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Abstrakt 

 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř základních kapitol. První kapitola se zabývá 

historií a charakteristikou společností Ostroj – Hansen + Reinders, spol. s. r. o. Nachází se zde 

stručný vývoj společnosti od jejího vzniku, popis jednotlivých částí společnosti, management 

společnosti a jednotliví tuzemští a zahraniční klienti. Druhá kapitola je věnována analýze 

poskytovatelů sluţeb společnosti Ostroj – Hansen + Reinders, spol. s. r. o. Tato kapitola 

posuzuje jednotlivé dodavatele, hodnotí je dle vybraných kritérií a také hodnotí jejich 

celkovou způsobilost. Předposlední kapitola nese název Návrhy a doporučení a zabývá se 

jednotlivými výsledky analýzy, hodnotí je a posuzuje jednotlivé dodavatele.  

Klíčová slova: logistika, rozhodovací proces, dodavatelé, náklady, výběr 

optimálního dodavatele 

Abstract 

 

The thesis is divided into four main chapters. The first chapter deals with the history 

and characteristics of companies Ostroj - Hansen + Reinders, Ltd. There is a brief 

development of the company since its inception, descriptions of companies, management 

companies and individual domestic and foreign clients. The second chapter is devoted to an 

analysis of service providers Ostroj - Hansen + Reinders, Ltd. This chapter considers each 

supplier is evaluated according to selected criteria and assesses their overall fitness. The 

penultimate chapter is entitled, and proposals and recommendations dealing with the 

individual results of the analysis, assess it and judge each vendor. 

 

Key words:   logistics, decision-making process, suppliers, costs, selection of 

optimal suppliers 
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1 Úvod 

Od starověkého Egypta, přes období monarchií aţ po moderní věk trţní ekonomiky se 

lidé museli rozhodovat o svých spojencích, aliancích a v moderním světě i o svých 

dodavatelích. Na těchto dohodách a smlouvách v dějinách závisely mnohé ţivoty a osudy 

celých generací. Vývoj ekonomické reality posledních dekád se vyznačuje rapidním růstem a 

rozvojem na všech polích působnosti. Efektivita řízení nákladů se v dnešních dobách stala 

nástrojem úspěchu na trhu a velkou konkurenční zbraní proti ostatním firmám. Ale jak 

efektivně řídit náklady ? Jak získat konkurenční zbraně ?  

Z mnoha cest, jak dosáhnout těchto výhod, je jedna cesta známá uţ více jak 4000 let,  

a to je přátelství. V mnoha historických bitvách se podařilo vyhrát za pomoci přátelství 

jednotlivých kmenů, přátelství králů, či za pomoci přátelství spojeneckých zemí. V současné 

době i na poli ekonomickém vznikají mnohá přátelství, která jsou obrovskou konkurenční 

výhodou. Dodavatelé se stali novými spojenci v konkurenčních bitvách na bojištích 

jednotlivých trhů, kde se střetávají firmy, které bojují o území, o poklady, o zákazníky.  

Pro úspěšné fungování takového spojenectví je nesmírně důleţité zvolit si vhodného 

dodavatele, který bude ochoten a schopen být oporou v jednotlivých bitvách. Proto společnost 

Ostroj – Hansen + Reinders, spol. s. r. o., chce získat spolehlivého partnera v oblasti přepravy 

zásilek zboţí.  

Cílem této diplomové práce je tedy zvolit a vybrat vhodného partnera, a nebo partnery, 

pro jednotlivé typy přeprav zásilek zboţí v jednotlivých destinacích. Takto vybrat a zhodnotit 

jednotlivé dodavatele nelze pouhým divokým odhadem nebo dle intuice, či „šestého smyslu“. 

K tomuto výběru je potřeba pouţít sofistikovanější metody výběru a hodnocení jednotlivých 

dodavatelů. Proto jednotliví dodavatelé budou analyzováni dle kritérií, které napomohou 

k ověření a zjištění jejich způsobilosti, loajality, odhalení jejich silných i slabých stránek. 

Společnost si zvolila vlastní kritéria, přesně šitá na míru jejím poţadavkům, která budou 

stěţejní podmínkou pro potencionální dodavatele.  

Cílem této diplomové práce je vybrat budoucího dodavatele, případně budoucí 

dodavatelé logistických sluţeb pro společnost Ostroj – Hansen + Reinders, spol. s. r. o. 



   

2 Charakteristika společnosti 

Kapitola číslo dvě je věnována popisu profilu společnosti Ostroj – Hansen + Reinders, 

spol. s. r. o. (dále jen OHR). Společnost se zabývá výrobou nevýbušných elektrických 

zařízení, jejich vývojem, projektováním a servisem. Společnost OHR je součástí holdingu H + 

R GmbH se sídlem v Mnichově. OHR tvoří jeden ze základních agregátů strojní elektronické 

výroby pro surovinový průmysl. 

Dále tato kapitola seznamuje s historií společnosti od jejího vzniku aţ po současnost, 

popisuje management společnosti, její produkty, tuzemské a zahraniční klienty a v neposlední 

řadě její certifikáty [8].  

2.1 Historie společnosti 

Historie společnosti OHR je jednak spjata s rozvojem průmyslu v opavském kraji 

koncem 50. let, ale i rozvojem hornictví v tehdejším Československu. Počátky výroby jsou 

datovány rokem 1958, tehdy ještě ve společnosti OSTROJ. Prvotním impulsem pro výrobu 

elektrických nevýbušných zařízení byla potřeba tehdejších hlubinných dolů Československé 

republiky. Historie společnosti OHR se však datuje do roku 1990, kdy došlo ke spojení Divize 

elektrozařízení Ostroj Opava, s. p s německou společností Hansen & Reinders GmbH & Co. 

