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Abstrakt 

Má bakalářská práce se zabývá analýzou vztahů s dodavateli. Popisuje, proč je tvorba 

partnerství s dodavateli důležitou složkou celkového systému managementu jakosti. 

V teoretické části se zabývám výběrem a hodnocením dodavatelů a také činnostmi spojenými 

s hodnocením výkonnosti dodavatelů. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na 

hodnocení výkonnosti dodavatelů, přičemž cílem je nastavit zlepšený proces hodnocení 

dodavatelů firmy Borcad. 

 

Klíčová slova: partnerství s dodavateli, výběr a hodnocení dodavatelů, výkonnost dodavatelů, 

systém hodnocení dodavatelů 

 

 

 

Abstract 

My bachelor thesis deals with the analysis of relationships with suppliers. Describes why the 

creation of partnerships with suppliers an important component of the overall quality 

management system. In the theoretical part, i describe the selection and evaluation of 

suppliers and also activities related to the evaluation of supplier performance. The 

performance evaluation of suppliers follows the practical part of the thesis, the aim is set up 

an improved process for supplier evaluation Borcad company. 

 

Key words: partnerships with suppliers, supplier evaluation and selection, performance of 

suppliers, supplier evaluation system  
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1. Úvod 

 

 Ve své bakalářské práci vysvětluji, proč je tvorba partnerství s dodavateli důležitou 

součástí celkového řízení organizace a jak se k partnerství staví normy ISO řady 9000.  

V dnešním světě jsou na sobě do určité míry odběratelé a dodavatelé vzájemně závislí. 

Odběratel je na dodavateli závislý z hlediska včasnosti, množství a kvality dodávek, naopak 

dodavatel je závislý na požadavcích odběratele či dodržování termínů plateb [1]. Závislost 

těchto dvou stran pak ovlivňuje úspěch či neúspěch odběratelské organizace. Proto, pokud 

dojde k navázání vztahu obchodních partnerů, je potřeba tento vztah udržovat, rozvíjet a tvořit 

takové podmínky, aby si oba obchodní partneři mohli navzájem důvěřovat a nevytvářeli 

prostředí rivality.  

Dále bude bakalářská práce zaměřena na výběr a hodnocení dodavatelů, jakožto dílčí 

složku partnerství s dodavateli. S tím souvisí hodnocení výkonnosti dodavatelů, kterou se 

bude zabývat i praktická část bakalářské práce. Hodnocení výkonnosti dodavatelů je také 

jednou z důležitých částí procesů partnerství s dodavateli.   

Praktická část bakalářské práce byla vypracovávána ve firmě BORCAD cz s.r.o. (dále 

jen Borcad), kde byla provedena analýza současného systému hodnocení výkonnosti 

dodavatelů, byla identifikována slabá místa stávajícího systému, která vyústila k návrhu 

nového systému hodnocení.  

Cílem bakalářské práce je nastavit nový proces hodnocení výkonnosti dodavatelů, 

který bude komplexněji a efektivněji popisovat aktuální výkonnost dodavatele. 

Nově navržený systém hodnocení výkonnosti dodavatelů by měl zefektivnit tyto 

procesy: nákup, skladování, logistika. Dále zvýšit plynulost, spolehlivost a kvalitu dodávek a 

zlepšit zapojení dodavatelů do vývoje. Tento systém odhalí nedostatky dodavatelů, které je 

možné již z počátku odstranit a tím předejít pozdějším větším problémům.  
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2. Teoretická východiska rozvoje vztahů s dodavateli 

 

2.1. Definice použitých pojmů 

 

Dle ČSN EN ISO 9000 

Jakost je „stupeň plnění požadavků souborem inherentních charakteristik“ [2]. 

Systém managementu „je systém pro stanovení politiky a cílů a k dosažení těchto cílů“ 

[2]. 

Management jakosti „jsou koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace pokud se 

týče kvality“ [2]. 

Systém managementu jakosti „je systém managementu pro vedení a řízení organizace 

pokud se týče kvality“ [2]. 

Organizace „je skupina osob a vybavení s uspořádáním odpovědností, pravomocí a 

vztahů“ [2]. 

Dodavatel je „organizace nebo osoba, která poskytuje produkt“ [2]. 

Odběratel (zákazník) je „organizace nebo osoba, která přijímá produkt“ [2]. 

Zainteresovaná strana „je osoba nebo skupina, která má zájem na výkonnosti nebo 

úspěchu organizace“ [2]. 

Proces „je soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které 

přeměňují vstupy na výstupy“ [2]. 

Audit “je systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu z auditu a 

pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria 

auditu“ [2]. 

 

Dle ČSN EN ISO 9004 

Podle normy ČSN EN ISO 9004 partnery mohou být „dodavatelé výrobků, poskytovatelé 

služeb, technologické a finanční instituce, vládní a nevládní organizace a další 

zainteresované strany“ [3]. 

 

Dle EFQM 

Partnerství je definováno jako „pracovní vztah mezi dvěma nebo více zainteresovanými 

stranami, vytvářející přidanou hodnotu“ [4]. 
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Dodavatelský řetězec je „integrovaný soubor činností nakupování, produkování a 

dodávání výrobků nebo služeb zákazníkům. Začíná u subdodavatelů vašich dodavatelů a 

končí u zákazníků vašich odběratelů“. [4] 

Výkonnost EFQM definuje jako „míru dosahovaných výsledků jednotlivci, skupinami, 

organizací nebo procesy“ [4]. 

Nákup/nakupování považuje „za proces, ve kterém odběratelské organizace zabezpečují 

dodávky jako vstupy pro své vlastní procesy. Nakupování může také zahrnovat činnosti 

dopravy, příjmu, skladování, řízení zásob, ověřování shody dodávek apod“. [4] 

 

2.2. Partnerství s dodavateli 

 

Pokud je za úspěšnost firmy považováno maximální uspokojení zákazníků 

s vynaložením minimálních nákladů a maximalizaci zisku, pak úspěch této organizace 

závisí na úspěchu všech organizací, které se podílejí na výsledné hodnotě produktu. 

Všichni účastníci dodavatelského řetězce by tak měli vytvářet předpoklady nejen pro 

efektivní řízení výroby a nákupu, ale i distribuci konečnému uživateli. Podnik není 

schopen nabídnout svým zákazníkům zboží či služby vyšší kvality v případě nekvalitních 

subdodávek od svých dodavatelů. Kvalita dodávek je výsledkem kvality vzájemných 

vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. Ujistit se, zda jsou tyto vztahy silné, je 

rozhodující pro úspěch organizace. Vzájemné zlepšení vztahů snižuje náklady a zvyšuje 

efektivitu. [5] [6] 

 Z tohoto důvodu je potřeba klást důraz na spolupráci mezi jednotlivými 

organizacemi. Tedy vytvořit si vztahy se svými dodavateli. V minulosti byly 

odběratelsko-dodavatelské vztahy zakládány spíše na nedůvěře a soupeření než na 

spolupráci. Vycházelo se z filozofie „já získám – ty ztratíš“ a ne z koncepce „získáme 

oba“. Ani jedna strana nebyla ochotna být zcela otevřená [7]. S tím souvisí i komunikace 

mezi dodavatelem a odběratelem, která měla především formální charakter a řešily se 

pouze nejnutnější záležitosti. [8] 

V poslední době si organizace uvědomují, že získání konkurenční výhody na trhu 

není snadné a jedním z kroků, jak se vyrovnat konkurenci nebo ji dokonce předstihnout, 

je zvýšení úrovně spolupráce v dodavatelsko-odběratelském řetězci. Proto by mělo být 

řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů součástí celopodnikové strategie. [1] 
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Abychom zjistili, jaký efekt přináší vztahy na bázi partnerství, porovnám tyto vztahy 

se vztahy založené na nedůvěře v tab. 1. 

 

Tab. 1 Porovnání vztahů na bázi nedůvěry vs. partnerství [1] 

Vztahy založené na nedůvěře Vztahy rozvíjeny na bázi partnerství 

Odběratel ukončí spolupráci 

s dodavatelem i např. při jeho 

náhodném selhání. 

