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Abstrakt  

Předmětem této diplomové práce je návrh systému výběru a hodnocení dodavatelů 

v průmyslovém podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část 

obsahuje rešerše odborné literatury. V úvodu je popsán nákup, jeho funkce a fáze. Zbylá část 

se zabývá výběrem a hodnocením dodavatele, je uveden proces výběru kritérií pro výběr a 

hodnocení a metody, které lze pouţít pro hodnocení dodavatele. Praktická část zahrnuje 

analýzu stávajícího systému výběru a hodnocení dodavatelů ve vybraném podniku. Hlavní 

náplní praktické části je návrh zlepšení systému výběru a hodnocení dodavatelů a ekonomické 

vyhodnocení navrhovaných opatření. 
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Abstrakt 

The goal of a final thesis is suggestion of system of selection and evaluation of suppliers in 

industrial Company. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical 

part consists of literature research. The beginning of the part concentrates to purchase, 

function and phrases. Rest of the thesis is about selection and evaluation of suppliers and its 

process and methods for evaluating of suppliers. Practical part consists of system of selection 

and evaluation of suppliers analysis in selected company. The main goal of the thesis is to 

propose right solution for developing of system is selection and evaluation of suppliers and its 

economic evaluation. 
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1 Úvod 

 

Nákup patří mezi klíčové aktivity kaţdého podniku, ale ne v kaţdém podniku mu 

věnují dostatečnou pozornost. Přičemţ kaţdý podnik vynakládá nemalé prostředky na nákup 

vstupů, a proto by měl věnovat patřičnou pozornost svým dodavatelsko-odběratelským 

vztahům. Dnes jiţ není trendem vnímat dodavatele, jako své protivníky a soupeře, ale 

přistupovat k nim jako k partnerům, se kterými je výhodné navazovat vzájemně prospěšné 

vztahy. Ke zlepšení vztahů s dodavateli přispěly velkým dílem také normy ISO, které 

doporučují postupy a metody při jednání s dodavateli. 

Za nejdůleţitější aktivity nákupu lze povaţovat výběr a hodnocení dodavatelů. Obě 

tyto aktivity jsou pro podnik velmi důleţité a vedou ke správnému a objektivnímu posouzení 

schopností dodavatelů, protoţe špatný nákup můţe ovlivnit zisk podniku více neţ špatný 

prodej. Efektivní fungování systému výběru a hodnocení dodavatelů je náročný proces a 

vyţaduje si spolupráci celého nákupního oddělení.  

Tato diplomová práce se zabývá systémem výběru a hodnocení dodavatelů. Hlavním 

cílem práce je zlepšit stávají systém výběru a hodnocení dodavatelů v daném podniku. Práce 

je rozdělena na dvě části a to na teoretickou a praktickou část.  

V úvodu práce je představen podnik, který byl vybrán pro spolupráci na vypracování 

této diplomové práce. Jedná se o podnik DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Je to podnik 

s dlouholetou tradicí, který se zabývá výrobou výhybkových konstrukcí pro ţelezniční a 

tramvajové tratě.  

Teoretická část zahrnuje rešerše odborné literatury a je zaměřena na význam nákupu 

v podniku a na výběr a hodnocení dodavatelů. Nákup je v práci zmíněn jen okrajově, hlavní 

část práce je věnována výběru a hodnocení dodavatelů. V teoretické části jsou uvedeny hlavní 

důvody, proč je důleţité věnovat systému výběru a hodnocení patřičnou pozornost. Jsou 

uvedeny přístupy k volbě kritérií výběru a hodnocení dodavatelů. Pozornost je věnována 

metodám, které lze při výběru a hodnocení dodavatelů aplikovat. U hodnocení dodavatelů se 

práce zaměřuje také na metody pro určení vah zvolených kritérií, jako je například metoda 

párového srovnání. 

Praktická část práce je zpracována na základě získaných teoretických znalostí a 

materiálů poskytnutých od vybraného podniku.  Praktická část zahrnuje analýzu současného 

systému výběru a hodnocení dodavatelů. Hlavní náplní praktické části práce je ovšem návrh 

zlepšení systému výběru a hodnocení dodavatelů ve vybraném podniku. Cílem navrhovaného 
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systému je podávat ucelené a kompletní informace o dodavatelích, na základě kterých bude 

podnik schopen vyvodit potřebné závěry. Navrţená opatření na zlepšení stávajícího systému 

výběru a hodnocení dodavatelů jsou v závěru práce ekonomicky vyhodnoceny, zda budou pro 

podnik přínosné či nikoli. 
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2 Představení podniku 

 

Tato kapitola byla vypracována na základě výroční zprávy společnosti DT – 

Výhybkárna a strojírna, a.s. [2] 

 

Výrobní program 

Předmětem podnikání společnosti DT je vývoj, konstrukce, výroba a montáţ 

ţelezničních výhybek, tramvajových výhybek pro městskou a příměstskou dopravu, důlních 

výhybek a všech atypických konstrukcí. Zajišťování montáţních a servisních prací v těchto 

oborech včetně dodávání náhradních dílů. 

 

Historie společnosti 

DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. (dále jen DT) je výrobní společnost v rukou 

výhradně českého kapitálu se sídlem Dolní 100, 797 11 Prostějov, Česká republika. Kořeny 

společnosti sahají do roku 1900, kdy Vilém Doleţal za pozdější spolupráce s Václavem 

Těhníkem zaloţil zámečnickou ţivnost.  

Novodobý rozvoj společnosti začíná roku 1992, kdy byla společnost zaloţena pod 

názvem Ţelezárny D+T, spol. s r.o. Svou výrobní a obchodní činnost zahájila v roce 1993 po 

privatizaci části státního podniku Ţelezárny Prostějov. Roku 1995 společnost změnila název 

na DT výhybkárna a strojírna, spol. s r.o. a tím oznámila obsah svých hlavních oborů. O tři 

roky později v roce 1998 došlo k restrukturalizaci, při níţ vznikly 4 závody a to Závod 

výhybkárna, Závod mostárna, Závod energeticko-strojírenský a Závod montáţe a stavby. 

K 1. 1. 2004 došlo ke změně právní formy a společnost byla zaregistrována jako 

akciová společnost. Ke dni 2. října 2006 prodala společnost veškerá aktiva Závodu mostárna, 

v návaznosti na tento prodej došlo k 1. lednu 2007 ke změně názvu na DT - Výhybkárna a 

strojírna, a.s. 

 

 

Závod výhybkárna a strojírna 

 

DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. je registrována v obchodním rejstříku u Krajského 

soudu v Brně. Základní kapitál společnosti je 600 000 000,- Kč a je plně splacen. Statutárním 

orgánem společnosti je představenstvo a má ke dni 1. Ledna 2014 sedm členů. 
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V roce 2013 dosáhla společnost celkových trţeb za prodej vlastních výrobků a sluţeb 

817,4 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k nárůstu o 3%. 

K 1. 1. 2013 došlo ve společnosti DT ke sloučení závodu výhybkárna a závodu 

strojírna. V takto sloučeném závodu se obchodní aktivity v roce 2013 zaměřovaly na tradiční 

partnery v České republice a Slovenské republice.   

Na tuzemském trhu měly rozhodující podíl dodávky výhybkových konstrukcí tzv. 

„koridorového typu“. Dodávkami tohoto typu výhybkových konstrukcí byla realizována 

výstavba ţelezničního koridoru (ţelezniční stanice Praha – Holešovice, Praha – Bubeneč, 

Břeclav, Ústí nad Orlicí, Veselí nad Luţnicí, Čekanice a České Budějovice). Pokračovala také 

přestavba ţelezniční stanice Přerov. Realizovaly se také dodávky pro ţelezniční stanice 

Křiţanov, Mošnov a Mořkov. 

V segmentu tramvajových výhybek společnost v roce 2013 dodala tyto komodity pro 

tuzemské dopravní podniky měst Brno, Ostrava a Olomouc. Pro ŠKODU 

TRANSPORTATION a.s. v Plzni byl vyroben atypický objekt – troj rozchodná výhybka. 

Mezi významné odběratele na Slovensku patří dopravní podnik Bratislava a Košice. 

Velký podíl na objemu trţeb představovaly v roce 2013 dodávky náhradních dílů pro 

Státní ţelezniční dopravní cesty, státní organizace, tento podnik patři mezi dominantní 

zákazníky společnosti DT. 

Významný podíl na celkových trţbách tvořily exportní dodávky, trţby z těchto aktivit 

činily v roce 2013  124,8 mil. Kč tj. cca 20 % z celkových trţeb společnosti DT.  

V rámci ţelezničních výhybek, jejich částí a náhradních dílů se společnost prosadila 

na zavedených teritoriích (Kanada, Austrálie, Turecko, Polsko, Itálie, Černá Hora, Indonésie, 

Norsko, Švédsko a také Švýcarsko). Většina těchto teritorií se stala jiţ zavedeným trhem 

společnosti s výhledem statusu národního dodavatele. Nejvýznamnější nový trh společnosti 

DT je Brazílie, kam společnost dodala výhybky pro novou výstavbu metra ve městě  Sao 

Paulo. 

 

 

Dceřiné společnosti 

 

DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. má tři dceřiné společnosti. Jednu v České republice a 

dvě na Slovensku.   

V České republice se jedná o 100% dceřinou společnost DTPV Servisní, s.r.o., která 

byla zaloţena v roce 2009. Hlavním důvodem pro zaloţení této dceřiné společnosti bylo 

vyčlenění vybraných sluţeb, aby se mateřská společnost mohla plně soustředit na své hlavní 
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výrobní programy. Mezi její hlavní činnosti tedy patří poskytování logistických a servisních 

sluţeb, jak pro mateřskou společnost, tak i pro jiné externí subjekty. Dceřiná společnost 

DTPV Servisní, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně. Její 

základní kapitál k 31. 12. 2013 činil 12 000 000 Kč a je plně splacen. 

Na Slovensku působí, jak jiţ bylo zmíněno dříve společnost DT - Slovenská 

výhybkáreň, s.r.o. (dále jen DTSV), zaloţená roku 2002 ve stoprocentním vlastnictví 

mateřské společnosti. Její hlavní činností je zajistit svou kapacitou výrobu a montáţ 

ţelezničních výhybek, dodávku tramvajových výhybek a výrobu i dodávku náhradních dílů 

pro potřeby slovenského trhu, především Ţeleznic Slovenské republiky, ţelezničních vleček a 

tramvajové městské dopravy na Slovensku. 

DTSV je od roku 2004 drţitelem certifikátu systému managementu jakosti dle EN ISO 

9001:2001 a od roku 2005 certifikátu vnitropodnikové kontroly na ţelezniční a tramvajové 

výhybky. Také získala certifikát systému řízení výroby a stavebnětechnické osvědčení na 

dodávky výhybek do České republiky. V roce 2013 získala společnost certifikát ISO 14001 

(EMS) a OH SAS 18 001 (BOZP). 

Druhou dceřinou společností na Slovensku je společnost DT GRADE - Servisná, 

s.r.o., kde DT vlastní 50% podíl a slovenská společnost TSS GRADE, a.s. rovněţ 50% podíl. 

Byla zaloţena v roce 2012 a zajišťuje vybrané sluţby v oblasti servisních a údrţbových prací 

na ţelezničním svršku. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

3 Nákup 

 

Nákupní proces patří mezi základní podnikové aktivity bez ohledu, zda se jedná o 

výrobní nebo obchodní podnik. Ve výrobních podnicích, kde podíl nakupovaných vstupů 

tvoří 40-60 % celkových nákladů, je na nákup orientována větší pozornost [16]. 

Hlavním cílem nákupu je zajistit bezporuchový chod výrobních i nevýrobních procesů 

podniku. Mezi cíle nákupu se řadí uspokojování potřeb, sniţování nákupních nákladů, 

zvyšování jakosti nákupu, sniţování nákupního rizika, zvyšování flexibility nákupu a 

podporování nákupních cílů orientovaných na veřejné zájmy [4].  

Poţadované plnění cílů nákupu by mělo být realizováno za minimálních nákladů. 

Z tohoto důvodu je nákup propojen s ostatními podnikovými útvary za předpokladu aktivní 

spolupráce [11].  

Na obrázku 1 jsou znázorněny vazby mezi útvarem nákupu a ostatními podnikovými 

útvary.  

 

 

 

Obr. 1 Vazby mezi nákupem a ostatními podnikovými útvary [11] 

 

Patrik J. Robinson a jeho společníci sestavili stádia nákupního procesu. Takto 

sestavená stádia nákupního procesu jsou rozdělena do osmi fází, které na sebe navazují a jsou 

označovány za základní model nákupního procesu organizací [13]. 
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Fáze 1: Zjištění problému – první fáze začíná vznikem potřeby nebo problému, který 

má za následek koupi potřebných vstupů. 

Fáze 2: Základní údaje o potřebě – vzniklá potřeba je specifikována pomocí druhu a 

mnoţství daného vstupu. V oblasti sloţitějších a strategicky významnějších poloţek 

spolupracuje nákupčí s pracovníky odborných útvarů podniku, ale také se zákazníkem. 

Fáze 3: Specifika výrobku – v této fázi se stanovují technické parametry výrobku a 

technický tým zpracovává projekt na sníţení nákladů. V tomto kroku jsou jednotlivé 

technologické parametry pečlivě studovány. Při konstrukčně náročnějších výrobcích obvykle 

platí paretovo pravidlo 20 na 80 (20 % jejich technických parametrů vyvolává 80 % nákladů). 

Fáze 4: Hledání dodavatele – v tomto kroku se vyhledávají konkrétní dodavatelé. 

Hlavním úkolem je shromáţdit co nejvíce informaci o potencionálních dodavatelích. V rámci 

prvního nákupu je hledání nového dodavatele náročnější a významnější činností. Avšak sám 

dodavatel vyhledává budoucí odběratele a to s cílem dostat se na hlavní seznam dodavatelů. 

Fáze 5: Posuzování nabídek – v této fázi se na základě informací nebo osobních 

jednání posuzují jednotlivé nabídky. Někteří dodavatelé jsou hned vyloučeni, ti kteří splňují 

podmínky, jsou vyzváni k přímému jednání. U sloţitějších a finančně náročnějších zakázek 

jsou vyţadovány detailnější návrhy, které obsahují jak marketingové, tak i technologické 

zprávy. 

Fáze 6: Výběr dodavatele – v tomto kroku nákupního procesu dochází ke konečnému 

výběru dodavatele. Nákupní oddělení hodnotí pomocí různých kritérií schopnosti dodavatelů. 

Tato fáze má za cíl nejen vybrat dodavatele pro daný vstup, ale také se v tomto kroku 

rozhoduje o počtu dodavatelů. Počet dodavatelů se musí upravovat tak, aby se příliš 

nezvyšovala síla vyjednávajícího vlivu některého z nich. Dodavatele můţeme rozdělit na 

hlavní dodavatele (zaujímají největší podíl na nákupu daného vstupu), sekundární dodavatele 

(mají tendenci zvýšit svůj podíl na nákupu) a vedlejší dodavatelé (snaţí se zaujmout hlavně 

pomocí nízkých cen). 

Fáze 7: Objednávka – odběratelem vystavená konečná objednávka obsahuje 

dohodnuté technické parametry, mnoţství, termíny dodávek, postup při vadných dodávek, 

záruk atd. Při dlouhodobých smlouvách preferují odběratelé dodávky v menších mnoţstvích a 

častěji, to vede ke sníţení zásob a nákladů spojených se skladováním zásob.  

Fáze 8: Zhodnocení nákupu – tato fáze se zaměřuje na daného dodavatele a nákupní 

oddělení hodnotí jeho výkon. V rámci hodnocení dodavatelů můţe pouţít nákupní oddělení 

následující postupy: 

- dotázat se na konečné hodnocení uţivatele, 
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- zhodnotit daného dodavatele pomocí předem zadaných kritérií, kdy se srovnává 

skutečný stav s poţadovaným, 

- porovnat skutečné náklady s předpokládanými náklady na nákup. 

