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Abstrakt 

Diplomová práce s názvem Analýza kvality vztahů s dodavateli v podmínkách firmy 

v oblasti automobilového průmyslu pojednává o hodnocení vztahů s dodavateli. Důraz je 

kladen na výběr a kritéria při hodnocení dodavatelů, dodržování stanovených požadavků 

a ISO norem. První část práce je věnována teoretickým východiskům kvality vztahů 

s dodavateli včetně charakteristiky společnosti. Druhá část je zpracována v prostředí firmy 

působící v automobilovém průmyslu, v rámci které je provedená analýza vyhodnocením 

současného stavu při výběru a hodnocení dodavatelů. Na základě těchto výsledků je v třetí 

části diplomové práce navržena možnost na zlepšení kvality vztahů s dodavateli. V závěrečné 

části jsou shrnuty přínosy navrhované možnosti na zlepšení kvality vztahů s dodavateli. 

 

Klíčová slova: dodavatel, partnerství s dodavateli, hodnocení dodavatelů, odběratel - 

zákazník, kvalita, automobilový průmysl.  

 

Abstract 

This thesis titled analysis of the relationships with suppliers in automotive industry 

company discusses evaluation of  relationships with suppliers. Emphasis is placed on the 

selection and criteria when evaluating suppliers, following specified regulations and iso 

standards. The first part is dedicated to theoretical basis of the quality of relationships with 

suppliers, including company characteristics. The second part is elaborated in the enviroment 

of company operating in the automotive industry, under which the analysis is performed by 

evaluating the current state of the selection and evaluation of suppliers. Based on these 

results, the third part of the thesis proposes  option to improve the quality of relationships 

with suppliers. The final  part summarizes the benefits of the proposed option to improve the 

quality of relationships with suppliers.  

Key words: supplier, relationship with suppliers, supplier evaluation,  customer, quality, 

automotive industry. 
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Úvod 

V nynějším pokročilém období hospodářského rozvoje naší tržní ekonomiky takřka 

každá organizace vynakládá nemalé prostředky na nákup hmotných a informačních vstupů. 

V současnosti bychom jen stěží hledali organizaci, která nenakupuje. Z tohoto důvodu je 

nutné, aby organizace mezi sebou ve vztazích mezi odběrateli a dodavateli udržovali co 

nejlepší vztahy. Většina podniků si uvědomuje, že vzájemná spolupráce a partnerství jsou 

základním předpokladem dlouhodobé ziskovosti. Pokud má řetězec fungovat jako jeden 

proces, pak se musí vyznačovat otevřeností, důvěrou a ochotou sdílet informace, což jsou 

klíčové faktory úspěchu partnerského vztahu. Již dávno neplatí, že dodavatelé jsou vnímáni 

jako protivníci či soupeři, ale přechází se ke strategii a navazování tzv. „partnerství“ 

s dodavateli. Cílem partnerství s dodavateli je neustále zlepšování vztahů a posilování 

vzájemné důvěry, které nám následně napomohou k naprostému uspokojení potřeb 

a očekávání obou zúčastněných stran s co nejnižšími náklady! [9] 

 

Ústředním problémem nakupování je vyhledávání a vhodná volba dodavatele, neboť 

dodavatel a jím dodávané komponenty velmi výrazně rozhoduji o úspěšnosti podniku či 

odběratele na trhu. Z tohoto důvodu by se organizace měla při výběru dodavatele velmi 

podrobně zaměřit na schopnost dodavatele dodávat výrobky nejvyšší jakosti, dále na termíny 

plnění a cenu, protože chce-li organizace poskytovat kvalitní produkty a služby potřebuje 

k tomu kvalitní dodavatele. 

 

Problematika týkající se hodnocení a výběru dodavatele, samotný proces nakupováni 

a zejména kvalita partnerských vztahů s dodavateli jsou velmi výraznými a důležitými faktory 

pro každou organizaci. Sám Kotler definuje druhořadé vztahy s dodavateli a nedostatek 

pozornosti věnované těmto vztahům jako jeden z deseti smrtelných marketingových 

hříchů.[5] Z tohoto důvodu se i já jimi budu v této práci zabývat.  

 

V první kapitole se zaměřím na samotný proces nakupování, vztahy mezi dodavateli 

a odběrateli a představení společnosti. Pokusím se přiblížit teorii týkající se hodnocení 

dodavatelů, jejich výkonnosti a zmíním přehled požadavků norem pro systém managementu 

jakosti na procesy nakupování.  
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Druhou část tvoří analýza současného stavu vztahů s dodavateli, popis činnosti 

a postupu procesu nakupování, hodnocení dodavatelů včetně kritérií a přehled současných 

dodavatelů nadnárodní společnosti působící v automobilovém průmyslu. 

 

V třetí a zároveň větší části této práce jsou navrženy možnosti a doporučení pro 

hodnocení dodavatelů a zlepšení kvality vztahů s nimi. V této praktické části je vytvořen 

a popsán diagram nového procesu pro hodnocení dodavatelů a jsou zde popsána současná 

velmi obecná kritéria pro hodnocení dodavatelů s návrhem na jejich vylepšení a upřesnění 

s praktickou ukázkou aplikace nových kritérií. Další možností na zlepšení kvality vztahů 

s dodavateli je tvorba a popis nového návrhu na hodnocení výkonnosti dodavatelů ve formě 

vývojového diagramu.  V závěru je zhodnocen přínos této diplomové práce. 

 

Při psaní diplomové práce se hlavním zdrojem stalo studium odborné literatury, 

studium dokumentace interních materiálů společnosti z oblasti automobilového průmyslu 

a konzultace s vedoucím nákupu a oddělení kvality zmiňované společnosti. 

 

Cílem diplomové práce je zhodnocení výsledků analýzy současného stavu kvality 

vztahů s dodavateli a vytvoření návrhu možností na zlepšení kvality vztahů s dodavateli 

společnosti působící v automobilovém průmyslu.  
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1 Teoretická východiska kvality vztahů s dodavateli 

Proces nakupování je v klasickém pojetí definován jako systematické zabezpečování 

surovin, materiálů, služeb a informací tak, aby byly plněny všechny požadavky nakupujícího 

z hlediska množství, jakosti, termínů, struktury a místa dodání. 

 

Tato základní funkce nákupu je zajišťována efektivní realizací souboru na sebe 

navazujících činností, jejichž logický sled je znázorněn na níže uvedeném obrázku 

(viz Obr. 1)  

 

„I když v obrázku tyto činnosti vytvářejí uzavřený okruh, v praxi jde zejména z důvodu 

technického rozvoje a procesu neustálého zlepšování o spirálu nákupu, kdy jednu otočku 

můžeme chápat jako posun na novou úroveň zmiňovaných činností.”[13, s. 22] 

 

 

    

  

   

 

    

 

 

Obr. 1 Tradiční činnosti procesu nakupování [13, s. 22 ] 

 

Je však nutné konstatovat, že management partnerství s dodavateli samotný proces 

nakupování nevytlačuje na okraj zájmu, ale naopak jej obohacuje o nové přístupy i aktivity, 

které tak vytvářejí kvalitativně vyšší úroveň vztahů mezi dodavateli a odběrateli.  
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Primární odlišnosti procesů nakupování a managementu partnerství s dodavateli jsou 

uvedeny v následující tabulce (viz. Tab. 1). [13] 

Tab. 1 Odlišnosti procesů nakupování a managementu partnerství s dodavateli [13, s. 22] 

Hledisko Nakupování – tradiční pojetí Partnerství s dodavateli 

Báze vztahů mezi 

odběratelem a dodavatelem 
S vysokým podílem nedůvěry Vztahy vzájemné důvěry 

Dodavatel v roli Často protivníka Spolupracujícího partnera 

Doba trvání vztahů Často velmi krátká Relativně dlouhá 

Kritéria jakosti dodávek Shoda se specifikacemi 

Vhodnost k použití, odvozená 

od požadavků zákazníků 

a legislativy 

Metody zabezpečování 

jakosti dodávek 
Odvozené od ověřování shody 

Systémové přístupy založené 

na prevenci 

Komunikace s dodavateli 
Často formální, zaměřená na 

smlouvy a předpisy 

Systematická, založená na 

sdílení nejlepších praktik 

Báze dodavatelů Mnoho dodavatelů 
Redukovaný, ale pečlivě 

vybraný počet dodavatelů 

Strategie přístupu 

k dodavatelům 

Odvozená od řízení nápravnách 

opatření 

Odvozena od řízení proocesů 

a vztahů 

Hlavní rozhodovací 

kritérium odběratele 
Často pouze cena dodávek 

Úplné náklady zásobování 

(nákupu) 

Klíč k úspěšnosti nákupu Schopnost odběratele vyjednávat 
Schopnost partner vyhledávat 

příležitosti ke zlepšování 

Plány nákupu 
Tvořeny většinou s ohledem na 

potřeby odběratele 

Integrovány se záměry 

a plány konečných uživatelů 

Důraz na kvalitu Dodávek Vztahů 

 

Hlavním rozdílem je změna role dodavatele z jakéhosi nepřítele, někoho, kdo nemá 

jiný zájem než co nejrafinovaněji odběratele obelstít na dlouhodobě spolupracujícího partnera 

a propojení požadavků finálních uživatelů s požadavky na dodávky. Vhodná volba dodavatele 

je považována jako ústřední problém nákupního marketingu.  
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Neboť jak píše Lukoszová: „Dodavatel a jím dodávané komponenty rozhodují 

o úspěšnosti podniku – odběratele na trhu, a to ve třech základních oblastech: 

 kvalita výstupní produkce; 

 nákladovosti; 

 aspektu dodávek zákazníkovi (úrovně zákaznických služeb)” [7, s.33] 

 

1.1 Charakteristika společnosti 

Diplomová práce byla zpracována v nadnárodní společnosti „XY“ podnikající 

v automobilovém průmyslu. Z důvodu přání vedení této společnosti zejména ochrany dat před 

zneužitím ze strany konkurence nebude v této práci její název figurovat a budu dále užívat 

označení „XY“. 

 

Společnost „XY“ má pobočky na celém světě a je předním dodavatelem 

automobilových dílů se zaměřením na automobilový průmysl akustiky, vnitřního čalounění 

a měkkých ozdobných prvků. Mezi jeho klienty patří nejdůležitější automobilky celého světa. 

Pro zajištění spokojenosti zákazníků se řídí všechny dceřiné společnosti této nadnárodní 

společnosti příslušnými certifikáty podle patřičných norem v automobilovém průmyslu.  

 

Tato společnost provozuje 37 výrobních závodů a 5 rozvojových lokalit v 18 zemích. 

Zaměstnává 5000 lidí, kdy její tržby v roce 2008 dosáhly 584 miliónů eur a v roce 2009 

dosáhly tržby společnosti zhruba 478 miliónů eur. 

 

1.2 Supply chain management 

Pojem Supply chain management je velmi často v literatuře překládán jako 

integrovaný logistický řetězec, nebo také jako dodavatelský řetězec, jehož základem je 

uspokojení zákazníka za pomocí dodržení posloupnosti určitých kroků. Ty mohou zahrnovat 

výrobu, skladování, distribuci, nakládání s odpady.  Integrované logistické řetězce jsou 

nastaveny tak, že vedou od dodavatelů ke koncovým zákazníkům a určitým způsobem 

přidávají hodnotu. [2] 
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 “Krátkodobým cílem SCM je zvýšení produktivity, snížení zásob a průběžných dob 

výroby. Dlouhodobým cílem je zvýšit spokojenost zákazníků a tržní podíl, ale i zisk všech 

členů řetězce.” [6, s. 184] 

 

Během 90. let výrazně vzrostla četnost užívání pojmů jako je supply chain 

management (SCM), neboli řízení integrovaných logistických řetězců.  Samotný pojem 

supply chain management je znám již od 80., kdy začal vytlačovat pojmy jako distribuční 

logistika, logistický kanál a další. Momentálně je známo více než 13 definic SCM.  

 

Jedna z nich je, že SCM můžeme chápat jako určitou integraci podnikových procesů 

od konečného uživatele k prvnímu dodavateli, který poskytuje výrobky, služby a informace, 

jenž jsou přidanou hodnotou pro zákazníka. [15] 

 

V návaznosti na SCM uvedu základní pojmy spjaté s touto problematikou: 

Dodavatel – organizace nebo osoba, která poskytuje produkt. 

