
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt 

Bakalářská práce Návrh kritérií a způsobů hodnocení nabídek v průmyslovém podniku je 

zaměřena na možnosti nákupního oddělení v hodnocení nabídek dodavatelů. Tato práce se 

věnuje hlavně nástrojům pro výběr vhodných dodavatelů v průmyslovém podniku. Tyto 

nástroje postupně rozebírá a ukazuje jejich slabé stránky. Rozebírá používání těchto nástrojů a 

kritérií v praxi. 
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Abstrakt 

Bachelor thesis Draft Criteria and Methods of Evaluation of Tenders in the Industrial 

Company is aimed to possibilities of purchasing department in vendor rating. This thesis 

attend to instrument for selection of good suppliers in the industrial company. It succesively 

analyses and show instruments weak side. Also analyses usability this instruments and criteria 

in practice. 
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ÚVOD 

 

Nákupní proces v průmyslovém podniku patří k důležité činnosti, i přesto je nákupní oddělení 

často podceňováno. Výběr dodavatele je ale velice důležitý pro všechny složky podniku, 

jelikož jen kvalitní a spolehlivý dodavatel zabezpečí plynulý chod výroby, zabezpečením 

včasných a kvalitních dodávek zboží. Může pomoc konstrukčnímu úseku při vývoji nových 

výrobků. Proto by mělo oddělení nákupu věnovat výběru kvalitního dodavatele dostatek času.   

 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat kritéria pro výběr dodavatelů a dále taky ukázat 

možné nástroje pro hodnocení nabídek dodavatelů s jejich klady i zápory.  

 

Tato práce je dělena do tří kapitol. V první části definujeme průmyslový podnik a oddělení 

nákupu v podniku. 

 

Druhá část práce se věnuje kritériím výběru dodavatelů a hodnocení nabídek. Jsou zde 

rozděleny jednotlivé kritéria a uvedeny nejčastější nástroje pro hodnocení nabídek.  V této 

části je popsáno i hodnocení dodavatele dle ISO 9004 a část je věnována i veřejným 

zakázkám a kritériím u těchto výběrových řízení. 

 

V třetí části je zhodnocení používání jednotlivých nástrojů a kritérií v praxi. Schopnost 

průmyslových podniků používat tyto nástroje a věnovat pozornost vybraným kritériím. 
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1. Definice průmyslového podniku 

 

1.1. Definice podniku 

 

Podnik je instituce vzniklá k výkonu podnikatelské činnosti, tedy institucionalizované 

podnikání 1 . Dle zákona č. 531/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů 

je podnik definován jako soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. Před 

samotným založením podniku musí být přesně vymezen předmět činnosti podniku, který bude 

zapsán do obchodního rejstříku u právnických osob a u některých fyzických osob. Při 

zakládání podniku musí podnikatel splnit v souladu s platnou právní úpravou dané právní 

povinnosti.  

 

Podnikatel se musí řídit řadou zákonů. Mezi stěžejní zákony patří  Obchodní zákoník, Zákon 

o účetnictví a dále Zákon o živnostenském podnikání. Podle zákona č. 531/1991 Sb. 

Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů je podnikání definováno jako soustavná 

činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za 

účelem dosažení zisku. 

 

 

1.2. Všeobecná definice průmyslového podniku 

 

Pod průmyslovým podnikem se všeobecně rozumí podnikatelský subjekt s výrobním či 

těžebně zpracovatelským programem. Průmyslové podniky se zabývají zejména: 

 dobýváním nerostných surovin a zpracováním  

 strojírenskou, hutnickou a chemickou výrobou 

 výrobou a rozvodem elektřiny, plynu a vody  

 

Tyto podniky řadíme hlavně mezi střední a velké firmy. 
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1.3. Oddělení nákupu v průmyslovém podniku 

 

Nákup řadíme mezi nejdůležitější aktivity podniku. Základní funkcí nákupu je zabezpečení 

všech procesů v podniku surovinami, materiálem, výrobky v požadovaném (potřebném) 

množství, kvalitě, místě a času. Pro splnění této funkce musíme: 

 

 Zjišťovat předpokládanou spotřebu materiálu, surovin nebo zboží 

 Nacházet a zajišťovat nové optimální možné zdroje (dodavatele) 

 Zajišťovat dodávky včasným a úplným dojednáním smluv 

 Systematicky sledovat a regulovat stav zásob a jejich tok 

 Zajišťovat odpovídající kvalitu nakupovaného materiálu 

 Minimalizovat náklady na materiál a s nákupem spojené. 

 

Hlavním úkolem oddělení nákupu v průmyslovém podniku je včas a ekonomicky zajišťovat 

potřebné vstupy (materiál, suroviny, zboží) pro všechny výrobní i nevýrobní procesy 

v organizaci. Splnění úkolu nákupu je dáno další spolupráci s ostatními útvary v podniku. 8  
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2. Kritéria výběru dodavatelů a hodnocení nabídek 

 

Výběr a hodnocení dodavatelů patří v dnešní době ke standardním aktivitám ve většině 

organizacích. Každý podnik má, ale rozdílné přístupy, náročnost, kritéria, systém 

vyhodnocování. Smysl výběru a hodnocení dodavatelů je hlavně ve vytvoření podmínek pro 

prevenci a jistotu, že nebudeme nakupovat od firem, které by nebyly schopny plnit 

odběratelské požadavky.  

 

Výběr dodavatelů umožňuje poznat, kteří z možných dodavatelů budou schopni přispívat 

k naplňování firemní politiky a strategie odběratele. Dále nám tento výběr umožňuje poznat 

schopnost dodavatelů plnit dlouhodobé požadavky odběratelské organizace, pomáhá snižovat 

náklady obou obchodních partnerů. 7  

 

Hodnocení a výběr dodavatelů by měl být aktivitou, kterou vůči budoucím dodavatelům 

považujeme za víceméně jednorázovou – výběr a hodnocení uskutečňujeme vždy  před 

uzavřením kupní smlouvy. Ovšem hodnocení dodavatelů podle objemu dodávek probíhá 

v průmyslových podnicích i v průběhu dodávek, aby byla možnost hodnotit kvalitu 

dodavatele a tedy i možnost změny dodavatele, který v hodnocení nedopadl dobře, či se 

v průběhu dodávek zhoršil. 