Odběratel může své dodavatele kladně 

motivovat tím, že nabídne uzavření smlouvy 

o dlouhodobé spolupráci. 

Komunikace mezi odběratelem a 

dodavatelem je ve formě diktování 

požadavků. 

Vyměňují se a sdílejí informace v co největší 

míře, zejména se sdílí ty informace, které 

přidávají hodnotu oběma stranám. 

Komunikace má formální, ale i neformální 

charakter. Neformálním myslíme např. 

pracovní obědy, slavnostní setkání atd. 

Dodavatel žije v nejistotě a má 

oprávněný pocit nevyváženosti. 

Dodavatel nežije v neustálé pochybnosti a 

může vynakládat zdroje na rozvoj lidí a 

technologie. 

Dodavatel přestane pružně a efektivně 

reagovat na požadavky odběratele. 

Dodavatel je ochoten pružně a flexibilně 

reagovat na náhlé změny či požadavky 

odběratele. 

Dodavatel může začít nabízet své zboží 

pod cenou, aby se udržel 

v dodavatelském řetězci, čímž však 

může spadnout do ekonomických 

problémů. 

Dodavatel nemusí vynakládat zdroje na 

hledání stále nových odběratelů, čímž 

snižuje své náklady. Nižší náklady mohou 

být východiskem pro nabídnutí lákavějších 

cen odběrateli. 

Finanční potíže dodavatele mohou 

obratem do nesnází dostat i odběratele, 

který je na dodavateli závislý a 

neexistuje za něj žádná rovnocenná 

náhrada. Především pokud se jedná o 

klíčového dodavatele. 

Variabilita hodnot znaků jakosti dodávek se 

sníží, což kladně působí na spolehlivost 

odběratele plnit požadavky svých zákazníků. 
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2.3. Význam partnerství s dodavateli dle standardu (norem) 

 

Úplný počátek o vztazích s dodavateli, přinesla norma ČSN EN ISO 9000, která 

kromě definic a pojmů uvádí 8 principů managementu jakosti. Jeden z těchto principů je 

pojmenovaný jako „Vzájemně prospěšné dodavatelsko-odběratelské vztahy“[2]. Tento 

princip je charakterizován následovně: „Organizace a její dodavatelé jsou vzájemně 

nezávislé subjekty a vzájemně prospěšné vztahy zvyšují u obou stran schopnost vytvářet 

hodnotu“[2]. Tento princip lze považovat za výchozí základnu rozvoje partnerství 

s dodavateli.  

Zmínka o dodavatelích je také v normě ČSN EN ISO 9001, ale pouze v kapitole 7.4 

„Nakupování“ konkrétně v kapitole 7.4.1 „Proces nakupování“ [9] je definováno: 

„Organizace musí hodnotit a vybírat dodavatele podle jejich schopnosti dodávat produkt 

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

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

nezbytných opatřeních vyplývajících z hodnocení“. [9] 

Pokud bych však měla porovnat, která z norem se k partnerství s dodavateli staví 

nejlépe, byla by to norma ČSN EN ISO 9004. Tato norma obsahuje článek 6.4 s názvem 

„Partneři a dodavatelé“ [3] a obecně říká, že by organizace měla svým dodavatelům 

poskytovat veškeré potřebné informace a zdroje, sdílet společně zisk i ztrátu a zvyšovat 

výkonnost partnerů. V souvislosti s tímto článkem bych chtěla zmínit podkapitolu 6.4.2 

„Výběr, hodnocení a zvyšování způsobilosti dodavatelů a partnerů“ [3], která říká, že 

organizace by měla vybírat a hodnotit své dodavatele a partnery, za účelem neustálého 

zlepšování jejich způsobilosti a že jimi poskytované produkty splňují požadavky a potřeby 

odběratelské organizace. Organizace by měla neustále přezkoumávat a prohlubovat své 

vztahy s dodavateli. [3] 
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2.4. Strategie vztahů s dodavateli 

 

Úkolem vrcholového vedení je, aby na základě celkových strategických záměrů své 

organizace stanovilo politiku a strategii vztahů s dodavateli. Ta by měla být plně 

v souladu se strategickými cíli odběratele, měla by je podporovat a doplňovat. Stanovená 

politika a strategie by měla vést k rozhodnutí např. o tom, komu a za jakých podmínek 

poskytovat technickou pomoc, podle jakých kritérií volit významné dodavatele apod.. [1] 

Pokud tvorbu politiky a strategie chápeme jako proces, musí být definovány vstupy a 

výstupy. Klíčovým vstupem bude politika a strategické cíle odběratele, výstupem pak 

budou dílčí politiky jednotlivých procesů partnerství např. metody hodnocení a výběr 

dodavatelů, aktivity společného plánování, nástroje motivování dodavatelů apod.  

Budování vztahů s dodavateli by nemělo být záležitostí pouze jednoho podnikového 

útvaru, např. útvaru nákupu, zásobování, řízení jakosti apod., ale vyžaduje zapojení i 

mnohých jiných organizačních jednotek odběratelů včetně vrcholového vedení. Proto jsou 

programy partnerství s dodavateli nezbytnou součástí celkových systémů managementu 

odběratelské organizace. [1] [10] 

Pro lepší pochopení vazeb mezi nákupem, programem partnerství s dodavateli, 

systémem managementu jakosti a celkovém systému managementu odběratelské 

organizace jsem uvedla obr. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Partnerství s dodavateli – součást celkového systému managementu odběratelské 

organizace [1] 
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Jak již bylo zmíněno nedílnou součástí procesů partnerství s dodavateli je i hodnocení 

a výběr dodavatelů. Této problematice bude věnována následující kapitola. 

 

2.5. Hodnocení a výběr dodavatelů 

 

Nyní už víme, že organizace může být oceněna certifikáty ISO, když provádí výběr a 

hodnocení dodavatelů. Význam výběru a hodnocení dodavatelů spočívá ve vytvoření si 

podmínek pro zabezpečení kvalitních subdodávek od dodavatelů, kteří jsou schopni 

dlouhodobě plnit celkové požadavky odběratele. [1] 

 

 Celkovými požadavky odběratele jsou míněny [1]:  

 požadavky na vlastní dodávané produkty; 

 požadavky na procesy a systémy managementu u dodavatelů; 

 požadavky na další služby a činnosti spojené s dodávkami.  

 

Procesy výběru a hodnocení dodavatelů také napomáhají poznat, zda potenciální 

dodavatel, bude schopen přispívat k naplňování politiky a strategie odběratelské 

organizace. Rovněž posilují efektivní spolupráci mezi partnery a snižují náklady jak 

odběratele, tak dodavatele. [1] 

V kapitole 2.4. bylo řečeno, že tvorba vztahů s dodavateli by neměla být záležitostí 

pouze útvaru nákup, proto i výběr vhodných dodavatelů a jejich hodnocení by mělo být  

prováděno týmem lidí odběratelské organizace [5]. Také je třeba si uvědomit, že aktivity 

spojené s volbou a hodnocením dodavatelů nejsou jednorázové, jak by se mohlo na první 

pohled zdát, ale jsou prováděny neustále. [1] 

 Nepřetržitost procesů výběru a hodnocení dodavatelů je znázorněno na obr. 2. 
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Obr. 2 Nepřetržitost procesů výběru a hodnocení dodavatelů [1] 

 

 

Neexistují žádná přesně stanovená pravidla, podle kterých se má odběratelská 

organizace řídit, aby vybrala nejvhodnějšího dodavatele. Někteří odběratelé mohou mít 

pouze pár rozhodujících kritérií a jiní si mohou nastavit klidně třicet kritérií, podle kterých 

vyberou nejlepšího dodavatele. Vše záleží na prioritách a strategii podniku. Obecně 

můžeme postup výběru a hodnocení dodavatelů popsat vývojovým diagramem viz. obr. 3. 
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Obr. 3 Obecný postup výběru a hodnocení dodavatelů [4] 
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Nyní si jednotlivé kroky výběru a hodnocení dodavatelů popíšeme: 

 

2.5.1. Předběžné hodnocení dodavatelů 

 

 Úkolem odběratelské organizace je, ze široké škály dodavatelů vybrat ty, kteří splňují 

požadavky odběratele. Toto hodnocení probíhá např. na základě posouzení pilotních 

vzorků, analýze referencí jiných odběratelů, přezkoumání záznamu o vyzrálosti 

systému managementu dodavatele apod.. [1] 

 

 

2.5.2. Hodnocení potenciální způsobilosti dodavatelů 

 

 U vybraných dodavatelů z předchozího kola se nyní provede hodnocení jejich 

potenciální způsobilosti. To znamená, co nejlépe odhalit budoucí a dlouhodobou 

způsobilost dodavatelů plnit požadavky odběratele. Nejčastějším způsobem tohoto 

hodnocení bývá vykonávání auditu systému managementu u potenciálního dodavatele. 