Odběratel – organizace nebo osoba, která přijímá produkt od dodavatele. 

Dodavatelský řetězec – integrovaný soubor činností nakupování, produkování a dodávání 

výrobků nebo služeb zákazníkům. Začíná u subdodavatelů našich dodavatelů a končí 

u zákazníků naši odběratelů. [16] 

 

1.3 Partnerství s dodavateli 

Pojmem partnerství s dodavateli lze označit takový pracovní vztah mezi odběratelem 

a dodavatelem, který je budován na bázi vzájemné důvěry a oběma partnerům přináší určitou 

hodnotu. V žádném případě jej nelze považovat za vzájemný boj, ale je nutné tento vztah 

důvěry rozvíjet. 
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Základní principy partnerství s dodavateli již v roce 1985 definoval 

Kaoru Ishikawa, který je považován za jednoho z guru v oblasti jakosti a to v jedné ze svých 

publikací o Total Quality Management a i když se na nich již podepsal čas, jsou často 

citovány i v současnosti: 

 odběratel i dodavatel by na sobě měli být nezávislí 

 odběratel i dodavatel jsou plně odpovědni za aplikaci procesů managementu jakosti  

 odběratel i dodavatel si musí vzájemně důvěřovat  

 na začátku spolupráce by měla být uzavřena dohoda s ohledem na jakost, cenu, 

množství a termíny dodávek 

 odběratel i dodavatel by si měli vzájemně vyměňovat informace s cílem zlepšovat 

jakost 

 oba by měli aktivně řídit své společné aktivity jako je objednávání, výroba, plánování, 

skladování atd. [1,13] 

 

Za předpokladu, že vztahy jsou založeny na vzájemné nedůvěře, tak se jako 

přímé důsledky mohou objevit níže uvedené negativní faktory: 

 ze strany odběratelů jsou dodavatelům diktovány podmínky a požadavky 

 při jakémkoliv selhání dodavatele je odběratelem vyhrožováno ukončením spolupráce 

 dodavatelé nejsou ve vztahu rovnocenným partnerem pro vyjednávání 

 dodavatelé se ze strachu ze ztráty zákazníka, se snaží nabídnout lepší ceny, to ale ve 

výsledku může vést ekonomickým potížím 

 

V opačném případě, kdy jsou vzájemné vztahy založeny na důvěře, a rozvoji 

partnerství může nastat:  

 odběratel nabídne dodavateli dlouhodobé a výhodné kontrakty 

 dodavatelé mohou vynakládat prostředky potřebné pro rozvoj znalostí zaměstnanců, 

zlepšování produktů a procesů, inovace 

 dodavatel bude schopen nabídnout výhodnější ceny, aniž by to ohrozilo jeho 

ekonomickou situaci [1, 13] 
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1.4  Hodnocení a výběr dodavatelů  

Hodnocení a výběr vhodných dodavatelů je nepřetržitý proces, který je v současnosti 

standardně vykonávaný ve všech typech organizací. Pro hodnocení a výběr vhodných 

dodavatelů, stejně tak i pro samotný proces nákupu, existuje velká řada nejrůznějších přístupů 

a kritérií. Každá z odběratelských organizací si však obvykle vytváří svá vlastní kritéria 

odpovídající jejich vlastním potřebám pro hodnocení a výběr dodavatelů.  

 

V Evropě je dominantním modelem tzv. podnikatelské úspěšnosti model typu EFQM 

Model Excelence, který je podrobně popsán v knize. [2 nebo 11]. Jednou z prvních 

organizací, která využívá EFQM modely excelence je firma Philips, která společně 

s organizace EFQM vydala soubor speciálních nástrojů na přezkoumání procesů nakupování, 

tak aby pomohli organizacím zlepšit jejich výkonnost.  

 

Tento soubor nástrojů se skládá z 11 elementů jako je např. Rozvoj strategie produktu, 

Partnerství s dodavateli, Zlepšování managementu kvality dodavatele, Podnikové a týmové 

strategie, Globalizace, Řízení lidských zdrojů, Insourcing-Outsorcing a další. 

 

Podle Mizuna by se odběratel při výběru dodavatelů měl zaměřit na to, zda  jsou 

schopni kladně odpovědět na otázky a zda jsou schopni splnit následující kritéria: 

 měli by rozumět strategii vedení vašeho podniku a měli by být ochotni s ním 

spolupracovat; 

 také by měli mít stabilní obchodní výsledky a dobrou pověst; 

 měli by být schopni zaručit důvěrnost a svědomitě plnit smluvní závazky. [8] 

 

Oproti tomu zase Hoyle ve své knize, která se věnuje oblasti automobilového 

průmyslu a vycházející z normy ISO/TS 16949, uvádí 7 etap hodnocení a výběru dodavatelů, 

které jsou uvedeny v následující tabulce (viz Tab. 2). [3] 
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Tab. 2 Etapy hodnocení a výběru dodavatelů [3, s. 457] 

Etapa Účel 

1. Předběžené hodnocení dodavatelů Výběr důvěryhodných dodavatelů 

2. Pre-kvalifikace dodavatelů Výběr schopných zájemců 

3. Kvalifikace dodavatelů Kvalifikace způsobilosti dodavatelů 

4. Požadování cenové nabídky Získání informací ohledně cen výrobků a služeb 

5. Výzva k učinění nabídky 
Zjištění apevné stanovení toho,co může dodavatel 

nabídnout 

6. Zhodnocení nabídek a cen Výběr dodavatele 

7. Vyjednávání kontraktu Sjednání podmínek smlouvy 

 

Avšak samotný proces hodnocení a výběru dodavatelů jak uvádí Nenadál, je nutno 

rozlišit na 2 etapy a těmi jsou: 

1. etapa: Hodnocení a výběr dodavatelů před uzavřením smlouvy 

2. etapa: Opakované hodnocení výkonnosti dodavatelů po uzavření smlouvy 

a navázání vzájemné spolupráce. 

 

Hodnocení a výběr dodavatelů před uzavřením smlouvy je možné rozlišit 3 základní 

fáze tohoto procesu: 

1. Předběžné hodnocení dodavatelů  

2. Hodnocení potenciální způsobilosti dodavatelů 

3. Hodnocení dodavatelů podle dalších kritérií [13] 

 

1.4.1 Předběžné hodnocení dodavatelů  

V této fázi hodnocení si organizace vybere z nejširšího spektra dodavatelů tzv. užší 

výběr, který se dále bude účastnit následujících fázi hodnocení. Jedná se zde o posuzování 

prvních vzorků dodávek, posuzování vyzrálosti systému managementu, analyzují se 

reference jiných odběratelů, nebo dochází ke kombinaci uvedených variant.  
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Posouzení prvních vzorků dodávek 

V praxi se poměrně často jedná o zhotovení vzorků budoucích dodávek se stanovením 

předběžných a základních požadavků, které jsou zaslány odběratelem potenciálnímu 

dodavateli. Ten si však sám musí pečlivě posoudit míru shody s jejich požadavky a brát 

v potaz i skutečnost, že se jedná pouze o pilotní vzorky, jenž mohou vznikat za specifických 

podmínek, které mohou být dosti vzdáleny od standardně používaných technologií pro 

normální produkci.  

 

Posouzení systému managementu a jeho vyzrálosti 

Není možné stanovit jasné a přesně definované měřitelné požadavky, jak hodnotit 

dodavatele posouzením vzorků dodávek. Toto posouzení lze využít pouze na dodávky mající 

charakter nakupovaných materiálů, polotovarů a výrobků. U finálních produktů a statků 

složitějšího charakteru je velká škála parametrů, které mohou ovlivnit jeho finální podobu, 

avšak měřitelné nejsou (např. ochota personálu, slušnost). V této situaci se s rostoucí mírou 

objektivní neurčitosti při definování požadavků stává nezbytností princip a management 

partnerství dodavateli, jehož součástí je komunikace, systematické zlepšování a společné 

plánování.  V tomto případě je užívána jistá forma sebehodnocení dodavatelských organizací, 

kdy je potenciálním dodavatelům zaslán dotazník, na který je dodavatel povinen objektivně 

reagovat. Mezi hodnocené oblasti patří servis, náklady a ceny, jakost, spolehlivost, dodávání 

a další různé odvětvové standardy požadované odběratelem. Dotazník by měl být komplexní 

a týkat se těch oblastí, které jsou pro daného dodavatele stěžejní. [13] 

 

Analýza referencí jiných odběratelů  

Odběratel má samozřejmě právo si před samotnou spolupráci zjistit o dodavateli 

doplňující informace ze všech dostupných zdrojů, ať se jedná o informace 

z benchmarkingových databází, z www – stránek, nebo ze zkušenosti jiných odběratelů. Zjistí 

– li odběratel určité neshody v porovnání se svými požadavky, měl by se poohlédnout po 

jiném dodavateli. Jsou však situace, kdy jiný vhodný dodavatel k dispozici prostě není (např. 

v případě monopolu) a potom odběrateli nezbývá nic jiného, než prostřednictvím technické 

pomocí tyto problémy s dosahování shody u dodavatele vyřešit. [13] 
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1.4.2 Hodnocení potenciální způsobilosti dodavatelů  

V této fázi se u rozsáhlého spektra potenciálních dodavatelů, kteří prošli předběžným 

výběrem, vybere užší výběr, u nějž se hodnotí budoucí a dlouhodobá způsobilost 

dodavatelů plnit požadavky odběratele. Prioritou systémového přístupu v oblasti nakupování 

a rozvoje vztahů s dodavateli se stalo především auditovaní systémů managementu, nebo 

analýza potenciálu dodavatele (SPA) přímo u potenciálního dodavatele.  

 

Audit  

Hlavním kritériem jsou požadavky stanovené na odběratele a také požadavky na 

dodržování obecně respektovaných norem. Více se auditu věnuje norma ČSN EN ISO 19011 

(Směrnice pro auditovaný systém managementu jakosti, a nebo systému environmentálního 

managementu), která podobné audity označuje jako audity druhou stranou. Ty mají smysl 

především v rozvíjení partnerských vztahů, a nikoli zjišťování slabých stránek. Závěrem 

z auditu je oficiální zpráva o průběhu a výsledcích auditu, která je následně doručena 

dodavateli i zaměstnancům auditu, kteří mají pravomoc rozhodnout o schválení hodnoceného 

dodavatele a zařadí jej do seznamu dodavatelů, nebo mu oznámí, že nesplnil požadavky. 

 

Metodika zachycená v manuálu VDA 6. 1. pro plánování, realizace a vyhodnocení 

auditu systému managementu u potenciálních dodavatelů, která je aplikována u dodavatelů 

pro německé automobilky a je respektována i České republice, rozlišuje AUDIT SYSTÉMU 

MANAGEMENTU jakosti na dvě části: 

1) Vedení podniku – orientuje se na strategické procesy systému managementu jakosti 

(personál, bezpečnost výrobku) 

2) Produkt a proces – orientuje se na procesy operativního řízení jakosti (řízení 

neshodného výrobku, ověřování shody) 

 

Suplier potential analysis (spa) – analýza potenciálu dodavatelů  

Tato metodika je pozoruhodná tím, že vychází z pojetí modelů excelence a využívám 

principu sebehodnocení. Analýza potenciálu hodnocení dodavatelů je produktem České 

asociace nákupu a logistiky.  
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Samotné hodnocení se provádí ve 3 fázích a ve 3 oblastech: 

a) hnací síly předpokladů, které se zaměřují na strategické oblasti managementu 

b) systém, ve kterém se posuzují měřítka výkonnosti hlavních a podpůrných procesů 

c) výsledky [13] 

 

Do výběrového řízení postupují jen ti, jenž v rámci sebehodnocení a následného 

verifikačního potenciálu dodavatele realizovaného třetí stranou (osoby pověřené ČANL) 

dosáhli nejlepšího výsledku.[13] 

 

1.4.3 Další kritéria hodnocení potenciálních dodavatelů  

Jednotliví odběratelé si dle vlastních požadavků a potřeb sami volí kritéria hodnocení 

potencionálních dodavatelů, odpovídající jejich oboru působení, ekonomické situaci a dalším 

parametrům pro ně důležitými. 

