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ABSTRAKT
Tento článek popisuje hodnocení subdodavatelů ve všech fázích stavebního projektu.
Pojednává o významu hodnocení, hodnotících kriterií, metodách hodnocení,
zařazování subdodavatelů do firemních databází a jejich využívání (podpora
výběrových řízení subdodavatelů v dalších projektech).
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Hodnocení a databáze subdodavatelů ve stavebnictví
Pavel Mečár
Zkušenosti jsou základním zdrojem informací pro rozvoj stavebních společností. Každý
zdroj, který přináší informace využitelné při řízení stavebních projektů, je nesmírně důležitý jak
pro podporu úspěchu samotných stavebních projektů, tak pro řízení a výsledky celé stavební
společnosti. Informační zdroj, ze kterého lze čerpat relevantní informace o zkušenostech
společnosti, je proto velkým přínosem pro dlouhodobou úspěšnost organizace. Mezi takové
informační zdroje patří i databáze subdodavatelů, zaznamenávající jejich hodnocení.

Objem a trend subdodávek v současnosti
Od druhé poloviny 90.let se podíl subdodávek neustále zvyšuje a tento trend přetrvává
dodnes. Stavební firmy se pouštějí do provádění stavby jako celku pomocí vlastních zdrojů již
velice sporadicky. Části projektu, na které nemají výrobní kapacity anebo know-how, řeší
pomocí subdodávek. Strategie realizace projektů vlastními zdroji v plném rozsahu je pro firmy
neekonomická a ovlivňuje konkurenceschopnost firmy ve výběrových řízeních. Současný trend
jednoznačně směruje k vzniku a využívání specializovaných firem, které velké stavební firmy
(GD) využívají při specializovaných dodávkách, na které nemají vlastní kapacity, anebo
v případě, že je využití vlastních kapacit neekonomické. Mezi hlavní důvody provádění staveb
pomocí subdodávek patří kromně ekonomického hlediska taky kvalita prací specializovaných
firem a schopnost rychlejšího a odbornějšího řešení problémů v pokročilých fázích projektu,
kdy dochází k různým změnám.
„Řešení stavebních děl pomocí subdodavatelů je výsledkem globalizačních tlaků na
podniky, kdy je v rámci spoření nákladů vytlačují mimo firmu činnosti, které je levnější
nakoupit než je v rámci podniku provozovat.“1
„Ve světé se neustále zvyšuje podíl subdodavatelů stavebních prací, který je důsledkem
nejen technického rozvoje, poznatků a specializace prací, ale v mnoha případech důsledkem
úsilí dodavatelů (GD pozn. autora článku) o zvýšení zisku z obchodních případů“2
„V důsledku postupující specializace firem, diverzifikace výrobního profilu stavebních
firem, technického rozvoje ale také např. zvyšováním nároků objednatelů na kvalitu a termínů
výstavby, jejich tlaku na snížení cen, zvyšuje se podíl poddodavatelů (subdodavatelů pozn.
autora článku) na stavebních pracích.“3
„Řízení projektu s více subdodavateli vyžaduje podstatně vyšší podíl řídících a kontrolních
činností.“4

1

Stančík, P. – Basl, J.(2005): Research the behavior of the assistance toward fixed costs and profit making.s.25-42
Oleríny, M. (2005): Řízení stavebních projektů:claimový management, s.31
3
Jelen, V. (2004): Ekonomika stavebního díla 40: příprava a řízení staveb, s.62
4
Oleríny, M. (2005): Řízení stavebních projektů:claimový management, s.31
2

2

Z výše uvedeného je zřejmé, že zaznamenávání informací, evidence, hodnocení a správa
subdodavatelů je nezbytnou součástí projektového managementu při řízení stavebních zakázek
i celého stavebního podniku.
Obr.č.1: Graf podílu subdodávek ve stavebnictví dle ČSÚ Stavebnictví
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Význam hodnocení subdodavatelů a databází
Smyslem podnikání každé společnosti je ekonomická prosperita - zisk. Základním úkolem
stavebních společností je proto získání stavební zakázky – jako potencionálního zdroje zisku.
V mnoha případech, hlavně v období stagnace stavebního průmyslu, se kalkuluje s nulovým
ziskem, popřípadě ziskem zabezpečující mzdy zaměstnanců a správy společnosti. Stavební
společnosti, ve snaze o získání zakázky, častokrát riskují a podnikají rozhodnutí na základě
náhodných vstupů - např. na základě nabídek od neprověřených subdodavatelů. Vybírají své
subdodavatele jen na základě nejnižší nabídkové ceny, častokrát extrémně nižší oproti
„spolehlivým“ subdodavatelům a nezapočítávají do nabídek riziko budoucích nákladů
spočívajících např. v:


nedodržení kvality a následujícím řešení oprav a sporů (popřípadě v podobě slev na dílo
zhotovené v rozporu se smluvními podmínkami)



platbě smluvních pokut za nedodržené termíny výstavby



platbě smluvních pokut za nedodržování BOZP a EMS



náklady na mzdy zaměstnanců, právníků a jiných osob řešících problémy související
s nesprávně vybraným subdodavatelem



náklady na nové výběrové řízení v případě vypovězení smlouvy



náklady na opravy vad v garanční fázi projektu
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Kromě těchto finančních ztrát je důležité zmínit i poškození dobrého jména vyššího
dodavatele (GD) případně ztrátu důvěry ke GD.
„I malé zavinění subdodavatele, může způsobit značné ztráty, přičemž je snaha dále je
přenést na objednatele, případně GD stavby“5
„Už mnohokrát se v praxi potvrdilo, že preference takového ekonomického kritéria při
výběru potencionálních dodavatelů, jakým je nejnižší cenová nabídka, může být velmi zrádná a
v konečném důsledku pro odběratele i velmi nákladná“6
„Nejlepší cena neznamená vždy nejnižší nákupní cenu. Firma s nejnižší cenou možná
nenabízí požadovanou kvalitu a služby. V podnikání je tedy cílem zajištění nejvyšší hodnoty
zboží (díla pozn. autora článku), splňujícího specifické požadavky za co nejnižší nákupní
cenu“7
Generální dodavatelé se zpětně snaží tyto náklady převézt na své subdodavatele. Často však
narážejí na nedostatky svých smluv se subdodavateli. Oleríny (2005)[2] tyto nedostatky smluv
shrnul jako rozdíly v pojetí smlouvy, které jsou důsledkem:


použitého právního řádu smlouvy



rozdílných smluvních podmínek (investor/subdodavatel)



specifických místních podmínek



nedůsledností při uzavírání smluv se subdodavatelem



nepochopení a nesprávného výkladu smlouvy se subdodavatelem

Pro systematický, důsledný a kvalifikovaný výběr subdodavatele je proto nutné vést
evidenci subdodavatelů (databázi), kteří se společnosti v minulosti již spolupracovali,
popřípadě evidenci potencionálních subdodavatelů (např. dle referencí od jiných, spřízněných
firem anebo ze spolupráce při tvorbě kalkulace nabídkové ceny). Tento zdroj informací musí
být podpůrným prostředkem výběrových řízení. Jeho podpora spočívá ve využití hodnocení,
vyjadřující rozdíly mezi „kvalitou“ subdodavatelů a dále při vytipovávání subdodavatelů do
tendrů.
„Aby mohla být „kvalita subdodavatelů“ smysluplně porovnávána, je nezbytné
systematicky provádět jejich hodnocení“8
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Účel a výhody hodnocení a databází bodově:
1. přehled o kvalitě subdodavatelů
2. konkurenční výhoda oproti firmám, které hodnocení neprovádějí (víc informací znamená
lepší odhad budoucích událostí v projektu, snižování rizika neúspěchu projektu, větší
možnosti pro manévrování při získávání zakázek atp.)
3. přínosný zdroj informací pro rozhodování
4. podpora při tvorbě kalkulací v soutěži o zakázku
5. podpora výběrových řízení v realizaci (zlepšení systematičnosti výběru, větší
kvalifikovanost výběru, kvalitativně lepší provedení výběru, urychlení procesu vyhledávání
subdodavatelů do tendrů, snížení rizika špatného výběru)
6.

okamžitá zpětná vazba pro odběratelskou i dodavatelskou část vzájemného obchodního
vztahu (přehled příležitostí pro zlepšení kvality subdodavatele; zdroj pro motivaci
subdodavatelů; zlepšování obchodních vztahů se subdodavateli)

