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Abstrakt 
Bakalářská práce se zaměřuje na systém výběru a metodiku hodnocení dodavatelů 

ve společnosti Precheza a.s. Úvodní teoretická část je věnována zejména problematice 

dodavatelských vztahů a metodám výběru a hodnocení dodavatelů. Ve stěžejní části práce 

je analyzována současná situace výběru a hodnocení dodavatelů ve společnosti, 

vymezena oblast vyžadující zefektivnění a vytvořen návrh zefektivňující současný výběr 

a hodnocení dodavatelů ve společnosti. V závěrečné kapitole je vytvořený návrh 

ekonomicky zhodnocen. 

 

Abstract 

Scope of the thesis represents system of the selection of suppliers and suppliers evaluation 

of the Precheza a.s. Theoretical part of the thesis includes description of the methods 

of suppliers selection and evaluation as well as the description of supplier relationships. 

The main part of the thesis is contributed to the analysis of the current state of the above 

described problematics in the Precheza a.s. The modified and more efficient system of the 

suppliers selection and evaluation is proposed. Economical analysis of the proposal 

is included in the final part of the thesis. 
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ÚVOD 

V současné době si téměř každý závod může vybrat z poměrně širokého spektra 

dodavatelů. Ne vždy však všichni dodavatelé odpovídají podmínkám, které si závod 

předem stanovil pro jejich výběr. Z toho důvodu je ve většině závodů zaváděn proces 

výběru a hodnocení dodavatelů materiálu a služeb. 

Nákup je spolu s prodejem zásadní aktivitou každého závodu, a proto by řízení 

dodavatelsko-odběratelských vztahů měla být věnována náležitá pozornost. V rámci 

hospodaření závodu hraje nákup významnou roli, neboť v konečném důsledku také 

ovlivňuje velikost zisku. Vzhledem ke struktuře podnikových nákladů je zřejmé, že zisk 

je možné zvýšit nejsnadněji právě snížením nákladů na materiál, suroviny a služby. 

Náklady, jako jsou například režijní a personální, lze snížit podstatně obtížněji. Jestliže 

je závod schopen své náklady snížit, může dosáhnout vyšších zisků. 

Aby byl výběr dodavatelů prováděn dostatečně kvalitně, musí zahrnovat aktivity, jako 

je zjištění potřeby, definování kritérií potřeby, hledání dodavatele, posouzení nabídek, 

výběr dodavatele a také hodnocení dodavatele. A právě na problematiku výběru 

a hodnocení dodavatele bude bakalářská práce zaměřena. 

V teoretické části práce bude vysvětlena koncepce řízení dodavatelských vztahů, 

definován nákup jako podniková funkce a obecně popsány fáze výběru dodavatelů. V této 

části práce bude také vysvětleno, jakým způsobem lze dodavatele dělit, jaká mohou být 

kritéria výběru dodavatelů a jak samotný proces výběru dodavatelů probíhá. Dále pak 

bude rozebráno, jaká kritéria může mít hodnocení dodavatelů, jak probíhá proces 

hodnocení a jaké existují metody hodnocení. 

V rámci analytické části práce bude popsána historie a organizační struktura společnosti 

Precheza a.s., podnikající v odvětví chemického průmyslu. Dále bude analyzována 

současná situace výběru a hodnocení dodavatelů ve společnosti a na základě této analýzy 

bude vymezena oblast, kterou by bylo vhodné zefektivnit.  

Hlavní částí bakalářské práce bude vytvoření návrhu metodiky usnadňující výběr 

a hodnocení dodavatelů. Závěrem bude v práci zhodnocena úspora nákladů, která by 

mohla vzniknout přijetím vytvořeného návrhu. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření návrhu zefektivňujícího metodiku výběru 

a hodnocení dodavatelů dopravy ve společnosti Precheza a.s. vycházejícího z analýzy 

současného stavu ve společnosti a zhodnocení přínosů a případných nedostatků 

navrhované metodiky. 

V rámci teoretické části bakalářské práce bude obecně zpracována problematika výběru 

a hodnocení dodavatelů. Informace nezbytné pro tuto část práce budou získány 

sekundárním výzkumem zdrojů, které se danou problematikou zabývají. 

K vytvoření návrhu usnadňujícího výběr a hodnocení dodavatelů je nezbytné získat 

dostatečné množství informací tak, aby bylo možné se v problematice dostatečně 

orientovat a navrhnout tak v praxi využitelné řešení. 

Potřebné informace budou proto získávány z několika zdrojů. Prvním zdrojem budou 

vnitropodnikové směrnice společnosti týkající se dané problematiky, dalším zdrojem 

bude osobní praxe absolvovaná na oddělení prodeje společnosti a nejcennějším zdrojem 

budou osobní konzultace s vedoucím prodeje společnosti a dalšími zaměstnanci. 

Informace potřebné pro zpracování analytické a návrhové části bakalářské práce tedy 

budou získány prostřednictvím obecných metod, jakými je pozorování, dotazování, 

interview, procesní analýza a metoda rozboru dokumentů a materiálů. 

Získané informace budou posléze analyzovány a diskutovány s vedoucím prodeje 

společnosti Precheza a.s. Na základě této analýzy bude vytyčena konkrétní oblast, 

na kterou by bylo možné aplikovat zjednodušující řešení a pro kterou bude následně 

vytvořen návrh, který by měl danou činnost usnadnit. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V rámci této kapitoly budou popsány teoretické poznatky, které poslouží k pochopení 

vybrané problematiky. Stěžejními tématy tedy budou vztahy s dodavateli a výběr 

a hodnocení dodavatelů surovin, materiálu nebo služeb. 

2.1 Koncepce řízení dodavatelských vztahů 

Prostřednictvím vhodného řízení vztahů s dodavateli by mělo docházet 

k maximalizaci celkové hodnoty vzájemného vztahu nakupujícího i dodavatelského 

závodu. Důraz je kladen zejména na prohloubení spolupráce v rámci celého 

dodavatelského řetězce a tím i na vzájemnou spolupráci závodu s dodavatelem. 

Součástí řízení vztahů s dodavateli je i problematika výběru a hodnocení dodavatelů, 

která bude popsána v kapitolách 2.3 a 2.4. 

2.1.1 Supplier relationship management 

Supplier relationship management, do češtiny překládaný jako řízení dodavatelských 

vztahů, představuje komplexní řízení vztahů závodu s organizacemi, dodávajícími 

produkty (zboží, materiál, polotovary nebo služby). Tento typ řízení se zaměřuje nejen na 

vyhledávání strategických dodavatelů, ale také na rozvíjení vztahů s těmito dodavateli. 

Cílem je snížení nákladů a zvýšení kvality služeb a technologie (Nenadál, 2006, s. 21-

22). 

Supplier relationship management se tedy zabývá zejména: 

• výběrem dodavatelů, 

• hodnocením dodavatelů, 

• koordinací dodavatelsko-odběratelského vztahů, 

• řízením vztahu s dodavatelem (Lukoszová, 2006, s. 25). 

Řízení vztahů s dodavateli do značné míry souvisí s nákupem a jeho řízením v závodu. 

Zároveň lze řízení dodavatelských vztahů zařadit do Supply chain managementu (SCM), 

který v sobě zahrnuje kromě oblasti plánování nákupu i logistiku a vztahy s osobami 
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podílejícími se na těchto transakcích. Právě pochopení SCM (tedy porozumění trhu, 

zákazníkům a budoucnosti odvětví) je nezbytné pro růst zisku (Johnson, 2010). 

Vztahy mezi dodavateli a odběrateli by měly být založeny na vzájemné důvěře, 

rovnoprávnosti, oboustranné výhodnosti a úctě. Jedině díky takovýmto vztahům může 

vzniknout partnerství, které následně napomáhá v rozvoji obou závodů (Nenadál, 2006, 

s. 45). 

2.1.2 Nákup jako podniková funkce 

Nákup je soubor činností, které mají za cíl zabezpečit obchodní, výrobní a další činnosti 

organizace prostřednictvím daného sortimentu výrobků, surovin, polotovarů, obalů, 

energií a služeb požadované kvality, v požadovaném čase, na požadovaném místě 

při ekonomických nákladech (Gros, Grosová, 2006, s. 9). Tohoto cíle je dosahováno 

prostřednictvím efektivní realizací na sebe navazujících činností (viz Obr. 1) (Nenadál, 

2006, s. 21). 

Obr. 1: Tradiční činnosti procesu nakupování (Upraveno dle Nenadál, 2006, s. 22) 

V současné době prakticky neexistují organizace, které by neprováděly nákup. Naopak 

zejména ve velkých firmách se stává trendem zaměřit se pouze na strategické aktivity 

a například výroba komponentů je svěřována jiným organizacím, od kterých jsou posléze 

nakupovány (Nenadál, 2006, s. 21). 

Nákup má ve většině firem významné a specifické postavení. U výrobních závodů tvoří 

podíl nakupovaných položek 40–60 % celkových nákladů, u jiných závodů se může blížit 
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až k 80 %. Proto každá úspora v oblasti nákupu ovlivňuje celkovou efektivnost podnikání 

(Gros, Grosová, 2006, s. 7). 

2.1.3 Typy nákupních situací 

Typ nákupní situace ovlivňuje chování a motivaci kupujících i prodejců a také strukturu 

nákupního procesu. Existují tři skupiny těchto situací. 

• Běžný, opakovaný nákup je charakteristický svou poměrně stabilní 

poptávkou zákazníka. Požadavky na druh zboží nebo služby kupující závod 

obvykle nemění, změny nastávají pouze v množství zboží a termínech dodání. 

Kupující závod má často s dodavatelem uzavřenou dlouhodobou smlouvu 

o dodávkách a usiluje o minimalizaci nákladů na nákup. Při uskutečňování 

dodávek lze využívat standardní, automatizované, postupy. Realizace nákupu 

bývá jak u dodavatele, tak i u zákazníka přesunuta na nejnižší hladinu řízení 

a pravomoci jsou delegovány na pracovníky nákupních/prodejních oddělení. 

U tohoto typu nákupní situace není obvykle nutné zjišťování nových 

informací, je ale nezbytné shromažďování údajů týkajících se výkonů 

dodavatele, kvůli jeho následnému hodnocení (Gros, Grosová, 2006, s. 22). 

