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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je návrh standardizovaného postupu při hodnocení strategických 

dodavatelů. V teoretické části práce je pozornost věnována vztahu mezi odběratelem a 

dodavatelem v dodavatelských řetězcích. Další kapitola v teoretické části se zabývá 

metodikou hodnocení dodavatelů a příklady vícekriteriálního rozhodování. Praktické část je 

již věnována aplikaci metodiky hodnocení strategických dodavatelů od výběru dodavatelů až 

k samotnému hodnocení za využití stávajícího informačního systému firmy. 

 

 

Abstract 

The thesis proposal is a standardized procedure for the evaluation of strategic suppliers. In the 

theoretical part of the work, the attention is paid to the relationship between customer and 

supplier in supply chains. The next chapter in the theoretical part deals with the methodology 

of evaluation of suppliers and examples of multi-criteria decision making. The practical part 

is devoted to application of the methodology evaluation of strategic suppliers from supplier 

selection through to the actual evaluation using existing information system of the company. 

 

 

Klíčová slova 

Dodavatel, odběratel, dodavatelský řetězec, hodnocení dodavatelů, metodika, vícekriteriální 

rozhodování. 

 

Keybords 

Supplier, customer, supply chain, supplier evaluation, methodology, multicriteria decision 

making.  
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1. Úvod 
 

V dnešním světě neexistuje organizace, která by nenakupovala vstupní materiály, energie, 

informace, služby apod. Efektivní aplikací principu vzájemně prospěšných vztahů s 

dodavateli je zvyšována kvalita vztahů mezi obchodními partnery, což je i garancí schopnosti 

dodávek plnit požadavky těch, kteří je nakupují.  

V současné době nejde už jen o jakost dodávek, ale skutečně o oboustranně prospěšné vztahy 

s dodavateli. Tento fakt znamená určitou změnu v rozsahu a kvalitě vztahů mezi odběratelem 

a dodavatelem, vzhledem k tomu, že jsme schopni se na dodavatele dívat ne jako na nepřátele, 

ale jako na partnery v podnikání.  

V posledních 20 letech je tak ve světě viditelný trend organizací zkvalitnit tradiční vztahy s 

vlastními dodavateli na vztahy partnerství. 

Aby se tyto vztahy mohly vyvíjet a zdokonalovat, organizace analyzuje a hodnotí odběratele 

dle svých individuálních kriterií, které si sama stanovuje v souladu s klíčovými ukazateli 

vlastní úspěšnosti. 

Standardními kriterii stále zůstávají jakost, cena, plnění termínu dodání a plnění smluvených 

podmínek dodávky. Nemusí to však být pravidlem. Při určování kriterií a jejich váhy musí 

s nákupem spolupracovat i výroba, pracovníci jakosti, technologové, ekonomové a jiní. 

Průzkumy trhu, hodnocení a výběr dodavatelů mohou zásadním způsobem ovlivnit 

ekonomické výsledky nákupu a logistiky. Ne v každém podniku se této oblasti odpovědně 

věnují. 

Cílem této diplomové práce s názvem „Návrh standardizovaného postupu při hodnocení 

strategických dodavatelů“ je navrhnout metodu výběru strategických dodavatelů včetně jejich 

kritérií. Navržená metoda bude aplikována ve zvolené firmě. Metoda bude zapracována do 

stávajícího IS systému firmy. IS systém bude také využit jako zdroj dat a bude použit i pro 

hodnocení výsledků navržené metody.  

V závěru této práce jsou shrnuty veškeré poznatky z předchozích částí práce. Na jejich 

základě je vysloveno rozhodnutí, zda je záměr standardizování hodnocení dodavatelů pro 

firmu přínosem, jak v oblasti efektivnosti, tak i v oblasti užití pro ostatní oddělení ve firmě. 
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Takto zpracované hodnocení dodavatelů by se pro firmu mělo stát přehlednější, efektivnější a 

také by mělo přispět k zlepšení komunikačních vztahů s dodavateli. 

K vypracování tohoto návrhu byla vybrána strojírenská firma Jiří Vaněk-strojírenská výroba 

se sídlem v Ostravě Vítkovicích. 

2. Teoretická část 

2.1. Dodavatelské řetězce 

 

Firmy neexistují izolovaně, je potřeba brát v úvahu prostředí, ve kterém operují. 

V současnosti se podniky stále více setkávají s globální konkurencí, která je vyvolána stále 

náročnějším zákazníkem. Tento nový stav nutí firmy řídit efektivnost svých výrobních operací 

a poskytovat produkty až k rukám koncových zákazníků. Nelítostná konkurence na 

současných trzích a také vývoj a uvádění produktů s kratšími životními cykly, rostoucí 

očekávání zákazníků, nutí firmy zaměřit svou pozornost na dodavatelské řetězce. [3] 

 

Dodavatelský řetězec můžeme definovat dle M. Christophera jako „síť organizací 

zainteresovaným prostřednictvím vazeb s dodavateli a odběrateli na různých procesech a 

činnostech, které vytvářejí přidanou hodnotu v podobě produktů a služeb, dodávaných 

koncovým zákazníkům.“ [5] 

Jiná jeho definice říká, že „dodavatelský řetězec je síť vzájemně provázaných a závislých 

organizací, které fungují na základě spolupráce, společné kontrole, řízení a zlepšování 

fyzických a informačních toků od dodavatelů až po koncové uživatele.“ [6] 

Za historického předchůdce dnešních dodavatelských řetězců můžeme považovat japonský 

typ dodavatelského řetězce, známý i v naší odborné literatuře pod názvem Keiretsu. Pro tento 

japonský typ řetězce byly charakteristické především vzájemné finanční podíly mezi jeho 

jednotlivými zúčastněnými členy. Tato skutečnost bezesporu vytvářela velmi dobré 

předpoklady pro vzájemné sdílení informací, společné plánování, sdílení rizik a zisků, které 

představují také v současnosti hlavní předpoklady jeho funkčnosti a zároveň klíčové prvky 

jeho integrovaného řízení. Keiretsu se nejprve osvědčilo v bankovnictví, později se 

transformovalo také do průmyslu, kde vytvořilo pevný základ pro rozvoj a uplatnění 

moderních logisticko-manažerských metod typu Kanban, Just-In-Time a Total Quality 

Management. [4] 
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Podniky v dodavatelském řetězci vystupují současně v řadě rolí, a to v pozici dodavatelů, 

kooperantů, zákazníků i konkurentů viz obr.2.1 [4] 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 2.1. Zjednodušená struktura dodavatelského řetězce [4] 

 

 

V závislosti na konfiguraci dodavatelského řetězce mohou být jeho ohnisky podniky různého 

druhu, a to těžební, zpracovatelské i obchodní. Dodavatelský řetězec si tedy můžeme 

představit jako v různých oblastech spolupracující podniky. [4] 

Podle průzkumu IBM z roku 2004 přináší úspěšný management dodavatelských řetězců řadu 

konkurenčních výhod [3]: 

- Snižuje úroveň zásob o 10-50 %, 

- Dosahuje 95-99 % v přesnosti dodávek, 

- Ušetří 10-15 % dopravních nákladů, 

- Zkracuje o 10-20 % dodací lhůty. 

 

Dodavatelský řetězec je více stupňový systém, od horního stupně dodavatelů ke spodnímu 

stupni koncových zákazníků. Mezi dvěma sousedními stupni jsou dodavatelsko-odběratelské 

vztahy.  

 

Dodavatel 2. řádu 

Dodavatel 1. řádu 

      Výrobce 

   Velkoobchod 

   Maloobchod 

    Spotřebitel 



12 

 

Mezi stupni dodavatelského řetězce v obou směrech proudí: 

 

 materiálové toky, 

 finanční toky, 

 informační toky, 

 rozhodovací toky. [3] 

 

Materiálové toky zahrnují toky surovin, meziproduktů a hotových produktů směrem od 

dodavatelů ke spotřebitelům a opačně orientované toky vracení, servisu, recyklace a likvidace 

produktů. Finanční toky zahrnují různé druhy plateb, úvěry, toky plynoucí z vlastních vztahů 

apod. Informační toky propojují systém informacemi o objednávkách, dodávkách plánech atd. 

Rozhodovací toky jsou posloupnosti rozhodnutí účastníků, ovlivňující celkovou výkonnost 

řetězce. 

Lineární struktura dodavatelského řetězce je dána jeho jednotkami a vazbami mezi nimi na 

obr.č.2.2 [10] 

   

   Dodavatel         Výrobce         Distributor Prodejce           Zákazník 

       

  

 

     Obr. 2.2 lineární struktura dodavatelského řetězce 

 

U konkrétních dodavatelských řetězců se může struktura lišit, některé stupně nebudou 

existovat a některé jiné stupně se budou v řetězci vyskytovat. [3]  Pro naší další práci a popis 

dodavatelského řetězce budeme předpokládat tuto standardní pětistupňovou strukturu. 

 

Management dodavatelských řetězců zahrnuje aktivity na všech úrovních: [3] 

 

 strategická úroveň: zahrnuje rozhodnutí s dlouhodobým efektem na firmy, jako je 

počet, rozmístění a kapacity jednotek apod., 

 taktická úroveň: zahrnuje rozhodnutí se střednědobým (týdny až rok) efektem na 

firmy, jako jsou nákupní a výrobní rozhodnutí, postupy řízení zásob, dopravní postupy 

atd., 
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 operativní úroveň: zahrnuje každodenní rozhodnutí, jako je rozvrhování, směrování 

tras, vytěžování dopravních prostředků atd. [3] 

 

V součastné době se mění charakteristiky dodavatelských řetězců, kde hlavním akcentem je 

složitější struktura dodavatelských sítí a jejich dynamika. Vznikají, vyvíjejí se, ale také 

zanikají dynamické dodavatelské sítě. Modelování a simulace jsou klíčové přístupy pro 

analýzu a zlepšování dodavatelských systémů, které mohou ve spojení s moderní informační a 

komunikační technologií pomoci řešit celou řadu manažerských problémů. [3] 

 

Úspěšnost podnikání v dodavatelském řetězci je závislá zejména na schopnosti efektivně 

reagovat na vývoj poptávky, a tedy plnit termíny a kvalitativní parametry dodávek.  