V praxi hojně využívanými jsou například: 

 dodací podmínky 

 nabízená cena dodávky 

 nabízené platební podmínky 

 vzdálenost dodavatele 

 pružnost reakce dodavatele na podněty odběratelů 

 environmentální uvědomělost a přístupy k ochraně přírodních zdrojů 

 úroveň vztahů a vzájemné komunikace apod. [13] 

 

Velmi často je jako hlavní kritérium považována nejnižší cena dodávky, to je ovšem 

velmi zrádné, neboť nízká cena dodávky může být spojena s podstatně vyššími dodatečnými 

náklady. Tuto skutečnost v sobě zohledňují úplné náklady nákupu, které představují celkové 

výdaje dodavatele vztahující se k dodávce. Jejich výpočet provedeme součtem nabízené ceny 

dodávky a dodatečných výdajů odběratele vztahujících se ke konkrétní dodávce, čímž 

mohou být např. výdaje na dopravu, manipulaci a skladování, náklady na zkoušení 

referenčních vzorků, které nebude hradit dodavatel.  
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Pro hodnocení výběru dodavatelů v případě, kdy odběratel pro hodnocení využije více 

než jedno kritérium, musí vynést hodnotící výrok až po zvážení všech těchto kritérií.  

 

 Toto hodnocení nám umožňuje řešit matematické modely vícekriteriálního 

rozhodování, které je v praxi často obtížně aplikovatelné. 

 

Patří zde zejména vícekriteriální analýza, ve které toto ohodnocení můžeme dělit do 

dvou základních forem – ohodnocení ordinální nebo kardinální. Jejím cílem je najít 

kompromisní variantu, která nejlépe vyhovuje požadavkům jednotlivých kritérií. 

Účelem modelových výpočtů je buď nalezení „nejlepší“ varianty podle všech uvažovaných 

hledisek a vyloučení neefektivní varianty, nebo stanovení preferenčního pořadí z hlediska 

celého souboru kritérií, kde první varianta v tomto pořadí je kompromisní. Celkové hodnocení 

variant závisí v první řadě na důležitosti jednotlivých kritérií a jednak na hodnocení variant.  

 

Důležité při řešení těchto úloh jsou právě typy informací o důležitosti jednotlivých 

kritérií a o hodnocení variant podle každého kritéria. Informace můžeme mít následující: 

 žádná informace – neexistuje preferenční informace, tato situace je přípustná pouze 

pro preference kritérií mezi sebou 

 nominální informace – i toto je informace přípustná pouze pro preference kritérií 

mezi sebou, je vyjádřená pomocí nejhorších možných hodnot, při nichž můře být 

varianta akceptována a rozděluje varianty podle příslušného kritéria na akceptovatelné 

a neakceptovatelné 

 ordinální informace – tato informace vyjadřuje uspořádání kritérií podle důležitosti, 

nebo podle toho, jak jsou hodnoceny kritériem 

 kardinální informace – tato informace má kvantitativní charakter, v případě 

preference kritérií se jedná o váhy. Řada metod vícekriteriálního hodnocení variant 

vyžaduje kardinální informaci, proto mají velký význam metody umožňující 

kvantifikovat ordinální informaci. [13] 

 



 

14 

 

V praxi jsou pro rozhodování o volbě dodavatelů často využívány jednoduché nástroje 

a to zejména: portfolio, glyf a index způsobilosti dodavatele s rozlišením závažnosti kritérií. 

 

Portfolio analýza je metoda popisující výkonnost jednotlivých dodavatelů. V tabulce 

se stanoví pro jednotlivá kritéria hodnotící stupně. Do tabulky se vyznačí vstupní hodnoty 

s vyznačením relativní hranice výkonnosti i v rámci stupňů, po jejichž spojení vzniknou 

výkonnostní křivky jednotlivých potencionálních dodavatelů. Nejvhodnější je ten, jehož 

křivka výkonnosti je posunuta co nejvíce vpravo, což odpovídá i součtu bodů, kterých 

jednotliví dodavatelé dosáhli.  

 

Glyf nebo radarový obrazec, či také plošný diagram je graf s několika osami, 

sloužící pro grafické porovnání několika vícerozměrných proměnných. Slouží pro tři a více 

prvků. Osy jsou umístěny paprskovitě a jejich počet je roven počtu hodnotících kritérií. Osy 

musí být ocejchovány tak, aby větší vzdálenost od osového kříže znázorňovala vyšší 

výkonnost dodavatele. Poté se u jednotlivých dodavatelů vynesou na osy hodnoty 

jednotlivých kritérií a spojí se čarami.  

Tím vznikne obrazec, jehož plocha je indikátorem výkonnosti daného dodavatele.  

  



 

15 

 

Čím je plocha větší, tím je i vyšší výkonnost potencionálního dodavatele (viz Obr. 2)  

Obr. 2 Glyf – příklad využití při výběru dodavatelů podle šesti kritérií [13, s. 108 ] 
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Index způsobilosti dodavatelů (IZD) byl sestaven tak, aby umožnil rozlišit 

i závažnost jednotlivých kritérií z pohledu konkrétního odběratele a je definován vztahem 

následujícího vzorce: 

 

(1) [13, s. 108] 

 

kde n – počet hodnotících kritérií 

wi  – váha i-tého kritéria, za předpokladu, že platí: 

 

     (2)  [13, s. 109] 

 

 

HKi – hodnocení i-tého kritéria za předpokladu, že platí:   

 

Hki = f (HKir, Hkiopt)          (3)    [13, s. 109] 

 

HKi r – reálná hodnota daného kritéria 

HKi opt – optimum stanovené pro kritérium i. [13, s. 108 – 109] 

 

V praxi je výpočet HK, vždy poměrem reálné a optimální hodnoty daného kritéria 

s dodržením pravidla, že jestliže optimum j vyjádřeno nominální hodnotou, je v tomto poměru 

vždy v čitateli, jestliže je optimum vyjádřeno maximální hodnotou, je umístěno ve 

jmenovateli. Pro stanovení vah jednotlivých kritérií může být použita tzv. Fullerova metoda 

párového porovnání.  

 

1.4.4 Opakované hodnocení výkonnosti dodavatelů 

Při posuzování výkonnosti svých dodavatelů se odběratelé soustředí zejména na tři 

základní prvky, kterými jsou: jakost dodávek, termíny dodávek a náklady spojené 

s dodávkami (viz Obr. 3) [13] 
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Obr. 3 Základní prvky hodnocení výkonnosti dodavatelů [13, s. 189] 

 

Tyto tři základní prvky hodnocení výkonnosti dodavatelů odběratelé maximálně 

využívají při opakovaném hodnocení, svého dodavatele, neboť na základě těchto výsledků 

hodnocení výkonnosti dodavatele se mohou rozhodnout pro navázání spolupráce, partnerství, 

uzavření nového kontraktu anebo podepsání smlouvy. Nejdůležitějším prvkem hodnocení, 

zejména v automobilovém průmyslu je jakost dodávek (dodávaných materiálů) a výrobků, 

které musí splňovat určité požadavky a to zejména bezpečnostní normy. Kvalita dodávek by 

měla být řádně a pravidelně zaznamenávána a sleduje se zejména absolutní nebo relativní 

objem neshod v počtu odmítnutých dodávek, nedodržení stanovených podmínek při 

technologii výroby, nebo předepsaných výrobních materiálů.  

 

Dalším prvkem, který hraje významnou roli při hodnocení výkonnosti dodávek 

a výběru vhodného dodavatele, je dodržování termínů dodávek. Zvláště v automobilovém 

průmyslu se jedná o zásobování JUST in TIME, kdy jednotlivé výrobní operace na sebe 

navazují a včasnost dodávek hraje důležitou roli. Při nesprávném zorganizování může dojít 

v nejhorším případě při selhání ze strany dodavatele až k zastavení samotné výroby. Pro 



 

18 

 

organizaci je důležité, aby vázanost kapitálu v zásobách byla co nejmenší a nezatěžovala její 

ekonomickou situaci v podobě nadbytečných zásob. Posledním prvkem při opakovaném 

hodnocení výkonnosti dodavatele jsou náklady spojené s dodávkami tzv. celkové náklady 

nákupu. 

 

Ke snížení nákladů v dodavatelském řetězci a vztazích s dodavateli Juran navrhuje 

použití tzv. Scorecard, ve které uvádí téměř univerzální kritéria a těmi jsou opět kvalita a její 

historie, celkové náklady a včasnost dodávek. [4] 

 

V současnosti je mnoho různých druhů metod a výpočtů při posuzování a hodnocení 

výkonnosti dodavatelů. Jednou z nich je použití statistických výpočtů jako je např. zónový 

regulační diagram, nebo využití dalšího klasického nástroje managementu Paretova diagramu, 

či nové nástroje managementu jakosti, mezi které patří různé formy analýzy údajů v matici. 

Např. Minkowského metriku či grafické nástroje, kterými jsou poziční mapa, hvězdicový 

diagram a další. [13,1] 

 

1.5 Přehled norem pro systémy managementu jakosti na procesy 

nakupování 

V této kapitole bych chtěla popsat význam norem řady ISO 9000, ISO 9001, ISO 

9004, ISO 14001 a ISO 16949. Tyto normy mají stěžejní význam v celosvětovém měřítku 

v oblasti řízení managementu a jakosti v automobilovém průmyslu. Vzájemně prospěšné 

vztahy mezi dodavateli paří také mezi osm zásad managementu kvality, které jsou definovány 

v normě ČSN EN ISO 9000:2006, v níž je uvedeno, že: „Organizace a její dodavatelé jsou 

vzájemně závislí a jejich vzájemně prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet 

hodnotu.“ [17, s. 8-9]. „Jak EU, tak i další organizace jednotlivých zemí stále častěji 

zakotvují požadavek prokazování funkčního systému managementu jakosti dle příslušných 

směrnic a nařízení, čímž se tyto požadavky stávají pro všechny zúčastněné závaznými. 

“ [12, s. 130] 
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1.5.1 Požadavky normy ISO 9000 

V roce 1987 byl schválen soubor norem řady 9000 pro organizace různých typů 

a velikostí při uplatňování a provozování efektivních systém managementu jakosti. Typickým 

prvkem těchto norem je orientace na zákazníka, procesy a jejich zlepšování. Ve svém obsahu 

koncentrují a zobecňuji nejlepší praktiky, které mají vliv a svůj původ v zabezpečování 

jakosti.  

 Normy ISO řady 9000 mají univerzální charakter, tzn., že nezávisí na povaze 

produktů, ani na povaze charakteru procesů, jsou tedy aplikovatelné jak v podnicích 

poskytující služby, tak ve výrobních organizacích 

 Normy ISO řady 9000 nejsou závazné, ale pouze doporučující 

 Normy ISO řady 9000 jsou pouze souborem minimálních požadavků, které mají být 

ve firmách dodržovány 

 Zkušenosti, ale ukazují, že ani striktní uplatňování požadavků norem ISO nedokáže 

plně garantovat základní cíl managementu jakosti, čím je plnou spokojenost zákazníků 

a dobré ekonomické výsledky [10] 

 

1.5.2  Požadavky normy ISO 9001 

Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti pro případ, 

že organizace musí prokázat svoji schopnost poskytovat produkty, které splňují požadavky 

zákazníka a aplikovatelné požadavky předpisů, a že má v úmyslu zvýšit spokojenost 

zákazníků. Požadavky na tyto normy jsou uvedeny níže jako součást normy ISO/TS 16949, 

která je dále rozšiřuje.[18] 

 

1.5.3 Požadavky normy ISO 9004 

V této normě ISO 9004 s oblastí nakupování souvisí dodavatelé, jimž je věnována 

kapitola 6.4 Partneři a dodavatelé, jejíž obecné znění je:  

Partnery mohou být dodavatelé výrobků, poskytovatelé služeb, technologické 

a finanční instituce, vládní a nevládní organizace a další zainteresované strany. Partneři 
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mohou poskytovat jakýkoli zdroj, a to podle toho, jak je odsouhlaseno a stanoveno v době 

o partnerství. 

