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1 Úvod 

Nákup se v dnešní době řadí k nejdůležitějším podnikovým aktivitám. Dlouhou dobu byl 

pokládán za podřadnou, spíše administrativní činnost. Prioritou bylo co nejrychleji splnit 

požadavek na nákup, a to za nejnižší dostupnou cenu. Ovšem moderní přístup spatřuje nákup 

jako nezbytnou část logistického řetězce, jejímž úkolem je komplexní řízení materiálových 

toků ve společnosti, zajišťující souhrnný vnitropodnikový materiálový servis. Nákup 

zabezpečuje, aby bylo v momentě potřeby k dispozici požadované množství kvalitního 

materiálu, při co nejnižších nákladech a s přiměřenou vázaností finančních prostředků. 

V současnosti jsou to právě kvalitní vstupy, které bývají konkurenční výhodou společnosti na 

trhu a nákupní činnost se tak mění z operativní funkce na strategickou. 

Diplomová práce se zaměřuje na analýzu nákupu materiálu se zaměřením na nákup 

realizovaný prostřednictvím elektronických aukcí v akciové společnosti DEZA. Práce se 

zpočátku zabývá charakteristikou nákupní logistiky, nákupního procesu a jeho jednotlivými 

fázemi. Zmíněny jsou i způsoby možné klasifikace nakupovaného materiálu, které jsou 

přínosem k efektivnímu řízení podnikového nákupu. V této souvislosti jsou charakterizovány 

i základní objednací systémy, které se využívají pro nákup jednotlivých materiálových 

položek. V teoretické části je taktéž objasněn princip a fungování elektronických aukcí, 

a rovněž jsou vymezeny i jejich přínosy. Následující část práce je zaměřena na charakteristiku 

samotné společnosti DEZA. Zahrnuje jak základní údaje o společnosti, tak i seznámení 

s podnikatelskými činnostmi a její celkové představení. Praktická část práce se nejprve 

orientuje na představení a organizační uspořádání útvaru provozního zásobování, kde se 

veškeré nákupy materiálu uskutečňují. Dále jsou vymezeny formy a druhy nákupů, které jsou  

ve společnosti realizovány a ty jsou následně analyzovány na praktických příkladech. 

Pozornost je věnována zejména elektronickým aukcím, díky kterým lze při nákupu dosahovat 

vysokých úspor. Součástí této kapitoly je taktéž klasifikace nakupovaných položek s využitím 

ABC analýzy a analýzy XYZ, díky kterým lze dosáhnout efektivního řízení nákupu a zároveň 

snížit nadbytečnou vázanost finančních prostředků v zásobách. V rámci zpracování 

diplomové práce jsou využity metody deskripce, analýzy, syntézy, komparace a řízeného 

rozhovoru. Cílem diplomové práce je na základě praktických příkladů provést analýzu nákupu 

materiálu a jeho řízení v akciové společnosti DEZA. Především se zaměřit na nákup 

realizovaný prostřednictvím e-aukcí a zhodnotit jejich přínosy. Taktéž na základě klasifikace 

nakupovaných položek následně vypracovat vhodné návrhy a doporučení, které by pomohly 

zlepšit dosavadní zavedené systémy nákupu materiálu a jeho řízení. 
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2 Teoretická východiska nákupu a logistiky v podniku 

Prakticky od prvopočátku představuje nákup jednu z aktivit oblasti logistiky. V minulosti 

zastával nákup v podniku mnohem menší význam, než v dnešní době. Dříve byl nákup 

považován spíše za vedlejší činnost podniku, která měla zajistit potřebný materiál, polotovary 

či komponenty k vlastní výrobě. Teprve v 90. letech se začaly objevovat první znaky ucelené 

realizace nákupu. Nyní si prosperující společnosti velmi dobře uvědomují, že nákup může 

tvořit až 60 % celkových nákladů konečného výrobku, takže jakákoliv zamýšlená úspora, či 

navýšení pořizovacích nákladů se ihned projeví v zisku společnosti. Nákup se tedy vyznačuje 

vysokým strategickým potenciálem, který může být významným zdrojem konkurenční 

výhody. (Červený, 2013) 

 

2.1 Logistika 

Termín logistika je v poslední desítce let spojován jak s dopravou, tak i výrobou. Tento 

systémový přístup byl již nastíněn v průběhu druhé světové války, když z amerických přístavů 

vyplouvaly tisíce plných lodí a domů se vracely prázdné. Již tehdy byly zachyceny snahy o 

využití těchto volných kapacit. 

Ve výrobě a obchodě je soudobým trendem snižování meziskladů na minimum. Logistiku lze 

tedy vymezit jako komplexní a systematický přístup, usilující o redukci rizik a optimalizaci 

nákladů. Pojem logistika představuje ucelený tok zboží, a to již od objednání materiálu pro 

výrobce až po koupi produktu konečným spotřebitelem. Podnětem k rozvoji logistiky je 

neustálý růst konkurence, rozšiřující se nabídka zboží a také rozvoj výrobních sil. Mnoho 

vlivných vědců a manažerů předpokládá, že logistika je obor 21. století. (Svatoš, 2009) 

  

2.1.1 Dělení podnikové logistiky 

Termín podnikové logistiky byl zaveden z důvodu co nejrychlejšího sjednocení veškerých 

podnikových procesů. Ty jsou nedílnou součástí jak nehmotných, tak i hmotných toků, 

směřující do jediného speciálního oboru, respektive i do specifických útvarů podniku. 