Pokud bychom chtěli shrnout role organizací v dodavatelském řetězci, pak bychom měli 

hlavně konstatovat, že jejich role je kombinací role dodavatele i odběratele přičemž je nutné, 

aby se naučili tyto role zvládat bez emocí, podezřívání, snahy hledat viníky a přenášet 

ekonomické důsledky jako jsou náklady výhradně na toho druhého. Vzhledem dodavatelům 

by se odběratelské organizace měly snažit především o kvalitu vzájemných vztahů, jak bude 

dále zmíněno, kvalita dodávek je totiž jejich výsledkem. [1] 

Systém hodnocení dodavatelů ve firmách v dnešní době globalizace a vývoje právě 

dodavatelských řetězců, by neměl být veden stylem špatná dodávka + vysoká cena = výběr 

jiného dodavatele, ale právě budováním partnerství a komunikace mezi dodavatelem a 

odběratelem. Řešit, proč došlo ke změně chování dodavatele oproti minulého hodnocení a co 

by se mělo stát, aby vztahy byly opět narovnány. Pokud se na vývoj těchto partnerských 

vztahů nebude firma zaměřovat, nemůže být součástí jakéhokoliv řetězce a tudíž se stává 

slabým konkurentem na trhu. Pro budoucnost vidím existenci dodavatelských řetězců na 

jakémkoliv trhu jako nepostradatelnou záležitost pro bytí firem na daném trhu. 

2.1.1. Řízení dodavatelských řetězců  

 

Řízení dodavatelského řetězce je procesem řešení problémů na spíše taktické a operativní 

úrovni. Zahrnuje takové aktivity jako je prognózování poptávky, agregované plánování, řízení 

poptávky a nabídky, rozmístění a řízení zásob, rozvrhování produkce, plány přepravy apod. 
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V těchto příkladech se obvykle předpokládá, že produkční a dopravní data mění podle 

určitého známého pravděpodobnostního rozdělení. Čas se měří ve dnech nebo týdnech. [3] 

 

Správné řízení složitého dodavatelského řetězce vyžaduje splnění čtyř podmínek součastně: 

[7] 

 

1) Procesní řízení. 

2) Využívání možností spolupráce ohnisek řetězce především v oblasti vědecko-

výzkumné, logistické, výrobní, marketingové a finanční. 

3) Optimalizace hodnoty dodávaných produktů a služeb a v souvislosti s tím růst hodnoty 

samotného dodavatelského řetězce. 

4) Potřebu integrace a koordinace toků hmotných, informačních a finančních. [7] 

 

 

Řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů znamená úplnou integraci zúčastněných partnerů, 

počínaje dodavateli až po konečné zákazníky, do společného řetězce logistických procesů  

(od nákupu surovin až po dodávku konečnému zákazníkovi). 

 

Proces řízení toků materiálu prostřednictvím dodavatelského řetězce se označuje jako MRP 

druhé generace (Second Generation Materials Requiremans Planning) a umožňuje zreálnění a 

synchronizaci plánů zpracovávaných různými partnery dodavatelského řetězce. 

K prognózování poptávky v tomto případě dochází v každé SKU (Stock Keeping Unit), tzn. 

v každé jednotce, která udržuje zásoby a je vzájemně provázána směrem od nejvzdálenějšího 

bodu, to znamená od konce řetězce (sítě). Za SKU přitom můžeme považovat například 

výrobní závod, mezičlánky distribučního řetězce, konečného zákazníka. [8] 

 

Řízení složitého dodavatelského řetězce dále předpokládá: 

 

 „rychlý přístup k informacím, které umožňují rychlé a efektivní rozhodování, 

 optimalizaci výroby proto, aby bylo dosaženo maximální hodnoty výkonu, reakční 

schopnosti a výstupu procesu, 

 redukci zásob, i když roste úroveň služeb zákazníkům, 

 plánování distribuce (za účelem dodávky produktu dle požadavku zákazníka), 
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 manažerské znalosti a zkušenosti řídícího personálu v oblasti vnějších i vnitřních 

vztahů, 

 schopnost řídit multifunkční týmy a to často i na mezinárodní úrovni [7] 

 

Podniky jsou v této souvislosti nuceny vytvořit takovou organizaci logistiky uvnitř podniku, 

která by umožnila bezproblémové propojení na externí dodavatelskou i odběratelskou síť.  

Tato skutečnost v podstatě znamená zjednodušení stávající složité organizační struktury 

logistiky, kdy se logistickým řízením, rozhodováním i realizací dodávek zabývá více 

organizačních jednotek podniku např. decentralizovaný nákup v jednotlivých podnikatelských 

jednotkách, centrální sklady apod. 

 

Pro podporu řízení dodavatelského řetězce se objevují tři dílčí organizační jednotky 

umožňující zajištění shody mez nezávislými články. Jsou jimi: 

 

 Síťové středisko (Network-Center): koordinační jednotka vybavená rozhodovací 

pravomocí nacházející se v ohnisku interního nákupu a prodeje, která má za úkol 

zajistit soulad a vyváženost nejrůznějších zájmů mezi interní a externí dodavatelskou 

nebo odběratelskou sítí. 

 Servisní středisko (Service-Center): slouží k řízení poradenských a realizačních 

služeb pro budování a rozvoj celého dodavatelského řetězce a především pracuje pro 

síťové středisko 

 Hodnototvorné středisko: jde v podstatě o dodavatele a odběratele výkonů i zdrojů, 

kteří mají své vlastní zájmy a jsou koordinováni hlavně síťovým střediskem [8] 

 

V podniku musí být také jednoznačně vyjasněno, jak a které organizační jednotky se do 

spolupráce v dodavatelském řetězci, nebo dodavatelské síti zapojí. [4] 

 

Jak ještě v této práci bude řečeno, tak součastná realita českých podniků za rozvojem 

organizačních sítí stale ještě poněkud pokulhává [1]. Ovšem, je na českém trhu odvětví, které 

se již bez takové organizace logistiky a řízení dodavatelských řetězců neobejde, ale naopak je 

konkurencí a zákazníky nucen tuto strategii dále rozvíjet. Jedná se o automobilový průmysl. 

Prostředí automobilového průmyslu představuje pro logistiku a řízení dodavatelských řetězců 
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výzvu v podobě téměř 80 mil. vyrobených vozů v roce 2011 (zdroj OICA). Jako příklad nebo 

ukázka konkrétního dodavatelského řetězce jeho potřeby i kapacity nám může sloužit český 

výrobce vozů Škoda Auto a.s. [9] 

2.2. Dodavatelé 
 

Jako definici dodavatele jsem si zvolila následující: Dodavatel je buď fyzická, nebo právnická 

osoba, která může poskytovat služby, dodávat zboží nebo např. provádět stavební práce. [12] 

Další definice, která je uvedena dle normy ČSN EN ISO 9000 zní:„dodavatel je organizace 

nebo osoba, která poskytuje produkt“ [13] 

2.2.1. Rozdělení dodavatelů 

 

Při nákupním rozhodování je užitečné rozdělit dodavatele na dvě skupiny: 

 

Skupina A)  

Dodavatelé velmi malí, pro něž i drobné zakázky jsou důležité. Jde kupříkladu o místní 

dodavatele, kteří úzkostlivě dbají o dobrou místní pověst. Bývají velmi spolehliví a pružní a 

obvykle s nimi bývá snadnější vyjednávání, ať se jedná například o cenu nebo o termín 

dodání, než s většími dodavateli. 

 

Skupina B) 

Větší dodavatelé, kteří jsou schopni dodat, často i pohotově, poměrně široký sortiment 

výrobků, zboží, ale často očekávají větší aktivitu od kupujícího nebo ústupky v kvalitativních 

parametrech. [11] 

Pokud se jedná o nákup lépe řečeno poptávku nákupu po materiálu např. u zakázkové výroby, 

tedy o velice technicky specifický artikl je dobré vnímat u dodavatelů přístup k inovacím 

výrobku. Z tohoto důvodu můžeme dodavatele dále dělit: 

 

Konzervativní typ dodavatele: dodává stejný sortiment po dlouhá léta, příliš neusiluje o 

inovace, ale má snahu být neustále spolehlivý. 

 

Inovační typ dodavatele: nabízí změny jak výrobku, tak technologii výroby jakož i ostatních 

parametrů nákupního marketingového mixu.  Problémem však bývá menší stabilita a určité 
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počáteční problémy ve vzájemných vztazích s odběratelem. 

2.2.2. Definování požadavků na dodávky a dodavatele 

 

Zkušenosti vypovídají o tom, že asi 40% příčin reklamací uplatňovaných odběrateli tkví 

v jejich neschopnosti jasně a přesně definovat své požadavky. Pokud tyto činnosti odběratel 

skutečně podcení, dodavatel i při sebelepší snaze nedokáže odběratele uspokojit a není to 

dáno jeho nezpůsobilostí nebo neochotou. A navíc nejasně a neúplně formulované požadavky 

znamenají nutnost dodatečných konzultací zástupců dodavatelské organizace s odběrateli, 

zvýšenou pravděpodobnost vzniku neshod při realizaci dodávek, šturmování ve snaze dodržet 

sjednané termíny dodání a další efekty, zvyšující nedůvěru mezi partnery a také navýšení 

jejich celkových výdajů. [1] 

Požadavkem na dodávky budeme ve smyslu normy ČSN EN ISO 9000 /13/ chápat potřeby 

nebo očekávání, které jsou stanoveny odběratelem, obecně se předpokládají nebo jsou 

závazné. 

