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1 Úvod 
 
 Nákupní proces patří k nejdůležitějším činnostem ve výrobních podnicích. Jeho 

hlavním úkolem je zabezpečování vstupů (surovin, materiálu, služeb atd.), které jsou 

podstatné pro zajištění chodu výroby v podniku. Tento proces začíná od stanovení potřeb 

nákupu, přes vyhledávání a výběr dodavatelů až po realizaci samotného nákupu.  

 Nákup je možno považovat za nástroj pro zvyšování podnikového zisku. Proto je 

důležité, co nejvíce zefektivnit a optimalizovat všechny činnosti související s nákupem. 

Výsledkem tak může být snížení nákladů, což bývá pro většinu podniků jeden 

z nejdůležitějších cílů. Pokud se například podaří zajistit dané suroviny levněji, celkové 

náklady na výrobek budou nižší a podnik tak ušetří finanční prostředky, aniž by musel 

zvyšovat konečnou cenu výrobku. Tudíž zákazník zůstane spokojen. Tento faktor se ovšem 

nesmí projevit v nižší kvalitě nakupovaných surovin. 

 Hodnocení a výběr dodavatelů je jedna z klíčových fází nákupního procesu. Podstatné 

je mít nejen dobře stanovené hodnotící kritéria při výběru, ale také dodavatele hodnotit 

průběžně, zda plní stanovené požadavky. Nesprávně vybraný dodavatel může podniku 

způsobit mnoho nepříjemností, například v podobě dodávky nekvalitních surovin. Na tyto 

nedostatky by právě mělo upozornit průběžné hodnocení dodavatelů. Správně nastavený 

systém hodnocení v podobě dobře navolených hodnotících kritérií, dokáže případné 

nedostatky včas odhalit a podnik na ně může upozornit dodavatele a vyhnout se tak pozdějším 

větším problémům. 

Cílem diplomové práce je, na základě identifikace nedostatků dosavadní metodiky 

hodnocení dodavatelů,  vypracovat návrhy na zlepšení současného systému hodnocení 

dodavatelů a vytvořit podmínky pro hodnocení v elektronické podobě. 

 Diplomová práce bude rozdělena na čtyři kapitoly, úvod a závěr. Druhá kapitola bude 

zaměřena na teoretické poznatky k danému tématu práce. Budou zde objasněny činnosti 

související s nákupním procesem se zaměřením na výběr a hodnocení dodavatelů. Najdeme 

zde způsoby předběžného hodnocení dodavatelů, hodnotící kritéria, metody stanovení vah 

kritérií a komunikaci s dodavatelem. 
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Následující kapitoly tvoří praktickou část diplomové práce. V třetí kapitole bude 

charakterizována společnost Miroslav Chuděj, s. r. o., její počátky vzniku, výrobní proces a 

produktové řady společnosti. Čtvrtá kapitola bude rozdělena na dvě části. První část bude 

věnována analýze nákupního procesu společnosti. Druhá část kapitoly bude zaměřena na 

analýzu současného systému výběru a hodnocení dodavatelů, na stanovená kritéria a jejich 

vypovídací hodnotu. Na zjištěné nedostatky budou aplikovány poznatky získané z literárních 

pramenů. V páté kapitole budou uvedeny návrhy na zlepšení dosavadního systému hodnocení 

dodavatelů. Při tvorbě nové metodiky hodnocení dodavatelů bude použita metoda párového 

srovnání a metoda postupného rozvrhu vah. Celý systém hodnocení dodavatelů bude navržen 

v programu Microsoft Excel tak, aby byl přehledný a snadno ovladatelný pro uživatele.  
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2 Teoretická východiska nákupního procesu 
 

2.1 Nákup 
 

 Podle [15] nákup představuje proces, kterým na jedné straně realizujeme na nákupním 

trhu činnosti týkající se zajištění výrobního materiálu, zařízení a služby pro interní zákazníky 

ve výrobě, pomocných a obslužných procesech. Musíme mít k dispozici nástroje, kterými je 

možno analyzovat potřeby, vyhledávat potenciální dodavatele a provádět jejich hodnocení. 

Snažíme se o vytvoření dlouhodobých, kladných vztahů s dodavateli. Na straně druhé musíme 

plnit uvnitř podniku úkoly související s nákupem např. plánování množství a termínů 

spotřeby, řízení zásob, stanovení dodacích termínů atd.  

 

2.1.1 Cíle nákupu 
 
 Následující poznatky jsou čerpány z literatury [16]. Cíle popisují stav budoucnosti, 

kterého bychom chtěli prostřednictvím různých činností dosáhnout. Naznačují směr pro 

plánovitá opatření a zároveň slouží jako vůdčí hodnota v daném útvaru. Cíle nákupu vyplývají 

ze základních cílů podniku a mohou být: 

 

1) Uspokojování potřeb 

Tak jako je lidská potřeba stavem pociťovaného nedostatku, vzniká i u podniků 

potřeba výrobků a služeb pro uskutečňování výrobního procesu. Díky potřebám a 

požadavkům, které lidé a podniky mají, vzniká na výrobcích a službách přidaná hodnota. Tato 

přidaná hodnota se pak stává předmětem směny. Po směně jsou obě dvě strany obohaceny. 

   

2) Snižování nákupních nákladů 

Snaha o snížení nákladů na nákup v dalším období bývá často stěžejní cíl. Snižování 

nákladů může směřovat k růstu rizika, snížení kvality nebo nárůstu zásob. Snižování nákladů 

se týká: 

- nákladů na předmět nákupu (cena vlastního produktu), 

- nákladů, které jsou spojené s nákupem (dopravní náklady, montáž, pojistné). 
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3) Zvyšování kvality nákupu 

V oblasti nákupu by měla být kvalita považována za samozřejmost, protože nekvalitní 

materiál vstupující do výrobního procesu následně způsobuje mnoho škod. Zvyšování kvality 

nákupu se vztahuje ke dvěma hlediskům: 

- zvýšení kvality nakupovaného zboží (usilování o nulovou úroveň vad), 

- zvýšení výkonu nakupovaného zboží, což může vést až k nákupu substitutů nebo 

k výměně dodavatele. 

 

Kvalita se týká nejen nakupovaného produktu, ale také nákupních podmínek. Mezi 

kvalitu tedy řadíme dodržení sjednaných cen a množství, dodací lhůty, dodací servis a 

komunikaci. 

 

4) Snižování nákupního rizika 

Kvalita nakupovaného produktu je různá. Se snižující se kvalitou roste riziko nákupu. 

Riziko představuje skutečnost, že nebude zvolena varianta optimální v důsledku neplánované 

události. Může se jednat například o riziko spojené s nedodržením parametrů a množství u 

nakupovaného produktu nebo o riziko spojené s dodací lhůtou, kdy dojde ke zpoždění 

dodávky, například kvůli stávce železničářů. 

 

5) Zvyšování flexibility nákupu 

Platí pravidlo, že čím je budoucnost nejistější, tím musí být plánování flexibilnější. 

Zajištění flexibility při existenci rizika spočívá v zajištění dostatečně volného prostoru 

k přizpůsobení se neplánovým událostem. Neboli nákupní flexibilita je chápana jako chování, 

které poskytuje do budoucnosti volný manévrovací prostor pro využití různých nákupních 

možností.    

 

6) Veřejně prospěšné nákupní cíle 

Propojenost s okolním prostředím podnik zavazuje, aby přemýšlel o důsledcích svého 

jednání, z čehož plyne i podstatná role veřejně prospěšných zájmů. Dělíme je na 

národohospodářské (např. preference tuzemských dodavatelů) a sociálně-etické cíle (např. 

ekologicky orientované nákupy).  
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2.1.2 Nákup v organizační struktuře podniku 
 

Podle [5] je nositelem funkce nákupu a nákupních činností v organizační struktuře 

podniku obvykle útvar nákupu. Úloha tohoto útvaru je zcela jasná (zajišťuje materiálové 

vstupy v určeném množství, jakosti a čase při současném respektování ekonomických, 

technických, sociálních a ekologických kritérií) ovšem alokaci útvaru v rámci organizační 

struktury podniku nelze jednoznačně určit.  

 

 Literatura [7] uvádí, že nákupní oddělení bývá nejčastěji součástí obchodního, 

případně obchodně-ekonomického úseku. V některých oborech výroby (strojírenství a 

stavebnictví) a v méně opakovaných výrobách bývá nákupní úsek často součástí výrobního 

útvaru. Výhodou umístění nákupu do výrobního úseku je pružnější řešení problémů, které 

vznikají při změnách výrobního programu nebo technologie. Ve velkých podnicích je 

uplatňována forma organizace nákupu jako samostatného nákupního závodu.  

Významnou složkou úspěšného plnění funkce nákupu je aktivní spolupráce s útvary 

přípravy a řízení výroby, účetnictví, financí, kontroly a obchodně-technického útvaru. 

Dochází k řešení a zdokonalování přenosu, zpracování a uchování informací s cílem zvýšit 

ekonomickou a technickou kvalitu řízení nákupního procesu. 

 

2.2 Struktura nákupního procesu 
 
 Podle [4] je pořizování materiálních vstupů a služeb nutné vhodně strukturovat 

v podniku. Bez analýzy procesu nelze nákup efektivně řídit, zabezpečit jeho objektivitu a 

nelze hledat příčiny nevhodných rozhodnutí. Při řízení nákupu se zdůrazňují tyto tři důležité 

kroky: 

- specifikace požadavků na výkon dodavatele (požadavky na kvalitu, cenu, množství, 

dodací termín), 

- zajištění úplných a přesných informací o schopnostech dodavatelů (reference o jejich 

dosavadních výkonech a činnostech), 

- výběr zásobovací základny (rozhodování o počtu dodavatelů). 

 

Struktura nákupního procesu je uvedena v tabulce 2.1. 
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Tabulka 2.1 Struktura nákupního procesu. Zdroj: [4], str. 28. 

Krok Cíl Specifika Vstupní informace 

1. 
Stanovení potřeb 
organizace 

* krytí potřeb 
* požadavky útvarů 
* pestrá paleta výrobků, služeb 

objednávky, předpověď 
poptávky, stav zásob 

2. 
Identifikace výrobků a 
služeb 
Identifikace dodavatelů 

* široká výběrová základna 
* specifikace základních 
   požadavků na kvalitu 

nabídky prodejců, 
internetové tržnice, 
veletrhy, výstavy, 
odborný tisk 

3. 
 

Detailní specifikace 
potřeb a první výběr 
dodavatelů 

* přesné určení požadavků na     
   výrobky, služby 
* první redukce dodavatelů  
   podle kritérií 

4. Oslovení dodavatelů 
* formulace požadavků 
* výzva k účasti na výběrové  
   řízení 

interní požadavky útvarů 
podniku na výrobky a 
služby, požadavky 
zákazníků 

5. Výběr dodavatelů 
* vícekriteriální rozhodování 
* ověření hodnot kritérií 

nabídky dodavatelů 

6. Uzavření smlouvy 
* specifikace dod. podmínek 
* reklamační řízení 
* podmínky kontroly jakosti 

obchodní zákoník, 
interní předpisy 

7. Realizace nákupu 
* systém přenosu objednávek 
* velikost dodávek, balení 
* řízení zásob 

-------- 

8. Hodnocení dodavatelů * trvalé hodnocení dodavatelů 
objednávky, dodací 
listy, vstupní kontrola 

 
 

2.3 Stanovení potřeb organizace 
 

 Jak je možné vidět z tabulky 2.1, prvním krokem v nákupním procesu je určení potřeb 

organizace. Východiskem pro úspěšný nákup, jak uvádí [4], je co nejpřesnější definice 

požadavků na vstupy v daném plánovacím období. Tyto potřeby by měly být promítnuty do 

plánu zásobování1. U každé položky by mělo být zejména uvedeno, o jaký druh zboží se 

jedná, včetně kvality a balení, požadované množství a termín dodání. Postavení tohoto plánu 

zásobování ve struktuře podnikového plánu je uvedeno v tabulce 2.2.  

 

 

                                                 
1 Plán zásobování – někdy je užíván pojem plán nákupu. 
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 Tabulka 2.2 Struktura podnikového plánu. Zdroj: [4], str. 29. 

Etapa Součást plánu Hlavní cíl Vstupní informace 

1. Plán distribuce 
kolik, kam, kdy, v jaké kvalitě 

dodat 

- potvrzené objednávky  

- předpověď poptávky 

2. Plán výroby 
kolik, kde, kdy, v jaké kvalitě 

dodat 

- stav zásob výrobků       

   v dodavatelském řetězci 

3. Plán zásobování 

kolik, kde, v jaké kvalitě 

nakoupit suroviny, paliva, 

obaly, služby 

- normy spotřeby, kusovníky 

- technologické předpisy, 

   pracovní postupy  

- zásoba nedokončené výroby 

4. Plán kapacit 

kdy, kde, v jakých množstvích, 

v jaké posloupnosti vyrábět ve 

vazbě na reálné kapacity 

- výkonové normy 

- průběžné doby výroby 

- termíny plnění objednávek 

- plán oprav 

 

 Nejvzácnějším zdrojem informací pro tvorbu plánu bývají dle [4] potvrzené 

objednávky zákazníků. Ideální situací pro plánování a řízení materiálových toků v podniku by 

bylo, kdyby objednávky pokrývaly v plánovacím období kapacitní možnosti podniku 

v dostatečném časovém předstihu. Bohužel taková situace nastává jen málokdy. Častěji se 

vyskytují situace, kdy konkrétní objednávky pokrývají v etapě tvorby plánu možnosti podniku 

jen z poloviny. Při sestavování plánu musíme proto vycházet i z předpovědí poptávky, 

protože celý proces získávání materiálových vstupů vyžaduje určitý časový interval, o který je 

potřeba v předstihu zahájit celý nákupní proces.  

 Za východisko pro sestavení plánu zásobování by bylo možné zjednodušeně 

považovat jen plán výroby a věnovat pozornost jen jeho zavedení do plánu zásobování. To by 

ovšem znamenalo předpoklad, že na trhu nejsou žádná omezení a že nabídka materiálových a 

jiných vstupů je vyšší než poptávka celková. Ovšem stále více položek spadá do oblasti 

omezené nabídky, proto je důležité už při sestavování plánu výroby usměrňovat svoje 

představy o uspokojování požadavků a přání zákazníků možnostmi nákupu.  

 Pro zavedení plánu výroby na plán zásobování jsou v podnicích využívány bilanční 

metody. Množství potřebných jednotlivých položek lze znázornit bilancí ve tvaru: 
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Nakupované množství položky v plánovacím období = plánovaná spotřeba položky 

v plánovacím období + plánovaná zásoba položky na konci plánovacího období – stav zásob 

položky na počátku plánovacího období. 

 

Postup výpočtu plánované spotřeby je třeba rozčlenit do dvou skupin: 

1) V první skupině jsou zařazené suroviny, paliva, energie, díly apod. se stanovenou 

normou spotřeby nebo kusovníkem. Plánovanou spotřebu pak můžeme vypočítat 

jednoduchým způsobem jako normu spotřeby položky na jednotku výrobku krát 

plánovaný objem produkce výrobku, na který je položka spotřebovávána. 

 

2) V druhé skupině se nachází ostatní položky většinou režijního typu. Spotřeba režijního 

materiálu bývá v kalkulacích zařazována nejčastěji do výrobní a správní režie. Stává 

se obtížné najít nějakou veličinu, mezi jejíž plánovanou hodnotu a spotřebou by 

existovala určitá závislost. U některých položek postačuje odhad finanční náročnosti 

nákupu těchto zdrojů a nákup uskutečňovat podle aktuální potřeby. Ovšem i v této 

oblasti nákupu musíme někdy spotřebu určit a plánovat detailněji např. u 

nestandardních náhradních dílů s delší dodací lhůtou nebo u specializovaných 

pomocných materiálů. Pokud nestačí odborný odhad, je možné využívat analýzy 

časových řad vycházejících z předpokladu, že dosavadní vývoj ve spotřebě bude 

přetrvávat i nadále. 

 

2.4 Identifikace výrobků, služeb a dodavatelů pro krytí potřeb 
podniku  

 
 Mezi další kroky v nákupním procesu patří identifikace výrobků a služeb, které budou 

pokrývat potřeby podniku. Nákupce by měl podle [12] dobře poznat nakupovaný produkt a 

rovněž znát i potřeby svého podniku související s nakupovanými produkty dříve, než 

přistoupí k samotnému vyjednávání. Předmětem vyjednávání mohou být specifikované služby 

nebo činnosti. V průmyslových podnicích podle literatury [7] rozlišujeme sedm kategorií 

nakupovaných produktů:  

1) Suroviny (uhlí, dřevo, zemědělské plodiny): jsou dodávány v původním stavu 

vyznačující se většinou objemovou i prostorovou náročností a vyskytují se v různé 

kvalitě. 
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2) Základní materiál, meziprodukty (plasty, sklo, stavební materiál): je potřeba dalšího 

opracování, než získají podobu finálního výrobku nebo jeho dílu. 

3) Doplňkový režijní materiál (čisticí prostředky, kancelářské potřeby): zabezpečují 

výrobní i nevýrobní procesy. V podniku se nacházejí ve větším množství i v různých 

druzích.  

4) Komponenty, díly, polotovary (motory, ovladače): jsou buď zcela hotovy, nebo 

připraveny pro přímou montáž, případně vyžadují malou úpravu či opracování. Při 

nákupu je kladen důraz na stanovení technických parametrů a jakosti. 