Důležité přínosy zavedené logistiky vychází ze specializace pracovníků, prostředků, činností 

a jejich koordinace. (Štůsek, 2007) 

 



7 

 

Dle zajišťujících funkcí v organizaci můžeme podnikovou logistiku dělit na: 

 průmyslovou logistiku, 

 obchodní logistiku, 

 marketingovou logistiku, 

 nákupní (zásobovací) logistiku, 

 distribuční logistiku, 

 skladovací logistiku, 

 dopravní logistiku. (Lukoszová, 2004, s. 57) 

 

Nákupní logistika 

V dnešním, moderně vedeném podniku, představuje nákupní logistika jednu z významných 

organizačních složek, která zaopatřuje vnitropodnikovým spotřebitelům souhrnný materiálový 

servis. Nákupní logistika umožňuje komplexní řízení materiálového toku skrz organizaci, 

taktéž řízení toku směrem od dodavatele k odběrateli a to i s podpůrným informačním tokem. 

Zásadním úkolem logistiky nákupu je mít pro dobu potřeby zajištěný materiál, s co nejnižšími 

náklady a zároveň mít optimální vázanost kapitálu v zásobách. Klíčové aktivity logistiky 

nákupu jsou definovány, viz Obr. 2.1. 

 

Obr. 2.1 Vymezení aktivit nákupní logistiky 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování (Synek, 2010) 
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2.2 Nákup 

Nákup je možno vymezit jako proces, s cílem optimálního zajištění potřebných vstupů, který 

je závislý na systémovém řízení nákupů. Nákupní činnosti výrazně ovlivňují finanční toky a 

výsledek hospodaření společnosti, řadí se tedy mezi významné podnikové činnosti. Jak bylo 

již zmíněno, nákup prošel od klasického přístupu k modernímu mnoha změnami. Jejich 

zásadní rozdíly jsou vymezeny, viz Tab. 2.1. 

 

Tab. 2.1 Hlavní rozdíly klasického a moderního nakupování 

Klasický přístup Moderní přístup 

Operativní řízení požadavků Systémové řízení (plán nákupu) 

Lokální dodavatelé Globální nakupování 

Mnoho dodavatelů Klíčoví dodavatelé 

Žádný tlak závazků Dlouhodobé partnerství 

Rozhodování na základě nákupní ceny Rozhodování dle opatřovacích nákladů 

Zdroj (Šiman, 2010, s. 102) 

 

2.2.1 Pozice podnikového nákupu ve společnosti 

Umístění nákupu ve společnosti by mělo respektovat tyto zásady: 

1) Nákupní činnosti podniku by měly být regulovány vrcholovým managementem nebo 

přímo majiteli podniku. To je však individuální, prioritně záleží na velikosti 

organizace: 

- u nadnárodních společností může nákup řídit jeden z členů statutárního orgánu, 

- u velkých podniků je běžná funkce ředitele nákupu, 

- ve středním podniku je nákup součástí výrobního anebo obchodního útvaru, 

- v malých podnicích je nákup realizován v kumulaci s dalšími činnostmi podniku. 
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2) Je nezbytné, aby nákupní činnosti byly ve vzájemné interakci s ostatními činnostmi 

podniku, zejména s výrobní činností. (Šiman, 2010) 

 

V podnikovém procesu lze definovat tři hlavní podnikové funkce: 

 zásobovací funkce (nákup, opatřování), tj. pokrytí potřeb v podniku, 

 výrobní funkce, tj. realizace zboží a služeb, 

 odbytová funkce tj. prodej zboží a služeb na trhu. 

 

 Vzájemné vazby definovaných podnikových funkcí jsou zachyceny, viz Obr. 2.2. 

 

Obr. 2.2 Základní funkce podniku a jejich vazba 

 

 

 

 

 

 

Zdroj (Tomek, 1996, s. 11) 

 

V tržní ekonomice existuje trh odbytový a nákupní. Jak lze vidět na obrázku, oba tyto trhy 

mají přímé vazby na podnik. Z pohledu podnikových útvarů je to právě oblast výroby, která 

propojuje odběratele, tj. odbytové trhy s dodavateli, tj. opatřovacími trhy. (Tomek, 1996) 

 

 

Proces výrobního podniku 

Opatřovací 

trhy 

Odbytové 

trhy 

ŘÍZENÍ PODNIKU 

OPATŘOVÁNÍ 

- krytí potřeb 

VÝROBA 

- výkony 

 

ODBYT 

- uplatnění 

výkonů na 

trhu 

 



10 

 

2.2.2 Funkce nákupního útvaru 

Hlavní funkcí nákupního útvaru je efektivně uspokojovat potřeby, které plynou ze 

zamýšleného průběhu jak základních, tak i podpůrných a obslužných nevýrobních i výrobních 

procesů. A to zejména zaopatřením dodávek surovin, materiálu, náhradních dílů, výrobků, 

komponent a polotovarů. Dále pak i zabezpečením pomůcek pro zajištění bezpečnosti 

podniku, pro sociální služby a řízení a správu podniku. Útvar nákupu v moderně řízené 

společnosti má taktéž na starost nákup veškerého zařízení v podniku, nákup investičních 

strojních systémů a služeb výrobního i nevýrobního charakteru. Nákup je tedy zaopatřen 

nákupním útvarem, který je občas nazýván útvarem zásobování. (Synek, 2010) 

 

Rozsah funkce nákupu 

Autoři strategie nákupu rozhodují, jaký by měl být rozsah funkce nákupních činností. Při tom 

berou v úvahu své vlastní schopnosti, potenciál podniku, interních zákazníků, managementu 

a standardní role nákupu v dané oblasti. V rámci tohoto rozhodování si mohou klást 

následující otázky: 

 Bude oddělení nákupu zodpovídat pouze za nákup materiálu, nebo i za nákup služeb? 

 Bude nákupní oddělení zodpovídat za výběr dodavatelů? 

 Mohou drobné nákupy provádět i jiná oddělení? 

 Je možné, aby nákup sehrával aktivní roli v etapě vývoje nového výrobku? 

 Ručí oddělení nákupu za kvalitu nakupovaných produktů? 

 Mělo by být nákupní oddělení odpovědno za transport a skladování materiálu? 

 Stane se součástí nákupu i zajištění závazků vůči dodavatelům? 

