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ANOTACE 

Tato diplomová práce popisuje postupy aplikace elektronických nákupních nástrojů ve 

vybrané organizaci, je zaměřena na optimalizaci nákupu a následnou dodávku vybrané 

komodity za účelem dosažení nejlepšího ekonomického výsledku.  

Popis optimalizace cen nakupovaných komodit v daném čase na daném segmentu trhu 

je nezbytnou součástí a předpokladem úspěšného zvládnutí požadavků požadovaných vládou 

ČR a současně i priorit v oblasti zadávání veřejných zakázek a veřejného investování v 

působnosti veřejného zadavatele. 

Cílem této diplomové práce je dosažení efektivnosti, hospodárnosti, zvýšení 

transparentnosti a snížení administrativní náročnosti při nakládání s veřejnými prostředky 

zavedením elektronických nákupních nástrojů ve vybrané organizaci a ulehčení v zadávání 

veřejných zakázek. 

 

Klíčová slova: služby, nákup, nákupčí, nákup a prodej, nákup služeb, Elektronická aukce, 

legislativa, komodita, analýza, proces. 

 

SUMMARY 

This thesis describes procedures for application of electronic purchasing tools in the 

selected organization and it is focused on purchasing optimization and subsequent delivery of 

chosen commodity in order to maximize the best economic outcome.  

Description of price optimization of purchased commodities at given time and in given 

market segment is an essential part and also prerequisite of successful management of 

requirements required by Czech Government and at the same time priority in the field of 

public contract assigning and public investment within the scope of the contracting authority.   

The aim of this thesis is to achieve efficiency, cost-effectiveness, increase of 

transparency and reduction of administrative complexity in the management of public funds 

by introducing the electronic purchasing tools in selected organization and thus facilitate 

assigning of public contracts.  

 

Keywords: services, purchase, buyer, buying and selling, purchase of services, an electronic 

auction, (contract) owner, public contract, legislation, aggregation of demand, commodities, 

analysis, and process.    
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Úvod  

 

 Organizace pro svou funkčnost potřebuje kromě kapitálu, investičních prostředků a 

zaměstnanců i určité provozní prostředky. Mezi tyto prostředky můžeme zařadit: 

 materiál, nástroje, stroje a nářadí pro zpracování materiálu,  

 spotřební materiál (kancelářské potřeby, čisticí prostředky,…), 

 informační technologie a komunikační prostředky, 

 dopravní prostředky, 

 energie, 

 služby a expertní práce. 

Tyto prostředky je nutné pro chod organizace určitým způsobem pořizovat či nakupovat. Trh 

funguje na principu volného výběru dodavatele, je jen na spotřebiteli, kterého si vybere. 

Zákazník má právo si určit podle svých potřeb, ať už to je množství či cena svého dodavatele.  

Organizace může poskytovat svým zákazníkům tak kvalitní produkty, jak je schopna získat je 

od svých dodavatelů. Popisuji postup možné optimalizace a objektivizace cen nakupovaných 

komodit v daném čase na daném segmentu trhu. Moderní nákupní systémy používají 

vícekriteriální hodnocení nabídek, které při konečném výběru dodavatele nestaví pouze na 

ceně, ale na celkové ekonomické výhodnosti.  

 

V této diplomové práci řeším aplikaci elektronických nákupních nástrojů ve vybrané 

organizaci a zavedení komplexního systému optimalizace nákupů, které vychází z nutné 

potřeby provádět nákupy a pořizování co nejefektivněji, tržně a s cílem sjednotit nespočet 

druhů systémů a postupů v jeden unifikovaný komplexní systém. Nejedná se o úpravu 

jednotlivých nákupů, ale o celý systém zajišťování komodit.  

   

Elektronický nákupní nástroj je plně elektronický systém nákupů pro pořizování běžně 

dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací. Je časově omezený a otevřený po celou dobu 

svého trvání všem dodavatelům, kteří splní podmínky pro zařazení do tohoto elektronického 

nákupního systému a podají předběžnou nabídku. Elektronický nákupní nástroj může také 

sloužit k hodnocení nabídek. Zadavatel používá elektronický nástroj umožňující předkládání 

http://www.nakupni-software.cz/nakupni-aukce/vyhody
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nových nabídkových cen, případně nových hodnot nabídek. Elektronická aukce současně 

umožňuje sestavit aktuální pořadí nabídek při používání automatických metod jejich 

hodnocení. 

Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. července 

2006, zavedl elektronický způsob zadávání veřejných zakázek.  

K rozšíření elektronizace významně přispěla i poslední novela tohoto zákona (č. 179/2010 

Sb., účinná od 15. září 2010), která klade důraz na elektronizaci například tím, že zavedla, 

mimo jiné, povinné uveřejňování výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 

ve zjednodušeném podlimitním řízení, a to na profilu zadavatele pomocí elektronického 

nástroje. 

Při zavedení a zařazení dodavatelů do toho elektronického nákupního systému postupuje 

zadavatel v souladu s pravidly otevřeného řízení až do okamžiku zadávání jednotlivých 

veřejných zakázek.  

Hlavním účelem tohoto nástroje je ulehčení v zadávání veřejných zakázek. Předností 

dynamického porovnávání nabídkových cen je především jeho otevřenost ve vztahu 

k dodavatelům. V průběhu trvání může kterýkoli dodavatel podat tzv. předběžnou nabídku 

s cílem účastnit se jednotlivých veřejných zakázek. Na rozdíl od rámcové smlouvy tak není 

okruh dodavatelů uzavřen. Jednou z dalších předností tohoto elektronického nákupního 

nástroje je, že zadavateli odpadá povinnost využívat hodnotící komise při zadávání 

jednotlivých veřejných zakázek, pořizovat zprávy o posouzení a hodnocení nabídek (snížení 

administrativní zátěže). Vše může v rámci zákona realizovat sám zadavatel. Veškerou 

dokumentaci pak uchovává pouze a jen  v elektronické podobě, jelikož celý proces je 

realizován výhradně elektronicky. 
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1 Nákup a jeho definice  

 

 Nákup lze definovat jako neustálý souhrn činností organizace k zajištění vstupů pro 

efektivní realizaci následných procesů. Je jednou z nejdůležitějších funkcí organizace, 

představuje funkční činnost organizace, kterou začíná transformační proces v něm probíhající. 

Nákupní činnost je závislá na interakci s dalšími odděleními organizace. Nákupem můžeme 

rozumět činnost organizace s cílem dosažení hmotných i nehmotných vstupů do organizace. 

V každé době je nákup součástí činností každé organizace. Nákup je důležitým článkem 

procesu v organizaci a přitom je v některých organizacích jeho efektivnost opomíjena. 

Organizace je schopna nabízet svým zákazníkům kvalitní produkty, je-li schopna získat 

kvalitní produkty za optimální ceny od svých dodavatelů. 

  

 Nakupování má ve většině firem velmi významné a v mnoha směrech specifické 

postavení. O tom svědčí už například skutečnost, že většina majitelů firem deleguje nákup na 

management podniků až jako jednu z posledních aktivit a většinou si trvale ponechává 

významnou kontrolní roli v této oblasti řízení firmy. Stejně v oblasti rozpočtových a 

příspěvkových organizací státní správy je nákup trvalým středem zájmu a zdrojem častých a 

někdy vážných problémů, které jsou mnohdy různým způsobem medializovány. Důvody jsou 

zřejmé a to, že podíl nakupovaných položek tvoří 40 - 60 % celkových nákladů ve výrobních 

organizacích a lze najít i obory, v nichž se tento podíl blíží mnohdy až 80 %. Každá kdyby jen 

malá úspora, pak může významně ovlivnit efektivnost podnikání.  

(8. GROS, I., GROSOVÁ, S.) 

 

 Obecná ekonomická teorie předpokládá, že pro výrobu jsou nejdůležitějšími třemi 

vstupy: půda, práce, kapitál. V organizaci nakupujeme hmotné statky (provozní prostředky, 

materiál), zboží a služby, buď pro vlastní potřeby firmy nebo pro jejich další využití, ať už je 

to prodej organizacím či konečným spotřebitelům. 

Předpokladem dobrého nákupu je jeden z hlavních faktorů - výběr dodavatele (viz.níže). 
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1.1 Cíle nákupu 

 

Cíle nákupu jsou většinou tyto (1. LUKOSZOVÁ X.): 

 uspokojení potřeby, 

 snížení nákladů nákupu, 

 snížení rizika nákupu, 

 zvýšení rychlosti nákupu, 

 zvýšení flexibility nákupu, 

 sledování nákupních cílů orientovaných na veřejné zájmy. 

Započetí procesu nakupování předchází určitá potřeba daných vstupů do organizace, mimo 

jiné i neustále narůstající potřeby subdodávek v oblastech výrobní kooperace a nakupování 

služeb (např. právní služby, účetnictví, poradenství, …). 

 

 

Nákupní činnost a její úspěšné zvládnutí: 

 flexibilní analýza trhu, 

 dokonalá znalost potřeb organizace, 

 účelné řízení procesu navazující na vizi, strategii a cíle organizace, 

 efektivní práce s dodavateli. 

 

Aby byla nákupní činnost úspěšná je nutné využití shromážděných informací nejen pro 

komunikaci uvnitř organizace, ale i pro komunikaci s dodavateli. Po analýze trhu a určení 

vnitřních potřeb organizace lze stanovit nákupní strategii s cílem dosažení určených cílů a 

určit pozici organizace vůči jednotlivým dodavatelům. V závislosti na specifičnosti 

vybíraného zboží či služby a odborných znalostech zda výběr dodavatele jsou schopni vyřešit 

členové organizace nebo zda je nutno využít služeb specializované odborné organizace, která 

jako poskytnutou službu tento výběr dodavatele provede a zadavateli ke konečnému 

rozhodnutí své doporučení předloží.  

V případě, že se vedení dané společnosti rozhodne pro řešení výběru dodavatele využitím 

služeb specializované firmy, je nutné zjištění a ověření schopnosti této firmy poskytnout 

kvalifikovaný výstup z procesu výběru nejvhodnějšího dodavatele a to ve formě návrhu na 

rozhodnutí zadavatele. Výběr poskytovatele této služby daná společnost řeší obvykle 

oslovením specializovaných firem, o jejichž dosavadní úspěšné činnosti již získala informace, 
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případně oznámí svoji poptávku na poskytnutí uvedených služeb prostřednictvím médií, 

svých webových stránek, či jinou formou. Ve své výzvě k podání nabídek uvede popis 

požadované služby a rovněž uvede kritéria, dle kterých bude posuzovat jednotlivé uchazeče a 

rozhodne o vítězné nabídce.  

 

 

1.2 Druhy nákupu 

 

V organizaci se mohou naskytnout různé druhy nákupu a to tři základní skupiny: 

 Nové nákupní situace, jejichž cílem je naplnění nových potřeb firmy či organizace. Zde 

se jedná o nákup nových služeb nebo materiálu. 

 Periodické neboli opakované nákupní situace, jejíchž cílem jsou opakované, pravidelné, 

či rutinní nákupy pro výrobu, zaměstnance, nebo se zde také zahrnuje pravidelné 

zajišťování oprav. Řadíme zde nákup materiálu pro základní výrobní sortiment, který 

podnik produkuje. 

 Modifikované nákupní situace, liší se od předchozích nákupních situací, jelikož se 

průběžně modifikují požadavky na kvalitu dosud nakupovaného materiálu, výrobků, 

dílů, apod. . Jedná se zde o nákup daného typu, u něhož se mění v čase a podle potřeby 

určité rysy a požadavky. 

 

Pozn. Nákupčí by měl mít přehled o možnostech a kapacitách dodavatele, aby byl dodavatel 

schopen v případě změny spotřeby oproti plánu dodávky flexibilně zareagovat a to zvýšením 

popřípadě snížením objemu. 

 

 

1.3 Trh, možnosti nákupu 

 

Organizace mohou nakupovat na třech trzích: 

1. Obchodní trh (neboli trh zprostředkovatelů) – složen ze všech jednotlivců a organizací, 

které výrobky a služby nakupují za účelem prodeje nebo pronájmu se ziskem. 
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2. Průmyslový trh – tento trh zahrnuje vše, co se týká nákupu výrobků a služeb za účelem 

dalšího použití těchto komodit pro výrobu a tyto konečné produkty se buď dále prodávají, 

pronajímají anebo dodávají k dalšímu zpracování. 

3. Státní trh – složen ze státních organizací. Tyto organizace výrobky a služby nakupují či 

najímají pro plnění hlavních činností státu. Jsou určeny pro činnosti, které svou činností 

obhospodařují. 