 

Výběru dodavatelů vždy předchází průzkum trhu, kdy nákupčí vyselektuje nejvhodnější 

dodatavatele, které bude oslovovat ve výběrovém řízení. Tyto dodavatele buď vede ve své 

vlastní databázi dodavatelů nebo čerpá z veřejných databázi. 8  

 

Základní kritéria výběru dodavatelů, které průmyslové podniky hlavně použivají, jsou 

kritérium finanční situace, perspektivnosti vývoje a výrobních možností dodavatele. Dalšími 

kritérií jsou cena, logistické služby, informační systém a kvalita materiálu. Kritéria nejsou 

řazeny dle důležitosti, ale náhodně. Jednotlivě jsou popsány v následujících kapitolách. Mírně 

odlišné jsou kritéria dle norem ISO 9004.  
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2.1. Hodnocení dle norem ISO 9004 

 

Norma ČSN EN ISO 9004 pak v souvislosti s procesem hodnocení a výběru dodavatelů 

doporučuje následující vstupy 2 : 

- Hodnocení příslušných zkušeností 

- Posuzování výkonosti dodavatelů v porovnání s konkurencí 

- Přezkoumání jakosti nakoupeného produktu, ceny, provedení dodávky a odezvy na 

problémy 

- Závěry auditů systémů managementu dodavatelů a hodnocení jejich potenciální 

způsobilosti poskytovat požadované produkty efektivně a účinně a podle časového 

harmonogramu 

- Prověření referencí o dodavateli a dostupných údajů o spokojenosti zákazníků 

- Finanční posouzení životaschopnosti dodavatele v průběhu předpokládané doby 

dodávek a spolupráce 

- Odezvy dodavatele na poptávky, nabídky a výběrová řízení 

- Způsobilost dodavatele poskytovat službu, instalaci a podporu a dosavadní průběh 

výkonnosti ve srovnání s požadavky  

- Dodavatelovo uvědomění si závažnosti souladu s příslušnými zákonnými požadavky a 

předpisy a skutečná shoda s nimi 

- Logistická způsobilost dodavatele, včetně lokalit a zdrojů 

- Postavení a úloha dodavatele na veřejnosti, jeho vnímání společností 3  

 

Toto však nejsou závazná pravidla pro výběr dodavatelů, ale jen doporučení a každá 

organizace si vytváří a rozvíjí svá kritéria sama. Nejdůležitější fázi při výběru dodavatele by 

mělo být hodnocení schopností dodavatele plnit požadavky jakosti. Vždyť i normy ISO řady 

9000 v této souvislosti předpokládají, že hodnocení a výběr dodavatelů mají být 

uskutečňovány na bázi posuzování jejich způsobilosti plnit požadavky na jakost, včetně 

požadavků na systém jakosti. 4  
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2.2. Rozdělení kritérií výběru dodavatelů 

 

Jak již bylo zmíněno každý podnik má vypracované své vlastní hodnotící a výběrová kritéria, 

která se liší od druhu dodávek materiálu a služeb, proto nelze jednoznačně vypsat přesně dané 

hodnotící kritéria. Můžeme, ale uvést několik základních skupin hodnocení, jak jsou uvedeny 

v literatuře. Každý podnik si určuje důležitost a kritéria, dle svých zkušeností s dodavateli a 

znalosti své výroby, která je pro každý obor specifická a tedy i požadavky na dodavatele jsou 

rozdílné.  

 

Kritéria výběru dodavatelů můžeme  rozdělit do sedmi hlavních oblastí posuzování 8,9 : 

 

Finanční situace dodavatele 

 - toto je velice důležité kritérium pro hodnocení, jelikož ekonomicky „zdravý“ 

 dodavatel zaručuje dlouhodobější spolupráci. Tyto informace čerpáme hlavně 

 z výročních zpráv, podle podílu dodavatele na trhu a ze struktury jeho zákazníků a 

vývoje těchto ukazatelů. 

 

Perspektivnost vývoje dodavatele 

 - u tohoto kritéria hodnotíme, jak je dodavatel schopen akceptovat změny požadavků 

při zlepšování  užitných vlastností výrobku nebo vyvíjet výrobek nový. Zde se 

zaměřujeme hlavně na výzkumnou a vývojovou základnu dodavatele, spolupráci 

s ostatními výzkumnými organizacemi  např. vysoké školy.  

 

Logistické služby poskytované dodavateli 

- toto kritérium je u řady firem jedním z nejdůležitějších  

- zajímá nás lokalizace dodavatele, dodací lhůta, termín vyřízení objednávky, 

kompletnost dodávek, schopnost rychlé reakce na mimořádné objednávky, balení 

dodávaných výrobků, schopnost zabezpečení Just in Time 
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Výrobní možnosti dodavatele 

- Zde sledujeme zda, je dodavatel spolehlivý výrobce, pomocí informací o jeho 

výrobní kapacitě, stupni využití této kapacity, o úrovni řízení výroby, o stavu 

výrobního zařízení atd. 

 

Cena 

- Dalším důležitým kritériem je nabízena cena, kterou spíše specifikujeme jako 

celkové pořizovací náklady a platební podmínky.  

- U tohoto kritéria hlavně sledujeme pořizovací náklady, předpokládný vývoj ceny, 

podíl přímých a režijních nákladů, lhůta splatnosti faktur, cenové rabaty, termíny 

dodávek 

 

Informační systém 

- Dalším kritériem je  používaný informační systém a jak je tento systém napojen na 

externí komunikační systémy.  

 

Kvalita 

- Nejdůležitějším kritériem výběru je splnění požadované kvality. Pokud dodavatel 

nesplňuje náš požadavek na kvalitu měl by být z výběrového řízení ihned vyřazen.  