 

Pokud by nákup zahrnoval všechny tyto zmíněné aspekty, došlo by tak ke vzniku 

integrovaného systému, který by zahrnoval: plánování požadavků, volbu dodavatelů, 

zabezpečení dodávek a zúčtování závazků. (Červený, 2013) 
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Obr. 2.3 Možný rozsah funkce nákupu ve firmě zahrnující všechny aspekty 

 

 

 

 

 

 

Zdroj (Červený, 2013, s. 31) 

 

Výhodou zavedení integrovaného systému by byl zjednodušený tok operací, informací, 

zaznamenávání všech informací o nákladech, jakosti, termínech a dalších údaje, které by bylo 

možno sledovat pouze z jednoho místa. Řízení systému lze zabezpečit balíčkem softwarových 

aplikací, eventuálně celý tento soubor činností outsourcovat. (Červený, 2013) 

 

2.2.3 Predikce potřeby materiálu 

Frekvence nákupů i velikosti dodávek jsou odvozeny z celkové očekávané potřeby 

jednotlivých materiálových položek. Velikost odhadované spotřeby je možné stanovit pomocí 

následujících metod: 

A. Metody programově orientované – vycházejí z dostupných podkladů pro výrobní 

program, kdy je možné přesně určit spotřebované množství. Je možné využít: 

 analýzu finálního výrobku, která určuje velikost vstupních komponent, 

 normy a kusovníky pro jednotlivé výrobky, 

 Gozinto graf. 

B. Metody spojené se spotřebou – jsou nejčastěji využívány pro stanovení velikosti 

spotřebovaných položek s nízkou hodnotou, např. pro skupinu „C“ položek 

stanovených na základě ABC analýzy. Dále to mohou být různé přístupy pro využití 

časových řad, např.: 
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 stanovení budoucí spotřeby na základě předpokladu, že bude stejná jako ta 

minulá. Vhodné je využití v místě, kde v delším časovém úseku nedošlo 

k výrobním či spotřebním změnám. 

 metoda statistického průměrování, kde je budoucí spotřeba stanovena na základě 

průměrování spotřeby za delší časové období. Při aplikaci této jednoduché metody 

se přinejmenším hodnoty očistí od neobvyklých a mimořádných výkyvů. 

C. Subjektivní postupy – zahrnují intuitivní odhady a odhady založené na zkušenostech 

z minulých let. (Synek, 2011) 

 

2.3 Kategorizace zboží do skupin 

Individuální charakteristiky nakupovaných položek přímo ovlivňují formu jejich pořizování, 

zvolenou strategii nákupu či samotnou realizaci nákupu. Nakupované položky lze klasifikovat 

na základě níže uvedených kritérií. 

 Stupeň zpracování: je jedno z kritérií, na jehož základě lze rozdělovat pořizované 

zboží. Suroviny jsou charakteristické jen základním opracováním, vyznačují se 

objemnými dodávkami a vysokými pořizovacími náklady (ty tvoří zejména náklady na 

dopravu, manipulaci a skladování). Materiály, energie jsou zpracované suroviny, které 

jsou podstatné pro produkci výrobků. Většinou se jedná o komodity stejné kvality, 

které jsou nakupovány od více výrobců. Díly a polotovary se využívají jako 

komponenty k dotvoření finálního výrobku nebo k přímé montáži, není třeba dalšího 

opracování. Pomocné a režijní materiály mohou představovat např. maziva, ředidla 

nebo kancelářské potřeby. V podniku jsou používány ve velkém množství, kdy jsou 

při velké nabídce na trhu snadno dostupné. Hotové výrobky tvoří skupinu obchodního 

zboží, vymezeno k spotřebě. Investiční celky, výrobní zařízení může zahrnovat nákup 

počítačů, výrobních linek či strojů, které jsou ovšem velmi nákladné. Nákup služeb 

může představovat údržbu, úklid, správu IS, ostrahu objektů apod.  

 Vliv na předmět podnikání: zde jsou veškeré nakupované položky rozděleny do 

dvou základních skupin. Do Skupiny I patří základní suroviny a materiály, bez kterých 

by bylo nutné výrobu omezit nebo dokonce zastavit. Ve II. Skupině jsou zahrnuty 
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položky, které nejsou pro chod firmy „životně důležité“. V případě nedostatku zboží 

se jednoduše nahradí substituty, které jsou snadno dostupné a nahraditelné. 

 Vliv na jakost výrobku: nakupované položky se klasifikují podle míry vlivu na 

jakost finálního výrobku nebo služby. Jsou rozčleněny to tří skupin, kdy do skupiny J1 

patří položky, které mají zásadní vliv na jakost výrobků. V těchto případech je jakost 

prioritou a může se stát, že se k zajištění nejvyšší možné kvality nakupuje za vyšší 

ceny, než je běžné. Skupinu J2 tvoří položky s normálním vlivem na kvalitu finálního 

produktu, mohou mít i stanovené rozmezí pro požadovanou jakost, ve kterém se 

položky mohou pohybovat bez jakýchkoli negativních dopadů. Poslední skupinou je 

skupina J3, kde položky ovlivňují jakost konečného produktu zcela minimálně nebo 

vůbec.  

 

Klasifikace nakupovaných položek podle vlivu na hospodaření firmy a spotřeby 

v množství a čase jsou v praxi nepoužívanějšími, proto jsou níže detailněji specifikovány. 