 

Celkové požadavky odběratele se dají sloučit do tří skupin: 

 

1. požadavky na vlastní dodávané produkty, 

2. požadavky na procesy a systémy managementu u dodavatelů, 

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

 

 

V praxi je celkový soubor požadavků odběratele mixem zmíněných tří skupin, za jehož 

komplexnost, srozumitelnost, jednoznačnost a včasnost jsou odpovědni určení zástupci 

odběratelské organizace.  [1] 

 

Vzhledem k nakupovaným produktům by mezi samozřejmě deklarované požadavky měly 

patřit například tyto: 

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

b) časové období platnosti hodnot znaku jakosti, 

c) stanovené postupy a jednotky měření a testování produktů, 

d) definovaná kritéria přijatelnosti dodávek 

e) termíny dodání, dodávané množství, 
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f) očekávané maximální náklady vztahující se k dodávce, 

g) volba vhodného modulu posuzování shody, 

h) požadavky na identifikaci a zpětnou sledovanost dodávek apod. [2] 

 

V souboru požadavků na procesy a systémy u dodavatelů bychom neměli postrádat 

 

i) požadavky na systémy managementu jakosti, environmentálního managamentu, 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

j) odpovědnosti za jednotlivé činnosti zabezpečování jakosti dávek 

k) požadavky na rozsah spolupráce v průběhu plnění obchodní smlouvy, 

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

přejímka apod. [1] 

 

Mezi požadavky na další služby a činnosti mohou patřit: 

 

m) odkazy na další nadřazenou legislativu, 

n) požadavky na obaly, způsob přepravy a skladování, 

o) požadavky na certifikáty třetí stranou 

p) rozsah povinně vedených a udržovaných záznamů, včetně doby uchovávání těchto 

záznamů apod. [1] 

 

Daný seznam není a ani nemůže být konečný a celiství jelikož je zřejmé, že v každých 

konkrétních dodavatelsko-odběratelských vztahů se vyskytují i některé další požadavky.  

Kupříkladu firma 3M má na svých webových stránkách v seznamu požadavků na dodavatele, 

uvedené požadavky jako jsou zákaz vykořisťování zaměstnanců, přednostní využívání 

produktů firmy 3M v dodávkách aj. [14] Také firma nebo společnost Cincinnati Bell má 

požadavek na dodavatele v podobě povinnosti zachovávat důvěrnost záznamů o dodávkách 

apod. [15] A i firma Vaněk má od svého odběratele celkem specifický požadavek a to, že 

firma Vaněk nesmí uvést daného odběratele ve svých referencích. Jde tedy ve skutečnosti 

v podstatě o uzavření partnerství za jistých podmínek mezi dodavatelem a odběratelem.  

2.2.3. Partnerství odběratelů s dodavateli 

 

Tím, že se zákazníci a dodavatelé dostávají do roviny partnerů a budují partnerské vztahy, 

roste konkurence schopnost obou z nich. Berme to, jako vznik nové kvality kdy odběratelé 
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dodavatele přestávají vnímat jako protivníky a soupeře. [1] 

 

Avšak současná realita českých firem či organizací za tímto ideálním stavem stále poněkud 

zaostává. Příčinu tohoto zpomaleného vývoje na českém trhu bychom měli hledat hlavně 

v dřívějším ekonomickém systému. Vztahy odběratelů a dodavatelů jsou často ještě 

poznamenány neexistencí konkurenčního prostředí v dodavatelském řetězci nebo např. 

v automobilovém průmyslu, v diktátu odběratelů zneužívajících svého výsadního postavení 

vůči dodavatelům. Mnohokrát se tedy ještě můžeme přesvědčit o tom, jak to v českých 

organizacích funguje a že je to častokrát příklad toho jak by vztahy fungovat neměly. Příčin 

tohoto neradostného stavu je více, avšak určitě k nim patří i skutečnost, že manažeři 

organizací nemají potřebné znalosti o tom, jak rozvíjet opravdu moderní a vzájemně výhodné 

vztahy se svými dodavateli [1].  

 

Proč je rozvoj těchto vztahů důležitý? 

 

Předpokládejme, že vztahy mezi odběratelem a dodavatelem jsou založeny na vzájemné 

nedůvěře. Jaké alternativy se zde nabízejí [2]: 

 

- zákazníci vyhrožují dodavatelům ukončením spolupráce při jakémkoliv selhání, 

- diktát požadavků odběratele je hlavní formou vzájemné komunikace s dodavateli, 

- dodavatelé tak mají intenzivní a odůvodněný pocit nevyváženosti vztahů, ve kterých 

plní roli nevolníků, 

- dodavatelé žijí v permanentní nejistotě a místo investování do rozvoje znalostí a 

procesů zlepšování vytvářejí rezervní fondy pro případ budoucích potíží a ty, se potom 

skutečně s velkou pravděpodobností dostaví, 

- dodavatel ve snaze nevypadnout z dodavatelského řetězce se může, a často tak i činí, 

uchylovat k podbízení s cenami, které jsou na samém prahu efektivnosti v naději na 

zlepšení v budoucnosti. To se ale většinou ani nemusí dostavit a ekonomické potíže 

dodavatele se budou dále jen prohlubovat, 

- finanční nestabilita dodavatele ale ohrožuje i zákazníka, hlavně v situacích, kdy za 

daného dodavatele neexistuje adekvátní náhrada, nezájem o problémy dodavatele se 

potom vrací jako bumerang i v problémech zákazníka aj., viz schéma 2.3 [2] 
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   Dodavatelé neplní požadavky na jakost dodávek 

 

 

 

Dodávky přicházejí pozdě      Dodávky obsahují neshody 

 

 

 

  Odběratel má problémy s plynulostí a výkonností svých procesů 

 

 

          Odběratel dohání výpadky zvyšováním výkonnosti nad rámec reálných možností 

 

 

       Odběratel má problémy se zvyšujícím se objemem neshod 

 

 

 

Odběratel neplní termíny  Odběratel má vysoké ztráty vyvolané nízkou jakostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 2.3 důsledky nefungujících vztahů partnerství s dodavateli [2] 

 

 

 

Jak je z výše uvedeného schématu patrné, pokud odběratel z jakýchkoliv důvodů podceňuje 

rozvoj svých vztahů s dodavateli v podstatě, škodí i sám sobě. 

V oficiálním popisu EFQM modelu Excelence můžeme nalézt definici partnerství 

s dodavateli, definice zní: partnerství je pracovní vztah mezi dvěma nebo více 

zainteresovanými stranami, vytvářející přidanou hodnotu [16]. 

V podstatě definice hovoří o partnerství s dodavateli jako o pracovním vztahu mezi 

odběratelem a dodavatelem, který je rozvíjen na bázi vzájemné důvěry a přináší hodnotu 

nejen jim, ale i konečným zákazníkům. 

Nezájem odběratele o problémy 

                 dodavatele 

Odběratel se může dostat do 

ekonomických problémů 
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Veškeré zde uváděné argumenty mohou v praxi velmi efektivně pomoci k tomu, že zákazníci 

přestanou své dodavatele vnímat jako nejslabší článek řetězu, který může selhat a kterému 

z tohoto důvodu nemohou nikdy za žádných okolností důvěřovat. Je tedy mnoho zkušeností a 

faktů, které podporují myšlenku a filozofii budování vzájemně prospěšných vztahů 

s dodavateli. 

2.3. Nákup 

 

Nákup patří mezi nejdůležitější podnikové aktivity a představuje funkční činnost podniku, 

kterou začíná transformační proces v něm probíhající. [17] 

Nakupování, považujeme za proces, ve kterém odběratelé zabezpečují dodávky jako vstupy 

pro své vlastní procesy. Nakupování může zahrnovat i činnosti dopravy, příjmu, skladování, 

řízení zásob apod. [1]  Nositelem funkce nákupu je většinou oddělení nákupu. Úspěšné 

fungování tohoto oddělení závisí na přesném vymezení jemu svěřených úkolů, na způsobu 

řešení vztahů s vnitřním i vnějším okolím, také na používaných formách a metodách řízení 

procesu nákupu a na účinnosti ekonomické stimulace útvaru jako celku i jeho jednotlivých 

pracovníků. [11] 

2.3.1. Nákupní proces 

 

Jak již bylo řečeno funkci nákupu lze definovat jako systematické zabezpečování surovin, 

materiálů, informací i služeb, tak aby byly plněny všechny požadavky nakupujícího z hlediska 

množství, jakosti, termínů, struktury a místa dodání. Tato základní funkce nákupu je 

zajišťovaná efektivní realizací souboru na sebe navazujících činností. Viz obr. 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 2.4 činnost procesu nakupování [1] 
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plánování požadavků 
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Projednání 

požadavků a uzavření 
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Skladování a tvorba 

pojistných zásob 

Ověřování shody 

dodávek 

Doprava dodávky k 

odběrateli 
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I když v obrázku funkce nákupu vytvářejí uzavřený obvod, v praxi jde především z důvodů 

technického vývoje a rozvoje procesů neustálého zlepšování o spirálu nákupu, kdy jednu 

otočku můžeme chápat jako posun na novou úroveň již jmenovaných činností. 

2.3.2. Faktory, které ovlivňují nákup 

 

Nákupní rozhodnutí vycházejí ze strategie podniku a jsou ovlivňovány faktory, jako jsou [11] 

 

- Podmínky dodávky: Každá dodávka musí být uskutečněna za předem dohodnutých 

podmínek, které jsou v objednávce přesně a jasně formulovány. 

- Jakost: Při nákupu je velice důležité nakoupit kvalitní suroviny, které odpovídají 

požadavku odběratele po stránce technické, technologické apod. 

- Množství: Dalším faktorem je nákup odpovídajícího množství materiálu, tak aby byla 

zajištěna plynulost výroby. Zde je nutné podotknout, že je za potřebí věnovat 

pozornost řízení zásob. 

- Cena: Při nákupu býval v minulosti přednostně nakoupen materiál za nižší cenu, ta 

ovšem nevypovídala o výšce požadované kvalitě materiálu. Proto již v současnosti 

cena je vnímána až na druhém místě za kvalitou materiálu, která je striktně 

požadována od odběratele.  

- Čas: neboli termín dodání, je také velice důležitý aspekt při nákupu materiálu. Jde o 

to, aby nebyl narušen (zpomalen) výrobní proces a zároveň aby materiál příliš 

nenavyšoval náklady za skladovací zásoby. 

- Dodavatel: Výběr dodavatele je jedním z hlavních faktorů, jež jsou předpokladem 

dobrého nákupu. Dodavatelé by měli být pečlivě vybráni, aby vyhovovali 

požadavkům organizace. 
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2.3.3. Základní funkce nákupu 

 

Základní funkcí nákupu v organizaci je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu 

základních, pomocných a obslužných výrobních i nevýrobních procesů surovinami, 

materiálem a výrobky i službami a to v potřebném množství, sortimentu, kvalitě, času a místě. 