V roce 1991 byla uzavřena kooperační dohoda mezi společnostmi Divize elektrozařízení 

Ostroj Opava, a. s. a Hansen & Reinders GmbH & Co. V roce 1992 byla zaloţena 

společnostmi Ostroj Opava, s. p a Hansen & Reinders GmbH & Co obchodní společnost 

Ostroj-Hansen+Reinders, spol. s. r. o. Činnost této společnosti započala 1. března 1993 a do 

jejího čela byl dosazen Ing. Josef Šimeček, jako výkonný ředitel. Sídlo společnosti bylo aţ do 

roku 2001 v prostorách společnosti Ostroj, a. s. Téhoţ roku došlo k odkupu pozemků a 

stávajících budov od společnosti Ostroj, a. s. a společnost Ostroj-Hansen+Reinders, spol. s. r. 

o. zahájila výstavbu nové, moderně vybavené haly pro strojní výrobu a sklad elektromateriálu 

[8]. 



   

2.2 Management společnosti a organizační struktura 

Management společnosti OHR tvoří pět lidí, všichni členové jsou ve společnosti od 

jejího vzniku, tedy od roku 1993. Následující diagram znázorňuje stav managementu 

společnosti OHR [8] 

Obrázek č.  1: Management společnosti OHR 

 

Pramen: [8] 

 

Organizační struktura zahrnuje 187 zaměstnanců, z toho 138 zaměstnanců zastává 

dělnické profese a 49 zaměstnanců jsou zařazeni jako technicko-hospodářští pracovníci. 

Následující diagram znázorňuje organizační strukturu společnosti OHR [8].  



   

 

Obrázek č.  2: Organizační struktura společnosti OHR 

 

Pramen: [8] 

2.3 Produkty společnosti 

Společnost OHR se zabývá výrobou elektrických a elektronických zařízeních, které se 

převáţně pouţívají v oblastech s nebezpečím výbuchu. Společnost rozděluje své vyráběné 

přístroje do osmi skupin a to:  

 silové spínací systémy; 

 spínací přístroje; 

 ochranné přístroje; 

 zkušební přístroje; 

 svítidla pro prostředí s nebezpečím výbuchu; 

 jiskrově bezpečné systémy; 

 ostatní jiskrově bezpečná zařízení; 

 komponenty EEx; 

 průmyslové počítače [8].  



   

 

Jednotlivé skupiny se dále dělí na výrobky. Společnost OHR vyrábí téměř 50 zařízení. 

Také se podílí na projekční činnosti, a to konkrétně při vývoji nových prototypů. OHR je 

schopna vytvářet produkty na míru klientům přímo, dle jejich přání a poţadavků.. Dále je 

společnost schopna zajistit potřebné zkoušky a schvalovací řízení v rámci exportu. A 

v neposlední řadě společnost OHR sleduje legislativní změny poţadavků pro výrobu 

elektrického a elektronického nevýbušného zařízení [8].  

2.4 Tuzemští klienti 

Tuzemští klienti společnosti OHR jsou rozděleni do tří skupin dle jejich poţadavků,    

a to: 

 vývoj produktů 

 nákup produktů 

 montáţní a servisní činnost [8].  

 

Společnost OHR disponuje vlastním vývojovým a konstrukčním střediskem, které 

zaměstnává 18 % z celkového počtu zaměstnanců a slouţí k vývoji produktů. Vývojové a 

konstrukční středisko je částečně vyuţíváno zahraničními kooperačními partnery, a to Elgór + 

Hansen, sp. z. o. o. Chorzow, Polsko a H + R, GmbGH. Mnichov, Německo. Dále pak 

společnost spolupracuje s Fyzikálně technickým zkušebním ústavem, s. p. v Ostravě – 

Radvanicích a Technickými laboratořemi, a. s. v Opavě.  

Mezi nejvýznamnější tuzemské firmy, které nakupují výrobky od společnosti OHR, 

můţeme řadit společnost OKD, a .s . Dalšími významnými tuzemskými odběrateli jsou 

společnosti ČMD, a. s. a Důl ČSM Stonava, v. o. j.  

Montáţní a servisní činnost je zajišťována útvarem Elektromotory, který vznikl v roce 

2001. Útvar Elektromotory zajišťuje opravu důlních nevýbušných elektromotorů,  ale také    

se specializuje na opravu elektrických generátorů, ventilátorů a těţních strojů. Dále se pak 

společnost zaměřuje na montáţ a opravy strojního zařízení společnosti Damel, pro kterou má 

společnost OHR výhradní zastoupení v ČR. Významní tuzemští klienti společnosti jsou: 

 



   

 OKD, a. s.; 

 ČMD, a. s.; 

 OSTROJ Opava, a .s.;  

 VOKD, a .s .; 

 SE – MI SERVIS, a .s .; 

 FERRAM, a. s.; 

 Povodí Ohře, s. p . VD Kadaň; 

 Přečerpávací vodní elektrárna Meziboří – SYNERGION Šumný důl, a .s.; 

 Povodí Odry, s. p. VD Kruţberk.  

2.5 Zahraniční klienti 

Zahraniční klienty společnosti, kteří jsou popsání v této podkapitole, můţeme rozdělit 

do šesti skupin,  a to dle státu, ve kterém se nacházejí. Státy zahraničních klientů: 

 Republika Kazachstán; 

 Spolková republika Německo; 

 Polská republika; 

 Španělské království; 

 Ruská federace; 

 Ukrajina; 

 Spojené státy mexické; 

 Turecká republika; 

 Republika Slovinsko; 

 Republika Bosna a Hercegovina; 

 Slovenská republika; 

 Republika Kazachstán; 

 Republika Jiţní Afrika.  