- Pro posouzení kvality používáme mnoho ukazatelů např. procentuální podíl 

vadných dílů  z celkového dodaného množství, procentuální podíl nevyhovujících 

vzorků při statistické kontrole jakosti, systém řízení jakosti (zda je nositelem 

norem ISO) apod. 

 

Tyto kritéria můžeme rozdělit i jiným způsobem, např. do tří základních skupin viz tabulka 

č.1 7 : 

- kritéria týkající se výrobků a služeb 

- kritéria týkající se ceny a kontraktačních podmínek 

- kritéria týkající se dodavatele a jeho chování při jednání 
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Tab. č.1: Skupiny kritérií 

SKUPINA KRITÉRIÍ JEDNOTLIVÉ KRITÉRIA 

Kritéria týkající se 

výrobků a služeb 

- schopnost dodat potřebné výrobky v potřebném množství, kvalitě 

a provedení 

- kvalita, spolehlivost a preciznost výrobků z hlediska certifikace, 

technických norem a ekologičnosti 

- úroveň poskytovaných služeb, servisu, poradenství 

- systém kontroly jakosti z hlediska certifikace 

- kvalita balení výrobku, ochrana pro přepravu 

- doprovodná technická dokumentace, provedení, úplnost 

Kritéria týkající se 

ceny a 

kontraktačních 

podmínek 

- cena, slevy, srážky 

- penále za pozdní dodání 

- náhrada škody vzniklých vadnou dodávkou 

- platební podmínky, schopnost akceptovat požadavky firmy 

- nové formy dodávkového režimu, např. systém just in time, 

popřípadě vytvoření konsignačního skladu 

 

Kritéria týkající se 

dodavatele a jeho 

chování při jednání 

a realizaci dodávek 

- technické schopnosti, schopnost inovace a finanční předpoklady  

- výkonnost a pověst managementu 

- výrobní kapacity, spolehlivost, pružnost ve výrobě 

- pověst firmy, goodwill 

- ekonomická stabilita a bankovní důvěra dodavatele 

- dodržování termínu při realizaci dodávek a dodržování 

kontraktačních podmínek 

- úroveň komunikace, ochota předávat informace  

- lokalizace firmy, logistické podmínky a úroveň řešení 

logistického systému 

- schopnost a ochota přizpůsobit se potřebám odběratele 

- zkušenosti jiných odběratelů (reference) 

Zdroj: GROS, Ivan, GROSOVÁ Stanislava. Tajemství moderního nákupu. 1. Praha: Vysoká 

škola chemicko-technologická v Praze, 2006. 189s. ISBN 80-7080-598-6 
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V praxi najdeme mnoho způsobu rozdělení kritérií pro výběr dodavatele a hodnocení nabídek. 

Při hodnocení nabídek bychom měli rozhodnout, jakou důležitost pro nás mají jednotlivá 

kritéria, a poté se rozhodovat z předložených nabídek, podle plnění požadavků podniku na 

dodavatele, které podmínky splňuje. 

 

2.3. Hodnocení nabídek 

 

Nabídky hodnotíme na základě informačních materiálů, které nám předložil dodavatel. Tyto 

nabídky by měly obsahovat všechny požadavky, které byly předem dány při vypsání 

vyběrového řízení nebo v poptávce podniku. Nejčastěji se pro hodnocení nabídek používají 

scoring modely. Zde hodnotíme nabídky dodavatelů podle charakteristik, které jsou pro nás 

v daném procesu rozhodující.  K vyhodnocení můžeme použít i tzv. e-aukci, kde kromě 

hodnocení má dodavatel i možnost soutěžit s ostatními účastníky a měnit svou nabídku dle 

ostatních dodavatelů. Další možnosti hodnocení jsou  portfolio analýza, glyf nebo výpočet 

indexu způsobilosti dodavatele s rozlišením závažnosti  kritérií. 7  

 

Při obtížném rozhodování u nabídek můžeme vybrat několik dodavatelů. Rozhodnutí 

nakupovat z několika zdrojů má pro podnik kladný dopad, jelikož tímto rozhodnutím 

eliminujeme problém závislosti pouze na jednom dodavateli a může přinést další možnosti při 

jednáních o dodávkách 12 .  

 

2.4. Nástroje pro výběr dodavatele 

 

Pro výběr dodavatelů lze použít mnoho různých nástrojů. Mezi nejčastěji používané patří 

credit scoring, portfolio analýza, glyf, index způsobilosti dodavatele a v neposlední řadě e-

aukce, která je v rámci rozšíření internetu stále populárnější. Jednotlivé nástroje popisují 

následující kapitoly, kde je uveden popis jednotlivých nástrojů, průběh hodnocení i jejich 

nedostatky pro hodnocení.  
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2.4.1. E-aukce 

 

E-aukce jsou jedním z nejmodernějších nástrojů pro výběr dodadavatelů, jelikož v dnešní 

době se využívají moderní technologie ve všech oborech a snažíme se všechny procesy 

maximálně urychlit, zavádí se e-aukce v procesu výběru dodavatelů stále častěji.  Aukce 

umožňuje nákupčímu využívat pracovní čas efektivně a nezabývat se dlouhý čas papírovou 

agendou. Dále působí jako moderní komunikační vazba mezi zadavatelem zakázky a 

dodavateli. Pomocí tohoto nástroje můžeme porovnat možnosti dodavatelů  a vlastnosti trhu 

s poptávanou  komoditou. 

 

Výhod e-aukcí je velice mnoho, mezi nejčastěji uváděné patří: 

- Zkrácení časové náročnosti výběrového řízení 

- Snížení nákladů 

- Přehlednější proces výběru 

- Jednoduchost v používání 

- Transparentnost 

 

E-aukce není za všech okolností zaručená cesta ke snížení cen a nákladů 5 . Tento nástroj 

není jediným způsobem pro vyjednávání a dosáhnutí optimální ceny. Elektronické aukce 

můžou zároveň působit i jako neformální audit u dodavatele. Pomocí tohoto nástroje můžeme 

zjistit ochotu našeho budoucího dodavatele komunikovat elektronickou formou. 