Splnění této funkce nákupu v souladu s ekonomickými kritérii efektivnosti předpokládá [17]: 

 

 Co nejpřesněji a včas zjišťovat budoucí předpokládané potřeby materiálu, 

 Včas projednávat a uzavírat smlouvy o efektivních dodávkách, trvale sledovat jejich 

realizaci, projednávat vzniklé změny v potřebách, jakožto i případné odchylky 

v dodávkách, 

 Sledovat a regulovat stav zásob a zabezpečovat jejich plynulé využití, 

 Pečovat o zajištění odpovídající kvality nakupovaných materiálů, 

 Vytvářet a zdokonalovat odpovídající informační systém pro řízení nákupního 

procesu, apod. [17] 

V této kapitole jsme si ozřejmili pojem nákup. Jde o proces, ve kterém nakupující a odběratelé 

získávají pro účely dalšího využití hmotné výrobky, služby, informace atd. [1] 

Samostatnou kapitolou by mohly být úvahy o přístupech zabezpečování jakosti dodávek. 

Zatím je stále dominujícím přístupem k definování požadavků na jakost dodávek přísně 

přesné plnění specifikací, stanovených normami, předpisy apod. bez jakékoliv vazby na 

funkce, které má dodávka plnit směrem k odběratelům a potažmo i konečným uživatelům 

produktů. [1] 

Budoucnost je však směrována k propojení požadavků finálních uživatelů s požadavky, na 

dodávky. Tohle je jedna z oblastí rozvoje systémového přístupu zabezpečování jakosti 

dodávek, kdy pouhé ověřování shody dodávek bude jen jedna z mnoha aktivit v managementu 

partnerství s dodavateli. S tím je samozřejmě spojena i role plánování v procesech 

nakupování, čili partnerství s dodavateli.  

Je důležité, aby zde bylo přihlédnuto k zájmům i požadavkům všech navazujících článků 

v dodavatelském řetězci. [1] 
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2.4. Hodnocení a výběr dodavatelů 

Jedná se o soubor činností, který představuje standardní součást nakupování.  

 

 

Obr.2.5: Rámcový postup při hodnocení a výběru dodavatelů [2] 
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Jejich smyslem je z mnoha potencionálních dodavatelů vybrat nejméně jednoho, který bude 

dlouhodobě schopen plnit požadavky dodavatele. Základní rámec hodnocení a výběru 

dodavatelů, které je nutné chápat jako prevenci před možnými budoucími problémy 

s dodávkami a nespolehlivosti dodavatele, uvádí vývojový diagram na obrázku 2.5. [2] 

Dále v mé práci se budeme věnovat metodice pro hodnocení strategických dodavatelů a 

budeme postupovat právě dle vývojového diagramu, proto jednotlivé kroky z tohoto diagramu 

popíšeme. 

2.4.1. Předběžné hodnocení dodavatelů 

 

Předběžné hodnocení dodavatelů je jen kvalifikačním kolem hodnocení a výběru, kdy 

z širokého spektra všech možných dodavatelů odběratelské organizace se vybere několik 

postupujících do dalšího kola hodnocení. Toto hodnocení může být založeno na: [1] 

 

a) posuzování prvních vzorků dodávek, 

b) předběžném posouzení vyzrálosti systému managementu dodavatelské organizace, 

c) analýze referencí jiných odběratelů, respektive 

d) na jejich kombinaci, [1] 

 

posuzování prvních vzorků dodávek 

 

 

Často se v praxi stává, že odběratel vyzve potenciálního dodavatele o dodání „vzorku“ 

materiálu, který by měl splňovat konkrétní požadované vlastnosti. Ale v rámci ofenzívního 

marketingu dodavatelských organizací jsou někdy tyto vzorky odběratelům přímo, dalo by se 

říct, vnuceny k vyzkoušení a tím i bližšímu seznámení s dotyčným dodavatelem.  

V obou případech je na odběrateli aby velmi pečlivě posoudil míru shody dodávaných vzorků, 

přičemž rozsah a postupy tohoto posouzení jsou plně v jeho kompetenci. Výsledky tohoto 

posouzení bereme jako první cenné informace. [1] 

 

posouzení vyzrálosti systému managementu 

 

Tato posouzení se v podstatě používá u dodavatelů komodit, u kterých je objektivně obtížné 

přesně stanovit požadavky jako např. software, složité finální výrobky, projekty návrhy apod. 
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a proto musíme volit poněkud jiné přístupy. Pro získání předběžného hodnocení u těchto 

dodavatelů je vhodné využití určité formy sebehodnocení dodavatelských organizací, kdy je 

těmto potencionálním dodavatelům zaslán soubor hodnotících otázek, na které jsou tito 

dodavatelé povinni reagovat. Toto hodnocení je komplexní, zasahuje ty oblasti managementu 

a procesů, které u dodavatelů považuje za významné právě odběratel. 

 

analýza referencí jiných odběratelů 

 

Odběratel také může využít svého práva a ještě před bližším kontaktem s potencionálním 

dodavatelem zjistit z dostupných zdrojů reference o tomto dodavateli. Jde o získané 

zkušenosti jiných organizací, které již od daného dodavatele někdy nakupovaly, ale může jít 

také o reference, které jsou získány z benchmarkingových databází, www-stránek apod. tyto 

informace jsou brány spíše jako doplňující nikoliv pro odběratele rozhodující. [1] 

2.4.2. Hodnocení potencionální způsobilosti dodavatelů 

 

Díky předběžnému hodnocení dodavatelů se příliš široké spektrum dodavatelů se sníží na 

požadovaný počet čili na přijatelné množství potencionálních dodavatelů. U těchto dodavatelů 

odběratel provede hodnocení, které má zejména odhalit budoucí a dlouhodobou způsobilost 

dodavatelů plnit požadavky odběratele. Jelikož se jedná a to i v našem případě o dlouhodobou 

spolupráci s dodavatelem budeme se soustředit především na potenciál dodavatelské 

organizace. 

 

Od počátku devadesátých let se v oblasti nakupování a rozvoje vztahů s dodavateli začaly 

budovat základy systémových přístupů a díky tomu vzniká prověřování (audity) systému 

managementu přímo u potencionálních dodavatelů. Audit je procesem, který by měl být 

standardní součástí systému managementu odběratelské organizace, která hodlá tyto audity 

provádět u svých potencionálních dodavatelů. Výsledky auditů u dodavatelů se využívají 

k rozhodnutí, zda s daným dodavatelem uzavřít či neuzavřít smlouvu o dodávkách. [2] 
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2.4.3. Hodnocení potencionálních dodavatelů dle dalších kritérií 

 

Z ryze pragmatických důvodů si odběratelské organizace definují vlastní škálu hodnotících 

kritérií, která splňuje jejich požadavky na dodavatele a které jim vyhovuje. Mohou to být 

například: 

 

- nabízená cena dodávky, 

- dodací podmínky, 

- nabízené platební podmínky, 

- vzdálenost dodavatele, 

- pružnost reakce na podněty odběratele, 

- úroveň vztahů a vzájemná komunikace, 

- potenciál k dalšímu rozvoji a zlepšování, 

- úplné náklady nákupu aj. 

 

2.4.4. Komunikace s dodavatelem 

 

Jestliže postupy hodnocení dodavatelů určí toho, který bude maximálně splňovat požadavky 

odběratele, nyní již jen zbývá komunikace s dodavatelem a ta by měla splňovat: 

 

 oznámení o výsledku hodnocení, 

 náměty na další možné zvýšení výkonnosti procesů dodavatele jako zpětná vazba 

provedení hodnocení jeho způsobilosti 

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

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

případné prodloužení či vypovězení. [1] 

 

Komunikace je nejčastěji definována jako vzájemná výměna a sdílení informací. Teorie 

informace také hovoří a tom že jakákoliv komunikace má vždy dva partnery: sdělujícího a 

příjemce. V programech partnerství s dodavateli je samozřejmé, že odběratelé i dodavatelé se 

musí naučit hrát dobře roli jak sdělujících, tak i příjemců, pokud má jít skutečně o kvalitní a 

hodnotný dialog. [1] 
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2.5. Metodika hodnocení dodavatelů 

 

Úkolem mé práce je navrhnout metodiku hodnocení strategických dodavatelů s využitím 

vícekriteriálního rozhodování, proto v dalším pojednání stručně vysvětlím pojem metodika a 

vícekriteriální rozhodování. [2] 

 

Budeme, hodnotit hlavně výkonnost dodavatelů což zahrnuje tyto základní prvky: 

 

- Jakost dodávek, 

- termíny dodávek, 

- náklady spojené s dodávkami. viz. obr. 2.6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.6 Základní prvky hodnocení výkonnosti dodavatelů 

 

Nelze vytvořit společnou metodiku hodnocení dodavatelů, která by plně vyhovovala potřebám 

všech typů odběratelů a povaze dodávek, naopak aby metodika byla skutečně efektivní, musí 

být specifická pro konkrétní podmínky. Na druhou stranu metodiky pro hodnocení dodavatelů 

by měly mít určité společné znaky, k nimž patří: 

 

- jednoduchost aplikace, 

- možnost opakovaného nasazení i v krátkých časových intervalech, 

- maximální využití informačních vstupů získaných jako výstupy z jiných procesů, 

- nízká náročnost na zdroje a minimální pracnost, 

- provázanost se standardně využívanými IS odběratele, 

- objektivita získaných výsledků. 

      Výkonnost 

       dodavatelů 

Jakost dodávek 

Náklady spojené 

s dodávkami 

Termíny dodávek 
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2.5.1.  Kroky při tvorbě metodiky 

 

Vybrat vhodné ukazatele a metriky výkonnosti 

Návrh ukazatelů výkonnosti dodavatelů a jejich zakomponování do celého postupu hodnocení 

by měli být vždy týmovou záležitostí. V přímé vazbě na požadavky na dodávky a dodavatele 

musí být určeny cílové hodnoty zvolených ukazatelů výkonnosti. 

Jak výběr ukazatelů, tak i jejich nastavené cílové hodnoty musí být přezkoumány vrcholovým 

vedením odběratele. [1] 

 

Připravit návrh sběru dat 

Základním problémem systému sběru a zaznamenávání všech relevantních dat je přiřazení 

odpovědností a pravomocí těm zaměstnancům, kteří se budou sběru dat ve své práci věnovat. 