Realizace těchto fází je ovlivněna typem nákupní situace. V rozdílných nákupních 

situacích se mohou některé fáze zkrátit nebo vynechat. Jedná se především o modifikovaný 

opakovaný nákup nebo o přímý opakovaný nákup [13]. 

 

Pro úspěšné fungování útvaru nákupu je nezbytné přesné vymezení úkolů a způsobu 

řešení vztahů, jak s vnitřním, tak s vnějším okolím. Jednotliví pracovníci musí být seznámeni 

s nákupními postupy a zásadami. Nákupčí musí znát druhy jednotlivých nákupů, které můţe 

provádět, kdo kromě nákupčího smí kontaktovat dodavatele. Nákupčí se podílí na výběru 

nových dodavatelů a na sestavování výběrových kritérií, a proto musí znát postupy 

výběrového řízení [8]. 

Moderním přístupem k řízení nákupu se zabývá koncept supplier relationship 

management (SRM). SRM je proces, který se zbývá řízením dodavatelů významných pro 

společnost a hledáním nových dodavatelů. Snahou tohoto procesu je dosáhnout sníţení 

nákladů a aktivní spolupráce s dodavateli s vyuţitím výhod plynoucích ze 

vzájemného partnerství [15]. 

Mezi hlavní přínosy aplikace SRM lze zařadit optimalizaci dodavatelských vztahů, 

posílení vztahu s dodavateli a jejich začlenění do výrobního procesu a také sníţení nákladů 

v celém dodavatelském řetězci při udrţení stávající kvality. Hlavním cílem je tedy dosáhnout 

kvalitních a dlouhodobých vztahů s dodavateli [10].  
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4 Výběr dodavatelů 

 

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu, výběr dodavatelů je mimořádně důleţitou aktivitou 

nákupního procesu a patří ke standardně vykonávaným aktivitám ve všech podnicích. 

Jednotlivé přístupy k výběru dodavatelů se však v kaţdém podniku liší. Záleţí na kaţdém 

podniku jaké přístupy, náročnost a kritéria zvolí. Nejdůleţitější je však důvod, proč všechny 

tyto aktivity provádět. Hlavním důvodem by mělo být vytvoření jistoty, ţe budoucí 

dodavatelé budou schopni dlouhodobě plnit poţadavky odběratelů a poloţit tak základy 

oboustranně výhodným vztahům mezi dodavateli a odběrateli [8]. 

Kvalita výběru nového dodavatele má výrazný vliv na výsledky hospodaření podniku. 

Promítá se do zásob a s nimi spojených nákladů, ale i do kvality a prodejnosti výrobků a tím i 

v konečném důsledku do zisku. Proto při procesu vyjednávání mezi dodavatelem a 

odběratelem nemusí jít vţdy o to, ţe jeden ztratí a druhý získá. Jak dodavatel, tak odběratel si 

musí uvědomit svou vzájemnou potřebu a snaţit se o to, aby případná spolupráce byla pro oba 

maximálně prospěšná [17].  

Výběr nového dodavatele je záleţitostí celého nákupního oddělení i podniku celkově, 

a proto tato činnost není prováděna jedním nákupčím, ale sestavuje se početnější tým. Při 

výběru dodavatelů se v praxi nákupčí zpravidla orientují na takové dodavatele, kteří se svou 

filozofií přibliţují filozofii podniku odběratele [11]. 

Proces výběru dodavatele je náročný a zahrnuje získávání velkého mnoţství 

informací. Tento proces probíhá na základě analyzování tří hledisek [5]: 

- Kvalifikování vstupu – tzn., jak daný vstup odpovídá poţadavkům odběratele. 

- Prověření dodavatele – prověřují se obchodní aktivity daného dodavatele. 

- Prověření manaţerského systému – zde se prověřuje pravděpodobnost vzniku 

poţadovaných vztahů mezi dodavatelem a odběratelem. 

Výsledkem analýzy těchto tří hledisek je tvorba seznamu potencionálních dodavatelů, 

kteří odpovídají zadaným poţadavkům a kritériím odběratele pro poţadovaný vstup.  

Potencionální dodavatelé se nadále hodnotí a dochází ke kontaktování a výběru 

konečného dodavatele pro daný vstup. Následné aktivity, které probíhají před vlastní realizací 

dodávky, se označují jako operativní řízení nákupu. Do operativního řízení nákupu se zahrnují 

aktivity jako [4]: 

- podrobná aktualizovaná predikce a specifikace budoucích potřeb a materiálových 

poloţek,   
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- rozhodování o podmínkách dodávek a jejich specifikace v objednávce, 

- projednání kupní smlouvy v rámci právních norem, 

- komunikace s dodavatelem od potvrzení smlouvy do realizace dodávky. 

Je důleţité tyto výchozí údaje průběţně aktualizovat a prověřovat opodstatněnost 

uzavření smlouvy s ohledem na stav zásob a závazný materiálový sortiment.    

Další fáze výběru dodavatele je navázání vztahu, jedná se dokumentování a 

srovnávání očekávaných poţadavků s realitou. Této fázi by měla být věnována velká 

pozornost, a také by měla být poskytována rychlá zpětná vazba.  

Poslední fází je ohodnocení vztahu, zde se hodnotí, zda spolupráce zůstane na 

současné úrovni nebo dojde k rozšíření vzájemných vztahů nebo bude spolupráce s daným 

dodavatelem ukončena [4], [12]. 

Další důleţitý aspekt při volbě dodavatele je nákupní situace, zda se jedná o první, 

modifikovaný či opakovaný nákup. Podle toho se také řídí velikost informační základny a 

počet potřebných analýz a podkladů [5].  

Tabulka 1 ukazuje zmíněné nákupní situace a charakteristiku daného problému. 

 

Tab. 1 Nákupní situace [5]  

 

NÁKUPNÍ 

SITUACE 

Charakteristika problému 

Novost Potřeba informací 
Zřetel na nové 

alternativy 

První nákup Vysoká maximální Velký 

Modifikovaný 

opakovaný 
Střední Mírná Ohraničený 

Čistý opakovaný nízká Malá ţádný 

 

Pokud se jedná o opakující se nákupy vstupů u stejného dodavatele, doporučuje se 

rozhodnutí o volbě dodavatele provádět dvakrát do roka. Přezkoumání volby dodavatele se 

provádí na základě aktualizovaných informací, které jsou doplněny o vlastní zkušenosti a o 

srovnání s jinými dodavateli stejného vstupu [8]. 

 

4.1 Kritéria výběru dodavatelů 

Stanovení kritérií výběru dodavatelů je nezbytným úkonem, který předchází 

samotnému rozhodování o dodavatelích. Za hlavní kritéria při výběru dodavatele byly 
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označovány cena a kvalita dodávek. Tato kritéria jsou i v dnešní době velmi důleţitá avšak 

pro silnější a uţší spolupráci mezi partnery dodavatelsko-odběratelských vztahů je velmi 

důleţitý pečlivější výběr kritérií [16]. 

Při výběru dodavatelů je vhodné volit taková kritéria, která se dotýkají nabízených 

vstupů, zejména jejich kvality, ceny, vzdálenost dodavatele, platebních podmínek, zkušenosti 

z minulých let, pověst a chování dodavatele.  

Existuje nespočet variant kritérií, jejich členění a uspořádání, které se navzájem liší 

počtem vybraných kritérií, ale i označením a pojetím [4].  

V tabulce 2 jsou kritéria rozdělena do tří skupin. 

 

Tab. 2 Skupiny kritérií pro volbu dodavatele [4] 

 

Skupina kritérií Jednotlivá kritéria - označení 

Týkající se výrobků a 

sluţeb k nim 

- Dodat potřebné výrobky v potřebném mnoţství, kvalitě a 

provedení 

- Kvalita, spolehlivost a preciznost výrobku z hlediska 

certifikace a technických norem 

- Úroveň poskytovaných sluţeb, servisu, poradenství, 

technická pomoc při uţívání, vyškolení příslušných 

pracovníků 

- Systém kontroly jakosti z hlediska certifikace 

- Kvalita balení výrobku 

- Garance spolehlivosti výrobku 

- Doprovodná technická dokumentace 

Týkající se ceny a 

kontraktačních 

podmínek (dodacích, 

platebních) 

- Cena, slevy, sráţky 

- Doloţky o náhradě škod vzniklých vadnou dodávkou 

- Platební podmínky, vstřícnost k poţadavkům 

- Ochota k novým přístupům v dodávkovém reţimu 

Týkající se dodavatele, 

jeho image, goodwillu a 

jeho chování při plnění 

smlouvy 

- Inovační technické schopnosti a předpoklady 

- Výrobní kapacity, spolehlivost, pruţnost výrobního profilu 

- Pověst podniku, image 

- Finanční situace podniku, ekonomická stabilita, bankovní 

důvěra 

- Spolehlivost při realizaci dodávek, dodrţování termínů 

- Postoj ke kupujícím, vstřícnost, vůle dohodnout se o 

změnách 

- Úroveň komunikace, technické komunikační vybavení 

- Morálka podniku, úroveň dodrţování legislativy 

- Lokalizace podniku, logistické podmínky a úroveň řešení 

logistického systému 

- Pracovní vztahy uvnitř podniku projevující se i ve vnějších 

vztazích  
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Při určování klíčového kritéria není příliš vhodné volit cenu dodávky jako hlavní 

kritérium. Atraktivní a nabízené nízké ceny se v průběhu realizace obchodního kontraktu 

mohou navýšit o vysoké dodatečné náklady, jako například náklady na opakované ověřování 

shody, za celní poplatky nebo ztráty na výkonech v důsledku neshodnosti dodávek [9]. 

Dalším kritériem, které je při výběru dodavatele uţitečné sledovat je velikost 

dodavatelů. Z tohoto hlediska můţeme dodavatele rozdělit na [4]: 

- Velmi malé dodavatele – pro které jsou i malá zakázky důleţité, tito dodavatelé 

bývají velmi spolehlivý a jednání je s nimi lepší. 

- Větší dodavatele – tito dodavatelé jsou schopni rychle dodat poměrně široký 

sortiment vstupů, ale v některých případech očekávají ústupky ze strany odběratele 

v kvalitativních parametrech. 

Pro praktické hodnocení se doporučuje volit pouze kritéria, která mají z pohledu 

podmínek podniku určitou váhu. Přednost by měly mít ta kritéria, která ovlivňují ekonomické 

a obchodní výsledky podniku jako jsou např. náklady, jakost, zásoby a prodej konečného 

výstupu. Musí se brát v úvahu také objem nákupů, tzn. finanční a ekonomickou závaţnost. 

Přihlíţí se i k tomu, zda se jedná o dodavatele, se kterými jiţ podnik spolupracoval nebo jde o 

nového dodavatele [4]. 

Mezi nejdůleţitější kritéria, podle kterých by podnik měl vybírat vhodného 

dodavatele, byly stanoveny [16]: 

- Finanční situace dodavatele – silný a stabilní dodavatel po ekonomické stránce můţe 

nabídnout spolupráci dlouhodobějšího charakteru. 

- Informace o perspektivnosti dodavatele – toto kritérium ukazuje schopnost 

dodavatele se přizpůsobit změnám poţadavků na dodávaných vstupech. 

- Logistické sluţby dodavatele – do tohoto kritéria se řadí dodací lhůty, vyřízení 

objednávek či sluţby spojené s balením a přepravou výrobků. 

- Informace o výrobních moţnostech dodavatelů – toto kritérium poskytuje informace 

o výrobní kapacitě, výrobních jednotkách a úrovní řízení výroby. Tyto informace 

slouţí k posouzení, zda se jedná a spolehlivého výrobce. 

- Celkové pořizovací náklady a platební podmínky – kromě ceny a celkových nákladů, 

se zde zahrnuje i očekávaný vývoj ceny nebo lhůty splatnosti faktur. 

- Poţadovaná kvalita – kritérium na poţadovanou kvalitu by měl kaţdý 

z potenciálních dodavatelů splňovat. Aby si podnik byl jistý kvalitou dodávaných 

vstupů, můţe pouţít ukazatele měřící kvalitu, jako například procentuální podíl 

nevyhovujících vzorků. 
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Následující tabulka ukazuje výčet nejčastěji pouţívaných kritérií se stanovenou 

průměrnou váhou. Jednotlivá kritéria a jejich váhy jsou sestaveny na základě výzkumu. 

Ohodnocení jednotlivých vah u kaţdého kritéria bylo stanoveno následovně [3]:  

- 1 = největší význam, 5 = nejmenší význam. 

  

Tab. 3 Kritéria výběru dodavatele [3] 

 

Kritérium Váha Kritérium Váha 

Jakost 1,24 Vyřizování reklamací 2,27 

Cena 1,34 Balení 2,54 

Spolehlivost 1,51 Image dodavatele 2,70 

Procento vadných výrobků 1,85 Inovace 2,91 

Dodací lhůta 1,85 Sídlo dodavatele v ČR 2,92 

splatnost 2,26   

 

Neţ nákupní oddělení rozhodne o konečném dodavateli, není špatné se konkrétněji a 

přesněji zaměřit na důleţitá kritéria, která jsou pro daný podnik stěţejní. V některých 

obtíţných případech je výhodnější vybrat i několik dodavatelů pro stejný vstup. Tím se 

zmenší závislost pouze na jediném dodavateli a vytvoří se příleţitost srovnání s ostatními 

dodavateli a podnik, tak můţe získat argumenty pro případné jednání o změnách dosavadních 

podmínek [4]. 

 

4.2 Metody výběru dodavatelů 

Metod výběru dodavatele je nepřeberné mnoţství. Vyhledávání nového potenciálního 

dodavatele se dnes provádí většinou přes internet. Velmi často se lze setkat i s tím, ţe 

dodavatelé sami kontaktují své potenciální odběratele. Na trhu se také nachází i 

specializované společnosti, kterým se zadají poţadavky na potencionálního dodavatele a ony 

následně připraví seznam potencionálních dodavatelů. Nejčastěji pro výběr dodavatele 

pouţívá podnik vlastní databáze stávajících dodavatelů a za pomoci vhodných metod stanoví 

správného dodavatele pro určený vstup. 

Jako metody pouţívané k výběru dodavatele se uvádějí [11]: 

- Expertní odhad týmu nebo jednotlivce. 

- Scoring-model – tento model je zaloţen na kvantitativním hodnocení předem 

stanovených kritérií.  
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- Porovnávání nabídek – nejčastěji z hlediska cenové úrovně dodavatele. 

- Kombinované metody – tento způsob představuje kombinaci výše uvedených metod 

a je v praxi nejčastěji vyuţíván. 

 

Dalším v praxi vyuţívaným způsobem výběru dodavatele je e-aukce. Tento způsob 

výběru je zaloţen na on-line výběrovém řízení. E-aukce je tedy výběr dodavatele on-line ve 

sdíleném webovém prostředí, kde jednotliví dodavatelé zveřejňují své nabídky a reagují na 

nabídky dalších dodavatelů.  

E-aukce je rozdělena nejčastěji do šesti fází a to [14]: 

- Fáze 1: čas přípravy – v této fázi se specifikují poţadavky na zadání (poptávané 

vstupy, jejich mnoţství, kvalita, podmínky dodání, fakturace, poţadované certifikace 

apod.).  

- Fáze 2: čas pozvánek – dodavatelům, kteří splňují kritéria zadaná odběratelem, jsou 

poslány pozvánky, které v příloze obsahují předmět a podmínky e-aukce.  

- Fáze 3: čas předkládání nabídek – pokud oslovený dodavatel má zájem a souhlasí se 

stanovenými podmínkami, vloţí svou nabídku do e-aukční síně. Vkládání nabídek je 

umoţněno pouze s přístupovým heslem, které dodavatel obdrţí. 

- Fáze 4: čas kontroly nabídek a kvalifikačních podmínek – dochází k překontrolování 

shody poptávky s nabídkou, pokud jsou všechny podmínky zkontrolovány, je 

potvrzen den a hodina zahájení e-aukce. 