(Gros, 2006) 

 

 

2.3.1 Klasifikace nakupovaných položek podle jejich vlivu na hospodaření 

podniku 

Způsoby pořizování jednotlivých položek ovlivňují celkové hospodaření podniku, jelikož 

vložené finanční prostředky do jejich nákupu tvoří významnou část nákladů. Aby byla 

zvolena vhodná nákupní strategie, je nutné znát podíl nákladů jednotlivých nakupovaných 

položek z celkových nákladů na pořízení všech nakupovaných položek. V těchto případech je 

vhodná aplikace ABC analýzy, kde je uplatněn princip Paretova pravidla. (Gros, 2006) 

 

A) Metoda ABC 

Jak tvrdí Lukoszová (2004, s. 74) „Paretův zákon (20/80) v nákupu říká, že dvacet procent 

sortimentních položek nákupu váže osmdesát procent finanční hodnoty zásob“. 
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K provedení ABC analýzy je nutné si nejprve určit kritérium, např. náklady na nákup, na 

základě něhož bude analýza provedena. Dalším krokem ABC analýzy je sestupné seřazení 

jednotlivých položek dle zvoleného kritéria. Pro zvolené kritérium je pak potřeba zvolit 

hranice mezi A, B, C skupinami. Principem analýzy je kategorizace sledovaných položek do 

A, B, C skupin, kdy je každé skupině věnována odlišná míra pozornosti. Diferencované řízení 

nakupovaných položek podle výsledků analýzy může znamenat jak redukci vázaného 

kapitálu, tak i výrazné snížení nákladů, které souvisí s jejich objednáváním. 

(Lukoszová, 2004) 

 

Obr. 2.4 Paretova analýza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj (Lukoszová, 2004, s. 74) 

 

Skupina A 

Je zastoupena nízkým počtem položek, ovšem s klíčovým významem (např. 20 % položek má 

80 % podíl). Položky skupiny A jsou obecně nazývány „životně důležitými položkami“. 

Výrobky skupiny A jsou nejdůležitějšími položkami, a proto je nutná jejich pravidelná 

kontrola jak při objednávání, tak i jejich skladování. Řadí se zde položky s nejvyšší nákupní 

hodnotou, a tak je nezbytné sledovat jejich spotřebu, jelikož každá skladovaná položka navíc 

by tak navyšovala hodnotu vázaného kapitálu. Pro tuto skupinu je vhodné využít objednací 

systém (B, Q).  
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Skupina B 

Zahrnuje vyšší počet položek, než předcházející skupina A, avšak má podstatně menší 

význam (např. následujících 30 % položek má pouze 15 % význam). Jedná o méně důležité 

položky, které zároveň vyžadují menší míru pozornosti. Zde je nejvhodnější objednací systém 

(B, S). 

 

Skupina C 

Obsahuje nejvíce položek ze všech tří klasifikovaných skupin, i když jejich význam je téměř 

zanedbatelný (např. zbylých 50 % položek má jen 5 % podíl). Položky této skupiny jsou pod 

minimálním dohledem, jelikož jejich význam je téměř nicotný. Lze je dlouhodobě skladovat, 

bez jakýchkoli negativních vlivů na ekonomiku výroby. Položky skupiny B a C zastávají 

výrobky, kterým se všeobecně říká „triviální většina“.  (Macurová, 2007) 

 

B) Objednací systémy 

Objednací systémy se v podniku využívají k řízení individuálních položek. Každý podnik si 

musí uvědomit, zda je pro jejich jednotlivé položky vhodnější držení na skladě nebo koupě 

v momentu potřeby. (Macurová, 2007) 

 

Obr. 2.5 Základní model doplňování zásob 

 

 

 

 

Zdroj (Macurová, 2010 s. 87) 

 

Symbolika: 

Q - velikost dodávky Zp – pojistná zásoba D – spotřeba za období d – spotřeba za časovou jednotku 

B – objednací úroveň L – dodací lhůta                 S – maximální úroveň zásob  

Čas 

Objed. úroveň 

(B nebo s) 

Zp 
L 

Q 

d 

Velikost 

zásoby 

S 
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Tyto systémy se mohou odlišovat z hlediska: 

 Frekvencí testování stavu zásoby: 

a) průběžné monitorování, 

b) periodická kontrola v intervalech délky I. 

 

 Objednávaným množstvím: 

a) pevné, 

b) proměnlivé (doplňuje se do stanovené hranice). (Macurová, 2010, s. 87)  

 

Macurová (2007) tvrdí, že na základě uvedených hledisek lze definovat následující objednací 

systémy: 

I. Systém (B, Q): se vyznačuje pevnými dodávkami ve výši „Q“. Ty jsou dodány ve 

chvíli, pokud stav zásob klesne k objednací úrovni „B“ nebo se vyskytne pod ní. Tento 

jev je rozpoznán prakticky okamžitě, jelikož stav zásob je monitorován po každém 

výdeji, tedy průběžně. Stanovit výší objednací úrovně „B“ lze dle následujícího 

vzorce, který vychází z očekávané spotřeby „d“, během dodací lhůty „L“ a při 

stanovení pojistné zásoby „Zp“, kterou lze odhadnout, pokud předpokládáme, že 

poptávka bude vyšší, než plánovaný odběr. 

                                                                                                                   

 (2.1) 

II. Systém (B, S): se až na jednu změnu ztotožňuje s předešlým systémem (B, Q). Rozdíl 

je ten, že není objednáváno pevné množství „Q“, ale objednává se do maximální 

úrovně zásob „S“, pro kterou platí vzorec: 

      

(2.2) 
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III. Systém (s, Q): vychází z periodické kontroly stavu zásob v časových intervalech „I“. 

V tomto případě je běžná objednací úroveň „s“, která má pevný moment objednání 

(např. každou středu, první týden v měsíci apod.) a pevné objednávané množství „Q“. 