 

Trhy obecně bývají převážně orientované geograficky. Geograficky orientované jsou 

převážně z důvodu, u kterých nezanedbáváme umístění energetických zdrojů nebo surovin 

(elektřina, zemní plyn, uhlí atd.). Pro nákupce není důležitá jen struktura trhu, ale 

v neposlední řadě také i počet účastníků na trhu. 

 

 

1.4 Vyhledávání nových dodavatelů 

 

V současnosti je nejužívanější forma hledání potencionálních dodavatelů 

prostřednictvím internetu, která je poté doplněna přímým oslovením konkrétních dodavatelů, 

s využitím reklamy, popřípadě je organizace oslovena potencionálním dodavatelem 

prostřednictvím obchodního zástupce, dále je také využíváno doporučení a reference od 

jiných organizací v regionu (odborné a poradenské externí organizace - outsourcing), 

v neposlední řadě také mj. účastí na odborných veletrzích a výstavách. V malém regionu, 

například ČR, se znalostí trhu je tento systém dostačující. Při hledání nových dodavatelů si 

však musíme přesně stanovit požadovaná kritéria, abychom výběr zúžili na skutečně 

nejvhodnější dodavatele. 

 

Dodavatelé rozlišují své zákazníky na ty, kteří jsou pro ně více a méně prestižní 

z pohledu poptávaného množství (velikosti odběru) a na ty, kteří jim pouze doplňují kapacity. 

Dobrý dodavatel by o poptávající organizaci měl projevit zájem tím způsobem, že: 

 bude okamžitě reagovat na poptávku 

 bude se snažit o zákazníkovi dozvědět co nejvíce informací 

 může se dohodnout osobní akviziční jednání 

 



Postupy aplikace elektronických nákupních nástrojů ve vybrané organizaci 

10 

 

Organizace by měla počítat také s tím, že potencionální dodavatel si organizaci může 

chtít zařadit do svého zákaznického panelu a zvážit, jestli se mu vyplatí reagovat a 

zpracovávat poptávku nebo nikoli. Organizace tedy musí počítat s tím, že stejně jako ona 

vybírá nového dodavatele, tak i dodavatelé si vybírají pro sebe vhodné zákazníky. 

 

Dodavatele může organizace vyhledat těmito způsoby: 

 doporučení kolegů, 

 reklama dodavatelů, 

 průzkum na internetu – ceníky dodavatelů, 

 poptávka na trhu – osobní jednání s jednotlivými vybranými dodavateli s konkrétní 

nabídkou ceny, 

 orientace v nabídce na trhu – průzkum konkrétních dodavatelů a jejich nabídek 

v médiích, 

 oslovení současného dodavatele – za účelem získání nabídky nižší ceny, než je současná 

smluvní cena, 

 dynamickým porovnáním nabídkových cen oslovených dodavatelů formou elektronické 

aukce. 

 

Při rozhodování o dodavateli hraje roli kvalita volby, která má velký vliv na výši nákladů a 

tím přímo ovlivňuje finální výsledky hospodaření dané firmy. 
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2 Nové cesty nákupu 

2.1 Internetový nákup (e-procurement) 

 

E-procurement funguje tak, že organizace využívá podpory elektronického zpracování dat. 

Organizace má k dispozici sw systém, se kterým dále pracuje tak, že posílá poptávku 

dodavatelům.  Systém obsahuje: 

 číslo poptávky, 

 heslo pro přístup do systému, 

 dobu, do kdy jsou nabídky přijímány. 

 

Dodavatel se přihlásí do tohoto systému, kde sám zjistí výkresovou dokumentaci 

poptávky, podrobné technické parametry, množstevní údaje, časové rozložení dodávek, 

logistické údaje (doprava, balení, způsob doručení, atd.), množství odvolávek, veškeré údaje 

potřebné pro kalkulaci ceny. Do systému mohou dodavatelé zapsat svou nabízenou cenu a 

další požadované údaje. Po uplynutí lhůty pro nabídky nákupce v organizaci systém uzavře a 

vyhodnotí přijaté nabídky ve výběrovém řízení. 

Údaje od dodavatelů nákupce v organizaci promítne do srovnávací tabulky a v této chvíli 

lze přehledně vyhodnotit nabídky, jak vypadá konkrétní nabídka ve srovnání s ostatními 

nabídkami. Z tohoto vyplývá, že nákupce v organizaci může přehledně určit dodavatele, který 

nejlépe splnil požadované podmínky. Samotný nákupní proces probíhá stejně, jako běžný 

nákup. Jen s velkým využitím výpočetní techniky.( 4. BAZALA J. a kolektiv ) 

 

Shrnutí: organizace vyhlásí výběrové řízení, případně rozešle poptávky, shromáždí nabídky, 

porovná dle kritérií, rozhodne se o dodavateli a uzavře smlouvu. 

 

Výhody:  

 Úspora manuální práce spojená s organizací tohoto výběrového řízení. 

 Úspora administrativy, tzv. papírové práce, jelikož máme všechny podklady v 

elektronické podobě. 

 Eliminace ovlivňování nákupce v organizaci dodavateli (antikorupční prostředí), 

konečný výběr je pouze otázkou ceny a schopnosti dodavatele dodávat požadované 

množství v požadované kvalitě. 
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Nevýhody: 

 Často jsme omezeni jen na stávajícího dodavatele a ve výběrovém řízení neoslovujeme 

nové (nový dodavatel je pro nás v této fázi něco jako „černá skříňka“, jelikož nejsme 

schopni posoudit, zda má kapacity a technologii pro vykrytí našich požadavků). 

 Důvěrnost informací – některé technické parametry nebo výkresy speciálních dílů by se 

mohly dostat ke konkurenci. 

 Dodavatele můžeme jen omezeně zapojovat do nákupního procesu nad rámec poptávky, 

protože všechny parametry jsou dané a musí být dodrženy. 

 Nemůžeme posoudit vliv inovací nebo použití nových technologií, které je dodavatel 

schopen nabídnout a které mohou v konečném důsledku znamenat zvýšení kvality nebo 

dalších fyzikálních parametrů dodaných produktů. 

 

Pozn. Chce-li organizace provozovat tento systém na vyšší úrovni, měla by mít administrativa 

v organizaci k dispozici databázi firem, která umožní nákupcům rozesílat informace o 

výběrovém řízení „na kliknutí“ přímo konkrétním dodavatelům. 

 

 

2.2 Elektronická aukce nebo-li on-line výběrové řízení (e-auction) 

 

Pokud hovoříme o internetovém nákupu, máme zde na mysli především dynamické 

porovnávání nabídkových cen formou internetové (elektronické) aukce. Elektronická aukce 

zaznamenala v oblasti nákupu boom v souvislosti s rozvojem výpočetní techniky v 90. letech 

20. Století. ( 4. BAZALA J. a kolektiv ) 

Elektronická aukce je proces, kdy pozveme dodavatele, kteří jsou schopni zajistit a dodat 

požadované komodity, zboží nebo služby. Pracuje na klasickém aukčním systému. 

Organizace se snaží něco koupit a prodávající se snaží nabídnout nejlepší ceny a dodací 

podmínky. Aukce může být organizována dvěma způsoby: 

 Sezvání potencionálních dodavatelů do organizace, kde každému dodavateli přidělí 

počítač (nejlépe v oddělených místnostech) a aukce probíhá za osobní účasti všech 

zainteresovaných stran. 

 Aukci může organizace provést přes vzdálené připojení k internetu a řídit ji ze sídla 

organizace. Zjednoduší se tím proces dojednání termínu a sníží se náklady jak na straně 

organizace, tak na straně dodavatelů.  
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Na realizaci aukce si může organizace najmout externí firmu, která dodá informační systém a 

bude celý průběh aukce řídit. Externí firma odstraní většinu problémů s přípravou a zajistí vše 

potřebné. Náklady spojené s tímto servisem se většinou pohybují mezi 10-30 % z realizované 

úspory. 

 

Elektronickou aukci lze uspořádat pro většinu komodit a to i pro technicky tak i 

technologicky složitější produkty. 

Aukci řídí administrátor, který zajišťuje technický servis a může eliminovat podezřelé 

nabídky. Při přípravě elektronické aukce administrátor musí: 

 Znát poptávaný materiál nebo komoditu. 

 Hodnotit dodavatele podle různých kritérií, např. nový a stávající dodavatel, jejich 

kvalita, délka spolupráce, atd. 

 Zohledňovat při výběru specifika jednotlivých účastníků aukce. 

 Zajistit, aby dodavatel dodržel podmínky uvedené ve vítězné nabídce. 

 

Subjekty vstupující do elektronické aukce předem podepíší smlouvu, v níž stvrdí, že nabídku 

učiněnou v průběhu dané aukce skutečně dodrží. Důležitou úlohu hraje výběr dodavatelů, 

které do aukce přizveme. Při pozvání dodavatelů k elektronické aukci musí organizace určit, 

jak bude aukce organizována, zda po internetu nebo lokálně. Vybraným subjektům rozešle 

pozvánky, které musí obsahovat termín konání a důvod pořádání elektronické aukce, 

specifikaci soutěžené komodity a případně vyvolávací cenu. Tyto informace rozešle 

organizace všem dodavatelům ve stejném termínu, aby byla zachována objektivita. U nových 

dodavatelů je zapotřebí v pozvánkách uvést širší informace o organizaci a o účelu poptávky. 

Nemůže-li se elektronické aukce zúčastnit náš klíčový dodavatel, lze výjimečně přeložit 

termín pořádání elektronické aukce. 

 

Prověření výsledků elektrické aukce. Po ukončení elektronické aukce je potřeba prověřit, 

zda je dodavatel schopen dodržet podmínky, jež uvedl ve své nabídce.  

 

Výhody: 

 Žádná geografická omezení. 

 Možnost se poptávat jakoukoli komoditu nebo službu. 
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 Snížení nákladů na obou stranách. 

 Zkrácení procesu výběru dodavatele (čas elektronické aukce je striktně nastaven). 

 Subjekty mají stejné informace a podmínky (antidiskriminační opatření). 

 Elektronická aukce pomůže organizaci u stávajícího dodavatele zjistit, zda na trhu došlo 

k posunu poptávky a nabídky a organizace může u dodavatele „přitlačit“ s cenou. 

 

Snadno vyhodnotitelné výsledky elektronické aukce z hlediska ceny nebo s ohledem na další 

ekonomické parametry v poměrně krátkém čase. 

 

Pokud je systém dobře nastaven, pořadatel má přehled již v průběhu elektronické aukce o 

chování dodavatelů v průběhu aukce a také o vývoji případné úspory, o průběhu obchodní 

strategie (zda je pod tlakem činit ústupky). 

 

Pro dodavatele má elektronická aukce oproti klasickému systému poptávky a nabídky tu 

výhodu, že mohou pracovat s cenou a okamžitě reagovat na nabídku konkurence, jelikož ve 

standardní písemné nabídce mají dodavatelé pouze možnost nabídnout cenu, která je 

směrodatná a neměnná. Další výhodou elektronické aukce je její transparentnost, která hraje 

při nákupu velice důležitou roli. Pokud nemá organizace transparentní nákupní prostředí, 

může vzniknout podezření, že výběrové řízení nevyhrál dodavatel s nejlepšími podmínkami, 

ale ten, který nákupce v organizaci nejvíce ovlivnil. 

 

Jelikož při elektronické aukci nemá nákupce v organizaci přímý kontakt s dodavatelem, celý 

proces probíhá neutrálně. 

 

Ceny v elektronické aukci jsou uvedeny podle požadavků organizace za jednotku, roční 

množství, nebo za dodávku. Jednotná data vedou ke snadno srovnatelným nabídkám. 

 

Nevýhody: 

 Samotný výběr nejlepší nabídky je omezen čistě na cenu a jiné finančně 

kvalifikovatelné ukazatele. 

 Nelze získat další výhody, které můžeme získat při přímém jednání (lepší technologie, 

apod.). 
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 Existuje riziko, že dodavatel přehlédne určitý parametr poptávky, což může mít za 

následek nedodržení podmínek vzešlých z elektronické aukce. 

 E-aukce funguje na základě sedmi fází: příprava, výzva k účasti ve výběrovém řízení, 

předložení nabídek, kontrola nabídek a kvalifikačních podmínek, soutěžení (E-aukce), 

vyhodnocení určení vítěze, protokoly.  