• Modifikovaný nákup je důsledkem trvalé snahy dodavatele reagovat 

na požadavky zákazníků. Tyto požadavky mohou zahrnovat například změnu 

konstrukce dodávaných dílů, kvalitu surovin, ale i změnu přepravního balení 

u jinak stejného výrobku. Tento typ nákupní situace je také charakteristický 

tím, že dodavatel si může svou pozici udržet vyhověním požadavkům 

zákazníka, ale při neschopnosti nebo neochotě zákazníkovi vyhovět může 

o své postavení přijít (Gros, Grosová, 2006, s. 22-23). 

• Nový nákup nastává při změně výrobního programu, oblasti obchodování 

nebo poskytování služeb. Jelikož se rozhoduje de facto o novém dodavateli, 

vyžaduje tato nákupní situace velké množství nových informací. Rozhodovací 

proces je náročný, přesouvá se na nejvyšší hladinu řízení a účastní se ho velké 

množství pracovníků závodu (Gros, Grosová, 2006, s. 23). 
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2.1.4 Fáze výběru dodavatelů 

Výběr dodavatelů je možné rozdělit do pěti fází (viz Obr. 2). Celý proces výběru 

postupuje od zjištění potřeby uskutečnit určitý nákup až po průběžné hodnocení nákupu 

a jeho následnou kontrolu. Při provádění nákupního rozhodnutí musí vedoucí nákupu 

zpravidla zvažovat širokou škálu různých faktorů, jako je například doba dodání, včasnost 

dodávek, ceny konkurence nebo poprodejní podpora (Lambert, Ellram, Stock, 2000, 

s. 352). 

 

  

 

Obr. 2: Fáze výběru dodavatelů (Upraveno dle Lambert, Ellram, Stock, 2000, s. 354) 
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2.2 Rozdělení dodavatelů 

Spolu s rostoucím množstvím dodavatelů roste také nutnost jejich přehledného rozdělení 

do skupin. Pokud má totiž závod větší množství dodavatelů, není z časových důvodů 

reálné udržovat se všemi vzájemné vztahy na stejné úrovni. Z toho důvodu je třeba 

dodavatele diferencovat do skupin. 

2.2.1 Základní klasifikace dodavatelů 

Základním způsobem, jakým lze dodavatele dělit do skupin, je rozdělení dle obsahové 

náplně vztahu na: 

• dodavatele surovin, 

• dodavatele materiálu, 

• dodavatele komponent, 

• dodavatele zařízení, 

• dodavatele doplňkového režijního materiálu, 

• dodavatele služeb (Synek, 2011, s. 192-193). 

Dodavatele však lze dělit i dle jiných kritérií, ke kterým patří například Paretova analýza 

a ABC analýza. 

2.2.2 Paretova analýza 

Paretova analýza, nazývaná také jako pravidlo 80/20, se řadí mezi marketingové analýzy. 

Cílem této analýzy je proniknout k jádru problémů, diferenciovat podstatné jevy (20% 

životně důležitá menšina) od jevů méně podstatných (80% užitečná většina), dále stanovit 

hlavní indikátory problémů (životně důležitou menšinu) a vymezit správný způsob 

vyřešení problému (Šlapota, Grabarczyk, Leták, 2005, s. 98). 

V oblasti nákupu se vychází z předpokladu, že 80 % všech nakupovaných objemů 

je realizováno 20 % dodavateli. Při aplikaci Paretovy analýzy je nutné nejprve setřídit 

dodavatele dle vybraného kritéria (např. objemu tržeb), dále pak vypočíst procentuální 

poměr objemů jednotlivých dodavatelů a celkového objemu a na závěr sestrojit Paretův 
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diagram. Z tohoto diagramu pak vyplyne, jakým dodavatelům je vhodné věnovat nejvyšší 

pozornost (Šlapota, Grabarczyk, Leták, 2005, s. 98). 

 

Graf 1: Paretův diagram (Převzato z: Lasák, 2014) 

2.2.3 ABC analýza 

Tato analýza navazuje na Paretovo pravidlo. Dodavatelé jsou na základě finančního 

objemu rozdělení do tří kategorií (Šlapota, Grabarczyk, Leták, 2005, s. 99). 

Mezi A dodavatelé spadá 20 % klíčových dodavatelů. Těm by se měla věnovat náležitá 

péče a realizovat s nimi intenzivní spolupráce s nadstandardními osobními vztahy. 

Vzhledem k tomu, že jejich dodávky tvoří největší nákladovou položku firmy, je u nich 

možné dosáhnout nejvyšší úspory nákladů (Šlapota, Grabarczyk, Leták, 2005, s. 100). 

Do kategorie B dodavatelů se zahrnuje asi 40–70 % veškerých dodavatelů. Kontakt 

s těmito dodavateli není udržován do takové míry jako s A dodavateli a slouží jen 

k zjišťování nových informací a udržení kontaktu (Šlapota, Grabarczyk, Leták, 2005, 

s. 100). 

K C dodavatelům patří asi 10 % dodavatelů. Od těchto dodavatelů probíhá nákup jen 

příležitostně a není třeba jim věnovat zvýšenou pozornost (Šlapota, Grabarczyk, Leták, 

2005, s. 100). 
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2.3 Výběr dodavatelů 

Úspěšným nákupem může být nazván takový nákup, u kterého byl správně vybrán 

dodavatel. Cílem procesu výběru dodavatele je tedy vybrání takového dodavatele, který 

splňuje předem stanovená kritéria a se kterým je navázána spolupráce s předpokladem 

stálého plnění smluvních podmínek. 

2.3.1 Make or buy analýza 

Před samotným výběrem dodavatelů je důležité provést rozhodnutí, zda je pro závod 

rentabilnější produkt (službu) nakupovat nebo jej vyrábět (zajišťovat pomocí vlastních 

prostředků). 

Při výběru mezi zmíněnými variantami hrají roli různá kritéria, mezi která mohou být 

zařazeny: 

• celkové náklady na pořízení požadovaného množství položky, 

• kvalita, 

• celkový objem spotřeby položky a její průběh v čase, 

• vlastní možnosti organizace (volná výrobní kapacita, zkušenosti, know-how, 

kapitálové prostředky, kvalifikovaní pracovníci),  

• životní prostředí, 

• potenciální rizika spojená s výrobou (Gros, Grosová, 2006, s. 174). 

Obecně je možné říci, že využívat služeb externích dodavatelů je vhodné zejména 

v případech, kdy existují výrobci produkující kvalitnější položku, nabízející cenu, která 

sníží celkové pořizovací náklady, lepší technická řešení a v případech, kdy nakupované 

výrobky snižují pracnost ve výrobě firmy nebo dojde k významnému snížení počtu 

vlastních pracovníků (Gros, Grosová, 2006, s. 174). 

Naopak vlastní výrobu je vhodné využívat, především pokud je třeba zajistit zcela 

spolehlivé dodávky, nabídka je jen velmi omezená nebo vůbec neexistuje, vlastní náklady 

jsou značně nižší než nabízená pořizovací cena, nabízená kvalita není vyhovující anebo 

má firma dostatek kapitálu a je v jejích možnostech zajistit vlastní výrobou jeho 

požadovanou návratnost (Gros, Grosová, 2006, s. 175). 
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2.3.2 Kritéria výběru dodavatelů 

Při vlastním výběru dodavatele je možné zvažovat řadu kritérií, která se dotýkají 

nakupovaných výrobků a služeb, zejména však jejich jakosti, ceny a smluvních 

podmínek. (Tomek, Hofman, 1999, s. 178). Seznam těchto hodnotících kritérií je vhodné 

sestavit již před zahájením vlastního výběru dodavatele a je nutné dát přednost těm 

kritériím, která ovlivňují ekonomické a obchodní výsledky závodu (např. náklady, 

zásoby, jakost) (Gros, Grosová, 2006, s. 51). Zároveň je nutné přihlížet i k možnosti 

průkazného hodnocení těchto kritérií. Také je vhodné zvažovat při rozhodování objem 

nákupů od daného dodavatele, tj. jeho ekonomickou a finanční závažnost a zkušenosti, 

které závod s dodavatelem za dobu jejich obchodního vztahu stihl získat (Tomek, 

Hofman, 1999, s. 178). 

Kritéria pro volbu dodavatele je možné rozdělit do tří základních skupin. 

Kritéria týkající se výrobků a servisních služeb: Mezi tato kritéria se řadí kvalita, 

preciznost a spolehlivost výrobku z hlediska certifikace a technických norem, schopnost 

dodat potřebné výrobky/služby v potřebném množství a kvalitě, úroveň poskytovaných 

služeb, servisu a poradenství, kvalita balení výrobku a jeho manipulační připravenost, 

garance spolehlivosti výrobku a jednoduchost údržby a oprav (Tomek, Hofman, 1999, 

s. 178). 

Kritéria týkající se ceny a kontrakčních podmínek: K těmto kritériím patří především 

cena, potenciální ceny a srážky, platební podmínky a vstřícnost k požadavkům, ochota 

přistoupit na nové formy dodávkového režimu a doložky o náhradě škod vzniklých 

vadnou dodávkou (Tomek, Hofman, 1999, s. 179). 

Kritéria týkající se dodavatele, jeho image a chování: Mezi tento typ kritérií mohou 

být řazeny pověst a image firmy, inovační technické předpoklady, kapacity, jejich rezervy 

a spolehlivost, dodržování termínů, finanční situace firmy a její ekonomická stabilita, 

vstřícnost a postoj ke kupujícím, vůle dohodnout se na možných změnách kontraktů 

a zkušenosti a hodnocení jiných odběratelů (Tomek, Hofman, 1999, s. 179). 

Dříve, než se provede konečné rozhodnutí o dodavateli, je vhodné ještě jednou 

konkrétněji projednat vybraná důležitější kritéria. Pokud je rozhodování obtížné, lze také 

vybrat dodavatelů několik. Tímto krokem je možné eliminovat závislost na jediném 
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dodavateli, a především tím vzniká možnost srovnávání různých dodavatelů (Tomek, 

Hofman, 1999, s. 179). 

Pokud se jedná o nákupy prováděné opakovaně, doporučuje se opakovat i rozhodování 

o dodavateli dvakrát do roka, a to na základě získání aktualizovaných informací 

doplněných o srovnání zkušeností a nových možností nákupu (Tomek, Hofman, 1999, 

s. 179). 

Při nákupním rozhodování může být prospěšné rozčlenit dodavatele na dvě skupiny – 

dodavatele velmi malé a dodavatele větší. 

Pro velmi malé dodavatele jsou důležité i drobné zakázky. Do této skupiny patří 

například místní dodavatelé dbající o svou dobrou místní pověst. Z toho důvodu bývají 

obvykle poměrně spolehliví a pružní a jednání s nimi bývá snadnější než s většími 

dodavateli (Tomek, Hofman, 1999, s. 179). 