Díky auditu se získají potřebné důkazy a informace, podle kterých pak auditoři 

konstatují, že dodavatel splnil nebo nesplnil požadavky, které jsou definovány tzv. 

kritérii auditu. Kritéria auditu je soubor požadavků stanovený buď odběratelem nebo 

normami např. ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 14001. [1] 

 

 

2.5.3. Hodnocení potenciálních dodavatelů dle dalších kritérií 

 

 Hodnocení dle dalších kritérií je zcela individuální. Jelikož stav systému 

managementu jakosti nemusí být a většinou ani není jediným kritériem pro výběr 

dodavatele. Odběratelská organizace si může definovat jakékoliv další kritéria, které 

budou vyhovovat a budou v souladu se strategií podniku. Jedná se např. o tyto kritéria 

[1] [10] [11]:  

 úplné náklady nákupu; 

 komunikace s dodavatelem; 

 plnění termínu objednávek; 

 rozsah neshod v dodávkách; 

 vzdálenost dodavatele; 
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 platební podmínky; 

 balení a ochrana produktů; 

 pozitivní reference; 

 finanční situace firmy; 

 schopnost a ochota přizpůsobit se potřebám odběratele; 

 inovační technické schopnosti atd. 

 

Pokud si tedy odběratel vybere více než jedno hodnotící kritérium, je možné využít 

např. těchto nástrojů pro rozhodnutí, který z dodavatelů je nejideálnější: 

 analýza hlavních komponent; 

 stanovení vzdálenosti mezi vícerozměrnými proměnnými; 

 plošný diagram (glyf). 

 

Všechny tyto nástroje jsou založeny na porovnání, která z variant (dodavatelů) se 

nejvíce blíží optimální hodnotě, kterou si stanovil odběratel. U stanovení vzdálenosti 

mezi vícerozměrnými proměnnými lze ke každému kritériu přiřadit váhu důležitosti a 

počítat tak s přepočtenými hodnotami. [12] 

 

 

2.5.4. Komunikace s dodavatelem 

 

 Jestliže je určeno, který z dodavatelů bude maximálně plnit požadavky odběratele, je 

na řadě poslední činnost a to komunikace a vyjednávání s dodavatelem. Nejdříve 

samozřejmě seznámíme dodavatele s výsledkem výběrového řízení a popř. s tím 

související návrhy na zvýšení výkonnosti procesů. Dále se definují všechny 

požadavky na budoucí dodávky a vypracuje se návrh objednávky. Může se vyjednávat 

například o podmínkách vyřizování reklamací, sankcích za nedodání subdodávek, 

množstevních bonusech atd. Nastaví se podmínky, pravidla, odpovědnosti a 

pravomoce pro obě strany. Důležité je, aby koncepce smlouvy nezvýhodňovala pouze 

jednoho z partnerů, ale aby byla přijatelná pro oba partnery. [1] [10] [13] 
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2.6. Společné plánování - technická pomoc dodavatelům 

 

Pokud jsem slíbila, že popíši všechny kroky, které se objevují v rámcovém postupu 

výběru a hodnocení dodavatelů, nesmím zapomenout ani na „společné plánování – 

technická pomoc dodavateli“. Pod pojmem technická pomoc rozumíme jakékoliv aktivity 

odběratele, které provádí na své vlastní náklady s cílem najít východisko určitého 

problému nebo slabé místo u dodavatele. Existuje řada činností např. zapůjčení měřící 

techniky, konzultační činnost, spoluúčast na projektech zlepšování a další, kterými dává 

odběratel najevo nejen svou pozornost vůči dalšímu rozvoji svých dodavatelů, ale 

dodavatel se stává skutečným partnerem odběratele. [1] [10] 

Nejen technická pomoc, ale i společné plánování s dodavateli významně prohlubuje 

vzájemné vztahy partnerství. Společným plánováním rozumíme týmové činnosti obou 

obchodních partnerů, jež vedou k optimalizaci procesů managementu partnerství 

s dodavateli. Obecně můžeme tvrdit, že čím intenzivnější jsou vztahy s dodavateli, tím 

efektivnější jsou aktivity společného plánování. [1] [10] 

 

Společné plánování se realizuje ve čtyřech oblastech [1]: 

 společné plánování jakosti dodávek; 

 ekonomické plánování; 

 procesně orientované plánování; 

 plánování manažerských aktivit.  
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2.7. Hodnocení výkonnosti dodavatelů 

 

Opakované hodnocení výkonnosti dodavatelů je odlišné od hodnocení dodavatelů, 

popsané v kapitole 2.5. Hodnocení výkonnosti se provádí u dodavatelů, se kterými již 

nějakou dobu spolupracujeme. To znamená, že ve fázi výběru a hodnocení dodavatelů 

(kapitola 2.5.) jsme si vybrali ty dodavatele, kteří mají předpoklady splňovat námi 

požadované požadavky. A nyní provádíme hodnocení jejich výkonnosti, tedy zjišťujeme, 

zda je dodavatel stále schopen plnit požadavky nebo zda došlo k nějakým změnám.  

Hodnocení opakované výkonnosti dodavatelů je v zájmu nejen samotné organizace, 

ale jak již bylo zmíněno, je definováno i normami ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 

9004. Hodnocení výkonnosti je důležité z hlediska rozhodnutí, zda se bude ve spolupráci 

pokračovat, úpravě či úplném zrušení pracovního kontraktu. Většinou se hodnotí podle 

kritérií, které byly zvoleny ve fázi výběru. [1] 

 

Účelem hodnocení výkonnosti dodavatelů je [1]: 

 poskytnout dodavateli údaje o jeho momentální schopnosti plnit požadavky 

odběratele;  

 zároveň tyto informace mohou sloužit jako podklady pro odhalení slabých míst 

dodavatele a vytvoření příležitostí pro zlepšování dodavatelů; 

 sledování vývoje výkonnosti dodavatelů; 

 pokud máme vhodně vytvořenou metodiku a řádně zaznamenáváme všechny výsledky 

a údaje o hodnocení výkonnosti, předcházíme tím unáhlenému rozhodnutí o ukončení 

spolupráce s dodavatelem v případě jeho náhodného selhání apod..  

 

Překážky měření výkonnosti [1] [14]: 

 Podle normy ČSN EN ISO 9001 nemusí být postupy hodnocení výkonnosti dodavatelů 

dokumentovány. Hodnocení pak provádí určitý zaměstnanec na základě svých 

zkušeností a nepsaných postupů. Toto hodnocení však není objektivní a může způsobit 

problémy, např. když daný zaměstnanec nemůže hodnocení provést a jeho zástupce 

bude na pochybách jak správně postupovat. Metodika hodnocení výkonnosti dodavatelů 

by proto měla být vždy součástí oficiálních dokumentovaných postupů v odběratelské 

organizaci.  
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 V organizacích se udržují někdy i velmi rozsáhlé, ale nepotřebné informace o 

hodnocení, které se využívaly v minulosti. Proto by se měly vymazat nebo zálohovat na 

místech, kde k nim bude možný pouze registrovaný přístup.  

 Někteří manažeři vyžadují rychlé zpracování a prezentování informací o aktuální 

výkonnosti dodavatelů. Tímto přehnaným tlakem mohou být výsledky často zkreslené a 

nepřesné.  

 Často bývají preferováni určití dodavatelé a i přes sníženou výkonnost těchto 

dodavatelů nejsme schopni rychlého a razantního jednání. 