Organizace a její partneři jsou nezávislé subjekty a vzájemně prospěšné vztahy zvyšují 

jejich schopnost vytvářet hodnotu. Organizace by měla o partnerství uvažovat jako 

o specifické formě vztahu s dodavateli v případě, že jsou dodavatelé schopni investovat do 

činností organizace a sdílet její zisk nebo ztrátu. 

Při budování partnerství by měla organizace brát v úvahu následující záležitosti: 

 vhodné poskytování informací partnerům tak, aby byly maximalizovány jejich 

příspěvky, 

 podporování partnerů ve smyslu poskytování zdrojů (jako jsou informace, znalosti, 

odborné posouzení, technologie, procesy a sdílený výcvik), 

 sdílení zisků a ztrát s partnery a  

 zvyšování výkonnosti partnerů. 

 

6.4.2 Výběr, hodnocení a zvyšování způsobilosti dodavatelů a partnerů 

Organizace by měla vytvořit a udržovat proces identifikace, výběru a hodnocení 

svých dodavatelů a partnerů tak, aby docházelo k neustálému zlepšování jejich způsobilosti 

a bylo zajištěno, že jimi poskytované produkty a další zdroje splňují potřeby a očekávání 

organizace.  

Při výběru a hodnocení dodavatelů a partnerů by organizace měla brát v úvahu 

následující záležitosti: 

 jejich přínos k činnostem organizace a jejich schopnost vytvářet hodnotu pro 

organizaci a jejich zainteresované strany, 

 potenciál pro neustálé zlepšování jejich způsobilosti, 

 zvyšování vlastní způsobilosti, kterého lze dosáhnout prostřednictvím spolupráce 

s dodavateli a partnery, 

 rizika vyplývající ze vztahů s dodavateli a partnery. 

Organizace by se měla spolu s dodavateli a partnery snažit neustále zlepšovat kvalitu, 

cenu a dodávání produktů, které poskytují dodavatelé a partneři. Dále by se měla snažit 
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neustále zvyšovat efektivnost svých systémů managementu, a to na základě pravidelného 

hodnocení a poskytování zpětné vazby ohledně jejich výkonnosti. 

Organizace by se měla neustále přezkoumávat a posilovat své vztahy s dodavateli 

a partnery, a to s ohledem na rovnováhu mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli. [19] 

 

1.5.4 Požadavky normy ISO 14001 

Tato norma v aktuálním znění ČSN EN ISO 14001 pro oblast systémů 

environmentálního managementu nedefinuje žádné přímé požadavky na nákup ani 

dodavatele. Zmiňuje však dodavatele v článku 4.4.6 Řízení provozu, kde se píše, že 

organizace musí určit a plánovat veškeré operace a činnosti související s určenými 

významnými environmentálními aspekty v souladu environmentální politikou a cíli tak aby 

byl prováděny za přesně stanovených podmínek.  

 

Dále doporučuje v příloze A3 Plánování kapitoly A 3.1 Environmentální aspekty, 

že organizace má věnovat pozornost aspektům spojeným s činnostmi výroby, mezi které patří 

i environmentální výkonnost a praxe smluvních partnerů a dodavatelů.[20] 

 

1.5.5 Požadavky normy ISO 16949 

Kapitoly této normy ČSN P ISO/TS 16949 – Systémy managementu kvality – Zvláštní 

požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťující sériovou výrobu a výrobu 

náhradních dílů v automobilovém průmyslu, které souvisejí s oblastí nakupování a uvádí 

v kapitole 7.4. Nákup: 

7.4.1 Proces nákupu 

ISO 9001:2008 Systémy managementu kvality – Požadavky 

Organizace musí zajistit, aby nakupovaný produkt vyhovoval specifikovaným 

požadavkům na nákup. Typ a rozsah nástrojů řízení, aplikovaných na dodavatele a na 

nakupovaný produkt, musí být závislý na vlivu nakupovaného produktu na následnou 

realizaci produktu, nebo konečný produkt. 
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Organizace musí hodnotit a vybírat dodavatele podle jejich schopnosti dodávat 

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

hodnocení a opakované hodnocení. Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o výsledcích 

hodnocení a o všech nezbytných opatřeních vyplývajících z hodnocení. 

7.4.1.1 Shoda se zákony a předpisy 

Všechny nakupované výrobky nebo materiály použité v produktu musí splňovat 

aplikované požadavky zákonů a předpisů. 

7.4.1.2 Rozvoj systémů managementu kvality dodavatele 

Organizace musí rozvíjet systém managementu kvality dodavatele s cílem dosáhnout 

u dodavatele shody s touto technickou specifikací. Prvním krokem při dosahování tohoto cíle 

je shoda s ISO 9001:2008. 

7.4.1.3 Zdroje schválené zákazníkem 

Pokud je stanoveno ve smlouvě (např. technickým výkresem zákazníka, specifikací), 

musí organizace nakupovat výrobky, materiály nebo služby ze schválených zdrojů. 

Použití zdrojů určených zákazníkem, včetně dodavatelů nástrojů, měřidel, nezbavuje 

organizaci odpovědnosti za zajištění kvality nakupovaných produktů. 

7.4.2 Informace pro nákup  

ISO 9001:2008 Systémy managementu kvality – Požadavky 

Informace pro nákup musí popisovat produkt, který má být nakoupen a podle 

okolností zahrnovat 

a) Požadavky na schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení, 

b) Požadavků na kvalifikaci pracovníků a  

c) Požadavky na systém managementu kvality. 

7.4.3 Ověřování nakupovaného produktu  

ISO 9001:2008 Systémy managementu kvality – Požadavky 

Organizace musí stanovovat a uplatňovat inspekční nebo jiné činnosti nezbytné pro 

zajištění toho, že nakupovaný produkt splňuje specifikované požadavky nákupu. 
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V případě, že organizace nebo její zákazník zamýšlí provést ověřování v prostorách 

dodavatele, musí organizace v informacích pro nákup uvést zamýšlený průběh ověřování 

a způsob uvolnění produktu. 

7.4.3.1 Shoda nakupovaného produktu s požadavky 

Organizace musí mít proces pro prokázání kvality nakupovaného produktu, přičemž se 

využije jedna nebo několik následujících metod: 

 přijetí a vyhodnocení statistických dat organizací 

 vstupní kontrola a nebo zkoušení, jako např. výběry na základě dosahované úrovně 

 posuzování nebo audity výrobních míst dodavatele prováděné druhou nebo třetí 

stranou, ale pouze ve spojení se záznamy o přijatelné shodě s požadavky na daný 

produkt 

 hodnocení dílu určenou laboratoří 

 jiná metoda schválená zákazníkem 

7.4.3.2 Monitorování dodavatelů 

Výkon monitorování pomocí těchto ukazatelů: 

 shoda s požadavky na daný produkt 

 poruchy u zákazníka, včetně produktů vrácených z fáze užití 

 dodržování časového plánu dodávek (včetně případů vícenákladů na přepravu) 

 oznámení zákazníka o zvláštním stavu, týkající se problémů kvality nebo 

dodávky.[21] 
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2 Analýza současného stavu vztahů s dodavateli v podmínkách 

konkrétní firmy 

V současné době je ve společnosti „XY“ problematika nakupování zařazená a popsaná 

v organizační směrnici číslo 2011/324-2, která mi byla poskytnuta k nahlédnutí 

a prostudování. Jelikož se jedná o interní materiály společnosti s citlivými daty, neuvádím ani 

zde název společnosti na přání vedení a z důvodu zachování její anonymity. 

 

V celé této kapitole číslo dvě vycházím z výše uvedené směrnice a dalších interních 

materiálů.  

 

2.1 Činnost nákupu 

Veškerá nákupní činnost je ve společnosti prováděná prostřednictvím oddělení 

nákupu. Toto středisko zajišťuje jak nákup surovin a výrobního materiálu, tak i nákup údržby 

a náhradních dílů do hodnoty 150 000Kč. Veškerý nákup surovin je řešen taktéž v souladu 

s cenou a zajištěním jeho dopravy.  

 

Ke komoditám, které společnost nakupuje, patří energie, vstupní suroviny, výrobní 

materiál, nevýrobní materiál, nákup pracovních výpomocí, služby, investice a samozřejmě 

i údržba. 

Do těchto kategorií spadají: 

 Energie - jakékoliv energie jako je elektřina, plyn, voda, nebo např. technické plyny, 

které se využívají při výrobě.  

 Vstupní suroviny – jsou to suroviny, které se používají v procesu výroby. Jsou to 

veškeré kovy nebo plasty, či obdobné materiály.  

 Výrobní materiál – pod tímto se skrývají dodávky a výroba nářadí, olejů či provozních 

kapalin, nebo obalový materiál.  
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 Nevýrobní materiál – zde patří veškerý materiál, který se používá mimo výrobu. Jsou 

to např. kancelářské potřeby, počítačové vybavení, software, výdaje spojené se 

služebními cestami či s občerstvením.  

 Nákup pracovních výpomocí – jedná se o výdaje spojené s brigádníky a jejich 

výpomocí na provoze.  

 Služby – zde patří nakupované komodity, jako je doprava, zásilkové služby, pronájmy 

nemovitostí, či jiných zařízení, poplatky spojené s certifikací společnosti, propagace, 

výdaje spojené s provozem sítí a správou webu, právní služby či jiné konzultace, 

služby telekomunikační, nebo náklady spojené s likvidací odpadů.  

 Investice – investice do dlouhodobého majetku.  

 Údržba – zde spadají náhradní díly, ač už jde o jejich dodávku či výrobu, revizi 

vyřazených zařízení nebo náležitosti spojené se stavebními pracemi, zámečnických 

prací, instalatérských prací nebo podobných.  

 

Součástí směrnice vztahující se k procesu nakupování jsou podmínky, které se vztahují 

k rámcovým smlouvám. Tyto rámcové smlouvy se uzavírají se všemi dodavateli, s výjimkou 

dodavatelů v kategorii investice. Je samozřejmostí, že uzavření rámcové smlouvy předchází 

výběrové řízení. Do této oblasti spadá i tvorba dlouhodobých smluv, které jsou ovšem 

uzavírány většinou maximálně na období jednoho až dvou let. [22] 

 

Rámcové smlouvy jsou uzavírány pro dodávky, které přesáhly hodnotu 1 miliónu Kč 

na jednoho dodavatele. Tuto skutečnost ověřuje oddělení u všech dodavatelů ve třetím 

čtvrtletí daného roku, a pokud byla tato částka převýšena, uzavírají se s těmito dodavateli 

rámcové smlouvy. Je samozřejmostí, že z této skutečnosti bývá pořízen zápis.  

 

Výběrové řízení, které se vztahuje na rámcové smlouvy, resp. na dodávku zboží či 

služby je zaznamenáno ve speciální kartě. Výběr probíhá z minimálního počtu pěti 

potencionálních dodavatelů. Výjimka je stanovena pouze na zboží či služby, kde je počet 

dodavatelů menší než pět. Výsledek tohoto výběrového šetření nemusí být pouze jeden 

dodavatel, ale pokud jsou schopni tuto službu či zboží v požadovaném rozsahu nabídnout 

i jiní dodavatelé, může jich být i více.  
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V níže uvedené tabulce (viz Tab. 3) jsou uvedeny jednotlivé komodity, které nákupní 

oddělení nakupuje, s tím že ve druhém sloupci je identifikován útvar nebo útvary, které 

vstupují do výběrového řízení. V posledním sloupci jsou uvedena kritéria pro výběr 

dodavatele, u jednotlivých komodit či služby.  