Jelikož ke kontrole zásob dochází ve zmíněných intervalech, je potřeba, aby úroveň 

„s“ byla vyšší, než úroveň „B“. Proto se objednací úroveň „s“ počítá na základě níže 

uvedeného vzorce, kdy koeficient 0,7 je určen na základě předešlých zkušeností: 

                  

(2.3) 

IV. Systém (s, S): zásoby se kontrolují periodicky, tedy po uplynutí časového intervalu 

„I“. Objednací úroveň má pevný moment objednání „s“ a zásoby se doplňují do jejich 

maximální hladiny „S“. Maximální úroveň zásob „S“ lze vypočítat vzorcem: 

      

(2.4) 

 

 

2.3.2 Klasifikace nakupovaných položek dle charakteru spotřeby 

v množství a čase 

Diferencovaný je přístup i u nákupu jednotlivých položek, které jsou spotřebovány v různých 

časech a v odlišném množství. I ve sféře nákupu má pro tyto účely místo analýza XYZ, která 

na základě předvídatelnosti a velikosti spotřeby rozděluje nakupované položky do skupin X, 

Y, Z. (Gros, 2006) 

 

Analýza XYZ 

Podstata analýzy XYZ spočívá v rozvržení jednotlivých materiálových položek do skupin X, 

Y, Z podle jejich předvídatelnosti (tzn. proměnlivosti) spotřeby. K aplikaci této analýzy je 

nutné mít přehled o tom, jak probíhala minulá spotřeba, nejlépe je mít k dispozici hodnoty 

spotřeby pro jednotlivé měsíce předcházejícího roku. Pro každou položku je nutné vypočítat 

hodnotu variačního koeficientu, dle vzorce (2.5). Počítá se jako podíl směrodatné odchylky 

a průměrné spotřeby, kdy výpočet směrodatné odchylky vychází ze vzorce (2.6). Dále jsou 

jednotlivé položky vzestupně seřazeny dle velikosti variačního koeficientu a jsou rozčleněny 

do skupin. 
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(2.5) 

Položky obsažené ve vzorci znamenají: 

   = variační koeficient i-té položky 

   = směrodatná odchylka poptávky (spotřeby) u i-té položky 

    = průměrná poptávka (spotřeba) u i-té položky 

 

     
             

 
   

   
 

(2.6) 

Položky obsažené ve vzorci znamenají: 

   = směrodatná odchylka poptávky (spotřeby) u i-té položky 

    = průměrná poptávka (spotřeba) u i-té položky 

     = velikost spotřeby i-té položky v j-tém období 

  = počet období 

 

 

Skupina X – zahrnuje položky s nižší hodnotou variačního koeficientu, než 50 %. Patří zde 

položky se stálou spotřebou či s ojedinělými výkyvy. Jedná se o položky, které jsou 

pořizovány ve větším množství a jejich spotřebu je možné s velkou mírou spolehlivosti 

předpovědět. 

 

Skupina Y – obsahuje položky s hodnotou variačního koeficientu v rozmezí 51 % až 90 %. Je 

charakteristická výraznějším kolísáním spotřeby jednotlivých položek, proto je vhodné pro 

tyto položky vytvářet skladové zásoby. 

 

Skupina Z – je tvořena položkami s variačním koeficientem od 91 % do 100 %. Jedná se o 

položky, které se vyznačují naprosto nepravidelnou a nepředvídatelnou spotřebou. V tomto 

případě záleží na konkrétní situaci podniku, která volí buď cestu vysoké pojistné zásoby či 

doplňováním na sklad až v momentě potřeby. (Macurová, 2010) 

V praxi bývá analýza XYZ často kombinována s ABC analýzou. Výsledky této kombinace 

znázorňuje Tab. 2.2. 
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Tab. 2.2 Příklad analýzy ABC/XYZ 

Hodnota nákupu 
A B C 

Jistota předpovědi 

X 
vysoká 

vysoká 

vysoká 

střední 

vysoká 

nízká 

Y 
střední 

vysoká 

střední 

střední 

střední 

nízká 

Z 
nízká 

vysoká 

nízká 

střední 

nízká 

nízká 

Zdroj (Synek, 2011, s. 231) 

 

Výsledkem analýzy ABC/XYZ je vznik následujících podskupin, pro které se vyhledávají 

vhodné přístupy řízení: 

 AX, AY, AZ; 

 BY, BY, BZ; 

 CX, CY, CZ. (Macurová, 2010) 

 

2.4 Nákupní proces a jeho fáze 

Jednání nákupního oddělení organizace je ovlivňováno jak externím prostředím podniku, tak i 

nákupním rozhodovacím procesem organizace, směřujícím ke koupi produktu. Chování 

podniku vždy odpovídá určité nákupní situaci. Ty se obvykle rozlišují na následující nákupní 

situace: 

 první nákup, 

 přímý opakovaný nákup, 

 modifikovaný nákup, 

 komplexní dodávky. (Vochozka, 2012, s. 394) 

 

První nákup je pro organizaci vždy nejsložitější. Proto musí podnik aplikovat všechny běžné 

fáze nákupního procesu, v co možná nejširším měřítku. Nákupní proces organizace je 

graficky vyjádřen, viz Obr. 2.6. Přímý opakovaný nákup většinou obsahuje dvě poslední 
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fáze nákupního procesu, tedy stanovení smluvních podmínek a kontrolu kvality dodávek. 

Ostatní informace jsou známy z dřívější spolupráce firem. Modifikovaný nákup se jen mírně 

odchyluje od prvního nákupu, avšak může se lišit kterýmkoliv znakem. Vznik potřeby ovšem 

vždy zůstává. Nejčastěji dochází ke změně definovaného produktu a jeho požadovaných 

vlastností, nebo může dojít rovnou ke změně dodavatele. Tato skutečnost představuje 

zvýšenou pravděpodobnost, že se v nákupním procesu objeví chyba. Dílčí etapy nákupního 

procesu musí plynule navazovat na plánovanou modifikaci, kterou jsou oprávněni provádět 

zejména znalí pracovníci. Komplexní dodávky jsou zajišťovány externě, prostřednictvím 

zprostředkovatele nebo poradenské firmy. Tato forma nákupu je typická pro vedlejší činnosti 

podniku, a tak je výhodné je outsourcovat. Organizace nejprve definuje vzniklou potřebu a 

vymezí produkt, který by měl tuto potřebu uspokojit. Partner poté provede analýzu trhu a 

zajistí výběrové řízení. Následně si už organizace sama zajišťuje převzetí a kontrolu dodávek. 