Jde o osoby, které provádějí vstupní ověřování shody dodávek a další činnosti příjímání 

nakupovaných produktů dále např. zaměstnanci ve výrobních střediscích, lidé využívající 

nakupované služby. Základem je, aby byla určena jediná funkce u odběratele, která bude mít 

na starost centrální zpracování dat o výkonnosti dodavatelů. [1] 

 

Připravit návrh systému hodnocení dodavatelů  

Hodnocení výkonnosti dodavatelů je ve své podstatě měřením. Navržené ukazatele 

výkonnosti se stávají základem vytvářeného systému hodnocení. Systém by měl splňovat 

dříve uvedené atributy a to, jednoduchost, minimální zdrojovou náročnost a objektivitu 

získaných výsledků. [1] 

 

Zavést hodnocení dodavatelů do praxe 

Jakmile je zpracována konečná verze návrhu systému hodnocení dodavatelů, může být 

zahájena implementační fáze. Ta může skrývat různá rizika včetně chybějících některých dat, 

která jsou k výpočtu ukazatelů důležitá. Jako největší a nejcitlivější riziko je nedostatečná 

příprava zainteresovaných lidí k využívání tohoto systému v praxi. [1] 

 

Získat zpětnou vazbu od dodavatele 

Součástí komunikace s dodavateli je předání výsledků hodnocení jejich výkonnosti. Záleží na 

dohodě obou zainteresovaných stran, jaký způsob předání těchto informací zvolí. [1] 
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Využít výsledky hodnocení dodavatelů 

Dodavatelé na základě sdílených informací o své výkonnosti úspěšně aplikují činnosti 

zlepšování. To znamená, že další cykly hodnocení výkonnosti by měli evidentně prokázat toto 

zlepšení. [1] 

2.6. Vícekriteriální rozhodování 

 

Vícekriteriální rozhodování jsem se rozhodla využít při výběru a rozdělení dodavatelů 

z důvodu jejich velkého množství vedeného v evidenci dodavatelů firmy Vaněk a dále jsem 

použila vícekriteriální rozhodování pro rozšíření kritérií při samotném hodnocení dodavatelů.  

 

Vícekriteriální metody dovolují nalezení preferenčního pořadí možných variant řešení 

problémové situace s ohledem na větší počet kritérií rozhodování. [19] Hodnocení dodavatelů 

je problém přesně takového typu. 

V současnosti lze v odborné literatuře nalézt celou řadu metod a přístupů vícekriteriálního 

rozhodování [18]. Ke tvorbě níže uvedeného postupu byly vybrány algoritmicky, výpočetně a 

časově méně náročné metody, které by měly zaručit nalezení dostatečně spolehlivých řešení: 

 

 Definování problému a určení cíle řešení 

 Stanovení možných variant řešení 

 Určení kritérií pro hodnocení variant 

 Stanovení významnosti kritérií metodou párového porovnání 

 Určení hodnot kritérií pro jednotlivé varianty 

 Preferenční uspořádání variant metodou vzdálenosti od fiktivní varianty. 

 

 

V případě hodnocení dodavatelů stanovuje kritéria hodnocení management odběratele. Jelikož 

jednotliví manažeři přikládají každému kritériu jiný význam, je nutné tento význam, resp. 

váhu kritéria, stanovit objektivní metodou. Pro svou práci jsem si zvolila metodu párového 

porovnání, jelikož jednou ze zásad stanovení metodiky hodnocení dodavatelů je 

jednoduchost.  
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2.6.1. Metoda párového porovnání  

 

Kritérium s největším počtem získaných preferencí je kritérium s nejvyšší vahou. 

 

Postup: 

1) Určení počtu preferencí u každého kritéria (   ), tzn. kolikrát je každé kritérium 

považováno za významnější ve srovnání se všemi ostatními. 

2) Výpočet vah jednotlivých kritérií (  ) podle jednoho za dvou znaků 

 V případě, že je počet preferencí roven nule u některých z kritérií nebo je počet 

preferencí u většího počtu kritérií totožný [19]: 

  =
      

        
 

n-celkový počet kritérií 

pᵢ-pořadí každého z kritérií podle počtu získaných preferencí 

 

 V opačném případě [19]: 

  =
   

        
 

 

Touto metodou, v praktické části mé práce, zvolíme výši váhy jednotlivých kritérií u 

strategického dodavatele. Dále pro volbu strategického dodavatele použijeme metodu ABC 

dle kritérií, které si zvolí firma sama. V praktické části dále představím firmu Jiří Vaněk, 

charakteristiku firmy, její výrobní program a její významné působení na trhu, aby vznikla 

představa, jaké dodavatele vlastně hodnotím. 
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3. Praktická část 
 

3.1. Charakteristika strojírenské firmy 

 

Firma Jiří Vaněk – strojírenská výroba byla založena v roce 1990. Sídlí v Ostravě, tradičním 

průmyslovém a strojírenském centru, která je v soukromém vlastnictví a právní formou je 

podnikatel-fyzická osoba-nezapsaný v obchodím rejstříku. 

Firma Jiří Vaněk sází na moderní technologie a vyškolené týmy odborných řídících i 

výkonných pracovníku. V současnosti je firma stále v majetku zakladatele, který se i nadále 

podílí na jejím řízení.  

V roce 2012 měla firma 230 zaměstnanců, z toho bylo 45 THP a 180 operátorů a 5 členů 

managementu. Firma je zařazena do kategorie tzv. středních strojírenských podniků, tedy do 

kategorie, kde splňuje základní kritéria této charakteristiky a to počet pracovníků od 50 do 

250 zaměstnanců s ročním obratem minimálně 10 miliónů eur.  

Zaměstnanci obsluhují rozsáhlý park CNC strojů nebo pracují v dílenských a montážních 

provozech.  

Firma disponuje také vlastním konstrukčním oddělením.  

Areál firmy má rozlohu 20 000 m2. Všechny budovy a plochy jsou ve vlastnictví majitele 

firmy. Část provozů se nachází ve zrekonstruovaných historických objektech Dolu Luiz z 19. 

Století viz Obr. 3.2. V roce 2006 byla uvedena do provozu nová skladovací hala viz Obr.  a 

hala CNC strojů. Velký důraz je kladen na péči o kvalitu firemního prostředí  

 

 

 

 Obr. 3.1: Nová hala skladu  Obr. 1.2: Správní budova 
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3.2. Technologie firmy Jiří Vaněk 

3.2.1. Používané materiály a suroviny 

 

 válcované plechy v tabulích do tloušťky 10 mm;  

 Jaklové válcované profily v širokém sortimentu;  

 trubky;  

 spojovací materiál (šrouby, závlačky, matice, čepy, pružiny);  

 elektromateriál pro rozvodné a řídicí systémy nízkého napětí;  

 elektronické komponenty montovaných strojů a zařízení;  

 pomocný materiál v oblasti chemických přípravků, past a polotovarů z plastů;  

 svařovací elektrody a tavidla;  

 materiály a polotovary, nakupované pro zakázkovou výrobu dle požadavků zákazníka;  

 pomocný materiál režijního charakteru 

 

 

Základním technologickým vybavením je ucelená kompletní technologie na výrobu a 

zpracování technických plechů, profilů a trubek. Tzn. ohraňovací lisy CNC, děrovací lisy 

CNC a ohýbačky profilů, laserové řezání a vyřezávaní, CNC vysekávání.  

 

Další skupinou technologického vybavení je technologie svařování dílů do podsestav. Tzn. 

svařovací automaty MIG, MAG, svařovací robotizované pracoviště vybavené laserovou 

technologií CNC.  

 

Laserové svařování je světová a naprostá technologická vybavenost v oboru svařování kovů. 

Tento svařovací proces vykazuje přesné, čisté, rychlé a optimální natavení materiálů. 

Výsledný svár je vysoce kvalitní, bez požadavků dalších úpravných a opravných operací. 

Laserové svařování vyniká především v dlouhých svárech plechů z oceli, nerezi, hliníku. Po 

přímce i po křivce, svár je vždy dokonalý. Tato technologie je určena pro designové 

zpracování svařenců.  
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Technologie Laserového svařování je použita jako první ve firmách strojírenských výrob 

zpracování plechu tohoto charakteru výroby v České republice  

 

  

Obr 3.3  Tumatic 6000L     Obr. 3.4 Trumatic L 3050 

3.2.2. Zpracování plechu 

 

Firma používá strojní zařízení německé značky Trumpf – a to laserové pálící zařízení Trumpf 

Trumatic L 3030, což je 3 kW laserový generátor a Trumpf Trumatic L 3050 obr. 3.4, což je 

5kW laserový generátor, dva prostřihávací lisy Trumpf Trumatic 200 a Trumpf Trumatic 

5000R, které využívají CNC technologii kde jsou připraveny jednotlivé děrovací nástroje 

různých tvarů v zásobníku a dle programu jsou jednotlivé nástroje vybírány a používány pro 

vysekávání jednotlivých tvarů. Dále je zde následující zařízení Trumpf Trumatic 6000L obr. 

3.3, které je kombinací jak laserového generátoru, tak i děrovacího stroje a využívá optimální 

kombinaci s ohledem na cenu výrobku.  

 

Dále pro ohýbání jednotlivých výpalků a výstřižků používá CNC ohraňovací lisy a to 

v několika tonážních skupinách od 50 tun až do 130 tun v několika délkách možných ohybů. 

Trumabend V 50, V 85 S, V 130, V 850, V 5050 viz obr.3.6.  Dále pak používá pro ohýbání 

automatické ohýbací centrum SALVAGNINI P4 2516 obr. 3.5, které je výhodnější pro větší 

série a typy výrobků jako regálových polic atd. Většinu plechových dílů, které se zde vyrobí, 

dále firma dílensky zpracovává do podoby hotových výrobků nebo zakázkových 

konstrukčních celků. 
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Obr. 3.5 Salvanini P4 2516    Obr. 3.6 Trumabend V5050 

3.2.3. Zpracování trubek 

 

Firma zpracovává trubky a profily pomocí laserového CNC stroje Tubematic viz obr 3.7. Toto 

zařízení s rotačně posuvným úponem a vertikálně pohyblivou hlavou vypálí v trubkách a 

profilech přesné otvory libovolných tvarů a také vytvaruje čelo profilu podle libovolné křivky. 