 

Tab. 3 Kritéria pro výběr dodavatele u jednotlivých komodit [vlastní tvorba] 

Komodita či služba 
Kdo provádí výběrové 

řízení 

Kritéria pro výběr 

dodavatele 

Energie Útvar nákupu Cena 

Vstupní suroviny 
Vedoucí technického oddělení; 

Útvar nákupu 

Cena 

Kvalita 

Termín 

Výrobní materiál 
Vedoucí technického oddělení; 

Útvar nákupu 

Cena 

Kvalita 

Nevýrobní materiál Útvar nákupu 
Cena 

Kvalita 

Nákup pracovních výpomocí 
Útvar nákupu; 

Personální oddělení 

Cena 

Kvalita 

Služby Útvar nákupu 
Cena 

Kvalita 

Investice Útvar nákupu 
Cena 

Kvalita 

Údržba Útvar nákupu 
Cena 

Kvalita 

 

2.2 Popis procesu nakupování  

Požadavek na oddělení nákupu vzniká ve chvíli, kdy je naveden do informačního 

systému a je odeslán na příslušné oddělení. Tento požadavek musí být podán i v tištěné 

podobě a musí být podepsán zodpovědnou osobou.  Požadavek na nákup musí popisovat 

jasný popis zboží a musí být popsán na základě těchto bodů: 

 zboží či výrobek, pokud k němu existuje specifikace, je popsán na základě této 

specifikace (např. normou); 

 druh zboží či služby, jeho rozměr, fyzikální či chemické vlastnosti, forma balení; 
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 název výrobku či služby a jiné, k výrobku určené identifikační údaje (např. požadavky 

na kontrolu, výkresové podklady, požadavky na dokumentaci…); 

 termín a podmínky dodání; 

 požadované množství výrobků; 

 identifikace žadatele a jeho signatura 

 

V požadavku, který je prověřen určeným pracovníkem oddělení nákupu, je kladen 

důraz především na kompletnost a přesnou definici celého požadavku. Pokud požadavek 

nesplňuje některý z bodů uvedených výše, pak je vrácen zpět žadateli. Tento může požadavek 

přepracovat a opakovaně odeslat. Splňuje-li požadavek veškeré nutné náležitosti, pak je 

nejpozději do dvou dnů, ode dne zadání požadavku zahájeno výběrového řízení.  

 

S vybraným dodavatelem je pak uzavřena obchodní smlouva, která je podepsána 

oprávněnou osobou. Ve smlouvě jsou obsaženy veškeré náležitosti, jako je číslo smlouvy, 

požadovaný termín dodání, cena, či splatnost faktur. [23] 

 

2.3 Hodnocení dodavatelů 

Proces hodnocení dodavatelů probíhá ve firmě vždy jednou ročně. Pokud je ovšem 

s dodavateli problém a tyto problémy se opakují (např. opožděné dodávky), může dojít 

i k častějšímu hodnocení dodavatelů. V tomto případě může být provedeno i nové či 

opakované hodnocení dodavatele. 

 

Návod jak toto hodnocení dodavatelů provádět, je uvedeno ve směrnici, která se týká 

nakupování. 

 

První možnou fází je tzv. dohled nad dodavatelem. Cílem této fáze je zajistit 

u dodavatele co nejvyšší možnou spolehlivost především v zabezpečování dodávek, jejich 

potřebné kvalitě a plnění i všech termínů dodávek.  
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Ochranou společnosti v této fázi jsou jednak smlouvy o smlouvě budoucí, kde jsou 

jasně definovány podmínky, od kterých se nesmí dodavatelé odchýlit, taktéž i smlouvy 

rámcové. Součástí těchto smluv jsou i sankce za nesplnění jakosti a termínů dodávek.  

 

Mezi možné další způsoby, jak lze dohled uplatňovat, jsou ve směrnici stanoveny: 

1) vstupní kontroly materiálu; 

2) písemné upozornění dodavatele s cílem stanovit nápravná opatření; 

3) provedení operativního auditu u dodavatele; 

4) případně ukončení obchodní spolupráce s dodavatelem. [22] 

 

Všechny tyto čtyři body mohou být hodnoceny, jak z pohledu kvality dodávky, tak 

z pohledu plnění a dodržování termínů.  

 

Veškeré informace k danému dodavateli jsou vedeny na kartě dodavatele, které jsou 

uchovány v informačním systému společnosti.  

 

2.3.1 Audit u dodavatele 

Konkrétní plány auditu u externích dodavatelů jsou zpracovávány na oddělení 

managementu jakosti ve spolupráci s oddělením nákupu.  Plány auditů jsou zpracovány vždy 

na jeden kalendářní rok dopředu. Tento plán schvaluje oddělení managamentu jakosti. Tyto 

audity spadají mezi tzv. audity plánované.  

 

Pokud ovšem nastane v průběhu roku problém s jakýmkoliv dodavatelem, mohou být 

prováděny i audity operativní. K těmto auditům většinou dojde, pokud je u dodavatele 

pozorován pokles kvality jednotlivých dodávek. Zde vždy záleží na konkrétní dohodě 

s konkrétním dodavatelem.  
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2.3.2 Kritéria pro hodnocení dodavatelů 

Součástí této směrnice číslo 2011/324-2 jsou i kritéria pro hodnocení dodavatelů 

materiálů a služeb. Tyto kritéria jsou ovšem definována velmi stroze.  

Kritéria pro hodnocení dodavatelů 

 Úroveň systému managementu kvality 

 Kvalita výrobku nebo materiálu 

 Ceny výrobku 

 Termín dodání 

 Důvěryhodnost dodavatele 

 Platební podmínky 

 Jiná specifika a hlediska [22]  

 

Každé toto kritérium může nabývat hodnoty od 0 do 5. Vyhodnocení dodavatelů je dle 

směrnice prováděno na základě těchto kritérií a může dosáhnout maximálního vyhodnocení 

35 bodů. Toto hodnocení je přiloženo ke kartě dodavatele a současně je s ním dodavatel 

seznámen.  

Pro dodavatele jsou vytvořeny tyto podskupiny dodavatelů: 

A. bodové hodnocení odpovídá min. 25 bodům 

B. bodové hodnocení odpovídá 25 – 15 bodům 

C. bodové hodnocení odpovídá pod 15 bodů 

 

Pokud dodavatel spadne do skupiny dodavatelů C, pak je tento dodavatel prohlášen za 

nepřípustného. [22] 

 

2.4 Přehled současných dodavatelů 

V této podkapitole popíšu přehled současných dodavatelů z pohledu objemů 

finančních prostředků za období roku 2012 a také z pohledu počtu dodávek u jednotlivých 

dodavatelů za období roku 2012. Ve společnosti je 15 dodavatelů, které jsem zpracovala 

pomocí Paretova pravidla 80/20 a jsou zaznamenáni v níže uvedeném grafu (viz Obr. 4) 
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Obr. 4 Přehled současných dodavatelů dle objemů finančních prostředků a počtu 

dodávek za rok 2012 [vlastní tvorba na základě zdroje 24] 

 

Nejdříve jsem zhodnotila dodavatele dle objemů finančních prostředků, které daný 

dodavatel se společností uskutečnil. Vzhledem k citlivosti těchto údajů pracuji s pojmy 

dodavatel 1-15 a namísto celkového objemu finančních prostředků v Kč, jsem použila 

procentuální vyjádření podílu na dodávkách. K vyhodnocení jsem využila Paretova pravidla, 

které je v oblasti kvality je definováno tak, že 80% problému s kvalitou je způsobeno malým 

počtem příčin (20%.).  V případě Paretova diagramu (viz Obr. 4), tvořeného z finančního 

podílu na dodávkách, je 80% finančního podílu tvořeno sedmi dodavateli z 15 dodavatelů, což 

je přibližně 47% všech dodavatelů. Jsou to dodavatelé 9, 2, 12, 4, 1, 11 a 5.  

 

Na druhém následujícím Paretově diagramu (viz Obr. 5) tvořeném z počtu dodávek 

u daného dodavatele za rok 2012, je 82% počtu dodávek tvořeno osmi dodavateli, což 

odpovídá 53% všech dodavatelů.  Do životně důležité „menšiny“ patří dodavatelé 9, 10, 1, 4, 

3, 2, 13, a 8.  

  

79,37% 

ŽDM 

80/47 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

80,00 

90,00 

100,00 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

80,00 

90,00 

100,00 

R
e
la

ti
v
n

í 
k

u
m

u
la

ti
v
n

í 
p

o
d

íl
 (

%
) 

P
o

d
íl

 n
a

 d
o

d
á

v
k

á
c

h
 (

%
) 

Dodavatel 



 

31 

 

 

Obr. 5 Přehled počtu dodávek dodavatelů za rok 2012 [vlastní tvorba na základě 

zdroje 25] 

 

V níže zpracované tabulce (viz Tab. 4) je přehled všech dodavatelů a je zde 

zjednodušeně znázorněno, kteří dodavatelé spadají do obou životně důležitých menšin jak 

z pohledu finančního objemu, tak i z počtu dodávek. Dovolím si tvrdit, že tito dodavatelé jsou 

pro společnost velmi důležití a měli by jako první projít hodnocením dodavatelů. Ve druhé 

skupině jsou dodavatelé, kteří patří pouze do jedné životně důležité menšiny. Těchto 

dodavatelů je celkem šest. Poslední skupinou jsou dodavatelé, kteří se podílejí z pohledu 

počtu dodávek a finančního podílu na dodávkách v malé míře a nepatří tedy do žádné životně 

důležité menšiny. Ovšem i tito dodavatelé jsou pro společnost důležití.  
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Tab. 4 Přehled a pořadí dodavatelů z finančního podílu na dodávkách i počtu dodávek 

[vlastní tvorba]   

Dodavatel 
Pořadí v životně důležité menšině 

u podílu na dodávkách 

Pořadí v životně důležité 

menšině u počtu dodávek 

Dodavatel 1 5 3 

Dodavatel 2 2 6 

Dodavatel 3 9 5 

Dodavatel 4 4 4 

Dodavatel 5 7 11 

Dodavatel 6 8 9 

Dodavatel 7 14 14 

Dodavatel 8 13 8 

Dodavatel 9 1 1 

Dodavatel 10 12 2 

Dodavatel 11 6 13 

Dodavatel 12 3 12 

Dodavatel 13 15 7 

Dodavatel 14 11 10 

Dodavatel 15 10 15 
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3 Návrh možnosti zlepšení kvality vztahů s dodavateli  

Východiskem každé analytické části je zjištění a pojmenování stávajících nedostatků, 

které chceme odstranit. V řešené situaci současného stavu kvality vztahů s dodavateli, který 

začíná již při samotném nákupu a výběru dodavatele, bych ráda v této kapitole zjištěné 

nedostatky odstranila, nebo alespoň z větší části eliminovala. 

 

Při návrhu možnosti na zlepšení kvality vztahů s dodavateli jsem především vycházela 

z již zavedené směrnice číslo 2011/323-2, kterou bych ráda rozšířila, doplnila 

a konkretizovala, neboť je dle mého názoru napsána velmi obecně, zejména v analýze kritérií 

hodnocení dodavatelů. Dále jsem vycházela ze zmiňovaných interních materiálů společnosti, 

kterými jsou: reklamační protokoly za rok 2011 a 2012, plány auditů, uzavřené rámcové 

smlouvy s již vybranými dodavateli a přehledy dodavatelů z pohledu objemu finančních 

prostředků a počtů dodávek za rok 2012. 

 

3.1  Tvorba nového procesu pro hodnocení dodavatele 

Jelikož ve společnosti nebyl konkrétně definován samotný proces výběru a hodnocení 

dodavatelů, ale byl řešen v rámci směrnice číslo 2011/324-2, kde jejich posuzování 

a hodnocení nebylo postaveno na jasně nastavených kritériích, podmínkách a požadavcích, 

vytvořila jsem po konzultaci s oddělením nákupu a kvality nový proces na hodnocení 

dodavatelů. (viz Obr. 6) Nově navržený proces bude dále detailně popsán a bude později ve 

společnosti zaveden do stávající směrnice při její revizi.  
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Obr. 6 Tvorba nového procesu [vlastní tvorba] 
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3.1.1 Komentář k navrhovanému procesu na zlepšení kvality vztahů 

s dodavateli. 

V první fázi je nutné si zhotovit databázi potenciálních dodavatelů, kterými mohou být 

stávající dodavatelé, bývalí dodavatelé a námi nově oslovení dodavatelé. Následně si 

z databáze vytvořím seznam svých potencionálních dodavatelů. 

 

Dalším krokem je vyhodnocení stávajících dodavatelů se zjištěním jejich 

nahraditelnosti. V případě, že dodavatel není z našeho hlediska nahraditelný, pokusím se 

o spolupráci při odstranění nedostatků s dodavatelem tak, abychom dosáhli shody 

s požadavky a následně mohlo dojít k uzavření smlouvy o dodávkách s tímto dodavatelem. 