 Nejen zaměstnanci nákupu, ale i dalších útvarů, se setkávají s problémy neplnění 

požadavků na dodávky. Protože však neexistuje žádné systematické předávání 

informací, cenné informace se ztrácejí. Proto by měla být komunikace mezi 

jednotlivými útvary samozřejmostí. 

 Špatně zvolené období sběru a zpracování dat (např. 1x ročně). U některých dodavatelů 

to stačit může, ale u těch kteří dodávají každý měsíc nebo dokonce každý týden, by 

hodnocení mělo být prováděno častěji. Výsledky musí vypovídat o momentální situaci 

dodavatele.  

 Nedostatek podpory vrcholového vedení a nepochopení smyslu hodnocení dodavatelů.  

 

Po prostudování několika literatur, jsem zjistila, že metodik jak hodnotit dodavatele 

existuje celá řada. Různé metodiky můžete např. najít v knize J. Nenadála Management 

partnerství s dodavateli [1], J. Nenadála a kol. Moderní management jakosti [10], R. 

Perrotin Jak nakupovat se ziskem [15], G. Tomek Nákupní marketing [16].  

Cílem všech je získat takové informace, se kterými budeme schopni dále pracovat a 

budou odpovídat potřebám organizace.  

Nechci se nyní věnovat popisu metodik a systémů hodnocení dodavatelů, které jsou 

vysvětleny a popsány v mnoha jiných publikacích, protože mi to přijde zbytečné. 

Užitečnější bude, když popíšu konkrétní případ, na kterém jsem pracovala ve firmě 

Borcad. Mým úkolem bylo vytvořit nový proces pro hodnocení výkonnosti dodavatelů. 
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3. Analýza současného stavu hodnocení dodavatelů ve společnosti 

Borcad 

 

3.1. Charakteristika organizace 

 

Společnost Borcad byla založena roku 1990 současným majitelem a jednatelem  

Ing. Ivanem Borutou. V době svého založení firma sloužila jako konstrukčně-vývojové 

studio. Zájem o kvalitní služby firmy velmi rychle rostl a jelikož se objevovaly i 

požadavky na výrobu, byla zahájena výroba. Zpočátku se jednalo především o výrobu 

operačních stolů, gynekologických křesel, porodních postelí nebo veterinárních stolů. [17] 

V roce 1997 se firma se zaměstnanci přestěhovala do nové výrobní haly ve 

Fryčovicích, kde začala vyvíjet a vyrábět nové komponenty pro železniční kolejová 

vozidla. Jednalo se zejména o dodávky sedadel vagónů. [17] 

Firma se dále rozvíjela, byly přistavěny nové výrobní haly, byla rozšířena správní budova 

a celková kapacita se zvýšila o 100%. [17] 

Nyní má společnost přibližně 150 zaměstnanců, vyváží do 42 zemí světa a díky 

jedinečnému designu a originálním konstrukčním řešením patří k nejinovativnějším 

firmám v oboru. 

V oblasti kolejové techniky Borcad nabízí veškerý sortiment pro interiéry osobních 

vlaků. Sedadla z Borcadu jsou např. ve vlacích Pendolino nebo Leo Express. [17] 

Co se týče zdravotní techniky, zde se Borcad zaměřuje na vývoj, konstrukci a výrobu 

porodních postelí, gynekologických, transportních a dialyzačních křesel. [17] 
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3.2. Analýza současného systému hodnocení výkonnosti dodavatelů ve společnosti 

Borcad 

 

Na úvod bych ráda zmínila, že společnost Borcad má řízení dodavatelsko-

odběratelských vztahů součástí celopodnikové strategie. Jako důkaz zde mohu citovat 

jeden z bodů strategických cílů společnosti, který zní následovně:  

 

„2. Dodavatel 

Zkvalitnění dodávek zavedením řízení dodavatelů a komplexním zapojením dodavatelů 

do vývoje nových produktů“ [18].  

 

 Ve firmě Borcad je zaveden systém hodnocení výkonnosti dodavatelů. Stávající 

hodnocení je popsáno v kartě makroprocesů (M 0709) a v příručce kvality. Hodnocení 

výkonnosti dodavatelů je prováděno dvěma způsoby. První způsob je hodnocení pomocí 

nastavené metodiky a druhý způsob je hodnocení pomocí auditu u dodavatelů firmy 

Borcad. 

 

Analýzou současného systému hodnocení dodavatelů bylo zjištěno: 

 

1. Hodnocení výkonnosti dodavatelů podle metodiky provádí pouze zaměstnanci 

 procesu nákup. Tudíž jednou z nevýhod zavedeného systému hodnocení je, že nejsou 

zohledněny zkušenosti jiných zaměstnanců či lidí z firmy Borcad, kteří přichází 

s dodavateli do kontaktu.  

 

2. Hodnocení probíhá 1x ročně, což u některých dodavatelů nemusí být dostačující. Proto 

by mělo být definováno, v jakém časovém intervalu se bude hodnocení provádět např. 1x 

měsíčně, 1x kvartálně nebo 1x ročně.  

 

 

3. Ve firmě je používána klasifikační stupnice pro vyhodnocení výkonnosti dodavatelů se 

stupni A, B, C. Tato stupnice vyhodnocení je příliš „hrubá“ a nepřesná.  



17 

 

4. Dalším nedořešeným problémem se zdá být bodování jednotlivých kritérií. Bodovací 

stupnice je nastavena v intervalu <1; 2; 3; 4; 5>, přičemž není definováno v jakém případě 

se mají jednotlivé body použít. 

 

5. Také nejsou definována opatření pro jednotlivé skupiny A, B, C a není popsáno, jak 

přistupovat k dodavatelům klíčových technologií.  

 

 

Z výše uvedených důvodů mohu tvrdit, že metodika hodnocení výkonnosti dodavatelů 

není efektivní.  

  

Hodnocení výkonnosti dle stávajícího systému je prováděno z hlediska osmi kritérií, 

těmi jsou: 

 termín dodávek; 

 kvalita dodavatele; 

 cenová nabídka; 

 spolupráce na vývoji; 

 vystupování a přístup kontaktních osob; 

 přístup při řešení „hořáků“; 

 zabezpečení technologie; 

 potvrzování objednávek. 

 

Druhým způsobem, jak si firma Borcad ověřuje výkonnost svých dodavatelů, je 

hodnocení pomocí auditu. Hodnocení auditem je zcela individuální, neboť záleží jak často 

se u jednotlivých dodavatelů provádí. U některých je to například 1x za tři roky, v tomto 

případě se však jedná o zjišťování dlouhodobé výkonnosti dodavatele. V jiných případech 

může jít i o audit 5x ročně. 

Tyto audity jsou prováděny podle metodiky M 1306 – Řízení kvality dodavatelů a 

partnerství s dodavateli. Při auditech se posuzují i jiné kritéria, než je tomu v případě 

hodnocení výkonnosti dle metodiky. Hodnotí se např. celková historie firmy, strojní 

vybavení a technologie, stáří strojů, ekonomické výsledky předchozích účtovacích období 

(s tím souvisí výhledy do budoucna), základní ekonomické ukazatele (pohledávky, cash 

flow, úvěrové zatížení…), audity 2. a 3. stranou. Nad rámec auditu podle ČSN EN ISO 
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9001 se pak hodnotí např. inovace podniku, spolehlivost, robustnost výrobků, nastavení 

bezpečnostních opatření pro výrobky Borcadu, řízení změn atd.  

Provádění auditů se osvědčilo, neboť došlo ve většině případech k výraznému snížení 

výroby neshodných jednotek a celkově došlo ke zlepšení posuzovaných kritérií. 

Hodnocení výkonnosti dodavatelů pomocí auditu, by však nemělo být jedinou účinnou 

a efektivní metodou, proto je potřeba zlepšit a zefektivnit stávající systém hodnocení 

výkonnosti dodavatelů podle metodiky.  