   

 

Obrázek č.  3: Mapa zahraničních klientů společnosti OHR 

 

Pramen: [8] 



   

2.6 Certifikáty 

Společnost OHR disponuje různými certifikáty, které obdrţela během své působnosti. 

Mezi nejvýznamnější certifikáty patří Certifikát jakosti dle ČSN ISO EN 9001. Dále pak je 

společnost drţitelem ATEXU, který opravňuje společnost OHR dodávat výrobky dle platné 

legislativy do zemí Evropské unie.  

Obvodní báňský úřad v Ostravě udělil oprávnění společnosti OHR pro montáţ, provoz 

a údrţbu vyhrazených elektrických zařízení, výrobu rozvaděčů, projektování a vývoj 

elektronických zařízení pro plynující doly, a také pro poradenskou činnost v oblasti 

elektronických zařízení pro plynující doly. Mimo jiné Obvodní báňský úřad v Ostravě vydal i 

Osvědčení o odborné způsobilosti všem vedoucím pracovníkům společnosti OHR.  

Jednotlivé výrobky společnosti OHR mají pro trh EU a ČR vydáno ES prohlášení o 

shodě a ES certifikáty o přezkoušení typu. Výrobky, které jsou expedovány na trhy mimo EU, 

mají schválení a certifikáty platné v příslušném státě.  

 

Obrázek č.  4: Insignie jednotlivých certifikátů společnosti  

 

 

Pramen: [8]  

 



   

3 Analýza poskytovatelů logistických sluţeb 

Společnost OHR se zabývá výrobou nevýbušných elektrických zařízení, která 

expanduje na tuzemský a zahraniční trh. K této expanzi společnost potřebuje seriózního 

dopravce, jenţ bude schopen efektivně a pruţně reagovat na potřeby společnosti OHR. 

Jelikoţ společnost má zájem o dlouhodobou a stálou spolupráci, byla zpracována analýza 

hodnocení poskytovatelů logistických sluţeb. Teritoria přepravy zásilek jsou:  

 Rusko -  Lennisk Kuzněckij, Kamerovská oblast; 

 Ukrajina -  Doněck; 

 Turecko -  Důl Adulyara Koyunagili. 

Jak jiţ bylo zmíněno, hodnocení dodavatelů je jednou z nejdůleţitějších činností  

společnosti. Je třeba dobře zhodnotit a vybrat budoucí dodavatele na základě 

racionálních faktů, a nikoliv dle domněnek a divokých odhadů. Pro efektivní hodnocení 

dodavatelů vyuţíváme rámcový přístup hodnocení, který je rozdělen do tří základních fází: 

 

1. předběžné hodnocení dodavatelů; 

2. hodnocení potencionální způsobilosti dodavatelů; 

3. hodnocení dodavatelů podle dalších kritérií [6]. 

 

3.1 Předběţné hodnocení a výběr dodavatelů 

 

Procesy hodnocení a výběru vhodných dodavatelů patří dnes ke standardně 

vykonávaným aktivitám ve všech typech společností. Hodnocení a výběr vhodných 

dodavatelů budou vţdy aktivitami, které společnost vykonává výhradně jednorázově. 

Uskutečňují se před podepsáním závazné smlouvy a jsou dlouhodobým závazkem, dokud 

nenastanou jiné skutečnosti. Kaţdá z odběratelských organizací si obvykle vytváří a uchovává 

databázi potencionálních dodavatelů, z nichţ společnost můţe za pouţití vhodných nástrojů 

efektivně zvolit ty dodavatele, kteří pro společnost nejvhodnější. Výstupem z procesu výběru 

a hodnocení je seznam dodavatelů, se kterými společnost uzavírá smlouvy na konkrétní 

dodávky (sluţby) [6]. 



   

3.2 Předběţné hodnocení a výběr dodavatelů společnosti OHR 

 

Z názvu je jiţ patrné, ţe se jedná o jakési předběžné výběrové kolo hodnocení a 

výběru. Jedná se především o selekci z většího spektra společností, které „postupují“ do 

dalšího kola hodnocení. Tento výběr můţe být zaloţen na různorodých kritériích, která si  

společnost sama zvolí. Jedná se především o analýzu referencí jiných odběratelů, 

posuzování prvních vzorků, posouzení vyzrálosti systému managementu, technická 

omezení, lokalizaci a na kombinaci všech těchto kritérií. Společnost by si měla vypracovat 

dotazník se základními body, které by poslouţily pro předběţné hodnocení dodavatelů [6]. 

Kritéria pro předběţné hodnocení potencionálních dodavatelů si společnost OHR 

zvolila tato:  

 dopravce musí být z Moravskoslezského kraje; 

 dopravce musí mít základnu v Moravskoslezském kraji; 

 dopravce musí být vybaven pro mezinárodní kamionovou dopravu; 

 znalost teritorií přepravy; 

 velikost a vybavenost vozového parku; 

 reference jiných odběratelů.  

 

Tato kritéria poslouţila k prvnímu výběru potencionálních dodavatelů. Společně 

s těmito kritérii bylo přihlédnuto i k interní databázi společnosti OHR. Společně tyto prvky 

poslouţily k optimálnímu výběru potencionálních dodavatelů. Mezi potencionální dodavatele 

byli zařazeni:  

 AWT B. V. – Advanced world transport; 

 3 ČSAD, a. s.; 

 DB Trans, s. r. o.; 

 DHL Express (Czech Republic), s. r. o.;  

 FRAMA CZ, s. r. o.; 

 NBS Invest, a. s.; 

 SDS Opava, a. s.; 

 TQM, a. s.  



   

3.3 Charakteristika jednotlivých přepravních společností 

 

V této podkapitole se seznámíme s vybranými potencionálními přepravci a jejich 

strategiemi a sluţbami, které nabízejí.  