V případě nenalezení shody s požadavky, začnu s vyhodnocením databáze potencionálních 

dodavatelů. Potencionální dodavatele hodnotím v souladu se zpracovanou směrnicí 

společnosti pro hodnocení dodavatelů a vycházím také ze záznamů předběžného hodnocení 

dodavatelů, čímž dojde k eliminaci nevyhovujících potencionálních dodavatelů a zúžení 

těchto dodavatelů na užší výběr. Zbývající potencionální dodavatelé z užšího výběru, kteří 

splňují námi stanovená kritéria, jsou zařazeni do přípravy auditu systému managementu.  

 

Samotný audit systému managementu potencionálních dodavatelů musí probíhat podle 

sestavené směrnice společnosti pro auditovaní a jeho výstupem bude zpráva z auditu, která je 

následně doručena dodavateli i zaměstnancům auditu, kteří mají pravomoc rozhodnout 

o schválení hodnocených dodavatelů a zařadí je do seznamu dodavatelů, nebo jim oznámí, že 

nesplnili požadavky. Při nenalezení shody s těmito požadavky, dojde u prověřovaných 

potencionálních dodavatelů k jejich vyřazení. V opačném případě, je-li shoda s požadavky 

nalezena, je tento dodavatel dále hodnocen dle interních kritérií organizace, na základě 

seznamu sestavených kritérií pro posuzování dodavatelů a s využitím záznamů z předběžného 

hodnocení dodavatelů, které máme k dispozici.  

 

Nedojde-li k nalezení shody s požadavky ani u jednoho ze zbývajících hodnocených 

potencionálních dodavatelů, musí být přistoupeno k sestavení nové databáze. Při nalezení 

shody s požadavky u zbývajících hodnocených potencionálních dodavatelů, je přistoupeno 
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k procesu uzavření smlouvy s vybranými vyhovujícími dodavateli a následně dojde 

k uzavření konkrétní smlouvy o jednotlivých dodávkách.  

 

3.2 Návrh na hodnocení dodavatelů  

V analýze současného stavu byla v kapitole 2.3.2 této diplomové práce provedena 

analýza kritérií hodnocení dodavatelů. Kritéria, která v současné chvíli společnost využívá, 

pokládá společnost za velmi důležitá pro hodnocení svých dodavatelů. Kritéria jí samozřejmě 

pomáhají rozdělit jednotlivé dodavatele do podskupin a dále s těmito podskupinami pracovat.  

 

3.2.1 Popis současného stavu kritérií pro hodnocení dodavatelů 

Pokud se podrobněji podíváme na tato kritéria, zjistíme, že jsou nastavená příliš 

obecně. Každý z hodnotitelů si může toto kritérium vyložit po svém. Vzhledem k tomu, že se 

hodnocením dodavatelů na oddělení nákupu zabývá více než jeden člověk, je tato varianta 

velmi pravděpodobná. Závažným nedostatkem je i skutečnost, že tato kritéria nepokrývají 

některé důležité oblasti v dodavatelských vztazích.   

 

Dalším úskalím současného způsobu hodnocení jsou nedostatky v bodové stupnici 

hodnocení. Ačkoliv všechna tato kritéria nejsou pro společnost stejně důležitá, každé z těchto 

kritérií, nabývá shodně maximálně 5 bodů. Toto maximum je u všech kritérii stejné. Taktéž 

není nikde v dokumentu stanoveno, jak by tento maximální počet bodů měl být rozdělen. 

Tedy není určeno, za co dodavatel dostává, či může dostat minimální, či maximální počet 

bodů.  

 

Když jsem procházela jednotlivé karty dodavatelů, u některých dodavatelů bylo 

u bodového hodnocení v rámci jednotlivých kritérií uvedeno zdůvodnění, proč daný dodavatel 

dostal takové bodové hodnocení. Bohužel to byla pouze ojedinělá aktivita hodnotitele, a tudíž 

nelze toto brát jako standard u všech hodnotitelů a dodavatelů.  
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Co se týče stávajícího vyhodnocení a následného zařazení dodavatele do dané 

podskupiny, je členění poměrně jasné. Co již bohužel není zmíněno, je rozdíl v přístupu mezi 

dodavatelem podskupiny A a podskupiny B. Ve směrnici je sice uvedeno, že obě tyto 

podskupiny A i B patří mezi přípustné dodavatele, ovšem není nikde jasně specifikováno, 

jaký je rozdíl v postupu, např. u přijímání dodávek od těchto dodavatelů.  

 

3.2.2 Návrh nových kritérií a postupu při hodnocení dodavatelů  

V této části představím nová kritéria hodnocení dodavatelů, která by měla odstranit 

stávající nedostatky a problémy a odstranit subjektivitu. Při sestavování systému nových 

kritérií byly zohledněny i požadavky automobilového průmyslu, dle norem VDA 2 a VDA 6.  

 

Postup definování kritérií byl ve společnosti následující: 

V prvním kole byla svolána schůze, jejímž hlavním cílem bylo vydefinovat nová 

kritéria. Na tuto schůzku byli pozváni všichni pracovníci, kteří se v oddělení nákupu starají 

o dodavatele či dodavatele hodnotí a taktéž pracovníci, kteří přicházejí do kontaktu 

s dodavateli. Byli to tedy např. vybraní pracovníci oddělení managementu kvality, nebo 

vedoucí pracovníci, kteří mají na starost přejímku zboží, nebo vybraní mistři z řad výroby. Na 

této schůzce bylo za pomocí brainstormingu vygenerováno 35 možných nápadů, které se 

vztahovaly k hodnocení dodavatelů.  

 

Ve druhém kole bylo veškerých 35 vygenerovaných nápadů zpracováno a rozděleno 

do podskupin, které spolu souvisely. K těmto nápadům byla dodána i kritéria, která vyplývají 

z normy VDA 2 – Zabezpečování kvality dodávek.  

 

Za pomoci jednoho pracovníka oddělení managementu kvality a jednoho pracovníka 

oddělení nákupu byl stanoven výběr kritérií pro hodnocení dodavatelů. Výčet těchto kritérií je 

uveden níže. 
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Kritéria hodnocení procesu dodavatelů: 

 cena výrobku nebo služby ve srovnání s konkurencí; 

 kvalita výrobku; 

 dodržování a disciplína v termínech; 

 platební podmínky; 

 spolupráce a komunikace s dodavatelem; 

 úroveň systému zabezpečování kvality; 

 reklamační řízení; 

 jiná specifická hlediska.  

 

Ve třetím kole bylo nutné stanovit váhy jednotlivých kritérií. Každé kritérium je totiž 

z pohledu dodavatelsko-odběratelských vztahů rozdílně důležité, což se dá zohlednit právě 

pomocí vah. Váhy byly určeny následujícím způsobem. Každý z účastníků prvního kola byl 

obeslán seznamem všech nových osmi kritérií s tím, že se mohl podílet na tvorbě váhy 

každého kritéria. Tuto možnost využilo necelých 90% pracovníků. Každý z těchto pracovníků 

dostal seznam těchto kritérií, s tím, že dle svého vlastního uvážení měl tato kritéria seřadit od 

nejdůležitějšího po nejméně důležité. Mým úkolem už bylo tato vyhodnocení sesbírat 

a vyhodnotit.  

 

Jednotlivá kritéria tedy byla seřazena, resp. byla obodována danými pracovníky. 

Každé kritérium, které bylo na prvním místě, dostalo osm bodů, kritérium na druhém místě 

sedm bodů a takto jsem pokračovala u všech kritérií a odpovědí. Součty byly převáženy 

pomocí procent, ze kterých byla odvozena váha. Výsledkem je následující tabulka 

(viz Tab. 5). 
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Tab. 5 Přehled jednotlivých kritérií s jejich přiřazenou váhou [vlastní zpracování na základě 

interních zdrojů společnosti] 

Jednotlivá kritéria Váha 

cena výrobku nebo služby ve srovnání s konkurencí 0,21 

kvalita výrobku 0,19 

dodržování a disciplína v termínech 0,17 

platební podmínky 0,16 

spolupráce a komunikace s dodavatelem 0,09 

úroveň systému zabezpečování kvality 0,08 

reklamační řízení 0,06 

jiná specifická hlediska. 0,04 

 

Posledním bodem byla bodová stupnice jednotlivých kritérií, tedy stanovení 

minimálního a maximálního počtu bodů, které mohou dodavatelé v daném kritériu získat. 

A v neposlední řadě bylo nutností nastavit slovní popis u bodů dílčích kritérií. Tímto 

způsobem se odstraní subjektivita rozhodování u kritérií v případě, že hodnocení dodavatelů 

je prováděno více hodnotiteli či pracovníky. Veškeré tyto činnosti byly prováděny ve 

spolupráci s oddělením nákupu a oddělením managementu kvality.   

 

Pro přehlednost uvádím souhrn a popis jednotlivých kritérií, tak jak je to nově 

sestaveno a bude i navrženo pro zavedení při revizi směrnice nakupování.  

 

3.2.2.1 Cena výrobku nebo služby ve srovnání s konkurencí 

Prvním a bohužel i nejdůležitějším kritériem je cena výrobku, resp. cena v porovnání 

s konkurencí. Bohužel v dnešní době, se nelze tomuto kritériu divit. Firmy dennodenně svádí 

boj s konkurencí, a to nejen s evropskou, ale především konkurencí z dálného východu. Je 

tedy zcela logické, že většina zaměstnanců dala toto kritérium jako to nejdůležitější.  
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Naplnění bodového hodnocení je provedeno jako srovnání ceny s konkurencí. Buď 

může být tato cena srovnatelná s konkurencí, nebo je podprůměrná či naopak nadprůměrná 

vůči konkurenci. Pokud tedy stanovíme jako maximum pět bodů, odpovídá to podprůměrné 

ceně, hodnota tři odpovídá ceně srovnatelné s konkurencí a bodová hodnota jedna 

nadprůměrné ceně.  

 5 bodů ……. podprůměrná cena vzhledem ke konkurenci 

 3 body ……. průměrná cena vzhledem ke konkurenci 

 1 bod……… nadprůměrná vzhledem ke konkurenci 

Výsledek tohoto zjištění je pak vynásoben váhou 19%, resp. 0,19. 

 

3.2.2.2 Kvalita výrobku 

Kvalita výrobků se umístila jako kritérium na druhém místě. Nelze se opět tomuto 

zjištění divit, protože kdo ze zákazníků by nechtěl z pohledu kvalitativního co nejlepší 

výrobek.  

 

Jak ovšem toto kritérium nejlépe naplnit? Jednou z možností je vycházet z výsledků 

statistické přejímky, která byla vykonána před přijetím zakázky do firmy. Bohužel tato 

statistická přejímka není vykonávaná u všech přijímaných dodávek. V současné chvíli se ve 

firmě uvažuje o zavedení statistických přejímek, ovšem zavedeny ještě nejsou.  

 

Jako další z možných naplnění tohoto kritéria se jeví počet reklamovaných kusů 

z celkového počtu dodávek, resp. dodaného počtu kusů výrobků. Tento ukazatel poskytuje 

poměrně dobrý a lehce srozumitelný přehled o kvalitě výrobků u každého z dodavatelů. 

Vzhledem k tomu, že se v každé firmě eviduje počet reklamovaných výrobků, je tento 

ukazatel snadno dosažitelný a dohledatelný.  

 

Ukazatel bude uváděn v procentuálním vyjádření, aby nebyly znevýhodněny malé či 

naopak velké dodávky. Maximem je opět hodnota pět bodů. Bodové hodnocení v návaznosti 

na procenta bylo nastaveno v souladu se zpracováním dat za období roku 2011-2012, kdy byla 
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provedena analýza počtu reklamovaných výrobků u jednotlivých dodavatelů. Vycházela jsem 

tedy z reálných dat počtu reklamovaných kusů po dohodě s pracovníky oddělení 

managementu kvality.  