 

Vhodné komodity pro e-aukci 

 

Zjištění vhodných komodit pro e-aukci je velice důležité, jelikož ne každý materiál je stejně 

důležitý, ať už se jedná o finanční či množstevní objemy. Nejčastěji se pro vyhodnocování 

vhodných komodit používá analýza ABC. Klíčem rozdělení je objem nákupu a dvakrát užité 

Paretovo pravidlo 6 . U této metody přiřazujeme každému materiálu objem finančních 

prostředků, které ve sledovaném období spotřebujeme. Tuto metodu bychom měli použít i na 

posouzení dodavatelů, kdy dodavatele s menším ročním obratem než je 10 000 Kč se 

doporučují zrušit a nahradit dodavateli ze skupiny B. 
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Analýza ABC člení komodity do 3 segmentů podle velikosti jejich obratu. Materiál je setříděn 

podle výše nákupu. Položky A po rozdělení dle finančního objemu  mají 60% váhy, položky 

B mají 30% váhy a C položky mají 10%. C položky tedy nejsou vhodné k použití pro e-aukci, 

jelikož tyto objemy, nám nemohou v e-aukci vydělat to, co my vynaložíme pro tento tendr. 

 

Analýza ABC dle objemu dodávek nám ukazuje zajímavé zjištění, že existuje 20% 

dodavatelů, kteří nám dodávají 80% finančního objemu nákupu. Tomuto vztahu říkáme 

PARETO, dle italského ekonoma Vilfreda Pareto. Z tohoto zjištění budeme vycházet při 

výběru vhodnosti dodavatelů pro e-aukci a budeme se věnovat hlavně těm, kteří mají 80% 

finančního objemu 6 . 

 

Průběh e-aukce 

 

V systému, který umožňuje e-aukce provozovat, se zadá poptávka a nadefinují se 

dodavatelské podmínky. Dále provedeme výběr vhodných dodavatelů z podnikové databáze, 

které zadáme do systému a pošleme jim pozvánky pro účast v aukci. Pak probíhá zadávací 

kolo, kde dodavatelé zadají své nabídky, je zde i prostor na dotazy a komentáře účastníků 

aukce. V následujícím kroku již probíhá samostatné ostré soutěžní kolo. Toto kolo je 

vyhlášeno pro všechny účastníky ve stejnou dobu, kdy všichni potencionální dodavatelé vidí 

ostatní nabídky a tu svou mohou upravit, tak aby byla, co nejvíce konkurence schopná. U 

tohoto kroku odpadá práce nákupčího při dlouhých vyjednáváních v klasickém 

neelektronickém procesu. Následuje již jen vyhodnocovací kolo a vyhlášení výsledku 

výběrového řízení, který je systém schopen velice rychle vyhodnotit 6 . 

 

Kritéria výběru dodavatelů v e-aukcích 

 

Tyto kritéria si každý podnik definuje samostatně, takže nelze uvést přesně dané kritéria pro 

e-aukce, tyto se liší dle typu organizace, strategie, plánu a rozhodovacích procesů. 

Nejčastějšími kritérii bývá cena, logistická dostupnost, množství (schopnost dodavatele plnit 

naše požadavky), kvalita, plnění systému řízení kvality, technické požadavky a platební 

podmínky. 
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Každé kritérium má v rozhodovacím procesu svou váhu, kterou určuje organizátor aukce, 

systém pak může lehce vyhodnotit, který dodavatel splňuje naše požadavky nejlépe. 

 

Rizika a nedostatky e-aukcí 

 

Ne vždy bude podnik dosahovat stejného úspěchu u opakujících se aukcí na stejnou 

komoditu, jelikož na průběh e-aukcí se postupem připraví i dodavatelé, kteří se postupem času 

naučí průběh aukcí a může se stát, že se i domluví s ostatními účastníky. Také se může stát, že 

dodavatelé, kteří znají průběh výběrového řízení v podniku a ví, že bude probíhat pomocí e-

aukce, budou už první nabídku dávat nadsazenou, aby mohli v aukci zlevnit a zbytečně si 

nesnižovat zisky 5 .  

 

V případě, že se rozhodne nákupní oddělení pro organizaci e-aukce měl by pečlivě vybírat 

komoditu pro tento způsob výběrového řízení. Jelikož bychom měli vždy zvážit finanční 

objem nákupu s možností úspor. Náklady na e-aukci by neměly být vyšší, než dosáhnutý 

finanční efekt. Tento nástroj by se měl používat při větším množství dodavatelů, jelikož při 

menším počtu nemusí být úspěšný, tady bychom měli dobře znát situaci na trhu s touto 

komoditou. V případě špatně vybraných komodit pro aukci se může stát, že náklady 

vynaložené pro uspořádání aukce jsou vyšší než dosažené úspory. Ne vždy podnik umí 

vyhodnotit i náklady na práci nákupčího při organizaci e-aukce. 

 

2.4.2. Credit scoring 

 

Tato metoda se používá nejen při výběru nových dodavatelů, ale i pro hodnocení stávajících 

dodavatelů firmy. Kdy hodnotíme firmy ze skupiny A vyhodnocených ABC analýzou. 

V credit scoringu si každá firma zvolí svá kritéria pro posuzování a způsob hodnocení, kde si 

zároveň určí důležitost tohoto kritéria. Firma posuzuje důležitost dle svých zkušeností 

z historie a oblasti podnikání, jelikož obor, ve kterém průmyslový podnik působí, může 

rozhodování o kritériích a jejich důležitosti velice ovlivnit 8 . 
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Kritéria posuzování credit scoringu dodavatelů 

 

Všechny kritéria jsou přehledně uspořádána i s bodovým hodnocením v tabulce č. 2. V dalším 

textu je uvedeno, proč je kritérium použito, jak budeme postupovat pro zjištění výsledku. Tato 

tabulka vychází z formuláře scoringu (obr. č. 1). V tabulce scoring modelu je i výsledek 

dodavatele, zda v testu uspěl či nikoliv. Data pro formulář scoringu dodavatele XY  (obr. č. 1) 

jsou čerpána z výroční zprávy za uvedený rok či z výsledku auditu. 