- Fáze 5: čas soutěţení, e-aukce – vlastní soutěţní kole, kde se zveřejní jednotlivé 

nabídky dodavatelů. Dodavatelé vidí nejlepší nabídku a mohou na ni reagovat 

úpravou své nabídky. 

- Fáze 6: čas vyhodnocení, určení vítěze – po ukončení e-aukce si kaţdý ze 

zúčastněných dodavatelů můţe vytisknout protokol, na kterém jsou zaznamenány 

všechny změny nabídky. Vyhlašovatel také oznámí, kolik si bere času na 

vyhodnocení výsledků a rozhodnutí o konečném vítězi. 
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5 Hodnocení dodavatelů 

 

Hodnocení dodavatelů je povaţováno za jeden z hlavních nástrojů strategického řízení 

dodavatelských vztahů. Podává komplexní informace o dodavatelích a odhaluje slabé stránky 

a příleţitosti k jejich zlepšování. Hodnocení dodavatelů také poskytuje podklady pro 

rozhodování odběratele o dalším pokračování či ukončení spolupráce s daným dodavatelem a 

zajišťuje zpětnou vazbu jak pro odběratele, tak i dodavatele. Pravidelné hodnocení dodavatelů 

by mělo slouţit k identifikaci těch dodavatelů, kteří jsou schopni zaručit podniku kvalitní 

budoucí spolupráci a vytvořit podmínky pro prevenci nákupu od nevyhovujících dodavatelů. 

Zjištěné informace o nevyhovujících dodávkách by měly být ihned odeslány dodavateli, který 

by měl přijmout nápravná opatření [6]. 

Hodnocení a výběr vhodných dodavatelů jsou činnosti, které se vykonávají neustále a 

to vůči stálým dodavatelům nebo zcela neznámým dodavatelů [8]. Na obrázku 2 je znázorněn 

proces hodnocení a výběru dodavatele.  

 

Obr. 2 Nepřetrţitost procesů hodnocení a výběru dodavatelů [8] 

 

Vytváření dlouhodobých a vzájemně prospěšných dodavatelsko-odběratelských vztahů 

je podmíněno neustálým sledováním a hodnocením dodavatelů. Hodnocení dodavatelů by 

mělo být prováděno pomocí důkladně vybraných kritérií, které si podnik zvolí sám a jsou pro 

něj klíčová [7]. 
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Proces sledování a hodnocení dodavatelů je moţno naznačit takto [5]: 

- Vytvoření katalogu kritérií – tento krok zahrnuje volbu jednotlivých kritérií, 

přiřazení vah a bodové hodnocení jednotlivých kritérií. 

- Vlastní hodnocení výkonu dodavatelů – před vlastním hodnocením je důleţité určení 

týmu a sestavení postupu při hodnocení. 

- Znázornění výsledků – sestavuje se portfolio dodavatelů a profily polarity 

jednotlivých dodavatelů.  

- Vyhodnocení – v rámci vyhodnocení je provedena klasifikace dodavatelů a sestaven 

katalog nápravných opatření. 

V sestaveném týmu, který je pověřen hodnocením dodavatelů, musí být zastoupeni 

nejen pracovníci nákupu, ale nesmí chybět zastoupení pracovníků výroby, odbytu, konstrukce 

a další. 

Norma ČSN EN ISO 9001 vyţaduje, aby takto certifikované společnosti sledovaly a 

vyhodnocovaly výkonnost dodavatelů na základě kritérií, které povaţují pro svou činnost za 

podstatné. Certifikovaná společnost je taková, která na základě dostatečně náročného 

zkoumání byla shledána, jako zcela způsobilá dodávat poţadované vstupy takové kvality, 

která jiţ nevyţaduje další ověřování, protoţe společnost uplatňuje takové procesy, které jsou 

garancí schopnosti plnit poţadavky odběratele [22]. 

Společnosti jsou také povinny vytvářet a uchovávat záznamy o všech opatřeních 

vyplývajících z hodnocení dodavatelů. Norma hodnocení vyţaduje, ale neurčuje jakým 

způsobem dodavatele hodnotit, také vyţaduje provádět tato hodnocení opakovaně [1]. 

  

Hlavní výhodou hodnocení a výběru dodavatele je především finanční úspora. Vedle 

moţnosti dosaţení dlouhodobého sníţení cen vstupů, lze i předpokládat zlepšení 

zákaznického servisu. Spolehlivý dodavatel je zárukou kontinuálního výrobního procesu bez 

zpomalení nebo výpadku z důvodu nekvalitních nebo zpoţděných dodávek vstupů. Efektivní 

řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů je také zárukou menší pravděpodobnosti výskytu 

reklamací hotových výrobků ze strany zákazníka. V neposlední řadě lze výsledky hodnocení 

vyuţít jako podklad k motivaci dodavatelů. 

 

5.1 Kritéria hodnocení dodavatelů 

Kritéria zvolená pro hodnocení dodavatelů se většinou svou skladbou shodují s kritérii 

pro výběr dodavatelů. V rámci hodnocení se počet kritérií oproti výběru můţe zvýšit, jedná se 
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především o kritéria jako je komunikace, náklady nebo spolehlivost daného dodavatele. 

Informace o těchto typech kritérií lze při výběru dodavatele jen těţko zjistit. 

Kritéria pro hodnocení dodavatelů jsou tedy rozšířena i o výsledky skutečné realizace 

dodávek. Mezi taková kritéria lze zařadit [5]: 

- Kvalita – u tohoto kritéria lze hodnotit bezchybnost dodávaných vstupů, spolupráci 

při plánování a řízení kvality nebo také vstřícnost vůči návrhům na zvýšení kvality. 

- Náklady – platební podmínky, tvorba cen, transparentnost ceny atd. 

- Dodavatelská spolehlivost – u spolehlivosti se dává důraz na dodrţování dodávaného 

mnoţství, dodací podmínky nebo flexibilitu. 

- Technické schopnosti – toto kritérium zohledňuje přístup dodavatele k novým 

technologiím, vstřícnosti k poţadovaným změnám nebo také společné řešení 

výzkumu a vývoje. 

-  Dodavatelský servis – technická podpora, záruky, příprava materiálu, balení, 

manipulace, podpora při uzavření zakázky. 

- Komunikace s dodavatelem – zahrnuje komunikaci před uzavřením zakázky, tak i 

komunikaci během realizace zakázky a také úroveň vzájemných vztahů. 

Hodnocení dodavatelů lze provádět také na základě toho, do jaké míry splnil vybraný 

dodavatel očekávání, která si určil odběratel při jeho výběru. Můţe se jednat o moţnost 

získání diskontu za větší mnoţství odebraných vstupů, o předávání včasných informací o 

uskutečněných změnách, o seriózní přístup k případným reklamacím a hlavně o zjevné úsilí o 

dlouhodobou spolupráci [4]. 

Důleţitým kritériem hodnocení dodavatelů je také ţivotaschopnost daného dodavatele. 

Velký význam je kladen na toto kritérium především u dodavatelů, kteří jsou vybrání na 

dodávky vstupů pro výkony s delší dobou realizace. Pro takové výkony je důleţitá stálost 

kvality dodávaných vstupů [5]. 

 

5.2 Metody hodnocení dodavatelů 

Pro hodnocení dodavatelů lze pouţít nespočet metod. Doposud však nebyla zjištěna 

metoda, která by byla vhodná pro všechny podniky. Kaţdý podnik si musí jednotlivé metody 

upravit a přizpůsobit svým potřebám. U hodnocení dodavatelů je důleţité, aby podnik 

pouţívat stejnou metodiku, která zvyšuje objektivnost celého hodnocení. Lze se setkat 

s několika různými metodami hodnocení dodavatelů. Pro hodnocení má velký význam počet a 

skladba zvolených kritérií [23].  
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Většina metod pouţívaných k hodnocení vyţaduje stanovení vah jednotlivých kritérií. 

Váhy číselně vyjadřují důleţitost hodnocených kritérií z hlediska hodnotitele. Čím je pro 

hodnotitele dané kritérium významnější, tím je jeho váha větší. Metod pro stanovení vah 

kritérií existuje mnoho a liší se především svou náročností vyplívající z odlišného 

algoritmického základu a svou srozumitelností pro hodnotitele. Liší se také svou náročností 

na informace, které je potřeba pro stanovení vah získat.   

 

Metoda párového srovnání 

Metoda párového srovnání je určená pro stanovení vah jednotlivých kritérií na základě 

zjišťování počtu preferencí jednoho kritéria vzhledem ke všem ostatním kritériím souboru. 

Určování preferencí probíhá na základě porovnávání dvojic kritérií v horní trojúhelníkové 

matici (pravá horní část tabulky). Hodnotitel u kaţdé dvojice kritérií určuje, zda preferuje 

kritérium uvedené v řádku před kritériem uvedeným ve sloupci. Pokud ano, do příslušného 

políčka zapíše jedničku, pokud ne zapíše hodnotitel do políčka nulu.  

Pro jednotlivá kritéria se dále stanoví počet jejich preferencí, který je roven součtu 

jedniček v řádku daného kritéria a součtu nul ve sloupci tohoto kritéria. Ke stejnému počtu 

preferencí lez dospět i jiným způsobem, tak ţe se vyplní celá tabulka a ne pouze pravá horní 

část. Počet preferencí je pak roven součtu jedniček v řádku kaţdého kritéria [18].  

V tabulce 4 je znázorněno zjišťování preferencí kritérií. 

 

Tab. 4 Tabulka zjištěných preferencí [18] 

 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Počet 

preferencí 

Výsledné 

váhy 

Výsledné 

váhy 

K1  0 1 1 1 1 1 5 0,24 0,21 

K2   1 1 1 1 1 6 0,29 0,25 

K3    1 0 1 0 2 0,09 0,11 

K4     0 0 0 0 0,00 0,04 

K5      1 0 3 0,14 0,14 

K6       0 1 0,05 0,07 

K7        4 0,19 0,18 

 

Výsledné váhy kritérií jsou v prvním sloupci vypočteny podle vztahu (1), ve druhé 

sloupci jsou jednotlivé váhy kritérií vypočteny podle vztahu (3). 
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Výpočet vah u jednotlivých kritérií je proveden na základě počtu preferencí daných 

kritérií podle vztahu (1).  Počet uskutečněných srovnání je vypočten dle vztahu (2) [18]. 

 

    
  

∑   
 
   

                                                                                                                                                

 

 

∑    
          

 
                                                                                                                               

 

   

 

 

vi – normovaná váha i-tého kritéria 

fi – počet preferencí i-tého kritéria 

n – počet kritérií. 

∑   
 
     - počet uskutečněných srovnání  

 

Pokud je počet preferencí určitého kritéria nulový, tak i jeho váha vypočtená podle 

vztahu (1) budu nulová, i kdyţ není dané kritérium zcela bezvýznamné. Z tohoto důvodu se 

pro stanovení vah kritérií pouţívá jiný vztah, který spočívá ve zvýšení počtu preferencí u 

kaţdého kritéria o jednu. Výsledné váhy jednotlivých kritérií se následně vypočtou dle vztahu 

[18]: 

 

    
  

    ∑   
 
   

                                                                                                                                       

 

vi – normovaná váha i-tého kritéria, 

fi – počet preferencí i-tého kritéria, 

n – počet kritérií, 

∑   
 
     - počet uskutečněných srovnání.  

 

Výhodou metody párového srovnání je schopnost určit pořadí kritérií podle jejich 

významnosti a to tím, ţe porovnává kaţdé kritérium s kaţdým, to vede k získání 

spolehlivějších výsledkům, zejména při větším počtu kritérií.   
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Po stanovení vah u jednotlivých kritérií je provedeno hodnocení variant a to 

stanovením pořadí výhodnosti jednotlivých variant z hlediska zvolených kritérií. Varianta 

s nelepším umístěním představuje nejlepší variantu. Jednotlivé metody vícekriteriálního 

hodnocení variant se liší přístupem, náročností a pouţitelností pro různé druhy informací. 

 

Bodovací metoda 

Bodovací metoda lze uplatnit pro hodnocení kvantitativních, ale i kvalitativních 

kritérií. Proto je bodovací metoda vhodná pro pouţití v metodě komplexního hodnocení 

kritérií. Tato metoda předpokládá zvolení bodovací stupnice, pomocí které se jednotlivým 

kritériím přiřadí body. Nejčastěji se pouţívá pětistupňová bodová stupnice v rozsahu 1 aţ 5. 

Bodovou stupnici se doporučuje rozšířit deskriptorem, tedy slovním popisem významnosti 

jednotlivých stupňů bodovací stupnice [19]. 

Ukázka bodovací stupnice v rozsahu 1 – 5 bodů je znázorněna v tabulce 5. Tato 

stupnice přiřazuje bodu 1 největší význam a bodu 5 nejmenší. 

 

Tab. 5 Bodovací stupnice [19] 

 

Body 1 2 3 4 5 

Slovní popis 
Vyhovuje 

výborně 

Vyhovuje 

velmi dobře 

Vyhovuje 

dobře 

Vyhovuje 

málo 
Nevyhovuje 

 

Bodovací stupnice mohou mít různé rozsahy. V tabulce 6 je ukázka bodovací stupnice 

v rozsahu 1 – 3, která přiřazuje největší význam bodu 3 a nejmenší bodu 1. Pro kaţdé 

kritérium je zvolen odpovídající slovní popis. 

 

Tab. 6 Bodovací stupnice 1 – 3 [21] 

 

Body 
Kritérium 

K1 K2 K3 K4 

1 Méně neţ 25 tis. Kč Nad 50 min Malá moţnost Do 8 hodin 

2 
25 tis. Kč – 28 tis. 

Kč 
40 min – 50 min Střední moţnost 8 – 9 hodin 

3 28 tis. Kč a více 40 min a méně Velká moţnost Po 9 hodině 
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Na základě takto zvolené bodovací stupnice se kaţdému kritériu přiřadí odpovídající 

počet bodů. Přiřazené body u jednotlivých kritérií jsou následně vynásobeny vahami daných 

kritérií a následně sečteny pro kaţdou variantu. U takto stanovené bodovací stupnice je 

nejlepší varianta zvolena ta, která má nejvyšší součet [21]. 

V tabulce 7 je ukázán postup bodovací metody a následné stanovení pořadí variant. 

Váhy stanovených kritérií pouţité při výpočtu této metody byly vypočteny pomocí bodovací 

metody pro stanovení vah kritérií. 

 

Tab. 7 Bodovací metoda [21] 

 

 K1 K2 K3 K4 Body Pořadí 

A 3 1 2 2 2,3 1. 

B 1 3 1 1 1,4 3. 

C 2 2 3 1 2,2 2. 

Váhy 0,5 0,2 0,25 0,05   

 

Scoring-model  

Scoring-modely jsou nástroje slouţící k efektivnímu hodnocení jednotlivých 

dodavatelů podle předem stanovených kritérií. Pouţívají se pro průběţné hodnocení 

dodavatelů. Tyto modely předpokládají průběţnou evidenci potřebných informací za určité 

období. Na základě získaných informací jsou dodavatelé ohodnoceni body u všech 

nadefinovaných kritérií. Ke kaţdému kritériu lze přiřadit individuální váha, pokud se 

k jednotlivým kritériím váha nepřiřadí, pak je individuální váha rovna jedné.  

Celkové hodnocení kaţdého dodavatele se vypočte jako součet součinů bodových 

hodnocení a vah jednotlivých kritérií podle vztahu (4) [11]. 

 

    ∑                                                                                                                                                

 

   

 

 

Aj – celkový počet bodů dodavatele j 

ai – váha kritéria i 

bij – hodnocení dodavatele j podle kritéria i 

n – počet hodnocených kritérií 
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Čím vyšší je celkové bodové hodnocení dodavatele, tím lépe daný dodavatel vyhovuje 

potřebám daného podniku. Výsledné celkové hodnocení jednotlivých dodavatelů lze 

srovnávat s hodnocením ostatních dodavatelů.  

