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Při výběru vhodného dodavatele zvažujeme určitá 
kritéria: 

•      Cena 

        Kvalita 

•      Solidnost a spolehlivost 

        Doprava 

        Platební podmínky 

        Množstevní slevy 
 

Výběr vhodného 
dodavatele 
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• Po výběru vhodného dodavatele následuje právní 
zajištění dodávek 

• S dodavatelem je uzavřena smlouva dle Obchodního 
zákoníku 

• Mezi nejčastěji uzavírané smlouvy patří: 

1. Kupní smlouva 

2. Smlouva o dílo 

3. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy 

Právní zajištění 
dodávek 



Zásobovací činnost III. – výběr dodavatele, nákup 

 

 

 

 

• Nákupní činnost navazuje na právní zajištění 

• Jde o provádění praktických činností, které vyplývají z 
kupní smlouvy 

• Je třeba určit termín dílčích dodávek (denní, týdenní, 
měsíční) 

• Následuje objednání materiálu 

Nákupní činnost 
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Způsoby objednání mohou být následující: 

 

• Písemně 

• Prostřednictvím firemních zástupců 

• Výběr podle katalogu 

• Telefonicky, e-mailem 

• Ústně 
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Dodavatel zasílá dodávku materiálu buď: 

1. Vlastní dopravou 

2. Prostřednictvím veřejného přepravce 

3. Odběratel si sám dojede pro materiál 

Dodávka materiálu 
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• Odběratel má povinnost při přejímání materiálu 
zkontrolovat, zda přebíraný materiál odpovídá smlouvě. 

• Protože jde o náročný úkon, probíhá při převzetí u 
dodavatele či na rampě tzv. rámcová kontrola. Ta 
zahrnuje: 

1. kontrolu neporušenosti obalů 

2. kontrolu počtu jednotek (počet beden, krabic) 

 

• Kontrola se provádí podle dodacího listu 

Převzetí materiálu 
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