejhorších hodnot u každého kritéria u všech dodavatelů. Nejprve si tedy u každého kritéria 

vyberu nejlepší a nejhorší variantu a napíšu do sloupce s označením xi* (nejlepší variantu 

ze všech dodavatelů) a xi° (nejhorší variantu ze všech dodavatelů). V posledním sloupci 

s označením vi jsou uvedeny jednotlivé váhy kritérií, které jsem použila z předcházející 

metody Fullerova trojúhelníka pro výpočet pro čtyři kritéria (kapitola 7.3.2. a tabulka č. 7.7.). 

 

Tab. 7.8: Výchozí hodnoty kritérií a určení nejlepší a nejhorší varianty.[zdroj:vlastní] 

Kritérium Pe Em Me Ka xi* xi° vi 

termín dodávky (v 

týdnech) 
22 23 22 24 22 24 0,4 

cena (v tis. Kč) 516,772 525,100 618,918 568,515 516,772 618,918 0,3 

související náklady 

(v tis. Kč) 
15 15 12,378 0 0 15 0,2 

platební podmínky 

(ve dnech) 
30 30 60 50 60 30 0,1 
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Protože v této metodě je nutné mít u každého kritéria u každého dodavatele odlišné hodnoty, 

aby bylo možné posoudit nejlepší a nejhorší variantu, byla jsem nucena jedno kritérium 

z původních pěti vyřadit.  

 

Konkrétně jde o kritérium první, které hodnotí technické parametry dodávky a protože pokud 

100% nějaký dodavatel nesplňuje podmínky, je dotyčný ihned z výběru vyřazen, je tedy 

jasné, že není nutné toto kritérium zahrnovat, přestože je dle váhy nejdůležitější pro firmu. 

Zůstaly tedy kritéria čtyři a to termín dodávky, cena, související náklady a platební podmínky 

(splatnost faktury).  

Vzhledem k tomu, že jeden z dodavatelů, konkrétně dodavatel Im nevyhovuje technickým 

parametrům poptávky, byl z výběru ihned vyřazen. Zbyli tedy čtyři dodavatelé z původních 

pěti. Konkrétní hodnoty uvádí tabulka č. 7.8. 

 

V tomto okamžiku je již možné přistoupit přímo k použití metody vzdálenosti od ideální 

varianty. Výpočty a určení výsledného pořadí se vypočítají podle níže uvedených vztahů (13) 

a (14) a je vhodné je zaznamenat pro lepší přehled do tabulky (znázorněno v tabulce č. 7.9). 

 

Tab. 7.9: Určení pořadí dodavatelů metodou vzdálenosti od fiktivní varianty.[zdroj:vlastní] 

 

    di pro varianty 

Kritérium vi xi* xi° Pe Em Me Ka 

K2 0,4 22 24 0,0000 0,1000 0,0000 0,4000 

K3 0,3 516,772 618,918 0,0000 0,0020 0,3000 0,0770 

K4 0,2 0 15 0,2000 0,2000 0,1362 0,0000 

K5 0,1 60 30 0,1000 0,1000 0,0000 0,0111 

 0,3000 0,4020 0,4362 0,4881 

Dj 0,5477 0,6340 0,6605 0,6986 

Pořadí dodavatelů 1 2 3 4 

 

2

*

*
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kde: 

di- pomocná proměnná 

vi- váha kritérií 

xij- výchozí hodnota u daného kritéria (viz. tab. č. 7.8.) 

xi*- nejlepší varianta 

xi°- nejhorší varianta 

 

Jak je tedy z tabulky zřejmé, i touto metodou se mi podařilo získat pořadí dodavatelů od 

nejvhodnějšího po nejméně vhodného. Nejvhodnější dodavatel byl vyhodnocen dodavatel 

s označením Pe, druhý nejvhodnější pak dodavatel Em, třetí nejvhodnější Me a nejméně 

vhodný je dodavatel Ka. 

 

7.5 Výběr dodavatele použitím metody váženého pořadí 

Tuto metodu opět aplikuji na příklad první, kdy je vybírán dodavatel pro položku „jistič 

ARION WL1225-3CB36-4GA4-Z-C20-C22-K07-R15, výsuvný, 3 pólový“. Následující 

tabulka č. 7.10 obsahuje výchozí hodnoty pro výpočet.  

Tuto metodu je možno použít pouze v případě, že máme u každého dodavatele jiné hodnoty. 

Na základě jiných hodnot je možno dodavatele seřadit od nejlepšího po nejhoršího u každého 

kritéria zvlášť. Toto pořadí udává sloupec s názvem pij. 

