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Funkční rozsah 

Tato směrnice se vztahuje k pracovním činnostem všech pracovníků nakládajících s dokumenty 

a záznamy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tento dokument je duševním vlastnictvím MGL s.r.o. určený pouze pro vnitřní potřebu v této organizaci a je 

chráněn autorským právem. K jakémukoli jinému použití nebo rozmnožování celku nebo jednotlivých částí je 

třeba našeho schválení. Na internetu zveřejněné dokumenty a údaje budou našimi dodavateli použity v rámci 

smluvního plnění odpovídajícím způsobem. Použití třetí osobou vyžaduje naše schválení. 

 
Zpracoval: Gockertová Z.  14.2.2021 

Přezkoumal a schválil: Kalivoda M. 14.2.2021 

Číslo a datum poslední revize: rev. 12 / 14.2.2021 
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1. Funkční rozsah  
Tato směrnice se vztahuje k pracovním činnostem všech pracovníků společnosti. 

 

2. Použité pojmy a zkratky 
 

SN - strategický nákup 

GŘ - generální ředitel 

QM - manažer kvality 

IS - informační systém 

NAK    – nákup 

 

3. Obsah 
 

1 Vymezení předmětu směrnice 

2 Kompetence k nakupování  

3 Schvalování nových dodavatelů 

4 Monitorování způsobilých dodavatelů 

5 Rozvoj systému managementu kvality dodavatelů 

6 Postup nákupu 

7 Seznam změn 

 
 

4. Vymezení předmětu směrnice 
 
   

Směrnice popisuje proces nakupování.  
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5. Členění  

Dle skupin v čl. 7.2 této směrnice. 

6. Schvalování nových dodavatelů 

6.1 Výběr nového způsobilého dodavatele, externího poskytovatele 

produktů a služeb 

Kompetence k nákupu zboží a služeb, výběru poskytovatele externích služeb a produktů mají SN a GŘ 

nebo zaměstnanci jimi pověření. 

Jedná se o dodavatele, poskytujícího dodávky materiálů, zboží, polotovarů nebo služeb pro realizaci 

výrobků společnosti. 

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

společnost nakupovat produkty, materiály nebo služby u dodavatelů schválených zákazníkem. Přitom 

využití dodavatelů určených zákazníkem, včetně dodavatelů nástrojů/měřidel, nezbavuje společnost 

odpovědnosti za zajištění jakosti nakupovaných produktů. 

 

Ověření obchodních informací o možném dodavateli 

Nákupní oddělení nebo pověření zaměstnanci ověřují prvotně tyto informace o dodavateli: 

a) Výpis z obchodního rejstříku a živnostenského oprávnění; 

b) Osvědčení o registraci DIČ; 

c) Další informace dle formuláře F-137 pokud již nebyl v minulosti zaveden do IS; 

d) Pokud nestanovuje zákazník automobilového průmyslu jinak, musí být dodavatel certifikován 

třetí stranou, tj. akreditovaným certifikačním orgánem alespoň podle ISO 9001:2015; 

 

NAK nebo jím pověřená osoba posuzuje potencionálního dodavatele z hlediska požadované kvality a 

vyloučení negativních environmentálních dopadů formou posouzení rizik. 

Od 03/2018 se aplikuje vyhodnocení možných rizik a relevantních vlivů podle dané skupiny – 

formulář F-142 „Posouzení rizik při schválení dodavatele“ (S:\1Systém řízení\Seznam způsobilých 

dodavatelů).  

 

Pokud dodavatel certifikát systému managementu nemá, zjišťuje firma jeho schopnost kvalitních 

dodávek, v opodstatněných případech osobní návštěvou, kontrolou nebo zákaznickým auditem. Toto 

nelze provést u dodavatelů pro automobilový průmysl, kde je certifikát dle ISO 9001 podmínkou. 

 

Posouzení rizik dle F-142 se vztahuje pouze na dodavatele, kteří jsou hodnoceni dle kritérií čl. 7.2 

 

 

7. Monitorování způsobilých dodavatelů 

7.1 Způsob monitorování a četnost hodnocení 

Hodnocení způsobilých dodavatelů dle seznamu způsobilých dodavatelů provádějí NAK, SN, GŘ a 

QM nejméně jednou ročně. 

 

V případě neshodné dodávky nebo jiných potíží management s tímto dodavatelem projedná opatření 

k nápravě takového charakteru, aby se do budoucna neshody nebo potíže neopakovaly a došlo ke 

zlepšení. Záznam o jednání a o opatřeních uloží do složky dodavatelů a zároveň přehodnotí jeho 
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bodové hodnocení. V případě reklamace je po dodavateli vyžadováno zpracování nápravného opatření 

dle směrnice S10. 