Větší dodavatelé jsou schopni často dodat pohotově poměrně široký sortiment výrobků. 

Nevýhodou při obchodu s nimi je ale jejich očekávání větší aktivity od kupujícího 

a případně i ústupků v parametrech kvality (Tomek, Hofman, 1999, s. 180). 

2.3.3 Proces výběru dodavatelů 

Výchozím bodem pro proces výběru dodavatele je Make or buy analýza zmíněná 

v kapitole 2.3.1. Jakmile je rozhodnuto, že výrobek či službu je výhodnější nakoupit než 

zajistit prostřednictvím vlastních prostředků, je nutné specifikovat zcela přesně 

nakupovaný výrobek nebo službu (Šlapota, Grabarczyk, Leták, 2005, s. 56). 

Při vlastním výběru dodavatele lze využít některé z uvedených metod: 

• expertní odhad (provedený týmem nebo jednotlivcem), 

• scorig-model (model probíhající na základě kvantitativního hodnocení předem 

stanovených kritérií), 

• porovnání nabídek (především z hlediska cenové úrovně dodavatele), 

• kombinované metody (v praxi nejobvyklejší přístup, který představuje 

v kombinaci dříve uvedených metod) (Lukoszová, 2006, s. 103). 
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V dobře řízených závodech jsou pro správný chod zpracovávány směrnice týkající 

se všech procesů v závodu. Pro potřeby nákupního managementu jsou zpracovávány 

směrnice pro hodnocení dodavatelů v duchu normy ISO 9002-4.6 (Tomek, Hofman, 

1999, s. 184). 

Směrnice pro výběr dodavatele může mít například následující strukturu. 

1. Posouzení technické, ekonomické a obchodní způsobilosti a spolehlivosti 

dodavatele věrohodně ověřené zejména na základě průzkumu trhu, dotazníků, 

poptávkového řízení, minulých skutečností nebo referencí ostatních odběratelů 

(Tomek, Hofman, 1999, s. 184). 

2. Získání podkladů pro hodnocení dodavatelů na základě dotazníkové akce 

provedené u potenciálních dodavatelů nebo přímo zasláním poptávky, dále 

na bázi evidence dodávek za minulé období (plnění termínů dodávek, vstřícnost, 

četnost reklamací) nebo vnější prověrkou dodavatele (Tomek, Hofman, 1999, 

s. 184). 

3. Rozdělení dodavatelů do skupin A (certifikovaný dodavatel), B (stálý dodavatel), 

C (nový dodavatel) a X (nevyhovující dodavatel) (Tomek, Hofman, 1999, s. 185). 

4. Určení dodavatele rozlišením na hlavní dodavatele, kteří dodávají základní 

suroviny a materiál ke zpracování pro hlavní výrobu a na vedlejší dodavatele, kteří 

dodávají vedlejší suroviny, materiály a výrobky pro výrobu, údržbu a provoz 

(Tomek, Hofman, 1999, s. 184). 

5. Vlastní volba dodavatele. U tohoto kroku se věnuje pozornost rozdělení 

dodavatelů do skupin (viz 3. krok) a do výběru se zařazují pouze dodavatelé 

kategorií A, B a C. Nevyhovující dodavatelé X jsou z výběru vyřazeni, u nových 

dodavatelů C lze uvažovat o první dodávce a případně ji realizovat, před další 

objednávkou je pak nutné dodavatele zhodnotit a zařadit do odpovídající kategorie 

(Tomek, Hofman, 1999, s. 185). 

6. Přehodnocení dodavatele, jestliže došlo opakovaně k chybám při uskutečňování 

dodávek v jakýchkoliv parametrech. Pokud nenastane změna omezující 

chybovost, je dodavatel přeřazen do nižší dodavatelské kategorie (Tomek, 

Hofman, 1999, s. 185). 

7. Ověřování nakupovaných výrobků nebo služeb, které je upraveno zvláštní 

podnikovou normou (Tomek, Hofman, 1999, s. 185). 



22 

 

Jednoduše řečeno je při výběru dodavatele vždy nejprve nutno provést make or buy 

analýzu, poté provést přesnou specifikaci nakupovaného výrobku/služby a následně 

vytvořit selektivní poptávku, která poslouží k výběru nejvhodnějšího dodavatele 

(Šlapota, Grabarczyk, Leták, 2005, s. 56) 

Vlastní rozhodování o dodavateli se může lišit v závislosti na důležitosti nákupního 

rozhodování a množství dostupných informací. Toto rozhodování tedy může být 

výsledkem expertního odhadu týmu nebo jednotlivce, bodovacích hodnocení nebo 

zvážení výsledků kalkulace kvantifikovatelných faktorů a kvalitativních charakteristik 

(Tomek, Hofman, 1999, s. 180). 

V rámci rozhodování o dodavateli se však mohou někdy objevit i specifické případy, 

například kdy nákupce má příkaz nakoupit nejlevnější produkt/službu nebo jedná 

pod nátlakem a upřednostňuje osobní prospěch před prospěchem firmy (Tomek, Hofman, 

1999, s. 184). 

2.4 Hodnocení dodavatelů 

Hodnocení dodavatelů může mít různá využití, obecně však slouží k tomu, aby 

dodavatelé dosahovali stále lepších výsledků. Jednak by mělo sloužit dodavatelům jako 

zpětná vazba a motivace, dále pak k internímu využití nakupujícího závodu (Šlapota, 

Grabarczyk, Leták, 2005, s. 105). 

Výstupem hodnocení dodavatelů by měl být pro všechny dodavatele jednotný, jasný 

a strukturovaný dokument. Hodnocení dodavatelů by se mělo dostat také k dodavatelům 

samotným z důvodu zpětné vazby. Dodavatelé se tak mohou dozvědět o svých silných 

a slabých stránkách. Vzhledem k tomu, že jednou z úloh hodnocení dodavatelů je zpětná 

vazba pro dodavatele, veškeré záznamy v něm by měly být maximálně objektivní, 

srozumitelné a spravedlivé (Šlapota, Grabarczyk, Leták, 2005, s. 105). 

2.4.1 Kritéria hodnocení dodavatelů 

Kritéria hodnocení dodavatelů se liší s ohledem na to, z jakého konkrétního hlediska 

je daný dodavatel posuzován. Jestliže je stěžejní hledisko čistě nákupní, posuzují 
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se zejména aspekty finanční a cenové (tedy úroveň cen s ohledem na konkurenci, 

schopnost dodavatele cenu snížit a parametry dodavatele svědčící o jeho finanční síle) 

(Šlapota, Grabarczyk, Leták, 2005, s. 108-110). 

Pokud je hodnotící hledisko strategicko-nákupní, v hodnocení by měla být zahrnuta 

kritéria vyplývající ze smluvního vztahu (tedy flexibilita dodavatele na poptávku, 

schopnost dodavatele splnit svou nabídku a úroveň spolupráce s dodavatelem). 

Nevýhodou těchto kritérií je však jejich obtížná exaktní vyjádřitelnost (Šlapota, 

Grabarczyk, Leták, 2005, s. 108-110). 

Jestliže je pak stěžejním hodnotícím hlediskem nákupní logistika, hodnotí se zejména 

schopnost plnit dodávky v dohodnutém termínu a v dohodnutém množství (Šlapota, 

Grabarczyk, Leták, 2005, s. 108-110). 

Dodavatele lze hodnotit také z hlediska technologického, které zahrnuje především 

kvalitu dodávek, environmentální systém, dodavatelovu komunikativnost, 

akceschopnost, efektivitu a investice do nových technologií a rozvoje (Šlapota, 

Grabarczyk, Leták, 2005, s. 108-110). 

Hodnotící kritéria, která nezahrnují pouze předpoklady dodavatelské schopnosti, ale také 

výsledky reálně proběhlých dodávek, mohou vypadat také například takto (Synek, 2011, 

s. 212): 

• kvalita (dodavatel dodává bezchybné produkty a zcela spolupracuje při plánování 

a řízení kvality), 

• náklady (platební podmínky, tvorba, transparentnost a úroveň ceny), 

• dodavatelská spolehlivost (dodací pohotovost, flexibilita a dodržení dodaného 

množství), 

• dodavatelský servis (podpora při uzavírání zakázky, technická podpora, záruka, 

balení atd.), 

• komunikace s dodavatelem (komunikace před i po uzavření zakázky), 

• technické schopnosti (využití nových technologií, ochota podstoupit změny), 

• ostatní (vzdálenost, smysl pro ekologii, dodržování předpisů týkajících se obalů 

atd.) (Synek, 2011, s. 212). 



24 

 

2.4.2 Proces hodnocení dodavatelů 

Proces hodnocení dodavatelů probíhá ve čtyřech krocích, znázorněných graficky 

na Obr. 3. Těmito kroky je vytvoření katalogu kritérií, která se budou u dodavatelů 

hodnotit, dále pak vlastní hodnocení výkonu dodavatelů, znázornění výsledků, kterých 

dodavatelé při hodnocení dosáhli a na závěr vyhodnocení a návrh opatření, která by měli 

dodavatelé zavést. 

 

Obr. 3: Proces hodnocení dodavatelů (Upraveno dle Synek, 2007, s. 212) 

2.4.3 Metody hodnocení dodavatelů 

Při výběru dodavatele je nutné zohlednit určité parametry, které se mohou měnit 

v závislosti na konkrétním nákupu. U těchto parametrů je třeba věnovat pozornost 

při rozhodování zejména těm, které jsou hodnoceny jako nejdůležitější (Perrotin, 

Heusschen, 1999, s. 55–57). 

Pro hodnocení dodavatelů je možné využít různých metod. K těmto metodám patří 

například metoda pořadí, Fullerova metoda, metoda kvantitativního párového srovnávání, 

metoda bodovací a metoda grafická (Friebelová, Klicnarová, 2007, s. 4). 

Podstatou metody pořadí je seřazení kritérií dle významnosti a přiřazení vah jednotlivým 

kritériím. Fullnerova metoda je využitelná zejména v případě, kdy je výhodné srovnávat 

vždy pouze dvě kritéria, neboť takto je snazší rozhodnout, které kritérium má větší 

význam. U metody kvantitativního párového srovnávání lze kromě výběru preferovaného 

kritéria určit také velikost této preference (Friebelová, Klicnarová, 2007, s. 4-6). 
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Jako příklad analytického a grafického přístupu k hodnocení dodavatelů jsou 

v následujícím textu důkladněji rozebrány metody bodovací a grafická. 