 Může se zdát, že na E-aukci je zapotřebí mnoho času, ale v praxi to tak ve skutečnosti 

není. Od počátku až do závěrečné fáze stačí jen několik dnů. 

 

 

Elektronická aukce a její funkčnost je chodem několika fázemi: 

 Příprava - tato fáze procesu nám slouží k formulaci zadání, sumarizace poptávaných 

produktů, specifikace množství, kvality, určení podmínek dodávání, kontroly, fakturace, 

určení a zavedení požadované certifikace atd., v přípravné fázuje zahrnut je i výběr 

konkrétních dodavatelů k oslovení a určení časového plánu E-aukce a způsob celkového 

hodnocení. Příprava je nejdůležitější částí, jelikož zde vzniká nějaký nápad a rozhodnutí 

co, kdy a na jak dlouho budu poptávat a s tím souvisí zpracování přesného zadání ve 

všech zmíněných podmínek. 

 Výzva k účasti ve výběrovém řízení – v této fázi procesu informujeme dodavatele o 

pořádání e-aukce, kde jim zašleme předmět a obsah e-aukce a také podmínky jak 

k možnosti účasti, tak za kterých bude uskutečněna e-aukce. Vše odchází v elektronické 

podobě všem vybraným dodavatelům. Toto sdělení může být vyvěšeno i na 

internetových stránkách. V této fázi může také vyhlašovatel e-aukce uvést, za jakých 

podmínek nakupuje poptávanou komoditu v daném okamžiku, uvést podmínku, že 

pokud nabídka v E-aukci nebude lepší, nemá důvod měnit stávající smlouvu s ověřeným 

dodavatelem. Tato fáze je druhou nejdůležitější fází tohoto procesu, protože vybíráme 

budoucího a případného vítězného dodavatele… 

Zde se standardně pozvou spíše dodavatelé, kteří jsou kvalifikovaní, osvědčeni, kteří 

mají důvěru. V praxi se často používá takový postup ten, že vezmeme případné dva, tři 

konkurenty stávajícího dodavatele, samozřejmě můžeme vzít v úvahu i větší počet 

konkurentů a ty porovnáme se stávajícím dodavatelem. 

 Předkládání nabídek - v této části procesu oslovený dodavatel, pokud po seznámení se 

všemi podmínkami souhlasí, přímo v aplikaci aukční síně E-aukce klikne na ,,akceptuji“ 

dostane své přístupové heslo. Po přihlášení se mu otevře prostor e-aukční síně. V této 



Postupy aplikace elektronických nákupních nástrojů ve vybrané organizaci 

16 

 

síni má účastník e-aukce možnost vložit své nabídky. V této chvíli tohoto procesu vidí 

jen poptávku vyhlašovatele a svou zadanou nabídku. 

 Kontroly nabídek a kvalifikačních podmínek - můžeme tuto fázi nazvat také 

,,mezikolo“, protože v této části jsou důležitým faktorem faktické kontroly, to znamená 

překontrolovat, že je nutné shodu poptávky s nabídkou, dále v obdržených 

dokumentech, ověřit doložení a kontrolu kvalifikačních požadavků na účastníky, resp. 

soutěžící účastníky. Po kontrole a případné opravě všech náležitostí, potvrdíme 

splňujícím dodavatelům den a hodinu začátku tzv. ostrého kola e-aukce. 

 Samotné soutěžení, v den a hodině určené v pozvánce se dodavatelům aktivuje on-line 

e-aukční systém, v této chvíli už vidí v aplikaci kromě své nabídky, také nejlepší 

nabízenou nabídku, pokud to není tento samotný dodavatel, tak některého z dalších 

účastníků - dodavatelů. Na toto je následná možná reakce v e-aukci upravením 

dosavadní své nabídky přímo on-line. Po uplynutí předem stanovené soutěžní doby je e-

aukce ukončena automaticky, možnosti úpravy deaktivovány. 

 Vyhodnocení - určení vítěze, protokoly v této závěrečné fázi po ukončení e-aukce 

mohou účastnici vytisknout protokoly z e-aukce, ve kterých jsou zaznamenány jejich 

změny nabídek a komunikaci s vyhlašovatelem této e-aukce. Vyhlašovatel má 

k dispozici nejen protokoly výherce, ale také protokoly se změnami a hodnocením 

všech účastníků e-aukce. Vyhlašovatel v této chvíli ohlásí, kolik času potřebuje na 

posouzení výsledků v soutěži a na vydání rozhodnutí o vítězném dodavateli. 

 

Pravidla on-line výběrového řízení (2. KAPLAN M., ZRNÍK J.) 

 Poptávka vyhlašovatele – vyhlašovatel osloví administrátora s požadavkem a 

podmínkami výběrového řízení. 

 Nabídka administrátora – administrátor požadavek zpracuje a odešle zpět nabídku 

termínů, řešení a v případě dodavatelské administrace i ceny. 

 Potvrzení nabídky – vyhlašovatel nabídku odsouhlasí a potvrdí požadavek realizace 

výběrového řízení. 

 Oslovení a výběr dodavatelů – administrátor kontaktuje dodavatele, ověří jejich zájem a 

technickou způsobilost. 

 Potvrzení podmínek a timingu – administrátor informuje vyhlašovatele, je-li dostatek 

zájemců o realizaci výběrového řízení a podle skutečnosti upravuje časové podmínky 

výběrového řízení. 
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 Oficiální výzva k účasti v e-aukci – na základě souhlasu vyhlašovatele odesílá 

administrátor oficiální výzvy k účasti ve výběrovém řízení včetně všech podmínek e-

aukce. 

 Reakce dodavatelů na výzvu – dodavatelé výzvu k účasti akceptují nebo odmítají. 

 Rozesílání přístupových hesel / otevření zadávacího kola – administrátor odešle 

dodavatelům, kteří akceptovali výzvu k účasti v e-aukci přístupová hesla a otevírá e-

aukční prostor k zadávacímu kolu. 

 Zacvičení dodavatelů – během zadávacího kola je možné odladit technické nedostatky 

na straně dodavatelů. 

 Vstupní nabídky – dodavatelé zadávají své vstupní nabídky 

 Uzavření zadávacího kola – po uzavření zadávacího kola informuje administrátor 

vyhlašovatele, že výběrové řízení je připraveno a žádá o souhlas k otevření soutěže. 

 Vyhlašovatel odsouhlasí realizaci e-aukce – vyhlašovatel potvrdí souhlasem svůj zájem 

realizovat e-aukci. 

 Zahájení e-aukce – výběrové řízení je zahájeno. Dodavatelům se zobrazí minimální 

nabídky, na které mohou následně reagovat. 

 Vyhlašovatel sleduje průběh – vyhlašovatel a administrátor sledují pohyb cen všech 

dodavatelů. 

 Administrátor řídí realizaci e-aukce – administrátor během e-aukce řeší dotazy, 

problémy a chyby dodavatelů, provádí on-line servis prostřednictvím chatu. 

 Ukončení e-aukce – konec e-aukce nastane, když ve stanoveném časovém limitu 

posledních minut nedojde k dalšímu snížení ceny. 

 Stanovení úspory a určení vítěze – vyhlašovatel vidí celkovou úsporu, konečnou 

cenovou nabídku, nabízené podmínky a vítězného dodavatele. 

 Předávání protokolu e-aukce dodavatelům – dodavatelé mají po skončení výběrového 

řízení možnosti si zobrazit a vytisknout si své protokoly o účasti v e-aukci. 

 Předávání protokolů e-aukce vyhlašovateli – administrátor odešle vyhlašovateli 

protokol o průběhu výběrového řízení. 
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Elektronická výběrová řízení očisťují nákupní proces 

 

Mnohé organizace již několik let nakupují stejným často až zastaralým způsobem, např. 

osobním jednáním, které vede k uzavření smlouvy, bez výběrového řízení a bez porovnání 

nabídek konkurenčních dodavatelů. 

 

Z tohoto důvodu tento stávající způsob nákupů v organizacích vede ke značným 

neefektivitám.  

Ty se odrážejí především: 

 Skutečnosti, že různé organizace v regionu mohou nakupovat stejnou komoditu od 

stejného dodavatele za různé ceny. Rovněž mohou nakupovat totožnou komoditu od 

různých dodavatelů za různé ceny (porovnáním je nezřídka zjištěn cenový rozdíl až cca 

100%). 

 Nevyužívání úspor z rozsahu nákupu komodit v organizaci. 

 Nedostatek kontroly nad podřízenými v organizaci. 

 Na nekomfortních podkladech podřízených organizací pro jejich ekonomické 

hodnocení. 

 

Elektronická aukce, je proces vyvolání anonymního legitimního tržního prostředí v boji 

o zakázku. Výběrové řízení je realizováno s nejvyšší mírou transparentnosti a každý krok 

v tomto boji je zaznamenán a následně vyhodnocen. Všichni potencionální dodavatelé mají 

stejnou šanci. Slouží také jako prostředek k hodnocení a certifikaci dodavatelů. Je to jakýsi 

neformální audit dodavatelů. Je jednou z cest, kde je zaručena optimalizace nákladů a snížení 

cen. 

 

Při přípravě a realizaci e-aukcí je nutno věnovat pozornost:  

 Výběru komodit, služeb - vhodnost dané komodity pro pořádání e-aukce. 

 Velikost finančního objemu nákupu hraje důležitou roli při úvaze o potencionálu úspor, 

aby náklady vynaložené na pořádání e-aukce nebyly vyšší než možný dosažený efekt 

z možného výběrového řízení. 

 Důležité je seznámení se s trhem, aby organizace byla schopna vytvořit soutěžní 

prostředí. Důvodem je to, že pokud by organizaci byl znám nebo schopen přihlásit se do 
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tohoto výběrového řízení pouze jeden dodavatel, ztrácelo by toto soutěžní prostředí 

zcela smysl.  

 Ať jsou to služby nebo komodity, měly by být co nejlépe svou technickou specifikací 

popsány, aby bylo zcela jasné specifikované zadání. 

V neposlední řadě věnujeme pozornost aktuálnímu kurzu české koruny (CZK) 

k ostatním měnám (neexistují jen dodavatelé z ČR, on-line se mohou účastnit i 

dodavatelé ze zahraničí). 

 Technické připravenosti dodavatelů - před zahájením výběrového řízení každý 

dodavatel potvrzuje v přihlašovacím protokolu, že je plně seznámen s aukčním řádem a 

chápe zásady tohoto systému. Je možné mu spustit e-aukci ,,nanečisto“, kde po 

přihlášení si může všechny funkce systému vyzkoušet. 

 Reakci dodavatelů - jen kladným anebo také záporným hodnocením, se můžeme 

dozvědět, jak toto výběrové řízení bylo úspěšné.  

 

Vyčíslení úspor a možné náklady na zavedení elektronické aukce 

To nejlepší na on-line výběrových řízeních je transparentnost procesu a následné úspory 

na transakčních časech a nákladech spojených s realizací nákupu v organizacích. 

Každou organizaci zajímá, jaké budou její náklady při nákupu dané komodity s pomocí e-

aukce v případě, pokud sama tento elektronický systém nevlastní. Bude tedy muset aplikovat 

outsourcing e-aukce, což je klasická služba, za kterou zaplatí. 

Existuje několik možností stanovení ceny, která by měla definovat náklady za tento 

outsourcing: 

 Stanovení procentního vyjádření z vysoutěžené úspory (zde je potřeba přesně definovat, 

jak bude úspora vypočtena) 

Např. úspora činí 27% z 1.000.000Kč = úspora činí 270.000Kč, organizace z této úspory 

zaplatí za provoz e-aukce např. 29%, což činí 78.300Kč. 

 Stanovení procentního vyjádření z celkového objemu nákupu 

Např. objem nákupu činí 1.000.000 Kč, cena stanovená ve výši 2,7% o objemu nákupu činí 

27000 Kč 

 Stanovení fixní částky (paušál) – smluvně dojednáno (je zapotřebí zohlednit náklady) 
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Jak vypočítat správně úsporu? 

 Jednopoložkové nákupy – v souhrnné tabulce sledujeme úsporu proti srovnávací ceně 

(cena současného dodavatele) a ta je v tomto případě nezpochybnitelná. 

 Vícepoložkové nákupy – v souhrnné tabulce se nám zobrazuje jakési nepřesné číslo 

úspory, která je však „vyzobaná“ z nejnižších nabídnutých cen od jednotlivých 

dodavatelů, kteří se e-aukce on-line účastní. Tato hodnota je pro prezentaci úspory 

nepoužitelná. Pro správné vyhodnocení úspory je nutné mít úsporu vypočtenou od 

konkrétního jednoho dodavatele s jeho nabídnutými cenami, pakliže není 

vícepoložkový nákup rozdělen v e-aukci na jednotlivé části, kde by případně mohl 

vyhrát každou samostatnou část jiný dodavatel. 