To přináší nové, nečekaně jednoduché a elegantní možnosti řešení spojů, úhlování, vytváření 

otvorů, realizaci drobných dílů vypálením z profilu a atypických pohyblivých dílců. Zároveň 

je možno zde na dalším CNC ohýbacím stroji tvarovat BLM ohýbání trubek a profilů provádí 

na CNC ohýbačce BLM DYNAM 3. Numericky řízeným ohybem lze realizovat prakticky 

jakoukoliv křivku a to ve všech osách a libovolného poloměru nebo zakřivení. Kusově i 

sériově tak můžou produkovat díly dříve obtížně nebo vůbec nevyrobitelné viz obr.3.8  

 

   

 

Obr.3.7 Tubematic       Obr. 3.8 BLM DYNAM 3 
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3.2.4. Obecně 

 

Laserové obrábění tak umožňuje rychlou, přesnou a technicky čistou realizaci strojních 

součástí, stavebních konstrukcí, kovového nábytku, interiérových doplňků, sportovního náčiní 

a mnoha dalších produktů. V oblasti zpracování nerezových materiálů je laserová technologie 

prakticky jedinou efektivní možností realizace profilových dílců a prostorových konstrukcí.  

3.2.5. Výrobní program  

 

Firma se zabývá výrobou kompletních výrobků z plechu na CNC strojích pro širokou oblast 

zákazníků z několika průmyslových odvětví: 

1. Energetický průmysl – elektrorozvodná zařízení dle zadaných parametrů;  

2. Textilní průmysl – dodávka dílů a komponent pro montáž pro konečného zákazníka;  

3. Topná technika – dodávky kompletních kamen na pelety a tuhá paliva včetně montáže 

4. Vybavení prodejen – dodávky plechových polotovarů pro navazující zpracování;  

5. Zemědělská technika – dodávka plechových komponentů pro zemědělské stroje 

6. Ostatní: zábavní průmysl, dopravní, IT, medicínská technika atd. 

 

Na následujícím grafu č. 1  je zobrazeno procentní podíl jednotlivých oblastí a to nejen pro 

zákazníky z české republiky ale z celé Evropy. Podíl jednotlivých států je vyobrazen na 

následujícím grafu č. 2. 

      

 

Graf č. 1 podíl jednotlivých oblastí    Graf č. 2 podíl jednotlivých států 
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3.3. Charakteristika obchodního procesu  

3.3.1. Trh 

 

Firma Vaněk dodává výrobky jako subdodavatel do výše uvedených tržních odvětví v ČR. 

Mezi nejvýznamnější a dlouhodobé zákazníky může počítat firmy M. L. S. Holice, Ingersol 

Rand, AutoCont,  MEZ Servis.  

 

Dále výrobky firmy putují do zemí Evropské unie – zejména tedy do Německa a také do 

mimoevropských zemí CEFTA. V současné době vzrostl export oproti minulým letům více 

jak o 30 %. 

3.3.2. Dodavatelé 

 

Dodavatelé jsou u zakázkové výroby v některých případech určeni zákazníkem, proto zde 

není prostor, aby materiál dodával alternativní dodavatel. Je na místě dodržet kvalitu 

nakupovaného materiálu a řídit dodávku dle pokynů zákazníka. Pro určitou část, zejména 

válcovaného materiálu, jsou po certifikaci schváleni i dodavatelé tuzemští, zejména obchodní 

organizace jako jsou Kloecner Stahlhandel, CS Steel, FAVEX, Nypro, atd….  

 

  

 

 Graf č.3 rozdělení dodavatelů dle účelu použití 

MATERIAL 
77% 

KOOPERACE 
12% 

Energie 
6% 

Doprava 
5% 

Poměr Dodavatelů 
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Jednotlivé dodavatele jsem rozdělila dle účelu použití na následující: viz graf. č.3.  

 

a) Dodavatelé vstupních materiálů: 

 

Firma, využívá pro tento druh 297 dodavatelů v roce 2012 jich bylo využito 265. 

Jednotlivé dodavatele vstupních materiálů rozděluji podle vhodnosti na následující: 

 

a) Materiál pro montáže 65 dodavatelů 

b) Plechy 39 dodavatelů 

c) Trubky 41 dodavatelů 

d) Spojovací materiál 151 dodavatelů 

  

b) Dodavatele technologických operací (kooperací) 

Firma, využívá pro tento druh 78 dodavatelů kooperací v roce 2012 jich bylo  využito 38. 

Jednotlivé dodavatele kooperací rozděluji podle technologií na následující: 

a) práškování,  

b) mokré lakování, 

c) cínování, 

d) zinkování. 

 

c) dodavatele režijního materiálu. 

Firma využívá pro tento druh 151dodavatelů, v roce 2012 jich bylo využito 95. 

 

d) dodavatelé energií 

Firma využívá pro tento druh 8 dodavatelů, v roce 2012 jich bylo využito 8. 

e) dodavatelé dopravy 

Firma využívá pro tento druh 12 dodavatelů, v roce 2012 jich bylo využito 6. 
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3.3.3. Organizační schéma 

 

Firma Jiří Vaněk – strojírenská výroba prošla v roce 2007 a 2008 rozsáhlou organizací a 

restrukturalizací. V souladu se zaměřením na růst produkce a kvality služeb k významným a 

globálním zahraničním partnerům započala v roce 2007 firma řídit celkový strategický růst 

posílením odborného profesionálního managementu se zaměřením změnit organizaci tak, aby 

odpovídala strukturně spolupráci s výše uvedenými společnostmi (viz.obr. 3.9).  

        Obr. 3.9 organizační schéma firmy Jiří Vaněk  

 

 

V současnosti firma Jiří Vaněk – strojírenská výroba je odpovídajícím partnerem i pro 

mezinárodní společnosti v kategorii dodavatele plechových a profilových dílců v uvedených 

odvětvích.  

Firma je rozdělena na úseky, které řídí management viz obr.3.9 

 

Charakteristika práce současného nákupu  

 

Jak vyplývá z předešlého rozdělení dodavatelů, firma jich má velký počet a na různé účely 

použití. Evidence dodavatelů je velice nepřehledná, a tudíž není plně využit potenciál daných 

dodavatelů. Některé z firem více jak rok s firmou Vaněk nespolupracují. Dále zde není možné 

specifikovat možnosti čili silné a slabé stránky dodavatelů.  

Daná evidence nemá vypovídající schopnost, jakým způsobem a na jak dlouho uzavírat 

s dodavateli objednávky.  

Nelze také předvídat budoucí chování dodavatele, což je nyní v této době jedna z důležitých 
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informací a to vyhodnocovat chování dodavatele z minulého období, tak aby bylo možno 

předvídat, jaký přínos bude mít dodavatel pro firmu v dalším období spolupráce. 

3.3.4. Analýza současného stavu práce s dodavateli 

 

V současné době firma hodnotí velké portfolio dodavatelů a rozděluje je do 3 skupin A, B, C, 

kde hlídá 3 hlavní kritéria a to: 

 cenu, 

 jakost dodávek, 

 závažnost neshod. 

To, které dodavatele nákup hlídá a hodnotí, není založeno na žádném logickém a ani 

teoretickém principu a vychází z dlouholeté praxe a předešlých zkušeností. V současnosti  

hodnotí dodavatele tak, aby uspokojil požadavek na hodnocení, ale nedává žádný nástroj 

k tomu, aby bylo možno jednotlivé dodavatele řídit či rozvíjet s těmi nejlepšími spolupráci za 

účelem řízeného snižování nákladů ve firmě. Jde jen o bodový, subjektivní názor. 

3.3.5. Hodnocení dodavatelů 

 

Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole systém hodnocení je založen na 3 kritériích a ta jsou 

ohodnocena jednotlivými body 1 – 5 se stejnou váhou viz následující tabulka č. 3.1. 

 

     

Kritéria hodnocení dodavatelů bodování váha 

cena nízká/průměr/vysoká 5 / 3 / 1 10 

jakost dodávek 0/1-5/5< 5 / 3 / 1 10 

závažnost neshod malá/průměr/velká 5 / 3 / 1 10 

    

 Tabulka č.3.1 tabulka hodnocení dodavatelů 

 

Poté je dodavatel zařazen do jedné z následujících skupin dle jednotlivého počtu bodů: 

A  -  ZPŮSOBILÝ    11 – 15 bodů 

B  -  ZPŮSOBILÝ  S  VÝHRADAMI 06 – 10 bodů 

C  -  NEZPŮSOBILÝ   03 – 05 bodů 
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Jednoznačně není vidět progres, zdali se dodavatel zhoršuje či zlepšuje. Hodnocení 

dodavatelů ve firmě Vaněk je prováděno čtvrtletně. U dodavatelů, kteří uskutečňují dodávky 

méně než 5x za rok, se provádí hodnocení dodavatelů 1x ročně. 

4. Návrh standardizovaného postupu hodnocení strategických 
dodavatelů 

 

4.1.1. Volba dodavatelů 

Z výše uvedených faktů vyplývá, že stávající úroveň vedení evidence dodavatelů je velice 

složitá, nepřehledná a hlavně má nízkou vypovídající hodnotu. Hlavní problém je vidět hlavně 

v evidenci velkého množství dodavatelských firem, proto je důležité firmy rozdiferencovat. 

K rozdělení dodavatelů využijeme analýzu ABC, tím docílíme nejen rozdělení dodavatelských 

firem dle účelu požití materiálu, ale hlavně k přehlednosti.  

Dodavatelé vstupních materiálů: 

Materiál pro montáže, plechy, trubky, spojovací materiál   

 Dodavatele technologických operací (kooperací) 

        práškování, mokré lakování, cínování, zinkování 

 Dodavatele režijního materiálu. 

 Dodavatelé energií 

 Dodavatelé Dopravy 

Tak abych mohla pojmout a hodnotit správné portfolio těch důležitých dodavatelů ovlivňující 

nakupované objemy za účelem řízení a úspory nákladů použijí teorii  Paretova pravidla 

(analýza ABC). Analýza ABC vychází z pravidla identifikovatelného Italem Vilfredem 

Paretem, který na něm vysvětloval mnohé ekonomické, sociologické a politické teorie. 