 

Tab. 7.10: Výchozí hodnoty.[zdroj: vlastní] 

Kritérium 
Váha kritéria 

(vi) 

Dodavatel 

Q A E 

K2-termín dodávky (v týdnech) 0,5 5,5 7 8 

K3-cena (v tis. Kč) 0,33 250 310 370 

K4-platební podmínky (ve dnech) 0,17 60 90 30 

 

Celé řešení takového příkladu je ideální mít ve formě tabulky pro lepší přehled, proto 

následující tabulka č. 7.11 obsahuje nejen průběžné výsledky, ale rovnou i výsledky konečné 

a také konečné pořadí dodavatelů. 
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Tab. 7.11: Určení pořadí dodavatelů pomocí metody váženého pořadí.[zdroj: vlastní] 

Kritérium Váha 
Q A E 

pi1 hi1 vi*hi1 pi2 hi2 vi*hi2 pi3 hi3 vi*hi3 

K2 0,5 1 3 1,2 2 2 0,8 3 1 0,4 

K3 0,33 1 3 0,9 2 2 0,6 3 1 0,3 

K4 0,17 2 2 0,4 1 3 0,6 3 1 0,2 

    2,5   2,0   0,9 

Pořadí variant    1.   2.   3. 

 

Při výpočtu byly použity tyto vzorce: 

                                                      ijij pmh  1
                                                (15) 

kde:  

m- celkový počet variant 

pij- pořadí jednotlivých variant z hlediska každého kritéria 

                                                         
ij

n

i

ij hvH 
1                                              (16) 

kde: 

n- celkový počet variant 

vi- váha kritéria 

hij- dílčí ohodnocení z hlediska každého kritéria 

 

Na závěr k této metodě je tedy možno z tabulky vyčíst, že nejlepším dodavatelem by se opět 

stal dodavatel s označením Q, druhý nejlepší pak A a nejhorší E. 

 

7.6 Shrnutí použití alternativních metod 

V této části kapitoly bych ráda provedla celkové shrnutí všech použitých metod, napsala svůj 

osobní názor ke každé z nich, popřípadě jaké u každé z metody vidím výhody a nevýhody 

jejich použití. 

Jako první jsem použila metodu prostého pořadí a metodu bodovací. Výhodou je, že obě tyto 

metody patří mezi pracně jednodušší, použila bych je ale v případech, že budu vybírat 

z menšího počtu variant a bude zadán menší počet kritérií. Jako další výhodu vidím v tom, že 

není problém, pokud máme při použití těchto metod u více dodavatelů u některých kritérií 
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stejné hodnoty, což může činit problém u metod jiných. Problémem ale nakonec může být to, 

že finální výsledky nám mohou ukázat stejný počet bodů u více dodavatelů najednou, tím 

pádem musí pak proběhnout vlastně další výběr z již menší skupinky dodavatelů. Jako další 

nevýhodu vidím fakt, že tyto metody pracují na velmi subjektivním názoru dotyčného 

pracovníka, který výběr provádí, a proto tento pracovník musí mít maximální znalosti 

z daného oboru, ve kterém výběr dodavatele provádí. Jako poslední bod k těmto dvěma 

metodám bych ráda podotkla, že metoda bodovací v porovnání s metodou prostého pořadí má 

výhodu v tom, že má jednotlivá kritéria rozlišena podle váhy, protože v praxi je časté, že 

každé kritérium má pro firmu jinou důležitost. Proto pokud bych si měla vybrat z těchto dvou 

metod, zvolím rozhodně metodu bodovací, která zohledňuje i tento fakt jako jsou váhy 

kritérií. 

Další metodu, kterou jsem použila, je metoda vzdálenosti od fiktivní varianty. Díky této 

metodě je možno nalézt takovou variantu, která je nejblíže té nejideálnější, kterou si 

stanovíme. Výhodou této metody je její velká propracovanost, pracuje na principu tzv. 

euklidovském měření vzdálenosti, díky čemuž můžeme porovnat opravdu vzdálenost každého 

kritéria s tím, jak je daleko od ideální hodnoty. V jiných metodách se totiž často může stát, že 

máme na výběr pár dodavatelů, z toho jeden je ve většině hodnocených kritériích nejlepší, ale 

v několika málo i nejhorší, přesto bude na prvním místě. A na druhé straně zde můžeme mít 

dodavatele, který bude ve všech kritériích těsně za tím nejlepším v daném kritériu, a právě 

proto by použitím například bodovací metody neměl šanci být první, kdežto metodou 

vzdálenosti od fiktivní varianty by pravděpodobně zvítězil. Proto já osobně, kdybych si měla 

vybrat metodu, tak bych rozhodně uvažovala o této, pokud by se na daný příklad samozřejmě 

hodila. Bohužel jako její nevýhodu spatřuji v tom, že je poměrně složitá a dost možná by 

mohla potenciální pracovníky nákupu už předem odradit. V případě, že by se přesto ji 

rozhodli použít, bylo by jistě nutné pořádné proškolení a zaučení, ale určitě by to mělo smysl. 