 

7.2 Kritéria hodnocení dodavatelů 

Skupina Popis Nákup za minulý kalendářní rok  

DA dodavatel  automotive 
≥ 100.000,- CZK nebo 4000,- EUR, min. 
4xročně 

SL služba 
≥ 100.000,- CZK nebo 4000,- EUR, min. 
4xročně 

SA třídící agentura min. 4x/ročně 

KL kalibrační služba min. 4x/ročně 

DN dodavatel mimo automotive 
≥ 100.000,- CZK nebo 4000,- EUR, min. 
4xročně 

KO kooperace 
≥ 100.000,- CZK nebo 4000,- EUR, min. 
4xročně 

ML měřící služba min. 4x/ročně 

DP Doprava + obalový materiál 
≥ 100.000,- CZK nebo 4000,- EUR, min. 
4xročně 

EN dodavatelé energií  N/A 

EK ekonomické služby N/A 

SW software 
≥ 100.000,- CZK nebo 4000,- EUR, min. 
4xročně 

OU údržba(stroje, zařízení, areál) 
≥ 100.000,- CZK nebo 4000,- EUR, min. 
4xročně 

ZP 
služby pro dodržení zákonných 
požadavků 

≥ 100.000,- CZK nebo 4000,- EUR, min. 
4xročně 

SZ dodavatelé strojů a zařízení 
≥ 250.000,- CZK nebo 9500,- EUR, min. 
4xročně 

NS dodavatelé nástrojů ≥ 60.000,- CZK nebo 2300,- EUR, min. 4xročně 

 

Dodavatelé DA, DN, KO se hodnotí dle bodů A-F. 

Služby (SL, SA, KL, ML, DP, SW, OU, ZP) se hodnotí dle bodů A, C, D. 

Stroje  a nástroje se hodnotí dle bodů A, C, D. 

 

 

 

 

A. Systém managementu dodavatele 

 

1 Dodavatel má certifikovaný systém podle ISO 9001, IATF 16949. 

2 Dodavatel má certifikovaný systém podle ISO 9001. 

2 Dodavatel nemá certifikovaný systém managementu, ale byl auditován s výsledkem 90-100%. 

(dodavatel musí být min.1x ročně auditován) 

3 Dodavatel nemá certifikovaný systém managementu a byl auditován s výsledkem nižším  

        než 90 % 
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B. Kvalita dodávaného produktu 
 

1  Výborná – max. 2 reklamace a nákladově max. do 70 000 CZK; 

2 Vyhovující – občasné oznámení problémů s kvalitou max. počet reklamací (3-4), které 

nepřesáhnou 100 000 CZK; 

3 Nevyhovující – více než 5 reklamací nákladově nad 100 000 CZK; 

 

C. Termínová spolehlivost, poruchy dodávek 
 

1 Výborná – plní termíny – ≥ 95-100% 

2 Vyhovující – nutno občas kontrolovat a urgovat plnění termínů  = 90-95% 

3 Nevyhovující – neplní – problémy s finálními termíny – < 90% 

(1 den prodlení = 0,5%) 

 

D. Cena 
 

1 Nízká – nejnižší cena v dané komoditě 

2 Střední – průměrná cena v dané komoditě 

3 Vysoká – nadprůměrná cena nebo např. zneužívá monopolní situaci 

 
E. Přístup k životnímu prostředí 
 

1 Výborný –  certifikován ISO 14 001 ,dodržuje zákony a chová se pozitivně i nad jejich rámec, 

společnost je společensky odpovědná, 

2 Vyhovující – dodržuje zákony; 

3 Nevyhovující – nedodržuje zákony; 

 

F. Mimořádné jízdy  

1 Výborný – mimořádná jízda se vyskytuje max. 1x za sledované období (roční perioda) 

2 Vyhovující – četnost do 3 

3 Nevyhovující – četnost < 3 

  

 

Způsobilý dodavatel: V kritériích mimo systém managementu a ceny nemá hodnocení stupněm 3, 

průměrné hodnocení je nižší nebo rovno 1,8. 

 
 

8. Rozvoj systému managementu kvality dodavatelů, 

poskytovatelů externích služeb a produktů 
 

U dodavatelů pro automobilový průmysl společnost vyžaduje rozvíjení systému managementu, včetně 

monitorování výrobních procesů.  Cílem je dosažení shody s IATF 16949 u všech dodavatelů pro 

automobilový průmysl.  