Pravidlo menšiny a většiny bylo kvantifikováno na 20 % příčin, které jsou zodpovědné za 

80% důsledků.[4] To znamená, že jednotlivé dodavatele pro jednotlivé účely použití budu 

selektovat dle objemu nákupu v penězích a vyberu 20 % dodavatelů, kteří pokrývají 80 % 

hodnoty nákupu v penězích a ty budu hodnotit a řídit tak, ať dochází k řízenému snižování 

nákladů. 
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4.1.2. Návrh standardizovaného hodnocení dodavatelů 

Pro mou práci jsem zvolila  hodnocení strategických dodavatelů v sekci dodavatelů plechu viz 

příloha č.1. Jako kritérium rozdělení firem do skupin: I, II, III jsem zvolila obrat firem za rok 

2012. Tím se firmy rozdělily: 

 

ve skupině I) 1 dodavatel,  

ve skupině II) 12 dodavatelů a  

ve skupině III) 26 dodavatelů. 

 

Hodnocení dodavatelů budou provádět: 

- vedoucí nákupu a kooperací, co se týče kooperací i zde vzniká prostor zamyslet se nad 

kvalitou, zdali dodavatel splňuje stupně kvality, nebo jeli čas na změnu dodavatele.   

- vedoucím kvality, který předává přehled reklamací za dané období. Spolupráce 

s oddělením kvality se také stává důležitou změnou oproti stávajícímu hodnocení 

dodavatelů. Jedná se hlavně o vývoj kvality materiálu a s tím související jednání 

s dodavateli se stává konkrétnější a požadavky na materiál specifičtější.  

- Mistrem CNC haly, který jakost materiálu vnímá z pohledu zpracovatelnosti. 

Osoba, která bude centralizovat hodnocení jednotlivých členů této komise je veden jako 

vedoucí nákupu a veškerá data budou vloženy do systému firmy v manažerském menu. 

4.1.3. Termíny hodnocení  

Hodnocení dodavatelů ve firmě Vaněk navrhuji provádět 3x do roka vždy k 30. 04., 31. 08. a 

31. 12. každého fiskálního roku.  

4.1.4. Kritéria hodnocení  

 

Jednotlivé vybrané dodavatele budu hodnotit dle následujících kritérií, které jsou podstatné 

pro efektivní řízení a práci s nimi a které určil, zvolil management firmy Vaněk: 

 

V následné tabulce č. 4.1 uvádím návrh hodnocení, které jsem rozčlenila do 9 skupin: 
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Kritéria hodnocení dodavatelů bodování váha 

Neshody v dodávce    
  

  

 5 – 1 20 % 

Pružnost reakce dodavatele 1den/2dny/3dny< 5 / 3 / 1 18 % 

Objem opožděných dodávek    
  

  

 5 – 1 16 % 

Dokumentace (atest + dodací list)    
   

   

 5 – 1  13 % 

Dodržení dodací lhůty    
  

  

 5 – 1 11 % 

Způsob platby faktura / hotovost  5 / 1 9 % 

Termín splatnosti Viz. tabulka č.4.2 5/4/3/2/1 7 % 

Cena  
  

  

 5 - 1 3 % 

úroveň komunikace (E-mail, ochota k  jednání ) výborná/normální/špatná 5 / 3 / 1 3 % 

 

   Tabulka č. 4.1 kritéria hodnocení dodavatelů 

 

 

Legenda: 

Neshody v dodávce:     - Objem neshodných částí dodávek za dané hodnotící období 

       - Celkový objem dodávek za dané hodnotící období 

 

Objem opožděných dodávek:     - Celkový objem dodávek za dané hodnotící období 

        - Objem opožděných částí dodávek za dané hodnotící  

            období 

Dokumentace:        - Celkový počet vyžádaných dokumentů (v průměru  

              se jedná o atest a dodací list) za dané období 

         - Celkový počet nedodaných dokumentů za dané  

              období 

Dokument musí být dodán dle dohody s odběratelem 

Dodržení dodací lhůty:     - Celková doba zpoždění dodávky za dané období 

        – Celková doba dodání (součet lhůt všech dodávek)  

                za dané období 
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Tabulka termínu splatnosti viz tab. č. 4.2: 

     

počet dnů 

splatnosti 
     15 - 30 31 - 45 46 - 60   61 

bodové 

hodnocení 
1 2 3 4 5 

                Tabulka č.4.2 bodové hodnocení termínu splatnosti faktur 

 

Cena:        - Cena dodavatele 

        - Cena konkurence 

 Ceny všech strategických dodavatelů jsou evidovány nákupem a to s platností vždy na jeden 

měsíc. 

4.1.5. Vyhodnocení  dodavatele 

Dodavatelům jsou u jednotlivých kritérií přiřazovány body. U některých kritérií se pro 

stanovení bodového hodnocení požívá vzorec. Způsob přidělení bodů je stanoveno tak, aby 

nejhůř splněné kritérium bylo hodnoceno 1 bodem a nejlépe 5-ti body. Bodové hodnocení 

každého kritéria se násobí jeho vahou a takto zvážená dílčí hodnocení se sečtou. Váhy jsou 

stanoveny tak, aby jejich součet byl roven 100 % (resp. 1). Výsledné hodnocení je také 

v rozmezí 1 až 5 (5 je nejlepší a 1 je nejhorší dodavatel).                 

4.1.6. Zařazení dodavatelů 

Na základě vyhodnocení dle předcházejících pravidel budu dodavatele zařazovat do jedné z 

následujících skupin: 

SKUPINA : CELKOVÉ  %  ÚČINNOSTI : 

I  -  ZPŮSOBILÝ      >4,5  -    100 % 

II  -  ZPŮSOBILÝ  S  VÝHRADAMI    3,5   - 4,5  -  85 % 

III  -  NEZPŮSOBILÝ    <3,5   - 60 % 

Strategického dodavatele typu "ZPŮSOBILÝ" a  "ZPŮSOBILÝ  S  VÝHRADAMI" budu 

zařazovat do databáze schválených dodavatelů a u každého bude zaveden do řídícího systému 

DIALOG 3000S viz.obr.č.4.1.  



45 

 

 

Obr. č.4.1 grafové vyhodnocení hodnocení dodavatele 

Využitím tohoto systému se dostáváme do další dimenze nového způsobu hodnocení 

dodavatelů. Zde jde především o zhmotnění výsledků samotného hodnocení, o její 

efektivnost. Grafy jsou rozčleněny dle hodnotících kritérií a uživatel má možnost sledovat 

průběh „chování“ dodavatele během celého období styku s objednatelem.  

4.1.7. Oznámení výsledků hodnocení 

Po každém vyhodnocení jednu kopii formuláře "Hodnocení dodavatele“ zašlu hodnocenému 

dodavateli k seznámení s výsledkem. Předpokladem takové komunikace je spolupráce 

s dodavateli již na úrovni konkrétních nedostatků, nebo nově vzniklých požadavků firmy na 

dodavatele. 

4.1.8. Evidence hodnocení 

Vedoucí nákupu a kooperace zpracuje hodnocení dodavatelů v PC dle stanovených kritérií. 

Výsledek hodnocení (I, II, III) uvede pověřený pracovník v "Databance dodavatelů" dle 

jednotlivých čtvrtletí. 

Výběr dodavatelů provádí podle výsledků hodnocení. Dodavatele s výsledkem hodnocením  

III - nezpůsobilý, vyřazuje vedoucí nákupu a kooperace z "Databanky dodavatelů".  

Touto evidencí bych chtěla docílit přehlednosti dodavatelů a dále snížení počtu dodavatelů, 

které pro firmu již nemají přínos. A naopak, pokud se u dodavatele skokově změní výsledek 
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hodnocení např. z výsledku I na III má možnost firma v podstatě okamžitě tuto změnu 

s daným dodavatelem jak vysledovat, tak řešit. Daná metoda nám dovoluje přesně určit i 

problém, který během hodnotícího období s dodavatelem nastal, zdali polevila jakost 

materiálu, či zvýšení cen, příchod nové konkurence apod. 

4.1.9. Návrh hodnocení dodavatelů 

 

V následující tabulce č.XXX uvádím návrh formuláře s příkladem: 

 

     Tabulka č. XXX 

Dodavatel:  KlöecknerStahlhandel měsíc/rok:  06/13 

Kritéria hodnocení 

dodavatelů 
Vstupní hodnoty bodování váha 

počet 
bodů 

(bodování 
x váha) 

Neshody v dodávce    = 5 t    = 300 t 4,93 20% 0,986 

Pružnost reakce 

dodavatele   3 18% 0,540 

Objem opožděných 

dodávek 
   = 10 t    = 300 t 4,87 16% 0,779 

Dokumentace (atest  + 

dodací list) 
    = 0     = 50 5 13% 0,650 

Dodržení dodací lhůty    = 175    = 25 1 11% 0,110 

Způsob platby   
5 9% 0,450 

Termín splatnosti 90 dní 
 5 7% 0,350 

Cena     = 14,30 Kč/kg 
 

   = 15,10 Kč/kg 
 

4,74 3% 0,142 

Úroveň komunikace  

(e-mail, ochota k  jednání )   5 3% 0,150 

počet bodů celkem: 4,16 

      Zařazení dodavatele , 
Hodnocení 

stupnice v % 

S výhradami 
od do 

Způsobilý >4,5 5 

způsobilý s výhradami 3,5 4,5 

Nezpůsobilý 0 <3,5 

      

      Zpracoval: Nákup  datum:30.04.2013 
 

      
Tým Hodnotitelů: 

Oddělení OTK, nákupčí,  
mistr CNC, skladník 

   



47 

 

 

 

 
 
 

   4.1.10. Výsledek návrhu hodnocení dodavatelů 

Strategický dodavatel byl hodnocen za období jednoho měsíce a, jak vyplývá, z tabulky jedná 

se o „dodavatele s výhradami“ což signalizuje, že je nutné s firmou započíst jednání z 

hlediska vyšší ceny v poměru s konkurencí a dále je důležité projednat neplnění termínu 

dodávek dle ujednání či dohody s objednatelem. Nejdůležitějším bodem jednání 

s hodnoceným dodavatelem však bude hlavně výskyt neshod v dodávkách, což je pro firmu 

jedna z nejsledovanějších vah hodnocení dodavatelů. 