 

Např. u velkých organizací: O kolik by bylo možné snížit distribuční cenu, kdyby se na 

obstaravatelských nákladech a vstupních cenách dosáhlo snížení 10%? 

Cenová jednání (např. na nákup energií, dopravu a paliva) a nákup na burzách 

kotovaných komodit dosahují dobře připravené e-aukce v průměru okolo 10% úspory na ceně 

+ do ceny přepočtených dodavatelských zvýhodnění (prodloužení doby splatnosti, zvýšení 

kvality dodávky, apod.)  

Vedle stále trvající snahy ekonomických subjektů snižovat své náklady se v poslední 

době ve prospěch reverzních aukcí obrací i globální ekonomická situace. V době krize jsou 

podnikatelé ještě intenzivněji nuceni k úsporám a právě oblast nákupů je vhodným prostorem, 

kde lze ještě nějaké úspory dosáhnout. Průzkumy (M.Emiliani: Business-to-business online 

auctions: key issues for purchasing process improvement) uvádějí, že internetové reverzní 

aukce mohou dosáhnout hrubých úspor ve výši 5-40%, typičtější jsou však úspory ve výši 15-

20%.  
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3 Řešení Nákupů ve veřejném sektoru 

3.1 Úvod do  zadávání veřejných zakázek 

 

Dva pohledy na zadávání veřejné zakázky: 

 Ekonomický – z tohoto úhlu pohledu hledám jakýsi tzv. optimální sociální transfer, 

který se snažím následně realizovat. Nebo-li je to účelné rozdělování zdrojů, při kterém 

sleduji ekonomicko-sociální cíle, aby veškeré zdroje byly použity efektivně, účelně a 

hospodárně. Veřejná zakázka je v tomto smyslu veřejným výdajovým programem. 

 Právní – z tohoto úhlu pohledu veřejnou zakázku chápu jako „zakázku na dodávky, 

služeb nebo stavební práce“, jejímž zadavatelem je veřejný zadavatel, definován 

v zákoně o veřejných zakázkách. Jedná se o veškeré zakázky, které jsou hrazeny 

z veřejných rozpočtů. 

 

Veřejný zadavatel je subjekt, který se dle zákona o veřejných zakázkách dělí: 

1. Veřejného zadavatele, kterým je 

 

a) Česká republika 

b) Státní příspěvková organizace 

c) Územní samosprávní celek, v případě hlavního města Prahy a statutárních 

měst také městský obvod nebo městská část a jimi zřízené a zřizované 

příspěvkové organizace 

d) Fond národního majetku České republiky, Pozemkový fond České 

republiky, Státní fond, Česká národní banka, Český rozhlas a televize, 

Česká konsolidační agentura, zdravotní pojišťovna, dobrovolný svazek obcí 

a jiná právnická osoba, pokud byla zřízena zákonem na základě zákona za 

účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a je financována převážně 

veřejnými zadavateli, nebo je veřejnými zadavateli řízena nebo veřejní 

zadavatelů jmenují více než polovinu členů v jejím správním, řídícím nebo 

kontrolním orgánu 

 

2. Jiná právnická nebo fyzická osoba, zadává-li zakázku na dodávky, služby nebo stavební 

práce, která je z více než 50% financována veřejným zadavatelem, nebo 
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3. Podnikatel, jestliže je ovládán veřejným zadavatelem, nebo jehož podnikání je 

podmíněno udělením oprávnění, které mu poskytuje zvláštní nebo výhradní práva a 

vykonává některou z činností, které definuje zákon o veřejných zakázkách (§3). 

 

Zadavatelem může být společně i několik zadavatelů, jestliže mají svoje vzájemná práva a 

povinnosti a vztahy smluvně upraveny k třetím osobám. (14. MAREK, K., PELC, V.) 

 

Obr. 1 : Schéma postupu manažerského rozhodnutí 

 

 

 

 

 

 

 

Při vynakládání finančních prostředků ve státní správě dochází ke značným neefektivním a 

mnohdy nekontrolovatelným ztrátám. V současné době se Vláda ČR snaží maximálně možně 

podporovat své přijaté strategie eGovermentu, elektronizace veřejných zakázek a jiné záměry. 

Většina zadavatelů v rámci ČR využívá elektronické nástroje pouze pro realizaci dílčích 

úkonů v zadávacím řízení. Jen 3 % z nich provádějí plně elektronická zadávací řízení. Tomu 

odpovídá i rozsah elektronizace zadávacích řízení v případě ústředních orgánů státní správy. 

 

Hlediskem pro výběr nejvhodnějšího návrhu je tedy i jeho návratnost, která musí být logicky 

a věcně odůvodněna. Domnívám se, že je nutné vybírat již v rámci této soutěže o návrh, ale i 

pro případnou navazující veřejnou zakázku takového dodavatele, který má silné postavení na 

trhu, dokáže tento obtížný úkol realizovat a finančně a kapacitně je natolik vybaven, že 

Zadavatel nebude muset mít pochyb o tom, zda danou službu skutečně dokáže či nedokáže 

poskytnout. (14. MAREK, K., PELC, V.) 

 

Identifikace veřejných potřeb 

Vize 

Dlouhodobé záměry organizace 

 

Manažerská rozhodnutí  

vedoucí k on-line výběrovému 

řízení 

 

Dostupné 

zdroje 
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3.2 Aktuální stav nákupních procesů veřejné správě 

 

Ve veřejném sektoru se velmi často vyskytuje: 

 Potenciál ke korupčnímu prostředí – při osobním jednání referenta se nabízí možnost 

vzniku korupce ať už ve snaze dodavatelské firmy o získání určitých výhod či zištným 

jednáním nákupního referenta. E-aukce vylučují korupční jednání, protože je to nástroj 

transparentního nákupu dané komodity 

 Neochota ke změně – je to určitý strach v organizaci vybočit ze zaběhnutého procesu 

výběru dodavatele či obchodního partnera.  

 

Přínos elektronických aukcí nezaznamenává jen organizace, ale také dodavatelé, jelikož se do 

on-line výběrového řízení mohou přihlásit i ti dodavatelé, kteří se v minulosti neměli možnost 

zúčastnit anebo teprve na trhu začínali a na trhu neměli významné postavení. 

 

Poznatky z praxe: Organizace udržují se svými dodavateli přátelské, skoro až osobní vztahy, 

které jsou nezřídka proloženy takřka korupčním jednáním (např. menší naturálie v podobě 

pozornosti od dodavatele). Organizace dle jejich názoru dostávají od svých dodavatelů 

„dobré“ ceny, jsou přesvědčeny, že na jejich přátelských vztazích je postavena stabilita 

výroby v organizaci a nemají důvod dodavatele měnit. Avšak je možno si říci, že i přátelské 

vztahy unesou korektní čestné srovnání cen a dodavatelských podmínek v transparentním 

prostředí prostřednictvím elektronické aukce.  

 

Závěr - zavedením e-aukce jakožto nového nástroje vyjednávání o ceně se způsob výběrového 

řízení razantně mění. 

 

 

3.3 Řešení aplikace elektronických nákupních nástrojů pro rezort dopravy 

 

V této části diplomové práce se zaměřuji na zavedení komplexního systému 

optimalizace nákupů. Popisuji a navrhuji výběr nejvhodnějšího řešení požadavku a řešení 

problémů stávajícího způsobu nakládání s majetkem státu. 
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Tato diplomová práce: 

 

 JE V SOULADU se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

 VYUŽÍVÁ centralizované zadávání a elektronické nástroje 

 APLIKUJE opatření a principy uvedené v doporučení Národní ekonomické rady vlády 

(NERV) 

 JE V SOULADU se Strategií elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období do 

roku 2015 vydané Ministerstvem pro místní rozvoj 

 JE V SOULADU s protikorupční strategií Ministerstva vnitra 

 

Účelem diplomové práce je podrobné vymezení optimalizačních opatření, která povedou k 

dosažení následujících cílů: 

 Snížení cen nakupovaných komodit a jejich udržení na nejnižší úrovni na trhu 

v daném čase v rámci resortu. 

 Snížení administrativní náročnosti zadávání veřejných zakázek v rámci resortu, s 

cílem dosažení významných finančních úspor. 

 Snížení administrativní náročnosti nákupu. 

 Zavedení používání elektronických nástrojů v zadávacích postupech za účelem 

zvýšení transparentnosti a zrychlení komunikace. 

 Vytvoření nástroje pro účinné ekonomické řízení organizací (v rámci principů 

resortního hospodaření) v oblasti nákupů a zadávání veřejných zakázek. 

 Zavedení účinné kontroly nákupů v rámci resortu. 

 Transparentnost, omezení prostoru pro šedou ekonomiku. 

 

 

V této části své diplomové práci navrhnu zavést komplex služeb, činností a 

elektronických nástrojů pro elektronizaci veřejných zakázek včetně povinného uveřejňování 

informací v průběhu procesu, zajišťující dosažení nejlepších cen na trhu v daném čase a 

porovnání cenových hladin na trhu, řešící elektronická výběrová řízení transparentně, v 

souladu s protikorupčními strategiemi vlády a dle zák. č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, a poskytující podklady pro tvorbu rozpočtů na další období. 
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Postup bude možné aplikovat na jakéhokoliv veřejného zadavatele, ale také na 

subjekt z komerčního sektoru. Postup v komerčním sektoru bude v tomto případě 

zjednodušen, protože není nutné aplikovat povinnosti při výběru dodavatelů vyplývající ze 

zákona o veřejných zakázkách.  

 

4 Návrh elektronizace veřejných zakázek na Ministerstvu dopravy 

 

Resort Ministerstva dopravy je tvořen několika subjekty s vlastní právní subjektivitou. Jedná 

se o Ministerstvo dopravy a jeho podřízené organizace (viz. Obr. 2). 

 

Obr. 2 : Organizační struktura MD zveřejněná na ÚFIS – (účetní a finanční informace státu) 
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Efektivita návrhu postupu aplikace elektronických nákupních nástrojů ve vybrané organizaci 

je založena na pěti základních principech: 

 Provedení analýzy resortu a definování jeho potřeb. 

 Nastavení legislativně-právního prostředí a modelů zadávacích řízení. 

 Dynamické porovnávání cen s využitím elektronických nástrojů. 

 Standardizace postupů a činností spojených s nákupními procesy (nebo 

Standardizace logistických a administrativních činností spojených s nákupními 

procesy). 

 Nastavení mechanismů pro účinnou kontrolu nákupů. 

 

 

4.1 Rozdělení a rozčlenění výdajových položek 

 

Základní kroky při zpracování analýzy analytických účtů jsou: 

 Unifikace (sjednocení pojmosloví) struktury nákladových položek rezortu. 

Vymezení komoditních kategorií s cílem výsledného spárování každé komoditní 

kategorie se subjekty podílejícími se na nákupu položek do těchto kategorií spadajících. 

 

 Analýza nákladových položek z pohledu vhodnosti zařazení do procesu 

optimalizace cenových hladin. 

Výběr vhodných reprezentativních subjektů a provedení detailní analýzy 

nakupovaných položek u vybraných subjektů. 

 

 

4.2 Vymezení komoditních skupin 

 

Jednotlivé komodity je možné rozdělit do dvou komoditních skupin.  

K rozdělení komodit do dvou skupin vede několik níže uvedených skutečností: 

 vhodnost agregace poptávky, 

 způsob hodnocení nabídky, 

 doba udržitelnosti cenové hladiny. 
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Do 1. komoditní skupiny je možné například zahrnout následující komodity: 

 elektrická energie (silová energie), 

 zemní plyn, 

 telekomunikační a datové služby, 

 pojištění. 

 bankovní služby apod. 

 

Zařazení komodit do 1. komoditní skupiny vychází mimo jiné ze zákonem definovaných 

standardů kvalitativních požadavků.  

 

Například u zemního plynu lze splnění kvalitativních požadavků daných normou či zákonem 

prokázat prostřednictvím profesních kvalifikačních kritérií, jež vycházejí z energetického 

zákona (č. 458/2000 Sb., v platném znění). Zákon dále odkazuje na další legislativní i 

technické normy, které musí distributor zemního plynu splňovat. 