 

Metoda bodovací 

Metoda bodovací, také nazývána jako metoda vážení, spočívá zejména na bodovém 

ohodnocení hlavních ukazatelů výkonosti dodavatelů, mezi které patří jakost, termíny 

dodání, služby a cena. Jednotlivým ukazatelům výkonnosti je tedy přiřazena určitá 

důležitost, na jejímž základě je každý dodavatel ohodnocen určitým počet bodů (Perrotin, 

Heusschen, 1999, s. 57). 

Hodnocení jakosti (na škále 0 až 100) se provádí prostřednictvím následujícího vzorce 

(1) (Perrotin, Heusschen, 1999, s. 58): 

 

𝐽 = 100 −  𝐾 
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑑𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑢𝑠ů

𝐴𝑈𝐽
    (1) 

Kde: 

J jakost 

K konstanta 

AUJ akceptovaná úroveň špatné jakosti v % 

 

Pro hodnocení (opět na škále 0 až 100) dodržování smluvních termínů dodávek je nutné 

vyplnit matici (viz Tab. 1), ve které bude uvedeno procentuální množství zpožděných 

dodávek a doba jejich zpoždění v týdnech (Perrotin, Heusschen, 1999, s. 58). 
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Tab. 1: Hodnocení dodržování stanovených termínů dodavateli (Upraveno dle Parson, 1992) 

  

Počet týdnů zpoždění 

méně než 

1 týden 
1-2 týdny 2-3 týdny 3-4 týdny 

více než 

4 týdny 

%
 z

p
o
žd

ěn
ý

ch
 d

o
d
áv

ek
 

méně než 5 % 100 90 85 80 70 

5-25 % 90 80 70 60 50 

25-50 % 85 70 60 40 30 

50-75 % 80 65 50 30 20 

více než 75 % 75 60 40 20 0 

 

Hodnocení ukazatele služby je poměrně složité zejména z důvodu subjektivního 

charakteru jeho posuzování, neboť se hodnotí i takové atributy, jako je příjemnost jednání 

s dodavatelem a spolupráce s nákupcem. Obecně je možné říci, že čím je seznam kritérií 

pro posuzování ukazatele služeb delší, tím objektivnější je jeho hodnocení (Perrotin, 

Heusschen, 1999, s. 59). 

Tabulka 2 je vzorem mřížky hodnocení ukazatele „služby“ dodavatele a obsahuje výčet 

důležitých znaků služeb, které nákupce od dodavatele očekává. Různým úrovním 

(od „není“ po „dokonalá“) pak náleží bodové hodnoty 0 až 10 bodů (Perrotin, Heusschen, 

1999, s. 59). 

 

Tab. 2: Vzor mřížky hodnocení ukazatele "služby" dodavatele (Upraveno dle Perrotin, Heusschen, 1999, 

s. 59) 

  Není 0 Podprůměrná 2 Průměrná 5 Dobrá 8 Dokonalá 10 

Příjemné jednání       x   

Dosažitelnost 

prodejce 
    x     

Informování 

nákupce 

v případě problémů 

x         

Nabídka rychlých 

služeb, kdy jsou 

akutně potřebné 

  x       
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Význam 

připisovaný 

poprodejním 

službám 

  x       

Spolupráce 

s nákupcem 
x         

Výzkum a vývoj         x 

Návrhy úprav 

směřující ke 

snižování nákladů 

    x     

Kooperace 

při řešení problémů 

(v oblasti účetnictví, 

přejímky zboží, …) 

    x     

Přijímání 

odpovědnosti 

při sporech 

  x       

Schopnost 

nevyužívat 

přátelských vztahů 

k obchodním 

zájmům 

    x     

  

2 * 0 = 

0 
3 * 2 = 6 4 * 5 = 20 

1 * 8 = 

8 
1 * 10 = 10 

Celkem = 44 

 

Hodnocení ukazatele „cena“ je možné provést podle níže uvedeného vzorce (2). Tento 

ukazatel je možné použít, pokud nejnižší tržní cena odpovídá nejlepší možné výkonnosti 

dodavatele (Perrotin, Heusschen, 1999, s. 60). 

 

𝐶 =  
𝑛𝑒𝑗𝑛𝑖žší 𝑡𝑟ž𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎

𝑛𝑎𝑏í𝑧𝑒𝑛á 𝑐𝑒𝑛𝑎
 ×100     (2) 

 

Po zhodnocení hlavních ukazatelů (jakosti, termínů dodávek, služeb a ceny) je možné 

provést celkové zhodnocení. Každému ze čtyř ukazatelů je přiřazena hodnota důležitosti, 

tzv. relativní důležitost. V následující tabulce je zobrazen příklad takového celkového 

hodnocení (Perrotin, Heusschen, 1999, s. 60). 
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Tab. 3: Relativní význam ukazatelů "jakost", "termín dodání", "služby" a "cena" v celkovém hodnocení 

dodavatele (Upraveno dle Perrotin, Heusschen, 1999, s. 60) 

Ukazatel 

Hodnota přiřazená 

každému ukazateli 

(0-100) 

Relativní důležitost 

každého ukazatele 
Vážená hodnota 

Jakost 60 30 % 18 

Termíny dodání 80 15 % 12 

Služby 44 30 % 13,2 

Cena 90 25 % 22,5 

Celkové hodnocení 65,7 (ze 100) 

 

Grafická metoda 

Grafická metoda hodnocení dodavatelů spočívá ve znázornění celkové výkonnosti (resp. 

konkurenceschopnosti) dodavatele v podobě plochy. Diagram hodnocení výkonnosti 

je zobrazen jako terč, přičemž jeho střed představuje nejnižší hodnocení, soustředné 

kružnice pak odpovídají hodnocení na stupnici 1 až 5 bodů (viz Graf 2) (Perrotin, 

Heusschen, 1999, s. 61). 

Kruh je dále rozdělen na čtyři kvadranty, přičemž každý kvadrant představuje jeden 

ze čtyř ukazatelů, prostřednictvím kterých jsou dodavatelé hodnoceni: cena, jakost, 

termíny dodávek a služby. Každý z těchto ukazatelů může být dále rozložen na dílčí 

kritéria. Po spojení jednotlivých bodů v grafu, které značí ohodnocení toho, do jaké míry 

dodavatel nastavená kritéria splňuje, vznikne plocha (Perrotin, Heusschen, 1999, s. 61). 

Graf je možné hodnotit několika způsoby. V první řadě je možné dodavatele vybrat 

na základě největší vyznačené plochy v grafu, neboť takový dodavatel nejlépe splňuje 

sledované ukazatele. Dalším způsobem je porovnání ploch grafů jednotlivých dodavatelů 

s modelovou plochou, která zobrazuje minimální požadavky závodu. Posledním 

způsobem je výběr dodavatele na základě jednoho specifického ukazatele (Perrotin, 

Heusschen, 1999, s. 63-64). 

Příkladem grafické metody hodnocení dodavatelů je následující graf. Výběr konkrétních 

kritérií je však vždy závislý na tom, které aspekty jsou považovány za důležité (Perrotin, 

Heusschen, 1999, s. 63). 
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Graf 2: Příklad analýzy výkonnosti dodavatele využitím grafické metody (Převzato z: Perrotin, Heusschen, 

1999, s. 62) 

Tab. 4: Příklad analýzy výkonnosti dodavatele (Upraveno dle Perrotin, Heusschen, 1999, s. 62) 

1. Parametr "CENA" 3. Parametr "JAKOST" 

11. Struktura prodejní ceny 31. Úroveň jakosti 

12. Úroveň ceny v poměru ke konkurenci 32. Stálost jakosti 

13. Platební podmínky navrhované 

dodavatelem 
33. Nezávadnost 

2. Parametr "TERMÍNY DODÁNÍ" 4. Parametr "SLUŽBY" 

21. Dlouhé termíny dodání 41. Služby týkající se jakosti – ceny 

22. Dodržování dohodnutých termínů 42. Služby týkající se množství – termínů 

  43. Poprodejní služby 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V kapitole Analýza současného stavu bude představena vybraná společnost a popsána její 

organizační struktura se zaměřením na oddělení prodeje. Dále bude analyzována 

organizace nákupu a současný stav hodnocení a výběru dodavatelů ve společnosti 

(Precheza a.s., 2016). 

3.1 Představení akciové společnosti Precheza a.s. 

Akciová společnost Precheza a.s. má více než stoletou tradici ve výrobě anorganických 

chemických produktů. Působí aktivně ve Svazu chemického průmyslu ČR, Hospodářské 

komoře a v Asociaci výrobců nátěrových hmot ČR a od roku 2000 je řádným členem 

Asociace výrobců titanové běloby (Precheza a.s., 2016). 

Společnost sídlí na adrese nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, 750 02 v Přerově a její 

právní formou je akciová společnost. Její aktuální logo je zobrazeno na Obr. 4 

(Precheza a.s., 2016). 

 

Obr. 4: Logo akciové společnosti Precheza a.s. (Převzato z: Precheza a.s., 2016) 

 

Precheza a.s. zaměstnává 627 zaměstnanců a v letech 2006 a 2012 získala titul 

Zaměstnavatel regionu. Její obrat za rok 2015 byl 2 916 milionů Kč a zisk před zdaněním 

775 milionů Kč (Precheza a.s., 2016). 

Akciová společnost Precheza a.s. je dceřinou společností AGROFERT a.s., který 

v současné době sdružuje více než 250 subjektů v 18 zemích světa ze sektorů chemie, 

potravinářství, zemědělství, dopravy a technologií, pozemní techniky, lesnictví 

a dřevařství, obnovitelných zdrojů a médií a zaměstnává asi 33 770 zaměstnanců 

(Agrofert a.s., 2016). 
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3.1.1 Historie akciové společnosti Precheza a.s. 

Historie společnosti sahá až do konce 19. století, kdy byla v roce 1894 založena jako 

„První akciová továrna na soustředěná hnojiva a lučebniny v Přerově“ vyrábějící kyselinu 

sírovou a superfosfát. V roce 1908 se pak továrna rozšířila o výrobu a prodej 

fluorokřemičitanu sodného. Roku 1921 byla postavena bateriová extrakce na olejnatá 

semena, pomocí které se získával lněný extrahovaný šrot a lněný olej. O pět let později 

bylo na extrakci olejů navázáno novou výrobou fermeží a lakových olejů (Precheza a.s., 

2016). 

V roce 1946 došlo ke znárodnění továrny a jejímu začlenění do národního podniku 

„Synthesia chemické závody Semtín“. Tři roky poté byl zřízen národní podnik „Lučební 

závody Přerov“ a byla ukončena výroba jedlých olejů a tuků (Precheza a.s., 2016). 