5) Zařízení (vybavení pracovišť, stroje, počítače, dopravní prostředky): mají investiční 

charakter pro výrobní i nevýrobní účely. Jedná se o finančně náročné zboží, důležitá je 

jeho spolehlivost, přesnost, fungování, cena pořízení ve vztahu k provozním 

nákladům. 

6) Systémy (informační systémy, výrobní linky): jejich existence je nezbytná pro průběh 

manažerských a logistických procesů ve výrobě i v obchodě. Mají velký podíl na 

ekonomických výsledcích podniku. Jsou charakteristické vysokými finančními 

náklady při pořízení. 

7) Služby (opravy, údržba, propagace, doprava, výzkum): činnosti nehmotné povahy, 

které se většinou nepřímo podílejí na zhotovení konečného výrobku. V současném 

tržním prostředí jejich význam stále roste (např. zajištění růstu prodeje bez marketingu 

nejde). Z hlediska jejich nehmotnosti jsou obtížně porovnatelné a navíc dosti 

proměnlivé. 

 
 Dalším krokem v nákupním procesu je vyhledání dodavatelů, kteří svými výrobky 

nebo službami mohou uspokojit stanovené potřeby podniku. Informace o tom jaké suroviny, 

výrobky nebo služby jsou na průmyslovém trhu k dispozici, můžeme podle [4] najít: 

 

- v nabídkách dodavatelů posílaných poštou nebo předávány osobně, 

- v materiálech, zejména cenících a katalozích výrobců; některé podniky doposud nabízejí 

tištěnou formu ceníků, 

- na internetových stránkách dodavatelů; katalog se dá většinou stáhnout pro tištěnou 

podobu ve formátu PDF, 

- v reklamním či odborném tisku, 

- na internetové tržnici (rozdělení podle položek, které jsou předmětem obchodování). 



 

 
 

14
 

2.5 Definování požadavků na dodávky a dodavatele 
 

 Norma ISO 9001 stanovuje, že podnik musí provádět hodnocení a výběr dodavatelů 

podle jejich schopnosti dodávat produkt v souladu se stanovenými požadavky podniku. 

Postup při stanovování požadavků na dodávky uvádí [10]. Tento postup je zobrazen v příloze 

č. 1. Před konkrétním stanovením požadavků na dodávky a dodavatele je důležité shromáždit 

výchozí podklady, podle kterých bude odvozeno množství i sortiment nakupovaných 

produktů. Tento krok je důležitý zejména u nově nakupovaných komodit. Mezi základní 

informační vstupy řadíme: 

- podnikatelské plány na další období, 

- seznam nově získaných zakázek, 

- legislativní požadavky, 

- přehled dodavatelů jednotlivých produktů, 

- záznamy o spolupráci s dodavateli v předešlém období, 

- informace o naléhavosti a důležitosti nakupovaných položek. 

 

 Podle [9] si podnik musí určit především požadavky na kvalitu nakupovaných položek 

a na způsob jejího ověřování. Musí být zajištěna přiměřenost těchto stanovených požadavků 

pro nakupování dříve, než je předloží dodavateli. Požadavky, které se stávají poté předmětem 

smlouvy s dodavatelem, obsahují především: 

- technické parametry nakupovaných položek, 

- požadavky na obaly, značení a způsob přepravy, 

- požadavky na velikost dodávky a lhůtu dodání (včetně tolerancí), 

- požadavky na atesty a certifikáty kvality, 

- rozsah a metody ověřování shody nakupovaných produktů s požadavky, 

- přijatelnost dodávky (přípustný rozsah neshod), 

- následující postup po nepřijetí dodávky, 

- požadavky na systém managementu kvality u dodavatele, 

- požadavky na způsoby, kterými dodavatel zajistí kvalitu u svých subdodavatelů.  
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 Po definování požadavků na dodávky a dodavatele následuje jejich přezkoumání. Této 

činnosti by se mělo podle [10] účastnit více pracovníků. Jedná se o přezkoumání 

srozumitelnosti, komplexnosti a jednoznačnosti požadavků na dodávky a dodavatele. 

Kontrola se také týká legislativní stránky, zda dodávky nejsou v rozporu s platnou legislativou 

dané země a zda nejsou v rozporu se zájmy zainteresovaných stran. Jestliže kompetentní 

pracovníci usoudí, že seznam požadavků je vyhovující, přichází na řadu schválení a uvolnění 

požadavků. To může mít na starosti obchodní ředitel nebo vedoucí útvaru podniku. Schválené 

požadavky se pak přeposílají dodavatelům. Tyto informace by měli dodavatelé dostat 

v určitém časovém předstihu, aby se stihli připravit na výběrové řízení nebo na jinou formu 

hodnocení a výběru dodavatelů.  

 

2.6 Rozhodování o dodavatelích 
 
 Podle [8,10] je důležitou strategickou otázkou manažerů rozhodování o počtu 

dodavatelů. Zda se přikloní ke strategii dodavatelského vějíře, nebo zda budou preferovat 

strategii jednoho dodavatele.  

 

a) Dodavatelský vějíř – pro každou položku je stanoveno více dodavatelů. Hlavní výhoda 

spočívá v eliminaci rizika přerušení plynulosti dodávek. Díky většímu počtu dodavatelů se 

vytváří konkurenční prostředí, které může snížit ceny dodávek.  

 

b) Strategie jednoho dodavatele – je v dnešní době více preferovaná. Dodavatel je důkladně 

prověřený. V rámci této zvolené strategie dochází ke zjednodušení vzájemné komunikace, ke 

snižování nákladů na pravidelné hodnocení výkonnosti a k vytváření dlouhodobých vztahů. 

 
 
 Jedním ze základních cílů logistiky je považováno snížení celkového počtu 

dodavatelů. Organizace mívají širokou dodavatelskou základnu z důvodu neustálého 

přibývání nových dodavatelů, kteří mají zájem o dané zakázky. Redukce počtu dodavatelů je 

jedním z efektů volby strategie jednoho zdroje dodávek. Kritéria pro snížení počtu dodavatelů 

mohou být následující: 
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- náklady na prověřování a hodnocení dodavatelů, 

- náklady na dopravu, komunikaci s dodavatelem, 

- množství atestů, certifikátů, druhů obalů, 

- variabilita kvality dodávek. 

 

2.6.1 Rozhodovací tým 
 
 Následující poznatky jsou čerpány z [16]. I když vůči dodavateli vystupuje většinou 

jeden nákupce, zasahuje do tohoto vztahu větší počet pracovníků. Osoby zasahující v různé 

míře do nákupu tvoří nákupní skupinu, která rozhoduje o příslušném nákupu. Tato skupina 

nemusí být stálá, může se lišit podle předmětu a významnosti nakupovaných položek.  

 

Členové této nákupní skupiny plní 6 rolí:  

1) Uživatelé (spotřebitelé) – konkretizují potřeby nákupu a nesou zodpovědnost za 

důsledky špatného rozhodnutí např. nákup výrobku nižší kvality. U pomocného a 

režijního materiálu dávají většinou přímý impuls k nákupu formou vnitropodnikové 

objednávky. 

2) Poradci (ovlivňovatelé) – ovlivňují požadavky uživatelů. Do rozhodování o nákupu 

vnášejí další aspekty. Mohou to být např. ekologové, pracovníci z úseku řízení výroby, 

marketingu a prodeje nebo z oblasti řízení jakosti. 

3) Preskriptoři (návrháři) – stanovují přesnou technickou specifikaci požadavků na 

suroviny, materiál a výrobky, které se budou nakupovat.  

4) Kontroloři (dohlížitelé) – pozorují vztahy související s nákupním rozhodováním, snaží 

se zamezit přijímání nevhodných rozhodnutí tykající se např. ceny, platebních podmínek 

nebo kvality. 

5) Rozhodovatelé (schvalovatelé) – mají při rozhodování „poslední slovo“. Jedná se 

například o pracovníka, který potvrzuje objednávky. Při větších nákupech to může být 

manažer nebo generální ředitel. Důležitým faktorem je jasné vymezení pravomocí 

v nákupním rozhodnutí. 

6) Kupující (nákupce) – uskutečňuje vlastní akt koupě, jedná s dodavatelem o všech 

požadavcích a parametrech na dodávku a o její realizaci. Společně s pracovníky 

finančního oddělení sleduje řádné zaplacení stanovené ceny. 
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2.6.2 Předběžné hodnocení a výběr užšího okruhu dodavatelů 
 

 Jak uvádí [11], odběratelé si vytvářejí obvykle velmi širokou databázi možných 

dodavatelů, z nichž si pomocí vhodných nástrojů v předběžném hodnocení a výběru volí užší 

okruh potenciálních dodavatelů. Jelikož neexistuje žádný závazný standard, který by taxativně 

vyjmenovával určitá kritéria hodnocení, můžeme využít pro hodnocení a výběr dodavatelů 

alespoň rámcový postup, který je uvedený v příloze č. 2. Tento vývojový diagram představuje 

zobecněné zkušenosti a poznatky postupu při hodnocení a výběru dodavatelů. 

 

Rozlišujeme tři základní fáze dle [10]: 

1) předběžné hodnocení dodavatelů, 

2) hodnocení potenciální způsobilosti dodavatelů, 

3) hodnocení dodavatelů podle dalších kritérií. 

 

1) Předběžné hodnocení dodavatelů 

 Spočívá ve výběru několika postupujících dodavatelů do další fáze hodnocení ze 

široké základny všech možných dodavatelů. Toho hodnocení může být založeno na: 

 

a) Posuzování prvních vzorků dodávek - pracovníci podniku si vyžádají od potenciálních 

dodavatelů vzorky budoucích dodávek, které jsou zhotovené podle zadaných 

požadavků. Musí následovat pečlivé posouzení míry shody dodávaných vzorků 

s požadavky společnosti. Dodané vzorky se testují ve vlastních laboratořích nebo 

přímo v provozu podniku. Výsledky posouzení by neměly vést k uspěchanému 

uzavírání smluv ani v případě, že se jedná o stoprocentní shodu. Vzorky mohou totiž u 

dodavatele vznikat ve specifických podmínkách, které mohou být dosti odlišné od 

průběhu normální produkce. 

 

b) Posouzení vyzrálosti systému managementu - potenciálním dodavatelům je zaslán 

dotazník s hodnotícími otázkami. Nejedná se o podrobné hodnocení, ale spíše o 

komplexní pohled na management a procesy. Mezi základní oblasti hodnocení se 

může zařadit jakost, dodání, servis, přístup k technologiím, životní prostředí a 

bezpečnost. 
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c) Analýza referencí jiných odběratelů – tento druh informací by měl podnik považovat 

pouze za doplňující, nikoliv za rozhodující informace pro další postup. Získané 

poznatky nejčastěji vycházejí ze zkušeností jiných podniků, které už uskutečnily 

nákup u zkoumaného dodavatele. Informace mohou být také získány 

z benchmarketingových databází nebo webových stránek.  

 

2) Hodnocení potenciální způsobilosti dodavatelů 

 

 Předběžným hodnocením se nám dle [10] sníží široké spektrum dodavatelů na 

přijatelné množství. U těchto dodavatelů se dále uskutečňuje hodnocení, které slouží pro 

odhalení budoucí a dlouhodobé způsobilosti dodavatelů plnit stanovené požadavky 

odběratelem. Od počátku 90. let se začaly budovat základy systémových přístupů v oblasti 

nakupování a rozvoje vztahů s dodavateli, ze kterých vykrystalizoval přístup, který je 

v současnosti uznáván i mnoha českými podniky. Tímto přístupem je myšleno prověřování 

systémů managementu přímo u potenciálních dodavatelů neboli dodavatelský audit.  

 Norma ČSN EN ISO 9000 definuje audit jako systematický, nezávislý a 

dokumentovaný proces pro získání důkazu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem vymezit 

rozsah, v němž jsou kritéria splněna. Audit by měl být součástí systému managementu 

odběratelské organizace, která se chystá tyto audity uskutečňovat u potenciálních dodavatelů. 

Plánování zdrojů a postupů auditování musí být systematicky realizováno tak, aby získané 

výsledky auditu u dodavatelů byly využitelné při rozhodování o uzavření smlouvy na 

dodávky či nikoliv. Audit u dodavatelů musí provádět nezávislé osoby např. zaměstnanci 

odběratelské organizace nebo externí auditoři. Prostřednictvím auditu systému managementu 

u dodavatele auditoři získají podstatné důkazy, díky kterým konstatují splnění, či nesplnění 

tzn. kritérií auditu. Jedná se o soubor požadavků, které jsou stanoveny: 

 

a) samotným odběratelem ve svých dokumentovaných postupech, 

b) obecně respektovanými normami, např. ČSN EN ISO 9001 nebo ČSN EN 14 001. 

 

 Odběratel může výše uvedená kritéria kombinovat, ovšem vždy je jeho povinností 

oznámit včas potenciálním dodavatelům soubor těchto kritérií, aby měli prostor se na ně 

vhodně připravit. 
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3) Hodnocení dodavatelů podle dalších kritérií 

 

 Systém managementu jakosti nemusí být jediným kritériem, které při hodnocení a 

výběru dodavatele hraje roli. Odběratelské organizace si vytvářejí svá vlastní kritéria, která 

určují míru plnění stanovených požadavků na dodavatele a jejich dodávky. V následující 

podkapitole jsou uvedena některá užívaná kritéria při výběru a hodnocení dodavatelů. 

 

2.6.3 Kritéria pro výběr a hodnocení dodavatelů  
 
 Při vlastním rozhodování dle [16] je možno zvažovat celou řadu kritérií např. cena, 

kvalita, dodací a platební podmínky atd. Je důležité pečlivě zvážit jejich výběr. Musí být dána 

přednost těm kritériím, která mají vliv na ekonomické a obchodní výsledky podniku, tj. 

náklady, zásoby, kvalitu, a tím i prodejnost finálních výrobků. Podle zvolených kritérií je pak 

vhodné zpětně hodnotit vybrané dodavatele, zda plní stanovené podmínky.  

 Existuje mnoho členění a variant uspořádání kritérií, která se liší nejen počtem 

hodnotících kritérií, ale i jejich pojetím a označením. Uvedený výčet oblastí kritérií pro 

hodnocení dodavatelů je čerpán z literatury [4].  

 

Finanční situace dodavatele 

 Ekonomicky „zdravý“ dodavatel zaručuje možnost dlouhodobější spolupráce. Údaje o 

finanční situaci dodavatele můžeme získat z výroční zprávy nebo podle vývoje podílu 

dodavatele na trhu. Podstatné informace lze také získat ze struktury jeho zákazníků. 

 

Perspektivnost vývoje dodavatele 

 Jedná se o posuzování operativní schopnosti na akceptaci změn požadavků na 

výrobky. Může se jednat o zlepšování užitných vlastností výrobků zákazníka, nebo při vývoji 

zcela nových výrobků. Zaměřujeme se proto na tyto aspekty: 

- na výzkumnou a vývojovou činnost dodavatele, 

- na jeho spolupráci s vysokými školami a výzkumnými institucemi, 

- na systémy podporující tvůrčí činnost v podniku dodavatele. 
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Informační systém 

 Při řízení nákupu je důležité mít aktuální, přesné, spolehlivé a komplexní informace. 

Proto nás zajímá, jaké informační systémy dodavatel využívá a jak komunikuje s externím 

prostředím.  

 

Úroveň logistických služeb 

 Uplatňování tažných systémů při řízení hmotných toků v logistických řetězcích 

vyvolává tlak na poskytované logistické služby dodavatelem. V mnoha odvětvích patří 

požadavky na logistické služby k rozhodujícím parametrům při výběru dodavatelů. Jedná se 

například o následující výčet: 

- umístění dodavatele, 

- dodací lhůta, termín vyřízení objednávky, 

- komplexnost dodávek, 

- schopnost rychlé reakce a vyřízení mimořádné objednávky, 

- schopnost zajišťovat JIT-dodávky, 

- způsob balení dodávaných produktů, 

- ukládaní produktů do přepravních obalů, kontejnerů na paletu, 

- nabídka dalších poskytovaných služeb. 

 

Výrobní možnosti dodavatele 

 Zde se řeší otázka, zda lze považovat dodavatele za spolehlivého výrobce. K tomu 

mohou sloužit následující informace o: 

- jeho výrobní kapacitě a stupni jejího využití, 

- počtu výrobních jednotek, 

- systému řízení výroby, 

- stavu výrobního zařízení a jeho údržby. 

 

Celkové pořizovací náklady a platební podmínky 

 Jedná se o jedno z nejvýznamnějších kritérií při rozhodování o výběru dodavatele. 

V poslední době přibývají i požadavky na strukturu nákladů dodavatele. Mezi rozhodovací 

kritéria patří: 
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- cena, pořizovací náklady, 

- předpokládaný vývoj ceny, 

- vývoj nákladů surovin dodavatele, 

- podíl přímých a režijních nákladů, 

- doba splatnosti faktur, 

- cenové slevy. 

 

Požadavky na kvalitu 

 Každý dodavatel by měl splňovat požadavky na kvalitu. Dodavatelé, kteří nabízejí 

nižší kvalitu než je požadovaná, by měli být automaticky z výběru vyřazeni. U řady 

kvalitativních parametrů nelze zabezpečit jejich stoprocentní dodržení, proto se používají 

jednoduché ukazatele, které měří přímo kvalitu dodávek. Může se jednat o procentuální podíl 

vadných kusů z celkového dodaného množství nebo procentuální podíl nevyhovujících 

vzorků při statistické kontrole kvality. Hodnotí se také přímé důsledky na výkonnost podniku, 

které byly způsobeny nekvalitními dodávkami. Může se jednat např. o časové ztráty 

způsobené ve výrobě dodávkou nevyhovujících dílů. Důležité je také, získat informace o 

dodavatelském systému řízení kvality, nebo zda je dodavatel nositelem norem ISO 9 000 nebo 

ISO 14 000. 