7. zvyšování spolehlivosti kvality prací a dodávek
8. získání certifikace, plnění norem (ISO 9001)
9. zdroj kontaktních informací
10. centralizace informací o subdodavatelích ze všech projektů, realizovaných v rámci všech
divizí podniku
11. potencionální využití v softwarových aplikacích podporujících výběrově řízení
O riziku, rizikovém managementu a riziku ve výběrových řízeních blíže pojednávají např.
[11], [12], [13]. O managementu partnerství s dodavateli více např. [6], [7], [14]

Hodnocení subdodavatelů v projektových fázích a hodnotící kritéria
Tak jak projektové řízení stavební zakázky není jen samotná výstavba a probíhá v několika
fázích, tak i hodnocení subdodavatelů nezahrnuje jen hodnocení výstavbové části projektu.
Hodnotit lze subdodavatele již od prvního vstupu do projektu, což je již v přípravné fázi
projektu. V některých případech se subdodavatelé podílí na projektu již ve fázi hledání a
identifikace obchodních příležitostí.
Fáze projektu a hodnotící kritéria subdodavatelů:
1. Fáze hledání a identifikace obchodních příležitostí – kriteria:
a) iniciativa a součinnost při vyhledávání obchodních příležitostí
b) loajálnost ke společnosti
2. Fáze přípravy projektu a zpracování soutěžní nabídky GD – kriteria:
a) komunikativnost a pružnost během soutěže
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b) odevzdání nabídky v požadované kvalitě a formátu vč. všech požadovaných dokumentů
c) návrh optimalizací projektu (hledání levnějších alternativ)
d) kvalita nabídky (např. procentuální rozdíl vůči jiným nabídkám, popřípadě vůči smluvní
ceně v realizaci projektu)
3. Fáze přípravy projektu po získání stavební zakázky – kriteria:
a) komunikativnost a pružnost během soutěže o realizaci
b) odevzdání nabídky v požadované kvalitě, termínu a formátu vč. všech požadovaných
dokumentů (zejména obsažení všech tendrových podkladů a požadavků do nabídky)
c) návrh optimalizací projektu (hledání levnějších alternativ)
d) kvalita nabídky (např. procentuální rozdíl vůči jiným nabídkám, popřípadě nákladové
ceně)
e) platební podmínky (zálohy, splatnosti atp.)
f) akceptace požadovaných termínů (soulad se zadáním tendru)
g) akceptace smluvních podmínek GD (penále, pojištění, pozastávky atp.)
----------------------------------------------------------------------------------------Fáze přípravy projektu po získání stavební zakázky obsahuje výběr subdodavatele do realizace
a s tím související kriteria hodnocení nabídky. Tato problematika není obsahem tohoto článku a
je řešena například [6], [9], [13], [15], [16].
Hodnocení subdodavatelů, o kterém pojednává tento článek, by mělo být jedno z těchto
kriterií.
-----------------------------------------------------------------------------------------4.

Hodnocení subdodavatelů po dokončení výstavby projektu – kriteria:
a) kvalita provedených prací (např. výskyt vad; práce nejsou v souladu se smlouvou)
b) plnění termínů
c) pružnost při jednáních během realizace díla (zejména při změnách projektu)
d) předání dokumentace (kvalita a úplnost předaných dokumentů)
e) stabilita cen (při oceňování víceprací)
f) dodržování BOZP a EMS
g) plnění KZP, operativní řízení na stavbě, atp.

5. Garanční fáze – kriteria:
a) četnost a závažnost závad
b) dodržování smluvních termínů odstraňování reklamací
c) součinnost při řešení reklamací
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Hodnotící kriteria a jejich přesná specifikace se v praxi liší dle potřeb a zavedeného
systému hodnocení jednotlivých stavebních společností. Kriteria se liší taky u specializovaných
subdodávek, jako jsou například projekční práce, geodetické práce, zpracovávání různých
průzkumů, pasportizací, protokolů atp..