Roku 1962 byla zbudována výrobna S-1 na produkci kyseliny sírové z tekuté síry. 

V následujících letech došlo k zahájení výroby práškového superfosfátu a byla zahájena 

výstavba výroben anorganických pigmentů (Precheza a.s., 2016). 

V roce 1966 získala společnost nový název – „Přerovské chemické závody“ a během 

následujících let byla zahájena výroba anorganických pigmentů (Precheza a.s., 2016). 

V roce 1975 společnost opět změnila název na „Chemopetrol, koncernový podnik, 

Přerovské chemické závody Přerov“ (Precheza a.s., 2016). 

Roku 1989 byly Přerovské závody převedeny do formy státního podniku a byla 

vybudována výrobna síranu železnatého. V roce 1991 byl státní podnik Přerovské 

chemické závody transformován na akciovou společnost Precheza a.s. (Precheza a.s., 

2016). 

Od roku 1993 byla ukončena výroba průmyslových hnojiv a byl zahájen trvalý provoz 

„Zachycování exhalací z kalcinace titanové běloby“. 1. etapa neutralizace 

technologických vod vápencem byla uvedena do provozu v roce 1995. Nový bílý 

sádrovec dostal obchodní název PREGIPS a původní barevný sádrovec PRESTAB 

(Precheza a.s., 2016). 

V roce 1996 odkoupila 51 % akcií spol. Precheza a.s. společnost PRECOLOR, dceřiná 

společnost AGROFERT a.s. (Precheza a.s., 2016). 
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Po roce 2000 se stala Precheza a.s. řádným členem Asociace výrobců titanové běloby 

a její systém environmentální managementu byl certifikován podle ISO 14001 a systém 

zabezpečování jakosti podle ISO 9001 (Precheza a.s., 2016). 

V roce 2003 již vlastnil majoritní vlastník AGROFETR a.s. Praha 97,51 % akcií a stal 

se výhradním prodejcem výrobků Precheza a.s. Od roku 2005 je Precheza a.s. členem 

skupiny AGROGERT (Precheza a.s., 2016). 

Po roce 2011 došlo k rozšíření aplikačního portfolia pigmentů FEPREN o možnost 

pigmentace armorovaných betonových výrobků a Precheza a.s. se stala členem Asociace 

výrobců nátěrových hmot (Precheza a.s., 2016). 

3.1.2 Předmět podnikání 

Aktuálním předmětem podnikání společnosti Precheza a.s. uvedeným v obchodním 

rejstříku je především výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných 

chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako 

vysoce toxické a toxické (Precheza a.s., 2016). 

Výrobní program spol. Precheza a.s. je orientován zejména na výrobu anorganických 

pigmentů a chemikálií vzniklých jako meziprodukty při hlavní výrobě (Precheza a.s., 

2016). 

Nejdůležitějším výrobkem je titanová běloba PRETIOX, dalšími výrobky jsou pak 

železité pigmenty FEPREN, síran železnatý MONOSAL, síran vápenatý 

PREGIPS/PRESTAB a technická kyselina sírová (Precheza a.s., 2016). 

• Titanová běloba PRETIOX se využívá ve výrobě barviv, plastů, ve farmacii 

a v potravinářství a jeho výroba tvoří asi 85 % celkové produkce společnosti 

(Precheza a.s., 2016). 

• Železité pigmenty FEPREN nacházejí využití zejména ve stavebnictví k výrobě 

asfaltových betonů a emulzí a nátěrových hmot, tvoří asi 5 % celkové produkce 

společnosti (Precheza a.s., 2016). 

• Síran železnatý MONOSAL je využívám k výrobě krmiv a ve stavebnictví 

a tvoří asi 4 % celkové produkce společnosti (Precheza a.s., 2016). 
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• Síran vápenatý PREGIPS se uplatňuje při výrobě cementu a tvoří přibližně 4 % 

celkové produkce společnosti (Precheza a.s., 2016). 

• Technická kyselina sírová nachází využití mimo chemického průmyslu také 

v průmyslu textilním a papírenském, její produkce tvoří asi 2 % celkové produkce 

společnosti (Precheza a.s., 2016). 

Zhruba 80 % obratu tvoří prodej titanové běloby PRETIOX, 12 % železitých pigmentů 

FEPREN, 2 % kyseliny sírové a 6 % ostatních chemikálií (Precheza a.s., 2016). 

3.1.3 Odbytové trhy 

V současné době vyváží Precheza a.s. produkty do celého světa (více než 90 % výrobků 

tvoří export): zhruba polovina exportu je směřována na trhy do západní Evropy 

(např. Francie, Německo), zbytek do severní a střední Ameriky, Asie a východní Evropy 

(např. Rusko) (Precheza a.s., 2016). 

Klíčovými zákazníky jsou pro společnost výrobci z odvětví nátěrových hmot, plastů, 

papíru, stavebnictví, dále pak farmaceutické a potravinářské firmy a zemědělské závody 

(Precheza a.s., 2016). 

3.2 Organizační struktura společnosti Precheza a.s. 

 

Statutární orgány společnosti Precheza a.s. se skládají z představenstva majícího tři členy, 

tříčlenné dozorčí rady a vrcholného vedení, do kterého se řadí generální ředitel, komerční 

ředitel, technický ředitel, výrobní ředitel, ekonomický ředitel a personální ředitel 

(viz Obr. 5). 
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Obr. 5: Organizační struktura společnosti Precheza a.s. (Upraveno dle Precheza a.s., 2016) 

 

Ředitelé jednotlivých oblastí spravují vlastní úseky: 

• komerční ředitel: nákup, prodej, technický servis, 

• technický ředitel: investice, centrální laboratoře, projekce a konstrukce, 

technologie a inženýrství, 

• výrobní ředitel: dispečink, technologie, provozy a jejich údržba, energetika, 

měření a regulace, 

• ekonomický ředitel: finance, controlling, účetnictví, informatika, 

• personální ředitel: personalistika, hospodářské služby. 

V následujícím textu bude věnována pozornost pouze oddělení prodeje spadajícímu 

do kompetencí komerčního ředitele. Mimo toto oddělení spravuje komerční ředitel 

oddělení nákupu a technický servis (viz Obr. 6). Oddělení prodeje se dále skládá 

z vedoucího prodeje, teritoriálních manažerů a referentů prodeje. 
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Obr. 6: Organizační struktura úseku komerčního ředitele ve spol. Precheza a.s. (Upraveno dle Precheza a.s., 

2016) 

3.3 Organizace útvaru prodeje ve společnosti Precheza a.s. 

Pro návrh usnadňující výběr a hodnocení dodavatelů dopravy ve spol. Precheza a.s. 

je nezbytné zhodnocení současného systému výběru a hodnocení dodavatelů. Tyto 

vzájemně související procesy vztahující se k dopravě spadají do kompetence útvaru 

prodeje. 

Organizace procesu prodeje ve společnosti Precheza a.s. je podrobně popsána 

ve vnitropodnikové směrnici Prodej hotových výrobků. 

Jak již bylo popsáno v kapitole 3.2 Organizační struktura společnosti Precheza a.s., útvar 

prodeje ve spol. Precheza a.s. spadá do kompetencí komerčního ředitele a je tvořen 

vedoucím prodeje, pěti referenty prodeje a šesti teritoriálními manažery. 

V rámci oddělení prodeje probíhá mnoho různých procesů, jejichž schématické zobrazení 

je znázorněno na Obr. 7. Jedním z těchto procesů je také zajištění dopravy, na které bude 

kladen důraz v následujících kapitolách. 
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Obr. 7: Procesy probíhající na oddělení prodeje společnosti Precheza a.s. (Vlastní zpracování) 

 

Obecně je možné říci, že referenti prodeje zadávají data do informačního systému SAP 

(viz Obr. 8) a vytvářejí kontrakty a teritoriální manažeři zodpovídají za prodej v rámci 

určitých oblastí. Oblasti, za které jednotliví teritoriální manažeři zodpovídají, jsou 

rozděleny následujícím způsobem: 

• USA a Itálie, 

• Skandinávie, Dánsko, Asie a Kanada, 

• Benelux, Francie, Německo a Afrika, 

• Portugalsko, Španělsko, Maďarsko, Balkán, Turecko a střední a jižní Amerika, 

• ČR, Slovensko, Polsko a země bývalého Sovětského svazu. 

Vzhledem ke značnému objemu obchodu v rámci poslední zmíněné oblasti je tato oblast 

spravována dvěma teritoriálními manažery. 
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Obr. 8: Náhled úvodní stránky IS SAP (Převzato z: ITICA, 2015) 

 

Na základě požadavků na odběr objemu zboží od smluvních zákazníků vytvářejí 

teritoriální manažeři kvartální plán. Vedoucí prodeje navrhne ceny pro daný kvartál 

a teritorium komerčnímu řediteli, který je eventuálně upraví a následně schválí. 

Po schválení kvartálního plánu prodeje a cen komerčním ředitelem vytvoří každý 

teritoriální manažer nabídky pro jednotlivé koncové zákazníky. Tyto nabídky následně 

zákazníkům rozešle a projedná je s nimi. Podklady pro zpracování kontraktu předá 

teritoriální manažer referentovi prodeje. 

Referent prodeje po převzetí podkladů od teritoriálního manažera kontrakt vytvoří 

v informačním systému SAP a současně zadá na tomtéž místě zakázku. Po postupném 

podepsání kontraktu teritoriálním manažerem, komerčním ředitelem a zákazníkem 

je kontrakt zaznamenán do kvartální kontrakční tabulky. 

S koncovým zákazníkem jsou následně upřesněny termíny dodávek na následující měsíc 

a tyto termíny jsou taktéž zaznamenány do kontrakční tabulky. Zvolenému dopravci 

se zašle rámcová objednávka přepravy na příslušný měsíc. 
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Termíny dodávek upřesňuje zákazník písemnou formou adresovanou teritoriálnímu 

manažerovi. Manažer následně předá pokyn referentovi prodeje a objedná přepravu. 

Referent prodeje zajistí expedici zboží vložením zakázky do informačního systému SAP 

a objedná celní služby (Precheza a.s., 2012). 

Vlastní expedici zboží provádí na základě informací a specifikací z informačního systému 

SAP pracovníci skladů. 

Zmíněné činnosti je možné přiřadit dle Obr. 7 k procesům Komunikace se zákazníkem, 

Zpracování smluv o prodeji, Zpracování cenových kalkulací a Zajištění dopravy. 