 

Do 2. komoditní skupiny je možné například zařadit následující komodity: 

 materiál technického zabezpečení (např. kancelářské potřeby), 

 pro údržbu pozemních komunikací (posypová sůl, apod.), 

 pohonné hmoty, 

 nákup dopravních prostředků. 

 

Rozdělení komodit do komoditních skupin nic nemění na nutnosti kategorizace 

nakupovaných položek do komoditních kategorií tak, jak je uvedeno v následující kapitole. 

 

Vymezení komoditních kategorií 

 

V rezortu bude provedena analýza jednotlivých výdajových položek či nákladových účtů, data 

budou zpracována jednotnou metodikou a finálně agregována do unifikované formy. 

Cílem analýzy bude vymezení komoditních kategorií, tedy agregovaných souborů položek z 

analytických účtů jasně definujících potenciální dodavatele a umožňujících snadnou orientaci 

pro objednávajícího (např. MTZ – materiálně technické zabezpečení, apod.). 

V první fázi probíhá analýza na základě údajů z výkazů zisku a ztráty a analytického 

účetnictví jednotlivých organizačních složek. V případě, že některé z organizačních složek 
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nevedou své účetnictví na úrovni analytických účtů, či v případě, že si některé subjekty sice 

analytické účetnictví vedou, nicméně analytické účty nejsou vhodně definovány pro účel 

analýzy (např. kategorizace dle dodavatelů a ne dle druhu nakupovaných komodit), budou pro 

ně stanoveny typové organizace, na základě kterých budou údaje za tyto subjekty 

přizpůsobeny. 

 

Na následujícím schématu je zobrazen příklad rozdělení účtů do komoditních kategorií, které 

budou další analýzou rozčleněny do aukčních skupin, do nichž budou spadat jednotlivé 

nakupované položky. V této první fázi bude tedy analýza nákupů probíhat do druhé úrovně 

podrobnosti zobrazené na následujícím obrázku, tj. do úrovně komoditních kategorií (viz. 

obr.3). 

 

Obr. 3 : Hierarchické členění účtů pro účely analýzy nakupovaných položek 

 

 

 

Výstup 

Výstupem této fáze analýzy bude tabulka obsahující následující údaje: 

 výčet komoditních kategorií, 

 základní popis jednotlivých komoditních kategorií, 

 roční objem nákupů v rámci každé komoditní kategorie, 

 seznam subjektů rezortu nakupujících položky v rámci každé komoditní kategorie. 
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Výdajové položky rezortu dopravy zahrnují: 

 

Výdajové položky Ministerstva dopravy a všech organizací jeho resortu, tj.:  

 Českých drah, a.s.  

 Státního fondu dopravní infrastruktury  

 Správy železniční dopravní cesty, s.o.  

 Řízení letového provozu, s.p.  

 Ředitelství silnic a dálnic ČR  

 Centra služeb pro silniční dopravu  

 Úřadu pro civilní letectví  

 Státní plavební správy  

 Ředitelství vodních cest  

 Drážního úřadu  

 Drážní inspekce  

 Ústavu pro odborné zjišťování leteckých nehod  

 CIMTO, s.p.  

 Centra dopravního výzkumu, v.v.i.  

 

Část organizací podřízených resortu Ministerstva dopravy eviduje výdajové položky dle 

rozpočtové skladby stanovené Vyhláškou Ministerstva financí č. 357/2009 Sb.  

Zbývající část tvoří organizace účtující na účtech směrné účtové osnovy v souladu 

vyhláškou č.410/2009 Sb. nebo v souladu vyhláškou č. 500/2002 Sb.  

 

Výstupem analýzy výdajů označují položky vhodné pro optimalizaci jako položky 

zařaditelné do eVŘ (elektronického výběrového řízení) a jejich % zastoupení v jednotlivých 

analyzovaných komoditních skupinách a kategoriích je definováno na základě 

kvalifikovaného odhadu. 

 

Shrnuti: rozsah (hloubka) přijatých dat Ministerstva dopravy však neumožňuje v této analýze 

rozčlenění výdajových položek na nejnižší úrovně hierarchického členění (viz Obr. 1).  
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4.3 Analýza informačního prostředí  

 

Důležitou součástí je i vytvoření informační platformy, aby byl zajištěn informační tok 

mezi zainteresovanými subjekty rezortu, dodavateli a provozovatelem systému. Předmětem 

informačního toku jsou mimo jiné data o realizovaných nákupech organizací rezortu. 

 

Obecně mezi tato data patří zejména: 

 název nakupované položky, 

 množství nakupované položky, 

 cena nakupované položky, 

 výše DPH, 

 subjekt / osoba, jež položku nakoupil(a), 

 název, IČ dodavatele, 

 termín zdanitelného plnění, 

 výše slevy, bonusu apod. 

 

Podrobná analýza informačního prostředí je zaměřena na propojení stávající informační 

platformy rezortu (vlastní informační systémy, databáze, účetní systémy apod.) s informační 

platformou provozovatele, tj. softwarovým nástrojem pro evidenci a realizaci nákupů, je-li 

toto propojení vůbec možné / účelné, nebo je v rámci informačního prostředí výhodnější 

využít komplexní řešení vložené provozovatelem systému bez uplatnění stávajících 

prostředků rezortu. 

 

 

Postup analýzy informačního prostředí organizace 

 

Výchozí analýza informačního prostředí 

Obecným cílem tohoto kroku je analýza prvků informačního prostředí, zejména: 

 informační systémy, 

 hardwarové a softwarové prostředí, 

 způsob přenosu informačního toku mezi subjekty zřízenými / založenými rezortem. 
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Zde je zapotřebí vzít v úvahu další faktor, je-li organizace vybavena svými systémy, které se 

upraví anebo je organizace nevlastní nebo nevyužívá žádnou formou ERP systému, je potřeba 

se zaměřit na tyto oblasti: 

 plánování, 

 nákupní systém, 

 systém pro evidenci a schvalování faktur, 

 účetnictví, 

 nakolik jsou tyto systémy propojeny. 

 

 

Oblast procesů nákupu a objednávek 

 

V této fázi je zapotřebí zmapovat již konkrétní informační procesy týkající se 

nakupování organizací rezortu. Model vychází z obecně uplatnitelného sledu kroků v procesu: 

objednávka-dodávka-fakturace. 

 

Tyto kroky jsou: 

 Při plánování na následující období se definují výběrová řízení na dodávky či služby a 

prostředky pro jejich financování (finanční rozpočet). 

 Pro jednotlivá výběrová řízení se vypisují poptávky s předpokládanou cenou. 

 Objednávka je realizovaná zvoleným dodavatelem a ten dodá zboží. 

 Za dodané zboží je dodavatelem vystavena faktura a odeslána odběrateli. 

 Faktura je rozdělena na jednotlivá zúčtovací (hospodářská) střediska a zaúčtována do 

účetnictví. 

 

Výsledek analýzy je stěžejním podkladem pro tvorbu řešení včlenění nástroje, jež umožní 

efektivně a komplexně evidovat transakce v rámci nákupních procesů rezortu, jakožto i 

vyhodnocovat, srovnávat a následně i prezentovat souhrnné výsledky formou sestav či 

standardizovaných dotazů. 
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Konkrétní kroky implementace při pořízení nového sw: 

1. Definice realizačního týmu, který zajistí tvorbu řešení propojení informačního systému 

rezortu se softwarovým nástrojem provozovatele, tj. organizace týmu IT pracovníků 

rezortu a provozovatele. 

2. Definice požadavků na změnu hardwarového vybavení rezortu. 

3. Definice seznamu požadavků (navrhovaná opatření) na: 

a) naprogramování propojení sw prostředků, 

b) naprogramování doplňkových aplikací / formulářů pro import / export do / z databáze 

softwarového nástroje apod. 

4. Tvorba časového harmonogramu zapracovaní navrhovaných opatření. 

5. Distribuce pokynů všem zainteresovaným osobám v rámci realizačního týmu. 

6. Vytvoření plánu zaškolení zainteresovaných osob. 

7. Odsouhlasení požadavků statutárním orgánem rezortu a realizace navržených 

opatření (úpravy i zaškolení zainteresovaných osob). 

 

Konkrétní kroky včlenění, pokud zadavatel vlastní sw: 

1. Tvorba časového harmonogramu zaškolení zainteresovaných osob. 

2. Realizace zaškolení zainteresovaných osob. 

 

Při srovnání obou variant včlenění bude provozovatel brát v potaz míru využívání stávajícího 

informačního systému v rámci všech organizací zřízených / založených rezortem. V 

souvislosti s touto informací bude na dohodě rezortu a provozovatele, která varianta z 

hlediska časového i nákladového bude pro rezort výhodnější.  

 

 

Provedení detailní analýzy 

 

U subjektů, které byly vybrány, bude provedena detailní analýza nakupovaných 

položek. Tato analýza má za cíl detailně popsat strukturu nakupovaných položek ( viz obr.4). 

 

Každá nakupovaná položka bude zařazena do jedné z následujících skupin dle své povahy: 

1. Průřezové položky - položky jsou nakupovány více subjekty, jsou zároveň vhodné pro 

optimalizaci a zařazování do elektronických výběrových řízení; 
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2. Specifické položky - položky jsou nakupovány pouze jedním subjektem a jsou zároveň 

vhodné pro optimalizaci a zařazování do elektronických výběrových řízení v rámci 

tohoto jednoho subjektu; 

3. Položky nezařazené do optimalizace 

a. Položky nevhodné pro optimalizaci - položky jsou nakupovány jedním či více subjekty, 

ale nejsou vhodné pro optimalizaci. Důvody mohou být následující: 

o monopolní postavení dodavatele dodávajícího danou položku na trhu, 

o z technických důvodů, uměleckých důvodů, z důvodů ochrany výhradních práv či 

z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu může být položka dodána 

pouze určitým dodavatelem, 

o jedná se o komodity, které jsou zadávány na základě některé z výjimek 

upravených ustanovením § 18 odst. 1 ZVZ (např. písm. b) – nákup komodit je 

spojen se zvláštními bezpečnostními opatřeními či souvisí s ochranou základních 

bezpečnostních zájmů státu). 

b. Položky prozatím nezařazené do optimalizace – z důvodu postupného rozšiřování 

portfolia optimalizovaných položek (tzn. postupné navyšování procenta zařazení v 

rámci rutinního provozu systému i dalšího možného provozování systému. 

Obr. 4 : Tři základní skupiny komodit zařazených do optimalizace 
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Shrnutí: Obr. 4 znázorňující rozdělení těchto tří základních skupin komodit zařazených do 

optimalizace je finálním výsledkem analytické činnosti. 

 

Konzultační fáze je podrobněji popsána v následujícím textu. 

Prvním krokem bude vytvoření základní zadávací tabulky 1 (ZT1), tedy návrhu aukční 

skupiny. Vzhledem k tomu, že ZT1 je tvořena položkami, jejichž popis na skladových kartách 

je pouze evidenční (neplnohodnotný popis položky), je nutné, aby byl popis jednotlivých 

položek v rámci navržených aukčních skupin zpřesněn konzultací. Popis musí být 

jednoznačný jak pro subjekty rezortu, všechny relevantní dodavatele, správce systému 

optimalizace nákupů a nesmí být diskriminační pro dodavatele, tzn., že položka nesmí 

obsahovat komerční název stávajícího dodavatele. 

 

Tyto úpravy budou převedeny do tzv. zadávací tabulky 2 (ZT2). Ve spolupráci s 

odpovědnými pracovníky rezortu budou také upřesněny a sloučeny aukční skupiny dle 

potenciálu dodavatelů (např. brzdové obložení, brzdové čelisti, brzdové destičky, brzdy a 

jejich díly mohou být agregovány do celku brzdy). To z důvodu, že portfolio potenciálních 

dodavatelů je schopno nabídnout všechny požadované položky v rámci jednoho zadávacího 

řízení s využitím eAukce. Zohledněn je rovněž počet položek v rámci jedné e-aukční síně z 

důvodu její přehlednosti). 

Po upřesnění specifikací položek ZT2 a sloučení aukčních skupin do ZT2 je realizován souhrn 

výše uvedeného do zadávací tabulky 3 (ZT3). 

Zadávací tabulka 3 je po jejím finálním schválení odpovědnou osobou rezortu podkladem pro 

kompletaci zadávací dokumentace a realizaci výběrového řízení, jehož součástí je i 

elektronická aukce. 