Metody hodnocení a správy subdodavatelských databází
Metody hodnocení se v jednotlivých stavebních společnostech liší. Způsoby nejsou
jednotné a každá stavební společnost si je musí přizpůsobit podle svých požadavků, zejména
s ohledem na předmět podnikání (zaměření), organizační strukturu podniku a schopnosti svých
zaměstnanců (hodnotitelů).
„Významnost kriterií hodnocení není dána objektivně, ale závisí na hodnotové soustavě
rozhodovatele a hodnotové soustavě jeho firmy, která se odráží ve sledovaných cílech a
uplatňované podnikatelské strategii“9
Stavební společnosti si vypracovávají vlastní metodiky bodování hodnotících kriterií,
scoring modely, procentuální vyjádření „kvality“ subdodavatelů, grafické metody - např. [17],
metody založené na vicekriteriálním hodnocení variant - např. [18], [19] anebo vyhodnocování
v komisích a expertních týmech - např. [20] anebo se využívá kombinace těchto metod. Více
k problematice expertnosti a expertíz - např. [21].
Základním úkolem je stanovit takové hodnocení a metodiku, které přinášejí jasné,
přehledné a využitelné informace o subdodavatelích, kteří s firmou spolupracovali na jakékoli
úrovni v průběhu výstavbového projektu.
„Cílem hodnocení není předvádět "vysoce exaktní“ systém hodnocení, ale dosáhnout
objektivního pohledu na schopnost dodavatele plnit spolehlivě objednací požadavky“10
Příklady hodnotících formulářů a databází
Příklad 1:
Obr.č.2: Příklad databáze subdodavatelů 1
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Zdroj: Interní data stavební společnosti

Obrázek č. 2 naznačuje možnost evidence výsledků hodnocení formou databáze –
tabulkový procesor MS Excel. Pomocí filtrů lze vyhledávat subdodavatelé podle jména a
předmětu podnikání jako i jméno hodnotitele a zejména samotné hodnocení – využitelné při
dalších výběrech.
Obr.č.3: příklad hodnotícího formuláře 1
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Zdroj: Interní data stavební společnosti

Na obrázku č. 3 je hodnotící formulář, do kterého hodnotitel provede svoje hodnocení na
základě zkušeností se subdodavatelem v realizační fázi projektu. Výsledkem hodnocení je
bodová hodnota s maximálními 100b.
Příklad 2:
Obr.č.4: Příklad hodnotícího formuláře – příklad 2
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Zdroj: Interní data stavební společnosti

Na obrázku č. 4 je vidět jiný hodnotící formulář, který se liší formou hodnocení, specifikací
kriterii a výsledkem hodnocení je písmeno, vyjadřující kvalitu hodnoceného subdodavatele.
Možnost využití takového hodnocení je ale omezené. Rozpětí hodnocení (A-D) je malé. Je
vysoce pravděpodobné, že jsou značné rozdíly mezi subdodavateli ze stejné kategorie – v tomto
případě „B“.
Obr.č.5: příklad databáze subdodavatelů – příklad 2

Zdroj: Interní data stavební společnosti

Uvedené dva příklady jsou nejjednodušším způsobem hodnocení subdodavatelů,
využívající pouze bodové, respektive písmenné vyjádření kvality subdodavatelů. U těchto dvou
příkladů nejsou využity váhy kritérií a využití výsledků je omezené. Hodnocení lze zohlednit
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při dalších výběrech spíš intuitivním způsobem. Lze sice vyčítat přibližnou „kvalitu“ daného
subdodavatele ale nelze matematicky zohlednit jejich kvalitu v penězích – například
koeficientem, kterým by se násobila budoucí nabídka odevzdaná subdodavatelem při
výběrovém řízení.
Příklad 3:
Obr.č.6: příklad hodnotícího formuláře – příklad 3

Zdroj: Anna Brezová – „Hodnotenie kvality dodávateľov“[22]

Obr.č.7: příklad hodnotící tabulky – příklad 3

Zdroj: Anna Brezová – „Hodnotenie kvality dodávateľov“[22]