 

Tab. č. 2: Scoring model dodavatele XY 

Výpočet bodů Spodní interval  Vrchní interval 
Hodnoty Výsledek 

ANO/NE Body ANO/NE Body 

Vlastní kapitál 10 000 000   ANO 3 ANO 3 

349 692 000 5 000 000 10 000 000 ANO 1    

  0 5 000 000 NE 0    

VK / ZJ 1 5 ANO 5 ANO 5 

2,33128 5 10 ANO 3    

  10 100 NE 1    

Zadluženost (finanční  0 0,3 ANO 5 ANO 5 

páka) 0,3 0,6 ANO 3    

0,072137211 0,6 1 NE 1    

Obrat dodavatele se  0 10 ANO 2 ANO 2 

společnosti/VK  10 100 ANO 1    

0,01 100   NE 0    

Obrat dodavatele s  0 10 ANO 2 ANO 2 

Divizí/VK  10 100 ANO 1    

0,01 100   NE 0    

Zisk/VK 0   ANO 3 ANO 3 

0,03 -0,2 0 ANO 1    

    0 NE 0    

Current ratio   1,5 ANO 2 ANO 2 

OA /krátk. závazky 1,5 1 ANO 1    

13,3158211 1   NE 0    

Zadluženost   0,2 ANO 3 ANO 3 

krátkodobé úvěry/pasiva 0,2 0,3 ANO 2    

0 0,3   NE 1     

Součet bodů         ANO 25 

Zdroj: Škoda Vagonka a.s. 
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Pro credit scoring dodavatele se použily kritéria 14 : 

- Kapitálová struktura 

- Rentabilita vlastního kapitálu 

- Likvidita 

- Zadluženost 

- Kritéria koncentrace 

 

Kapitálová struktura 

Model analyzuje připravenost dodavatele na potenciální negativní vývoj. Model sleduje 

velikost vlastního kapitálu dodavatele, protože vlastní kapitál představuje kapitálový polštář, 

který může být použit jako zdroj financování při problémech dodavatele. Námi vyžadovaná 

hodnota vlastního kapitálu je 10mil. Kč. Firmy dosahující této úrovně dostávají 3 body, firmy 

v intervalu 10mil – 5mil Kč pouze 1 bod, zbytek 0 bod.  

 

Pro zohlednění velikosti dodavatele provádí model také relativní srovnání. Prvním relativním 

kritériem je rizikovost finanční struktury dodavatele hodnocená prostřednictvím ukazatele 

Zadluženosti (Vlastní Kapitál/Pasiva). Pro firmy výrobního charakteru je vhodné mít spíše 

nižší úroveň zadluženosti, protože již nesou značné riziko prostřednictvím vysokého 

operačního pákového efektu (vysoké fixní náklady, malé variabilní náklady). Z tohoto důvodu 

dodavatelé s ukazatelem finanční páky pod 0,3 dostávají 5 bodů, v rozmezí 0,3 – 0,6 potom 3 

body. Při hodnotě finanční páky nad 0,6 je dodavateli modelem přidělen pouze 1 bod a 

neprojde Credit Scoringem. 

 

Druhým relativním kritériem je poměr Vlastního Kapitálu k Základnímu Jmění. Příliš velký 

poměr tohoto ukazatele značí potenciál vyvést z firmy operativně velké množství prostředků a 

proto je preferována co nejmenší hodnota tohoto ukazatele. Hodnota ukazatele pod 5 přinese 

dodavateli 5 bodů, hodnota v intervalu 5 – 10 pak 3 body a hodnota nad 10 pouze 1 bod.  

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Model používá hodnotu poměru dosaženého zisku za účetní období k Vlastnímu Kapitálu 

jako doplňkový údaj k ukazatelům kapitálové struktury. Dosažený ukazatel rentability, 

případně časová řada v minulosti dosažených ukazatelů indikuje schopnost dodavatele 
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generovat dodatečné rezervy pro případ nepříznivého vývoje. Dodavatelé, kteří dosáhli 

pozitivní hodnoty ukazatele, dosahují 3 bodů, hodnoty v intervalu -0,2 – 0 pak dodavateli 

dávají 1 bod a hodnoty nižší než -0,2 znamenají 0 bodů. 

 

Likvidita 

Dalším doplňkovým ukazatelem je ukazatel likvidity dodavatele. Vzhledem k možnosti 

výskytu specifik struktury aktiv našich dodavatelů je v modelu využít ukazatel Current Ratio 

s velmi širokou definicí likvidních aktiv (veškerá oběžná aktiva). Za zdravou je považována 

hodnota Current Ratio nad 1,5, dodavatelé dosahující této hodnoty obdrží 2 body, dodavatelé 

s hodnotami v rozmezí 1 – 1,5 stále obdrží 1 bod, ostatní pak 0 bodů. 

 

Zadluženost 

Ukazatel zadluženosti pomáhá společně s ukazateli likvidity a kapitálové struktury analyzovat 

dlouhodobou finanční udržitelnost obchodního modelu dodavatele. Pro zadluženost model 

používá ukazatel Krátkodobé bankovní úvěry/ Pasiva pro zjištění poměru úplatných cizích 

zdrojů dodavatele. Čím je tento poměr nižší, tím menší riziko dodavatel nese. Hodnota 

ukazatele do 0,2 přináší dodavateli 3 body, hodnota mezi 0,2 – 0,3 pak 2 body. Hodnoty nad 

0,3 jsou brány jako rizikové a přináší pouze 1 bod. 

 

Kritéria koncentrace 

Kritéria koncentrace hodnotí míru vlastního kapitálu používaného dodavatelem k obsluze 

podnikání se společností. Příliš malé množství kapitálu připadající na náš podíl podnikání 

může indikovat nedostatečnou rezervu kapitálu pro případ výpadu objednávek či zahájení 

soudního sporu. 