3.3.1 Organizace dopravy v rámci oddělení prodeje ve společnosti Precheza a.s. 

Dopravu zboží ke koncovým zákazníkům zajišťuje spol. Precheza a.s., jakožto dodavatel 

zboží. Společnost Precheza a.s. vždy vyžaduje po dopravci cenu „all in“, což znamená, 

že veškeré poplatky (vyjma pojistného a celního odbavení) jsou v ceně již zahrnuty. 

Mezi hlavní kritéria, dle kterých lze dělit dopravu objednávanou společností 

Precheza a.s., patří vlastní způsob přepravy, nároky na kvalitu přepravovaného zboží 

a mezinárodní výkladová pravidla INCOTERMS.  

Rozdělení dopravy dle způsobu přepravy do cílové destinace: 

• kamionová přeprava, 

• železniční přeprava, 

• kontejnerová lodní přeprava. 

Rozdělení dopravy dle kvality převáženého zboží: 

• potravinářská kvalita, 

• běžná kvalita. 

Rozdělení dopravy dle mezinárodních výkladových pravidel INCOTERMS určujících 

místo a okamžik přechodu výloh a rizik z prodávajícího na kupujícího: 

• CIF (Cost and Freight), 

• FOB (Free On Board), 

• DDU (Delivered Ex Quay), 
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• DAF (Delivered at Frontier) 

• atd. 

Vzhledem k tomu, že doprava zboží ke koncovým zákazníkům je zajišťována oddělením 

prodeje, spadá do kompetencí tohoto oddělení související výběr a hodnocení dodavatelů 

dopravy. Analýza současného stavu těchto procesů bude provedena v následující 

kapitole. 

3.4 Analýza současného stavu výběru a hodnocení dodavatelů 

ve společnosti Precheza a.s. 

Problematika výběru a hodnocení dodavatelů je ve společnosti Precheza a.s. upravena 

prostřednictvím vnitropodnikové směrnice Výběr a hodnocení dodavatelů 

PRECHEZA a.s. 

3.4.1 Analýza současného stavu výběru dodavatelů 

Výběr dodavatelů ve společnosti Precheza a.s. je složitým procesem, který je dán 

velikostí závodu. Tento proces je také výrazně ovlivněn faktem, že spol. Precheza a.s. 

je dceřinou společností společnosti AGROFERT a.s. Z tohoto důvodu je výběrové řízení 

pro dopravu do jednotlivých destinací centralizováno (tedy jsou společné pro veškeré 

závody spadající pod AGROFERT a.s.), jelikož při větším objemu např. nákupu je možné 

dosáhnout značných úspor z objemu. 

Vlastnosti procesu výběru dodavatelů dopravy pro spol. Precheza a.s. jsou analyzovány 

v následující tabulce (Tab. 5: Analýza procesu výběru dodavatelů dopravy ve spol. 

Precheza a.s. a na vývojovém diagramu na Obr. 9. 
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Tab. 5: Analýza procesu výběru dodavatelů dopravy ve spol. Precheza a.s. (Vlastní zpracování) 

Název procesu Výběr dodavatelů dopravy 

Definice 
Proces Výběr dodavatelů dopravy popisuje činnosti 

při volbě dopravců na následující období. 

Cíl Výběr vhodných dopravců pro jednotlivé zakázky. 

Specifikace procesu 

Výběr potenciálních dodavatelů na úrovni AGROFERT a.s. 

a následný výběr konkrétních dopravců pro jednotlivé 

zakázky v rámci spol. Precheza a.s. 

Vlastník procesu Vedoucí prodeje 

Role 

Vedoucí prodeje 

Centrální logistik 

Teritoriální manažeři 

Dodavatelé 

Vstup 
Nutnost výběru nejvhodnějšího dodavatele pro konkrétní 

zakázku. 

Výstup 
Uzavření smlouvy s dopravcem nejvhodnějším 

pro konkrétní zakázku. 

Komunikační kanály 
E-mail 

Online aplikace Softrade 

Periodicita 
Roční (kamionová přeprava) 

Čtvrtletní (kontejnerová doprava) 

Startovací událost 
Zaslání předběžného seznamu destinací centrálním 

logistikem vedoucímu prodeje 

Rizika 

Zařazení nevhodných dodavatelů do výběru na základně 

špatně stanovené ceny. 

Výběr nevhodného dodavatele. 
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Obr. 9: Proces výběru dodavatelů ve společnosti Precheza a.s. (Vlastní zpracování) 
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Před počátkem každého období, na které je potřeba vybírat dodavatele, obdrží vedoucí 

prodeje od centrálního logistika seznam destinací, do kterých byla doprava dříve 

realizována, zpracovaný v programu Microsoft Office Excel. Centrální logistik je osoba 

zodpovědná za logistiku celé společnosti AGROFERT a.s. 

Vedoucí prodeje tento předběžný seznam destinací předá TM, kteří destinace aktualizují 

na základě toho, do kterých zemí je třeba dopravit zboží v následujícím období. 

Po aktualizaci seznamu se dokument zašle zpět centrálnímu logistikovi, který jej dále 

předá na oddělení centrálního nákupu (oddělení společné pro celou skupinu 

AGROFERT). Oddělení centrálního nákupu poté vyhlásí výběrové řízení pro dopravu 

do jednotlivých destinací. 

Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím online aplikace Softrade, která zajišťuje 

veškerá výběrová řízení ve spol. AGROFERT a.s. Do této aplikace se může zaregistrovat 

každý dopravce, který má zájem přepravovat zboží spol. Precheza a.s. Do aplikace 

Softrade se tedy zaregistrují sami dopravci a vyplní kategorie služeb, ve kterých chtějí 

být poptáváni a ceny, za které služby nabízejí. 

O výsledcích výběrového řízení (dále VŘ) rozhoduje šestičlenná komise na základě 

pevně stanovených kritérií, kterými je např. cena, vzdálenost dodavatele a servis. 

Výsledky VŘ jsou poté zaslány centrálnímu logistikovi, který je zpracuje v programu 

Excel tak, že pro každou destinaci zvýrazní dodavatele s nejnižší cenou a ke každé 

destinaci vypočítá průměrnou cenu ze všech dopravci nabízených cen. Zkrácená verze 

této tabulky je zobrazena na Obr. 10. 

Tento soubor je následně zaslán vedoucímu prodeje do spol. Precheza a.s. Vedoucí 

prodeje poté soubor uloží do sdíleného adresáře, kde k němu mají přístup teritoriální 

manažeři a referenti prodeje. Na základě tohoto sdíleného dokumentu poté teritoriální 

manažeři a referenti prodeje vybírají pro cílové destinace dopravce a nakupují od nich 

dopravu (Andrle, 2017). 
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Obr. 10: Vzor tabulky s dodavateli vybranými ve VŘ (Upraveno dle Precheza a.s., 2016) 

 

Dopravce pro konkrétní zakázku je primárně vybírán dle ceny. Cena ale není vždy 

jediným kritériem – důležité jsou také např. špatné zkušenosti s dopravcem z důvodu 

častých reklamací u předchozích kooperací s dopravcem. Toto hledisko bohužel není 

v tabulce zaznamenáno a je nutné, aby si je teritoriální manažer, který dopravce volí, 

pamatoval, případně je zvlášť dohledával v informačním systému, což je časově náročné. 

Nástroj, prostřednictvím kterého by bylo možné ze systému SAP jednoduše vygenerovat 

souhrn dodavatelů, jejich jednotlivých zakázek a celkových finančních sum, které byly 

jednotlivým dopravcům zaplaceny, v současné době není ve společnosti k dispozici. 

Absence tohoto nástroje neztěžuje pouze vlastní výběr dodavatelů, ale značně prodlužuje 

také přípravu na audity, interní jednání týkající se dopravy a jednání s dodavateli. 
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3.4.2 Analýza současného stavu hodnocení dodavatelů 

Hodnocení dodavatelů je vedeno pro všechny dodavatele spol. Precheza a.s., kteří své 

produkty, resp. služby, dodávají opakovaně a dlouhodobě (tedy alespoň po dobu tří let).  

Vlastnosti procesu hodnocení dodavatelů dopravy pro spol. Precheza a.s. jsou 

analyzovány v následující tabulce (Tab. 6: Analýza procesu hodnocení dodavatelů 

dopravy spol. Precheza a.s.) a na Obr. 11. 

 

Tab. 6: Analýza procesu hodnocení dodavatelů dopravy spol. Precheza a.s. (Vlastní zpracování) 

Název procesu Hodnocení dodavatelů dopravy 

Definice 
Proces Hodnocení dodavatelů dopravy popisuje činnosti 

při hodnocení dopravců na základě předchozích dodávek. 

Cíl 

Rozdělení dodavatelů do skupin na dodavatele, od kterých 

lze nakupovat bez výhrad, dodavatele, od kterých lze 

nakupovat s výhradami a dodavatele, od kterých nelze 

nakupovat. 

Specifikace procesu Hodnocení dopravců vyplněním hodnotících formulářů. 

Vlastník procesu Teritoriální manažer 

Role 
Teritoriální manažeři 

Dodavatelé 

Vstup 
Nutnost hodnocení služeb dodavatelů pro rozhodnutí 

o budoucí spolupráci.  

Výstup 

Vyplněný formulář hodnocení dodavatelů, na základě 

kterého je možné vyžadovat po dopravci nápravu 

problematických oblastí v hodnocení nebo případně ukončit 

s dopravcem spolupráci. 

Komunikační kanály Informační systém SAP 

Periodicita Roční 

Rizika Hodnocení neodpovídající skutečnému stavu. 
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Obr. 11: Proces hodnocení dodavatelů ve společnosti Precheza a.s. (Vlastní zpracování) 

  

Hodnotící činnost provádějí teritoriální manažeři z oddělení nákupu a záznamy 

o hodnocení dodavatelů jsou vedeny v informačním systému SAP. Záznamy o hodnocení 

(viz Obr. 12: Formulář hodnocení dodavatele dopravy) jsou vedeny ve formě formulářů, 

které TM musí alespoň jednou ročně vyplnit. 
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Obr. 12: Formulář hodnocení dodavatele dopravy (Upraveno dle Precheza a.s., 2016) 

 

V hodnotících formulářích je vždy nutné vyplnit, do jaké míry odpovídá dodavatel 

jednotlivým kritériím. První skupina kritérií, která může být hodnocena známkami 1, 2 

a 3 (vyhovující, s výhradami a nevyhovující) zahrnuje: 

• dosažitelnost/pohotovost, 

• plnění termů, 

• cena a její kontrolovatelnost, 

• kvalita práce, 

• ekologické chování a 

• systémy zajištění bezpečnosti a hygieny práce + požární ochrany 

(Precheza a.s., 2015). 