 

V tabulce 8 je znázorněna ukázka scoring-modelu pro hodnocení dodavatelů. 

 

Tab. 8 Scoring-model hodnocení dodavatelů [11] 

 

Hodnotící kritérium Ukazatel 
Dodavatel 

X Y Z 

A. Jakost 

(váha 45) 

Počet bezchybných dodávek 

z celkového počtu třiceti 
22,0 25,0 18,0 

Podíl v % 73,3 83,3 60,0 

Body Podíl krát váha 33,0 37.5 27,0 

B. Cena (váha 30) 

Průměrná cena za posledních 

třicet dodávek v Kč 
160,0 180,0 100,0 

Reciproční index 62,5 55,5 100,0 

Body Index krát váha 18,8 16,7 30,0 

C. Spolehlivost 

(váha 25) 

Celková překročená dodací lhůta 

za posledních 30 dodávek ve 

dnech 

190,0 105,0 160,0 

Reciproční index 55,3 100,0 65,6 

Body Index krát váha 13,8 25,0 16,4 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 65,6 79,2 73,4 

 

Hodnocení dodavatelů v průmyslu je zaloţeno na jednoduchých scoring-modelech, 

které jsou závislé na subjektivním názoru hodnotitelů nebo zainteresovaných stran. Celkové 

hodnocení pak závisí od stanovení příslušných vah kritérií [20]. 
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Audit dodavatele 

Audit dodavatele patří mezi progresivní metody hodnocení dodavatelů. Audit je 

definován jako systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání objektivního 

hodnocení. Výsledky získané z auditu se vyuţívají k rozhodování o další spolupráci s daným 

dodavatelem.  

Aby provedený audit plnil svou funkci, musí kaţdý aktivní účastník auditu dodrţovat 

základní zásady, které vymezuje norma ČSN EN ISO 19 011 [8]: 

- etické chování auditora, 

- spravedlivé prezentování zjištěných poznatků z auditů, 

- povinnost profesionálního přístupu v práci auditora, 

- nezávislost v rozhodování auditora, 

- průkaznost důkazů z auditu.  

Základní kroky postupu auditu podle doporučení normy ČSN EN ISO 19 011 jsou 

znázorněny na obrázku 3. 

 

Obr. 3 Postup auditu [8] 

 

V zahajovací fázi auditu je jmenován vedoucí týmu auditorů, který odpovídá za 

provedení auditu a má příslušné kompetence jmenovat ostatní členy auditorského týmu. 
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Důleţitým krokem v této fázi je samotné posouzení proveditelnosti auditu a definování 

konkrétních cílů auditu.  

Přezkoumání dokumentů provádí vedoucí auditor a smyslem tohoto kroku je zjistit, 

zda jsou poskytnuty veškeré dokumenty potřebné k vlastní realizaci auditu. 

Přípravu auditu na místě vede vedoucí auditorského týmu, který vypracovává 

operativní plán auditu včetně podrobného rozpisu veškerých dílčích činností. Auditoři 

vypracovávají tzv. check-listy – seznamy otázek, které předkládají subjektu auditu. Tyto 

seznamy by měly pokrývat všechny oblasti podrobené auditu. 

Auditorské činnosti na místě, přímo u dodavatele, představují samotný proces auditu, 

kdy je prováděn sběr dat o prověřovaných procesech a jejich analýza. V této fázi postupuje 

auditorský tým podle předem stanoveného operativního plánu. 

Po ukončení auditu je přímo na místě zpracována týmem auditorů závěrečná zpráva 

z auditu, která zahrnuje sumarizaci všech zjištěných poznatků a závěry. Zpráva z auditu je 

povaţována za důvěrný dokument. 

Následné projednávání dosaţených závěrů je v kompetenci řídících pracovníků 

dodavatele, ti navrhnout následnou realizaci vhodných opatření k nápravě a jejich kontrolu. 

Účinnost navrţených opatření lze prověřit následným auditem [8]. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

6 Stávající systém výběru a hodnocení dodavatelů 

 

Tato kapitola byla zpracována na základě interních materiálů a konzultací se 

zaměstnanci společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a. s. 

 

6.1 Nákup 

Nákup ve společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a. s. zastřešuje nákupní oddělení, 

které podle organizační struktury společnosti spadá pod obchodně – technický úsek závodu 

výhybkárna a strojírna. Oddělení nákupu je rozděleno na zahraniční nákup, tuzemský nákup a 

reţijní nákup. V rámci kaţdého nákupu jsou mezi referenty rozděleny jednotlivé poloţky 

nakupovaného materiálu, za které odpovídají. Na obrázku 4 je znázorněna organizační 

struktura nákupního oddělení společnosti DT. 

 

Obr. 4 Organizační struktura nákupního oddělení společnost DT [interní zdroj DT ] 

 

Vedoucí oddělení nákupu je odpovědný za celé oddělení a přímo podřízený náměstku 

ředitele pro techniku a rozvoj. Referenti jednotlivých nákupů, jsou zodpovědní za nákupy, 

které provádí v rámci svého zařazení a jsou přímo podřízení vedoucímu nákupu.   
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Nákup ve společnosti DT zaujímá velmi důleţitou pozici. Společnost vyrábí takové 

výrobky, u kterých je kladen velký důraz na kvalitu a to jak na kvalitu konečného výrobku, 

ale především na kvalitu vstupního materiálu pro výrobu.  

Proces nákupu začíná přijetím poţadavku na materiál. Veškeré poţadavky na materiál 

jsou podávány přes vnitřní informační systém DIMENZE++. Po přijetí je tento poţadavek 

vyhodnocen a to z hlediska potřeby nákupu poţadovaného materiálu. Vyhodnocení potřeby 

nákupu provádí příslušný referent nákupu a ten na základě skladové evidence zarezervuje 

příslušný materiál na skladě, pokud daný materiál není, pak je to signál pro daného referenta, 

aby jej poptával u vhodného dodavatele. Pokud nastane situace, kdy poţadovaný materiál 

není na skladě a ţádný vhodný dodavatel jej není schopen dodat, jedná referent nákupu 

s oddělením konstrukce o moţné změně vstupního materiálu.  

 

6.2 Výběr dodavatelů 

Jak jiţ bylo zmíněno, společnost DT klade velký důraz na kvalitu vstupních materiálů 

pro výrobu svých výrobků a tak výběr vhodných dodavatelů je prioritou nákupního oddělení. 

Výběr, ale i hodnocení dodavatelů je jedním z poţadavků nezbytných pro certifikaci 

norem ISO 9000. Společnost DT je certifikovanou společností, a proto musí vybírat a 

hodnotit dodavatele dle jejich schopnosti dodávat produkty, které splňují předem stanovené 

poţadavky.    

Společnost DT má vlastní strategii postupu pro výběr dodavatelů, která je popsána ve 

směrnici společnosti a referenti nákupu se jí musí při výběru dodavatelů řídit. Ve směrnici je 

rovněţ uvedeno, kdo je za jednotlivé kroky výběru dodavatele zodpovědný. Následující 

obrázek 5, znázorňuje rámcový postup při výběru dodavatele dle směrnice společnosti. 
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Obr. 5 Systém výběru dodavatele společnosti DT [interní zdroj DT] 

 

Z uvedeného obrázku vyplývá, ţe výběr dodavatele se skládá ze čtyř kroků:  

- Výběr možných dodavatelů – na základě podaného poţadavku na určitý vstupní 

materiál jsou vybírány informace o moţných dodavatelích. Potřebné informace jsou 

získávány z interního informačního systému DIMENZE++, internet, e-aukce nebo 

z doporučení od jiných subjektů. Tento výběr je prováděn referenty příslušných 

nákupů. 

- Porovnání informací o dodavatelích – z vypracovaného seznamu se vybírají 

dodavatelé, kteří jsou schopni poţadovaný materiál dodat. Porovnávání informací o 

dodavatelích je prováděno na základě referencí, vlastní evidence a hodnocení 

dodavatelů. Tento krok je prováděn referenty nákupů. 
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- Zaslání objednávky nebo příprava e-aukce – poptávka můţe být provedena 

několika způsoby. Jedná se o poptávku formou e-mailu, po telefonu nebo výběrové 

řízení e-aukcí. U poţadavků na materiál s krátkou dodací lhůtou je podle směrnice 

společnosti moţné poptávku vynechat. 

- Výběr konkrétního dodavatele -  na základě zaslaných nabídek od dodavatelů a 

s přihlédnutím na dosavadní zkušenosti je vybrán dodavatel, kterému je zaslána 

objednávka. U výběru dodavatelů formou e-aukce je objednávka zaslána vítězi. 

 

Při výběru dodavatele pro poţadovaný vstupní materiál mohou ve společnosti DT 

nastat následující situace: 

- Zákazník si sám určí dodavatele vstupního materiálu – společnost v takovém případě 

výběrové řízení neprovádí a rovnou komunikuje s vybraným dodavatel. Následné 

jednání a případné řešení reklamace je plně v kompetenci společnosti DT. Společnost 

realizuje okolo 300 takových to zakázek.  

- Výběr dodavatele je v reţii společnosti – zákazník nespecifikuje poţadavek na 

konkrétního dodavatele. Výběr dodavatele je v tomto případě v plné kompetenci 

společnosti. Společnost v takovém případě vybírá dodavatele ze svého schváleného 

seznamu dodavatelů, se kterými jiţ v minulosti spolupracovala. 

- Zákazník poţaduje specifický vstupní materiál – v oboru podnikání společnosti, je 

tato situace běţná a ve většině případů nabízí poţadovaný materiál pouze jeden 

dodavatel nebo jen úzký okruh dodavatelů. Pro společnost zde tedy není velký 

prostor pro moţnosti výběrového řízení. 

- Neexistuje vhodný dodavatel poţadovaného materiálu – v takovém případě řeší 

referent nákupu s konstruktérem dané zakázky moţnou náhradu za daný materiál. 

 

Schválený seznam dodavatelů společnosti DT je k dispozici v interním informačním 

sytému DIMENZE++. V seznamu jsou uvedeni všichni dodavatelé, kteří se společností jiţ 

spolupracovali. Seznam je rozsáhlý a obsahuje přes 300 dodavatelů a jejich kontakty 

s potřebnými údaji. Pro přehlednost jsou dodavatelé seřazeni podle analýzy ABC. Do skupiny 

A jsou zařazeni klíčoví dodavatelé s největším obratem nákupu. Ve skupině B jsou zařazeni 

středně důleţití dodavatelé a skupina C obsahuje velké mnoţství méně důleţitých dodavatelů. 

Nové dodavatele do informačního systému společnosti můţe zadávat vedoucí nákupu, 

jednotliví referenti nákupu, ale také oprávněný pracovník finančního oddělení. 

 



29 

 

Při poptávání poţadovaného vstupu vychází společnost ze schváleného seznamu 

dodavatelů, se kterými jiţ společnost v minulosti spolupracovala. Výběr dodavatelů a 

poptávku po materiálu provádí společnost čtyřmi způsoby: 

- vnitřní informační systém DIMENZE++, 

- e-aukce, 

- přímý kontakt na základě referencí jiných subjektů, 

- e-poptávka. 

 

Vnitřní informační systém společnosti DIMENZE++ obsahuje schválený seznam 

dodavatelů, se kterými společnost jiţ v minulosti spolupracovala. Po přijetí poţadavku na 

určitý materiál je ze seznamu vybrán vhodný dodavatel a je mu zaslána poptávka. Forma 

poptávky je dána vnitropodnikovým předtiskem. Tento způsob výběru je většinou prováděn 

v případě, kdy si zákazník zvolí typ vstupního materiálu, který je schopen dodat pouze malý 

počet nebo pouze jeden dodavatel. Pokud je moţnost výběru z více dodavatelů, výběr provádí 

referent nákupu na základě stanovených kritérií, referencí a hodnocení daného dodavatele za 

předcházející období. Schválení vhodného dodavatele pro konkrétní zakázku je v kompetenci 

referenta nákupu nebo vedoucího nákupního oddělní. 

Pokud je moţný výběr z několika vhodných dodavatelů pouţívá společnost pro 

konečný výběr dodavatele e-aukci. Vybraným a schváleným dodavatelům pošle vyhlašovatel 

výběrového řízení pozvánku k účasti. Pokud se vybraný dodavatel rozhodne výběrového 

řízení zúčastnit, vyplní přihlášku a jsou mu zaslány přihlašovací údaje do systému e-aukce. 

V pozvánce je uveden harmonogram e-aukce, předmět výběrového řízení, kritéria a 

podmínky, které poţaduje společnost. V rámci systému e-aukce můţe vyhlašovatel 

jednotlivým kritériím přiřadit určitou váhu, podle jejich důleţitosti pro společnost. Po 

skončení soutěţního kola systém vyhodnotí veškeré nabídky a určí vítěze. Vyhodnocení 

systém provádí na základě multikriteriálního hodnocení zadaných kritérií vyhlašovatelem. 

Pokud daný seznam nenabízí vhodného dodavatele, je to signál pro referenta nákupu, 

aby hledal nového potenciálního dodavatele. Vyhledávání potenciálního dodavatele je 

prováděno na základě získaných referencí od jiného subjektu. V takovém případě je 

referentem nákupu poslána poptávka potencionálnímu dodavateli a na základě zpětné nabídky 

je projednávána moţná spolupráce. 

Další moţností, kterou společnost při vyhledávání pouţívá, je e-poptávka. Na 

specializovaných internetových stránkách zadá a specializuje referent nákupu svoji poptávku 
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a systém vygeneruje seznam moţných dodavatelů. Tento způsob vyhledávání však 

společnosti nevyhovuje. 

Společnost si nevede seznam potencionálních dodavatelů. Při nutnosti výběru nového 

dodavatele postupuje dle zmíněného postupu.  

 

6.3 Kritéria používaná při výběru dodavatelů 

Společnost DT při výběru dodavatelů ze schváleného seznamu pouţívá kritéria, která 

jsou uvedena v následující tabulce 9.  

 

Tab. 9 Kritéria výběru dodavatele společnosti DT [interní zdroj DT] 

 

Kritéria při výběru dodavatelů 

Cena Reklamace 

Kvalita Záruční lhůta v letech 

Termín dodání od objednání Garance ceny 

Doprava dodavatelem CPT Moţnost zápočtů 

Atest 3.1 Moţnost náhradního plnění 

Certifikace – schválený dodavatel Konsignační sklad 

Splatnost faktury ve dnech Moţnost dodání vzorků 

ISO Bezpečnostní list dle REACH 

Rámcová smlouva Katalog, prezentace, recenze 

 

Uvedená kritéria však nejsou pouţívána při kaţdém výběrovém řízení všechna. Jsou 

vybrána a specifikována dle konkrétní nabídky a dodavatele. V oboru, ve kterém společnost 

podniká je omezen počet vhodných dodavatelů a tomu se musí přizpůsobovat i volba kritérii. 

Při výběru dodavatelů, kteří nejsou zařazeni ve schváleném seznamu společnosti, jsou 

preferována tři základní kritéria: 

- cena, 

- kvalita, 

- termín dodání. 
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Při výběru dodavatele mimo seznam, společnost neprovádí první hodnocení před 

uzavřením smlouvy. Vyhodnocení jednotlivých dodavatelů a jejich nabídek je prováděno na 

základě porovnání konkrétních cenových nabídek a kvality nabízeného vstupu. Pro společnost 

je v konečném vyhodnocení důleţitější kvalita. 

 

6.4 Hodnocení dodavatelů 

Hodnocení, stejně jako výběr dodavatelů je nutné pro splnění poţadavků na certifikaci 

společnosti. Hodnocení dodavatelů je prováděno ve společnosti jednou ročně, obvykle v 

měsíci lednu následujícího roku, dle platných interních směrnic a procesů. Jednotliví 

dodavatelé jsou rozděleni podle materiálů a vstupů, které společnosti dodávají a přiřazeni 

příslušným referentům nákupu. Příslušní referenti nákupu provádí hodnocení. 