 

4. Návrh procesu pro hodnocení dodavatelů 

 

 

Připoměňme si ještě jednou slabé stránky stávajícího systému hodnocení výkonnosti 

dodavatelů: 

1. hodnocení je založeno na zkušenostech jednoho člověka; 

2. nedostačující perioda hodnocení; 

3. „hrubost“ hodnotící stupnice; 

4. není specifikována bodová stupnice; 

5. nejsou definována opatření pro jednotlivé stupně. 

Po seznámení se se stávajícím procesem hodnocení dodavatelů a slabými místy, 

nastala práce na nové metodice. Ta probíhala v následujících krocích. 

 

4.1. Definice kritérií 

 

Prvním krokem, který vedl k návrhu procesu hodnocení dodavatelů, bylo vymezení 

kritérií, jež jsou pro firmu důležitým faktorem při hodnocení. Při návrhu kritérií nás 

inspirovala např. publikace J. Nenadála Management partnerství s dodavateli [1] nebo 

Moderní řízení nákupu podniku od J. Tomka a J. Hofmana [13]. Dalším podnětem byly 

kritéria, které firma v minulosti už využívala. Tato tvorba kritérií probíhala formou 

brainstormingu, kdy jsem já ve spolupráci s ředitelem kvality firmy Borcad Danielem 

Kudláčkem navrhovali všechny možné varianty kritérií a sepisovali je na velký arch 

papíru. 
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 Tab. 2 Přehled kritérií a definic 

Kritérium Definice 

Kvalita dodávek  Počet neshodných dílů (v %). 

Reklamace u zákazníka Reklamace zákazníka firmy Borcad způsobená 

dodavatelem Borcadu. 

Úroveň managementu kvality Zda je dodavatel oceněn certifikáty ISO, VDA 

Kontrola na vstupu V jakém rozsahu je prováděna kontrola na vstupu. 

Zajištění zkoušek a certifikátů Zda dodavatel dodává dokumenty potřebné ke každé 

dodávce. 

Hodnocení dodavatelů u auditu 2. 

stranou 

Audit provedený u dodavatele firmou Borcad. 

Plnění termínu dodávek Zpoždění dodávky (v %) 

Přeprava dodávek Kdo zajišťuje přepravu zda dodavatel či Borcad. 

Správné množství Počet dodaných kusů (v %) 

Správnost značení Způsob identifikace dodávek 

Balení a ochrana produktů Způsob balení produktů či dodávek. 

Mimořádné jízdy Zda je dodavatel schopen zajistit mimořádné  

jízdy, pokud dojde k náhlým změnám. 

Komunikace s dodavatelem Oboustraná schopnost komunikace s dodavatelem. 

Osobní či neosobní komunikace. 

Stav techniky Stav technického vybavení dodavatele. 

Platební podmínky Splatnost faktur či nákup materiálu pro dodavatele. 

Správnost dokladů Správné vyplnění faktur či dodacích listů. 

Schopnost zajistit dodávky 

složitějších podsestav 

Schopnost dodavatele dodávat složitější díly – spojeno 

se zapojením do sítě dodavatelů. 

Provádění změn Zda dodavatel provedl autorizovanou či 

neautorizovanou změnu. 

Zapojení do sítě dodavatelů Schopnost spolupráce dodavatele s ostatními 

dodavateli. 

Optimalizace cen Aktivita dodavatele nabízet cenově optimální 

podmínky. 

Inovace Schopnost dodavatele zapojit se do vývoje. 
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Oponentura vývoje Vyjádření dodavatele jako odborníka na technologický 

návrh. 

Účast na jednání Jak často se dodavatel zúčastňuje na jednáních. 

 

 

4.2. Zařazení kritérií do skupin (útvarů) 

 

Poté jsme si vytvořili skupiny: KVALITA, LOGISTIKA, NÁKUP a VÝVOJ a 

následně roztřídili kritéria do jednotlivých skupin. Třídění jsme prováděli dle citu a 

logiky. Některá  kritéria inklinují k několika skupinám, proto jsme je přiřadili do více 

skupin. 

 

4.3. Specifikace kritérií 

 

Po zařazení kritérií do skupin následovalo upřesnění jednotlivých kritérií. 

 

Tab. 3 Rozčlenění kritérií  

Kvalita dodávek - počet 

neshodných dílů   

0% 

 0,99%-1% 

1,99%-2% 

Reklamace u zákazníka  

žádná 

1-3 reklamace 

>3 

Úroveň managementu kvality  

ISO 9001 

VDA 6.3  

žádná 

Kontrola na vstupu  

s kontrolou 

s přísnou kontrolou 

bez kontroly 

Zajištění zkoušek a certifikátů  

nedodává  

dodává dokumenty na výzvu 

dodává dokumenty automaticky dle TDP 

Hodnocení dodavatelů  

u auditu 2. stranou   

vyhovující 

vyhovující s podmínkou 

nevyhovující 
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Plnění termínu dodávek   

100% (bez zpoždění) 

99% - 97% 

96% - 92% 

91% - 85% 

zastavení linky( <85%) 

Přeprava dodávek   

zajišťuje Borcad 

zajišťuje dodavatel 

Správné množství 

101% a víc 

100% 

99% - 97% 

96% - 92% 

91% - 85% 

zastavení linky( <85%) 

Správnost značení  

čárové kódy dle požadavků Borcadu 

standartní identifikace 

neshodná identifikace značení na vstupu 

Balení a ochrana produktů   

po krabičce 

zajišťuje Borcad 

neřízené balení 

Mimořádné jízdy   

žádné 

speciální jízda dodavatele do Borcadu 

speciální jízda Borcadu k dodavateli 

Komunikace s dodavatelem  

aktivní   

na vyžádání  

málo komunikuje  

Stav techniky   

technická špička  

standart  

Platební podmínky   

nákup materiálu pro dodavatele 

splatnost faktury 

  

  

30-50 dní  

60 dní 

Správnost dokladů (faktura, dodací 

list)   

0 chybných   

1 - 5 chybný 

>5 chybných  
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Schopnost zajistit dodávky 

složitějších podsestav   

velmi složité  

složité  

jednoduché  

žádné  

Provádění změn  

autorizovaná změna 

neautorizovaná změna 

Zapojení do sítě dodavatelů   

pracuje  

chystá se  

není ochoten  

Optimalizace cen (aktivita)   

aktivní  

na požádání Borcadu 

nízká aktivita 

skoro vůbec  

vůbec 

Inovace (zapojení do vývoje) 

aktivní 

málo aktivní 

pasivní 

Oponentura vývoje 

aktivní 

pasivní 

Účast na jednání 

méně než za rok 

1 x půl roku 

1 x 2 měsíce 
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4.4. Bodování 

 

Když byly rozpracovány a specifikovány veškeré kritéria, následovalo jejich 

obodování. Bodovací škála je nastavena v hodnotách -20; -10; -5; 0; 5; 10; 15; 20. 

Přičemž ne u každého kritéria je využita celá bodovací stupnice. Záleží na kolik dílčích 

částí je dané kritérium specifikováno, jak je uvedeno v předchozí kapitole 2.3. To 

znamená, pokud je např. kritérium „Správné množství“ rozpracováno na dílce  

           100% 

            99% - 97% 

            101% a víc 

            96% - 92% 

            91% - 85% 

            <85% (zastavení linky), 

pak je využito hodnotících bodů 10; 5; 0; -10; -20. Zde není využit nejvyšší počet bodů, 

neboť ten je přiřazen pouze ve výjimečných případech.  

Dvacet kladných bodů náleží jen jednomu kritériu a tím je „Počet neshodných dílů“ 

konkrétně 0%. Ze všech hledisek je totiž tím nejváženějším.  

Naopak záporných dvacet bodů je uděleno těm dílčím kritériím, které mohou mít až 

katastrofální následky.  

 

Katastrofálními následky rozumíme:  

1. Finanční ztráty – ty mohou nastat jak u Borcadu, tak u konečného zákazníka. 

2. Majetkové ztráty – mohou být způsobeny u konečného zákazníka. 

3. Následky na zdraví – mohou být způsobeny u konečného zákazníka. Jsou 

nejhorším možným následkem. 