Dalším kritériem, které je opět hodnoceno známkami 1, 2 a 3 (nelze, lze s problémy 

a vždy lze) je: 

• možnost náhrady. 

Posledním kritériem, hodnoceným taktéž známkami 1, 2 a 3 (často, občas a zřídka) je: 

• úroveň využívání. 
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Známky, kterými byla jednotlivá kritéria ohodnocena, se zprůměrují a na základě tohoto 

průměru je stanoveno celkové hodnocení dodavatele. Dodavatel tedy může obdržet 

hodnocení: 

• vyhovující (A), 

• vyhovující s výhradami (B), 

• nevyhovující (X), 

• nový (N). 

Na základě výsledného hodnocení je vytvořen seznam dodavatelů, ve kterém jsou 

dodavatelé rozřazeni do skupin. Těmito skupinami jsou dodavatelé, od kterých je možné 

nakupovat bez výhrad, kteří jsou zcela způsobilí, dodavatelé, od kterých lze nakupovat 

s výhradami, kteří realizují program zlepšení a dodavatelé, od kterých vůbec není možné 

nakupovat, jelikož jsou nezpůsobilí (Precheza a.s., 2015). 

Pokud dodavatel opakovaně není ochoten nebo schopen plnit sjednané požadavky, 

je nutné jej bezprostředně po tomto zjištění označit v seznamu dodavatelů 

za nevyhovujícího a veškerou spolupráci s ním ukončit. 

Hodnocení dodavatelů ve spol. Precheza a.s. je prováděno v dostatečném rozsahu, ale je 

nedostatečně propojeno s procesem výběru dodavatelů. Hodnocení kritérií, jako 

je například četnost reklamací, důvody těchto reklamací a případná výše finanční 

náhrady, je sice prováděno, ale je velice časově náročné získat přehledný souhrn 

obsahující výsledky tohoto hodnocení, který by napomáhal jak při výběru dodavatelů, tak 

také při přípravě na jednání s dodavateli apod. 

3.5 Zhodnocení současného stavu 

Procesy výběru a hodnocení dodavatelů ve spol. Precheza a.s. jsou upraveny 

prostřednictvím směrnice Výběr a hodnocení dodavatelů PRECHEZA a.s. Jak již bylo 

zmíněno v kapitole 3.4, mají v současné době oba procesy velmi dobře zpracovanou 

metodiku a jsou značně zaběhnuté, neboť stejným způsobem probíhají řadu let. 

Proces výběru dodavatelů dopravy ve společnosti Precheza a.s. probíhá v určité míře nad 

úrovní vlastního závodu, a to prostřednictvím oddělení centrálního nákupu, který 
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zajišťuje nákup v určitých oblastech pro celý koncern AGROFERT. Tento proces 

obecného výběru potenciálních dodavatelů je transparentní a není zde mnoho prostoru 

pro návrhy zlepšení. 

Ne zcela ideální je však situace na úrovni podniku, kde provádí výběr dodavatele 

pro konkrétní zakázku TM (viz kapitola 3.4.1 Analýza současného stavu výběru 

dodavatelů). Při volbě dodavatele je nezbytné kromě ceny zohledňovat i jiná kritéria, 

avšak v současné době není k dispozici nástroj, prostřednictvím kterého by bylo možné 

snadno a rychle vygenerovat souhrn potenciálních dodavatelů a kritérií zohledňovaných 

při výběru. Absence tohoto nástroje je také patrná při přípravě na audity, jednání 

s dodavateli a interní jednání o dodavatelích dopravy. Příprava reportů na tato jednání 

je sice v současné době možná, avšak časově náročná. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.4.1, chybí tedy vedoucímu prodeje a teritoriálním 

manažerům jistým způsobem nástroj, prostřednictvím kterého by mohly být snadno 

prováděny přehledné statistiky výběru dodavatelů, dále přehledně zobrazovány finanční 

částky zaplacené jednotlivým dodavatelům a jenž by určitým způsobem mohl sloužit jako 

podklad pro výběr a hodnocení dodavatelů. 

Existence nástroje, prostřednictvím kterého by bylo možné snadno vytvářet souhrny 

týkající se výběru a hodnocení dodavatelů, by mohla ušetřit zaměstnancům oddělení 

prodeje čas a usnadnit jejich práci. 

Hodnocení dodavatelů probíhá v současné době v dostatečném rozsahu. Záležitostí, 

kterou by případně bylo možné zlepšit, je však ne příliš dobré propojení softwarové 

podpory hodnocení dodavatelů a jejich výběru (viz kapitola 3.4.2). Při volbě dopravce 

pro konkrétní zakázku totiž vychází zaměstnanec ze souboru obsahujícího pouze finanční 

částky poptávané dopravci za danou službu. Není reálné se ale orientovat pouze 

na základě nejnižší ceny, neboť dopravce s nejnižší nabízenou cenou v danou chvíli 

nemusí být dostupný nebo v rámci jeho předchozích dodávek bylo nutné často služby 

reklamovat. Tyto informace však nejsou dostupné přímo, ale je nutné je dohledávat 

zvlášť. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Precheza a.s. má vzhledem ke svému objemu výroby a počtu zaměstnanců dobře 

a dostatečně zpracovanou směrnici pro výběr a hodnocení dodavatelů (Výběr a hodnocení 

dodavatelů Precheza a.s.), jak již bylo popsáno v kapitole 3.4 Analýza současného stavu 

výběru a hodnocení dodavatelů ve společnosti Precheza a.s. 

Na základě analýzy současného stavu výběru a hodnocení dodavatelů ve spol. 

Precheza a.s. bylo zjištěno, že slabinou těchto procesů je absence reportovacího nástroje, 

prostřednictvím kterého by bylo možné jednoduše vytvářet souhrny týkající 

se dodavatelů. Pomocí tohoto nástroje by bylo možné usnadnit práci zaměstnanců 

a ušetřit tak jejich čas. 

4.1 Návrh řešení zjednodušující současný postup 

V této kapitole bude navrhnut nástroj, prostřednictvím kterého bude možné transparentně 

reportovat veškeré dodavatele, od kterých ve vybraném časovém období společnost 

Precheza a.s. nakupovala dopravu. Do tohoto reportu by měly být zahrnuty základní 

informace týkající se dodavatelů a veškerých zakázek pro spol. Precheza a.s. 

uskutečněných za zvolené období. 

Výsledný reportovací nástroj bude vytvářen v programu Microsoft Office Excel (dále MS 

Excel). K tomuto programu bylo přistoupeno z důvodu jeho uživatelské nenáročnosti 

a běžné dostupnosti na většině počítačů. 

4.1.1 Výběr záznamů týkajících se dodavatelů a zakázek pro tvorbu reportu 

Do informačního systému SAP, který spol. Precheza a.s. využívá, jsou zadávány veškeré 

informace týkající se dodavatelů (např. název, kontaktní informace, reklamace atd.) 

a zakázek (např. číslo zakázky, typ zboží, cílová destinace atd.). Mezi informace, které 

jsou podle vedoucího prodeje pro vlastní report důležité, patří: 

• vlastní název dopravce, 

• číslo/kód, který spol. Precheza a.s. přiřazuje každému dodavateli, 
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• stát, do kterého má být zboží dopraveno, 

• konkrétní cílová destinace, 

• čísla konkrétních zakázek, 

• bližší informace o zboží (blokace, položka), 

• číslo/kód objednávky, 

• sjednané dodací podmínky zakázky (resp. informace o mezinárodních 

výkladových pravidlech INCOTERMS) 

• měna, ve které je cena za dopravu uvedena, 

• částka, která byla za dopravu zaplacena, 

• částka ve firemní měně (tedy v českých korunách) a  

• případné reklamace dopravy (zda byla doprava reklamována, zda byla reklamace 

uznána, příčina reklamace a výše finanční náhrady). 

4.1.2 Analýza dostupnosti požadovaných záznamů v IS SAP 

Veškeré potřebné informace jsou již do informačního systému SAP zadávány, vyjma 

reklamací dopravy, o kterých jsou samozřejmě veškeré informace v systému SAP sice 

dostupné, avšak ne ve formě, ve které by byly generovatelné pro potřeby reportu. 

Navrhuji tedy zařazení nových parametrů do IS SAP, týkajících se případných reklamací 

u jednotlivých zakázek (důvod reklamace, uznání/zamítnutí reklamace, případně 

navrácená finanční částka). K těmto parametrům by byly vyplňovány velmi stručné 

informace získané z podrobné databáze veškerých reklamací, které by byly průběžně 

vyplňovány teritoriálními manažery. Tyto parametry by následně mohly být zahrnuty 

do reportovací tabulky. Zařazení těchto parametrů do IS SAP bude vyžadovat doplnění 

polí pro vyplňování informací týkajících se reklamací do zakázkových formulářů v IS. 

Vzhledem k tomu, že výše zmíněné informace potřebné pro vytvoření reportu (vyjma 

informací o reklamacích) jsou v současné době do systému SAP běžně zadávány a jsou 

tedy k dispozici, nebude nutné zásadně měnit dosavadní způsob zadávání informací 

do informačního systému. Oproti současné metodice bude nutné navíc vyplňovat pouze 

parametry týkající se reklamací. 
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4.1.3 Export požadovaných dat z IS SAP 

Výhodou informačního systému SAP je skutečnost, že data je z něj možné exportovat 

v různých formátech. Před vlastním exportem dat je nutné v Uživatelském menu zvolit 

oblast, ze které budou data generována – v tomto případě bude oblastí Seznam zakázek 

(viz Obr. 13: Uživatelské menu v IS SAP). 

 

Obr. 13: Uživatelské menu v IS SAP (Vlastní zpracování) 

Pro Seznam zakázek je pak nezbytné zvolit požadovaný typ převáženého materiálu 

a vybrat období, pro které budou objednávky dopravy zobrazovány. Pro příklad bylo 

zvoleno období 1.1. – 30.6.2016 a jako převážený materiál titanová běloba (viz Obr. 14).  
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Obr. 14: Přehled zakázek v IS SAP (Vlastní zpracování) 

Pro report požadovaných údajů byla data ze systému pomocí exportovacího nástroje 

následně vyexportována ve formátu „nekonvertovaný“. V počítači byl otevřen 

Poznámkový blok a nekonvertovaná data se do něj v Průzkumníku souborů přesunula 

pohybem myši, čímž vznikl Poznámkový blok obsahující veškerá data vygenerovaná 

z informačního systému SAP (viz Obr. 15). Poznámkový blok, který byl pro tento účel 

vytvořen, byl pojmenován zobj.txt. 