Pro hodnocení dodavatelů je vytvořena hodnotící tabulka, do které referent nákupu 

zapíše své hodnocení. Referent nákupu při hodnocení vychází ze svých podkladů za uplynulý 

rok a pro hodnocení kvality jednotlivých dodávek je pouţíván zápis o neshodě. Pro hodnocení 

jsou vybrána čtyři kritéria v rámci dosavadních zkušeností: kvalita – reklamace, cena, 

operativnost a splatnost. Referent nákupu jednotlivým kritériím přiřadí vymezené bodové 

hodnocení. Ostatní uvedená kritéria nejsou hodnocena, mají pouze informační charakter. 

Příklad tabulky pro hodnocení dodavatelů je uveden v následující tabulce 10. 

 

Tab. 10 Tabulka hodnocení dodavatelů společnost DT [interní zdroj DT] 

 

Tabulka hodnocení dodavatelů 

Hodnocené období: 2013 

Materiál – číslo, název Datum 

Dodavatel  
Výrobce/ 

obchod 
certifikace 

Schválený 

dodavatel 

Rámcová 

smlouva 
Dosavadní zkušenosti  

IČO, 

jméno, 

adresa 

V - O 
A – N, 

jaká 
Kým? A - N 

Kvalita - 

reklamace 
cena operativnost Splatnost Celkem Podpis 

XX O ISO9002  A 1 2 1 1 5  

XY V ISO9002  N 1 1 1 1 4  

YX V ISO9001  A 1 1 1 1 4  

YZ O ISO9001  A 1 2 1 1 5  

YY O ISO9002  N 1 1 2 1 5  
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Hodnotící stupnice jednotlivých kritérií v rámci dosavadních zkušeností jsou 

zobrazeny v následující tabulce 11. 

 

Tab. 11 Hodnotící stupnice kritérií [interní zdroj DT] 

 

Hodnocení dosavadních zkušeností: 

Kvalita - Reklamace Cena Operativnost Splatnost 

1 = vynikající 
Bez 

reklamace 

1 = nejniţší 

cena 
1 = vynikající 1 = 30-60 dní 

2 = přijatelný 
Odstranění 

vady 
2 = ostatní 2 = přijatelný 2 = do 30 dní 

3 = hrubé závady  
3 = hrubé 

závady 
3 = ostatní 

 

Celkové hodnocení dodavatelů je uvedeno v následující tabulce 12. 

 

Tab. 12 Celkové hodnocení dodavatelů [interní zdroj DT] 

 

Celkové hodnocení: 

Body Slovní popis: 

4 Vynikající 
Dodavatel v pořádku, způsobilý pro další 

obchodní spolupráci. 

5 - 8 Vyhovující 
Dodavatel v pořádku, způsobilý pro další 

obchodní spolupráci. 

9 - 10 Sledovaný 

Dodavatel v pořádku s výhradami, je 

kontaktován a upozorněn na zjištěné 

nedostatky. 

11 Nevyhovující Ukončení spolupráce. 

 

Komunikace s dodavatelem po uskutečnění hodnocení je prováděna pouze v případě, 

kdy je daný dodavatel ohodnocen jako sledovaný nebo případně nevyhovující. Sledovanému 

dodavateli je posláno upozornění na horší výsledek jeho hodnocení. Dodavatelé ohodnocení 

jako vynikající a vyhovující nejsou o výsledku hodnocení vůbec informováni. 
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Hodnocení jsou podrobeni pouze hlavní dodavatelé společnosti. Dodavatele, které si 

určili zákazníci sami a neprošli výběrovým řízení, společnost nehodnotí. Stávající kritéria 

hodnocení dodavatelů společnost povaţuje za dostačující a plně vyhovující jejím potřebám.   

 

Audit dodavatelů 

Audit dodavatelů je ve společnosti prováděn na základě vnitropodnikové směrnice. 

Společnost provádí v průběhu roku přibliţně 4 – 5 auditů u dodavatelů. Audity jsou ve 

společnosti prováděny na základě těchto důvodů: 

- Dodávka do DT je v hodnotě nad 100 tis. Kč a je realizována doposud neověřeným 

dodavatelem. V tomto případě je audit prováděn před vlastní realizací dodávky. 

- Audit je proveden na základě návrhu vedoucího útvaru nákupu. Návrh je podáván na 

základě pochybností o způsobilosti dodání nebo zkušeností vedoucího útvaru 

nákupu. 

- Dodávka do DT má kritický charakter. Jedná se o dodávku vstupů, která má zásadní 

vliv na následně dosaţenou kvalitu produkce společnosti. 

- Audit je proveden na základě poţadavku ze strany zákazníka DT. 

- Důvodem pro audit je neúměrně vysoký nebo rostoucí podíl reklamací na 

realizovaných dodávkách, výskyt výrazných kvalitativních neshod při vstupní 

kontrole nebo v průběhu výrobního procesu. 

- Dalším důvodem pro audit dodavatele je nesplnění poţadované certifikace pro 

spolupráci s DT nebo výrazné technologické změny u dodavatele. 

 

Audit ve společnosti DT je prováděn na základě vnitropodnikové směrnice, která 

popisuje postup jednotlivých kroků auditu. Postup auditu dle směrnice DT: 

1. Zpracování ročního programu zákaznických auditů – v tomto kroku je zpracován 

návrh ročního programu auditů na příští rok. Tento návrh zpracovává obchodní ředitel 

a je předkládán do 31. 12. řediteli pro jakost a investiční rozvoj. Návrh musí být 

sestaven s ohledem na aktuální stav v oblasti nákupu. V tomto kroku je ustanoven 

auditorský tým, který zahrnuje vedoucího útvaru nákupu, interního auditora, referenta 

nákupu a technického experta.  Auditorský tým je sestaven ředitelem závodu nebo 

obchodním ředitelem a stanoveným hlavním auditorem. 

2. Projednání a schválení programu zákaznických auditů – po projednání a 

schválením programu ředitelem pro jakost a investiční rozvoj se stává tento program 

závazným pro všechny dotčené útvary DT. 
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3. Zabezpečení vyplnění dotazníku samohodnocení dodavatele – vedoucí útvaru 

nákupu předá dodavateli DT dotazník samohodnocení dodavatele s ţádostí o jeho 

vyplnění a vrácení zpět nejpozději do termínu realizace auditu. Kopii vyplněného 

dotazníku od dodavatele předá vedoucí útvaru nákupu hlavnímu auditorovi. 

4. Zpracování seznamu auditních otázek DT – hlavní auditor vypracuje seznam 

auditních otázek pro dodavatele DT a časový plán auditu. Následně je seznam předán 

systémovému inţenýrovi. Hlavní auditor dohodne s dodavatelem přesný termín 

realizace auditu. 

5. Schválení seznamu auditních otázek DT – systémový inţenýr schválí vypracovaný 

seznam otázek. Pokud je seznam nedostačující jedná s hlavním auditorem o 

případných změnách. 

6. Zpracování oznámení a seznamu auditních otázek – tento krok zahrnuje zpracování 

oznámení o provedení zákaznického auditu a předání seznamu auditních otázek 

dodavateli. Za tento krok zodpovídá hlavní auditor. 

7. Realizace zákaznického auditu – vlastní realizace auditu začíná úvodním jednáním 

s kontaktní osobou dodavatele DT a ustanovením cíle auditu a stanovení časového 

programu. Za průběh realizace auditu odpovídá hlavní auditor a přizpůsobuje ho 

konkrétní situaci. Průběh auditu je zaznamenáván stanoveným auditorským týmem do 

seznamu auditních otázek. Na závěr auditu je provedeno shrnutí všech poznatků 

z auditu, ujasnění popisu zjištěných neshod a doporučení. 

8. Zpracování celkového hodnocení auditu DT – do 10 pracovních dnů od realizace 

auditu provede hlavní auditor doplnění všech informací a zpracuje celkové hodnocení 

zákaznického auditu. 

9. Předání celkového hodnocení auditu DT – hlavní auditor předá konečné hodnocení 

auditu dodavateli, obchodnímu řediteli a systémovému inţenýrovi. 

10. Řešení neshod a doporučení – dodavatel DT musí do 15 pracovních dnů od obdrţení 

zprávy reagovat na neshody a doporučení zjištěné během auditu. Dodavatel je povinen 

stanovit příčinu neshod, opatření k nápravě, termín a odpovědnost k jednotlivým 

opatřením a způsob ověření účinnosti opatření k nápravě. Dohled nad řádným a 

včasným provedením navrţených opatření zajišťuje pracovník nákupu. Hlavní auditor 

zaznamená řešení neshod a doporučení.  Po dořešení všech neshod a doporučení je 

zákaznický audit uzavřen systémovým inţenýrem. 

11. Předání dokumentů ze zákaznického auditu – veškeré dokumenty získané 

v průběhu auditu předá hlavní auditor vedoucímu útvaru nákupu. 
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12. Vyvození závěrů ze zákaznického auditu – v souvislosti s výsledky auditu přijímá 

obchodní ředitel příslušná opatření a to v rámci k dodavateli a také do příslušného 

útvaru společnosti. 

13. Uložení dokumentů ze zákaznického auditu – tento krok provádí vedoucí útvaru 

nákupu. Uloţeny jsou veškeré dokumenty z realizovaného auditu. Dokumenty se 

archivují po celou dobu aktivní spolupráce s daným dodavatelem. 

14. Využití výsledků zákaznických auditů – získané výsledky z provedených auditů 

slouţí vedoucímu útvaru nákupu jako významný podklad pro hodnocení dodavatelů. 

 

Provedený audit u dodavatele společnost v hodnocení nezohledňuje. Audit je prováděn 

pro zjištění způsobilosti dodavatele dodávat určité vstupy. 
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7 Analýza nedostatků systému výběru a hodnocení dodavatelů 

 

Při analyzování současného stavu systému výběru a hodnocení dodavatelů ve 

společnosti DT byly objeveny určité nedostatky, které jsou v této kapitole podrobně popsány. 

7.1 Nedostatky při výběru dodavatelů 

Výběr dodavatelů je ve společnosti DT obsaţen ve vnitropodnikové směrnici, kde jsou 

jednotlivé kroky výběru popsány. Pro výběr dodavatelů ze schváleného seznamu společnost 

pouţívá internetovou formu e-aukce, tento způsob společnosti vyhovuje a vyuţívá ho ve 

většině výběrových řízení. V této oblasti nedostatky zaznamenány nebyly.  

Nedostatkem ve výběru dodavatelů byly zjištěny rozdíly v pouţívání kritérií. Při 

výběru nového dodavatele se pro výběr pouţívají pouze tři kritéria a to cena, kvalita a termín 

dodání poţadovaného vstupu. Při výběru z jiţ schválených dodavatelů jsou kritéria vybírána 

ze seznamu, který obsahuje osmnáct kritérií. Jako další nedostatek se jeví absence vah u 

jednotlivých kritérií. Při zkoumání systému výběru dodavatele bylo zjištěno, ţe společnost 

neprovádí předběţné hodnocení u potencionálních dodavatelů. Vyhodnocení nabídek je 

prováděno na základě ceny a kvality poţadovaného materiálu. Formulář pro porovnání 

informací o potenciálních dodavatelích a jejich vyhodnocení je totoţný s hodnotící tabulkou. 

Jako jeden z nedostatků byla zjištěna i absence seznamu potencionálních dodavatelů, 

při vyhledávání nových dodavatelů musí referenti nákupu absolvovat vyhledávání informací 

na internetu nebo získávat reference od jiných subjektů, to můţe být zdlouhavé.  

Zjištěné nedostatky v systému výběru dodavatelů jsou shrnuty v tabulce 13. 

 

Tab. 13 Nedostatky při výběru dodavatele  

 

Nedostatky při výběru dodavatele 

Odlišná volba kritérií při výběru nových 

dodavatelů a při výběru mezi schválenými 

dodavateli. 

Absence vah u zvolených kritérií. 

Absence předběţného hodnocení dodavatelů. 

Vyhodnocení dodavatelů pouze na základě 

ceny a kvality. 

Totoţnost formuláře pro srovnání a 

vyhodnocení nabídek dodavatelů s tabulkou 

pro hodnocení dodavatelů 

 



37 

 

7.2 Nedostatky v hodnocení dodavatelů 

Hodnocení dodavatelů se ve společnosti DT provádí z důvodu poţadavků normy ISO 

9001. Při analyzování systému hodnocení dodavatelů bylo zjištěno, ţe hodnocení vybraných 

dodavatelů je prováděno pouze jednou za rok. Tabulka pro hodnocení dodavatelů obsahuje 

osm kritérií, ale hodnocení podléhají pouze čtyři z nich, zbylá kritéria mají pouze informační 

charakter. Hodnotící kritéria nejsou jednoznačně specifikovaná. Kritérium hodnocení kvality 

je spojeno s kritériem reklamace a jsou hodnocena jako celek. Stejně jako u výběru, tak i u 

hodnocení dodavatelů byla zjištěna absence vah u hodnocených kritérií. 

Hodnocení jednotlivých dodavatelů je prováděno referenty nákupu pouze na základě 

jejich znalostí o dodavatelích. Pouze v hodnocení kvality je jako podklad pro hodnocení 

pouţíván zápis o neshodě. 

Hodnotící stupnice pro hodnocení kritérií je v rozmezí 1 – 3 bodů. Slovní vyjádření 

jednotlivých hodnotících bodů není dostatečně specifikováno a není přesně vyjádřeno, co vše 

lze zahrnout pod jednotlivé bodové ohodnocení. Následná komunikace s dodavateli po jejich 

hodnocení je omezena pouze na dodavatele s výsledným ohodnocením jako sledovaný nebo 

nevyhovující dodavatel. Dodavatelé vyhodnocení jakou vynikající a vyhovující nejsou o 

výsledku hodnocení vůbec informováni. 

Nedostatky v hodnocení jsou shrnuty v následující tabulce 14. 

 

Tab. 14 Nedostatky v hodnocení dodavatelů  

 

Nedostatky v hodnocení dodavatelů 

Hodnocení jednou ročně. 

Nejednoznačné vymezení kritérií. 

Absence vah u zvolených kritérií. 

Nejednoznačné vysvětlení hodnotící 

stupnice. 

Nedostatečná komunikace s dodavateli po 

vyhotovení hodnocení. 
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8 Návrh zlepšení systému výběru a hodnocení dodavatelů 

 

 Návrhy zlepšení obsaţené v této kapitole byly zpracovány na základě zjištěných 

nedostatků v systému výběru a hodnocení dodavatelů ve společnosti DT – Výhybkárna a 

strojírna, a.s. Navrhovaná zlepšení byla přizpůsobena poţadavkům a potřebám společnosti 

tak, aby byla zvýšena efektivnost celého systému výběru a hodnocení dodavatelů.   

8.1 Návrh výběru dodavatelů 

Pro efektivní systém výběru dodavatele je důleţité stanovit optimální kritéria, která 

jednotlivé dodavatele dostatečně posoudí. Při analýze nedostatků výběru dodavatelů bylo 

zjištěno, ţe společnost DT pouţívá odlišné kritéria při výběru dodavatelů ze schváleného 

seznamu a při výběru nových dodavatelů. Z tohoto důvodu byl navrţen seznam kritérií, která 

objektivně posoudí jak nové, potenciální dodavatele, tak jiţ schválené dodavatele. Seznam 

zahrnuje pro společnost nejdůleţitější kritéria a to kvalitu, cenu a termín dodání. Aby bylo 

moţno jednotlivé dodavatele plnohodnotně posoudit, daná kritéria byla rozdělena na dílčí, 

konkretizující kritéria. Dílčích kritérií nebylo voleno mnoho z důvodu efektivnosti a časové 

nenáročnosti procesu porovnávání informací o dodavatelích. Seznam navrhovaných kritérií je 

uveden v tabulce 15. 