Rezortem schválená ZT3 je tedy finálním podkladem pro tvorbu zadávacího formuláře, 

jakožto nezbytné součásti kompletní zadávací dokumentace daného výběrového řízení. Pro 

potřeby opakovaného ověření nastavení cenových hladin nakupovaných položek slouží 

mechanismus opakované eAukce. Rozdílný charakter jednotlivých nakupovaných položek 

předpokládá rozdílný přístup z hlediska nastavení periody pro toto opakované ověření. 

Zpravidla je opakované ověření administrativně méně náročné z důvodu využití informací 

(specifikací položek) z první realizace elektronické aukce. Podkladem pro tvorbu zadávacího 

formuláře opakované eAukce je zadávací tabulka 4 (ZT4), která zohledňuje vývoj portfolia 

nakupovaných položek v dané aukční skupině. 



Postupy aplikace elektronických nákupních nástrojů ve vybrané organizaci 

35 

 

Obr. 5 : Proces tvorby aukčních skupin a specifikace nakupovaných položek 

 

 

 

Organizační model Systému optimalizace nákupů (SON) 

 

Systém optimalizace nákupů (SON) je využíván jako komplexní služba s tím, že obsahuje 

odlišné modely v závislosti na konkrétním případu nákupu. Systém optimalizace nákupů plně 

využívá všech dostupných zákonných možností. Modely se budou především lišit s ohledem 

na procesní povinnosti spojené se zadáváním zakázek malého rozsahu a veřejných zakázek 

podlimitních a nadlimitních. Z tohoto důvodu níže uvádíme jednotlivé modely zvlášť, i když 

je vhodné chápat veškeré modely a postupy jako součást komplexní služby a součást jednoho 

uceleného systému optimalizace nákupů. 
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Analýza objemu, resp. předpokládané hodnoty pořizovaných komodit, je nezbytná z hlediska 

určení režimu veřejné zakázky. Po stanovení režimu veřejné zakázky bude vypracován 

harmonogram zadávacího řízení a provedeny všechny kroky nezbytné k realizaci veřejné 

zakázky. 

Stěžejní normou pro realizaci nákupů a nakládání s veřejnými finančními zdroji v České 

republice je zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění. Tento zákon 

stanoví pravidla, která musí veřejný zadavatel dodržovat při zadání každé veřejné zakázky. 

Mezi základní a stěžejní zásady a principy, jež je nutné aplikovat při výkladu zákona o 

veřejných zakázkách, jsou takové zásady a principy, na základě nichž lze dospět k účinnému, 

ekonomicky odůvodněnému, transparentnímu a nediskriminačnímu zadávání každé veřejné 

zakázky. Tyto výše uvedené zásady a principy vyplývají z komunitárního práva a těmito je 

rovněž žádoucí argumentovat a prakticky si napomáhat při výkladu jednotlivých ustanovení 

zákona o veřejných zakázkách. 

Zadávání veřejných zakázek je procesem, jehož pravidla jsou obsažena v zákoně. Jedná se 

tedy o souhrn povinných, zákonem stanovených kroků. Zákon o veřejných zakázkách se tak 

uplatňuje v okamžiku před podpisem smlouvy mezi veřejným zadavatelem a dodavatelem. Na 

rozdíl od obecných zásad obsažených v běžném obchodním styku však zákon o veřejných 

zakázkách předepisuje uskutečnění řady kroků v rámci kontraktačního procesu. Celý proces 

zadávání veřejné zakázky je značně formalizován ve srovnání s běžnými postupy v rámci 

běžného obchodního styku mezi podnikateli či občany. Důvodem určení těchto pravidel je 

především nutnost zajistit veřejný dohled nad nakládáním, resp. efektivností při vynakládání s 

veřejnými prostředky, docílení dosažení úspor a zajištění účinné konkurence. Vždy je třeba 

posuzovat a volit správný postup a režim zadání veřejné zakázky v mezích zákona a s 

ohledem na dosažení co nejvyšší efektivnosti při vynakládání veřejných prostředků. Veřejné 

zakázky na dodávky a služby se dělí dle předpokládané hodnoty na veřejné zakázky: 

 malého rozsahu, 

 podlimitní veřejné zakázky, 

 nadlimitní veřejné zakázky. 

 

V rámci systému optimalizace nákupů u rezortu je proto nutné s ohledem na výše uvedené 

volit způsob zadání každé jednotlivé veřejné zakázky tak, aby bylo dané vynakládání 

veřejných prostředků u rezortu co nejefektivnější v daném čase a místě.  
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Zákon o veřejných zakázkách poskytuje dnes již celou řadu možných institutů, které lze 

vzájemně kombinovat a využívat právě s cílem dosáhnout ve smlouvě s vybraným 

dodavatelem pro rezort co nejefektivnějších podmínek. Organizačním a právním zajištěním a 

doporučením jednotlivých režimů lze dopomoci k efektivním výsledkům. 

 

 

4.4 Procesní model systému optimalizace nákupů v režimu veřejných zakázek malého 

rozsahu 

 

Proces systému optimalizace nákupů je přiblížen na životním cyklu obchodního případu 

zobrazeného na následujícím schématu. 

 

Obr. 6 : Životní cyklus obchodního případu pro případ veřejných zakázek malého rozsahu 
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4.5 Procesní model pro centralizované zadávání v režimu podlimitních a nadlimitních 

veřejných zakázek 

 

Životní cyklus obchodního případu je pro režim podlimitních a nadlimitních veřejných 

zakázek zobrazen na následujícím schématu (viz obr. 7). 

 

Obr. 7 : Životní cyklus obchodního případu pro případ podlimitních a nadlimitních veřejných 
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Obr. 8 : Proces centralizovaného zadání podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky 

 



Postupy aplikace elektronických nákupních nástrojů ve vybrané organizaci 

40 

 

 

 

4.6 Legislativně-právní model pro SON v režimu veřejných zakázek malého rozsahu 

 

Všichni zadavatelé v resortu, kteří se budou účastnit SON, upraví své vnitřní předpisy tak, 

aby byly v souladu s pravidly SON. Na základě těchto pravidel bude do vnitřních předpisů 

zakomponována výjimka pro zadávání komodit, které budou součástí SON (tj. zadavatel 

nebude muset oslovovat k podání nabídky stanovený počet dodavatelů, pokud bude 

nakupovat u dodavatele vzešlého ze zadávacího řízení realizovaného pověřeným zadavatelem 

v resortu, tj. na principu porovnávacích cen). Mezi referenčním zadavatelem a pověřujícími 

zadavateli nebude uzavírána smlouva o společném postupu ani jiná smlouva. 
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4.7 Legislativně-právní model pro centralizované zadávání v režimu podlimitních a 

nadlimitních veřejných zakázek 

 

V případě, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky dosáhne nebo přesáhne finanční limit 

stanovený v ZVZ pro podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, nemůže referenční zadavatel 

postupovat ve věci nákupu stejně jako v případě u VZMR, ale bude postupovat 

centralizovaným zadáváním ve smyslu § 3 ZVZ. 

Všichni zadavatelé v resortu upraví své vnitřní předpisy tak, že do nich zakomponují Pravidla 

SON, jak postupovat v případě centralizovaně zadávaných VZ v resortu (úpravy budou 

zahrnovat obě možnosti, tzn. zadavatel v roli pověřujícího nebo centrálního zadavatele). 

Mezi centrálním zadavatelem a pověřujícími zadavateli bude uzavírána smlouva o 

centralizovaném zadávání - povinným předpokladem pro využití institutu centrálního 

zadavatele je v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách písemná 

smlouva, v níž si centrální zadavatel a pověřující zadavatelé vzájemně upraví svá vzájemná 

práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním VZ. 

Pro účely centralizovaného zadávání v resortu bude vytvořena typová smlouva, která bude 

následně modifikována dle specifik příslušné komodity, která bude předmětem centralizovaně 

zadávané VZ. Smlouva o centralizovaném zadávání bude obsahovat zejména:  

 komodity, které budou centrálním zadavatelem pořizovány, 

 přesné požadavky zadavatelů na požadované plnění, 

 způsob provedení centralizovaného zadávání (např. uzavírání rámcových smluv, 

 pořizování dodávek či služeb pro jednotlivé zadavatele či provádění zadávacího řízení 

 na účet jednotlivých zadavatelů), 

 organizační zajištění centralizovaného zadávání, 

 délku trvání smlouvy. 

 

Návrh systému optimalizace nákupů 

 rozsah úkonů, které budou smlouvou pokryty, 

 možnost odstoupení jednotlivých zadavatelů od smlouvy či ukončení platnosti smlouvy 

a s tím související vzájemné vypořádání mezi zadavateli, 

 odpovědnostní vztahy a mechanismus řešení sporů. 
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4.8 Základní režimy využití systému optimalizace nákupů a elektronických nástrojů při 

optimalizaci nákupu komodit 

 

Rezort v roli zadavatele a jemu podřízené organizace a případně jím založené obchodní 

společnosti, které budou zařazeny do systému optimalizace nákupů, podléhají zákonu č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“) a z 

tohoto důvodu je nutno, aby jednotlivé nákupy byly prováděny v rámci definovaném 

legislativou upravující zadávání veřejných zakázek (dále též „VZ“). Všechny subjekty 

spadající do resortu jsou zadavateli veřejných zakázek dle příslušných ustanovení zákona o 

veřejných zakázkách. 

 

Systém optimalizace nákupů bude v resortu realizován ve dvou základních režimech, a to dle 

předpokládané hodnoty VZ: 

 nákup komodit v režimu veřejných zakázek malého rozsahu, 

 centralizované zadávání veřejných zakázek ve smyslu ustanovení § 3 ZVZ v režimu 

 podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek (s využitím elektronických nástrojů). 

 

Nákup komodit v režimu veřejných zakázek malého rozsahu se bude od centralizovaného 

zadávání VZ lišit mimo jiné tím, že jednotliví zadavatelé nebudou vzájemně podepisovat 

smlouvu o centralizovaném zadávání a rovněž zadávací postupy budou odlišné.  

V rámci těchto základních režimů bude implementován komplexní Systém, jehož součástí je 

rovněž institut elektronické aukce (eAukce). 

 

 Mezi základní režimy využití eAukce v resortu patří: 

V případě režimu veřejných zakázek malého rozsahu 

 využití eAukce v režimu veřejných zakázek malého rozsahu (dále též „VZMR“), 

 využití eAukce v režimu rámcové smlouvy. 

 

V případě centralizovaného zadávání veřejných zakázek 

 využití eAukce v režimu podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, 

 využití eAukce v režimu dynamického nákupního systému (dále též „DNS“), 

 využití eAukce v režimu rámcové smlouvy. 
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Použití elektronických nástrojů v jednotlivých výše uvedených zadávacích řízeních umožní 

rezortu vedle snížení transakčních nákladů při administraci jednotlivých veřejných zakázek 

rovněž zkrácení lhůt v zadávacím řízení ve smyslu ustanovení § 40 ZVZ (např. zkrácení lhůt 

v případě, kdy veřejný zadavatel umožní neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací 

dokumentaci – možné zkrácení lhůty pro podání nabídek). Zvýší se tím operativnost celého 

systému nákupní logistiky. Možnost zkrácení lhůt se vztahuje na VZ zadávané v režimu ZVZ 

(tj. na podlimitní a nadlimitní VZ). U VZMR nejsou lhůty ze strany ZVZ stanoveny a budou 

stanoveny dle specifik předmětu VZ s ohledem na maximální efektivitu optimalizace nákupů.  

Zadavatel bude při využívání obou výše uvedených režimů využívat elektronické nástroje v 

souladu s požadavky stanovenými vyhláškou č. 9/2011 Sb. tak, aby plně elektronicky mohl 

realizovat veškerá zadávací řízení v rámci realizace podlimitních a nadlimitních veřejných 

zakázek a výběrová řízení v rámci veřejných zakázek malého rozsahu. Optimalizace nákupů 

tak bude spojena s využíváním elektronických nástrojů v zadávacích postupech, v nákupních 

procesech následujících po realizaci zadávacích řízeních a v neposlední řadě při provádění 

řízení a realizaci kontroly nákupů v rámci resortu. 

 

 

4.9 Využívání elektronické aukce v režimu veřejných zakázek malého rozsahu 

 

Veřejné zakázky malého rozsahu na rozdíl od podlimitních/nadlimitních veřejných zakázek 

jsou ve zcela odlišném právním režimu, kdy zadavatel není povinen zadávat veřejné zakázky 

malého rozsahu podle ZVZ, je však povinen dodržovat zásady uvedené v § 6 ZVZ. Pro 

veřejné zakázky malého rozsahu se nepoužijí například požadavky na elektronické nástroje 

uvedené v ustanovení § 149 ZVZ. Elektronické nástroje používané výhradně pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu proto například nepodléhají povinnosti atestace či v 

budoucnu požadovaného certifikátu shody dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 

9/2011 Sb. Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu musí zadavatel dodržet pouze 

zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (viz ustanovení § 6 ZVZ). 