 5 bodů …….. 0,00% – 0,2% 

 4 body …….. 0,21% – 0,4% 

 3 body …….. 0,41% – 0,9% 

 2 body …….. 0,90% – 1,5%  

 1 bod ……..……...nad 1,5%  

 

3.2.2.3 Dodržování a disciplína v termínech 

Kritérium dodržování a disciplina v termínech je pro společnost důležitá z pohledu 

plynulého toku výrobní činnosti ve společnosti. Je totiž důležité dodávku dodat, ale hlavní je 

ji dodat ve stanoveném termínu. Pokud není dodávka dodána v dojednaném termínu, může to 

sebou nést řadu komplikací, z nichž ta nejhorší může být zastavení výroby. 

 

Jako hlavní ukazatel byl v tomto kritériu zvolen podíl dodávek, které společnost 

doručila v dojednaném termínu ke všem objednaným dodávkám v daném kalendářním roce. 

Měřítkem, zdali byla dodávka doručena v dojednaném termínu, jsou podmínky a termíny, 

které byly dojednány ve smlouvě mezi odběratelem a dodavatelem. 

 

Ke stanovení rozmezí jsem využila informace z loňského roku, tedy informace, jak 

dodavatelé plnili své závazky z pohledu termínů a taktéž připomínek pracovníků oddělení 

kvality a nákupu. 

 5 bodů …….. 0,00% 

 4 body …….. 0,01% – 3% 

 3 body …….. 3,10% – 5% 

 2 body …….. 5,10% – 8% 

 1 bod…………….. nad 8% 
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3.2.2.4 Platební podmínky 

Jako další z kritérií bylo vybráno a ohodnoceno váhou 0,16, kritérium platební 

podmínky. Platba, podmínky platby a způsoby platby totiž hrají v dodavatelsko-

odběratelských vztazích velmi důležitou roli. Pro společnost, která platí dodavatelům, je 

samozřejmě nejvýhodnější, když může platbu za dodávku řešit co nejpozději. Takže 

naplněním tohoto kritéria je termín platby, s přihlédnutím ke skutečnosti, že čím je tento 

termín delší, tím je to pro společnost výhodnější. 

 5 bodů …….. platba až po dodávce s dobou splatnosti 60 dnů 

 4 body …….. platba po dodávce s běžnou splatností 14 – 59 dnů 

 3 body …….. platba po dodávce v termínu do 14 dnů 

 2 body …….. částečná platba předem a vyrovnání až po dodávce 

 1 bod….……. platba předem, či jiné formy plateb 

 

3.2.2.5 Spolupráce a komunikace s dodavatelem 

Dalším z kritérií je spolupráce a komunikace s dodavatelem. Oblast komunikace 

a především rychlé komunikace v případech, kdy jsou dodávky zpožděny či se řeší problém 

např. v podobě reklamace, je velmi důležitá. Efektivní a rychlá domluva je to, co předchází 

problémům a zaručuje rychlý chod výroby. 

 

V oblasti automobilového průmyslu jsou tyto komunikační kanály zcela jasně 

nastaveny a definovány např. 8D reportů či v dodavatelsko-odběratelských vztazích. 

 

Jako naplnění tohoto kritéria je použit systém reakce na dotaz či problém formou 

emailové komunikace. Vzhledem k využívání počítačové podpory a jasně definovaných 

pravidel při komunikaci s dodavateli, lze tyto informace poměrně rychle zjistit v informačních 

systémech. Jedná se tedy o počet zodpovězených dotazů v poměru k celkovému počtu dotazů 

vznesených na daného dodavatele. 

 5 bodů …….. rychlá a včasná odezva na dotaz ve 100% - 95% případů 

 4 body …….. rychlá a včasná odezva na dotaz ve 94,9% - 90% případů 

 3 body …….. rychlá a včasná odezva na dotaz ve 89,9% - 80% případů 
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 2 body …….. rychlá a včasná odezva na dotaz ve 79,9% - 60% případů 

 1 bod………. rychlá a včasná odezva na dotaz v méně než 60% případů 

 

3.2.2.6 Úroveň systému zabezpečování kvality 

Dalším kritériem, které má jen o setinu nižší váhu než kritérium předešlé, je kritérium 

mapující úroveň systému zabezpečování kvality. Pokud společnost není certifikována dle 

základní řady norem ISO 9000, je pro ni existence v dnešní době v oblasti automobilového 

průmyslu téměř nemožná. Dovolím si tvrdit, že základní certifikace je v automobilovém 

průmyslu nutností. Naopak žádoucí je certifikace dle ISO 16949, které je typickou normou 

uplatňovanou v oblasti automobilového průmyslu. 

 

Z těchto předpokladů jsem vyšla při bodování tohoto kritéria. Protože společnost 

působí v oblasti automobilového průmyslu, je pro ni spolupráce s dodavateli, kteří mají 

zavedený systém dle ISO 16949 lepší a výhodnější, než pokud forma nevlastní žádnou 

certifikaci. 

 5 bodů …….. certifikace dle ISO 16494 

 4 body …….. certifikace IMS 

 3 body …….. certifikace dle ISO řady 9000 

 2 body …….. jiná certifikace 

 1 bod………. žádná certifikace 

 

3.2.2.7 Reklamační řízení 

Předposlední kritérium se týká reklamačního řízení. Nejde tedy o počty reklamací, 

protože ty jsou zohledněny v jiném kritériu. Jedná se o celkový proces přístupu dodavatele 

k vyřízení reklamace. 

 

Pokud nám dodavatel dodá výrobky, které nesplňují kvalitativní požadavky, nebo jsou 

dokonce nekvalitní, je samozřejmostí, že společnost zahájí vůči dodavateli reklamační řízení. 

Je to běžná záležitost, ke které může kdykoliv v dodavatelsko-odběratelských vztazích dojít. 
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Chyba může být jak na straně dodavatele, tak i na straně dopravce, protože dodávka či zboží 

mohlo být poškozeno během přepravy. Z tohoto plyne, že společnost by neměla dělat závěry 

pouze z počtu neshodných produktů (viz kritérium týkající se kvality), ale i z celkového 

přístupu a ochotě řešit problémy s vadnými výrobky. Náhrada může být řešena formou 

výměny, nové dodávky nebo finančního vypořádaní, ale problém s nedostatečnou dodávkou 

zůstává. 

 

Po dohodě s oddělením kvality bylo toto kritérium naplněno délkou celého 

reklamačního řízení a ochotou tuto nepříjemnou skutečnost rychle vyřešit. Je to kritérium, 

které je pravděpodobně nejvíce subjektivní, ale i přesto zde bylo zařazeno. Reklamace jsou 

v každodenním životě firmy běžnou záležitostí. Bohužel. 

 5 bodů …….. reklamační řízení trvá krátce a dodavatel spolupracuje 

 3 body …….. reklamační řízení trvá delší dobu a dodavatel spolupracuje 

 1 body …….. reklamační řízení trvá delší dobu a dodavatel nespolupracuje 

 

3.2.2.8 Jiná specifická hlediska 

Posledním kritériem, které bylo vybráno pro hodnocení dodavatelů, se týká jiných 

specifických požadavků. Je to kritérium, které má nejnižší váhu, takže není rozhodně důležité 

tak, jako cena či kvalita, ale přesto ho musíme brát v potaz. Do tohoto kritéria se mohou 

promítnout některá specifická hlediska, která v ostatních kritériích zohledněna nejsou, ale 

přesto mohou být podstatná. Jedná se např. o vzdálenost dodavatele, kvalitu technického 

servisu, systém a způsob vzorkování či přístup k životnímu prostředí. Je vhodné, když se toto 

kritérium vyspecifikuje blíže pro konkrétního dodavatele se zohledněním sortimentu jeho 

dodávek. 

Vzhledem k omezenému popisu, je kritérium naplněno pouze třemi stavy. 

 5 bodů …….. vyhovující 

 3 body …….. vyhovující s výhradami 

 1 body …….. nevyhovující. 
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3.2.3 Vyhodnocení hodnocení dodavatelů  

Díky novým kritériím lze každého dodavatele hodnotit daleko lépe, přesněji 

a objektivněji, než tomu bylo v minulosti. Díky hodnocení se dá i s dodavateli lépe pracovat 

a dá se předpokládat, jaká s ním bude spolupráce do budoucna. 

 

Výsledné hodnocení dodavatele je stanoveno jako podíl součtu naplnění jednotlivých 

kritérií, vynásobených příslušnou váhou daného kritéria a celkovému počtu bodů, které lze 

získat. Vše lze zapsat i do podoby: 

 

E  
                                           

                                    
           

 

V minulém hodnocení dodavatelů chybělo i následné dělení dodavatelů do podskupin 

dle získaných počtů bodů. Toto dělení bylo v novém hodnocení dodavatelů doplněno. 

Klasifikační stupnice byla po dohodě s oddělením kvality vytvořena (viz Tab. 6). 

 

Tab. 6 Dělení dodavatelů do podskupin dle získaných počtů bodů [vlastní zpracování na 

základě interních zdrojů společnosti] 

Souhrnný součet (%) Hodnocení slovní 

100% – 90% A - nejlepší dodavatelé 

89% – 80% AB – výborní dodavatelé 

79 – 60% B – dodavatelé s výhradami 

pod 59 % C – nevhodní dodavatelé 

 

Podle toho, do které kategorie daný dodavatel spadne, lze k tomuto dodavateli 

přistupovat. Pokud je dodavatel v kategorii A, nebudou se u něj vyskytovat problémy 

v oblasti komunikace, dodržování termínu, či kvality a ceny. Naopak v případě dodavatele 
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kategorie B, lze očekávat problémy. Výrobky mohou být nekvalitní a komunikace nemusí být 

při řešení těchto problémů ideální. 

 

3.2.4 Praktická ukázka aplikace nových kritérií 

Jelikož mým výstupem byl návrh nových kritérií, jejích metrik a vah, resp. celý 

postup, jak tyto dodavatele hodnotit, je přirozené, že jsem se v rámci diplomové práce 

pokusila o hodnocení co největšího počtu dodavatelů.  Vzhledem k celému novému procesu 

a tvorbě celého postupu, nebylo možné z časových důvodů vyhodnotit všechny dodavatele. 

Vzhledem k tomu, že byla důležitá i spolupráce daného dodavatele, byli nakonec vybráni tři 

dodavatelé, kteří se minimálně z jednoho podílu za rok 2012 vyskytli v životně důležité 

menšině. 

 

První z dodavatelů získal celkové bodové skóre 3,94 bodů, což je po přepočtu na 

procenta 78,8%. Jak byla hodnocena jednotlivá kritéria lze srovnat spolu s ostatními 

hodnocenými na následujícím obrázku viz (Obr. 7), jenž je podán formou glyfu. Jednotlivé 

paprsky ukazují jednotlivá kritéria, ve kterých byl každý dodavatel hodnocen. Jelikož jsme 

zohlednili váhy jednotlivých kritérií, tak v grafu připadá délka jednoho paprsku 100% 

možného zisku v daném kritériu. Druhý dodavatel získal v celkovém bodovém hodnocení 

3,64 bodů a v po přepočtu na procenta to bylo 72,8%. Tento dodavatel dopadl ze všech tří 

nejhůře. Poslední třetí dodavatel získal v celkovém skóre 3,98 bodů, což odpovídá 79,6%.  

 

Srovnáme-li jednotlivé dodavatele, tak hlavní roli v rozdílném vyhodnocení rozhodně 

sehrálo nejdůležitější kritérium, a to cena výrobku vzhledem ke konkurenci. Tito dodavatelé 

v podstatě zastupují všechny tři skupiny dodavatelů, které mohou u vyhodnocení nastat. 

S tímto kritériem určitě souvisí i kvalita daného výrobku. Je zde přirozený předpoklad, že ten 

dodavatel, který má nejvyšší cenu, bude zároveň dodávat i nejlepší výrobky z pohledu kvality. 

Tento předpoklad je i naplněn, a je viditelný v glyfu. Dodavatel s nadprůměrnou cenou je 

z pohledu kvality hodnocen nejlépe. Zajímavé srovnání nám ukáže i kritérium týkající se 

platebních podmínek. Každý dodavatel se chová v tomto kritériu jinak a dodavatel, který má 

nejvyšší cenu, v tomto případě nemá nejhorší požadavky z pohledu plateb.  
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Jako nejvhodnější dodavatel je tedy vyhodnocen dodavatel 3, který má podprůměrnou 

cenu ve srovnání s konkurencí, ale bohužel ze všech tří dodavatelů vykazuje nejhorší kvalitu 

výrobků či dodávky. Zde je tedy viditelné, že i přestože se dodavatel jeví jako nejlepší, 

mohou jeho dodávky způsobovat drobné komplikace v běžném výrobním procesu.   