 

AWT B. V. – Advance world transport  

Skupina AWT patří k největším dopravcům ve střední a východní Evropě. Vznikla 

sloučením a spojením společností OKD – Doprava, Čechofracht, SPEDI – TRANS, 

BlueTrucks, VADS. Díky zkušenostem, kterými společnost disponuje, můţe zajišťovat 

komplexní logistické sluţby s individuálním přístupem k zákazníkům. Společnost je 

významným dopravcem a velmi silným partnerem, jelikoţ se nespecializuje na určitý druh 

dopravy, ale působí na všech polích přepravy. Je schopna kombinovat jednotlivé druhy 

přepravy a tím dosáhnout vyšší efektivnosti při přepravě zásilek [9].  

 

3 ČSAD, a. s. 

Společnost 3 ČSAD, a. s. vznikla sloučením společností ČSAD Havířov, a. s., ČSAD 

Karviná, a. s. a ČSAD Frýdek – Místek, a. s. Společnost patří mezi nejvýznamnější dopravní 

společnosti v rámci Moravskoslezského kraje. Zejména se zaměřuje na poskytování sluţeb 

v rámci osobní dopravy, ale disponuje také divizí nákladní dopravy, jak tuzemské, tak i 

mezinárodní kamionové dopravy. Společnost aplikuje systém řízení jakosti dle normy ISO 

9001 : 2008 [10].  

 

DB Trans, s. r. o. 

V roce 1998 byla zaloţena společnost  ŢDB Trans, s. r. o .Zakládajícími členy byly 

společnosti ŢDB, a . s. a BeskydSped, s . r . o. Třinec. Společnost se specializuje na 

mezinárodní a vnitrostátní automobilovou dopravu, spedici, logistické poradenství a 

doplňkové sluţby. Společnost je drţitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001 : 2001 a ČSN EN 

14001 : 2005 [11].  



   

DHL Express (Czech Republic), s. r. o 

DHL nabízí integrované řešení logistických sluţeb přesně šité na míru klienta. Řešení 

všech zakázek je zaměřeno na řízení pohybu a přepravy listovních zásilek, zboţí a informací. 

DHL se segmentuje na čtyři samostatné divize. Tyto segmenty fungují pod vedením vlastních 

divizních centrál, které zaštiťuje hlavní centrála společnosti. Páteř společnosti tvoří čtyři 

základní divize a to: 

 Divize Express; 

 Divize Global Forwarding; 

 Divize Freight; 

 Divize Supply Chain.  

Společnost DHL patří a zastává pozici předních lídrů ve světě logistiky. DHL od 

svého zaloţení v roce 1969 umoţnila, díky své mezinárodní síti, spojení  více jak 220 zemí po 

celém světě. DHL nabízí bezkonkurenční znalosti na poli expresní, letecké, námořní přepravy, 

pozemní přepravy, smluvní logistice a také v mezinárodních poštovních zásilkách. Díky své 

velikosti, technickým moţnostem a zkušenostem je společnost DHL velmi stabilním a 

perspektivním partnerem [12].  

 

FRAMA CZ, s. r. o. 

Společnost FRAMA CZ, s. r. o. byla zaloţena v roce 1990 s cílem poskytovat sluţby 

v oblasti autodopravy. Po rapidním vývoji od roku 1990 se společnost rozrostla a v roce 2000 

firma splnila podmínky pro udělení certifikace ISO : 9001. Společnost se specializuje na 

přepravu tuzemských a mezinárodních zásilek. Společnost disponuje 35 tahači a 34 návěsy 

různých objemů [13].  

 

NBS Invest, a. s. 

Divize doprava a spedice vznikla v roce 1996 jako podnět vlastních potřeb společnosti 

NBS Invest, a. s.. Divize společnosti se zaměřuje na vnitrostátní a mezinárodní kamionovou 

přepravu. Disponuje moderními tahači a návěsy. Mezi sluţby, které nabízí, spadá mezinárodní 

kamionová doprava, vnitrostátní nákladní doprava, jeřáby, zemní stoje a spedice. Společnost 

NBS Invest, a. s. je drţitelem několika osvědčení a certifikátů [14].  



   

SDS Opava, s. r. o. 

V roce 1992 byla zaloţena společnost Strojně dopravní sluţby Opava, spol. s. r. o. 

(SDS). Společnost se zabývá jednak vnitrostátní kamionovou přepravou a mezinárodní 

přepravou. V mezinárodní kamionové přepravě je společnost především zaměřena na státy 

bývalého Sovětského svazu [15].  

 

TQM – holding, s. r. o. 

Společnost TQM – Holding, s. r. o. poskytuje účelné sluţby v oblastech osobní a 

nákladní přepravy, komplexní logistické sluţby, servisní sluţby a kontrolní činnosti. 

V oblastech nákladní kamionové přepravy společnost realizuje přepravy vnitrostátní a 

mezinárodní. Společnost se dále specializuje na přepravy zásilek do bývalých států SNS [16]. 

 

3.4 Hodnocení potencionální způsobilosti dodavatelů 

 

Toto hodnocení je jakýmsi mezikrokem, který umoţňuje odhalit budoucí a 

dlouhodobou způsobilost dodavatelů plnit poţadavky odběratele.  

Je důleţité se zaměřit na dlouhodobější způsobilost, jelikoţ zde je potenciál 

dlouhodobě efektivní spolupráce. Jednou z takovýchto metod je audit, který se stal běţně 

respektovanou metodou hodnocení. Dle normy ČSN EN ISO 9000 je audit definován jako 

„systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu a pro jeho objektivní 

hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria“.  