 

Proto i systém eAukce musí obsahovat odlišné postupy pro veřejné zakázky malého rozsahu 

a podlimitní/nadlimitní veřejné zakázky, které odpovídají požadavkům ZVZ. V případě 

veřejné zakázky malého rozsahu bude elektronická aukce navržena a realizována jako součást 

elektronického výběrového řízení. To znamená, že dodavatel je vybrán v elektronické aukci 
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postupem, kterým zadavatel dodrží veškeré požadavky ustanovení § 6. Model elektronické 

aukce v režimu veřejných zakázek malého rozsahu je nastaven tak, aby bylo možné využít 

následujících principů: 

 flexibility postupů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zároveň, 

 minimalizace administrativní náročnosti pro dodavatele i zadavatele. 

 

Aukční síň je nutno vnímat v režimu VZMR jako prostor, ve kterém jsou soustředěny 

samostatné veřejné zakázky malého rozsahu na jedno místo a do ohraničeného času. To 

znamená, že v jeden okamžik běží paralelně 1 - n veřejných zakázek malého rozsahu. V 

aukční síni se nejedná o jednu veřejnou zakázku, neboť do aukční síně jsou soustředěny 

dodávky, které nejsou obdobné a spolu související. Všechny veřejné zakázky malého rozsahu, 

které jsou soustředěny do aukční síně, jsou samostatnými veřejnými zakázkami a takto jsou i 

přes elektronický nástroj eAukce samostatně zadávány. Jde o obdobnou situaci, jako když 

jsou v organizaci zadavatele paralelně zadávány veřejné zakázky malého rozsahu klasicky 

„listinným“ způsobem, k čemuž ve větších organizacích dochází každodenně. 

 

Ze skutečnosti, že všechny veřejné zakázky malého rozsahu jsou v elektronickém nástroji 

eAukce zadávány samostatně, vyplývá, že: 

 dodavatelé, kteří se elektronické aukce účastní, nemusí být schopni dodat všechny 

druhy zboží, které jsou předmětem veřejných zakázek malého rozsahu v příslušné 

aukční síni, 

 nabídky dodavatelů jsou u jednotlivých veřejných zakázek malého rozsahu 

hodnoceny samostatně (hodnocení je automatizováno systémem), 

 ke každé veřejné zakázce malého rozsahu uzavírá zadavatel s vybraným dodavatelem 

samostatnou smlouvu/vystavuje objednávku, kterou dodavatel akceptuje, 

 ke každé veřejné zakázce malého rozsahu jsou v systému eAukce uloženy následující 

dokumenty: 

o text výzvy požadovanému počtu dodavatelů k účasti v elektronické aukci a 

k podání nabídky a dalších dokumentů vymezujících předmět zakázky (např. 

zadávací dokumentace, pokud je zpracována), 

o nabídky podané dodavateli na základě výzvy zadavatele, 

o záznam o posouzení a hodnocení podaných nabídek, 

o rozhodnutí zadavatele (odpovědné osoby) o výběru nejvhodnější nabídky 
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o se stručným zdůvodněním, smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, popř. vč. 

dodatků k ní (popřípadě dodavatelem akceptovaná objednávka) - volitelně. 

 

Soustředění veřejných zakázek malého rozsahu do jedné aukční síně má čistě ekonomický 

význam. Tímto dojde mimo jiné k realizaci principu 3 E (hospodárnost, účelnost a 

efektivnost). Mechanismem soustředění více veřejných zakázek malého rozsahu na jedno 

místo je dosahováno značných úspor, neboť dodavatelé se mohou na jednom místě účastnit 

několika zadávacích řízení zároveň. Tím jim klesají transakční náklady a část takových úspor 

přenášejí, ve snaze získat příslušnou zakázku, na zadavatele. Zadavateli rovněž podstatně 

klesají transakční náklady spojené s administrací jednotlivých zadávacích řízení. Aby bylo 

dosaženo maximálních ekonomických efektů, jsou veřejné zakázky malého rozsahu 

strukturovány do aukčních síní, ve kterých se nacházejí zakázky, které mohou teoreticky plnit 

stejní dodavatelé (důvody viz předchozí odstavec, orientace na dodávky, zvýšení 

konkurenčního prostředí mezi dodavateli). 

Celý systém zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je možné zadavateli poskytnout ve 

formě komplexního nástroje využívajícího Softwarový nástroj pro evidenci a realizaci 

nákupů, Elektronickou aukční aplikaci a jiné elektronické nástroje a dále využívající služeb 

Provozovatele spojených s definováním jednotlivých postupů v rámci realizací výběrových 

řízení, administraci těchto řízení, poskytování informací o průběhu řízení a v neposlední řadě 

poskytování informací zadavateli o dosahované optimalizaci nákupů v rámci využívaného 

komplexního systému. Do softwarového nástroje pro evidenci a realizaci nákupů budou 

umísťovány výsledky veřejných zakázek malého rozsahu zadávané elektronickou formou s 

využitím elektronické aukce v rámci celého resortu a tento softwarový nástroj bude přístupný 

pro celý resort. 

Aby mohla být pro zadání veřejných zakázek využita elektronická aukce v režimu veřejných 

zakázek malého rozsahu, nesmí předpokládaná hodnota žádné z dodávek či služeb dosáhnout 

částky 1 mil. Kč bez DPH. Pokud předpokládaná hodnota některé z veřejných zakázek 

dosáhne částky 1 mil. Kč bez DPH, nemůže ji zadavatel zadat v elektronické aukci, která je 

popisována v této kapitole. 

Pokud i u těchto veřejných zakázek chce zadavatel využít elektronickou aukci, musí 

postupovat dle pravidel platných pro elektronickou aukci v režimu podlimitních/nadlimitních 

veřejných zakázek. 
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4.10 Využívání elektronické aukce v režimu podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek 

 

V případě podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek je nutno elektronickou aukci 

chápat jako prostředek pro hodnocení nabídek. 

V tomto režimu elektronická aukce není samostatným druhem zadávacího řízení ani 

samotným elektronickým výběrovým řízením, ale je prostředkem, který může zadavatel 

využít ke konečnému rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky před uzavřením smlouvy o 

veřejné zakázce (prostředek pro hodnocení nabídek). Takto může zadavatel využít 

elektronickou aukci v otevřeném řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo ve 

zjednodušeném podlimitním řízení. Elektronická aukce tvoří určitou nadstavbu či rozšíření v 

rámci zadávacího řízení, které je do zadávacího řízení zařazeno na základě rozhodnutí 

zadavatele. 

 

V případě eAukce v režimu podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek musí být 

v souladu s vyhláškou č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se 

elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a 

podrobnosti týkající se certifikátu shody podávané nové aukční hodnoty: 

 chráněny před neoprávněným čtením formou šifrování dle požadavků stanovených 

vyhláškou č. 9/2011 Sb. (viz ustanovení § 5 odst. 2 vyhlášky), 

 podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném 

certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (viz 

ustanovení § 149 odst. 4). 

 

 

4.11 Využití elektronické aukce v režimu dynamického nákupního systému (DNS) 

 

Dynamický nákupní systém ve smyslu ustanovení § 93 a násl. ZVZ je vhodné 

implementovat jako nástroj pro zjednodušení nákupu komodit, které nabízí je více dodavatelů 

a nabídky jednotlivých dodavatelů se neliší ve funkčnosti či použitelnosti komodity, ale ve 

faktorech jako jsou cena, značka, doprovodné služby či jiné dodatečné charakteristiky. DNS 

má tu výhodu, že okruh dodavatelů, kteří jsou do DNS zařazeni, není uzavřen, tj. v průběhu 

trvání DNS mohou přistupovat noví dodavatelé. 
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Přínosy DNS spočívají zejména v následujících skutečnostech: 

 zrychlení nákupu často nakupovaných komodit dle aktuálních potřeb zadavatele, 

přičemž ani u opakovaných nákupů téže komodity se zadavatel nevystavuje riziku, že 

nezákonně rozdělil předmět veřejné zakázky, 

 kratší lhůty při zadávání VZ v DNS - zadávání veřejných zakázek v DNS se již 

neodehrává v otevřeném řízení, ale v řízení dle § 95 ZVZ, ve kterém lze dosáhnout 

významně kratších lhůt než ve standardních zadávacích řízeních u podlimitních a 

nadlimitních veřejných zakázek,  

 zjednodušení procesu podávání nabídek - nabídky lze podávat ve formě 

elektronického katalogu (obsahuje popis produktu, zúčtovací jednotku, jednotkovou 

cenu a další informace), 

 zjednodušení procesu otevírání nabídek – zadavatel neustanovuje komisi pro 

otevírání obálek a otevření nabídek provede sám. Tento úkon lze zajistit automatizovaně 

systémem, 

 zjednodušení procesu hodnocení nabídek – zadavatel nemá povinnost ustanovit 

hodnotící komisi při zadávání veřejných zakázek v DNS. Hodnocení nabídek je 

provedeno prostřednictvím automatické metody hodnocení. V rámci hodnocení je 

možno využít elektronickou aukci, v případě veřejných zakázek zadaných v DNS 

zadavatel nepořizuje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (viz § 80 odst. 4). 

Proces zadávání veřejných zakázek v rámci DNS probíhá plně elektronicky a bude 

propojen s elektronickým komunikačním nástrojem poskytnutým Provozovatelem v 

rámci poskytované služby,  

 Uzavírání smluv, objednávek, dodacích listů či vystavování faktur je možné v rámci 

DNS propojit s informačními systémy zadavatele, 

 Dosažení potenciální úspory ve srovnání s cenami soutěžených komodit na trhu, jež 

jsou v daném čase a místě obvyklé. 

 

Pro DNS je v ZVZ stanoven požadavek, že jde o plně elektronický systém. Všechny úkony 

zadávacího řízení realizuje zadavatel i dodavatel výlučně elektronickými prostředky (s 

určitými výjimkami. 

Pro zavedení DNS je nutné: 

 rozhodnout o rozsahu komodit, které budou zařazeny do DNS a o struktuře 

seznamu komodit a případně o rozdělení DNS na části podle struktury komodit 
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 používat tzv. složitý elektronický nástroj, který splňuje požadavky ZVZ, 

 zavést DNS v souladu s ustanovením § 93 odst. 2 ZVZ v otevřeném řízení. 

 

 

4.12 Optimalizace nákupu položek uvnitř organizace rezortu 

 

V případě položek, které nebudou zařazeny do centralizovaného nákupu či do nákupů, ale 

bude u nich prováděna optimalizace nákupů v rámci organizace zadavatele (tj. v rámci 

příslušné organizace v resortu), budou využity obdobné režimy zadávání veřejných zakázek s 

využitím navrhovaného systému optimalizace nákupů s následujícími výjimkami: 

 

 Nebudou využity nástroje pro koordinaci nákupních a zadávacích procesů více 

organizací v resortu – tj. nebudou využity například instituty centrálního zadavatele, atd. 

 Využití služeb provozovatele systému optimalizace nákupů v oblasti zavedení 

elektronických nástrojů do zadávacích postupů bude na rozhodnutí příslušné organizace 

zadavatele a na posouzení efektivity tohoto postupu Provozovatelem. Znamená to, že 

zadavatel (příslušná organizace) může i sám zajistit dosažení předpokládaných úspor 

různými způsoby, nicméně zadavatel plně zodpovídá, že bude zajištěna taková cena za 

komoditu či službu, která bude v daném čase a místě nejnižší možnou. 

 

 

4.13 Návrh poskytování služby informační podpory 

 

Návrh informační podpory v rámci Systému optimalizace nákupů tvoří 4 základní 

softwarové nástroje: 

 Elektronický nástroj pro administraci veřejných zakázek (řešící evidenci veřejných 

zakázek, zveřejňování zadávací dokumentace, elektronické aukce a elektronické 

zadávací řízení). 