 

2.6.4 Metody stanovení vah kritérií 
 

 Pro správné hodnocení a seřazení dodavatelů od nejlepších po nejhorší podle míry 

plnění stanovených požadavků nestačí pouhý výběr kritérií. V dalším kroku musí být 

stanoveny váhy k těmto kritériím, aby došlo k rozlišení důležitosti jednotlivých kritérií. 

Každý podnik vnímá jiná kritéria za důležitá. Používané metody pro stanovení vah kritérií dle 

[3,14] jsou: 

 

1) bodová stupnice, resp. alokace 100 bodů, 

2) porovnání významu kritérií pomocí jejich preferenčního pořadí, 

3) metoda párového srovnání, 

4) metoda postupného rozvrhu vah. 
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1) Bodová stupnice, resp. alokace 100 bodů 
 

 Postup stanovení vah kritérií podle [3,14] spočívá v přidělení určitého počtu bodů ze 

zvolené stupnice každému kritériu. Vztahem nejvíce a nejméně významného kritéria je 

určováno rozpětí bodové stupnice. Pětibodová stupnice může být příkladem stupnice s nižší 

rozlišovací schopností a naopak devítibodová stupnice může představovat stupnici s vyšší 

rozlišovací schopností. Čím považuje posuzovatel kritérium za významnější, tím větší počet 

bodů mu přidělí. Při alokaci 100 bodů musí dojít k rozdělení těchto 100 bodů mezi jednotlivá 

kritéria dle jejich významnosti. 

 

2) Porovnání významu kritérií pomocí jejich preferenčního pořadí 
 

 Tuto metodu lze rozdělit do tří fází. V první fázi se stanovuje pořadí významnost 

kritérií. Lze ho provést přímým nebo etapovým způsobem. Při přímém uspořádání stanovuje 

posuzovatel přímo pořadí významnosti kritérií od nejvíce významného až k nejméně 

významnému. Při využívání rozsáhlejšího souboru kritérií, je lepší aplikovat etapový způsob 

uspořádání. V každé etapě se stanovuje nejvýznamnější a nejméně významné kritérium. Tato 

kritéria se před další etapou ze souboru kritérií odstraní a stejný postup se opakuje 

s redukovaným počtem kritérií. 

 Ve druhé fázi se nejméně významnému kritériu přidělí váha 1 a posuzovatel stanoví, 

kolikrát je předposlední kritérium významnější než toto poslední kritérium. Stejný postup se 

opakuje s třetím kritériem od konce, atd. Nakonec zjistíme, kolikrát je první kritérium 

významnější vzhledem k poslednímu kritériu. Výsledkem jsou nenormované váhy. Ve třetí 

fázi tedy provedeme normování vah, aby součet vah byl roven jedné. 

 

3) Metoda párového srovnání 
 

 V této metodě (nazývané též Fullerův trojúhelník) se pro každé kritérium zjišťuje 

počet jeho preferencí vzhledem ke všem ostatním kritériím souboru. Tuto metodu je vhodné 

používat v případě, že se hodnotí více než 5 kritérií. V tabulce 2.3 lze vidět, jak probíhá 

určování preferencí. Pokud posuzovatel preferuje kritérium uvedené v řádku před kritériem ve 

sloupci, napíše do příslušného pole jedničku, v opačném případě nulu. Pro jednotlivá kritéria 

se určí počet jeho preferencí fi, které je rovno součtu jedniček v řádku daného kritéria a součtu 

nul ve sloupci tohoto kritéria. Následující vzorce uvádí zdroj [3].  
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Počet uskutečněných srovnání se vypočítá podle vzorce: 
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fi - počet preferencí i-tého kritéria, 

n - počet kritérií. 

 

Na základě počtu preferencí jednotlivých kritérií se jejich normované váhy vypočítají podle 

vzorce:  
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, kde          (2.2) 

vi  - normovaná váha i-tého kritéria. 

 

Tabulka 2.3 Metoda párového srovnání. Zdroj: [3], str. 168. 

Kritérium K1 K2 K3 … Kn Počet preferencí 

K1  1 0 .. 1  

K2   0 … 0  

K3     0  

…     …  

Kn-1     1  

Kn       
 

V praxi je metoda párového srovnání poměrně často používána. Bohužel její klíčová 

nevýhoda spočívá v tom, že výsledné váhy kritérií pro různé soubory se shodnými počty 

kritérií jsou vždy totožné. 

 

4) Metoda postupného rozvrhu vah 
 

Při použití metody postupného rozvrhu vah dochází k seskupení kritérií do dílčích 

skupin podle podobné věcné náplně. Nejdříve se určí váhy jednotlivých skupin kritérií. Tyto 

váhy musí být normovány (součet vah skupin kritérií se rovná jedné). Poté se analogicky 

stanoví váhy každého kritéria v jednotlivých skupinách. Opět součet vah v každé skupině 

musí být roven jedné. Výsledné váhy kritérií se určí násobením váhy kritéria v jeho skupině 

vahou této skupiny kritérií, jak je znázorněno v tabulce 2.4. 
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Tabulka 2.4 Postupné stanovení vah kritérií. Zdroj: [3], str. 175. 

Skupina 
kritérií 

Váha 
skupiny 

Hodnocená kritéria 
Váha 

kritéria 
Výsledná 

váha 

Reklamace 0,6 0,36 
S1 0,6 

Cena 0,4 0,24 
Dodací podmínky 0,5 0,20 

S2 0,4 
Komunikace 0,5 0,20 

Suma 1 x x 1 

 

2.6.5 Výběr dodavatelů  
 

Následující poznatky jsou čerpány z [6,7]. Za výběr dodavatelů nejčastěji zodpovídá 

nákupčí. Musí mít k dispozici co nejpřesnější informace o daných potenciálních dodavatelích. 

Při vlastním výběru jsou výsledky získány podle některé z uvedených metod. 

 

Expertní odhad – na základě zkušeností nákupčího, příp. experta se rozhoduje o 

předložených nabídkách. Nevýhoda je shledávána ve velké závislosti na mezilidských 

vztazích, osobních postojích a rozhodování v případě nových produktů, se kterými jsou 

nulové zkušenosti. I přes uvedené nevýhody je tato metoda v praxi často využívaná.  

 

Scoring-model (na základě kvantitativního hodnocení podle předem stanovených kritérií) – 

pokud podnik má formalizovaný přístup k výběru a hodnocení dodavatelů, má nejčastěji 

právě podobu skórovacích modelů. Základní princip je postaven na jasně definovaných 

kritériích a jejich bodovém ohodnocení. Za jednotlivá kritéria se přidělené body následně 

sečtou a dojde k uspořádání podle hodnoty jejich dosaženého skóre. Dodavatel s nejlepším 

výsledkem je vybrán ke spolupráci. Model může obsahovat i váhy, které rozdělí jednotlivá 

kritéria podle jejich významnosti. 

 

Porovnání nabídek – hlavním měřítkem při porovnávání nabídek je cena. Dále to mohou být 

například náklady na dopravu, platební podmínky apod. V praxi se tato metoda často užívá, 

její nevýhodou ovšem je její jednostranné zaměření, kdy nedochází k zohlednění dalších 

požadavků na dodavatele. 
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Kombinované metody – jednotlivé metody jsou různými způsoby kombinovány. Jako 

příklad lze uvést kombinaci scoring modelu a expertního odhadu. Dodavatelé s nejvyšším 

získaným skórem při hodnocení v první fázi jsou dále vybíráni a hodnoceni na základě 

expertního odhadu, ze kterého vzejde vítězný dodavatel.  

 

S vybraným dodavatelem je poté podle [15] uzavírána smlouva o poskytování 

dodávek. Smluvní zajištění objednávek může být provedeno různými formami. Mezi 

specifické druhy smluvních ujednání lze uvést rámcové smlouvy, smlouvy na odvolávky, 

nákup na základě specifikace nebo nákup z konsignačních skladů. V rámcových smlouvách 

není přesně stanoveno množství a termíny, ale je důsledně specifikovaná kvalita. Samotná 

dodávka je pak uskutečněna na základně objednávky. Ve smlouvě na odvolávku je určeno 

množství, termíny i kvalita. Vlastní dodávka je pak podmíněna konkrétní odvolávkou. Při 

nákupu na základě specifikace kupující stanovuje množství, kvalitu a termín a dodávka je 

realizována na základě konkrétní specifikace. Při nákupu z konsignačních skladů se provádí 

odběr podle potřeby.  

 

Následující poznatky jsou čerpány z [8]. Mezi důležité logistické aspekty smlouvy 

s dodavatelem řadíme: 

 

1) Doba dodání 
 

Je-li ve smlouvě stanovena lhůta dodání, pak podle obchodního zákoníku má 

prodávající povinnost dodat zboží kdykoli během lhůty. Je lepší vymezit podmínky dodání co 

nejpřesněji, například i s vymezením tolerančních mezí pro odchylky od termínu dodání. 

Pokud dodá prodávající zboží před stanovenou dobou, je na kupujícím, zda převezme zboží 

nebo ho odmítne. Naopak při prodlení s dodáním zboží může kupující požadovat smluvní 

pokutu. Dodací podmínky ve smlouvě s dodavatelem obsahují: 

- způsob balení, 

- druh dopravy, specifické požadavky na dopravu (např. chladicí boxy), 

- určení místa nákladky a vykládky, 

- pojištění, vyřizování celních a průvodních dokumentů. 

 

 

 



 

 
 

26
 

2) Doba placení 
 

Jedná se o lhůtu, do kdy má kupující zaplatit. Ve smlouvě je většinou tato lhůta 

stanovena. Pokud není, musí být cena zboží zaplacena v okamžiku, kdy kupující dostane 

zboží k dispozici, nebo kdy se zboží může nakládat. Platba může být provedena předem 

(akontace), zaplacení při dodávce zboží nebo po dodávce (obchod na úvěr). Do platebních 

podmínek můžeme zařadit: 

- dobu a místo placení, 

- způsob úhrady, platební měnu, 

- subjekty obchodu, 

- výše úroků a sankce při pozdním placení či nezaplacení. 

 

2.7 Komunikace s dodavatelem 
 

Zdroj [10] definuje komunikaci jako vzájemnou výměnu a sdílení informací. 

V programech partnerství s dodavateli se odběratelé a dodavatelé nacházejí jak v roli 

sdělujících, tak i příjemců. Odhaduje se, že až 40 % všech problémů ve vztazích mezi 

odběrateli a dodavateli vyplývá z nedostatečné vzájemné komunikace. Rozlišujeme dva typy 

komunikace s dodavateli. 

 

1) Komunikace před zahájením projektu partnerství s dodavateli – tento druh 

komunikace začíná v době, kdy se odběratel rozhoduje zahájit strategický projekt budování 

partnerských vztahů s vybranými dodavateli. Mělo by docházet k přímé komunikaci u 

dodavatele. Odběratel má tak možnost lépe poznat prostředí, kde se vyrábějí dodávky pro jeho 

produkty. Náměty na diskuzi mohou být: 

- projednání cílů a důvodů projektu budování partnerství, 

- očekávání obou partnerů plynoucí z realizace tohoto projektu, 

- postupy a zásady řízení při projektu, 

- strategické cíle a plány odběratele i dodavatele. 

 

2) Komunikace po zahájení projektu partnerství s dodavateli, ve které jsou rozlišovány 

dvě formy vzájemné komunikace: 
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a) Pravidelná, běžná komunikace – je mnoho témat, která mají být předmětem systematické 

komunikace kompetentních zástupců odběratelské i dodavatelské organizace. Tato 

diskutovaná témata mají v maximální možné míře preventivní charakter. Výčet všech 

možných oblastí je dosti široký, např. plány produkce a dodávek týkající se obou partnerů, 

význam kvality pro efektivní realizaci procesů nebo požadavky odběratele na dodávky i 

dodavatele atd. 

 
b) Komunikace vyvolaná jednorázovými potřebami – tato komunikace může být zaměřena 

například na udělení výjimky nebo souhlasu odběratele s odchylkami od požadavků na 

dodávku, na změny  kontaktních údajů, změny postupu hodnocení a výběru nových 

dodavatelů nebo na zahrnutí požadavků na dodávky a dodavatele do obchodních smluv. 

 

2.8 Průběžné sledování a hodnocení výkonu dodavatele 
 

Pracovníci nákupního oddělení, jak uvádí literatura [16] systematicky hodnotí své 

dodavatele podle kritérií, která brali v úvahu při jejich výběru. Potřebné informace 

k průběžnému hodnocení získávají ze své vlastní informační databáze (evidence dodávek, 

počet reklamací, vady na dodávkách) a od uživatelů tzv. vnitropodnikových spotřebitelů. 

Hodnocení dodavatele slouží jako podklad pro rozhodování odběratele o pokračování 

spolupráce, o úpravě nebo o úplném ukončení kooperace. Hodnocení dodavatelů se provádí 

také podle toho, jak dodavatel splnil očekávání, která byla kladena odběratelem při výběru. 

Může se jednat o následující příklady: 

  
- možnost získání slevy za větší množství odebíraných produktů (může dojít ke snížení 

frekvence dodávek a množstevní slevou kompenzovat zvýšené náklady na zásoby), 

- schopnost a ochota dodavatele dodat i velmi malé množství produktů (zda má 

dodavatel stanovený minimální odběr na své zboží), 

- poskytování rabatu za celkový objem nákupu za určité období (např. za 6 měsíců), 

- žádat jen přiměřené provize za provedení mimořádně rychlé dodávky zboží, 

- ochota dohodnout se na časovém plánu dodávek s přiměřenou přesností na delší 

časové období, 

- poskytování včasných informací týkajících se změn výrobků a služeb, 

- zajištění potřebné technické podpory, poskytnutí rychlé pomoci v případě výskytu 

neočekávaného problému, 
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- okamžité informování a projednávání možného nebezpečí při neplnění smlouvy, při 

nutných změnách v dodávkách či nedodržení termínu dodávek, 

- poskytování informací o celé šíři sortimentu výrobků a služeb (pro případ vzniku 

nových potřeb pro nákup), 

- poskytování vhodných platebních podmínek, 

- jasné a úplné informace o balení a značení výrobků (celkově o logistických 

podmínkách dodávek), 

- seriózní přístup ke vzniklým reklamacím, ochota spolupráce při odstraňování 

vzniklých vad, 

- zjevná snaha o dlouhodobou spolupráci (dodržování základních principů obchodní 

etiky ve všech fázích nákupního procesu). 

 

Po provedení pravidelného hodnocení dochází k rozřazení dodavatelů do skupin podle 

způsobilosti plnit požadavky odběratele. Jak uvádí [4] dodavatelé mohou být rozděleni do čtyř 

skupin: 

 

A) Spolehliví dodavatelé – lze jim plně důvěřovat ve správné velikosti, úplnosti a kvalitě 

dodávek. Odpovědnost za kvalitu je možné na ně plně převést. Odběratel provádí 

kontrolu jen namátkově. V této skupině se většina dodavatelů nenachází. V rámci 

rostoucí úrovně spolupráce v dodavatelsko-odběratelských vztazích by měl počet 

dodavatelů v této skupině narůstat. 

B) Průměrní dodavatelé – v této skupině se nachází největší počet zařazených 

dodavatelů. Jejich dodavatelské schopnosti mají náhodné výkyvy stejně jako kvalita 

jejich dodávek. Je potřeba zavést důsledné kontroly. Uskutečňovat kvantitativní a 

kvalitativní přejímky u každé dodávky a trvale vyvíjet tlak na zlepšení jejich výkonů. 

C) Rizikoví dodavatelé – tito dodavatelé často neplní požadavky v množství, kvalitě, 

termínech apod. Pokud nepodniknou kroky k razantnímu zlepšení v předem 

stanoveném termínu, jsou z dodavatelského řetězce vyřazeni. 

D) Nespolehliví dodavatelé – jsou pro odběratele nepřijatelní. 
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2.8.1 Význam průběžného hodnocení  
 

Norma ČSN EN ISO 9001 vyžaduje průběžně a opakovaně hodnotit výkonnost 

dodavatelů v průběhu kontraktů. Pro podnik může být podle [11] takové průběžné hodnocení 

přínosem. Postupy sběru a vyhodnocování dat o aktuální schopnosti dodavatele plnit 

stanovené požadavky vytvářejí předpoklady pro odhalování příležitostí ke zlepšování u 

dodavatelů, resp. pro zavedení preventivních opatření proti zhoršování posuzovaného stavu. 

Výsledky tohoto hodnocení musí být s dodavatelem konzultovány, protože až poté nabývají 

smysl. Vzájemná výměna informací o aktuálních výsledcích se stává přirozenou součástí 

vzájemné komunikace obou obchodních partnerů. Zároveň cvičí zaměstnance v oblasti sběru, 

vyhodnocování a interpretace dat.  

Výsledky hodnocení můžeme využít také pro rozhodování o tom, komu bude 

přidělena další zakázka. Výstupy z průběžného hodnocení mohou také představovat 

objektivní informace při rozhodování o tom, kteří z dodavatelů si zaslouží skutečného uznání, 

např. formou veřejného ocenění. Jedná se o jeden z přístupů jak motivovat dodavatele. 