Pro plánování, realizaci a vyhodnocování auditů u potencionálních dodavatelů musí 

společnosti zvolit vhodnou metodiku a dokumentovaný postup. V prostředí českých firem 

je nejvíce pouţívanou metodou manuál VDA 6.1.
1
 Jedná se o všeobecně uţívanou a 

respektovanou metodiku, která má kořeny u dodavatelů pro německé automobilky. Mezi 

základní charakteristiky této metodiky patří:  

 audity mohou vykonávat pouze auditoři; 

 audit je rozdělen na dvě stěžejní části; 

 oblasti auditování jsou prověřovány pomocí sady otázek; 

                                                 
1
 Certifikace VDA 6.1 je orientovaná na systémy managementu jakosti dodavatelů hromadné výroby. Certifikace 

probíhá jako „nástavba“ nad certifikací dle ISO 9001.  



   

 potencionální dodavatelé jsou po skončení vyhodnocování rozděleni do čtyř 

kvalifikačních stupňů[6]. 

 Vyhodnocení a zařazení potencionálních dodavatelů do jednotlivých klasifikačních 

stupňů má zásadní praktický význam. Umoţňuje rozdělit dodavatele a popsat vztah, který 

jsme s nimi schopni navázat. Pro lepší pochopení, je to patrné z tabulky č. 1.  

 

Tabulka č. 1 Klasifikační tabulka pro zařazení dodavatelů dle VDA 6.1 

Celkové hodnocení 

systému 

managementu jakosti 

v % 

Verbální hodnocení 

systému managementu 

jakosti dodavatele 

Klasifikace 

dodavatelů 

podle stupňů 

Verbální 

ohodnocení 

potencionální 

spolupráce 

Od 90 výše Zcela splněno A Uzavření smlouvy 

Od 80 do 89,99 Převáţně plněno AB Krátkodobé vztahy 

Od 60 do 79,99 Podmíněně plněno B Krátkodobé vztahy 

Pramen [6] 

 

3.5 Hodnocení potencionální způsobilosti dodavatelů společnosti OHR 

Výše uvedení dodavatelé, kteří prošli prvním kolem výběru, byli podrobeni dalšímu 

hodnocení a výběru. Nyní bylo hodnocení zaměřeno na způsobilost jednotlivých 

dodavatelů,  zda jsou schopni plnit poţadavky, které si stanovila společnost OHR. Z tohoto 

hlediska byl vytvořen dotazník, který byl koncipován na jednotlivé části vybraných 

společností, a který napomohl ohodnotit a vybrat dodavatele do dalšího kola hodnocení. Celý 

dotazník je umístěn v příloze č. 1.  

Hodnocení potencionální způsobilosti vybraných dodavatelů je obsahem následující 

tabulky 



   

Tabulka č. 2 Hodnocení potencionální způsobilosti vybraných dodavatelů    

Dodavatelé Potencionální 

hodnocení  [%] 

Verbální hodnocení Klasifikace dle 

stupňů 

AWT 100 Zcela splněno A
2
 

3 ČSAD 90 Zcela splněno A 

DB TRANS 90 Zcela splněno A 

DHL 100 Zcela splněno A 

FRAMA CZ 100 Zcela splněno A 

NBS INVEST 90 Zcela splněno A 

SDS OPAVA 90 Zcela splněno A 

TQM 100 Zcela splněno A 

Pramen [1] 

Jak je patrné z tabulky č. 2, všechny vybrané společnosti postupují do dalšího kola, 

jelikoţ splnily všechny podmínky. Všechny vybrané společnosti byly ohodnoceny dle 

klasifikace jsou jako partneři vhodní pro uzavření smluv se společností OHR.  

I po těchto dvou kolech hodnocení a výběrů dodavatelů zůstalo v osudí stále osm 

potencionálních přepravců. Z tohoto důvodu se přistoupilo k dalšímu rozhodovacímu 

procesu, aby byli vybráni optimální partneři. K tomuto procesu byla pouţita metoda 

hodnocení potencionálních dodavatelů dle vybraných kritérií, která je obsahem 

následujících podkapitol.  

 

3.6 Hodnocení dodavatelů dle zvolených kritérií 

Z ryze pragmatických důvodů si společnosti mohou samy definovat kritéria, která jsou 

pro ně důleţitá při výběru potencionálního dodavatele. Tato kritéria, která si stanoví sama 

společnost, jsou nejdůleţitějším aspektem, jenţ ovlivňuje výběr dodavatele, jelikoţ přesně 

vycházejí z  potřeb a zájmů společnosti. Mezi tato se kritéria patří:  

 nabízená cena dodávky; 

 dodací podmínky; 

 vzdálenost dodavatele; 

                                                 
2
 S těmito dodavateli je moţno uzavírat smlouvy.  



   

 podíl dodavatele na  trhu a jeho image; 

 počet pozitivních referencí v médiích; 

 finanční zdraví dodavatele; 

 přístupy k managementu rizik; 

 úroveň vztahů a vzájemné komunikace; 

 enviromentální uvědomělost a přístupy k ochraně přírodních zdrojů; 

 úplné náklady nákupu (UNN
3
) apod. [6]. 

 

3.7 Hodnocení dodavatelů dle zvolených kritérií společnosti OHR 

 

Jelikoţ společnost OHR má své specifické požadavky na potencionální dodavatele 

služeb, je potřeba v rámci hodnocení vyuţít i dalších kritérií, která jsou přesně „šitá na míru“ 

společnosti OHR. Společnost si zvolila těchto osm hodnotících kritérií: 

 

1. vzdálenost dodavatele; 

2. dodací lhůtu k jednotlivým teritoriím
4
; 

3. stáří vozového parku; 

4. sledování přepravy on-line; 

5. platební podmínky; 

6. index úplných nákladů UNN; 

7. vyzrálost QMS
5
; 

8. cena přepravy do jednotlivých teritorií.  