 

Tab. 15 Navrhovaná kritéria výběru dodavatele 

 

Skupina kritérií Kritérium 

Kvalita 

Jakost dodaného materiálu 

Certifikace ISO 

Atest 

Cena 

Cenová nabídka 

Splatnost faktur 

Platební podmínky 

Logistické sluţby 
Termín dodání od objednání 

Doprava  

 

Vyhodnocení jednotlivých nabídek od nových dodavatelů je prováděno pouze na 

základě ceny a kvality materiálu. Pro objektivní vyhodnocení byla hodnotící stupnice 

sjednocena s hodnotící stupnicí u hodnocení dodavatelů, která je v rozsahu 1 – 3 body. 
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Kaţdému kritériu se přiřadí dané body, dle hodnotící stupnice, bod 1 se přiřazuje kritériu, 

které bylo maximálně splněno. Naproti tomu dosaţení 3 bodů vypovídá o nesplnění daného 

kritéria. Pro přesné ohodnocení jsou body u příslušných kritérií doplněny o slovní 

charakteristiky. Hodnotící stupnice s popisem jednotlivých kritérií jsou uvedeny v tabulkách 

16 a 17.  

 

Tab. 16 Navrhovaná stupnice hodnocení kritérií kvalita a cena při výběru dodavatele 

 

Kritérium Hodnocení Slovní charakteristika Body  

KVALITA 

Jakost materiálu 

Vynikající 
Kvalita materiálu odpovídá daným 

poţadavkům. 
1 

Vyhovující  
Zjištěny drobné nedostatky při 

posouzení prvního vzorku. 
2 

Nevyhovující  
Kvalita materiálu nesplňuje dané 

poţadavky. 
3 

Certifikace ISO 

Vynikající 
Dodavatel splňuje poţadovanou 

certifikaci. 
1 

Méně vyhovující 
Dodavatel ţádá o certifikaci, 

přičemţ splňuje poţadavky. 
2 

Nevyhovující  
Dodavatel nesplňuje poţadovanou 

certifikaci. 
3 

Atest 

Ano Dodavatel vlastní poţadovaný atest. 1 

Ne 
Dodavatel nevlastní poţadovaný 

atest. 
3 

CENA 

Cenová nabídka 

Vynikající Nabízená cena je nejniţší 1 

Vyhovující  
Nabízená cena je průměrnou cenou 

u srovnatelných materiálů. 
2 

Nevyhovující  
Nabízená cena se pohybuje nad 

průměrnou cenou u srovnatelných 

materiálů. 

3 

Platební podmínky 
Vyhovující  Platba převodem, proformafaktura 1 

Nevyhovující Platba v hotovosti 3 

Doba splatnosti faktur 

Vynikající Splatnost faktur je 45 – 90 dní 1 

Vyhovující Splatnost faktur je 30 – 60 dní 2 

Nevyhovující  Splatnost faktur je kratší neţ 30 dní 3 

 



40 

 

Tab. 17 Navrhovaná stupnice hodnocení pro kritérium logistické sluţby při výběru dodavatele 

 

Kritérium Hodnocení Slovní charakteristika Body  

LOGISTICKÉ SLUŽBY 

Termín dodání 

Vyhovující 
Dodavatel je schopen dodat 

materiál v poţadovaném termínu. 
1 

Nevyhovující 
Dodavatel není schopen dodat 

materiál v poţadovaném termínu. 
3 

Doprava 
Vyhovující Doprava dodavatelem CPT. 1 

Nevyhovující Doprava jiným subjektem. 3 

 

Pro zohlednění významnosti jednotlivých kritérií byly k daným kritériím přiřazeny 

váhy. Pro stanovení vah byl vytvořen tým, který byl sloţen z vedoucího nákupu, referentů 

zahraničního nákupu, referentů nákupu a referenta reţijního nákupu. Hodnotitelský tým 

celkem obsahoval šest členů. Kaţdý člen týmu obdrţel tabulku s danými kritérii a jeho 

úkolem bylo přiřadit ke kaţdému kritériu určitou váhu podle jeho významnosti tak, aby 

celkový součet všech vah byl roven jedné. Takto stanovené váhy byly zprůměrovány a byla 

stanovena konkrétní váha u kaţdého kritéria.  

Výsledné váhy kritérií jsou uvedeny v tabulce 18. Rozvrh vah jednotlivých členů 

hodnotitelského týmu jsou součástí přílohy 1. 

 

Tab. 18 Váhy kritérií výběru dodavatele 

 

Skupina kritérií Kritérium Váha 

Kvalita 

Jakost dodaného materiálu (K1) 0,3 

Certifikace ISO (K2) 0,06 

Atest (K3) 0,08 

Cena 

Cenová nabídka (K4) 0,27 

Platební podmínky (K5) 0,08 

Doba splatnosti faktur (K6) 0,09 

Logistické sluţby 
Termín dodání (K7) 0,09 

Doprava (K8) 0,04 
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Pro srovnání takto určených vah byla pouţita metoda párového srovnání. Metoda 

párového srovnání je zaloţena na porovnávání dvou kritérií, přičemţ se vybere preferovanější 

kritérium a je mu přiřazena 1, nepreferovanému kritériu pak 0. Výsledná váha se vypočte jako 

součet preferencí, který je vydělen počtem uskutečněných srovnání. Součet preferencí byl 

vypočten jako součet jedniček v řádku daného kritéria a nul ve sloupci daného kritéria. Počet 

uskutečněných srovnání byl vypočten podle vztahu (2). Výsledné váhy byly vypočteny podle 

vztahu (1) v prvním sloupci a podle vztahu (3) ve sloupci druhém. Tento způsob stanovení 

vah kritérií byl proveden pouze vedoucím nákupu. Takto získané váhy stanovené metodou 

párového srovnání jsou uvedeny v tabulce 19. 

 

Tab. 19 Metoda párového srovnání pro určení vah kritérií výběru dodavatele 

 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 
Počet 

preferencí 

Výsledné 

váhy 

Výsledné 

váhy 

K1  1 1 1 1 1 1 1 7 0,25 0,22 

K2   0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 

K3    0 1 1 1 1 5 0,18 0,17 

K4     1 1 1 1 6 0,21 0,19 

K5      0 0 1 2 0,07 0,08 

K6       0 1 3 0,11 0,11 

K7        1 4 0,14 0,14 

K8         1 0,04 0,06 

 

Výsledné váhy obou provedených metod pro stanovení vah byly srovnány. Hodnoty u 

kritérií K1 – jakost materiálu a K4 – cenová nabídka jsou největší u kaţdé pouţité metody, to 

značí jejich největší význam pro společnost. Dané hodnoty se nepatrně odlišují, to mohlo být 

způsobeno, tím ţe metoda párového srovnání byla provedena pouze vedoucím nákupu na 

rozdíl od první metody, která byla provedena šesti členy hodnotitelského týmu. Pro pouţití při 

výběru dodavatele byly doporučeny váhy kritérií stanovené hodnotitelským týmem z důvodu 

větší objektivnosti pouţité metody. Tabulka 20 uvádí srovnání výsledných vah.   
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Tab. 20 Srovnání výsledných vah kritérií výběru dodavatele 

 

Metoda 
Váhy kritérií 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Hodnotitelský tým 

(průměr) 
0,3 0.06 0,08 0,27 0,08 0,09 0,09 0,04 

Metoda párového 

srovnání 
0,25 0 0,18 0,21 0,07 0,11 0,14 0,04 

Metoda párového 

srovnání 
0,22 0,03 0,17 0,19 0,08 0,11 0,14 0,06 

 

Pro vyhodnocení výběrového řízeni a určení nejvhodnějšího dodavatele byla zvolena 

bodovací metoda. Bodovací metoda je zaloţena na přiřazení daných bodů konkrétním 

kritériím, které jsou následně vynásobeny stanovenými váhami. Dle zvolené bodovací 

stupnice, je dodavatel s nejniţším počtem bodů, tím nejvhodnějším. Pro rozdělení všech 

dodavatelů ve výběrovém řízení je vhodné stanovit rozpětí bodů, které rozhodne o zařazení 

dodavatelů. Celkové vyhodnocení výběru dodavatele je uvedeno v tabulce 21.  

  

Tab. 21 Celkové vyhodnocení výběru dodavatele 

 

Zařazení Body 
Hodnocení 

dodavatele 
Slovní popis 

1. 1 – 1,49 Vynikající 
Dodavatel splňuje všechny kritéria a vhodným 

pro danou spolupráci.  

2. 1,5 – 2,49 Vyhovující 
Dodavatel splňuje daná kritéria s výhradou, 

přičemţ je vhodný pro danou spolupráci.  

3. 2,5 – 3,0 Nevyhovující 
Dodavatel nesplňuje daná kritéria a není vhodný 

pro danou spolupráci. 

 

Stávající formulář pro porovnání a vyhodnocení dodavatelů je totoţný s tabulkou pro 

hodnocení dodavatelů. Proto byl navrţen nový formulář, který zahrnuje všechna kritéria i 

stanovené váhy a nabízí ucelený pohled na porovnávané informace o dodavatelích. Formulář 

pro výběr dodavatelů je součástí přílohy 2. 
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8.2 Návrh hodnocení dodavatelů 

Společnost hodnocení dodavatelů provádí jedenkrát za rok. Podle norem ČSN EN 

9000 je však nutné hodnocení dodavatelů provádět dvakrát ročně. Hodnocení podléhají pouze 

hlavní dodavatelé společnosti. Dodavatelé, které si určili zákazníci společnosti, hodnocení 

nepodléhají. Pro zefektivnění procesu hodnocení dodavatelů bylo společnosti navrţeno 

hodnocení hlavních dodavatelů dvakrát za rok a to pololetně. Pro úplné informace o 

dodavatelích bylo společnosti doporučeno, aby do hodnocení byli zahrnuti i dodavatelé, které 

si zvolí zákazník. Výsledky hodnocení těchto dodavatelů mohou být dále vyuţity u 

výběrového řízení nebo tito dodavatelé mohou být zařazeni do seznamu potencionálních 

dodavatelů, čímţ se zkrátí proces vyhledávání novým dodavatelů. 

Stejně jako u výběru dodavatelů, tak i u hodnocení byl zjištěn nedostatek při volbě 

kritérií pro hodnocení dodavatelů. Při výběru nových kritérií byly zohledněny kritéria, která 

mají pro společnost největší význam a to kvalita, cena a termín dodání. Jednotlivá kritéria 

byla rozdělena na dílčí kritéria, které umoţní dostatečné ohodnocení spolupráce s dodavateli. 

Vybraná kritéria pro hodnocení dodavatelů jsou uvedena v tabulce 22. 

  

Tab. 22 Navrhovaná kritéria hodnocení dodavatelů 

 

Skupina kritérií Kritérium 

Kvalita Jakost dodaného materiálu 

Reklamace 
Počet evidovaných reklamací 

Rychlost řešených reklamací 

Cena 
Cenová hladina 

Splatnost faktur 

Operativnost 

Termín dodání 

Pruţné reagování na objednávku 

Úroveň komunikace 

 

Pro hodnocení jednotlivých kritérií byla ponechána stávající stupnice hodnocení 

v rozsahu 1 – 3 body. Kdy bod 1 představuje splnění daného kritéria a udělení 3 bodů značí 

jeho nesplnění. Pro jednoznačné ohodnocení jednotlivých kritérií byl ke kaţdému kritériu 

přidán slovní popis. Kritéria se slovním popisem a přiřazenými body jsou uvedeny 

v tabulkách 23 a 24. 
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Tab. 23 Navrhovaná stupnice hodnocení kritérií při hodnocení dodavatelů 

 

Kritérium Hodnocení Slovní charakteristika Body 

KVALITA 

Jakost materiálu 

Vynikající 
Kvalita materiálu odpovídá 

poţadavkům stanoveným ve 

smlouvě. 

1 

Vyhovující 
Zjištěny drobné nedostatky při 

vstupní kontrole dodávky. 
2 

Nevyhovující 
Kvalita materiálu nesplňuje 

poţadavky stanovené ve smlouvě. 
3 

REKLAMACE 

Počet reklamací 

Vynikající Bez reklamací v období půl roku. 1 

Vyhovující 
Evidována jedna reklamace 

v období půl roku. 
2 

Nevyhovující 
Více neţ jedna reklamace v období 

půl roku. 
3 

Rychlost řešených 

reklamací 

Vynikající 
Okamţitá reakce na vzniklou 

reklamaci. 
1 

Vyhovující 
Reakce na vzniklou reklamaci se 

zpoţděním jeden měsíc. 
2 

Nevyhovující 
Dodavatel nereaguje na vzniklou 

reklamaci. 
3 

CENA 

Cenová hladina 

Vynikající Cena je nejniţší 1 

Vyhovující 
Cena je průměrnou cenou u 

srovnatelných materiálů. 
2 

Nevyhovující 
Cena se pohybuje nad průměrnou 

cenou u srovnatelných materiálů. 
3 

Splatnost faktur 

Vynikající Splatnost faktur je 45 – 90 dní 1 

Vyhovující Splatnost faktur je 30 – 60 dní 2 

Nevyhovující Splatnost faktur je kratší neţ 30 dní 3 
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Tab. 24 Navrhovaná stupnice hodnocení kritérií při hodnocení dodavatelů 

 

OPERATIVNOST  

Termín dodání 

Vyhovující 
Dodavatel dodal materiál 

v poţadovaném termínu. 
1 

Nevyhovující 
Dodavatel nedodal materiál 

v poţadovaném termínu. 
3 

Pruţné reagování na 

objednávky 

Vynikající 
V případě neočekávané objednávky 

reaguje dodavatel velmi rychle. 
1 

Vyhovující 
Na dodatečné změny a objednávky 

reaguje dodavatel se zpoţděním. 
2 

Nevyhovující 
Neočekávané objednávky dodavatel 

neakceptuje. 
3 

Úroveň komunikace 

Vynikající 
Pravidelná a pohotová komunikace 

s dodavatelem. 
1 

Vyhovující 
Komunikace pouze v případě 

změny v dodávkách a 

objednávkách. 

2 

Nevyhovující 
Komunikace pouze v případě 

vzniku problému. 
3 

 

U zvolených kritérií pro hodnocení dodavatelů byly také stanoveny váhy, pro rozlišení 

významnosti jednotlivých kritérií a objektivní hodnocení. Váhy byly stanoveny totoţným 

způsobem jako u kritérií výběru dodavatelů. Hodnotitelský tým byl také zachován a zahrnoval 

celkem šest členů oddělení nákupu. Jako první byly váhy stanoveny na základě přiřazení 

konkrétních vah členy hodnotitelského týmu a jejich následným zprůměrováním. Výsledné 

váhy jednotlivých kritérií jsou uvedeny v tabulce 25. Rozvrh vah členů hodnotitelského týmu 

je součástí přílohy 3. 
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Tab. 25 Váhy kritérií hodnocení dodavatele 

 

Skupina kritérií Kritérium Váha 

Kvalita Jakost dodaného materiálu (K1) 0,35 

Reklamace  
Počet evidovaných reklamací (K2) 0,05 

Rychlost řešených reklamací (K3) 0,04 

Cena 
Cenová hladina (K4) 0,29 

Splatnost faktur (K5) 0,13 

Operativnost  

Termín dodání (K6) 0,07 

Pruţné reagování na objednávky (K7) 0,04 

Úroveň komunikace (K8) 0,04 

 

Pro srovnání vah byla rovněţ pouţita metoda párového srovnání, která byla provedena 

totoţným způsobem, jako při stanovení vah u kritérií výběru dodavatele. Váhy kritérií pro 

hodnocení dodavatelů určeny metodou párového srovnání jsou uvedeny v tabulce 26.  