 

Obr. 7 Glyf tří hodnocených dodavatelů [vlastní zdroj] 

 

3.3 Návrh procesu hodnocení výkonnosti dodavatele 

Na základě vytvoření nového procesu pro hodnocení dodavatele, který bude 

implementován do směrnice společnosti při její revizi v nejbližší době, jsem se rozhodla 

vytvořit také návrh pro hodnocení výkonnosti dodavatele. Neboť je-li ve společnosti 

zavedeno hodnocení dodavatele, další krokem je hodnocení jeho výkonnosti. Jelikož ale toto 

není tématem mé diplomové práce, tak se jedná pouze o návrh v podobě vývojového 

diagramu, ke kterému je níže přidán i jeho podrobný popis. (viz Obr. 8 A a 8 B) 
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Obr. 8 A Návrh vývojového diagramu pro hodnocení výkonnosti dodavatele 
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Obr. 8 B Návrh vývojového diagramu pro hodnocení výkonnosti dodavatele 
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3.3.1 Komentář k návrhu procesu na hodnocení výkonnosti dodavatelů 

První krokem je provedení analýzy požadavků na dodávky smluvních dodavatelů tak, 

že si definujeme ukazatele výkonnosti jednotlivých dodavatelů a následně vytvoříme 

předběžný seznam ukazatelů. Tento předběžný seznam navržených ukazatelů je následně 

s dodavateli projednán a výsledkem bude vytvořený seznam ukazatelů, se stanovením 

cílových hodnot ukazatelů. Poté jsou stanovené cílové hodnoty ukazatelů postoupeny na 

přezkoumání vrcholovým vedením, kde je z těchto hodnot definován jejich konečný návrh ke 

schválení. V případě, že nedojde ke schválení ukazatelů, je nutno definovat nové ukazatele 

výkonnosti dodavatelů. Dojde-li ale ke schválení navržených ukazatelů, je sestaven seznam 

kritérií pro posuzování dodavatelů k vytvoření postupu pro hodnocení výkonnosti dodavatelů, 

včetně časového harmonogramu, kde výstupem bude již samotný postup pro hodnocení 

dodavatelů, na který musí být příslušní zaměstnanci řádně proškoleni. 

 

Podle schváleného postupu pro hodnocení dodavatelů je přistoupeno k jejich 

samotnému hodnocení, ze kterého jsou pořízeny záznamy. Následně jsou dodavatelé 

informováni o výsledních hodnocení a v případě, že hodnocený dodavatel vyhovuje všem 

požadavkům, je s tímto dodavatelem spolupracováno i nadále. V opačném případě, 

nevyhovuje-li dodavatel všem požadavkům, je podroben porovnávání aktuálních hodnot 

ukazatelů s dlouhodobými trendy. Zjistíme-li, že tyto dlouhodobé hodnoty ukazatelů 

vyhovují, pokusíme o spolupráci při řešení problémů u dodavatele a poté jej opakovaně 

vyhodnocujeme. V případě, že dlouhodobé hodnoty ukazatelů jsou nevyhovující, musíme 

posoudit z pohledu společnosti nahraditelnost tohoto dodavatele. Je-li dodavatel pro naši 

společnost nenahraditelný, je ze strany společnosti navržena maximální spolupráce při řešení 

problému u tohoto dodavatele, v případě nevyhovujících podmínek dlouhodobých hodnot 

ukazatelů a následně jej znova vyhodnocujeme. Jestliže je, ale dodavatel z našeho pohledu 

nahraditelným, je přistoupeno k ukončení smlouvy se zahájením procesu výběru nového 

dodavatele.  
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Závěr 

Většina společností si čím dál více uvědomuje, jak je pro ně důležité, aby s dodavateli 

udržovali co nejlepší vztahy, protože zjistili, že vzájemná spolupráce a partnerství jsou 

základním předpokladem dlouhodobé ziskovosti jejich společnosti. Z tohoto důvodu budují 

partnerství s dodavateli a pracují na neustálém zlepšování vztahů vzájemné důvěry s nimi.  

 

Jedním z největších úskalí mnoha společností se ukázala problematika týkající se 

hodnocení a výběru dodavatele, samotný proces nakupováni a zejména stanovení kritérií pro 

hodnocení kvality vybraných dodavatelů, obzvláště pak pro společnost působící 

v automobilovém průmyslu, kterou jsem si vybrala pro napsání této práce.  

 

Během psaní diplomové práce jsem měla možnost nahlédnout jako nezávislý 

konzultant do procesu hodnocení a výběru  dodavatelů v nadnárodní společnosti. Z  důvodu 

ochrany a zabránění zneužití poskytnutých důležitých dat pro zpracování této práce před 

konkurencí je společnost v této práci označována „XY“.  

 

 Společně se zaměstnanci z oddělení nákupu a kvality společnosti jsme se snažili přijít 

s návrhy, které by výrazně pomohly k budování lepších a kvalitnějších vztahů s jejich 

dodavateli. Myslím si, že mojí výhodou bylo i to, že nejsem zaměstnanec společnosti a proto 

byl můj pohled zcela nezávislý. 

 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení výsledků analýzy současného stavu kvality 

vztahů s dodavateli a vytvoření návrhu možností na zlepšení kvality vztahů s dodavateli 

společnosti působící v automobilovém průmyslu.  

 

Poté, co jsem analyzovala současný stav kvality vztahů s dodavateli, jsem navrhla 

společně po konzultaci s oddělením nákupu a zaměstnanců z oddělení kvality proces pro 

hodnocení dodavatelů, neboť ve společnosti nebyl tento proces konkrétně definován, ale byl 

řešen v rámci směrnice číslo 2011/324-2. Nově navržený proces je vyobrazen na 
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organizačním diagramu s podrobným popisem postupu a při revizi směrnice společnosti bude 

do této směrnice zapracován. 

 

Po spolupráci s oddělením nákupu, kvality a všech zainteresovaných zaměstnanců 

podílejících se jakýmkoliv způsobem na styku s dodavateli, je druhou možností zlepšení 

kvality vztahů s dodavateli návrh hodnocení dodavatelů, včetně stanovení nových kritérií pro 

jejich hodnocení. Protože kritéria využívaná společností jsou v současné chvíli velmi obecná 

a jako velký nedostatek se ukázala skutečnost, že kritéria nepokrývají některé důležité oblasti 

v dodavatelských vztazích, navrhla jsem nová kritéria, která byla v kapitole 3. 2. popsána, 

nově byly popsány i metriky, pomocí nichž se měří toto kritérium. Taktéž byla zohledněna 

i rozdílná váha jednotlivých kritérií, pomocí stanovení vah. K tomuto návrhu byla zpracována 

studie v podobě praktické ukázky aplikace nových kritérií. Tato kritéria a váhy byly 

aplikovány na tři dodavatele a bylo provedeno vyhodnocení jednak pomocí vzorce a jednak 

pomocí glyfu. (viz Obr. 7) 

 

Jako třetí možnost zlepšení kvality vztahů s dodavateli jsem navrhla proces na 

hodnocení výkonnosti dodavatelů, který je pouze v podobě vývojového diagramu. Je na něm 

zaznamenán přesný postup s popisem a komentářem.   

 

     Přínos této diplomové práce je viditelný už nyní. Jsem velmi ráda, že jsem mohla 

svou účastí přispět k zavedení nového procesu pro hodnocení dodavatelů. Zároveň mě těší 

i fakt, že jsem se mohla podílet na návrhu hodnocení dodavatelů v podobě návrhu nových 

kritérií pro hodnocení dodavatelů, které budou rovněž zapracovány do stávající směrnice 

společnosti a mohu tím přispět ke zlepšení kvality vztahů s dodavateli.  

 

 Budu velmi ráda, pokud se i třetí z navrhovaných možností stane podnětem 

k zamyšlení pro zaměstnance nákupu a oddělení kvality a budou chtít její realizaci dokončit.  
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Přílohy 

Příloha 1: Tabulka k výpočtu Paretova pravidla u dodavatelů z pohledu objemu finančních 

prostředků za rok 2012: 

Dodavatel Podíl (%) 
Kumulativní 

podíl (%) 

Relativní 

kumulativní podíl 

(%) 

Dodavatel 9 15,69 15,69 15,69 

Dodavatel 2 14,12 29,81 29,81 

Dodavatel 12 13,47 43,28 43,28 

Dodavatel 4 11,89 55,17 55,17 

Dodavatel 1 9,45 64,62 64,62 

Dodavatel 11 8,52 73,14 73,14 

Dodavatel 5 6,23 79,37 79,37 

Dodavatel 6 4,69 84,06 84,06 

Dodavatel 3 3,54 87,60 87,60 

Dodavatel 15 3,39 90,99 90,99 

Dodavatel 14 2,95 93,94 93,94 

Dodavatel 10 1,97 95,91 95,91 

Dodavatel 8 1,53 97,44 97,44 

Dodavatel 7 1,28 98,72 98,72 

Dodavatel 13 1,27 100,00 100,00 
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Příloha 2: Tabulka k výpočtu Paretova pravidla u dodavatelů z pohledu počtu dodávek za rok 

2012: 

Dodavatel Počet dodávek 
Kumulativní 

počet dodávek 

Relativní 

kumulativní počet 

(%) 

Dodavatel 9 68 68 18,94 

Dodavatel 10 49 117 32,59 

Dodavatel 1 48 165 45,96 

Dodavatel 4 32 197 54,87 

Dodavatel 3 29 226 62,95 

Dodavatel 2 26 252 70,19 

Dodavatel 13 23 275 76,60 

Dodavatel 8 18 293 81,62 

Dodavatel 6 16 309 86,07 

Dodavatel 14 12 321 89,42 

Dodavatel 5 11 332 92,48 

Dodavatel 12 10 342 95,26 

Dodavatel 11 9 351 97,77 

Dodavatel 7 4 355 98,89 

Dodavatel 15 4 359 100,00 
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Příloha 3: Tabulka k tvorbě glyfu – výpočet hodnot a přepočet daného kritéria, tak aby byla 

data zobrazitelná  

 DODAVATEL 1 

Jednotlivá kritéria Hodnocení bodové Hodnocení Přepočet do glyfu 

cena výrobku nebo služby ve srovnání s konkurencí 3 0,63 0,6 

kvalita výrobku 4 0,76 0,8 

dodržování a disciplína v termínech 4 0,68 0,8 

platební podmínky 5 0,8 1 

spolupráce a komunikace s dodavatelem 5 0,45 1 

úroveň systému zabezpečování kvality 4 0,32 0,8 

reklamační řízení 3 0,18 0,6 

jiná specifická hlediska 3 0,12 0,6 

 
DODAVATEL 2 

Jednotlivá kritéria Hodnocení bodové Hodnocení Přepočet do glyfu 

cena výrobku nebo služby ve srovnání s konkurencí 1 0,21 0,2 

kvalita výrobku 5 0,95 1 

dodržování a disciplína v termínech 5 0,85 1 

platební podmínky 3 0,48 0,6 

spolupráce a komunikace s dodavatelem 5 0,45 1 

úroveň systému zabezpečování kvality 4 0,32 0,8 

reklamační řízení 3 0,18 0,6 

jiná specifická hlediska 5 0,2 1 

 
DODAVATEL 3 

Jednotlivá kritéria Hodnocení bodové Hodnocení Přepočet do glyfu 

cena výrobku nebo služby ve srovnání s konkurencí 5 1,05 1 

kvalita výrobku 3 0,57 0,6 

dodržování a disciplína v termínech 5 0,85 1 

platební podmínky 2 0,32 0,4 

spolupráce a komunikace s dodavatelem 5 0,45 1 

úroveň systému zabezpečování kvality 3 0,24 0,6 

reklamační řízení 5 0,3 1 

jiná specifická hlediska 5 0,2 1 

 