Prvním krokem při dosahování tohoto cíle je shoda s ISO 9001. 

 

MGL hodnotí své dodavatele min. 1x ročně a toto hodnocení posílá všem klíč. dodavatelům. 

V případě negativního hodnocení dle kritérií bude dodavatel oddělením kvality vyzván k reakci s 

požadavkem k zaslání plánu zlepšení a přeřazen do skupiny podmínečně způsobilý. V případě, že 

dodavatel nezlepší status v požadovaném termínu, bude přeřazen do skupiny nezpůsobilých 

dodavatelů, kde nebude možný nákup od daného dodavatele. Přeřazení do jiné kategorie se musí 

dodavatelům oznámit. 

 

V případě negativního hodnocení NAK nebo pověřený zaměstnanec zahájí komunikaci k nápravě, 

nebo zahájí hledání alternativního dodavatele, poskytovatele externích služeb a produktů. 
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9. Postup nákupu 

9.1 Podklady pro nákup 

Nákup jednotlivých položek je prováděn na základě následujících podkladů: 

Materiál a kooperace pro výrobu na zákadě objednávek a plánu výroby (výstupy z IS). 

Ostatní nakupované položky (kancelářské potřeby, spotřební materiál, aj.) dle aktuálních požadavků. 

9.2 Objednávka 

Na základě podkladů pro nákup vystaví nákupní oddělení objednávku včetně všech požadavků (atest, 

certifikát shody, aj.) v informačním systému QI a zašle ji dodavateli.  

Pokud není dohodnuto jinak, zasílá objednávku prosteřdnictvím e-mailu. Zaslaná objednávka je v 

evidenci systému QI (sekce – Seznam objednávek vydaných). 

Objednávky jsou dodavatelem potvrzeny e-mailem, popř. telefonicky a referent nákupu zadá 

potvrzený termín do QI. 
 

Oddělení nákupu zajišťuje komunikaci s dodavatelem v průběhu realizace dodávky. 

9.3 Kontrola dodávek 

9.3.1 Kontrola nakupovaných služeb 

 

U takových služeb, které nelze z hlediska odbornosti kontrolovat vlastními zaměstnanci společnosti, 

musí být prováděna jejich validace kontrolou příslušných oprávnění dodavatele, jeho vystavenými 

protokoly, zprávami apod. 
 

V případě vadné služby je nutno tuto skutečnost ihned reklamovat u dodavatele a řešit jako neshodu a 

zároveň informovat  SN, GŘ QM o neshodných dodávkách a problémech s dodavatelem, externím 

poskytovatelem. 

9.3.2 Kontrola nakupovaných výrobků nebo materiálů 

 

Řídí se instrukcemi PI01, PI29 
 

 

10. Seznam změn 

Datum Vypracoval Schválil Předmět změny 

3.11.2009 Mikoška Z. Gockert R. První vydání 

19.3.2010 Mikoška Z. Gockert R. V článku 2 zrušena tabulka parametrů procesu. 

28.2.2011 Kalivoda M. Gockert R. Čl.4.2.A1- smazán ISO 14001 
Čl. 6.2 Doplněn o požadavek zaslání atestu s každou dodávkou. 

20.1.2012 Kalivoda M. Gockert R. Čl. 6.2 Úprava celého znění 

4.1.2016 Kalivoda M. Gockert R. Čl. 6.2 Úprava znění – zavedení informačního systému QI 

2.3.2016 Kalivoda M. Gockert R. Přepracování směrnice na aktuální formulář. 
Upravení čl. 9 rozvoj dodavatelů. 

20.3.2017 Kalivoda M. Gockert R. Přepracované čl. hodnocení dodavatelů a mírné korekce 

26.2.2018 Kalivoda M. Gockert R. Druhé vydání na základě revize IATF 16949 

10.4.2018 Kalivoda M. Gockert R. Doplnění do čl. 7.1 Kritéria pro mimořádné jizdy 
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12.2.2019 Kalivoda M. Gockert R. Doplněna tabulka Kritéria hodnocení dodavatelů 

15.1.2020 Kalivoda M. Gockert R. Přezkoumání a doplnění kritéria nákladů pro hodnocení kvality dodávaného produktu. 

14.2.2021 Gockert R. Kalivoda M. Revize z důvodů změny organizačního schématu a změny procesní mapy 
Upraven seznam změn 

    

 