 

5. Návrh standardizovaného postupu hodnocení strategických 
dodavatelů 

 

Tímto postupem vzniká firmě Jiří Vaněk potenciál z hlediska spolupráce s dodavateli na 

úrovni partnerství což je pracovní vztah mezi dvěma i více zainteresovanými stranami, 

vytvářející přidanou hodnotu.  

S ohledem na tuto definici považujme za partnerství s dodavateli takový pracovní vztah mezi 

dodavatelem a odběratelem, který je rozvíjen na bázi vzájemné důvěry a přináší hodnotu 

nejen oběma partnerům, ale také i konečným zákazníkům.  

Tím to bych chtěla říct, že pokud se strategický dodavatel bude stabilně pohybovat v „I“ 

skupině otevírají se možnosti uzavírání rámcových smluv na dodávku strategického materiálu, 

kde vnímám možnost snížení cen materiálu z důvodu množstevní dodávky. Při bližším 

seznámením s výrobním programem firmy Jiří Vaněk lze říci, že nejvíce strategickým 

materiálem se jeví plechy a hutní materiál. 

 Zde se nabízí pracovat s dodavateli hodnocených ve skupině „I“ na založení konsignačního 

skladu, čímž by došlo ke snížení nákladů nejen na skladovací prostory, ale na ceně materiálu i 

manipulačních poplatcích. Konsignační sklad se tím stane pro firmu zárukou plynulého 

dodávání jen potřebného množství materiálu pro výrobu a dále se sníží hrozba vzniku 

nepotřebných, či nadnormativních zásob. Jelikož se bude jednat o strategického dodavatele ze 

skupiny I je zde jistota solidního partnerství. 
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6. Závěr 
 

Proč by mělo být takové partnerství rozvíjeno? S ohledem na bohaté zkušenosti nalezené i v 

rozsáhlých internetových databázích lze konstatovat, že význam spolupráce neboli partnerství 

s dodavateli podporují následující okolnosti: 

V celém světě ve velkých organizacích je vidět trend soustředěnosti zejména na strategické 

oblasti podnikání jde o marketing, management jakosti, prodej, servis a vývoj. Tím pádem i 

třeba vlastní výroba, jsou směřovány do míst, která přináší nižší náklady a tím související 

vyšší zisky. Z tohoto důvodu se dodavatelské řetězce neustále obohacují o stále nové 

dodavatelské subjekty a naopak ze strany odběratelů je na ně kladen často tvrdší požadavky 

než na vlastní interní dodavatelé. S tím stoupají nároky na vzájemnou spolupráci a 

komunikaci. 

S touto situací souvisí trvale stoupající, podíl hodnoty dodávek na celkové hodnotě finálních 

produktů. Z hlediska oblasti nákladů to značí, že stále roste podíl materiálových nákladů na 

celkových nákladech firmy. 

Pokud odběratelé a dodavatelé navážou, třeba jen krátkodobý obchodní vztah je třeba si 

uvědomit, že se stanou na sobě do určité míry závislí. Odběratelé jsou závislí na včasnou a 

kvalitní dodávku a na straně druhé dodavatelé potřebují naprosto přesné a komplexní 

informace o požadavcích odběratele a také o dodržení termínu plateb. Tyto skutečnosti se 

stávají v současnosti naprostým základem, protože v partnerských vztazích míru závislosti 

zvyšují, požadavky odběratelů k poskytování technické pomoci což znamená aktivní účast na 

společných projektech zlepšování, posuzování stavu na vyzrálosti systému managementu 

apod. 

Trendem mnoha organizací se stává, že svou vlastní pověst zakládají na tom, že spolupracují 

pouze s osvědčenými a excelentními dodavateli. Jde o prezentaci pro své vlastní obchodní 

partnery, aby vešlo na vědomí, že svou vlastní spolehlivost garantují i s podporou dobrých 

vztahů s dodavateli. 

Ze strany dodavatelů je evidentní snaha po vtahování odběratelů (zákazníků) již do procesu 

návrhu nových inovativních produktů. Tato snaha však musí být doprovázena velmi úzkou 

spoluprací, vzájemnou komunikací a důvěrou tedy vším co je typické pro vzájemně prospěšné 

vztahy partnerství. 
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               Příloha č.1 

 Součet z CELKEMDM  Popisky sloupců                          
Popisky řádků                                     1                          2                          3                          4                          5                          6                          7                          8                          9                        10                        11                        12      Celkový součet  
Klöckner Stahlhandel CZ,                   1 407 065 Kč     1 359 323 Kč     2 666 920 Kč     4 174 120 Kč     2 645 785 Kč     2 520 172 Kč     2 743 442 Kč     2 505 758 Kč     1 384 577 Kč     1 877 703 Kč     2 374 533 Kč     1 611 223 Kč          27 270 622 Kč  
G-osm servis, s.r.o.                     771 403 Kč        524 141 Kč          52 170 Kč        270 731 Kč          79 778 Kč          280 861 Kč        933 316 Kč        507 405 Kč        180 128 Kč        209 394 Kč              3 809 325 Kč  
LIJA a.s.                     441 310 Kč          93 104 Kč            98 085 Kč        227 340 Kč        340 797 Kč        473 030 Kč        415 800 Kč        308 065 Kč        421 648 Kč        323 550 Kč        411 435 Kč            3 554 164 Kč  
NYPRO hutní prodej, a.s.                    1 168 722 Kč        549 745 Kč        398 779 Kč        288 448 Kč            2 405 694 Kč  
ArcelorMittal Distribution            92 135 Kč        195 672 Kč        292 995 Kč        154 008 Kč          93 551 Kč        269 537 Kč        487 059 Kč        228 394 Kč        121 959 Kč        231 513 Kč        132 420 Kč            2 299 243 Kč  
Q-ELEKTRIK a.s.           295 590 Kč        409 089 Kč        134 924 Kč        147 314 Kč          126 230 Kč          418 458 Kč          42 444 Kč              1 574 049 Kč  
Alcom Alval s.r.o.                        46 795 Kč        187 672 Kč          52 709 Kč        253 752 Kč        157 196 Kč          11 428 Kč        163 337 Kč        120 331 Kč          57 611 Kč          76 184 Kč        282 749 Kč        111 706 Kč            1 521 470 Kč  
GINDRE KOMPONENTY                      969 641 Kč        486 854 Kč                                1 456 495 Kč  
AK 1324, s.r.o.           135 859 Kč        194 138 Kč          80 515 Kč          28 076 Kč        111 254 Kč          41 250 Kč        122 050 Kč        118 670 Kč        176 693 Kč        313 531 Kč            1 322 036 Kč  
CS STEEL a.s.                     152 160 Kč                    827 249 Kč        107 999 Kč          12 802 Kč          159 030 Kč            1 259 239 Kč  
BE Group s.r.o.                        44 010 Kč            80 484 Kč          36 882 Kč        240 743 Kč        262 444 Kč        189 856 Kč        188 116 Kč          40 528 Kč          95 895 Kč          51 613 Kč              1 230 571 Kč  
STEEL CENTRUM s.r.o.         173 064 Kč                    195 188 Kč        836 360 Kč                     - Kč              1 204 612 Kč  
ALFUN a.s.                     370 663 Kč        419 817 Kč          34 581 Kč                    20 571 Kč          140 330 Kč                 985 961 Kč  
RAVEN CZ a.s.,                     388 388 Kč        518 912 Kč                                   907 301 Kč  
Milfor Steel s.r.o.         105 966 Kč                      162 010 Kč        501 641 Kč                 769 616 Kč  
ARCIMPEX s.r.o.                     382 362 Kč          179 348 Kč                        41 472 Kč          41 472 Kč               644 654 Kč  
ALMIO, s.r.o.                     278 292 Kč          57 869 Kč          21 100 Kč        178 080 Kč              67 147 Kč                         602 488 Kč  
voestalpine Steel Service                        248 748 Kč            291 241 Kč               539 989 Kč  
ITALINOX s.r.o.                 28 676 Kč          60 358 Kč        129 675 Kč             8 714 Kč             2 460 Kč        266 587 Kč             6 734 Kč          15 836 Kč               519 040 Kč  
SMART TRADING s.r.o.                       419 374 Kč                     419 374 Kč  
VYKOV a.s.           367 325 Kč                                 367 325 Kč  
NEREZOVÉ MATERIÁLY,.            22 146 Kč                48 304 Kč          50 189 Kč          91 558 Kč          35 269 Kč          73 695 Kč          31 254 Kč                 352 415 Kč  
SL&M Advisory s.r.o.           171 315 Kč                  179 000 Kč                     350 315 Kč  
UnionOcel, s.r.o.           202 205 Kč          34 560 Kč                10 368 Kč                       247 133 Kč  
Mikra Metal, spol. s r.o.                     139 020 Kč          25 998 Kč                                   165 018 Kč  
SSAB EMEA AB                     125 582 Kč                                     125 582 Kč  
SSAB Poland Sp. z o.o.           111 456 Kč                                 111 456 Kč  
WAGNER METALL GmbH              44 969 Kč                                    44 969 Kč  
DAVI STEEL CZ s.r.o.                   44 270 Kč                              44 270 Kč  
EXPONO Steelforce, a.s.           38 363 Kč                                      38 363 Kč  
Topsteel s.r.o.                        35 891 Kč                                        35 891 Kč  
NIARA s.r.o.                        18 300 Kč                                        18 300 Kč  
PERFO LINEA a.s.                       325 Kč                  335 Kč                13 900 Kč                    14 560 Kč  
CATfire Service & Trading 

s.               13 585 Kč                                  13 585 Kč  
Ferona, a.s.,Divize III.,O.Z.           12 763 Kč                                      12 763 Kč  
DENIP, spol. s r.o.                        12 300 Kč                                        12 300 Kč  
SCREEN SERVIS spol. s r.o.              5 312 Kč             4 775 Kč                  915 Kč                    990 Kč                          11 992 Kč  
METALL FOX TRADE                                  8 599 Kč                    8 599 Kč  
Řemeslné potřeby s.r.o.                    1 594 Kč                                  1 594 Kč  
Celkový součet                  5 583 182 Kč     4 123 767 Kč     4 616 479 Kč     5 956 016 Kč     3 751 797 Kč     3 556 713 Kč     4 478 661 Kč     5 756 740 Kč     5 025 961 Kč     5 211 842 Kč     4 828 515 Kč     3 384 942 Kč          56 274 615 Kč  