 Elektronická aukční aplikace – samostatná atestovaná aplikace umožňující dynamické 

porovnávání cen v daném čase na daném segmentu trhu, sloužící pro zajišťování 

elektronických aukcí v různých režimech v rámci Systému optimalizace nákupů. 
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 Elektronický komunikační nástroj – webová aplikace s možností registrovaného 

přístupu řešící následující provozní agendu: 

o rovina marketingová, 

o rovina procesní (výrobní) – sběr dat, harmonogram činností, aktuální stav 

workflow, požadavky na součinnost atd., 

o rovina zpětné vazby – průběžné vyhodnocení dosavadních výsledků, statistika, 

reporting atd. 

 Softwarový nástroj pro evidenci a realizaci nákupů – klíčová část systému 

optimalizace nákupů, sloužící k unifikovanému zabezpečení celého životního cyklu 

nákupního případu. Smyslem využívání tohoto nástroje v resortu je evidence, 

dodržování vysoutěžených cenových hladin jednotlivých položek a controlling. 

 

 

5 Elektronický nástroj pro administraci veřejných zakázek 

 

Slouží ke správě veřejných zakázek (včetně veřejných zakázek malého rozsahu). 

Umožňuje jejich evidenci, obsahuje všechny vzory dokumentů potřebné v průběhu 

zadávacího řízení, které jsou předvyplňovány údaji pro danou veřejnou zakázku. Veškeré 

dokumenty jsou přehledně začleněny v archivu dokumentů, kde mohou oprávnění uživatelé 

prohlížet jejich obsah a jednotlivé verze. Součástí tohoto nástroje je i právní podpora včetně 

možnosti úprav dokumentů dle individuálních potřeb zadavatele. 

 

Hlavní funkce 

 Podpora zpracování veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. 

 Sdílení dokumentů zadávacího řízení. 

 Předvyplněné vzory dokumentů. 

 Centrální registr dodavatelů a členů komise. 

 Sledování a vyhledávání jednotlivých zadávacích řízení. 

 Restrikce přístupu k datům na základě uživatelských rolí. 

 Metodika, metodické postupy. 

 Průběžná aktualizace legislativních změn. 

 Vyhledávání a filtrování zakázek. 
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Technologie 

 3-vrstvá aplikace - systém je navržen dle třívrstvého modelu, kde je oddělena datová 

vrstva, aplikační logika a prezentační vrstva. Aplikační logika je zapouzdřena pomocí 

technologie JavaBeans. Výhodou této struktury je snadná rozšiřitelnost, 

škálovatelnost a integrace do existující infrastruktury 

 J2EE - systém je napsán v jazyce Java a splňuje specifikaci J2EE, lze ho tudíž 

provozovat na aplikačním serveru J2EE 

 Tenký klient - uživatelé přistupují k aplikaci pomocí tenkého klienta, to usnadňuje 

údržbu celého systému, protože instalace se provádí pouze na aplikačním serveru. Na 

straně uživatele není zapotřebí nic instalovat. Pro práci s aplikací je zapotřebí 

Microsoft Internet Explorer 5 a vyšší 

 XML - zpracování dat je postaveno na bázi XML. To vede k snadnému formátování 

jak do HTML podoby, PDF nebo k přípravě Word dokumentů. 

 Snadná integrace s jinými systémy - kromě toho, že data jsou reprezentována v XML, 

disponuje systém rozhraním WebServices - to umožňuje snadnou integraci s 

ostatními systémy, případně začlenění do architektury SOA (Service Oriented 

Architecture) 

 Spolehlivost, škálovatelnost, failover - data jsou bezpečně uložena na Databázovém 

serveru, veškeré datové operace probíhají v transakcích, takže v případě výpadku 

nedochází k vytvoření datové nekonzistence. Systém je snadno škálovatelný, v 

případě požadavku na zvýšenou spolehlivost možnost konfigurace v režimu failover 

clustering. Tak aby v případě výpadku jednoho ze serverů došlo automaticky k 

přesměrování na záložní server. 

 Zabezpečení, autentizace, autorizace - Možnost přístupu pomocí HTTPS protokolu, 

kde dochází ke kryptování pomocí SSL. Je možné použít jak již existující certifikát 

nebo vygenerovat certifikát pouze pro potřeby systému. 

 Autentizace uživatele a ověření jeho oprávnění přístupu k prostředkům systému 

(autorizace) může být realizována: 

o přímo systémem a administrátorskou konzolí, 

o ověřením oprávnění oproti doménovému řadiči Active Directory, 

o protokolem LDAP na jakýkoliv identity server, podporující LDAP. 

 Snadná rozšiřitelnost a implementace na specifické požadavky uživatele. 
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Modul „Nabídka“ 

 

Modul „Nabídka“ slouží k uveřejňování dokumentů (zadávací dokumentace, výzvy, 

dodatečných informací k zadávacím podmínkám, apod.), přičemž tento způsob uveřejnění 

splňuje podmínku neomezeného a přímého dálkového přístupu k dokumentaci dle 

zákona o veřejných zakázkách. Dodavatelům / uchazečům o veřejné zakázky slouží k 

přístupu k těmto dokumentům a k podávání nabídek v elektronické formě. 

Dodavatelé mohou v modulu „Nabídka“ (viz obr. 9) zjišťovat informace vztahující se 

k probíhajícím zakázkám a stahovat vybrané dokumenty včetně zadávací dokumentace. 

V případě elektronického zveřejnění zadávací dokumentace dochází dle §40 zákona ke 

zkrácení časových lhůt až o sedm dnů. 

 

 

Obr. 9 : Náhled modulu „Nabídka“ – část registrace dodavatelů 
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S účinností novely č. 179/2010 Sb. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 

„zákon“), od 15. září 2010 existuje pro veřejné zadavatele nová povinnost spočívající v 

uveřejnění výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném 

podlimitním řízení na profilu zadavatele, který byl uveřejněn v informačním systému - 

Uveřejňovacím subsystému ISVZ (www.isvzus.cz). 

Tímto je vyřešen proces poskytování zadávacích podmínek, uveřejňování zadávací 

dokumentace a souvisejících dokumentů (dodatečných informací) prostřednictvím 

neomezeného dálkového přístupu. 

Cílem je dosažení výrazné úspory za poštovné, spotřební materiál a v neposlední řadě také 

úspora času. Současně zadavatel získává přehled o tom, jaký je zájem o veřejnou zakázku.  

 

 

 

Obr. 10 : Náhled modulu „Nabídka“ – část uveřejnění zakázek 
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Obr. 11 : Náhled aukční síně z pohledu zadavatele 
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Obr. 12 : Náhled aukční síně z pohledu dodavatele 

 

 

6 Návrh systému motivace  

 

Smyslem zavedení systému optimalizace nákupů v resortu je vedle dosažení úspor 

nákladů rovněž zvýšení transparentnosti nákupních procesů a omezení prostoru pro 

„šedou ekonomiku“ spočívající například v historických osobních vazbách mezi dodavateli a 

pracovníky nákupu v jednotlivých organizacích. Se záměrem motivovat pracovníky nákupu, 

ale i vedoucí pracovníky na dosahování úspor v systému nákupní logistiky může být součástí 

implementace systému optimalizace nákupů v resortu zavedení motivačního systému. 

Motivační systém prováže strategii systému optimalizace nákupů v resortu přes cíle 

jednotlivých zapojených organizací a jejich organizačních útvarů až po cíle jednotlivých 

zodpovědných pracovníků. 
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Motivační systém je možno postavit na bázi měřitelných výkonových ukazatelů a 

nastavit tak, aby bylo zajištěno odměňování takového druhu chování, které je v souladu s 

účelem a cíli systému optimalizace nákupů. 

 

Principy finanční motivace 

 

 Odměna se bude moci stanovovat jako procento z objemu nákupu realizovaného přes 

Softwarový nástroj za ceny vysoutěžené referenčními zadavateli (možnosti přesunu 

finančních prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami příspěvkových 

organizací budou předmětem analýzy legislativně-právního prostředí resortu). 

 Definované procento bude možné alokovat pro každou organizaci. 

 

Za rozdělení odměny mezi personál jednotlivých organizací zodpovídá vedení organizace:  

 V prvním roce rutinního provozu doporučuji ponechat dosažené úspory v jednotlivých 

organizacích. V dalších letech provozu je možné tzv. nevyužitý potenciál úspor z 

rozpočtu dané organizace odebrat . 

 Finanční motivace bude zapracována do systému odměn pro top managementy 

organizací. 

 

Principy nefinanční motivace 

 

Pro podporu zavádění systému optimalizace nákupů bude podporováno plnění 

základních ukazatelů plánu pro jednotlivé organizace: 

 Objem objednávek realizovaných přes softwarový nástroj (dodržování cenových 

hladin) 

 Plnění stanoveného procenta zařazených položek do elektronických výběrových řízení 

(plnění harmonogramu eVŘ). Podpora bude realizována ve formě měsíčního 

vyhodnocování jednotlivých ukazatelů v rámci controllingového výkaznictví a jako 

benefity pro nejlepší organizace a jejich kompetentní pracovníky mohou být použity 

například následující způsoby nefinanční motivace: rehabilitační poukaz, permanentky, 

volné vstupenky (divadlo, galerie, muzeum). 

 Volba konkrétních produktů/služeb nefinanční motivace by měla zohledňovat interní 

možnosti resortu. 
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 Předávání spolu s poděkováním se může uskutečnit na úrovní přímého nadřízeného, 

či vrcholového managementu resortu (případně za účasti médií). 

 

Předností tohoto motivačního systému je dle mého názoru maximální zainteresovanost 

zaměstnanců na komplexních výstupech optimalizace nákupů (participace na efektivitě 

životního cyklu obchodního případu VZ, objednávání zboží přes Softwarový nástroj, dosažení 

úspor, zvládnutí logistiky dle nastavených cenových hladin u vysoutěžených komodit). 

 

Závěr 

 

Nákupy subjektů veřejné zprávy představují vysoké procento transakcí v kontextu 

národního hospodářství. Na základě analýz a závěrů z nich vyplývajících je možné 

konstatovat, že i v resortu Ministerstva dopravy existuje potenciál úspor v oblasti 

provozních výdajů.  

Ze analýz je možné tento potenciál vyčíslit minimálně na 10 % objemu nákupů 

zařazených do elektronických výběrových řízení, u vybraných komoditních kategorií i 

několikanásobně vyšší (např. u položek materiálně technického zabezpečení - MTZ je 

v obecné praxi dosahováno průměrné úspory 24 %). Predikovaná výše úspory v tomto 

materiálu je tedy velmi konzervativní. Skutečný přínos implementace optimalizace se dá 

očekávat výrazně vyšší.  

Z analýz provozních nákladů vyplývá předpoklad zařaditelnosti výdajových položek 

resortu Ministerstva dopravy do elektronických výběrových řízení (eVŘ) v hodnotě cca 

24 miliard Kč, a to v průměrné roční výši zařaditelnosti cca 23% (při navrhovaném způsobu 

implementace optimalizačních opatření a postupném náběhu zařazování položek do eVŘ v 

průběhu 4 let). 

Predikce dosažitelných úspor po vyhodnocení analýzy objemů a struktury výdajových 

položek a jejich zařaditelnosti do elektronických výběrových řízení při předpokládané 

minimální úspoře 10 % je tudíž ve výši 2,4 miliardy Kč (při dále navrhovaném způsobu 

implementace optimalizačních opatření a postupném náběhu zařazování položek do eVŘ v 

průběhu 4 let).  

Potenciál úspor vyčíslený pro dosaženou úsporu ve výši 15 % již činí 3,6 miliard Kč. 

Doporučuji realizovat komplexní přístup k optimalizaci a zapojení moderních 



Postupy aplikace elektronických nákupních nástrojů ve vybrané organizaci 

57 

 

informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání veřejných zakázek se 

záměrem transparentnosti zadávacího procesu, snížení transakčních nákladů a snížení cen 

předmětů veřejných zakázek a dalším přínosům. 

 

Vzhledem k velikosti resortu navrhuji za účelem detailní analýzy nakupovaných 

položek vybrat reprezentativní vzorek významných objednatelů v resortu. Vybráním 

vhodných organizací do reprezentativního vzorku bude možné použít výsledky analýzy na 

celý resort a navíc je touto cestou možno docílit mnohem kratšího časového horizontu pro 

zahájení pilotního provozu systému optimalizace nákupů, než kdyby byly analyzovány 

všechny subjekty v resortu.  

Provedení detailních analýz je totiž značně časově i kapacitně náročné. Výběr 

reprezentativního vzorku povede navíc k menší zátěži personálních kapacit, neboť 

součinnost při provádění analýzy bude požadována pouze u organizací, které budou vybrány 

do reprezentativního vzorku. 
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