 

Obr. 2.6 Nákupní proces organizace 

 

 

 

 

 

Zdroj (Vochozka, 2012, s. 395) 

 

a) Fáze – vznik potřeby řešení problému 

V tomto okamžiku začíná podnik rozpoznávat své potřeby. Organizace registruje své 

nedostatky či problémy, které má v plánu začít řešit.  

 

b) Fáze – specifikace problému 

Jestliže je pro podnik nezbytné tyto nedostatky či problémy řešit, je nutné, aby byly blíže 

specifikovány. To znamená souhrnně definovat vazby na veškeré související činnosti, 

např. ekonomické, obchodní, výrobní, zásobovací aj. Pokud všechny související útvary 
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projeví svůj názor k zamýšlenému řešení problémů, je možno přejít do další fáze nákupního 

procesu. 

 

c) Fáze – definování produktu 

Odpovědní pracovníci vymezují na základě nabídky trhu služby či výrobky, které by byly 

schopny uspokojit potřeby firmy. Nejedná se o pouhé vymezení užitných vlastností, ale i o 

definici znaků reprezentující vzhled, obal produktu či atributy charakterizující službu. 

 

d) Fáze – vyhledávání možných dodavatelů 

V této fázi již organizace ví, které produkty mohou uspokojit jejich potřeby. Přichází tedy 

moment, kdy vyhledávají na trhu podniky, které tyto produkty či služby nabízejí v rámci 

svého portfolia. 

 

e) Fáze – nabídkové řízení 

Následně dochází k nabídkovému řízení, které je realizováno ze stran oslovených firem. 

Pokud se rozhodnou podat nabídku, tak se prioritně zaměřují na to, aby vyhověli požadavkům 

firmy, a stanovují podmínky, za kterých budou výrobky či služby dodány.  

 

f) Fáze – výběr dodavatele 

Podnik shromáždí veškeré přijaté nabídky a následně musí vybrat tu, která bude pro danou 

firmu nejvýhodnější. Nejprve vyřadí nabídky, které jsou z věcného, popřípadě formálního 

hlediska nepřijatelné. V následujících etapách výběru se odborní manažeři soustředí na 

sledování ceny, dodací lhůty, servisní služby, záruční podmínky atd. 

 

g) Fáze – stanovení smluvních podmínek 

Pokud v šesté fázi dojde k výběru nejvhodnější nabídky, tak plynule dochází k přechodu do 

další fáze. Zde dochází ke vzniku dodavatelsko-odběratelského vztahu, který je založen na 

vypracované smlouvě. Ve smlouvě jsou definovány veškeré podmínky obchodního vztahu, 

popřípadě i sjednání dlouhodobé spolupráce. 
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h) Fáze – kontrola kvality dodávek 

V poslední fázi nákupního procesu dochází k samotnému provedení služby, či dodání 

výrobků. Hlavní funkcí této fáze je kontrola kvality a následné převzetí, popřípadě odmítnutí.  

(Vochozka, 2012) 

 

2.4.1 Obecné faktory ovlivňující nákup 

Nákupní činnosti by měly být sladěny se všemi ostatními podnikovými aktivitami, jelikož 

rozhodnutí o nákupu se následně promítají v jejich efektivitě. Faktory, které mohou ovlivnit 

nákupní rozhodování, jsou definovány, viz Obr. 2.7. 

 

Obr 2.7 Faktory ovlivňující nákupní rozhodování 

 

 

 

 

 

 

Zdroj (Zamazalová, 2010, s. 366) 

 

Jakost: vyjadřuje požadavek na jakost materiálu, komponent či výrobků, podle plánovaného 

účelu. Záměrem je nakoupit materiál při požadované jakosti za co nejnižší možnou cenu. Pro 

tento případ je příhodné využít hodnotovou analýzu. Jedná se o analýzu, na jejichž výsledcích 

se stanoví, jestli při záměně nebo zpracovávání dochází k přínosu stejné hodnoty nebo přínosu 

vyšší hodnoty, a to při vynaložení stejných nákladů. Provedená hodnotová analýza napomáhá 

při výběru komponent, popřípadě jejich záměně, transformaci designu či změně materiálu. 

 

Podmínky dodávky: jsou součástí kupní smlouvy a jsou detailně definovány v platebních a 

dodacích podmínkách obchodu. 
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Množství: další důležitou otázkou nákupu je, jaké množství budeme nakupovat. Při nákupu 

malého množství hrozí, že nebudeme mít dostateční zásoby k pokrytí celkové poptávky, 

popřípadě budeme muset nakupovat častěji, což se odrazí ve vyšších jednotkových nákladech. 

Na druhou stranu, pokud nakoupíme větší množství, může dojít např. ke zkažení, vysušení, 

znehodnocení a s rostoucí délkou skladování rostou skladovací náklady. 

 

Cena: nejnižší cena neznamená vždy nejvýhodnější nákup. I když se podniky snaží 

nakupovat zboží za co nejnižší možnou cenu, nemusí zároveň dosahovat požadované kvality a 

dalších služeb. Lze tedy říci, že se podniky snaží zajišťovat co nejvyšší hodnotu výrobků, za 

co nejnižší dostupnou cenu.  

 

Čas: u nákupu je podstatná doba nákupu služeb a materiálu. Neboť je nutné, aby byl materiál 

k dispozici v momentu, kdy je nezbytný pro výrobu nebo při dokončení produktu. Zásoby 

jsou dodávány na sklad na základě předpokládané poptávky a dle individuálních objednávek 

zákazníků. 