 

Kritéria koncentrace jsou vypočítávaná podílem obratu dodavatele celkem, případně obratem 

dodavatele vůči Divizi či společnosti Divize k vlastnímu kapitálu dodavatele. Hodnoty 

ukazatele od 0 do 10 jsou považovány za bezpečné a získávají dodavateli 2 body, interval 

hodnot od 10 do 100 pak dává 1 bod. Záporné hodnoty či hodnoty nad 100 znamenají nulový 

bodový zisk pro dodavatele. 
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Obr. č. 1: Formulář scoringu 

          

  SCORING LIST Dodavatele       

          

  Dodavatel: XY   

         

  Finanční výkazy aktuální k  2009   

          

  Roční obrat společnosti s dodavatelem 4 033 758 Kč   

  Roční obrat Divize s dodavatelem 3 207 144 Kč   

        

  Pasiva celkem 376 879 000 Kč   

  A. Vlastní kapitál 349 692 000 Kč   

  A. I. Základní jmění 150 000 000 Kč   

  
A. II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 201 832 000 Kč   

  T. *** Výsledek hospodaření za účetní období 11 893 000 Kč   

  Oběžné aktiva 310 232 000 Kč   

  Krátkodobé závazky 23 298 000 Kč   

  Krátkodobé úvěry 0 Kč   

          

  Počet bodů 25   

          

  Prošel dodavatel scoringem ?  ANO   

         

Zdroj: Škoda Vagonka a.s. 

 

 

2.4.3. Portfolio analýza 

 

Analýza portfolia je diagnostická metoda, kterou používáme pro analýzu subjektů 

s rozmanitou strukturou aktivit. V případě hodnocení a výběru dodavatelů vybírá organizace 

nejdůležitější kritéria, které čerpá z dodavatelských nabídek a z našich údajů pokud již spolu 

firmy obchodovaly. 2   Příklad portfolio analýzy uvádím v tabulce č. 3 a obrázku č. 2.  
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Tab. č. 3: Vstupní údaje pro hodnocení v portfolio analýze 

Kritérium Dodavatel 1 Dodavatel 2 Dodavatel 3 Optimum 

Váha 250 kg 300 kg 400 kg 280 kg 

Incoterms DDU EXW FCA DDU 

Dodací lhůta 5 týdnů 2 týdny 3 týdny 2 týdny 

Platební podmínky 45 dnů 90 dnů 14 dnů 60 dnů 

Nabídnutá cena 200 000,- 300 000,- 275 000,- 240 000,- 

Minimální odběr ANO NE NE NE 

Certifikace pro svařování ANO ANO NE ANO 

 

Obr. č. 2: Portfolio analýza při výběru dodavatelů podle šesti kritérií 

 

 

 

Z obrázku č. 2 portfolio analýzy vyplývá, že nejlepší dodavatel bude ten, u kterého se nám 

křivka pohybuje v pravé straně tabulky. 2  Toto tvrzení potvrzuje i součet bodů, kterých 

dodavatele v analýze dosáhl. Jak je uvedeno pod obrázkem č. 2, kde je uveden celkový 

součet, dle stanovených bodů pro každé kritérium.  Z křivky i výsledku jednoznačně vyplývá, 

že nejvhodnějším dodavatelem bude Dodavatel 1, i když neplní všechny požadavky 

odběratelského podniku. 
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Rizika a nedostatky portfolio analýzy 

 

Při této analýze může oddělení nákupu zvolit špatná hodnotící kritéria a jejich hodnocení, 

potom může být výsledek této analýzy zkreslený. V případě malých rozdílů v nabídkách 

dodavatelů, také nemusí být výsledek jasně viditelný a bude tedy potřeba dalšího hodnocení 

pomocí dalších nástrojů. 2   Toto hodnocení je zdlouhavé, takže pro praxi není využitelné pro 

všechny dodávky, ale jen pro hodnocení strategických nákupů, kde se výběru a hodnocení 

věnuje delší čas a prostor. V každodenní praxi není pro toto hodnocení dostatečný časový 

prostor. 

 

2.4.4. Glyf 

 

Je další metodou hodnocení nabídek dodavatelů. Jedná se o grafický nástroj. Glyf je taky 

nazýván radarovým obrazcem, jedná se o několikaosý graf, kde počet os se rovná počtu 

kritérií pro hodnocení. Každá osa musí být rozměřena tak, aby větší vzdálenost od osového 

kříže vyjadřovala vyšší výkonnost dodavatele. Na osy naneseme hodnoty jednotlivých kritérií 

a tyto hodnoty spojíme čarami. Nejlepší dodavatel pak ve vzniklém obrazci má největší 

plochu. 2    

Pro příklad budeme čerpat data z tabulky č. 3, které přeneseme do grafu obr. č. 3. 

 

Obr. č. 3: Glyf při výběru podle sedmi kritérií 

Váha

Incoterms 

Dodací lhůta

Platební podmínkyNabídnutá cena

Minimální odběr

Certifikace pro svařování

Dodavatel 1

Dodavatel 2

Dodavatel 3
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2.4.5. Index způsobilosti dodavatele 

 

Index způsobilosti dodavatele (IZD) se zjišťuje výpočtem, který zároveň rozlišuje i důležitost 

jednotlivých kritérií podle odběratele. Pro stanovení důležitosti jednotlivých kritérií se 

používají zejména metody párového porovnání. 2  

 

 

VZTAH PRO VÝPOČET: 

n

t

ii wHKIZD
1

 

n – počet kritérií 

wi – váha i-tého kritéria, když platí 
n

t

iw
1

1 

HKi – hodnocení i-tého kritéria, když musí platit  HKi = f (HKir, HKiopt) 

 HKir – reálná hodnota kritéria 

 HKiopt – optimum stanovené pro kritérium 

 

Jestliže při hodnocení vhodných dodavatelů používáme více než jedno kritérium, je vhodné 

zjistit váhu jednotlivých kritérií.  Dle tohoto se pak rozhodovat při celkovém výběru a 

hodnotit i celkovou způsobilost možných dodavatelů. 