 

Jedná se o kritéria: „Reklamace u zákazníka“     >3 reklamace 

         „Zajištění zkoušek a certifikátů“        nedodává 

                   „Hodnocení dodavatelů u auditu 2. stranou“     nevyhovující 

                   „Plnění termínu dodávek“        <85% (zastavení linky) 

          „Správné množství“       <85% (zastavení linky) 

                  „Provádění změn“       neautorizovaná změna. 
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Bodování jsme prováděli také podle citu a závažnosti. V excelu jsem vytvořila tabulky 

s nastavenými kritérii a bodovým hodnocením viz. příloha č. 1, 2, 3, 4. Takto připravené 

tabulky jsme společně s Danielem Kudláčkem upravovali. Bodové hodnocení bylo 

částečně pozměněno a  některá kritéria byla vyloučena či spojena v jedno kritérium.  

 

4.5. Určení váhy skupin 

 

Po úpravách bodového hodnocení následovalo určení vah jednotlivým skupinám: 

KVALITA, LOGISTIKA, NÁKUP a VÝVOJ. Váhy jsme přiřadili podle toho, jak velký 

dopad má nedodržení jednotlivých skupin kritérií, na přerušení výroby, zastavení linky či 

způsobení dalších ztrát. Z toho vyplývá, že největší význam má útvar KVALITA a 

LOGISTIKA, jejichž nejdůležitější kritéria jsou následující: 

− počet neshodných dílů,  

− kontrola na vstupu,  

− zajištění zkoušek a certifikátů,  

− plnění termínu dodávek,  

− správné množství,  

− správnost značení,  

− balení a ochrana produktů.  

 

Druhým důležitým útvarem bude NÁKUP, který obsahuje tyto kritéria: 

− komunikace s dodavatele, 

− platební podmínky, 

− správnost dokladů, 

− provádění změn, 

− stav techniky, 

− schopnost zajistit dodávky složitějších podsestav, 

− zapojení do sítě dodavatelů, 

− optimalizace cen. 

Nelze říct, že kritéria útvaru NÁKUP jsou méně podstatné než u útvaru KVALITA či 

LOGISTIKA, některé jsou dokonce více důležitější, avšak budeme-li je brát jako celek, 

nemusí způsobit takové ztráty jako kritéria KVALITY a LOGISTIKY. Útvar NÁKUP je 

také velice důležitý z hlediska vytváření vztahů s dodavatelem. 
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I útvar VÝVOJ je pro firmu Borcad důležitý, hlavně z hlediska vytváření nových 

projektů. Co se týče začlenění tohoto útvaru do nového procesu hodnocení výkonnosti, je 

pak jeho význam oceněn váhou 10%. Kritéra jsou následující: 

− inovace (zapojení do vývoje), 

− oponentura vývoje, 

− účast na jednání. 

 

KVALITA a LOGISTIKA budou mít tedy stejnou váhu a to 35%. Skupina NÁKUP 20% 

a VÝVOJ 10%.  

 

4.6. Určení periody hodnocení 

 

Jak již bylo zmíněno, jednou z neefektivit stávajícího procesu hodnocení dodavatelů 

firmy Borcad je jednorázové hodnocení 1x ročně. Proto bylo třeba stanovit, jak často se 

budou jednotlivá kritéria hodnotit, zda 1x měsíčně, 1x kvartálně či 1x ročně. Tyto časové 

údaje  můžete vidět v tab. 4.  
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Tab. 4 Nastavení pravidelnosti hodnocení  

LOGISTIKA Plnění termínu dodávek Měsíčně 

Správné množství 

Mimořádné jízdy 

Správnost značení Kvartálně 

Balení a ochrana produktů 

Přeprava dodávek Ročně 

NÁKUP Správnost dokladů (faktura, dodací list) Kvartálně 

Provádění změn 

Optimalizace cen (aktivita)   Ročně 

Komunikace s dodavatelem 

Stav techniky 

Schopnost zajistit dodávky složitějších 

podsestav 

Zapojení do sítě dodavatelů 

Platební podmínky 

VÝVOJ Inovace (zapojení do vývoje) Ročně 

Oponentura vývoje 

Účast na jednání 

 

KVALITA Kvalita dodávek - počet neshodných dílů Kvartálně 

Reklamace u zákazníka 

Kontrola na vstupu 

Zajištění zkoušek a certifikátů 

Úroveň managementu kvality Ročně 

Hodnocení dodavatelů u auditu 2.stranou 
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4.7. Klasifikace dodavatelů dle jednotlivých útvarů 

 

Dalším krokem, ne však posledním, bylo vytvoření klasifikační stupnice pro každý 

útvar zvlášť. Tento úkol byl podle mého mínění tím nejobtížnějším, neboť nastavení 

hodnotící stupnice zásadním způsobem rozhoduje o zařazení dodavatele do celkové 

klasifikační stupnice. O celkové klasifikační stupnici bude řeč v kapitole 4.8. 

Na obr. 4 – obr. 7 lépe popíšu, jak bude probíhat klasifikace dodavatelů. 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Klasifikační stupnice útvaru kvalita 

 

 

 

 

Obr. 5 Klasifikační stupnice útvaru logistika 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Klasifikační stupnice útvaru nákup 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Klasifikační stupnice útvaru vývoj 
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Pro hodnocení dodavatelů podle jednotlivých útvarů bude použita hodnotící stupnice 

se třemi stupni A, B, C. Hodnotí se zvlášť určené období tedy kvartál, rok nebo u útvaru 

LOGISTIKA měsíc. Pro útvar VÝVOJ je to pouze jedno hodnotící období.  

Dále se vypočítá celkové hodnocení pro každý útvar a to podle vah, jež jsou přiřazeny 

každému období, jak lze vidět na obrázcích 4, 5, 6. Např. pro útvar KVALITA se celkové 

hodnocení provede takto: (kvartální počet bodů * 0,7) +(roční počet bodů * 0,3). 

 Nyní už jen zbývá zařadit do správného intervalu a zjistíme, do jakého klasifikačního 

stupně daný dodavatel patří. 

Pro takto nastavenou klasifikační stupnici není definováno žádné opatření pro 

jednotlivé stupně. Slouží pouze pro orientaci. 

 

4.8. Nastavení klasifikační stupnice pro celkové hodnocení 

 

Klasifikační stupnice pro celkové hodnocení dodavatelů je rozdělena do pěti stupňů, 

jak můžeme vidět na obr. 8. Přičemž je tímto odstraněna další z neúčinností stávajícího 

systému hodnocení dodavatelů. Také je každý stupeň doplněn o verbální vyjádření, což 

nám však neposkytuje informace potřebné pro další jednání vůči takto ohodnoceným 

dodavatelům. Obecné informace, jak se chovat k dodavatelům zařazených do jednotlivých 

stupňů, nám poskytne tab. 5 v následující kapitole a konkrétní opatření budou definována 

v kapitole 5.2 Stanovení konkrétních opatření. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Klasifikační stupnice celkového hodnocení 
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4.9. Stanovení opatření obecně 

 

V tab. 5 je určeno, co dělat nebo jak se chovat k dodavatelům přiřazených do 

jednotlivých stupňů. 

 

Tab. 5 Opatření pro jednotlivé úrovně dodavatelů 

A Výjimečný dodavatel 
Nejsou nutné žádné změny, prohlubovat vztahy s 

tímto dodavatelem. 

AB Velmi dobrý dodavatel 
Zjistit “malé” nedostatky a snažit se o zvýšení 

úrovně tohoto dodavatele. 

B Dobrý dodavatel Zjistit nedostatky a snažit se o zlepšení. 

BC 

 

Dodavatel na hranici 

přijatelnosti 

Zjistit zda se jedná o klíčového dodavatele a zda je 

takto hodnocen opakovaně nebo jen jednorázově. 

Jestliže je takto hodnocen opakovaně a nejedná se 

o klíčového dodavatele, pak je vhodné hledat 

jiného dodavatele. 

C Dodavatel nepřijatelný Pokud možno uvažovat o výměně. 

 

 Jestliže přistupujeme ke svým dodavatelům jako k partnerům a vyvíjíme s každým 

určitý vztah, pak je nutné ke každému přistupovat individuálně.  

S tím souvisí i určení konkrétních opatření pro zvýšení úrovně výkonnosti dodavatelů. 