Vhodně nastavený systém hodnocení výkonnosti dodavatelů vede k účinné integraci 

zájmů, aktivit i komunikace mezi různými organizačními útvary odběratele. Jedná se 

například o útvar nákupu, výroby, řízení jakosti, logistiky, ekonomiky apod. V těchto i dalších 

místech mohou totiž vznikat údaje, které budou důležité pro určení schopnosti dodavatele 

plnit požadavky odběratele.  

Průběžné hodnocení výkonnosti dodavatelů snižuje riziko unáhlených rozhodnutí 

odběratele při náhodném selhání dodavatelů. Tyto rizika nelze vyloučit ani u těch 

nejspolehlivějších dodavatelů. Vždy bude existovat možnost, že například kvůli živelním 

pohromám nebo stávkám pracovníkům se dodavatel dostane do časových a jiných potíží. 

Pokud by odběratel ukončoval spolupráci při jakémkoliv selhání dodavatelů, musel by znova 

absolvovat celý cyklus hodnocení a výběr, který by ho stál nejen čas, ale i další výdaje. 

Důvodem k ukončení spolupráce by měla být až opakovaně snižující se výkonnost 

dodavatele.  
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2.8.2 Bariéry průběžného hodnocení  
 

Poznatky jsou převzaty z literatury [10]. V podnicích nemusí být vždy dokumentovány 

postupy hodnocení dodavatelů. Zaměstnanec sice pravidelně toto hodnocení vykonává, ovšem 

řídí se při něm nepsanými pravidly, resp. jakýmsi zvykovým právem. Tento přístup 

neumožňuje objektivní vyhodnocování získaných dat. V případě nemoci daného zaměstnance 

nebude moct jeho zástupce provést toto hodnocení. Tato situace se často vyskytuje v malých a 

středních podnicích. Metodika hodnocení výkonnosti dodavatelů by tak měla být vždy 

součástí oficiálních dokumentovaných postupů v daném podniku.  

V podnicích bývá často omezené sdílení informací a zkušeností. Na první dojem se 

může zdát, že údaje o výkonnosti dodavatelů získávají a zpracovávají pouze pracovníci 

nákupního oddělení. Ostatní organizační útvary (např. výroba) se sice také setkávají 

s problémy týkající se například opožděné dodávky vstupních surovin nebo nečitelnosti údajů 

v dokumentech od dodavatelů, ale tyto fakta už nesdělují pracovníkům, kteří shromažďují 

informace o výkonnosti dodavatelů. Tudíž mnohé cenné informace o výkonnosti dodavatelů 

se nevyužívají při hodnocení. Proto by mělo být u odběratele dosaženo maximálního sdílení a 

předávání faktů a zkušeností těm pracovníkům, kteří provádějí vyhodnocování dat o 

výkonnosti dodavatelů. 

Často bývá v podniku nastavena frekvence sběru a vyhodnocování dat o schopnosti 

dodavatele plnit stanovené požadavky dosti nevhodně, tzn. například pouze jednou za rok i 

přes plynulé dodávky v průběhu celého roku.  Dochází tak k velmi opožděnému předkládání 

výsledků hodnocení výkonnosti dodavatelů. Práce s takto získanými daty už přestavuje ve 

skutečnosti vyhodnocování historických údajů, které nemohou vypovídat o aktuální 

výkonnosti dodavatele.  
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3 Charakteristika podniku 
 

 Následující poznatky jsou čerpány ze zdroje [22]. Společnost, která bude blíže 

popsána, se nazývá Miroslav Chuděj, s.r.o. Jedná se o lisovnu plastů a nástrojárnu. Společnost 

sídlí v Hutisku – Solanci. Předmětem podnikání společnosti je výroba a prodej výrobků 

z kůže, gumy, plastů a textilu, nástrojařství a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. 

 Společnost byla založena podpisem společenské smlouvy, a to třemi společníky. 

Nejvyšší orgán ve společnosti je valná hromada. Statutárním orgánem společnosti jsou dva 

jednatelé. Dozorčí rada nebyla ve společnosti zřízena. Společníci vytvořili rezervní fond ve 

výši 10-ti % základního kapitálu, který každý rok doplňují částkou 5-ti % z čistého zisku 

společnosti až do dosažení určené výše. Rezervní fond může být použit pouze k úhradě ztráty 

společnosti dle rozhodnutí valné hromady. Organizační struktura společnosti je uvedena 

v příloze č. 3. V roce 2004 společnost získala certifikát řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 

9001 a v roce 2010 byla recertifikována dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. 

 

3.1 Historie společnosti 
 

 Lisovna plastů a nástrojárna byla založena v roce 1990 fyzickou osobou Miroslavem 

Chudějem. V této době se firma specializovala na výrobu vstřikovacích nástrojů. Postupem 

času a vývojem trhu došlo v roce 1994 k prvnímu rozšíření činnosti o vstřikování plastů. 

Firma začala vyrábět plastové příchytky. Během dalších let docházelo k různým změnám, 

vylepšením a doplněním kompletních rozměrových řad, které firma vyrábí dodnes a patří 

k základnímu sortimentu. 

 V roce 1997 dochází k rozdělení firmy na dva samostatné subjekty. Syn Miroslav 

Chuděj zakládá společnost s ručením omezeným a otec Miroslav Chuděj zůstává FO. 

Objevují se první technické návrhy nových výrobků ze sekce podlahových a kanalizačních 

vpustí. Představitelé podniku vytvářeli z návrhů technické výkresy, které neustále 

zdokonalovali, aby dospěli k vlastní výrobě forem. Od výroby forem poté přešli k samotné 

výrobě finálních výrobků. Tento proces trval několik let, než firma dosáhla požadovaných 

výsledků.  
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3.2 Podniková kultura 
 

 Ve společnosti pracuje přibližně 35 pracovníků. Společnost se snaží vytvářet příznivé 

podmínky pro všechny své zaměstnance. Vedení společnosti je tvořeno z větší části 

rodinnými příslušníky, což podporuje rychlejší růst výkonu celého podniku. Dlouholetí 

pracovníci společnosti se postupem času cítí jako příslušníci rodiny. Stávají se z nich blízcí 

přátelé a plánují spolu společné akce. Takoví pracovníci jsou loajálnější než v jiném typu 

podniku.  

 Pracovníci disponují maximální pracovitostí, produktivitou, odhodláním k vyšším 

výkonům a houževnatostí. Všichni pracovníci jsou zainteresováni na pružném řízení 

společnosti a jsou vedeni k podávání maximálních pracovních výkonů a zodpovědnosti za 

odvedenou práci. Společnost dává přednost pracovníkům z blízkého okolí společnosti, 

protože to umožňuje flexibilní řešení v případě výskytu nečekaného problému. 

 

3.3 Výroba 
 
 Společnost se zabývá výrobou forem a lisováním výrobků. Formy si společnost vyrábí 

především pro lisování svých výrobků, uskutečňuje ovšem i výrobu forem na zakázku, jak je 

uvedeno v kapitole 3.3.2. Pro vstřikování plastických materiálů do forem se jako základní 

suroviny používají plastové granuláty a příměsi (barvivo), případně jiná plnidla ovlivňující 

kvalitu a vzhled vyrobeného výrobku. Materiál je zpracováván v přírodním stavu, čirý, matný, 

v barvené formě přímo od výrobce, nebo s dobarvováním dle požadavků zákazníků. V tepelné 

komoře se granulát roztaví a pod tlakem je vstřikován do uzavřené formy. Tlak je nastaven až 

do zchladnutí výlisku přímo ve formě. Poté dojde k otevření formy a výlisek je vytlačen ven. 

Výrobky se také zhotovují společně se záliskama jiného materiálu. Dochází například 

k zalisování kovové mřížky přímo do finálního výrobku.  
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3.3.1 Produktová řada lisovny plastů 
 
 V dnešní době má firma dva hlavní výrobní programy. Prvním je vývoj a výroba 

plastových příchytek pro upevnění a vedení potrubí. Příchytky slouží k upevnění měděných 

trubek D 10 až D 35 mm a trubek plastových D 8,5 až D 110 mm s umožněním kluzného 

pohybu způsobeného tepelnou dilatací. Zvláštní kategorii tvoří natloukací a podlahové 

příchytky. Příchytky jsou určeny k upevnění rozvodů vody, topení a solárních systémů. Dají 

se použít do zdiva, betonů a obkladů. Jsou vyrobeny z teplotně odolného materiálu do 150 °C. 

 Ukázka příchytek je uvedena na obrázku 3.1. Systém příchytek je konstruován 

s důrazem pro snadnou a rychlou montáž. Tento sortiment má díky značně velké variabilitě 

široké využití. Jejich dobrá konstrukce společně s odbornou montáží zabrání poškození 

rozvodů a prodlouží životnost celého systému.  

 

 

Obrázek 3.1 Dvojpříchytka a příchytka s třmenem. Zdroj: Interní materiály společnosti. 

 

 Druhým výrobním programem je vývoj a výroba kanalizačních a podlahových vpustí a 

dalšího příslušenství. Tyto vpusti neboli gajgry slouží k odvodu povrchových, střešních nebo 

odpadních vod do kanalizačních systémů vně i uvnitř rodinných a průmyslových staveb. Jsou 

vyrobeny z materiálu s odolností až do 90 °C. Vysoce kvalitní výrobní suroviny spolu 

s konstrukčním řešením se suchou protizápachovou klapkou zamezují popraskání vpustí 

v zimním období. Nehrozí promočení zdiva staveb důsledkem úniku vody z roztrhaných 

vpustí mrazem. Vodorovné a kolmé lamely po povrchu podzemní části gajgru dostatečně 

zpevňují výrobek a stabilně jej ukotvují v zemi. Nedochází tedy vlivem změn počasí 

k uvolnění a vyplavení vpustí z terénu na povrch. Tyto výrobky se shodují s požadavky 

normy ČSN EN 1253. 
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Společnost se snaží oddalovat individualizaci svých výrobků. Ukázka principu 

postponementu kanalizačních vpustí je zobrazena na obrázku 3.2. Společnost lisuje na sklad 

výrobní díly (košíky, mřížky, víka, víka svodu, vložky do víka svodu a klapky), které se pak 

montují do finálních výrobků lisovaných dle požadavků zákazníků. U podlahových vpustí 

dochází k rozlišení finálních výrobků např. použitím mřížky plastové, nerezové nebo litinové. 

Díky využívání principu postponementu společnost dosahuje velké variantnosti finálního 

provedení výrobků.  

 

Obrázek 3.2 Princip postponementu výrobků. Zdroj: Interní materiály společnosti. 

 

3.3.2 Výroba forem na zakázku 
 
 Při výrobě forem na zakázku a následném lisování výrobků je ve společnosti 

provedena cenová kalkulace na výrobu formy a hotového výlisku. Na základě cenového 

návrhu se zákazník rozhodne, zda zadá zhotovení formy do výroby společnosti nebo nikoliv. 

V případě zadání výroby formy je se zákazníkem podepsána smlouva o dílo. Poté konstruktér 

vypracuje výkresovou dokumentaci a zakázka je označena příslušným číslem. Následuje 

výrobní proces formy. Hutní materiál je zpracováván strojním obráběním. Po strojním 

obrábění putují polotovary na ruční dílnu, kde se následně montují. Při elektroerosivním 

hloubení a elektroerosivním řezání daných polotovarů společnost kooperuje s jinými firmami.  
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Po sestavení všech částí formy následuje její odzkoušení a nalisování referenčních 

vzorků, za které zodpovídá vedoucí výroby. Po schválení vzorků představitelem vedení pro 

kvalitu dochází k jejich předání zákazníkovi. Zákazník tyto vzorky posoudí, odzkouší a 

schválí. V případě neschválení vzorků musí dojít k přepracování formy a nalisování nových 

vzorků. Po schválení referenčních vzorků je vyhotoven předávací protokol, forma označena 

štítkem a předána do lisovny plastů.  

 Formy vyrobené na zakázku se po zaplacení stanovené ceny stávají majetkem 

zadavatele zakázky. Na základě písemných objednávek dochází k nalisování požadovaného 

množství. Po nalisování se výrobky předávají zákazníkovi spolu s vystavenou fakturou. 

Výrobky se lisují pouze pro majitele formy, jiné lisování přichází v úvahu po písemném 

souhlasu majitele formy. Některé výrobky lze zavložkovat do univerzálních rámů společnosti. 

Zákazník poté zaplatí pouze za vložkovou mechaniku a za časový podíl na užívání rámu. 

Ušetří tak cenu za výrobu vlastní rámové konstrukce a její mechaniky.  

 

3.4 Odběratelé 
 
 Společnost dodává do velkoobchodů a maloobchodů zaměřených na vodu-plyn-topení, 

stavebnický průmysl, koupelny atd. Velkoobchodům dodává své výrobky pravidelně na 

základě rámcových smluv. U maloobchodů se spíše jedná o nepravidelné dodávky.  Mezi 

zákazníky společnosti patří také zprostředkovatelé, kteří mají vlastní internetový obchod. 

Zprostředkovatel pošle společnosti objednávku, podle které se dané výrobky vychystávají. 

PPL2 si pro ně přijede a rozveze je koncovým uživatelům. Veškeré náklady na dopravu jsou 

hrazeny zprostředkovatelem.  

Společnost dodává své výrobky na český i zahraniční trh. Ze zahraničních zemí je to 

např. Slovensko, Německo, Polsko, Rusko nebo Nizozemí. 

 

3.5 Politika kvality   
 

 Politika kvality dle [22] je vytvořena vedením společnosti jako oficiální vyjádření 

přístupu společnosti k požadavkům a očekáváním zákazníků a dalších zainteresovaných stran. 

Zároveň slouží jako nástroj pro stanovení a následné přezkoumání cílů kvality. Politika 

                                                 
2 PPL - společnost, která zajišťuje expresní přepravu zásilek. 
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kvality je přezkoumávána jednou ročně vedením společnosti. Pro udržování povědomí o jejím 

obsahu je její kopie celoročně vyvěšena na informační tabuli, aby o ni byli informováni 

všichni pracovníci společnosti, případně i příchozí návštěvy.  

Vedení společnosti je zodpovědné za zajištění porozumění této politiky kvality všemi 

pracovníky. Všichni pracovníci společnosti musí uplatňovat vyhlášenou politiku kvality 

v rámci veškerých aktivit, které jsou společností nařízeny. Cílem politiky kvality je především 

uspokojovat potřeby všech zákazníků a dosáhnout a udržovat takovou pověst společnosti, 

která zajistí významné postavení na domácím i zahraničním trhu. 

 

Cíle kvality 
 

Cíle kvality jsou spojovacím článkem mezi politikou kvality, která je vytvořena na 

delší časové období, a současnou situací. Jsou obvykle vyhlašovány dvakrát ročně, vždy na 

začátku každého pololetí na období 3 – 12 měsíců. Plnění cílů kvality je vedením společnosti 

hodnoceno dvakrát ročně a pracovníci společnosti jsou s tímto hodnocením prokazatelným 

způsobem seznámeni. V případě nesplnění cílů nebo zjištění skutečností, které vedou 

k nesplnění stanovených cílů, jsou přijímána nápravná opatření.  

Cíle kvality jsou vyhlášeny formou interního dokumentu společnosti. Do interního 

formuláře se uvádí název cíle, termín do kdy se má daný cíl splnit, zodpovědnou osobu, stav 

jejího plnění a do poslední kolonky se uvádí nápravná opatření v případě neplnění cíle.  

 

Požadavky na kvalitu výrobků 

 

Požadavky na kvalitu výrobků jsou stanoveny ČSN EN 1253. Jedná se o požadavky na 

průtok vtokovou mřížkou, těsnost proti zápachu, vodotěsnost (zkouška průsaku vody na 

vnějších stěnách, svárech a spojích), těsnost proti vzdutí, odolnost zápachové uzávěry proti 

tlaku a ochranu proti ucpávání vpustí. Ve společnosti probíhají dva typy zkoušek v rámci 

ověření kvality výrobku. Typová zkouška se provádí vždy u nově lisovaných výrobků. První 

vylisovaný kus projde kontrolou, za kterou zodpovídá představitel vedení pro kvalitu. Při 

výrobních zkouškách se vždy kontroluje první kus na začátku lisování a poté průběžně během 

výroby (namátkově vybraný kus, nebo po upozornění obsluhy lisu). Při prokazování shody 

výrobků s požadavky jsou ve společnosti používána kalibrovaná kontrolní, zkušební a měřící 

zařízení např. regulátory teploty, deformační a digitální tlakoměry, posuvná měřidla, 

mikrometry nebo digitální váhy. 



 

 
 

37
 

4 Analýza nákupního procesu a hodnocení dodavatelů 
 

Tato část diplomové práce bude věnována analýze nákupního procesu společnosti a 

analýze systému hodnocení dodavatelů. Analýza systému hodnocení dodavatelů bude 

zaměřena na dodavatele nakupovaných vstupů mimo nákup služeb. Společnost má 

vypracovaný dokumentovaný postup „Nakupování“ označený QDP740 a dokumentovaný 

postup „Hodnocení a schválení dodavatelů“ pod označením QDP741. 

 

4.1 Analýza nákupního procesu 
 

Účelem dokumentovaného postupu pro nakupování dle [19] je zaručení shodnosti 

nakupovaných materiálů, dílů, výrobků a služeb se specifikovanými požadavky včetně 

termínového a cenového plnění. Do nákupní činnosti podnik zahrnuje obstarávání materiálů, 

nákup potřebných dílů pro výrobu, nákup režijního a drobného materiálu, nákup strojů a 

služeb. Dále do nákupní činnosti podnik zahrnuje vyhledávání a kontaktování nových 

dodavatelů, výběr dodavatelů, vystavování objednávek, zařízení dopravy, přejímka 

nakoupených produktů, vyřizování reklamací, příprava podkladů pro platbu dodavatelům a 

průběžné sledování a hodnocení dodavatelů při plnění stanovených požadavků podnikem. 