 

2.4.6. Veřejné zakázky 

 

Zvláštní postup při hodnocení mají veřejné zakázky, ty jsou upravovány samostatně Zákonem 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Zde je popsán průběh 

hodnocení veřejných zakázek a zadávání. 

 

Pokud se zadavatel veřejné zakázky rozhodne pro hodnocení nabídek pomocí více kritérií, 

měl by hlavně přesně vymezit základní a rozhodující požadavky a to tak, aby celkový počet 

kritérií byl přiměřený jejímu rozsahu a umožňoval přehledné a jednoznačné hodnocení 
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nabídek. Volba kritérií hodnocení a jejich počet je v kompetenci zadavatele, který musí 

respektovat určité podmínky 15 : 

 

- kritéria musí být transparentní a hodnotitelná 

- jedno z kritérií musí být vždy nabídnuta cena 

- zvolené kritérium nesmí být diskriminační 

- všechna zvolená kritéria se musí vztahovat k ekonomické výhodnosti nabídky  

- zadavatel uvede dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu v oznámení či výzvě o 

zahájení zadávacího řízení nebo v zadávací dokumentaci, popřípadě ve výzvě k 

podání nabídky v užším řízení či v jednacím řízení s uveřejnění nebo ve výzvě k 

jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, popřípadě ve výzvě k potvrzení zájmu o 

účast nebo v dokumentaci soutěžního dialogu. 

- pokud zadavatel není objektivně schopen stanovit váhu dílčích hodnotících kritérií, 

uvede dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu, který jim 

zadavatel přisuzuje. 

 

Dílčími kritérii hodnocení, které uvádí vedle nabídkové ceny zákon o veřejných zakázkách 

(§78 ZVZ), jsou tato 15 : 

- kvalita 

- technická úroveň nabízeného plnění 

- estetické a funkční vlastnosti  

- vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, provozní náklady 

- návratnost nákladů 

- záruční a pozáruční servis 

- zabezpečení dodávek 

- dodací lhůta 

- lhůta pro dokončení 

 

Toto jsou pouze příklady kritérií, které můžou být hodnoceny. Zadavatel je může libovolně 

rozšířit, či ubrat z kritérií, pokud bude dodržen zákon o veřejných zakázkách.  
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3. Kritické zhodnocení 

 

Z možných variant hodnocení a výběru dodavatelů vyplývá, že pro hodnocení vhodnosti 

dodavatele pro průmyslový podnik by nemělo být důležité jenom jedno kritérium, ale měl by 

každý nákupčí hodnotit nabídku vzhledem k několika kriteriím, které jsou pro daný projekt či 

výrobu důležité. Nejedná se tedy jen o parametr ceny, ale i o logistiku, jakost, možný budoucí 

vývoj či poruchovost. 

 

Pro výběr dodavatele, by měl každý podnik zvolit jasnou metodu hodnocení, kterou bude při 

vyhodnocování nabídek používat, pokud nebude z dané metody znám vítěz, jelikož výsledek 

není zřetelně rozdílný, měl by nákupčí rozhodnout dle přesnější metody výběru.  V podniku 

by měl být popsán i přesný postup pro výběr dodavatele a pro průběh výběrového řízení, aby 

každé výběrové řízení bylo transparentní a byly jasné pravidla pro výběr.  

 

Z praxe bohužel víme, že výběr dodavatele mnohdy ovlivňuje pouze jedno kritérium a tím je 

cenová nabídka. Nejnižší cena vyhrává, u tohoto kritéria, ale velice záleží na druhu 

poptávaného materiálu a objemu. Jedná-li se o režijní materiál v malém objemu, můžeme říct, 

že pokud jde o stejný přesně definovaný výrobek, stačí nám jako hodnotící kritérium finální 

cena, jelikož ostatní kritéria, jako splatnost faktur, pověst firmy, penále za pozdní dodání 

nemohou nabídku moc ovlivnit.  Pokud se ale bude jednat o strategický materiál, dodávky 

materiálu pro nový projekt či investice může se naskytnout problém. 

 

U strategického materiálu musí nákupní oddělení úzce spolupracovat s ostatními odděleními 

firmy, kde je potřeba přesně stanovit normy a možné odchylky od norem pro výběrové řízení, 

dále musíme určit poruchovost či kazovost, tyto data čerpáme z firemního systému, kde 

vedeme i databázi dodavatelů. Tyto kritéria použijeme i pro předvýběr dodavatelů. Při 

samotném výběrovém řízení uvedeme v poptávce všechny naše požadavky, které by měl 

dodavatel plnit. Těmto našim požadavkům přiřadíme důležitost ve výběrovém řízení. Po 

obdržení nabídek, pak máme přesně daný postup hodnocení.  Pak již používáme známé 

nástroje pro hodnocení nabídek, jako je credit scoring nebo portfolio analýza. Zde již záleží 

na zkušenostech firmy a nákupčího s různými nástroji a vhodnosti jejich použití pro 

hodnocení nabídek. 
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3.1. Kritérium ceny 

 

Cena je při hodnocení nabídek jedním z důležitých kritérií. V mnohých průmyslových 

podnicích také jediným. Mnohdy se ale zapomíná na úplné náklady nákupu. Kdy k nabízené 

ceně musíme připočítat i dodatečné náklady, které mohou výsledek ovlivnit.  

 

U ceny mnoho podniků nezohledňuje dobu splatnosti. Což u mnohých nabídek může být 

velice důležité,je-li u jednoho dodavatele splatnost 14 dní a další mají splatnost 90 dnů a 

rozdíl v nabízené ceně je minimální, může to výsledek ovlivnit. 