 

Dodavatel: dobrý výběr dodavatele je jeden z hlavních předpokladů dobrého nákupu. Proto je 

výhodné dodavatele pečlivě vybírat neboť i tu nejlepší strategii může zhatit nesprávný výběr 

dodavatelů. (Tomek, 1999) 

 

2.5 Organizace nákupu 

Při hledání optimální organizace nákupu je důležité, aby podnikový nákup splňoval své 

funkce, a to především v souladu se stanovenou strategií a cíli podniku. Každá organizace má 

nespočet možností jak svůj podnikový nákup organizovat. Ovšem je nezbytné, aby se 

vyvarovala těchto případů: 

- pouhé převzetí vzoru od jiné organizace, bez vlastního zapojení a adaptace k 

podmínkám svého podniku, 

- vytvoření svého modelu organizace nákupu, bez uplatnění zkušeností ostatních firem.  
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V tomto případě je vhodná cesta kompromisu, kdy jsou využity některé osvědčené principy a 

zkušenosti, ovšem berou se na vědomí i individuální specifika dané společnosti.  

(Lukoszová, 2004) 

 

2.5.1 Stanovení míry centralizace a decentralizace nákupu 

Uspořádání organizační struktury nákupního úseku je ve většině případů odvozeno z 

převládající kultury v dané společnosti. Může se jednat o delegování či direktivní řízení. 

(Červený, 2013) 

 

Centralizovaný nákup 

Centralizace nákupu se nejčastěji vyskytuje tam, kde je uplatňována standardizace a zaměření 

se na velikosti zakázek. Vzniká jeden nákupní útvar pro celý podnik, který zastává veškeré 

nákupní činnosti. Útvar nákupu může být součástí ekonomického či obchodního úseku, avšak 

v některých případech vzniká vlastní nákupní divize. 

 

Decentralizovaný nákup 

V posledních letech roste mezi podniky oblíbenost decentralizovaného nákupu, který se 

zaměřuje zejména na technické řešení a specializaci.  Znamená to, že každý útvar si dle své 

potřeby zajišťuje veškeré nákupy individuálně.  

 

Kombinovaná forma nákupu 

Kombinovaný nákup zahrnuje znaky jak centralizovaného nákupu, tak i decentralizované 

formy nákupu. V tomto případě je centralizace vhodná při: volbě dodavatelů, nákupů 

strategických surovin a vytváření metodiky pro řízení zásob. Naopak při kombinovaném 

nákupu je vhodné využít decentralizaci u nákupu standardních materiálových zásob.  

(Macurová, 2010) 
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Tab. 2.3 Výhody a nevýhody centralizovaného a decentralizovaného nákupu 

  Výhody Nevýhody 

Centralizovaný 

nákup 

Lepší specializace a možnost 

zaměstnat nejlepší odborníky 

Povrchní znalosti vlastní 

výroby 

Jednotné směrnice a standardy 
Obecné požadavky, 

nedostatek detailů 

Snadnější přístup ke zdrojům 

(finančním, personálním) pro 

dlouhodobý rozvoj a vývoj 

Pomalost v rozhodování 

Konsolidace objemů a 

vyjednávací síla 

Nepřizpůsobivost 

specifickým požadavkům 

Blíže vrcholovému vedení Daleko od vlastních uživatelů 

Možnosti úspor nákladů na 

jednotku nákupu 

Neznalost ostatních skrytých 

nákladů a rizik 

Využití globálních příležitostí 
Neosobní kontakt 

s dodavateli 

Decentralizovaný 

nákup 

Lepší komunikace s uživateli 
Mohou být pod vlivem 

ostatních funkcí 

Rychlost řešení problémů 
Neznalost dlouhodobé 

strategie firmy 

Individualizace potřeb Malé objemy 

Vysoká technická znalost Slabší vyjednávací síla 

Znalost místních dodavatelů 
Nevyužívání globálních 

příležitostí 

Zdroj (Červený, 2013, s. 33) 

 

2.5.2 Klasifikace nákupčích dle jejich specializace 

V závislosti na velikosti podniku a množství nakupovaného materiálu, surovin a polotovarů 

mají jednotlivé společnosti individuální množství zaměstnanců, kteří obstarávají nákup. Tito 

zaměstnanci jsou označováni jako „nákupčí“ a je možné je podle jejich zaměření dělit do 

několika skupin. Konkrétně lze nákupčí dělit: 

- podle druhů surovin a materiálů, 

- podle dodavatelů, 

- podle typů výrobků (zakázek), 

- podle umístěných výrobních jednotek. (Macurová, 2010, s. 79) 
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2.6 Komunikační a informační zabezpečení podniku 

Rozmachem informačních a komunikačních technologií (ICT) došlo v posledních letech 

k podstatnému zefektivnění běžných podnikových procesů jako je logistika, personalistika, 

výroba, prodej, komunikace se zákazníkem aj. Díky tomu došlo ke vzniku naprosto nového 

podnikatelského prostředí, které je nazýváno jako e-business. Spojením celospolečenského 

vývoje s rozvojem ICT dochází k odstraňování legislativních, společenských, obchodních 

překážek a podniky se tak snaží uskutečňovat podnikání s globálním rozsahem. Zásadní 

podporou elektronických činností podniku jsou e-commerce systémy. Ty vytváří rozsáhlejší 

firemní informační systémy, které jsou obohaceny o komunikaci a realizaci podnikatelských 

aktivit, zaměřujících se na obvyklé spotřebitele a partnerské subjekty. Společnosti se neustále 

snaží zavádět nové a dokonalejší informační systémy, které by mohly rychleji zpracovávat 

větší množství dat v kratších časových intervalech, být nápomocné při rozhodování, 

monitorovat a řídit výrobu či chování zákazníků a předpovídat trendy v jejich chování. 

(Suchánek, 2012) 

Informační a komunikační systémy zabezpečují interní služby, které jsou nezbytné pro 

pracovníky v jejich zaměstnání. Externí služby představují služby, které jsou realizovány 

mimo hranice společnosti, např. styk se zákazníky, dodavateli či služby zajišťující práci 

z domova.  