Nákup je v podniku zahrnut pod výrobním oddělením. Dochází tak k úzké spolupráci 

vedoucího výroby a nákupčího.  

 

4.1.1 Údaje pro nákup 
 

Vedoucí výroby spolu s nákupčím stanovují požadavky pro nákup materiálu a 

potřebných dílů pro výrobu. V případě nákupu hutního materiálu spolupracuje nákupčí 

s konstruktérem. Obstarání služeb pro podnik má na starosti pověřený pracovník 

ekonomického úseku. Společnost má kolem 150 nakupovaných položek. Nákup lze rozdělit 

do následujících skupin: 

a) nákup výrobní (granulovaný materiál, hutní materiál, barvy a díly jako například 

mřížky, těsnící sady, izolační fólie, sítka atd.), 

b) nákup režijního a drobného materiálu (oleje, mazadla, čistící spreje na formy, 

pracovní a ochranné pomůcky, obalový materiál, kancelářské potřeby atd.), 

c) nákup strojů, náhradních dílů a nástrojů, 
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d) nákup služeb (reklamní služby, daňový poradce, poradce pro odpadové hospodářství, 

poradce pro bezpečnost práce atd.). 

 

Společnost má stanovený formulář pro vytvoření objednávky, který je uveden v 

příloze   č. 4. Na objednávce je uvedeno logo společnosti, číslo objednávky, název a sídlo 

společnosti Miroslav Chuděj, s. r. o., kontaktní údaje, název a sídlo dodavatele. Dále se uvádí 

cena, objednané množství, datum dodání a způsob dopravy.  

 

Objednávka vystavená pro nákup materiálu musí mimo jiné obsahovat: 

- označení a přesný název nakupovaného materiálu, 

- měrnou jednotku, cenu za jednotku, 

- objednané množství, 

- požadavek na přiložení atestu o kvalitě materiálu. 

 

Nákupčí je odpovědný za přesný a jasný obsah všech dokumentů, které souvisejí 

s objednávkou. Před podepsáním objednávky ji musí přezkoumat. Svým podpisem totiž 

přebírá odpovědnost za všechny možné chyby a nejasnosti.  

Na kontrole objednávky materiálu na lisování a dalších komponentů potřebných pro 

výrobu se podílí vedoucí výroby. Při kontrole objednávky hutního materiálu asistuje 

konstruktér. Kontrolu objednávek obalového materiálu (kartóny, fólie) a dalšího drobného 

materiálu má na starosti samotný nákupčí. Při nákupu výrobního stroje je angažováno vedení 

společnosti. Pověřený pracovník ekonomického oddělení řídí a kontroluje objednávky služeb 

poskytovaných pro společnost. 

Nákupčí zapisuje objednávky do seznamu vystavených objednávek. Jedná se o 

vypsání čísla objednávky, data objednání, názvu dodavatele, typu dodávky, data dodání, data 

potvrzení objednávky a data jejího splnění. Objednávka je dodavatelům zasílána nejčastěji 

faxem, e-mailem, příp. poštou. Od dodavatele je požadováno potvrzení zaslané objednávky. 

Potvrzení by mělo proběhnout do 24 h. od odeslání objednávky. V případě, že se tak nestane, 

nákupčí kontaktuje dodavatele a zjišťuje příčinu problému. Potvrzování objednávek od 

dodavatelů probíhá prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo faxu.  

Společnost uzavírá s dodavatelem kupní smlouvu např. při koupi stroje. Smlouva mezi 

odběratelem a dodavatelem se řídí dle podmínek obchodního zákoníku. Kupní smlouva 
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především obsahuje údaje o prodávajícím, kupujícím, předmět smlouvy, kupní cenu, dodací 

podmínky, platební podmínky atd. Smlouva o dílo je sepisována se zákazníkem, který 

požaduje po společnosti zhotovení formy na zakázku. 

V případě, že se jedná o produkt, který nemá společnost v seznamu nakupovaných 

položek, musí být vyhledán vhodný dodavatel. Tato situace se týká např. inovací, nebo u 

nových druhů výrobků požadovaných od zákazníků. Postup při výběru dodavatele je uveden 

v kapitole 4.2.1. 

 

4.1.2 Dodávka materiálu 
 

Společnost má ve vlastnictví automobil, kterým je schopna zajistit dovoz drobného a 

menšího materiálu v okolí společnosti. Přesto společnost spíše preferuje dodavatele, kteří 

zajišťují dopravu vlastními prostředky nebo přes dopravní podniky. Dodavatelé používají pro 

své dodávky různé typy automobilů a dodávek např. pick-up nebo avia. Vjezd do areálu 

společnosti je přizpůsoben i kamionům (např. dodavatelé z Rakouska a Německa).  

Balící a manipulační jednotky musí vyhovovat skladovacím a výrobním podmínkám 

společnosti. Dodávky materiálu jsou dodávány např. v oktabínech3, pytlích, krabicích, 

v barelech nebo na paletách. 

 

4.1.3 Přejímka dodávky 
 

Při přejímce materiálu bývá přítomen nákupčí a skladník. Dodávka se kontroluje 

z kvantitativního a kvalitativního hlediska. Dochází ke kontrole podle dodacího listu, zda 

souhlasí množství na něm uvedené se skutečně dodaným množstvím. Dále se také kontroluje, 

zda je dodaný např. správný druh materiálu. Dochází ke kontrole vzhledu a tvaru, zda nedošlo 

k poškození dodávky během přepravy a zda souhlasí údaje v průvodní dokumentaci.  

Pokud vše souhlasí, je dodávka předána do skladu a zaevidována do podnikového 

systému. Skladník k dodanému materiálu vyplní evidenční list. Po zkontrolování údajů na 

faktuře s dodacím listem je faktura předána účetní. Nákupčí zaznamená do seznamu 

vystavených objednávek její splnění.  

                                                 
3 Oktabíny -kartonové velkoobjemové obaly pro sypké materiály. 
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Pokud se vyskytnou nějaké nesrovnalosti, daný materiál je označen červeným štítkem 

s nápisem „Pozastaveno“ a uvedena příčina pozastavení. Tento materiál je uložen na 

vytyčeném místě ve skladě. Nákupčí vytvoří záznam do protokolu o neshodě produktu, který 

je uveden v příloze č. 5. Poté zahajuje reklamační řízení. Veškeré reklamace se 

zaznamenávají do registru neshodných produktů. Ne vždy se ovšem tento postup uskuteční, 

protože v některých případech je možné dodavatele ihned požádat o výměnu vadného zboží a 

zaslání náhradní dodávky. V těchto případech se reklamační řízení nezaznamenává do 

protokolu. 

Při dodání materiálu a ostatních nakupovaných dílů dochází k manipulaci pomocí 

vysokozdvižného nebo ručního paletového vozíku. Pro drobné přenášení je využívána lidská 

síla. 

Za převzetí nakoupené služby, např. využití služeb daňového poradce, je odpovědný 

pověřený pracovník ekonomického úseku. Pokud jsou splněny sjednané podmínky, potvrdí 

převzetí služby svým podpisem v příslušném dokladu poskytovatele služby. V případě 

nesplnění sjednaných podmínek určuje další postup vedení společnosti. 

 

4.1.4 Skladování a výdej materiálu 
 

V areálu společnosti se nacházejí dva sklady. Jedná se o sklad hotových výrobků a 

polotovarů a sklad materiálu. Oba dva sklady jsou ve vlastnictví společnosti. Materiál je 

uložen na dřevěných paletách a umístěn do regálů, nebo přímo na podlahu skladu. Každá 

skladová položka je charakterizována následujícími údaji: 

- kód položky (kombinace čísel a písmen), 

- slovní popis položky, 

- technické parametry položky (rozměry, váha atd.). 

 

Na základě příkazu vedoucího výroby dochází k výdeji materiálu ze skladu. Vždy 

dochází k vyskladnění materiálu s nejstarším datem uskladnění. Datum uskladnění se zjišťuje 

podle evidenčního listu. Při převozu materiálu ze skladu do lisovny musí skladník zabezpečit 

daný materiál proti nepříznivému počasí. Sklad materiálu a lisovna jsou totiž dvě oddělené 

budovy.  
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4.1.5 Reklamace uplatňované vůči dodavatelům 
 

Jakékoliv nesrovnalosti nebo závady zjištěné v průběhu přejímky, zpracování 

materiálu a dílů určených pro výrobu a provozu stroje, musí být uvedeny do protokolu o 

neshodě produktu. Zhotovitel zápisu zde musí uvést datum zjištěné závady a identifikaci 

dodávky, v níž byla závada zjištěná. Dále zde uvádí popis vad a nedostatků, okolnosti vzniku 

vad a navrhovaný postup řešení reklamace. V případě potřeby musí doložit přílohy např. 

fotodokumentaci nebo vzorky vadného zboží. Protokol o neshodě produktu je uveden 

v příloze č. 5. Nákupčí zapíše novou reklamaci do registru neshodných produktů a zahajuje 

reklamační řízení. Dále dokumentuje celý průběh reklamačního řízení včetně souvisejících 

dopisů. V případě neuznání reklamace, nebo nastanou-li spory s daným dodavatelem, do 

jednání vstupuje vedení společnosti, které rozhoduje o dalším postupu. 

Řešení reklamací ze strany dodavatelů se uskutečňuje formou náhradních dodávek, 

opravení zjištěné vady, poskytnutí slevy z ceny, nebo vrácení peněz. 

 
 

4.2 Analýza současného systému výběru a hodnocení dodavatelů 
 

Zavedením mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 se společnost zavázala neustále 

zlepšovat systém řízení jakosti. V této normě se nachází úprava vztahů s dodavateli, jejich 

výběr a hodnocení. Společnost má vytvořený dokumentovaný postup QDP741 „Hodnocení a 

schválení dodavatelů“. Tento dokument dle [20] zajišťuje, že všechny nakupované materiály, 

díly potřebné pro výrobu, stroje a služby jsou nakupovány od dodavatelů, kteří jsou uvedeni 

buď v registru schválených dodavatelů, nebo v registru přijatelných dodavatelů.  

Ve výjimečných případech může být nákup proveden od dodavatelů, kteří nejsou 

uvedeni na seznamu schválených nebo přijatelných dodavatelů. Tato výjimka však musí být 

schválena vedením společnosti. Analýza současného systému výběru a hodnocení dodavatelů 

bude zaměřena na dodavatele poskytující materiálové vstupy. 

 

4.2.1 Výběr dodavatele 
 

Výběr vhodného dodavatele je pro podnik velice důležitý, protože správný výběr 

dodavatele se projeví nejen v nižších nákladech, vyšší kvalitě, ale také to může ovlivnit 
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prodejnost výrobků podniku. Tuto činnost má v podniku na starosti nákupčí. Nové dodavatele 

vyhledává na internetu, pomocí katalogů, materiálů z veletrhů či zpráv z obchodních schůzek 

a jednáních. K nalezení nového dodavatele mohou také sloužit reference od jiných firem, 

resp. odběratelů. Nákupčí se s nimi spojuje telefonicky nebo e-mailem a požádá je o 

poskytnutí informací o daném dodavateli. Nákupčí ověřuje také potřebné informace o 

dodavatelích prostřednictvím internetového výpisu z obchodního rejstříku.  

Po získání potřebných informací sestaví nákupčí seznam potenciálních dodavatelů, 

kterým zašle poptávku. K poptávce může být připojena i žádost o zaslání zkušebního vzorku. 

Dodavatelé jsou posuzováni podle kritérií, která jsou uvedená níže. Konečné rozhodnutí o 

výběru a zahájení spolupráce s dodavatelem má vedení podniku, které se snaží vybrat 

takového dodavatele, který nejlépe uspokojí potřeby podniku. 

Ve specifických případech je dodavatel, v rámci vytváření smluvního vztahu, určen 

zákazníkem. Záznamem je odpovídající část kupní smlouvy nebo jiného souvisejícího 

dokumentu, která určuje dodavatele. Tento dodavatel je zapsán na seznam schválených 

dodavatelů. Takto určený dodavatel podléhá hodnocení dodavatelů, ale hodnocení nemá vliv 

na uvedení do seznamu schválených dodavatelů.  

 

4.2.2 Požadavky na kvalitu nakupovaných vstupů 
 

Spolehlivost, kvalita a dlouhodobá životnost výrobků společnosti jsou podmínkou 

spokojenosti zákazníka. Aby tyto požadavky společnost byla schopna naplnit, očekává 

spolupráci od dodavatelů v zabezpečování kvality dodávaných materiálů. Dodavatel 

prokazuje splnění požadavků na kvalitu dodávaného materiálu formou atestů, které přikládá 

ke každé dodávce. Na atestech je uvedena bližší specifikace materiálu. Protože společnost 

nelisuje výrobky pro automobilový průmysl, nemá tak přísně stanovené podmínky pro 

hodnocení kvality dodavatelů. 

Společnost uzavírá spolupráci především s dodavateli, kteří mají certifikovaný systém 

kvality dle normy ISO 9001. Po uplynutí doby platnosti certifikátu je požadováno poslání 

kopie nového platného certifikátu. V případě, že dojde k pozastavení certifikátu z jakýchkoliv 

důvodů, je povinností dodavatele o této skutečnosti společnost informovat. Není-li dodavatel 

certifikován, je vyžadováno upřesnění plánu zavedení certifikace.  
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Při výběru a hodnocení dodavatelů, z pohledu schopnosti zajišťovat požadovanou kvalitu, 

jsou ve společnosti využívány tři formy posuzování: 

- posouzení prvního vzorku na základě stanovených technických specifik materiálu, 

- posouzení kvality dodavatelů na základě provedených dodávek,  

- zhodnocení systému řízení kvality dodavatele - dodavatel musí umožnit společnosti 

provedení auditu jeho systému managementu kvality v dohodnutém termínu a 

poskytnout k tomu potřebné dokumenty. Dodavatel je seznámen s výsledky auditu 

prostřednictvím zprávy z auditu.  

 

4.2.3 Kritéria pro výběr a hodnocení dodavatelů 
 

Společnost má stanovený prováděcí předpis QPP001, ve kterém jsou uvedena kritéria 

pro výběr a hodnocení dodavatelů. Společnost má ke každému kritériu uveden slovní popis a 

počet bodů.  

1) Certifikace podle ISO 9001  

Certifikace podle ISO 9001 4 body 

Pracuje na certifikaci 2 body 

Nechystá se na certifikaci 1 bod 

 

2) Cena 

Dodavatel pracuje s množstevními slevami 4 body 

Cena je stabilní 3 body 

Cena je většinou vyšší než průměrná cena 1 bod 

 

3) Kvalita produktu 

Reklamace nejsou 4 body 

Reklamace řeší dodavatel ihned  2 body 

S řešením reklamací jsou problémy 1 bod 
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4) Rychlost dodávek (flexibilita) 

Termín dodávky dle požadavku 4 body 

Termín dodávky určený dodavatelem 3 body 

Na termín se nedá spolehnout 0 bodů 

 

5) Plátce DPH 

Je plátce DPH  4 body 

Není plátce DPH 0 bodů 

 

6) Jednání s dodavatelem  

Vstřícné 4 body 

Nevstřícné 0 bodů 

 

7) Platební podmínky 

Na fakturu – dlouhodobá splatnost  4 body 

Na fakturu – krátkodobá splatnost 2 body 

Pouze v hotovosti 1 bod 

 

Hodnotící škála se pohybuje od 4 do 0 bodů, kde 4 body znamenají nejlepší a 0 bodů 

nejhorší hodnocení. Jednotlivé body se na konci hodnocení u každého dodavatele sečtou a 

zjistí se konečný počet bodů. Maximální počet bodů, který lze v hodnocení získat, je 28. 

Podle dosažených bodů v daném hodnocení jsou dodavatelé seřazeni do tří skupin. 

 

Skupina A - schválený dodavatel (28 – 19 bodů) 

Dodavatelé zařazení v této skupině plní řádně požadavky stanovené společností a jsou 

většinou držitelé certifikátu jakosti. 

 

Skupina B - přijatelný dodavatel (18 – 12 bodů) 

Některé požadavky stanovené společností jsou plněny jen z části. 
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Skupina C - zakázaný dodavatel (11 a méně bodů) 

S těmito dodavateli společnost nebude nadále spolupracovat, protože neustále porušují a 

nedodržují dohodnuté podmínky. Jsou pro společnost nevyhovující.  

 

4.2.4 Průběh hodnocení dodavatelů 
 

Hodnocení dodavatelů má v kompetenci nákupčí podniku a uskutečňuje se koncem 

každého roku. Každý dodavatel je hodnocen samostatně a získané výsledky jsou 

zaznamenány na formuláři „Vyhodnocení dodavatelů dle kritérií prováděcího předpisu 

QPP001“ uvedeném v příloze č. 6. Společnost nepoužívá žádný počítačový program na 

hodnocení dodavatelů. 