 

Obr. 15: Náhled Poznámkového bloku s exportovanými daty (Vlastní zpracování) 
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4.1.4 Návrh a tvorba reportovacího nástroje 

Dále byl vytvořen dokument Microsoft Office Excel, pojmenovaný zobj.xlsx, ve kterém 

byl konečný report vytvářen. K finálnímu převedení dat z formátu .txt do .xlsx byla 

v programu MS Excel použita funkce „Načíst externí data z textu“, umístěná 

pod záložkou „Data“. Poté bylo nutné zvolit dokument, ze kterého budou zdrojová data 

importována (tedy dokument zobj.txt). Program následně nabídl okno „Průvodce 

importem textu“ (viz Obr. 16: Náhled Průvodce vložení textu v MS Excel), kde bylo 

nutné zvolit následující možnosti: data budou od sebe oddělena pomocí oddělovače, 

kterým bude svislá čárka a data ve sloupcových polích budou obecného formátu.  

 

Obr. 16: Náhled Průvodce vložení textu v MS Excel (Vlastní zpracování) 

 

Po zvolení zmíněných parametrů došlo k exportu zdrojových dat do MS Excel. Aby bylo 

možné datové pole třídit a případně jeho hodnoty seskupovat, byla v dalším listu 

vytvořena kontingenční tabulka, která poslouží jako vlastní reportovací nástroj. Při tvorbě 

kontingenční tabulky bylo nastaveno, že řádková pole budou tvořena informacemi 
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týkajícími se dodavatelů a zakázek (např. název dopravce, datum vystavení objednávky 

číslo/kód objednávky a cílová destinace) a dále pak, že hodnotou bude Částka ve FM. 

Jelikož pro účely reportu je důležitá zejména celková částka, která byla dopravci 

za zvolené období za veškeré objednávky zaplacena (Částka ve FM), byla kontingenční 

tabulka nastavena tak, aby byly v posledním sloupci zobrazovány celkové sumy v Kč 

zaplacené dopravci za dané období (při zobrazení jednotlivých zakázek bude zobrazena 

cena zaplacená za jednotlivé zakázky, při seskupení hodnot všech zakázek zvoleného 

dodavatele se zobrazí celková suma zaplacená za všechny uskutečněné zakázky). Díky 

vlastnostem kontingenční tabulky je možné veškerá reportovaná data týkající se dopravců 

řadit abecedně nebo dle hodnoty a třídit pomocí polí filtrů v záhlaví tabulky. 

Tímto tedy vznikl reportovací nástroj, který bude do značné míry fungovat automaticky 

a při přípravě na audity, interní jednání, jednání s dodavateli atd. bude možné pomocí něj 

reportovaná data třídit a hodnoty polí seskupovat způsobem požadovaným pro danou 

situaci. 

Náhled zkrácené verze reportu, který byl získán vytvořením reportovacího nástroje, 

je zobrazen na Obr. 17. Náhled reportu obsahujícího veškeré informace je k dispozici 

v přílohách (Příloha 1: Výsledný report). 

 

Obr. 17: Náhled výsledného reportu (Vlastní zpracování) 

 



55 

 

4.1.5 Použití reportovacího nástroje ve společnosti 

Při vytváření nového reportu obsahujícího jiná data bude vždy nezbytné v IS SAP zvolit 

oblast dat, vybrat přepravovaný materiál a období, vyexportovat nekonvertovaná data 

a přesunout je do již připraveného textového souboru. Poté bude stačit pouze data 

v kontingenční tabulce pomocí nástroje „Aktualizovat“ v záložce „Nástroje kontingenční 

tabulky – Analýza“ obnovit. Tímto krokem dojde k nahrazení původních dat novými daty 

a tím vytvoření reportu, který bude možné prezentovat vedoucím prodeje a teritoriálními 

manažery požadovaným způsobem. 

Reportovací nástroj bude k dispozici celému oddělení prodeje a bude využíván na základě 

aktuálních potřeb zaměstnanců. 

4.2 Ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení 

Poté, co byla na základě analýzy současné situace výběru a hodnocení dodavatelů 

ve společnosti Precheza a.s. vymezena problematická oblast (absence reportovacího 

nástroje) a byl zpracován návrh metodiky na její zlepšení, je třeba tento návrh vyhodnotit 

z pohledu nákladů a úspor, které vyvolá případná realizace navrhovaného řešení. 

Hlavním přínosem navrhovaného řešení by byla úspora času zaměstnanců útvaru prodeje 

ve spol. Precheza a.s., která by plynula z využívání reportovacího nástroje. Tento čas 

by zaměstnanci mohli využít jiným, efektivnějším způsobem. 

Za předpokladu, že superhrubá mzda zaměstnanců oddělení prodeje činí přibližně 

250 Kč/hod a tvorba reportu pro účely auditů, interních jednání a jednání s dodavateli 

v současné době trvá dle měření přibližně 2 hodiny a je nutné ji provádět průměrně 

čtyřikrát měsíčně, bude měsíční finanční úspora 2 000 Kč (ročně pak 24 000 Kč). 

Celkové náklady na zavedení navrhovaného řešení budou z největší části tvořeny náklady 

spojenými se zavedením parametrů týkajících se reklamací. Tyto náklady budou 

zahrnovat jednorázovou odměnu pro interního IT pracovníka, který doplní zakázkové 

formuláře v IS SAP o pole pro vyplňování informací týkajících se reklamací. Dále pak 

finanční ohodnocení času, během kterého budou TM o novém nástroji informováni 

a bude jim vysvětleno, jak s ním pracovat a také finanční ohodnocení času který TM 
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stráví vyplňováním polí týkajících se reklamací. Celkové náklady pak budou také tvořeny 

finančním ohodnocením času, který zabere tvorba reportu prostřednictvím nově 

navrženého reportovacího nástroje. 

 Za předpokladu, že superhrubá mzda IT pracovníka činí přibližně 300 Kč/hod a tvorba 

úprav zakázkového formuláře bude trvat 2 hodiny, budou tyto jednorázové náklady 

600 Kč. 

Dalšími jednorázovými náklady budou náklady na informování a zaškolení zaměstnanců 

oddělení prodeje. Vzhledem k nenáročnosti reportovacího nástroje na vybavení 

a schopnosti uživatele bude stačit jen krátké informování a zaškolení TM, na které postačí 

30 minut. Pro pět TM se superhrubou mzdou 250 Kč/hod pak budou náklady činit 625 Kč. 

Reklamace dopravy vznikají průměrně jednou měsíčně a doba potřebná na zadání 

základních informací o těchto reklamacích do zakázkového formuláře pro teritoriálního 

manažera se superhrubou mzdou 250 Kč/hod bude činit přibližně 10 minut. Měsíční 

náklady budou zhruba 40 Kč, roční náklady pak 480 Kč. 

Nový report bude teritoriální manažer pomocí navrženého reportovacího nástroje 

schopen vytvořit během 15 minut. Pokud budou tyto reporty tvořeny čtyřikrát měsíčně, 

budou měsíční náklady činit 250 Kč a roční náklady pak 3 000 Kč.  

Jednorázové vstupní náklady budou tedy činit 1 225 Kč a roční finanční náklady 

na navrhovaného řešení budou 3 480 Kč. 

Na základě výše uvedených úspor a nákladů je možné říci, že zavedení navrhovaného 

řešení by bylo pro společnost velice výhodné, neboť zaměstnanci by tímto řešením 

uspořili poměrně značné množství času, které by mohli věnovat jiným činnostem. 

Nevýhoda navrhovaného řešení spočívá v použitém nástroji MS Excel, který není 

schopen požadovaná data z IS SAP získávat zcela automaticky a je nezbytné, 

aby teritoriální manažer při tvorbě reportu během exportu dat prováděl vždy stejné kroky. 
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ZÁVĚR 

Nákup se stejně jako prodej významně podílí na ziskovosti závodu, a tudíž i na jeho 

konkurenceschopnosti. Z toho důvodu je řízení dodavatelských vztahů častým tématem 

ve vedení firmy a snahou je neustálá optimalizace nákupu. 

Této optimalizace lze dosáhnout také průběžným hodnocením dodavatelů, které může 

napomáhat vybrat z velkého množství potenciálních dodavatelů jen ty, s kterými 

je spolupráce pro podnik nejvýhodnější. 

Cílem práce bylo vytvoření návrhu metodiky zefektivňující výběr a hodnocení dodavatelů 

dopravy spol. Precheza a.s. s využitím softwarových prostředků. Tento návrh, kterým byl 

reportovací nástroj vytvořený v MS Excel, měl přinést časovou, a tudíž i finanční úsporu. 

Práce byla rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Předmětem teoretické 

části byl úvod do problematiky, tedy vysvětlení koncepce řízení dodavatelských vztahů, 

definování nákupu jako podnikové funkce a popsání fází výběru dodavatelů. Dále bylo 

vysvětleno, jaká mohou být kritéria výběru dodavatelů a jak vlastní výběr dodavatelů 

probíhá. Následně bylo rozebráno, jaká mohou být kritéria hodnocení dodavatelů, jak 

proces hodnocení probíhá a jaké existují metody hodnocení. 

V rámci analytické části práce byla popsána historie a organizační struktura společnosti 

Prechaza a.s. Poté byla provedena analýza současné situace výběru a hodnocení 

dodavatelů ve společnosti. Na základě této analýzy bylo zjištěno, že největší slabinou 

procesů výběru a hodnocení dodavatelů je absence reportovacího nástroje, 

prostřednictvím kterého by bylo možné snadno vytvářet reporty týkající se dodavatelů. 

Další částí práce byly vlastní návrhy řešení, v rámci kterých byl vypracován návrh 

reportovacího nástroje v MS Excel, prostřednictvím kterého je možné transparentně 

reportovat veškeré dodavatele, od kterých společnost Precheza a.s. ve zvoleném období 

nakupovala dopravu. Reporty vytvořené pomocí tohoto nástroje obsahují informace 

týkající se dodavatelů a jednotlivých zakázek a budou využitelné při přípravě na audity, 

interní jednání a jednání s dodavateli. 

Navrhované řešení bylo poté ekonomicky zhodnoceno a bylo zjištěno, že zavedení 

reportovacího nástroje by bylo pro společnost výhodné, neboť zaměstnanci by uspořili 

značné množství času, který by mohli věnovat jiným činnostem. 
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