 

Tato jednotlivá kritéria společnost povaţuje za stěţejní a její budoucí dodavatel nebo 

dodavatelé by měli být schopni je plnit. Hodnotící kritéria nabývají odlišných a různorodých 

hodnot, proto k hodnocení a posouzení potencionálních dodavatelů byl vybrán hodnotící 

nástroj - tzv. index způsobilosti dodavatelů (IZD), který byl zformulován, aby bylo moţné 

rozlišit i závaţnost jednotlivých kritérií z pohledu odběratele.  

                                                 
3
 UNN – úplné náklady nákupu. Jedná se o součet nabízené ceny dodávky a dodatečných výdajů odběratele 

vztahujících se ke konkrétní dodávce.  
4
 Teritorium 1- Rusko, teritorium 2 – Ukrajina, teritorium 3 - Turecko 

5
 Způsobilost potencionálních dodavatelů 



   

Vztah pro výpočet IZD :   

    



HKi wi
t1

n

        [6] 

 

   kde: n – počet hodnotících kritérií 

    wi - váha i-tého kritéria, 

 

   kde: 



wi 100
t

n

        [6] 

HKi – hodnocení i-tého kritéria 

 

 kde platí:  



HKi  f HKir,HKiopt       [6] 

 

 kde:  HKir – reálná hodnota daného kritéria 

   HKiopt – optimum stanovené pro kritérium i.  

 

Výpočet HKi je vţdy poměrem reálné hodnoty a optimální hodnoty daného 

kritéria. Musí být dodrţeno určující pravidlo, které vyjadřuje maximální a minimální 

hodnotu zvoleného optima. V případě, ţe optimum je vyjádřeno minimální hodnotou, je 

v poměru umístěno v čitateli a v případě maximální hodnoty je umístěno ve jmenovateli.  

 

K jednotlivým kritériím byly stanoveny hodnotící váhy, které si společnost OHR 

zvolila. Ke stanovení vah jednotlivých kritérií byla zvolena tzv. Fullerova metoda párového 

porovnání. Tato metoda je zaloţena na párovém srovnávání jednotlivých kritérií. Kaţdému 

kritériu (v našem případě společnost zvolila osm hodnotících kritérií) bylo přiřazeno druhé 

kritérium a nově vzniklá dvojice byla posouzena z hlediska důleţitosti.  

Fullerova metoda byla vypracována za pomoci programu MCA7, který slouţí 

k multikriteriální analýze dálkově řízených prvků v distribučních sítích. S hodnotami 

jednotlivých prvků je moţné se seznámit v tabulce č. 3: 



   

Tabulka č. 3 Váhy dle jednotlivých kritérií metodou Fullerova trojúhelníku 

Název kritéria Váha [%] 

Vzdálenost dodavatele 5,36 

Dodací lhůta 16,07 

Stáří vozového parku 3,57 

Sledování přepravy 5,36 

Platební podmínky 19,64 

Index UNN 19,64 

Vyzrálost QMS 8,93 

Cena přepravy 21,43 

Pramen [1] 

 

Jak je patrné z tabulky č. 3, nejdůleţitější pro společnost OHR je cena přepravy, která 

tvoří 21,43% celkové váhy kritérií. Druhou nejvyšší hodnotu 19,64% dosahují platební 

podmínky a index UNN. Třetím nejdůleţitější kritérium se jeví dodací lhůta (16,7%).  

Tyto zjištěné údaje byly dále pouţity při hodnocení jednotlivých potencionálních 

dodavatelů. Potencionální dodavatelé byli osloveni, aby se seznámili s jednotlivými kriterii.  

Výsledky výzkumu jednotlivých kritérií jsou znázorněny v tabulce č. 4.  

 

Společnost DB Trans a. s. a společnost FRAMA CZ odmítly poskytnout údaje o 

přepravách, a tím byly odstraněny z hodnocení a výběru potencionálních dodavatelů. 

Do uţšího výběru proto postoupilo těchto šest společností:  

 AWT B. V. – Advanced world transport; 

 3 ČSAD, a. s.; 

 DHL Express (Czech Republic), s. r. o.;  

 NBS Invest, a. s.; 

 SDS Opava, a. s.; 

 TQM, a. s. 



   

Tabulka č.   4 Hodnocení potencionálních dodavatelů dle zvolených kritérií 

Kritérium AWT 3 ČSAD DHL NBS INVEST SDS OPAVA TQM Optimum 

Vzdálenost dodavatele [km] 31 52 30 46 2 1 35 

Dodací lhůta teritorium 1 - Rusko [dny] 12 12 12 12 11 12 12 

Dodací lhůta teritorium 2 - Ukrajina [dny] 4 4 5 4 5 5 5 

Dodací lhůta teritorium 3 - Turecko [dny] 5 5 4 4 X 4 7 

Stáří vozového parku [roky] 3 3 3 1 8  5 

Sledování přepravy on-line ANO NE ANO NE NE ANO ANO 

Platební podmínky [počet výhod] S S S S S S S 

Index úplných nákladů nákupu UNN 1,26 1,16 1,29 1,27 1,24 1,22 1,00 

Vyzrálost QMS [%] 100 90 100 90 90 100 100 

Cena přepravy teritorium 1[Kč] 
197 000 287 052 191 000 211 270 160 000 230 000 180 000

6
 

197 000 287 052 191 000 211 270 190 000 230 000 240 000
7
 

Cena přepravy teritorium 2[Kč] 72 000 100 468 65 300 68 320 74 000 81 950 45 000 

Cena přepravy teritorium 3[Kč] 
93 500 200 940 80 000 88 000 X 122 000 80 000

8
 

93 500 200 940 80 000 88 000 X 122 000 120 000
9
 

Pramen [1] 

                                                 
6
 Automobil 12 tun 

7
 Automobil 20 tun 

8
 Automobil 10 tun 

9
 Automobil 20 tun 



   

3.8 Výpočet indexu způsobilosti dodavatelů IZD 

 

V této podkapitole se seznámíme s výsledky hodnocení jednotlivých 

potencionálních dodavatelů dle metody IZD. Výpočet je rozdělený dle teritorií přepravy, 

tedy Rusko, Ukrajina a Turecko. Kompletní obsah výpočtu se nachází v elektronické podobě 

v příloze diplomové práce. 