Jako podklady pro hodnocení dodavatelů slouží záznamy, které si společnost vede o 

dodávkách a dodavatelích. Nákupčí zasílá dodavatelům dokument „Dotazník smluvním 

dodavatelům“, který je uveden v příloze č. 7. Dotazníkem zjišťuje, zda daný dodavatel má 

certifikovaný systém kvality podle normy ISO 9001. V případě, že dodavatel tento certifikát 

nemá, požaduje se po něm uvedení pravděpodobného termínu certifikace, nebo uvedení 

záznamu, že certifikaci neplánuje. Nákupčí při hodnocení dodavatelů také vychází ze 

záznamů uvedených v protokolu o neshodě produktu. Na těchto protokolech se evidují 

nedostatky zjištěné při přejímce dodávky nebo v průběhu výroby. Nákupčí může také 

vycházet ze záznamů z jednání o reklamacích, které jsou ve společnosti evidovány. V 

seznamu vystavených objednávek vede nákupčí záznamy o splnění dodávky v požadovaném 

termínu. 

Prostřednictvím výsledků z hodnocení dodavatelů společnost získává podklady pro 

rozhodování o další spolupráci s dodavateli, úpravě či ukončení spolupráce. Na základě 

získaných výsledků při hodnocení dodavatelů nákupčí sestavuje seznam schválených a 

seznam přijatelných dodavatelů na další kalendářní rok.  

Společnost má okolo 30 dodavatelů. Společnost volí strategii jednoho dodavatele pro 

většinu nakupovaných položek. U některých materiálových položek má ovšem stanoveno více 

dodavatelů. Je to z důvodu zajištění plynulosti výroby v případě selhání jednoho dodavatele.  

Nákupčí by měl o výsledcích hodnocení dodavatele informovat. Bohužel se tak často 

neděje. Společnost tudíž neposkytuje zpětnou vazbu svým dodavatelům a dodavatelé nevědí, 

v čem společnosti vyhovují či nevyhovují.  
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4.2.5 Registry dodavatelů ve společnosti 
 
 

Nákupčí vede dva typy registrů. Jedná se o registr schválených dodavatelů a registr 

přijatelných dodavatelů. Oba registry obsahují název dodavatele, druh dodávky, adresu 

dodavatele, telefon, kontaktní osobu a poslední přezkoumání. Poslední přezkoumáni je vždy 

prováděno na konci každého roku v rámci hodnocení dodavatelů podle výše uvedených 

kritérií. Registr schválených dodavatelů je uveden v příloze č. 8. V registru schválených 

dodavatelů jsou zavedeny tyto kategorie: 

 

a) dodavatelé zboží a materiálu, 

b) dodavatelé služeb, 

c) dodavatelé určení zákazníkem. 

 

Zařazení do registru přijatelných dodavatelů 
 

Do registru přijatelných dodavatelů jsou zařazeni dodavatelé, kteří nedosáhnou při 

hodnocení potřebného bodového ohodnocení pro zařazení do registru schválených 

dodavatelů.  

Dodávkám od dodavatelů, kteří jsou uvedení v registru přijatelných dodavatelů, je ve 

srovnání s dodávkami od dodavatelů zapsaných v registru schválených dodavatelů věnována 

zvýšená pozornost. 

 

4.3 Shrnutí výsledků analýzy 
 

Během analýzy nákupního procesu a analýzy současného systému hodnocení 

dodavatelů byly zjištěny určité nedostatky. Hodnocení dodavatelů bylo ve společnosti 

zavedeno především z důvodu požadavků normy ISO 9001. Společnost k němu přistupuje 

spíše formálně, a tudíž chybí jeho praktičtější využití. Díky tomuto povrchnímu přístupu 

k hodnocení dodavatelů mohou vznikat problémy při následné spolupráci s dodavateli. 

Například u vzdálenějších dodavatelů mohou nastat problémy s rychlostí zasílaných 

náhradních dodávek. Osobní jednání u dodavatele je náročnější na čas a zvyšují se náklady na 

dopravu. 
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Při hodnocení dodavatelů se používá jednoduchý bodový systém v rozmezí od 4 do 0 

bodů. Použití bodového systému se jeví jako vyhovující, ovšem nedochází k rozlišení 

důležitosti jednotlivých kritérií. V hodnocení nejsou stanoveny váhy jednotlivých kritérií.  Pro 

efektivní hodnocení dodavatelů je podstatné rozlišovat kritéria podle jejich důležitosti. 

Bodové ohodnocení jednotlivých kritérií je doplněno o krátkou slovní charakteristiku, 

ovšem tento popis je příliš obecný a blíže nevystihuje dané kritérium. To může vést k 

nepřesnému ohodnocení dodavatele, a tudíž může docházet ke zkresleným výsledkům 

hodnocení. 

Některá kritéria hodnotí více oblastí najednou. Jedná se například o kritérium ceny. 

Toto kritérium hodnotí zároveň úroveň ceny a práci s množstevními slevami. Tyto skutečnosti 

mohou být dány tím, že metodiku hodnocení dodavatelů zpracovávalo vedení společnosti, 

které nemá praktické zkušenosti s hodnocením dodavatelů. Nákupčí, který hodnocení provádí, 

se na tvorbě metodiky nepodílel.   

Další nedostatek je shledáván v nízké míře využívání dostupných informací při 

hodnocení dodavatelů. Nákupčí může při hodnocení dodavatelů spolupracovat 

s představitelem vedení pro kvalitu či se skladníkem a získané poznatky o dodavatelích a 

jejich dodávkách se tak můžou projevit v hodnocení. V současném systému schází např. 

měření kvality, které lze vyjádřit počtem uskutečněných reklamací v daném období. 

V některých případech ovšem nedochází k zahájení reklamačního řízení. Neshodnou dodávku 

zadrženou při vstupní kontrole se společnost snaží s dodavatelem vyměnit ihned za náhradní 

dodávku. Tyto skutečnosti by se také měly projevit v konečném hodnocení dodavatelů. Může 

se jednat například o hodnocení dodavatelů z pohledu správně dodaných dodávek (správné 

množství, druh, barva atd.). 

Nákupčí zaznamenává výsledky hodnocení dodavatelů do formuláře „Vyhodnocení 

dodavatelů dle kritérií prováděcího předpisu QPP001“. Výsledky hodnocení dodavatelů musí 

nákupčí u každého dodavatele vypisovat ručně a přidělené body sečíst dohromady.  

Při analýze bylo zjištěno, že dodavatelé většinou nejsou informováni o dosažených 

výsledcích v hodnocení, ať už se jedná o pozitivní výsledek, nebo upozornění na vzniklé 

nedostatky. Dodavatelé se nemohou vyjádřit ke zjištěným nedostatkům a učinit tak nápravná 

opatření.  
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Shrnutí zjištěných nedostatků: 

- chybí podrobnější slovní specifikace a konkretizace jednotlivých kritérií, 

- současná kritéria hodnotí více oblastí najednou, 

- nejsou stanoveny váhy důležitosti pro jednotlivá kritéria, 

- nedostatečné využívání dostupných informací o dodavatelích, 

- chybí počítačový program na hodnocení dodavatelů, 

- výsledky z hodnocení nebývají poskytovány dodavatelům. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

49
 

5 Návrhy na zlepšení 
 

Následující část práce bude blíže zaměřena na zjištěné nedostatky. Společnosti budou 

navrženy takové kroky, které povedou k odstranění nedostatků a ke zlepšení současného 

systému hodnocení. 

 

5.1 Zefektivnění současného systému výběru a hodnocení 
dodavatelů 

 

Jak již bylo dříve zmíněno, společnost přistupuje k hodnocení dodavatelů spíše z 

„nutnosti“, aby splňovala požadavky normy ISO 9001. Společnosti bude navržen takový 

systém hodnocení, který odhalí nedostatky dodavatelů, a získané výsledky budou užitečné pro 

rozhodování o další spolupráci s danými dodavateli. Pro usnadnění a urychlení práce bude 

vytvořen systém hodnocení dodavatelů v programu Microsoft Excel.  

 

Návrhy na zefektivnění současného systému hodnocení dodavatelů se budou dotýkat těchto 

oblastí: 

- rozdělení kritérií na podkritéria, 

- slovního upřesnění jednotlivých kritérií, 

- stanovení vah důležitosti pro jednotlivá kritéria, 

- využívání širšího obsahu informací při hodnocení dodavatelů, 

- vytvoření systému hodnocení dodavatelů v programu Microsoft Excel, 

- poskytování výsledků z hodnocení dodavatelům. 

 

5.1.1 Návrh kritérií hodnocení 
 
V tomto návrhu budou upravena nebo rozšířena kritéria: 

1) cena, 

2) kvalita produktu, 

3) spolupráce s dodavatelem, 

4) spolehlivost dodávek. 
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Nově navržená kritéria budou: 

5) dokumentace, 

6) lokalizace dodavatele. 

 

1) Cena 

Cena je pro společnost jedno z nejdůležitějších kritérií. Důležité jsou celkové 

pořizovací náklady (např. náklady na dopravu, balení atd.). Samotná cena má vliv na 

stanovení konečné ceny výrobků pro zákazníka. Společnost v tomto hodnotícím kritériu 

zahrnuje i práci s množstevními slevami. Společnosti bude navrženo zavedení samostatného 

kritéria poskytování slev. Při hodnocení ceny dojde k přesnější specifikaci jednotlivých 

možností. Hodnocení dodavatele, zda je plátcem DPH či nikoliv, nebude v novém hodnocení 

zahrnuto.  

Společnost hodnotí dodavatele z pohledu splatnosti faktur. Toto kritérium bude 

zachováno, pouze dojde k bližší specifikaci krátkodobé a dlouhodobé splatnosti. Delší doba 

splatnosti znamená pro společnost finanční výhodu. Společnost tak může využívat bezúroční 

půjčku od dodavatele. Společnost řadí toto kritérium mezi důležité, protože mnoho zákazníků 

vyžaduje od společnosti delší lhůty splatnosti, tudíž se tuto skutečnost společnost snaží 

kompenzovat prodlužováním lhůt splatnosti i od dodavatelů. Jedná se o snahu ztotožnění 

platebních podmínek jak na vstupu, tak i na výstupu.  

Společnost uskutečňuje některé nákupy v menším množství. Proto je důležité hodnotit 

dodavatele i z pohledu, zda umožňuje společnosti odebírat požadované produkty v potřebném 

množství.  

 
Stávající upravená podkritéria: 

- cenová úroveň – hodnotí, v jaké cenové úrovni se dodavatel pohybuje oproti ceně 

srovnatelných produktů na trhu. 

- platební podmínky – hodnotí dodavatele z pohledu lhůty splatnosti faktur. 

 

Nově navržená podkritéria: 

- poskytování slev – ukazuje, zda dodavatel poskytuje slevy na odebrané zboží, 

- minimální odběr – hodnotí dodavatele, zda má stanovený minimální odběr na své 

zboží. 
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2) Kvalita produktu 

Kvalita dodávaného produktu je dalším důležitým faktorem při hodnocení, protože 

tvoří základ pro výrobu kvalitních produktů, které společnost nabízí svým zákazníkům. 

Dosavadní kritérium kvality produktu řeší najednou dvě otázky: zda se reklamace vůbec 

vyskytují a v případě že ano, jak jsou řešeny ze strany dodavatele. Nicméně neřeší 

problematiku, jak často jsou prováděny reklamace u daného dodavatele. 

Společnost hodnotí své dodavatele z pohledu certifikovaného systému kvality podle 

normy ISO 9001. Pro společnost je držení certifikátu podle této normy důležité, protože daný 

dodavatelem tak musí dodržovat stanovené podmínky, a díky tomu lze očekávat i menší 

chybovost produkce.  

 

Stávající podkritérium: 

- certifikace podle normy ISO 9001 – poskytuje společnosti informaci, zda dodavatel 

vlastní, nebo nevlastní certifikát ISO 9001, případně dobu jeho zavedení. 

 

Nově navržená podkritéria: 

- uskutečnění reklamace ve sledovaném období – v případě, že nebyla uplatněna 

žádná reklamace vůči dodavateli, je ohodnocen dvanácti body a následujícími třemi 

podkritérii není hodnocen. Jestliže byla uskutečněna alespoň jedna reklamace, je 

dodavateli přidělo nula bodů a dále je hodnocen následujícími podkritérii. 

- počet reklamací ve sledovaném období – ukazuje na kvalitu dodávaných produktů, 

- počet reklamací stejného druhu ve sledovaném období – signalizuje výskyt 

stejných vad na dodávkách, 

- způsob jednání při vyřizování reklamací – poukazuje na ochotu dodavatele řešit 

vzniklé problémy. 

 

3) Spolupráce s dodavatelem 

Společnost má zavedeno kritérium jednání s dodavatelem. Od dodavatelů je 

požadována určitá míra komunikativnosti, protože dobrá spolupráce usnadňuje vyřizování 

reklamací, řešení vzniklých problémů či nečekaných událostí. Nejvýhodnější je stav, když 

funguje oboustranná spolupráce a vstřícnost. 
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Stávající upravené podkritérium: 

- komunikace s dodavatelem – ukazuje na ochotu spolupráce dodavatele při jednání. 

 

Nově navržená podkritéria: 

- potvrzování objednávek – hodnotí spolehlivost dodavatele v rámci včasného 

potvrzování objednávek. Dodavatel tak usnadňuje práci nákupčímu, který ho nemusí 

žádat o potvrzení. 

- pružnost reakce dodavatele na změny – toto hodnotící kritérium poskytuje 

informace o flexibilitě dodavatele, o jeho reakcích na změnu objednaných nebo 

neočekávaných dodávek. 

- znalost dodávaných produktů – toto kritérium hodnotí, zda je dodavatel přímo 

výrobcem nebo zprostředkovatelem a zda poskytuje odbornou pomoc k dodávaným 

produktům. 

 

4) Spolehlivost dodávek 

Jedná se o hodnocení dodavatele z pohledu dodržení stanovených podmínek. Může se 

jednat např. o dodržení stanoveného termínu dodávky, dodávání správného množství, druhu 

atd. Společnost také vyžaduje řádné označení dodávky a zvolení vhodného způsobu balení, 

aby nedocházelo k záměnám či jiným nepříjemnostem a aby byla usnadněná manipulace 

s danou dodávkou. Společnost má stanoveno kritérium „rychlost dodávek“. Smysl tohoto 

kritéria bude ponechán, pouze bude blíže specifikován.  

 

Stávající upravené podkritérium: 

- plnění termínu dodávky – toto hodnotící kritérium poukazuje na nedostatky 

dodavatele z hlediska uskutečňování dodávky v čase. V případě nedodržování termínu 

dodávek musí společnost používat pro výrobu pojistné zásoby materiálu a dochází tak 

k ohrožení plynulosti výroby. 

 

Nově navržená podkritéria: 

- plnění dodávky po obsahové stránce (správné množství, správný druh, velikost) – 

hodnotí dodavatele z pohledu dodržení stanovených požadavků v objednávce. 

V případě požadování okamžitého zaslání náhradní dodávky a neuplatňování 

reklamačního řízení se projeví určitá míra nespolehlivosti dodavatele v tomto kritériu.  

- označení dodávek – ukazuje na pečlivost dodavatele v označování dodávek. 
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- balení dodávek – hodnotí dodavatele z pohledu zabezpečení dodávky proti jejímu 

poškození či znehodnocení při dopravě, manipulaci a skladování. 

 

V předchozím textu byla navržena úprava existujících kritérií a zavedení nových 

podkritérií. Přesto se hodnocení dodavatelů stále jeví jako neúplné. Proto budou navržena 

další kritéria spolu s příslušnými podkritérii tak, aby došlo k ucelení systému hodnocení 

dodavatelů. 

 

5) Dokumentace 

Společnosti bude navrženo hodnotit dodavatele také z pohledu poskytování dokladů 

k dodávce a správnosti jejich údajů. Přiložené dokumenty k dodávce jsou důležité při 

přejímce, protože dodávka se podle nich kontroluje. Správnost údajů v dokumentech 

zabraňuje vzniku nedorozumění.  

 

Navržená podkritéria: 

- přiložená dokumentace k dodávce – v tomto hodnotícím kritériu se projeví, zda 

dodavatel přikládá potřebné dokumenty k dodávce, např. atesty, dodací a bezpečnostní 

listy atd., 

- správnost údajů na dokladech – hodnotí dodavatele v jeho pečlivosti při vyplňování 

dokladů. Dochází tak eliminaci vzniku případných nedorozumění. 

 

6) Lokalizace dodavatele 

Společnosti bude navrženo kritérium lokalizace dodavatele. Jedná se o hodnocení 

vzdálenosti dodavatele a způsobu dopravy dodávky. Neplatí, že dodavatel sídlící blíže je vždy 

výhodnější než vzdálenější.  Vzdálenost může mít také vliv na komunikaci, rychlejší možnost 

reakce na neočekávané události, náhradní dodávky atd. Pokud dodavatel sídlí ve větší 

vzdálenosti a společnost si musí zajišťovat dopravu sama, může to přinášet společnosti řadu 

komplikací a další zvyšování nákladů.  

 

Navržená podkritéria: 

- vzdálenost dodavatele – hodnotí dodavatele z pohledu vzdálenosti jeho sídla od sídla 

společnosti,  

- způsob dopravy – toto hodnotící kritérium poukazuje na způsob řešení dopravy 

dodávky v porovnání s externími dopravci. 



 

 
 

54
 

5.1.2 Bodové a slovní ohodnocení jednotlivých kritérií 
 

K jednotlivým kritériím budou přiřazeny nové slovní charakteristiky, které budou lépe 

upřesňovat přidělený počet bodů. Hodnotiteli to usnadní práci při rozhodování o přidělení 

počtu bodů a sníží se tak nepřesnosti v hodnocení. Jak už bylo zmíněno, původní slovní popis 

jednotlivých kritérií nebyl dost výstižný a mohlo tak docházet ke zkresleným výsledkům 

hodnocení. Přiřazené slovní charakteristiky byly konzultovány s nákupčím podniku a 

představitelem vedení pro kvalitu. 