 

Tab. 26 Metoda párového srovnání pro určení vah kritérií hodnocení dodavatele 

 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 
Počet 

preferencí 

Výsledné 

váhy 

Výsledné 

váhy 

K1  1 1 1 1 1 1 1 7 0,25 0,22 

K2   1 0 0 0 0 1 2 0,07 0,08 

K3    0 0 0 0 0 0 0 0,03 

K4     1 1 1 1 6 0,21 0,19 

K5      0 0 1 3 0,11 0,11 

K6       1 1 5 0,18 0,17 

K7        1 4 0,14 0,14 

K8         1 0,04 0,06 

 

Výsledky obou provedených metod pro stanovení vah byly srovnány. Hodnoty u 

kritérií K1 – jakost materiálu a K4 – cenová nabídka jsou největší u kaţdé pouţité metody, 

stejně jako u kritérií výběru dodavatele. Dané hodnoty se opět nepatrně odlišují. Vzniklé 

rozdíly byly způsobeny rozdílností ve sloţení hodnotitelů. Metoda párového srovnání byla 

provedena pouze vedoucím nákupu na rozdíl od první metody, která byla provedena 
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hodnotitelským týmem sloţeným ze šesti hodnotitelů. Pro pouţití stanovených vah u 

hodnocení dodavatele byly doporučeny váhy kritérií stanovené hodnotitelským týmem 

z důvodu větší objektivnosti pouţité metody. Tabulka 27 uvádí srovnání výsledných vah.   

 

Tab. 27 Srovnání výsledných vah kritérií hodnocení dodavatele 

 

Metoda 
Váhy kritérií 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Hodnotitelský tým 

(průměr) 
0,35 0,05 0,04 0,29 0,13 0,07 0,04 0,04 

Metoda párového 

srovnání 
0,25 0,07 0 0,21 0,11 0,18 0,14 0,04 

Metoda párového 

srovnání 
0,22 0,08 0,03 0,19 0,11 0,17 0,14 0,06 

 

Pro vyhodnocení spolupráce s dodavateli a jejich konečné hodnocení byla zvolena 

bodovací metoda. Přiřazené body jednotlivým kritériím se vynásobí příslušnými vahami. 

Podle získaných bodů je dodavatel zařazen do jedné ze čtyř skupin. Rozmezí bodů 

jednotlivých skupin bylo stanoveno na základě zvolené stupnice hodnocení. Dodavatel 

s nejmenším počtem bodů je povaţován za nejlepšího. Zařazení dodavatelů do skupin podle 

dosaţených bodů je uvedeno v tabulce 28. 

 

Tab. 28 Celkové vyhodnocení dodavatelů 

 

Zařazení Body 
Hodnocení 

dodavatele 
Slovní popis 

1. 1 – 1,49 Vynikající 
Dodavatel plní smluvní podmínky v plném 

rozsahu – způsobilý k další spolupráci. 

2. 1,5 – 2,00 Vyhovující Dodavatel je způsobilý k další spolupráci. 

3. 2,1 – 2,59 Sledovaný 
Dodavatel plní smluvní podmínky s výhradou – 

je kontaktován a upozorněn na vzniklé 

nedostatky. 

4. 2,6 – 3,0 Nevyhovující 
Dodavatel neplní smluvní podmínky – je 

ukončena spolupráce. 

 

 

 



48 

 

Po úpravě pouţívaných kritérií pro hodnocení dodavatelů a stanovení vah daných 

kritérií byl vytvořen nový formulář. Formulář byl navrţen tak, aby podával rychlý a efektivní 

pohled na hodnocené dodavatele. Součástí formuláře je také tabulka s hodnotící stupnicí a 

tabulka s celkovým vyhodnocením dodavatelů. Formulář pro hodnocení dodavatelů je 

součástí přílohy 4. 

O výsledcích hodnocení informuje společnost pouze ty dodavatele, kteří byli 

v hodnocení zařazeni do skupiny sledovaných nebo nevyhovujících dodavatelů. Tito 

dodavatelé jsou následně kontaktováni a upozorněni na vzniklé nedostatky.  Společnosti bylo 

navrţeno, aby výsledky hodnocení byly zasílány všem hodnoceným dodavatelům. Pravidelná 

komunikace se všemi dodavateli je cesta ke zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů a 

zkvalitnění budoucí spolupráce. 
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9  Ekonomické vyhodnocení 

 

Ekonomické vyhodnocení navrţených doporučení bylo provedeno u návrhu hodnocení 

dodavatelů. Výběr dodavatelů je ve společnosti DT prováděn ve většině případů pomocí 

internetového portálu e-aukce, kde nebyl prostor pro moţná zlepšení a výběr mezi novými 

dodavateli je prováděn velmi zřídka. Na trhu, ve kterém společnost podniká, není 

potencionálních dodavatelů natolik, aby společnost pro kaţdou novou zakázku hledala nové 

dodavatele. Proto by společnost měla k provádění hodnocení dodavatelů přistupovat 

zodpovědně a budovat vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli. 

Pro ekonomické vyhodnocení byli vybráni dodavatele, u kterých byl zaznamenán 

nárůst nákladů spojených s reklamacemi dodávaných materiálů. Jednotlivé náklady spojené 

s reklamacemi u zvolených dodavatelů jsou vyčísleny za rok a jsou uvedeny v tabulce 29. 

Uvedené hodnoty nákladů byly upraveny koeficientem z důvodu citlivosti údajů pro 

společnost. Z důvodu citlivosti pouţitých dat jsou zvolení dodavatelé uváděni pod obecným 

označením. 

 

Tab. 29 Náklady na reklamace  

 

 U těchto dodavatelů bylo provedeno hodnocení podle navrhovaných kritérií s 

určenými vahami. Váhy kritérií byly pro hodnocení dodavatelů zvoleny ty, které byly 

stanoveny hodnotitelským týmem. Zvoleny byly z důvodu větší objektivnosti pouţité metody 

stanovení vah. Hodnocení zvolených dodavatelů podle navrhovaného způsobu je uvedeno 

v tabulce 30. 

  

 
Dodavatel 

Xx Yx Zx Xy Yy 

Náklady na 

reklamaci 
19 426 Kč 7 098 Kč 5 529 420 Kč 201 960 Kč 2 791 Kč 
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Tab. 30 Hodnocení dodavatelů podle upravených kritérií 

 

Kritérium Váha 
Dodavatelé: 

Xx Yx Zx Xy Yy 

Kvalita Jakost materiálu 0,35 3 2 3 3 2 

Průběţné body  1,05 0,7 1,05 1,05 0,7 

Reklamace 

Počet evidovaných 

reklamací 
0,05 3 2 3 2 1 

Rychlost řešených 

reklamací 
0,04 2 2 3 2 2 

Průběţné body  0,23 0,18 0,27 0,18 0,18 

Cena 
Cenová hladina 0,29 2 2 2 2 1 

Splatnost faktur 0,13 2 3 3 2 2 

Průběţné body  0,84 0,97 0,97 0,84 0,55 

Operativnost 

Termín dodání 0,07 3 1 3 1 1 

Pruţné reagování 

na objednávky 
0,04 2 2 2 2 2 

Úroveň 

komunikace 
0,04 2 2 2 2 1 

Průběţné body  0,37 0,23 0,37 0,23 0,19 

Celkové body  2,49 2,08 2,66 2,3 1,65 

Celkové vyhodnocení  3. 3. 4. 3. 2. 

 

Výsledky navrhovaného hodnocení byly srovnány se stávajícím hodnocením zvolených 

dodavatelů. Konečné zařazení dodavatelů do skupin podle obou způsobů hodnocení je pro 

srovnání uvedeno v tabulce 31. 

 

Tab. 31 Srovnání výsledků hodnocení dodavatelů 

 

Způsob 

hodnocení 

Dodavatel 

Xx Yx Zx Xy Yy 

Navrhovaný  sledovaný sledovaný nevyhovující sledovaný vyhovující 

Stávající  sledovaný vyhovující sledovaný vyhovující nehodnocen 

 

 Z tabulky 31 je patrné, ţe navrhovaný způsob hodnocení dodavatelů vyhodnotil 

zvolené dodavatele kritičtěji oproti stávajícímu hodnocení. Dodavatel, kterého společnost 

nehodnotila, byl ohodnocen jako vyhovující, avšak i u něj byly zaznamenány náklady spojené 

s reklamací. 
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 Ekonomické vyhodnocení navrhovaného systému hodnocení dodavatelů bylo 

vyjádřeno jako součet nákladů na vzniklé reklamace u dodavatelů Yx a Xy. Tito dodavatelé 

byli dle navrhovaného hodnocení zařazeni do kritických skupin.  

Dodavatelé Yx a Xy byly ohodnoceni, jako sledovaný dodavatel a dle určených 

pravidel by měli být kontaktování a upozorněni na vzniklé nedostatky. U dodavatele Xx bylo 

hodnocení totoţné se stávajícím způsobem hodnocení a tak nelze jeho náklady spojené 

s reklamacemi brát jako moţnou úsporu při aplikaci navrhovaného systému hodnocení 

dodavatelů. Dodavatel Zx byl vyhodnocen jako nevyhovující a náklady spojené 

s reklamacemi byly nejvyšší. Tento dodavatel je však dceřinou společností DT, která je dána 

k prodeji a společnost s ní ukončila spolupráci. Z tohoto důvodu nebyl tento dodavatel 

zahrnut do ekonomického vyhodnocení.  

Podle navrhovaného způsobu hodnocení byl dodavatel Yy vyhodnocen jako 

vyhovující, coţ značí jeho schopnost plnit podmínky společnosti. Zaznamenané náklady na 

reklamace u tohoto dodavatele byly vyhodnoceny, jako zanedbatelné v porovnání s ostatními 

dodavateli. Společnost DT tohoto dodavatele nehodnotila proto, ţe byl zvolen zákazníkem. 

Pokud by hodnocen byl, společnost by jej mohla zařadit do seznamu potencionálních 

dodavatelů a při výběru dodavatele na jinou zakázku by měla kompletní informace.  

Náklady, které společnost vynaloţila na reklamace u zvolených dodavatelů, kteří jsou 

zahrnuti do ekonomického vyhodnocení, jsou uvedeny v tabulce 32.  

 

Tab. 32 Náklady na reklamace u zvolených dodavatelů 

 

Náklady na reklamace 209 058 Kč 

 

Pokud by společnost DT pouţila navrhovaný systém hodnocení dodavatelů a dle 

návrhu prováděla hodnocení dvakrát ročně, zjištěné nedostatky by byly objeveny dříve a na 

jejich základě by byla provedena nápravná opatření, která by vznik dalších nedostatků sníţila. 

Náklady spojené s reklamacemi by pak nemusely být tak vysoké. 

Samotná změna dosavadního systému hodnocení dodavatelů sice nezaručí sníţení 

nákladů na reklamaci, ale nepochybně přispěje k lepšímu hodnocení dodavatelů a zvýší 

moţnost odhalit případné nedostatky dodavatelů. Dobře nastavený systém hodnocení 

dodavatelů tedy přispěje ke sníţení nákladů na reklamace.  

Stávající hodnocení dodavatelů společnost DT provádí v tabulce, která je vytvořená 

v Microsoft Excelu. Navrţený formulář pro hodnocení dodavatelů byl také sestaven 
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v Microsoft Office. Přínosem navrhovaného systému je tedy jeho rychlá a nenákladná 

aplikace do provozu. Pro společnost by byly náklady na realizaci navrhovaného systému 

hodnocení dodavatelů nulové.  

Ekonomické vyhodnocení navrhovaného systému hodnocení dodavatelů je tedy 

vyjádřeno pomocí nulových nákladů na realizaci navrhovaného systému a nákladů na 

reklamace u zvolených dodavatelů, které by při pouţití navrhovaného systému nemusely být 

tak vysoké. Ekonomické vyhodnocení je uvedeno v tabulce 33. 

 

Tab. 33 Ekonomické vyhodnocení navrhovaného systému hodnocení dodavatelů 

 

Ekonomické vyhodnocení 

Náklady na realizaci navrhovaného systému 0 Kč 

Náklady na reklamace 209 058 Kč 
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10 Závěr  

 

Cílem diplomové práce bylo zlepšit stávající systém výběru a hodnocení dodavatelů 

v průmyslovém podniku. Práce byla řešena ve společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. 

Společnost DT se zabývá vývojem a výrobou ţelezničních a tramvajových výhybek. 

Diplomová práce byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část byla 

zaměřena na literární rešerše problematiky nákupu, výběru a hodnocení dodavatelů. Získané 

poznatky byly zohledněny při navrhování jednotlivých opatření pro zlepšení stávajícího 

systému. Praktická část byla zaměřena na analýzu stávajícího stavu systému výběru a 

hodnocení dodavatelů ve společnosti DT a na návrhy jeho zlepšení. Jednotlivé návrhy na 

zlepšení si kladou za cíl zvýšit efektivnost systému výběru a hodnocení dodavatelů.  

Aby mohl být systém zlepšen, musela být provedena analýza stávajícího systému. 

Provedená analýza odhalila několik nedostatků, jak ve výběru dodavatelů, ale také v jejich 

hodnocení. Zjištěné nedostatky byly popsány v samostatné kapitole. Mezi nedostatky byla 

zařazena nedostačující volba kritérií jak pro výběr, tak pro hodnocení dodavatelů. Hodnocení 

dodavatelů pouze jednou za rok a absence vah, které by zohlednily významnost zvolených 

kritérií. Zjištěné nedostatky byly podkladem pro návrhy zlepšení stávajícího systému.   

Konkrétní návrhy na zlepšení stávajícího systému jsou uvedeny v samostatné kapitole. 

Návrh zlepšení výběru dodavatele obsahuje úpravu volby pouţívaných kritérií a jejich 

podrobný popis. Byla zvolena stupnice hodnocení v rozsahu 1 – 3 bodů a jednotlivé body 

byly u kaţdého kritéria popsány, pro jednoznačné přiřazení konkrétních bodů. Pro zohlednění 

významnosti zvolených kritérií byly stanoveny jejich váhy. Váhy byly stanoveny dvojím 

způsobem. Byl sestaven hodnotitelský tým, který byl sloţen z členů nákupního oddělení. 

Kaţdý člen přiřadil kritériím váhu a ty byly následně zprůměrovány. Pro porovnání takto 

stanovených vah byla pouţita metoda párového srovnání. Tato metoda byla provedena pouze 

vedoucím nákupu. Zjištěné váhy kritérií vykazovali nepatrné rozdíly. Společnosti byly pro 

aplikaci doporučeny váhy stanovené hodnotitelským týmem, pro jejich větší objektivnost. 

Výběr dodavatele byl doposud vyhodnocován na základě kvality a ceny. Pro výběr dobrého 

dodavatele je zohlednění pouze těchto dvou kritérií nedostačují. Společnosti byl navrţen 

formulář, který zohledňuje všechna podstatná kritéria a podává, tak ucelený přehled o 

dodavatelích.  

V rámci návrhu systému hodnocení dodavatelů bylo postupováno stejným způsobem, 

jako u výběru dodavatele. Byl navrţen seznam upravených kritérií hodnocení. Dosavadní 
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pouţívaná kritéria hodnocení nebyla dostatečně specifikovaná a hodnocení, tak nebylo 

dostatečně efektivní. Kritéria byla opatřena slovním popisem a obodována body podle 

stupnice hodnocení, která byla stanovena v rozsahu 1 – 3 body. U zvolených kritérii, byly 

stanoveny váhy, dle jejich významu pro společnost. Váhy byly stanoveny hodnotitelským 

týmem a metodou párového srovnání, stejně jako u výběru dodavatelů. Společnosti bylo 

doporučeno pro realizaci hodnocení pouţít váhy stanovené hodnotitelským týmem. Pro 

hodnocení dodavatelů byl vytvořen nový formulář, který obsahuje zvolená kritéria a jejich 

váhy. Formulář podává ucelený a přehledný pohled na hodnocené dodavatele. 

Hodnocení dodavatelů společnost doposud provádí jednou za rok. V návrhu zlepšení 

systému hodnocení bylo společnosti doporučeno hodnocení dodavatelů dvakrát za rok a to 

pololetně. Pravidelným a uceleným hodnocením lze předcházet vzniku neshod v podobě 

zvýšených reklamací či jiných. 