 

Přeprava 1:  Rusko -  Lennisk Kuzněckij, Kamerovská oblast 

 

Dodavatel 1 – AWT:  přeprava 12 tun –     97 b. 

    přeprava 20 tun –     104 b. 

 

Dodavatel 2 – 3ČSAD: přeprava 12 tun –     76 b.  

    přeprava 20 tun –     90 b.  

 

Dodavatel 3 – DHL:  přeprava 12 tun –     98 b.  

    přeprava 20 tun –     105 b.  

 

Dodavatel 4 – NBS Invest: přeprava 12 tun –     102 b.  

    přeprava 20 tun –     108 b.  

 

Dodavatel 5 – SDS Opava: přeprava 12 tun –     183 b.  

    přeprava 20 tun –     186 b.  

 

Dodavatel 6 – TQM:  přeprava 12 tun –     274 b.  

    přeprava 20 tun –    280 b.  



     

Přeprava 2:  Ukrajina - Doněck 

 

Dodavatel 1 – AWT        96. b 

 

Dodavatel 2 – 3ČSAD       83 b.  

 

Dodavatel 3 – DHL        93 b.  

 

Dodavatel 4 – NBS Invest       102 b.  

 

Dodavatel 5 – SDS Opava       172 b.  

 

Dodavatel 6 – TQM        270 b.  

 

Přeprava 3:  Turecko - Důl Adulyara Koyunagili 

 

Dodavatel 1 – AWT  přeprava 10 tun –     102 b. 

    přeprava 20 tun –     111 b. 

 

Dodavatel 2 – 3ČSAD přeprava 10 tun -     88 b.  

    přeprava 20 tun –     92 b.  

 

Dodavatel 3 – DHL  přeprava 10 tun -     110 b.  

    přeprava 20 tun –     121 b.  

  

Dodavatel 4 – NBS Invest přeprava 10 tun -     106 b.  

    přeprava 20 tun –     116 b.  

 

Dodavatel 6 – TQM  přeprava 10 tun –     244 b.  

    přeprava 20 tun -     251 b.  

 



     

4 Návrhy a doporučení 

Na základě výsledků provedené analýzy všech hodnocených potenciálních dodavatelů 

pro společnost Ostroj – Hansen + Reinders, spol. s. r. o. je moţné učinit tyto závěry.  

Přeprava 1 - Rusko 

 

Tato specifická destinace přepravy byla rozdělena do dvou odlišných typů přeprav dle 

váhy, a to na přepravu do 12 tun nákladu a do 20 tun nákladu. Jednotlivé firmy musely 

vyhovět všem kritériím, které společnost vyţadovala v tomto směru přepravy. Z celkového 

počtu osmi firem se do dalšího kola výběrového řízení dostalo pouze šest firem, které se 

utkaly o moţnou budoucí spolupráci.  

Nejvhodnějším potencionálním dodavatelem pro oblast Ruska pří obou typech přeprav 

se stala společnost TQM Holding, a. s., která získala při kriteriálním hodnocení 244 a 251 

bodů. Na druhém místě je společností je společnost DHL, a. s. se  110 a 121 body. Tak velký 

rozdíl mezi prvním a druhým místem je odůvodněn vzdáleností od společnosti OHR. Proto 

v tomto případě je vhodnějším kandidátem společnost DHL, jelikoţ cena přepravy je niţší neţ 

u společnosti TQM. Měli bychom se však rozhodovat pouze dle ceny. Proto nejvhodnějším 

kandidátem je společnost SDS Opava.  

 

Přeprava 2 - Ukrajina 

 

Přeprava týkající se destinace Ukrajina je zaměřena na převoz nákladu do 10 tun 

celkové hmotnosti. Nejlépe se umístily společnosti TQM Holding, a. s. a společnost SDS 

Opava, a. s.. Co se týká nejlevnější varianty přepravy, zde je jednoznačným vítězem 

společnost DHL, a .s ., která je schopna přepravit náklad za 65 300 Kč. V rámci rozhodování 

je vhodnějším dodavatelem společnost SDS Opava, která má bohaté zkušenosti s přepravou 

zásilek na Ukrajina, a navíc společnost Ostroj – Hansen + Reinders, spol. s. r. o. má s touto 

společností dobré zkušenosti.  

 



     

Přeprava 3 - Turecko 

 

Do uţšího výběru na přepravu číslo tři na uzemí Turecké republiky se probojovalo 

celkem pět společností, společnost SDS Opava, a. s. neměla zájem o tuto přepravu.  

Přeprava se opět skládala ze dvou části, a to z přepravy nákladu o celkové hmotnosti 

10 tun a v druhém případě nákladu o celkové hmotnosti 20 tun. Obdobně jako při přepravě 

číslo jedna, do Ruské federace, byla jednoznačným vítězem společnost TQM Holding, a. s..  

Na druhém místě se umístila společnost DHL, a .s ., která je schopna převézt poţadovaný 

produkt za nejniţší cenu, a to 80 000 Kč.  

 

4.1 Doporučení 

 

Bodové kriteriální hodnocení v rámci provedené analýzy sice určilo vítěze v rámci 

potencionálních dodavatelů pro jednotlivá teritoria, je  na společnosti Ostroj – Hansen + 

Reinders, spol. s. r. o. , aby si vybrala svého budoucího dodavatele přepravních sluţeb. 