Pro zachování jednoduchosti bude použita stávající hodnotící stupnice v rozmezí od 4 

do 0 bodů. Přičemž 4 body budou znamenat, že dodavatel zcela vyhovuje danému kritérii. 

Naopak 0 bodů bude přiděleno dodavateli, který dané kritérium nesplňuje. Pro lepší 

přehlednost budou seskupena výše uvedená kritéria do 6 oblastí. 

 

 

 

1) Cena 

 

a) cenová úroveň 

Výborná 
cena se pohybuje 20 % a víc pod průměrnou úrovní ceny 

srovnatelných produktů na trhu 
4 body 

Příznivá 
cena se nachází v rozmezí od 20 % do 10 % pod průměrnou 

úrovní ceny srovnatelných produktů na trhu 
3 body 

Dobrá 
cena se nachází v rozmezí od 10 % pod až 10 % nad 

průměrnou úrovní ceny srovnatelných produktů na trhu 
2 body 

Nepříznivá 
cena se nachází v rozmezí od 10 % do 20 % nad průměrnou 

úrovní ceny srovnatelných produktů na trhu 
1 bod 

Nevyhovující 
cena se nachází v rozmezí od 20 % a víc nad průměrnou 

úrovní ceny  
0 bodů 
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b) platební podmínky 

Výborné je poskytnuta lhůta splatnosti faktur 61 dnů a více  4 body 

Příznivé je poskytnuta lhůta splatnosti faktur 31 až 60 dnů  3 body 

Dobré je poskytnuta lhůta splatnosti faktur do 30 dnů 2 body 

Nepříznivé je vyžadována platba k termínu dodání, hotovost 1 bod 

Nevyhovující je vyžadována platba předem 0 bodů 

 

 

c) poskytování slev   

Ano 
dodavatel poskytuje množstevní slevy, slevy za pravidelný 

odběr a jiné slevy 
4 body 

1 druh slevy 
dodavatel poskytuje množstevní slevy nebo slevy za 

pravidelný odběr nebo jiné slevy 
2 body 

Ne dodavatel neposkytuje žádné slevy 0 bodů 

 

 

d) minimální odběr 

Ne 
dodavatel nemá stanovené minimální odběry na nakupované 

zboží  
4 body 

Částečně 
dodavatel má stanovené minimální odběry na část 

nakupovaného zboží  
2 body 

Ano 
dodavatel má stanovené minimální odběry na všechno 

nakupované zboží  
0 bodů 
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2) Kvalita produktu 

 

 

a) certifikace podle normy ISO 9001 

Výborné dodavatel je certifikován podle normy ISO 9001 4 body 

Dobré 
dodavatel se blíží k úspěšnému zavedení systému kvality 
(certifikace proběhne do 1 měsíce) 

3 body 

Dostačující 
dodavatel se připravuje na zavedení systému kvality do 6 
měsíců 

2 body 

Slabé 
dodavatel se připravuje na zavedení systému kvality do 12 
měsíců 

1 bod 

Nedostačující dodavatel neplánuje zavedení systému kvality 0 bodů 

 
 
 
 b) uskutečnění reklamace ve sledovaném období 

Ne 
během období nebyly uplatněny reklamace (v tomto případě 

nedochází k hodnocení následujícími třemi podkritérii)  
12 bodů 

Ano během období byly uplatněny reklamace  0 bodů 

 

 

 c) počet reklamací ve sledovaném období 

Vynikající ve sledovaném období bylo uskutečněno 1 reklamační řízení 4 body 

Dostačující ve sledované období byla uskutečněna 2 až 4 reklamační řízení 2 body 

Nedostačující 
ve sledovaném období byla uskutečněna 4 a více reklamační 

řízení 
0 bodů 
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d) počet reklamací stejného druhu ve sledovaném období 

Vynikající 
ve sledovaném období se nevyskytla žádná reklamace stejného 

druhu 
4 body 

Dostačující 
během sledovaného období se vyskytly 1 – 2 reklamace 

stejného druhu 
2 body 

Nedostačující 
během sledovaného období se vyskytly 3 a více reklamací 

stejného druhu 
0 bodů 

 

 

 e) způsob jednání při vyřizování reklamací 

Vynikající 
reakce dodavatele jsou velmi pozitivní na vzniklé potíže, 

okamžité zahájení podnětů k odstranění nedostatků 
4 body 

Dobrý 
reakce dodavatele jsou kladné, dodavatel jeví snahu k 

odstranění nedostatků 
3 body 

Nevyhovující 
dodavatel reaguje na vzniklé potíže až po dalším upozornění, 

nejeví snahu o odstranění nedostatků 
1 bod 

Nepřijatelný 
dodavatel nereaguje na vzniklé potíže, žádná snaha o 

odstranění nedostatků 
0 bodů 

   

    

3) Spolupráce s dodavatelem 

 

a) komunikace s dodavatelem 

Výborná 

aktivní komunikace ze strany dodavatele, vstřícné jednání, 

rychlá reakce na dotazy, poskytování potřebných informací, 

dostupnost klíčových osob 

4 body 

Vyhovující 

komunikace na přijatelné úrovni, reaguje na dotazy, informace 

jsou poskytovány v přijatelném čase, dostupnost klíčových 

osob 

3 body 

Nedostačující 
minimální komunikace ze strany dodavatele, pozdní a 

nepřesné informace, problémy s dostupností klíčových osob  
1 bod 

Žádná 
dodavatel vůbec nekomunikuje, neposkytuje potřebné 

informace, nedostupnost klíčových osob 
0 bodů 
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b) potvrzování objednávek 

Většinou včas dodavatel většinou potvrzuje objednávky včas 4 body 

Většinou po 

dalším 

kontaktu 

dodavatel většinou potvrzuje objednávky až po následném 

kontaktování 
2 body 

Nepotvrzuje dodavatel nepotvrzuje objednávky 0 bodů 

 

c) pružnost reakce dodavatele na změny 

Vysoká 
pohotová reakce od dodavatele na změny, ochota přizpůsobit 

se požadavkům 
4 body 

Nízká 
dodavatel reaguje pomalu na případné změny, není příliš 

ochotný se přizpůsobovat 
2 body 

Žádná dodavatel nereaguje na změny 0 bodů 

 

d) znalost dodávaných produktů 

Vynikající dodavatel je výrobcem produktů, poskytuje odbornou pomoc 4 body 

Přijatelná dodavatel je zprostředkovatel, poskytuje odbornou pomoc 2 body 

Nevyhovující 
dodavatel je výrobcem nebo zprostředkovatel produktů, 

neposkytuje odbornou pomoc 
0 bodů 

 

 

4) Spolehlivost dodávky 

 
a) plnění termínu dodávky 

Vždy všechny dodávky byly dodány v požadovaném termínu 4 body 

Skoro vždy termín dodávky nebyl jednou až dvakrát dodržen 3 body 

Často ne termín dodávky nebyl třikrát až čtyřikrát dodržen 1 bod 

Většinou ne termín dodávky nebyl pětkrát a více dodržen 0 bodů 
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b) plnění dodávky po obsahové stránce (správné množství, druh, velikost atd.) 

Vždy dodavky byly vždy po obsahové stránce v pořádku 4 body 

Skoro vždy 1 – 2 dodávky nebyly po obsahové stránce v pořádku 3 body 

Často ne 3 – 4 dodávky nebyly po obsahové stránce v pořádku 1 bod 

Většinou ne 5 a více dodávek nebyly po obsahové stránce v pořádku 0 bodů 

 

 

c) označení dodávek 

Výborné dodavatel řádně značí své dodávky 4 body 

Dobré 
dodavatel značí své dodávky, občas dochází ke špatnému 

označení 
3 body 

Neuspokojivé dodavatel většinou označuje špatně své dodávky 1 bod 

Nevyhovující dodavatel neznačí své dodávky 0 bodů 

 

 

d) balení dodávek 

Výborné 
dodavatel používá vhodné obaly, nedochází k poškození 

dodávky při přepravě 
4 body 

Dobré 
dodavatel používá většinou vhodné obaly, nedochází 

k poškození dodávky při přepravě 
3 body 

Nepříznivé 
dodavatel používá většinou nevhodné obaly, občas dochází 

k poškození dodávky 
1 bod 

Neuspokojivé 
dodavatel používá většinou nevhodné obaly, často dochází 

k poškození dodávky 
0 bodů 
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5) Dokumentace 

 

a) přiložená dokumentace k dodávce (atesty, dodací a bezpečností listy)  

Vždy dodavatel poskytuje dokumentaci včas k dané dodávce 4 body 

Většinou ano 
dodavatel doručuje dokumentaci k dodávce většinou včas, 

případné zpoždění zdůvodní a dodá bezprostředně poté 
3 body 

Většinou ne s 

odůvodněním 

časté problémy s poskytováním dokumentace k dodávce, 

dodavatel se snaží zpožděné dodání zdůvodňovat 
1 body 

Většinou ne 

bez důvodu 

časté problémy s poskytováním dokumentace k dodávce, 

dodavatel nezdůvodňuje zpoždění 
0 bodů 

 

 

b) správnost údajů na dokladech 

Vynikající 
dodací a účetní doklady jsou vždy úplné a správné, nejsou 

v nich žádné chyby 
4 body 

Dobrá 
dodací a účetní doklady jsou z větší části úplné a správné, 

občas se nějaké chyby vyskytnout 
2 body 

Neuspokojivá 
v dodacích a účetních dokladech se často vyskytují chyby a 

nedostatky 
0 bodů 

 

 

6) Lokalizace dodavatele 

                                 

a) vzdálenost dodavatele 

Výborná sídlo dodavatele je v Moravsko-slezském nebo Zlínském kraji 4 body 

Dobrá 
sídlo dodavatele je v České republice (mimo Moravsko-

slezský nebo Zlínský kraj) 
3 body 

Dostačující 
sídlo dodavatele je v zahraničí, v České republice má svou 

pobočku 
1 bod 

Nedostačující 
sídlo dodavatele je v zahraničí, v České republice nemá svou 

pobočku 
0 bodů 
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b) způsob dopravy 

Výborný 
dodavatel poskytuje dopravu za výhodnějších podmínek než 

externí dopravce 
4 body 

Dobrý 
dodavatel zajišťuje dopravu za stejných podmínek jako externí 

dopravce 
3 body 

Nepříznivý 
dodavatel nezajišťuje dopravu, ta musí být zajištěna 

společností 
1 bod 

Nevyhovující 
dodavatel poskytuje dopravu za horších podmínek než externí 

dopravce 
0 bodů 

 

 

5.1.3 Určení vah důležitosti pro jednotlivá kritéria 
 

 Každé kritérium má v hodnocení jinou míru důležitosti. Rozdílnou míru důležitosti lze 

vyjádřit pomocí přidělených vah pro jednotlivá kritéria. Je rozdíl ve váze, když 4 body jsou 

přiděleny v hodnocení dodavateli za kvalitu produktu nebo za jeho komunikativnost.  

 Na základě získaných poznatků z teoretické části byla použita pro následující postup 

metoda párového srovnání a metoda postupného rozvrhu vah. Aplikaci těchto metod jsem 

konzultovala s nákupčím podniku. 

Při stanovení pořadí kritérií byla použita metoda párového srovnání (nazývaná též 

Fullerův trojúhelník), která je zobrazena v tabulce 5.1. Jednotlivá kritéria byla zapsána do 

sloupců i do řádků ve stejném pořadí. Poté došlo k postupnému porovnávání jednotlivých 

kritérií. Nejdříve byl posuzován význam kritéria K1 vzhledem k ostatním kritériím. 

V případě, že bylo kritérium K1 významnější než posuzované kritérium, bylo zapsáno do 

příslušného políčka číslo jedna, pokud ne tak nula. Dále byl posuzován vztah kritéria K2 

k ostatním kritériím atd. Nakonec bylo dosaženo porovnání významnosti každého kritéria 

s každým. Počet preferencí byl zjištěn ze součtu jedniček v daném řádku a součtu nul 

v příslušném sloupci kritéria. Podle počtu preferencí bylo následně určeno pořadí daných 

kritérií. Výsledné pořadí kritérií je uvedeno v tabulce 5.2. 
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Tabulka 5.1 Fullerův trojúhelník. Zdroj: Vlastní zpracování.  

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 
Počet 

preferencí 
Pořadí 
kritérií 

K1: Cena   1 1 1 1 1 5 1 

K2: Dokumentace     0 1 0 0 1 5 

K3: Kvalita produktu       1 1 1 4 2 

K4: Lokalizace dodavatele         0 0 0 6 

K5: Spolehlivost dodávky           1 3 3 

K6: Spolupráce s dodavat.             2 4 

  15 x 

 

Kontrolní výpočet pro stanovení počtu uskutečněných srovnání: 

( )
15

2

166
=

−⋅
srovnání 

 

Tabulka 5.2 Výsledné pořadí kritérií. Zdroj: Vlastní zpracování. 

Pořadí kritérií 

1. Cena 

2. Kvalita produktu 

3. Spolehlivost dodávky 

4. Spolupráce s dodavatelem 

5. Dokumentace 

6. Lokalizace dodavatele 

 

 

 Pro stanovení vah důležitosti kritérií byla použita metoda postupného rozvrhu vah. 

V rámci zachování pořadí kritérií, které byly stanoveny metodou párového srovnání, došlo 

k jejich rozdělení do tří skupin na důležitá (pořadí 1 – 2), méně důležitá (pořadí 3 – 5) a 

doplňující (pořadí 6), jak je uvedeno v tabulce 5.3. Po konzultaci s nákupčím podniku byly 

přiřazeny váhy ke skupinám kritérií a poté k jednotlivým kritériím.  

Jak uvádí zdroj [2], uvedené váhy musí být normovány. Součet vah skupin kritérií 

musí být roven jedné a taktéž součet vah v každé skupině musí dát součet jedna. Výsledná 

váha byla vypočítána jako součin váhy ve skupině a váhy pro dané kritérium. 
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Tabulka 5.3 Postupné určení výsledné váhy. Zdroj: Vlastní zpracování. 

Důležitost 
skupiny 

Váha 
skupiny 

Hodnocená kritéria 
Pořadí 
kritérií 

Váha 
kritéria 

Výsledná 
váha 

kritéria 

Cena 1. 0,6 0,36 Důležitá 
skupina 
kritérií 

0,6 
Kvalita produktu 2. 0,4 0,24 

Spolehlivost dodávky 3. 0,5   0,175 

Spolupráce s dodavatelem 4. 0,3   0,105 

Méně důležitá 
skupina 
kritérií 

0,35 

Dokumentace 5. 0,2 0,07 

Doplňující 
skupina 
kritérií 

0,05 Lokalizace dodavatele 6. 1 0,05 

Suma 1 x x x 1 

 

 

 Každý dodavatel bude hodnocen na základě stanovených podkritérií. Jednotlivá 

podkritéria budou mít stejnou váhu, která je dána váhou kritéria. Podle schopnosti plnit dané 

podkritérium bude dodavateli přidělen odpovídající počet bodů. Získané body za jednotlivá 

podkritéria se sečtou a jejich součet se vynásobí váhou příslušného kritéria. Výsledek se 

zaokrouhlí podle pravidel zaokrouhlování na dvě desetinná místa. Celkové bodové hodnocení 

dodavatele se získá po sečtení přepočítaných bodů za jednotlivá kritéria. Hodnocení 

dodavatelů se bude uskutečňovat na základě vyplnění formuláře pro hodnocení dodavatelů, 

který je uveden v příloze č. 9. 

 

5.1.4 Stanovení skupin dodavatelů podle bodového ohodnocení 
 

 Po správném přepočtení všech získaných bodů a jejich sečtení je zapotřebí stanovit 

skupiny dodavatelů. Každá skupina dodavatelů bude mít stanoveno rozpětí bodů, které je 

určeno na základě procentního plnění požadavků na dodavatele. Rozsah procentního plnění 

požadavků na dodavatele byl konzultován s nákupčím podniku.  

V současném systému hodnocení dodavatelů se používá rozdělení dodavatelů podle 

počtu získaných bodů do tří skupin. Dodavatelé jsou zařazováni do skupin na základě 

prostého součtu dosažených bodů, bez ohledu na významnost daných kritérií.  
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Společnosti bude navrženo rozšířit dosavadní tři skupiny o další dvě skupiny. Názvy 

původních tří skupin (tj. schválený, přijatelný, zakázaný) budou ponechány. Nově zavedené 

skupiny se budou nazývat skupina schválených dodavatelů s upozorněním a skupina pro nové 

dodavatele. Do skupiny schválených dodavatelů budou nyní zařazováni všichni dodavatelé, 

kteří splňují stanovené bodové rozpětí pro tuto skupinu a nezískali ani jedno nulové 

hodnocení v rámci důležitých kritérií (cena a kvalita produktu4). Do skupiny schválených 

dodavatelů s upozorněním budou zařazeni ti dodavatelé, kteří splňují pouze bodové rozpětí 

dané skupiny a kteří u důležitých kritérií získali při hodnocení alespoň jednu nulu. Nové 

rozdělení skupin dodavatelů je uvedeno v tabulce 5.4. 

 Pro stanovení intervalů jednotlivých skupin musela být vypočítána maximální hodnota 

bodů, které dodavatel může v hodnocení získat. Postup výpočtu je uveden v příloze č. 11. 