Tedy opatřeních vedoucí k posunutí se v žebříčku klasifikační stupnice celkového 

hodnocení směrem nahoru. Tyto konkrétní opatření mohou být specifikovány v 

dokumentu, který je i s dalšími informacemi odesílán dodavateli. Vyplněný dokument je 

zaslán dodavateli po ukončení hodnocení. Návrh takového dokumentu můžete shlédnout 

na obr. 9.  
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Obr. 9 Návrh dokumentu pro zlepšení výkonnosti dodavatele 
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5. Ověření návrhu v praxi 

 

5.1. Ověření návrhu dle klíčových dodavatelů 

 

Vytvořené tabulky v Excelu, viz. příloha č. 1 – příloha č. 9, jsou podkladem pro 

ověření, zda takto navržený systém hodnocení výkonnosti dodavatelů bude fungovat. Pro 

porovnání stávajícího a nově navrženého systému, byli vybráni klíčoví dodavatelé firmy 

Borcad. Já jsem si pro ukázku vybrala prvních šest klíčových dodavatelů, a těmi jsou: 

 

A – kovovýroba, pálení laserem, děrování 

B – zpracování plechů, kovových profilů a trubek 

C – tváření plastů 

D – plastové komponenty 

E – řezání laserem, děrování, stříhání a ohýbání plechů 

F - slévárenství 

 

Tab. 6 Výsledek hodnocení dodavatelů stávajícím systémem a nově navrženým 

Název dodavatele Stávající hodnocení Nově navržená metodika 

A A B 

B A BC 

C A AB 

D A C 

E B B 

F A B 

 

V tab. 6 je vidět, jak navržená metodika rozlišuje mezi „lepšími“ a „horšími“ 

dodavateli. Lze jednoznačně určit, kdo je z těchto šesti dodavatelů nejvýkonnější a kdo 

nejméně výkonný. Také je zajištěna objektivita hodnocení, protože každý útvar hodnotí 

své kritéria, podle svých vlastních zkušeností. 



32 

 

5.2. Stanovení konkrétních opatření  

 

Tab. 7 Stanovení konkrétních opatření 

A Místo opatření spíše motivace. Získání ocenění (za kvalitu, skokan roku, 

nejlepší odavatel pracující v síti dodavatelů..) – ročně. 

A

B 

Motivace, účast na setkáních při předávání cen, účast na jednáních v rámci 

dodavatelské sítě – zlepšení efektivity výroby. Zjistit slabá místa procesů. 

B Opatření formou prevence (preventivní nástroje – FMEA, PPAP), 

motivace, účast na setkání dodavatelů. Audity výrobkové a systémové, 

audity speciálních procesů, FAI, 8D report. 

B

C 

FAI, 8D report, audity. 

C Audity, FAI, kontroly postupů.. 

 

 

 

5.2.1. Navržená opatření pro dodavatele ohodnocené podle nové metodiky: 

 

 

Dodavatel B (hodnocení BC) 

− 8D report 

 

 

Dodavatel D  - klíčový dodavatel, speciální materiál (hodnocení C) 

− poslat hodnocení 

− FAI 

− kontrola postupů 

− kontrola OTK 

− audit výrobkový, audit speciálního procesu – lepení 

 

 

Dodavatel E (hodnocení B) 

− FAI  
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− svářecí dozor 

−  kontrola OTK 

 

 

Dodavatel F (hodnocení B) 

− audity 2. stranou, výrobkové audity, audity speciálních procesů 

− schválení technologických a kontrolních potupů 
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6. Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo nastavit nový proces hodnocení výkonnosti dodavatelů, 

který bude schopen komplexněji a efektivněji popsat aktuální stav (výkonnost) dodavatele.  

Podle mého názoru tohoto cílového stavu bylo dosaženo.  

 

1. Nově nastavený proces pracuje s daty, které nejsou pouhým odhadem jednoho či dvou 

lidí, jak tomu bylo u stávajícícho procesu, nýbrž s daty, která jsou ve většině případů 

odrazem skutečnosti. Každý zástupce jednotlivého útvaru, který vyplňuje svou část 

hodnotícího systému, má k dispozici veškeré informace a znalosti k pravdivému a 

zodpovědnému hodnocení dodavatelů. 

 70% hodnocení je opřeno o reálná data, která jsou uvedena v informačních systémech 

(např. kvalita dodávek, termíny dodávek, reklamace, správnost množství dodávek, platební 

podmínky, správnost dokladů…). Ostatních 30%  kritérií musí odpovědná osoba doplnit 

dle svých zkušeností co nejzodpovědněji. 

 

2. Bylo specifikováno, v jakých časových intervalech se budou jednotlivá kritéria 

hodnotit (ročně, kvartálně, měsíčně). Tím jsme odstranili další ze slabých míst původního 

systému hodnocení výkonnosti dodavatelů. 

 

3. Hodnotící stupnice byla rozšířena oproti původnímu systému o dva stupně. Nyní 

dodavatele můžeme zařadit do jednoho z pěti stupňů, což nám umožní lépe rozpoznat 

rozdíly mezi jednotlivými dodavateli. 

 

4. U nově nastaveného procesu byly také specifikovány opatření či motivace, které 

budou aplikovány po zařazení dodavatele do určité skupiny (A, AB, B, BC, C).  

 

5. Další výhodou nově navrženého systému je přesné určení slabých míst dodavatele. 

Zjistíme, u kterého z útvarů je potřeba navrhnout opatření či zvolit vhodný nástroj a určit 

zodpovědnou osobu. 

 

Systém hodnocení výkonnosti dodavatelů je vytvořen ve formátu tabulkového 

procesoru Excel viz. příloha č. 1 – příloha č. 9.  
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Takto vytvořený systém je pro prvotní potřeby firmy dostačující. Následně může být 

začleněn do databáze informačního systému. 
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12. Přílohy 

 

 

Příloha č. 1  Tabulka pro hodnocení dodavatelů co se týče kvality 

 

KVALITA - váha 35% 

Kvalita dodávek - počet neshodných dílů   

0% 20 

 0,99%-1% 10 

1,99%-2% 0 

Reklamace u zákazníka  

žádná 0 

1-3 reklamace -10 

>3 -20 

Úroveň managementu kvality  

ISO 9001 5 

VDA 6.3       5 

žádná 0 

Kontrola na vstupu 

s kontrolou 0 

s přísnou kontrolou -10 

bez kontroly 10 

Zajištění zkoušek a certifikátů  

nedodává     -20 

dodává dokumenty na výzvu   0 

dodává dokumenty automaticky dle TDP 10 

Hodnocení dodavatelů u auditu 2.stranou   

vyhovující 10 

vyhovující s podmínkou 0 

nevyhovující -20 

         

 

Klasifikace dodavatelů dle útvaru kvalita Kvartálně Ročně Celkové hodnocení   

A 17,5 - 28 3 - 4,5 21 - 33   

B 10,5 - 17 2,5 - 0 10 - 20   

C < 10,5 < 0 < 10   
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Příloha č. 2 Tabulka pro hodnocení dodavatelů co se týče logistiky 

 

LOGISTIKA - váha 35% 

Plnění termínu dodávek   

100% (bez zpoždění) 10 

99% - 97% 5 

96% - 92% 0 

91% - 85% -10  

 zastavení linky( <85%)  -20 

Přeprava dodávek   

zajišťuje Borcad     0 

zajišťuje dodavatel 5 

Správné množství   

101% a víc   0 

100% 10 

99% - 97% 5 

96% - 92%     0 

91% - 85%   -10 

zastavení linky( <85%)   -20 

Správnost značení  

čárové kódy dle požadavků Borcadu 10 

standartní identifikace 0 

neshodná identifikace značení na vstupu -10 

Balení a ochrana produktů   

po krabičce 10 

zajišťuje Borcad     0 

neřízené balení     -10 

Mimořádné jízdy   

žádné 5 

speciální jízda dodavatele do Borcadu 0 

speciální jízda Borcadu k dodavateli -10 

 

 

Klasifikace dodavatelů dle útvaru logistika Měsíčně Kvartálně Ročně Celkové hodnocení  