V přepravě zboţí do Ruské federace je moţné si zvolit ze dvou možných dodavatelů 

- TQM Holding, a. s. nebo  SDS Opava, a. s. Obě tyto společnosti mají bohaté zkušenosti 

s přepravou do tohoto státu, protoţe se specializují na přepravu do států do bývalého SNS. 

Z hlediska ceny je na tom lépe společnost SDS, neboť je schopna přepravit zboţí levněji a 

také rychleji.  

V druhé destinaci přepravy na Ukrajinu byla sice jednoznačným vítězem 

společnost TQM Holding, a. s., ale společnost OHR by měla zváţit poměrně vysokou cenu 

přepravy, kterou společnost TQM Holding, a. s. nabídla. Proto jsou tady další tři moţné 

varianty. Je moţné si zvolit za svého dodavatele společnost SDS Opava, a. s., společnost 

DHL, a. s. nebo společnost NBS Invest, a. s. Poslední jmenovaná společnost je dle mého 

názoru optimálním dodavatelem pro společnost Ostroj – Hansen + Reinders, spol. s. r. o. Není 

sice nejlevnější, ale je schopna přepravit zboţí za dobu čtyř dnů, coţ můţe být pro společnost 

OHR velmi výhodné. Pokud by se společnost OHR rozhodla jít cestou nejlevnějšího řešení, je 

nejvhodnějším kandidátem společnost DHL, a. s.  

Třetí destinací přepravy je Turecká republika. Přeprava je opět rozdělena do dvou 

kategorií dle váhy. Nejvhodnějšími kandidáty pro společnost OHR jsou společnosti DHL, a. 

s. a NBS Invest, a. s. Dosahují nejniţší ceny přepravy a obě tyto společnosti jsou také 



     

schopny přepravit zboţí v krátkém termínu čtyř dní. Pokud by společnost Ostroj – Hansen + 

Reinders, spol. s. r. o. měla zájem o jiného potencionálního partnera, jako moţná varianta se 

jeví společnost AWT, a .s.  

Všechna tato doporučení jsou obsahem následujícího diagramu:  

 



   

4.2 Diagram výběru potencionálního dodavatele  

Diagram
10

 potencionálních dodavatelů ke vztahu destinace přepravy a váhy nákladu.  

 

                                                 
10

 Diagram byl vytvořen na základě výsledků jednotlivých kol hodnocení potencionálních dodavatelů, dle cen jednotlivých přeprav, chování a referencí jednotlivých 

firem. Jednotlivé firmy uvedené v pravé části diagramu jsou seřazeny dle výhodnosti.  

Rusko  

Ukrajina  

Turecko  

Přeprava 20 tun 

Přeprava 10 tun 

Přeprava 20 tun 

Přeprava 12 tun 

Přeprava 10 tun 

 

 

 

 

 

SDS Opava, a. s. 

DHL, SDS, TQM 

DHL, NBS, AWT 

DHL, NBS, AWT 

DHL, NBS, AWT 



   

5 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo provést analýzu poskytovatelů logistických sluţeb 

dle poţadavků konkrétní společnosti pro vybraná teritoria.  

Proces hodnocení a výběru potencionálních dodavatelů patří v trţním hospodářství 

k běţným činnostem, které vykonávají firmy. Liší se od sebe náročností, typem zvoleného 

způsobu výběru hodnocení a kritérií. Důvodem, proč aplikovat tyto hodnotící procesy, je 

v prvé řadě průhlednost výběru dodavatelů, ale také nalezení optimálního dodavatele, který je 

schopný akceptovat námi zvolené poţadavky, přizpůsobit se politice a strategii naší 

společnosti.  

Diplomová práce popisovala jednotlivé kroky k naplnění potřeb a cílů společnosti 

Ostroj – Hansen + Reinders, spol. s. r. o. V jednotlivých kapitolách byly popsány stupně a 

metody výběru potencionálních dodavatelů. Tito dodavatelé byli hodnoceni dle svých 

schopností, dle jednotlivých ukazatelů, a také dle kritérií společnosti Ostroj – Hansen + 

Reinders, spol. s. r. o. Z celého spektra dodavatelů na území České republiky bylo vybráno 

osm potencionálních dodavatelů, kteří se mohli ucházet o nabízené přepravy.  

Výstupem této diplomové práce bylo zhodnocení a výběr potencionálního dodavatele 

či dodavatelů k jednotlivým destinacím přeprav. Byl vytvořen Diagram potencionálního 

výběru dodavatele, který by mohl pro společnost Ostroj – Hansen + Reinders, spol. s. r. o. 

znamenat významný přínos v oblasti provádění efektivního výběru takových dodavatelů 

přepravních sluţeb, kteří budou schopni splňovat konkrétní poţadavky této společnosti.  

Přínos času i místa v oblasti optimální přepravy zboţí přispěje nejen ke spokojenosti 

zákazníků, ale i k výraznému sníţení celkových logistických nákladů společnosti, kdy právě 

náklady na přepravu jsou jejich nejvýznamnější součástí a mají tendenci neustále růst.  
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Příloha 1 

Dotazník hodnocení potencionální způsobilosti vybraných dodavatelů.  

 

 

1. Jak jsou pruţné vaše procesy, jak rychle jste schopni vyhovět poţadavkům na změny ? 

 

 

2. Jaký je váš proces přijímání a zpracování objednávek ? 

 

 

3. Je vaše organizace schopna zpracovávat objednávky a faktury elektronicky ? 

 

 

4. Jak můţete zabezpečit, ţe naše objednávky budou řešeny rychle a bez závad ? 

 

 

5. Jaké formy podpory jste schopni poskytnout ? 

 

 

6. Jaké typy slev a cenových bonusů jste schopni odběratelům nabízet ? 

 