Nejprve musel být stanoven maximální počet bodů, který může dodavatel získat u všech 

podkritérií. Poté došlo k sečtení stanovených bodů v rámci každého kritéria. Získaný součet 

bodů byl vynásoben příslušnou váhou a výsledkem byla suma přepočítaných bodů v rámci 

celého hodnocení. Na základě provedeného výpočtu bylo zjištěno, že celkový počet bodů, 

který může dodavatel v hodnocení získat, je 15,04. V tabulce 5.4 je zobrazeno rozdělení 

dodavatelů do skupin podle dosažených bodů. 

 

Tabulka 5.4 Skupiny dodavatelů podle bodového rozpětí. Zdroj: Vlastní zpracování. 

Označení 
skupiny 

dodavatelů 
Popis dodavatele Bodové rozpětí 

Rozsah plnění 
požadavků v % 

A schválený 15,04 - 11,28        100 - 75 

AB schválený s upozorněním5 15,04 - 11,28        100 - 75 

B přijatelný    11,27 - 8,27 74 - 55 

C zakázaný 8,26 a méně méně než 55 

D nový 0 0 
 

 
 

                                                 
4 Kvalita produktu – nulové ohodnocení může dodavatel získat pouze u podkritéria "uskutečněné reklamace ve 
sledovaném období“. Jedná se o rozhodovací kritérium, zda bude dodavatel dále hodnocen v rámci kritéria 
kvalita produktu či nikoliv. 
 
5 Schválený s upozorněním – dodavatel byl ohodnocen ve skupině důležitých kritérií (tzn. cena a kvalita 
produktu) alespoň jednou nulou (neplatí u kritéria "uskutečněné reklamace ve sledovaném období") 
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Dodavatelé zařazení ve skupině A budou pro společnost nejvíce vyhovující. Do 

skupiny AB budou zařazeni dodavatelé, kteří jsou také pro společnost vyhovující, ovšem 

dosáhli u některého důležitého kritéria nulového ohodnocení. Dodavatelům zařazeným do 

skupiny B bude muset být věnována vyšší pozornost u poskytovaných dodávek, protože 

budou splňovat požadavky společnosti pouze na 55 %. Ve skupině C budou zakázaní 

dodavatelé, neboť požadavky budou plnit na méně než 55 %. S těmito dodavateli bude 

doporučeno ukončit spolupráci. Skupina D bude obsahovat nové dodavatele, u kterých nebude 

docházet k hodnocení z důvodu nedostatků informací. V okamžiku získání potřebných 

informací bude u nich provedeno hodnocení a tito dodavatelé budou přeřazeni podle výsledku 

do skupiny A, AB, B nebo C. 

 

5.1.5 Vytvoření systému hodnocení dodavatelů v programu Microsoft Excel 
 

 Pro zefektivnění současného systému hodnocení byly vytvořeny podmínky pro 

hodnocení dodavatelů v programu Microsoft Excel. Na obrázku 5.1 je zobrazen proces 

hodnocení dodavatelů s využitím programu Microsoft Excel. Při jeho tvorbě byly používány 

funkce a možnosti, které Microsoft Excel nabízí. Ve společnosti hodnotí dodavatele nákupčí 

neboli hodnotitel. Cílem bylo vytvořit přehledný formulář, který by usnadňoval a urychloval 

práci hodnotitele při procesu hodnocení dodavatelů.  

 

 

Obrázek 5.1 Proces hodnocení dodavatelů. Zdroj: Interní materiály společnosti. 
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Mezi vstupní podklady lze zařadit smlouvy s dodavateli. Nákupčí z nich může pro 

hodnocení dodavatelů čerpat údaje o ceně, platebních podmínkách, sídle dodavatele atd. 

Z dotazníku, který je zasílán dodavatelům lze zjistit, zda daný dodavatel má certifikovaný 

systém kvality či nikoliv. V případě, že dodavatel nemá certifikovaný systém kvality, 

požaduje se po něm uvedení pravděpodobného termínu certifikace, případně uvedení, že 

certifikaci neplánuje zavést.  

Z protokolu o neshodě produktu, registru neshodných produktů a záznamech z jednání 

o reklamacích lze čerpat informace týkající se uskutečňovaných reklamací. Jako další vstupní 

podklad je uveden seznam vystavených objednávek, do kterých se zaznamenávají údaje o 

splnění objednávky, resp. dodávky. Z tohoto seznamu nákupčí zjišťuje zpožděné dodávky. 

Vytvořený excelovský soubor obsahuje čtyři pracovní listy a jeden list skrytý, který 

obsahuje pomocné výpočty. První list má název „Seznam dodavatelů“.  Nákupčí musí provést 

jeho vyplnění a udržovat tento seznam v aktuálním stavu. Místo Dod1, Dod2 atd. nákupčí 

vypíše názvy dodavatelů a jejich IČO. Na tomto seznamu může také uvést název dodávky, 

adresu, telefon a kontaktní osobu u každého dodavatele. Do posledního sloupce, který je 

pojmenován „Název skupiny“, bude po uskutečnění hodnocení zaznamenána skupina, do 

které se hodnocený dodavatel zařadil.  

 Na druhém listu s názvem „Podklad pro hodnocení“ bude nákupčí zaznamenávat 

v průběhu hodnotícího období vzniklé nedostatky, které zjistí buď on sám, nebo mu budou 

sděleny ostatními pracovníky, např. představitelem vedení pro kvalitu nebo skladníkem. Na 

tomto listu jsou vytyčeny sledované oblasti u dodavatelů a jejich dodávek. Tento list poté 

bude sloužit jako podklad pro hodnocení dodavatelů.  

 Na třetím listu, který je pojmenován „Formulář pro hodnocení“, hodnotitel provede 

samotné hodnocení dodavatelů. Ve formuláři nejprve provede vyplnění data, ve kterém se 

hodnocení uskutečňuje. Poté vybere dodavatele, kterého chce hodnotit. Výběr provede 

kliknutím na šipku, která se nachází vedle buňky „Dodavatel/IČO“. Po rozkliknutí dané šipky 

se zobrazí aktuální seznam dodavatelů a nákupčí provede výběr dodavatele a zároveň i jeho 

identifikačního čísla.  

 Nyní hodnotitel může přejít k samotnému hodnocení dodavatelů. V daném formuláři 

hodnotitel vyplňuje pouze sloupec s názvem „Přidělené body“, který je označen barevně pro 

lepší přehlednost. Přiřazování bodů se děje na základě rozevíracího seznamu v dané buňce. 

Tento seznam obsahuje výčet bodů, které lze k danému podkritériu přiřadit. Výběr 
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požadovaného počtu bodů se provede pomocí kliknutí na daný počet bodů. Při rozkliknutí 

šipky u podkritéria uskutečněné reklamace je zobrazena poznámka o dalším postupu 

v přidělování bodů v rámci oblasti kritéria kvalita produktu. Tato poznámka je uvedena na 

obrázku 5.2. Díky rozevíracím seznamům a uvedené poznámce, tak dochází k eliminaci 

možných chyb vzniklých při přidělování bodů.  

     

Obrázek 5.2 Ukázka z programu Microsoft Excel. Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Po přiřazení bodů hodnotitel dále už nic nevyplňuje. Vše je díky nastaveným vzorcům 

a funkcím automaticky přepočítáno. Přidělené body jsou automaticky sečteny a pronásobeny 

stanovenými váhami. Celkový bodový součet a skupina dodavatele je zobrazena ve spodní 

části formuláře. Automatické přiřazování dodavatelů do daných skupin se děje na základě 

dosažených bodů při hodnocení.  

Ve spodní části formuláře je také uvedena poznámka, ve které se zobrazuje, zda se 

jedná o dodavatele s upozorněním či nikoliv. Tato poznámka hodnotiteli říká, zda dodavatel 

získal alespoň jedno nulové bodové ohodnocení u důležitých kritérií. Tato poznámka je 

podstatná u schválených dodavatelů, ovšem může také upozorňovat na nedostatky u 

přijatelných dodavatelů. Formulář se nachází na jedné stránce, takže nevznikají žádné 

problémy při tisku výsledného hodnocení. 

 Na čtvrtém listu s názvem „Grafy hodnocení“ je uvedena tabulka a dva grafy. Tabulka 

obsahuje data pro správné zobrazení grafů. První graf znázorňuje získaný počet bodů 

v porovnání s bodovým maximem v rámci každého kritéria. Druhý graf uvádí celkový počet 

získaných bodů při hodnocení. Grafy jsou zobrazeny v příloze č. 10. Hodnotitel na tomto listu 

nic nevyplňuje, vše je automaticky vyplněno na základě dat z listu „Formulář pro hodnocení“. 

Grafické znázornění poskytuje lepší přehlednost výsledků.  

 Na závěr hodnocení se hodnotitel vrátí na list „Seznam dodavatelů“. U hodnoceného 

dodavatele vybere z nabízených možností název skupiny, do které byl hodnocený dodavatel 

zařazen. Pomocí funkce filtr, která je vytvořena v buňce „Název skupiny“, hodnotitel vybere 
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jednu požadovanou skupinu. Poté se mu na daném listu zobrazí pouze dodavatelé zařazení do 

dané skupiny. Tento seznam si vytiskne a získá tak registr dodavatelů v rámci jedné skupiny. 

Stejný postup poté opakuje i u ostatních skupin.  

 

Předpoklady pro realizaci návrhů 

 

Vytvořený program hodnocení dodavatelů bude společnosti předán na CD spolu se 

slovní charakteristikou jednotlivých kritérií. Před zavedením nově vytvořeného systému 

hodnocení dodavatelů je nutné, aby představitelé společnosti provedli jeho ověření. Po 

provedení tohoto kroku bude následovat aktualizování dokumentovaného postupu, který je 

určen k hodnocení a schválení dodavatelů. V prováděcím předpisu budou aktualizovány 

kritéria hodnocení.  

Společnost může dále rozvíjet navržený systém hodnocení dodavatelů v programu 

Microsoft Excel. Může například srovnávat více dodavatelů mezi sebou nebo provádět 

srovnání téhož dodavatele v čase apod.  

 

5.1.6 Informování dodavatelů o výsledcích hodnocení 
 
 Ve společnosti se většinou neuskutečňuje informování dodavatelů o výsledcích 

hodnocení. Pro udržování dobrých obchodních vztahů je důležité informovat dodavatele nejen 

o vzniklých nedostatcích, ale zasílat výsledky hodnocení také dodavatelům, kteří splňují 

požadavky společnosti bez výhrad. Je důležité vážit si dodavatelů, se kterými jsme spokojeni. 

Společnosti byly navrženy šablony dopisů pro jednotlivé skupiny dodavatelů. Ukázka 

dopisu pro přijatelné dodavatele je zobrazena v příloze č. 12. Pracovník společnosti v daném 

dopise vyplní pouze období, za které byl dodavatel hodnocen, zjištěné nedostatky a záhlaví 

formuláře nápravných opatření. Formulář je uveden v příloze č. 13. Zaslání dopisu se může 

uskutečňovat e-mailem nebo poštou. 
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5.2 Přínosy navrhovaných změn 
 

 Nově navržený systém hodnocení je sice obsáhlejší, ovšem zvýší se jeho efektivnost. 

Nově vytvořený formulář jasně upozorňuje na nedostatky dodavatele, na které je potřeba se 

zaměřit, nebo naopak ukazuje jeho přednosti při plnění stanovených požadavků. 

 Ke stávajícím i nově navrženým kritériím byly po konzultaci s nákupčím a 

představitelem vedení pro kvalitu přiřazeny výstižnější slovní charakteristiky. Původní slovní 

charakteristiky byly totiž velmi obecně nadefinovány, což stěžovalo práci hodnotiteli. 

Výstižnější slovní charakteristika může výrazně usnadnit hodnotiteli rozhodování o 

přiděleném počtu bodů a zvýšit přesnost výsledků.  

 Zavedením vah důležitosti k jednotlivým kritériím může přispět ke zvýšení kvality 

hodnocení dodavatelů. Nebude tudíž docházet k hodnocení podle prostého součtu dosažených 

bodů, jak tomu bylo doposud, ale bude přihlíženo také k významnosti daných kritérií. Díky 

rozšíření stávajících skupin bude zaručeno, že schválení dodavatelé nezískali nulové 

ohodnocení u důležitých kritérií. Pokud totiž tuto podmínku nebudou splňovat, budou 

zařazeni do skupiny schválených dodavatelů s upozorněním.  

 Provádění hodnocení dodavatelů v programu Microsoft Excel bude snadné a rychlé. 

Vytvořený program eliminuje možné chyby v zaznamenávání údajů prostřednictvím 

navolených funkcí a vzorců. Díky jednoduchému ovládání daného programu tak může 

docházet k častějšímu hodnocení dodavatelů, minimálně dvakrát ročně. Doposud bylo 

hodnocení uskutečňováno pouze jedenkrát za rok. Společnost tak může získat častější přehled 

o kvalitách svých dodavatelů. Případné nedostatky budou dříve odhaleny a mohou být 

rychleji realizovány kroky k jejich nápravě. 

Náklady na zavedení nového systému hodnocení jsou nulové. Společnost má 

k dispozici na svých počítačích v rámci balíku Microsoft Office i program Microft Excel, 

tudíž nebude mít žádné starosti s instalací tohoto programu. Na trhu existuje mnoho softwarů 

pro hodnocení dodavatelů, ovšem tyto programy jsou dosti drahé.  

 Zasíláním informací o výsledcích hodnocení a zvýšené komunikaci s dodavateli tak 

může přispět k upevnění a zlepšování dodavatelsko-odběratelských vztahů. Oznámením o 

případných nedostatcích může dodavatel včas začít realizovat nápravná opatření. Výsledný 

efekt se může projevit ve sníženém počtu reklamací, a tudíž i v úspoře času a nákladů na 

řešení případných sporů. 
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6 Závěr 
 

Tématem diplomové práce byla analýza nákupního procesu se zaměřením na 

hodnocení dodavatelů ve výrobním podniku. Při zpracovávání této problematiky ve 

společnosti Miroslav Chuděj, s. r. o. jsem spolupracovala s nákupčím, představitelem vedení 

pro kvalitu a skladníkem. Cílem diplomové práce bylo, na základě identifikace 

nedostatků dosavadní metodiky hodnocení dodavatelů,  vypracovat návrhy na zlepšení 

současného systému hodnocení dodavatelů a vytvořit podmínky pro hodnocení v elektronické 

podobě. 

Po provedení analýzy nákupního procesu a analýzy současného systému hodnocení a 

výběru dodavatelů bylo zjištěno několik nedostatků. Společnost přistupuje k hodnocení 

dodavatelů spíše povrchně, aby splňovala požadavky dané normou ČSN EN ISO 9001. 

V současném systému hodnocení dodavatelů chybí podrobnější slovní specifikace bodového 

ohodnocení a váhy důležitosti pro jednotlivá kritéria. Společnost nevyužívá žádný počítačový 

program pro hodnocení dodavatelů a výsledky z hodnocení nebývají zpětně poskytovány 

dodavatelům. 

 Na základě zjištěných nedostatků bylo vypracováno několik návrhů na zlepšení. 

Společnosti byla navržena úprava stávajících kritérií a zavedení kritérií nových. Ke každému 

kritériu byla navržena podkritéria pro dosažení vyšší vypovídací hodnoty z hodnocení. 

Výstižnější slovní popis jednotlivých kritérií tak může usnadnit práci hodnotiteli při 

rozhodování o přiřazení počtu bodů. K jednotlivým kritériím byly přiřazeny váhy důležitosti. 

Zavedení vah důležitosti může přispět k efektivnímu hodnocení dodavatelů. Hodnocení 

nebude probíhat podle prostého součtu dosažených bodů, ale bude přihlíženo k tomu, jaký 

význam má hodnocené kritérium pro společnost. Společnosti bylo také navrženo zavedení 

pěti skupin, do kterých budou dodavatelé zařazováni v rámci získaných bodů z hodnocení. 

 Pro zjednodušení procesu hodnocení dodavatelů byl společnosti navržen systém 

hodnocení dodavatelů v programu Microsoft Excel. Formulář pro hodnocení dodavatelů je 

vytvořen tak, aby jeho vyplnění bylo pro hodnotitele snadné a rychlé. Hodnotitel bude zadávat 

jen bodové ohodnocení z nabízených možností. Následné přepočtení výsledku, zařazení 

dodavatele do příslušné skupiny a grafické znázornění bude díky nastaveným funkcím a 

vzorcům automaticky provedeno programem. Na závěr hodnocení si hodnotitel bude moct 

z programu Microsoft Excel vygenerovat registry dodavatelů podle zaražení do příslušných 
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skupin. Díky snadné aplikaci hodnocení v programu Microsoft Excel bude moct společnost 

uskutečňovat hodnocení dodavatelů častěji, například dvakrát ročně.   

 Pro snížení času potřebného pro oznamování výsledků z hodnocení dodavatelům byly 

společnosti navrženy šablony dopisů, které může zasílat dodavatelům dle příslušných skupin.  

 Společnosti byl předložen návrh na zefektivnění současného systému hodnocení 

dodavatelů v počítačové podobě. Společnost může tento systém hodnocení dodavatelů dále 

upravovat a vylepšovat podle svých potřeb, které se objeví během užívání tohoto programu. 
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Seznam zkratek 
 
 

ČSN  česká státní norma 

D  poloměr 

DPH  daň z přidané hodnoty 

EN  evropská norma 

FO  fyzická osoba 

IČO  identifikační číslo podnikatele 

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci 

JIT  Just in time 

mm  milimetr 

např.   například 

s. r. o.  společnost s ručením omezeným 

resp.  respektive 
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