A 7 - 12,5 5 - 8 0,5 14 - 21  

B 0 - 6 0 - 4 0 6 - 13  

C < 0 < 0 _ < 6  
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Příloha č. 3  Tabulka pro hodnocení dodavatelů co se týče nákupu 

 

NÁKUP - váha 20% 

Komunikace s dodavatelem  

aktivní       10 

na vyžádání     0 

málo komunikuje     -5 

Stav techniky   

tech. špička     10 

standart       0 

Platební podmínky   

nákup materiálu pro dodavatele -5 

splatnost faktury 30-50 dní   0 

    60 dní   10 

Správnost dokladů (faktura, dodací 

list)   

0 chybných     5 

1 - 5 chybný     0 

>5 chybných     -5 

Schopnost zajistit dodávky složitějších 

podsestav   

velmi složité     15 

složité       10 

jednoduché     5 

žádné       0 

Provádění změn  

autorizovaná změna     0 

neautorizovaná změna   -20 

Zapojení do sítě dodavatelů   

pracuje       10 

chystá se       0 

není ochoten     -5 

Optimalizace cen (aktivita)   

aktivní       15 

na požádání Borcadu   10 

nízká aktivita     5 

skoro vůbec     0 

vůbec       -5 

 

 

 

Klasifikace dodavatelů dle útvaru nákup Kvartálně Ročně Celkové hodnocení   

A 5 15 - 35 17,5 - 40   

B 0 10 - 14 10 - 17   

C < 0 < 10 < 10   
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Příloha č. 4  Tabulka pro hodnocení dodavatelů co se týče vývoje 

 

VÝVOJ - váha 10% 

Inovace (zapojení do vývoje) 

aktivní 10 

málo aktivní 5 

pasivní 0 

Oponentura vývoje 

aktivní 10 

pasivní 0 

Účast na jednání 

méně než za rok 0 

1 x půl roku 5 

1 x 2 měsíce 10 

 

Klasifikace dodavatelů dle 

útvaru vývoj Celkové hodnocení   

A 20 - 30   

B 15   

C < 15   
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Příloha č. 5 Hodnocení klíčových dodavatelů v rámci kvality 

 

Kvartál 1.12. 

2012-

28.2.2013 Dodavatel 

Kvalita 

dodávek Reklamace 

Kontrola 

na 

vstupu 

Zajištění 

certifikát. 

Body 

celkem 

Váha 

70% Hodnocení 

 F 10 0 0 10 20 14 B 

 E 0 0 10 0 10 7 C 

 A 20 0 10 0 30 21 A 

 B 10 0 0 0 10 7 C 

 C 20 0 0 10 30 21 A 

 D 0 0 -10 0 -10 -7 C 

 

 

Ročně 

1.1.2012-

31.12.2012 Dodavatel 

Úroveň 

MK 

Hodnocení u auditu 2. 

stranou 

Body 

celkem 

Váha 

30% Hodnocení 

 F 5 0 5 1,5 B 

 E 5 10 15 4,5 A 

 A 5 10 15 4,5 A 

 B 5 10 15 4,5 A 

 C 0 10 10 3 A 

 D 5 0 5 1,5 B 

 

Celkové 

hodnocení (v 

rámci kvality) Dodavatel 

Body 

celkem Hodnocení 

 F 15,5 B 

 E 11,5 B 

 A 25,5 A 

 B 11,5 B 

 C 24 A 

 D -5,5 C 
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Příloha č. 6 Hodnocení klíčových dodavatelů v rámci logistiky 

 

 

Kvartál 
1.12. 
2012-
28.2.2013 Dodavatel Značení Balení Body celkem 

Váha 
40% Hodnocení 

 
F 0 0 0 0 B 

 
E 10 10 20 8 A 

 
A 0 0 0 0 B 

 
B 0 10 10 4 B 

 
C 0 10 10 4 B 

 
D 0 10 10 4 B 

 

 

 

Měsíčně Dodavatel 

Plnění 

termínu 

Správné 

množství 

Mimořádné 

jízdy 

Body 

celkem Průměr 

Váha 

50% Hodnocení 

prosinec F 10 10 5 25 25 12,5 A 

leden F 10 10 5 25      

únor F 10 10 5 25      

prosinec E 10 10 5 25 25 12,5 A 

leden E 10 10 5 25      

únor E 10 10 5 25       

prosinec A 10 10 5 25 25 12,5 A 

leden A 10 10 5 25      

únor A 10 10 5 25      

prosinec B 10 10 5 25 25 12,5 A 

leden B 10 10 5 25      

únor B 10 10 5 25       

prosinec C 0 10 -10 0 10 5 B 

leden C 0 10 5 15      

únor C 5 5 5 15       

prosinec D 10 10 5 25 18,3333 9,16667 A 

leden D 10 10 0 20      

únor D 10 10 -10 10       
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Ročně 
1.1.2012-
31.12.2012 Dodavatel Přeprava dodávek 

Body 
celkem Váha 10% Hodnocení 

 
F 0 0 0 B 

 
E 0 0 0 B 

 
A 5 5 0,5 A 

 
B 0 0 0 B 

 
C 5 5 0,5 A 

 
D 5 5 0,5 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové hodnocení (v 

rámci logistiky) Dodavatel Body celkem Hodnocení 

 F 12,5 B 

 E 20,5 A 

 A 13 B 

 B 16,5 A 

 C 9,5 B 

 D 13,66667 A 



49 

 

Příloha č. 7 Hodnocení klíčových dodavatelů v rámci nákupu 

 

Kvartál 1.12. 

2012-

28.2.2013 Dodavatel 

Správnost 

dokladů 

Provádění 

změn 

Body 

celkem 

Váha 

50% Hodnocení 

 F 0 0 0 0 B 

 E 0 0 0 0 B 

 A 0 0 0 0 B 

 B 0 0 0 0 B 

 C 5 0 5 2,5 A 

 D 0 -20 -20 -10 C 

 

 

 

Ročně 
1.1.2012-
31.12.2012 Dodavatel Komunikace 

Stav 
techniky 

Dodávky 
složitějších 
podsestav 

Zapojení do 
sítě 
dodavatelů 

Optimalizace 
cen 

Platební 
podmínky 

Body 
celkem 

Váha 
50% Hodnocení 

 
F 10 0 10 10 10 10 50 25 A 

 
E 10 0 5 10 10 0 35 17,5 A 

 
A 10 0 10 10 10 0 40 20 A 

 
B 10 0 5 10 10 0 35 17,5 A 

 
C 10 10 15 10 15 0 60 30 A 

 
D 10 10 15 0 0 0 35 17,5 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové 

hodnocení (v 

rámci nákupu) Dodavatel Body celkem Hodnocení 

 F 25 A 

 E 17,5 A 

 A 20 A 

 B 17,5 A 

 C 32,5 A 

 D 7,5 C 
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Příloha č. 8 Hodnocení klíčových  dodavatelů v rámci vývoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 9 Celkové hodnocení výkonnosti klíčových dodavatelů 

 

Dodavatel KVALITA 

Váha 

35% LOGISTIKA 

Váha 

35% NÁKUP 

Váha 

20% VÝVOJ 

Váha 

10% Celkem 

Celkové 

hodnocení 

F 19 6,65 12,5 4,375 25 5 10 1 17,025 B 

E 11,5 4,025 20,5 7,175 17,5 3,5 5 0,5 15,2 B 

A 25,5 8,925 13 4,55 20 4 10 1 18,475 B 

B 11,5 4,025 16,5 5,775 17,5 3,5 5 0,5 13,8 BC 

C 24 8,4 9,5 3,325 32,5 6,5 30 3 21,225 AB 

D -5,5 -1,93 13,67 4,78 7,5 1,5 25 2,5 6,86 C 

 

Ročně 

1.1.2012-

31.12.2012 Dodavatel Inovace 

Oponentura 

vývoje 

Účast na 

jednání 

Body 

celkem Hodnocení 

 F 5 0 5 10 C 

 E 5 0 0 5 C 

 A 5 0 5 10 C 

 B 5 0 0 5 C 

 C 10 10 10 30 A 

 D 5 10 10 25 A 