Obrázky 6 a 7 popisují hodnocení a následné využití hodnocení pro přidělení koeficientu ve
Východoslovenských elektrárnách. Koeficient se dále využívá v elektronických aukcích a
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zohledňuje kvalitu subdodavatele. Koeficientem se násobí nabídka v soutěži o dodavatele.
Tímto způsobem se zvýhodňují anebo naopak znevýhodňují kvalitní, respektive nekvalitní
dodavatelé. Ti pak musí pro úspěch v tendru nabídnout lepší cenu, jako jejich „kvalitnější“
konkurence. Dodavatelé zařazeni do kategorie „NEVYHOVUJÚCI“ se známkou vyšší jako 2,
dostanou písemné upozornění na konkrétní nedostatky v hodnocení a žádost o vypracování
nápravných opatření. Pokud dostanou i podruhé hodnocení vyšší jako 2, nebudou oslovovaný
do výběrů na další stavby až do odvolání.
Z uvedených 3 příkladů se jeví poslední jako nejvhodnější, vzhledem k jasnému
využití hodnocení při zohlednění kvality v ceně do soutěže o další zakázku.
Pro identifikaci subdodavatele se většinou v databázích zadávají:
 Název a adresu firmy, IČO, DIČ
 Druh společnosti (zda se jedná o fyzickou osobu, společnost s ručením omezeným,
akciovou společnost apod.)
 Kontaktní osoba
 Spojení (tel, fax, e-mail)
 Obor podnikání, podrobný popis a zaměření, zvláštní způsobilost a oprávnění
 Územní působnost
 Zabezpečení jakosti
 Schopnost zabezpečit kompletní poddodávku
 Obchodní a dodací podmínky
 Hodnocení podle dosavadní spolupráce
 Datum zařazení do databáze, popř.datum a důvod vyřazení
 Poznámky, doplňující charakteristiku subdodavatele
Generální dodavatelé se snaží o rozšíření svých seznamů subdodavatelů a získávání nových
kontaktů pro další spolupráci. I z tohoto důvodu se snaží při svých tendrech vždy poptávat i
méně známé firmy, které předtím s firmou nespolupracovaly, mají však příslušné reference.
Stavební firmy, působící jako generální dodavatelé na rozsáhlém území, potřebují nutně ke své
činnosti partnery z daných lokalit. Hlavním z důvodů je cena, kterou dokážou firmy v místě
projektu nabídnout a možností operativnějšího řízení samotné výroby. Společnosti, které se
nacházejí v blízkosti realizace projektů, jsou většinou levnější o položky dopravy a režijních
nákladů na zaměstnance, popřípadě stavební stroje.
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Databáze subdodavatelů by měli obsahovat:
 Identifikační údaje
 Relevantní a aktuální informace o všech hodnocených subdodavatelích
 Hodnocení subdodavatelů
 Informace o hodnotiteli, datum hodnocení
 Název projektu, na kterém se hodnocení provádělo
 Předmět činnosti subdodavatele – popis realizovaných prací v daném projektu
 Objem prací (smluvní cenu)
 Vyhledávání, filtry, atp.

Závěr
Smysluplnost hodnocení a vedení databází subdodavatelů je dána mírou kvality jeho
provádění. Hodnotící kriteria a metodika hodnocení musí být v souladu s cílem stavební
společnosti – definování toho, k čemu má hodnocení sloužit. Primárně se hodnocení využívá
pro tvorbu informačního zdroje, kterého účel spočívá v zaznamenání zkušeností a jejich využití
v budoucnosti – zejména využití hodnocení jako dalšího kriteria při výběrovém řízení.
Zohlednění hodnocení přepočtem (koeficientem), přímo do cenové nabídky, se zdá být
vhodným využitím hodnocení - zejména pro jasnou kvantifikovatelnost výsledku hodnocení.
Hodnocení je pro lepší a přesnější výsledky nutné provádět nejen ve fázi ukončení
výstavby, ale již od počátečných fází projektu, až do uplynutí záruční doby na stavební dílo.
V některých případech po celý životní cyklus stavby. Každá informace, která může sloužit pro
podporu jiné činnosti v organizaci je nesmírně důležitá pro rozvoj společnosti. Proto informace
musí být centralizované, přístupné všem zaměstnancům – rozhodovatelům a hodnotitelům ve
všech divizích a střediskách společnosti.
Vzhledem k nekončícímu procesu hodnocení subdodavatelů ve stavebních organizacích
působících na trhu jako generální dodavatelé je nutné vést přesnou, přehlednou, aktuální a
lehce využitelnou databázi subdodavatelů.
Složitost hodnocení je při náročnější metodice vhodné podpořit softwarem s črty expertního
systému, který může automatizovat některé procesy (zejména matematické), snížit chybovost a
urychlit hodnocení i správu subdodavatelských databází.
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