Navrhovaný systém hodnocení dodavatelů byl ekonomicky vyhodnocen. U zvolených 

dodavatelů bylo provedeno hodnocení podle navrhovaného systému. Dosaţené výsledky byly 

srovnány se stávajícím hodnocením. Po srovnání bylo zjištěno, ţe tři dodavatelé byli zařazeni 

do kritické skupiny oproti stávajícímu zařazení. Z toho vyplynulo, ţe navrhovaný systém 

hodnocení je oproti stávajícímu mnohem důkladnější. Při pouţití systému a doporučení 

hodnotit dodavatele dvakrát za rok by vzniklé nedostatky byly objeveny dříve a například 

náklady spojené s reklamacemi, by nebyly tak vysoké. Náklady na realizaci navrhovaného 

systému jsou nulové. Ekonomická výhodnost navrhovaného systému je tedy rovna moţným 

úsporám z nákladů na reklamace vzniklé nedostatečným hodnocením dodavatelů. 

Společnosti bylo téţ doporučeno zlepšení komunikace se svými dodavateli. Při 

analýze současného stavu bylo zjištěno, ţe společnost dodavatele kontaktuje pouze v případě 

špatných výsledků v hodnocení. Tento postup je nedostačující, společnost by měla budovat 

oboustranně prospěšné vztahy, které jsou zaloţeny na pravidelné komunikaci s dodavatelem.  

Hlavním přínosem navrhovaného systému výběru a hodnocení dodavatelů je 

zefektivnění celého procesu. Navrţené formuláře podávají ucelené informace o jednotlivých 

dodavatelích, na základě kterých je společnost schopna provést nápravná opatření. 

 

  

 

  



55 

 

Seznam použité literatury 

 

[1] ZAJÍC, Jiří, VESELÝ, Jiří. Komentář k vydání ČSN EN ISO 9001:2001 : systémy 

managementu kvality: jak zavést systém managementu kvality: příručka pro zavádění 

ČSN EN ISO 9001:2001 v malých a středních organizacích. Praha: Národní 

informační středisko pro podporu jakosti, 2005.  

[2] Výroční zpráva 2013 [online]. DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. Poslední změna 

7.12.2014 [cit.7.12.2014]. Dostupné z: 

http://www.dtvm.cz/files/dtvs/vyrocni_zpravy/vyrocni-zprava-dtvs-prostejov-za-rok-

2013.pdf 

[3] VANĚČEK, Drahoš. Logistika. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008. 

[4] TOMEK, Jan, HOFMAN Jiří. Moderní řízení nákupu v podniku. Praha: 

MANAGEMENT PRESS, Ringler ČR, a. s., 1999. 

[5] TOMEK, Gustav, VÁVROVÁ Věra. Integrované řízení výroby. Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2014. 

[6] ŠLAPOTA, Boris. Nákup?. Havířov: Question Marks, 2005. 

[7] SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 

[8] NENADÁL, Jaroslav. Management partnerství s dodavateli: Nové perspektivy 

firemního nakupování. Praha: Management Pres, s. r. o., 2006.   

[9] NENADÁL, Jaroslav, NOSKIEVIČOVÁ Darja, PETŘÍKOVÁ Růţena, PLURA Jiří, 

TOŠENOVSKÝ Josef. Moderní management jakosti: principy, postupy, metody. 

Praha: Management Press, s. r. o., 2008. 

[10] MOELLER, S., FASSNACHT, M., KLOSE, S. A Framework for Supplier 

Relationship Management [online]. Journal of Business-to-Business Marketing, 2006 

[cit. 2015-04-02]. Dostupné z: http://jbbm.haworthpress.com.  

[11] LUKOSZOVÁ, Xenie. Nákup a jeho řízení. Brno: Computer press, 2004.  

[12] LAMBERT, Douglas M. Logistika: příkladové studie, řízení zásob, přeprava a 

skladování, balení zboží. Brno: CP Books, 2005. 

[13] KOTLER, Philip, KELLER, Kevin Lane. Marketing management. Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2013.  

[14] KAPLAN, Milan, ZRNÍK, Josef. Firemní nákup a e-aukce. Praha: Grada Publishing, 

a.s., 2007.  

http://www.dtvm.cz/files/dtvs/vyrocni_zpravy/vyrocni-zprava-dtvs-prostejov-za-rok-2013.pdf
http://www.dtvm.cz/files/dtvs/vyrocni_zpravy/vyrocni-zprava-dtvs-prostejov-za-rok-2013.pdf


56 

 

[15] CHOY, K.,  LEE, W., LO, Victor. An enterprise collaborative management system - a 

case study of supplier relationship management. Journal of Enterprise Information 

Management. 2004, 17 (3), 191-207.  

[16] GROS, Ivan, GROSOVÁ Stanislava. Tajemství moderního nákupu. Praha: Vysoká 

škola chemicko-technická, 2006.  

[17] GOLIŃSKA, Paulina, KAWA Arkadius. Technology Management for Sustainable 

Production and Logistics. Berlin: Springer, 2015. 

[18] FOTR, Jiří, ŠVECOVÁ Lenka. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 

2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 

[19] FOTR, Jiří, DĚDINA Jiří, HRŮZOVÁ Helena. Manažerské rozhodování. 2. aktualiz. 

vyd. Praha: Ekopress, 2000 

[20] ČUJAN, Zdeněk, MÁLEK Zdeněk. Výrobní a obchodní logistika. Vyd. 1. Zlín: 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 

[21] BROŢOVÁ, Helena, HOUŠKA Milan, ŠUBRT Tomáš. Modely pro vícekriteriální 

rozhodování. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická 

fakulta, 2014. 

[22] BOSSERT, James L. Supplier management handbook. 6th ed. Milwaukee: ASQ 

Quality Press, 2004. 

[23] BERTAZZI, Luca, SPERANZA M. Grazia, VAN NUTEN Jo. Innovations in 

Distribution Logistics. Berlin: Springer, 2009. 

 

 

  



57 

 

PŘÍLOHA 1 

 

Váhy kritérií výběru dodavatele stanovené jednotlivými členy hodnotitelského týmu. 

  

 

Kritérium 

 

Váhy členů týmu 

Vedoucí 

nákupu 

Referent 

zahraničního 

nákupu 

Referent 

zahraničního 

nákupu 

Referent 

nákupu 

Referent 

režijního 

nákupu 

Referent 

režijního 

nákupu 

Průměr 

vah 

K
v
a
li

ta
 

Jakost 

dodaného 

materiálu 

0,3 0,28 0,3 0,35 0,25 0,3 0,3 

Certifikace 

ISO 
0,05 0,05 0,1 0,05 0,1 0,03 0,06 

Atest 0,1 0,15 0,05 0,05 0,05 0,1 0,08 

C
en

a
 

Cenová 

nabídka 
0,25 0,25 0,22 0,27 0,3 0,32 0,27 

Platební 

podmínky 
0,05 0,03 0,1 0,13 0,05 0,1 0,08 

Doba 

splatnosti 

faktur 

0,1 0,07 0,08 0,07 0,15 0,05 0,09 

L
o
g
is

ti
ck

é 

sl
u

žb
y
 

Termín 

dodání 
0,1 0,15 0,1 0,05 0,08 0,05 0,09 

Doprava 0,05 0,02 0,05 0,03 0,02 0,05 0,04 

Suma 1 1 1 1 1 1 1 
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PŘÍLOHA 2 

FORMULÁŘ PRO VÝBĚR DODAVATELŮ 

 

Druh materiálu:  

 

Datum:  Podpis:  

 

Kritérium Váha 
Dodavatelé: 

X Y Z 

Kvalita 

Jakost materiálu     

Certifikace ISO     

Atest      

Průběţné body     

Cena 

Cenová nabídka     

Platební podmínky     

Doba splatnosti faktur     

Průběţné body     

Logistické 

parametry 

Termín dodání     

Doprava      

Průběţné body     

Celkové body     

Celkové vyhodnocení     

 

Celkové vyhodnocení: 

Zařazení Body 
Hodnocení 

dodavatele 
Slovní popis 

1. 1 – 1,49 Vynikající 
Dodavatel splňuje všechny kritéria a vhodným 

pro danou spolupráci.  

2. 1,5 – 2,49 Vyhovující 
Dodavatel splňuje daná kritéria s výhradou, 

přičemţ je vhodný pro danou spolupráci.  

3. 2,5 – 3,0 Nevyhovující 
Dodavatel nesplňuje daná kritéria a není vhodný 

pro danou spolupráci. 
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Hodnotící stupnice: 

Kritérium Hodnocení Slovní charakteristika Body 

KVALITA 

Jakost materiálu 

Vynikající 
Kvalita materiálu odpovídá daným 

poţadavkům. 
1 

Vyhovující  
Zjištěny drobné nedostatky při 

posouzení prvního vzorku. 
2 

Nevyhovující  
Kvalita materiálu nesplňuje dané 

poţadavky. 
3 

Certifikace ISO 

Vynikající 
Dodavatel splňuje poţadovanou 

certifikaci. 
1 

Méně vyhovující 
Dodavatel ţádá o certifikaci, 

přičemţ splňuje poţadavky. 
2 

Nevyhovující  
Dodavatel nesplňuje poţadovanou 

certifikaci. 
3 

Atest 

Ano Dodavatel vlastní poţadovaný atest. 1 

Ne 
Dodavatel nevlastní poţadovaný 

atest. 
3 

CENA 

Cenová nabídka 

Vynikající Nabízená cena je nejniţší 1 

Vyhovující  
Nabízená cena je průměrnou cenou 

u srovnatelných materiálů. 
2 

Nevyhovující  
Nabízená cena se pohybuje nad 

průměrnou cenou u srovnatelných 

materiálů. 

3 

Platební podmínky 
Vyhovující  Platba převodem, proformafaktura 1 

Nevyhovující Platba v hotovosti 3 

Doba splatnosti faktur 

Vynikající Splatnost faktur je 45 – 90 dní 1 

Vyhovující Splatnost faktur je 30 – 60 dní 2 

Nevyhovující  Splatnost faktur je kratší neţ 30 dní 3 

LOGISTICKÉ SLUŽBY 

Termín dodání 

Vyhovující Dodavatel je schopen dodat 

materiál v poţadovaném termínu. 

1 

Nevyhovující Dodavatel není schopen dodat 

materiál v poţadovaném termínu. 

3 

Doprava 
Vyhovující Doprava dodavatelem CPT. 1 

Nevyhovující Doprava jiným subjektem. 3 
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PŘÍLOHA 3 

 

Váhy kritérií hodnocení dodavatele stanovené jednotlivými členy hodnotitelského 

týmu. 

 

 

Kritérium 

 

Váhy členů týmu 

Vedoucí 

nákupu 

Referent 

zahraničního 

nákupu 

Referent 

zahraničního 

nákupu 

Referent 

nákupu 

Referent 

režijního 

nákupu 

Referent 

režijního 

nákupu 

Průměr 

vah 

K
v
a
li

ta
 

Jakost 

dodaného 

materiálu 

0,35 0,4 0,37 0,33 0,3 0,35 0,35 

R
ek

la
m

a
ce

  Počet 

evidovaných 

reklamací 

0,05 0,03 0,05 0,06 0,07 0,04 0,05 

Rychlost 

řešených 

reklamací 

0,05 0,02 0,03 0,05 0,07 0,03 0,04 

C
en

a
 

Cenová 

hladina 
0,25 0,35 0,28 0,27 0,3 0,26 0,29 

Splatnost 

faktur 
0,1 0,01 0,15 0,15 0,12 0,17 0,13 

O
p

er
a
ti

v
n

o
st

 

Termín 

dodání 
0,1 0,05 0,05 0,07 0,06 0,09 0,07 

Pruţné 

reagování na 

objednávky 

0,05 0,03 0,02 0,03 0,05 0,04 0,04 

Úroveň 

komunikace 
0,05 0,02 0,05 0,04 0,03 0,02 0,04 

Suma 1 1 1 1 1 1 1 
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PŘÍLOHA 4 

FORMULÁŘ PRO HODNOCENÍ DODAVATELŮ 

 

Druh materiálu:  

 

Datum:  Podpis:  

 

Kritérium Váha 
Dodavatelé: 

X Y Z 

Kvalita Jakost materiálu     

Průběţné body     

Reklamace 

Počet evidovaných 

reklamací 

    

Rychlost řešených 

reklamací 

    

Průběţné body     

Cena 
Cenová hladina     

Splatnost faktur     

Průběţné body     

Operativnost 

Termín dodání     

Pruţné reagování 

na objednávky 

    

Úroveň 

komunikace 

    

Průběţné body     

Celkové body     

Celkové vyhodnocení     
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Celkové vyhodnocení: 

Zařazení Body 
Hodnocení 

dodavatele 
Slovní popis 

1. 1 – 1,49 Vynikající 
Dodavatel plní smluvní podmínky v plném rozsahu 

– způsobilý k další spolupráci. 

2. 1,5 – 1,99 Vyhovující Dodavatel je způsobilý k další spolupráci. 

3. 2,0 – 2,49 Sledovaný 
Dodavatel plní smluvní podmínky s výhradou – je 

kontaktován a upozorněn na vzniklé nedostatky. 

4. 2,5 – 3,0 Nevyhovující 
Dodavatel neplní smluvní podmínky – je ukončena 

spolupráce. 

 

Hodnotící stupnice: 

Kritérium Hodnocení Slovní charakteristika Body 

KVALITA 

Jakost materiálu 

Vynikající 
Kvalita materiálu odpovídá 

poţadavkům stanoveným ve 

smlouvě. 

1 

Vyhovující 
Zjištěny drobné nedostatky při 

vstupní kontrole dodávky. 
2 

Nevyhovující 
Kvalita materiálu nesplňuje 

poţadavky stanovené ve smlouvě. 
3 

REKLAMACE 

Počet reklamací 

Vynikající Bez reklamací v období půl roku. 1 

Vyhovující 
Evidována jedna reklamace 

v období půl roku. 
2 

Nevyhovující 
Více neţ jedna reklamace v období 

půl roku. 
3 

Rychlost řešených 

reklamací 

Vynikající 
Okamţitá reakce na vzniklou 

reklamaci. 
1 

Vyhovující 
Reakce na vzniklou reklamaci se 

zpoţděním jeden měsíc. 
2 

Nevyhovující 
Dodavatel nereaguje na vzniklou 

reklamaci. 
3 
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Kritérium Hodnocení Slovní charakteristika Body 

CENA 

Cenová hladina 

Vynikající Cena je nejniţší 1 

Vyhovující 
Cena je průměrnou cenou u 

srovnatelných materiálů. 
2 

Nevyhovující 
Cena se pohybuje nad průměrnou 

cenou u srovnatelných materiálů. 
3 

Splatnost faktur 

Vynikající Splatnost faktur je 45 – 90 dní 1 

Vyhovující Splatnost faktur je 30 – 60 dní 2 

Nevyhovující Splatnost faktur je kratší neţ 30 dní 3 

OPERATIVNOST  

Termín dodání 

Vyhovující 
Dodavatel dodal materiál 

v poţadovaném termínu. 
1 

Nevyhovující 
Dodavatel nedodal materiál 

v poţadovaném termínu. 
3 

Pruţné reagování na 

objednávky 

Vynikající 
V případě neočekávané objednávky 

reaguje dodavatel velmi rychle. 
1 

Vyhovující 
Na dodatečné změny a objednávky 

reaguje dodavatel se zpoţděním. 
2 

Nevyhovující 
Neočekávané objednávky dodavatel 

neakceptuje. 
3 

Úroveň komunikace 

Vynikající 
Pravidelná a pohotová komunikace 

s dodavatelem. 
1 

Vyhovující 
Komunikace pouze v případě 

změny v dodávkách a 

objednávkách. 

2 

Nevyhovující 
Komunikace pouze v případě 

vzniku problému. 
3 

 

 