Poslední metodu, kterou jsem aplikovala, je metoda váženého pořadí. Tato metoda mi byla 

velmi sympatická svou jednoduchostí, další výhodu vidím i v tom, že bere v potaz váhy 

jednotlivých kritérií na rozdíl od metody prostého pořadí. Nicméně jako velkou nevýhodu 

vidím to, že neřeší u jednotlivých variant velké rozdíly v kritériích, řeší prostě striktně jen 

pořadí podle toho, na jakém místě se umístil v každém kritériu, přestože mohl být jen o jeden 

bod vždy za prvním, tedy logicky nejlepší.  

Dále jsem ve své práci ještě použila metodu pro výpočet vah jednotlivých kritérií, konkrétně 

šlo o metodu Fullerova trojúhelníku. Pracuje na principu porovnávání vždy dvou kritérií, ze 

kterého by měla ideálně vybrat vždy to preferovanější pro firmu. Tuto metodu bych tedy 
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rozhodně nedoporučila pro velké množství kritérií. Nicméně pokud je firmě jasné, které 

kritérium preferuje před jiným, beru tuto metodu jako ideální ke stanovení důležitosti 

jednotlivých kritérií. 

 Závěrem k této celé kapitole bych tedy ráda napsala, že jsem ve všech použitých metodách 

dospěla ke stejnému vyhodnocení dodavatelů jako firma BC MCHZ. Tím je zřejmé, že firma 

má oblast hodnocení a výběr dodavatelů velmi dobře propracovanou, jak jsem ostatně měla i 

možnost zjistit při konzultacích přímo s nákupčím technického materiálu, který mě detailně 

v rámci možností zasvětil do celé této problematiky a ukázal vzorové případy z jejich firemní 

praxe. 
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Závěr 

Cílem mé práce bylo analyzovat současný přístup hodnocení a výběru dodavatelů firmy BC 

MCHZ s.r.o. a vyhodnotit současné dodavatele surovin a náhradních dílů. Na základě toho 

jsem měla aplikovat vícekriteriální metody na příklady z firemní praxe a vyhodnotit jejich 

použití, jejich výhody či nevýhody a osobně je ohodnotit. V případě lepších výsledků než 

jakých dosáhla firma BC MCHZ s.r.o. při použití svých metod při výběru dodavatelů jsem 

měla navrhnout doporučení pro efektivnější hodnocení dodavatelů. 

Díky konzultacím přímo s nákupčím technického materiálu jsem měla možnost poznat 

hlouběji celý proces nákupu, hodnocení a výběr dodavatelů ve firmě BC MCHZ s.r.o. Na 

základě toho jsem ve své práci mohla popsat, jakým způsobem probíhá hodnocení a výběr 

dodavatelů, jak často se dodavatelé hodnotí, podle jakých kritérií a jak jednotlivé dodavatele 

firma BC MCHZ s.r.o. pro své účely dělí. 

Dále jsem se účastnila přímo konkrétnímu výběru dodavatele na jisté položky, které firma BC 

MCHZ s.r.o. v době psaní mé diplomové práce nakupovala. Konkrétně šlo o výběr dodavatele 

pro položku „jistič ARION WL1225-3CB36-4GA4-Z-C20-C22-K07-R15, výsuvný, 3 pólový 

a připojovací sadu (2ks připojovací sada, 1ks montážní sada)“, a v druhém příkladu 

dodavatele pro dva kusy regulačních ventilů pro provozní jednotku PR1 pro výrobu vodíku. 

Na základě těchto podkladů jsem provedla analýzu současného přístupu k výběru dodavatelů 

firmy BC MCHZ s.r.o. a mohu tedy říct, že hodnocení a výběr dodavatelů firma BC MCHZ 

s.r.o. rozhodně nepovažuje jen za formální záležitost a povinnost, ale je si plně vědoma, jak je 

v dnešní době důležité vybrat toho správného dodavatele. Hodnocení a výběr dodavatele má 

proto ve firmě svá jasná pravidla, která jsou součástí vnitřních směrnic firmy BC MCHZ s.r.o. 

a má je na starosti pracovník s odpovídajícími znalostmi a vědomostmi. 

V poslední části mé práce jsem na vzorových příkladech z firemní praxe BC MCHZ s.r.o. 

aplikovala vícekriteriální metody a posuzovala jejich aplikovatelnost v praxi a hodnotila jejich 

výhody a nevýhody. Použitím těchto metod jsem ale dospěla k naprosto stejným výsledkům 

jako pracovník nákupu firmy BC MCHZ s.r.o. Je tedy zjevné, že procesy výběru dodavatelů u 

nich fungují velmi dobře, nicméně sám nákupčí technického nákupu, který se mnou celou 

problematiku konzultoval a zasvěcoval mě do ní, tyto metody úplně neodmítnul a připustil, že 

v případě, kdyby řešili takový problém, kde by se nějaká z mnou uvedených metod použít 

dala, mohl by o ní uvažovat jako o vhodné alternativě. 
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