 

3.2. Kritérium jakosti 

 

Jelikož se v průmyslových podnicích stále snaží snižovat náklady na minimum a většina 

těchto podniků začíná s tímto snižováním u cen materiálu, je nákupní oddělení nuceno 

nakupovat levně. Mnohdy toto snižování ceny donutí dodavatele snížit i kvalitu materiálu. 

Ten sice plní jakostní normy, ale na nejnižší hranici. 

 

Snižování cen u režijních nákupů může vést k tomu, že cenu sice snížíme, ale nejlevnější 

zboží ne vždy vydrží, tak dlouho jako by mělo a nákup jsme nuceni opakovat častěji. Zde se 

pak může stát, že opakující se nákup vyjde dráž než koupení kvalitnějšího produktu. 

 

 

3.3. Kritérium logistiky 

 

Další z kritérií, které je mnohdy v hodnocení opomíjeno, ale pro výrobu a zásobování je 

velice důležité. Schopnost dodavatele přizpůsobit balení našim požadavkům a rychlost 

dodávek od objednání, může vést k dalšímu ušetření nákladů vzniklých skladováním 

nadbytečných zásob. 

 

U některých průmyslových podniků je při výběrových řízení kladen velký důraz na 

zásobování Just in Time či na konsignační sklady. Jelikož konsignační sklad zaručuje 

odběrateli menší ztráty při problémech s výrobou našeho dodavatele. 
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3.4. Hodnocení nabídek 

 

Hodnocení nabídek v podniku by mělo být hlavním úkolem oddělení nákupu. Pro 

vyhodnocení nabídek může nákup používat různé nástroje dle zvyklostí podniku. Nemělo by 

se zapomínat ani na pravidelné hodnocení stávajících dodavatelů a jejich dodávek, jelikož zde 

se může přijít na pokles morálky dodavatele. 

 

K hodnocení stávajících dodavatelů se nejčastěji používá credit scoring a hodnotí se jednou 

ročně. Dle zaměření credit scoringu můžeme vidět, zda dodavatel není zbytečně zadlužen a 

v případě porušení smluvního vztahu bude schopen dostát svým závazkům a plnit penalizační 

podmínky, toto je zaměření finanční. Pokud sestavíme toto hodnocení na jakost a dodržení 

kvality dodávek můžeme zjistit množství špatných dodávek nebo množství nekvalitních 

výrobků, které nám dodal. Toto pravidelné hodnocení probíhá u dodavatelů s větším objemem 

dodávek, zpravidla jsou to dodavatelé s větším objemem než 1 000 000 Kč, zde ovšem záleží 

na velikosti průmyslového podniku. 

 

U nových dodavatelů se hodnotí jak jejich finanční zdraví, tak nabízené služby, cena, jakost. 

Při novém výběrovém řízení by oddělení nákupu mělo jasně stanovit pravidla a hodnotící 

kritéria. V praxi bohužel není věnováno výběru dodavatele dostatek času a mnohdy se 

oddělení nákupu dívá jen na jedno kritérium a tím je cena. Mnohdy není ani výběrové řízení 

transparentní a dodavatelé ztrácí důvěru v podnik.  

 

Pro kvalitní výběr dodavatele je i důležitá spolupráce všech oddělení podniku, kde se může 

nabídka hodnotit dvakrát. Jedním hodnocením se zabývá technické oddělení, které vyhodnotí 

vhodné nabídky po technické stránce, zda nový výrobek či materiál je vhodný pro dané 

použití v podniku a oddělení nákupu z vybrané skupiny už jen vybírá z těchto nabídek 

z hlediska obchodních a logistických podmínek.  

 

V celém procesu by se nemělo zapomínat na kvalitní poptávku, kde by měly být uvedeny 

přesné parametry námi poptávaného materiálu či zboží. Co bude hodnotícím kritériem při 

výběru a předpokládaná doba výběrového řízení. Jen na základě kvalitní poptávky můžeme 
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obdržet úplnou nabídku. Toto usnadňuje nákupnímu oddělení práci při vyjasňování a 

doplňování nabídek. 

 

Z praxe víme, že se k hodnocení nabídek mnoho nástrojů nepoužívá. V poslední době se 

začínají uplatňovat hlavně elektronické aukce, ale zde mnoho podniků mylně vidí jen snížení 

ceny a vlastně za jiným účelem ani aukci nevyhlašuje. Příprava aukce však také potřebuje 

určitý čas pro přípravu, a proto je velice důležité vybírat vhodné komodity pro aukci. 

V některých podnicích však můžeme vidět, že aukce se vypisují i pro velice nevhodné zboží, 

kdy ušetření na aukci je menší než samotné náklady na aukci vynaložené. 

 

Elektronické aukce mají ještě jednu negativní stránku z pohledu dodavatelů. Jelikož aukce na 

malé zboží mnohdy dodavatele znechutí a nemají zájem dále s podnikem obchodovat. Tímto 

se samotný podnik připravuje o možnosti konkurence pro nabídky. Mělo by tedy vedení 

oddělení nákupu vždy velice dobře zvážit zvolenou strategii pro nákup zboží a materiálu.  
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ZÁVĚR 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit kritéria a způsob hodnocení nabídek 

v průmyslovém podniku na základě teoretických podkladů a vyhodnotit používání těchto 

nástrojů v průmyslovém podniku. 

 

Práce je rozdělena do tří částí, kdy první část, definuje průmyslový podnik a funkci nákupního 

oddělení v podniku. 

 

Druhá část rozebírá jednotlivé kritéria hodnocení nabídek, tak jak jsou uváděny v literatuře. 

Dále se v této části práce věnuji jednotlivým nástrojům pro hodnocení nabídek dodavatelů. 

U těchto nástrojů je popis metodiky výpočtu a dále taky slabé stránky jednotlivých nástrojů. 

 

V třetí části je uvedeno kritické zhodnocení těchto kritérií a nástrojů při použití v praxi. Jaký 

je kladen důraz na jednotlivá kritéria a jakým způsobem probíhá hodnocení nabídek 

v průmyslovém podniku.  Myslím si, že cíl mé bakalářské práce byl splněn.    
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