 

V dnešní době nejsou informační a komunikační techniky vnímány jako výhoda, ale 

v podnikání zejména jako nutnost. Tyto techniky jsou užitečné především v těchto oblastech: 

 umožňují firmě navázat kontakt se zákazníkem a komunikovat s ním; 

 dovolují firmě navázat kontakt a komunikovat s dodavateli, bankami, pojišťovnami; 

 zrychlují a zlevňují různé práce ve firmě, usnadňující přenos a vyhledávání informací, 

jejich uchování, popřípadě i archivaci; 

 usnadňují vnitrofiremní komunikaci a sdílení informací; 

 nabízejí možnost prezentace firmy relevantnímu okolí; 

 poskytují možnost pružného monitorování informací, jejich uchování a vyhledávání v 

případě potřeby. (Veber, 2012, s. 222) 
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ICT je možno rozdělit do následujících skupin na technologie: 

 koordinační: napomáhají integraci a koordinaci, 

 procesní: využívané při transformaci vstupů na výstupy, 

 znalostního managementu: podporující řešení problému, organizační učení se, 

vztahy, partnerství. (Klapalová, 2011, s. 86) 

 

Složky informačního a komunikačního systému 

Mezi základní komponenty informačního a komunikačního systému patří: 

Hardware – zahrnuje technické nástroje, jako jsou počítače, komunikační vybavení a další 

zařízení, které je možno v případě potřeby propojit sítí. 

Software – představuje programové nástroje, které zajišťují řízení počítačů a spojení 

s reálným světem. Podstatné jsou aplikační programy, které zvládají řešit mnoho provozních 

úloh a zefektivnit práci s daty. 

Peopleware – zastupuje v informačních a komunikačních systémech lidskou složku. Ta je 

tvořena uživateli a správci těchto systémů. 

Orgware – je tvořen komplexem ustanovení a norem, vymezující provoz a užívání 

komunikačního a informačního systému. (Veber, 2012) 
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2.7 Elektronické podnikání 

Gála (2006, s. 127) definuje elektronické podnikání takto „Elektronické podnikání dnes 

představuje celou škálu produktů, aplikací a služeb, jejichž společným jmenovatelem je využití 

elektronických a komunikačních kanálů, a zejména infrastruktury internetu, pro realizaci 

obchodních procedur a operací.“ 

 

Součástí elektronického podnikání může být značné množství subjektů, zde jsou ovšem 

vymezeny jen ty tři nejdůležitější: 

 Podniky, firmy („B“ – Business), 

 Koncový zákazník, spotřebitel („C“ – Consumer), 

 Státní správa, státní orgány a instituce („G“ – Government) 

 

Pro rychlejší a snadné vymezení vzájemných vztahů mezi těmito subjekty se využívají 

zkratky a spojení v podobě např. B2C, což vyjadřuje vztah „Business-to-Consumer“, tedy 

vztah podniku a koncového zákazníka. Komplexní přehled vzájemných vztahů těchto 

hlavních subjektů je znázorněn, viz Tab. 2.4. 

 

Tab. 2.4 Přehled vztahů mezi podniky, zákazníkem a státní správou 

Zdroj (Gála, 2006, s. 130) 

 Podnik 

(B – Business) 

Zákazník 

(C – Consumer) 

Správa 

(G – Government) 

Podnik 

(B – Business) 

B2B 

Systémy pro obchodní 

transakce mezi podniky 

B2C 

Internetové obchody určené 

koncovým spotřebitelům 

B2G 

Nabídka služeb a zboží, 

komunikace se státní správou 

Zákazník 

(C – Consumer) 

C2B 

Prodej spotřebitelů firmám, 

sledování nabídek 

C2C 

Aukční systémy pro prodej 

použitého zboží 

C2G 

Podávání daňových přiznání, 

volby, sčítání lidu 

Správa 

(G – Government) 

G2B 

Zadávání veřejných zakázek 

a grantových projektů 

G2C 

Poskytování informací 

o veřejné správě 

G2G 

Spolupráce státních orgánů, 

mezinárodní koordinace 
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Nabídky Aukční mechanismus 

alokace 

platba 

2.7.1 Význam a základní pojmy elektronických aukcí 

Jak tvrdí Kaplan (2007, s. 14) „E-aukcí rozumíme on-line výběr dodavatele ve sdíleném 

webovém prostředí, kde na zveřejňovanou nejlepší nabídku některého z dodavatelů mohou 

ostatní zúčastnění dodavatelé výběru reagovat zlepšováním svých nabídek.“ 

 

Kupující – je označován za jedince, v jehož zájmu je koupě určitého objektu. 

Prodávající – je subjekt, který vlastní objekt určený k prodeji. 

Objekt – může být služba, výrobek nebo i práva, která jsou předmětem nákupu a prodeje. 

(Pour, 2012) 

 

Elektronické zadávání zakázek je důležitějším nástrojem ke snižování nákladů pro organizace, 

kdy většina organizací má své specifické oblasti, které jsou vhodné právě pro jejich použití. 

(Buchanan, 2008) 

Aukční mechanismus je proces, který přetváří nabídky na alokaci, tedy přiřazuje vítězi 

dražený objekt a dochází k určení způsobu platby, se kterou by obě strany souhlasily. Aukční 

mechanismus je zachycen, viz Obr. 2.8. 

 

Obr. 2.8 Aukční mechanismus 

 

 

 

 

 

Zdroj (Fiala, 2012, s. 14) 

 

Aukce jsou v poslední době čím dál tím více upřednostňovány před jinými způsoby nákupu či 

výběru dodavatelů. A to především z důvodu snadné realizace, spravedlnosti, otevřenosti a 

dosažení ekonomicky příznivých výsledků. Dalším významným důvodem je fakt, že 

prostřednictvím internetu lze implementovat i velmi složité aukce. (Fiala, 2012) 
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2.7.2 Průběh e-aukce 

Proces elektronických aukcí se nejčastěji skládá z šesti fází. Šest fází může budit dojem, že e-

aukce tak musejí trvat týdny, což ale není pravda. Někdy stačí jen pár dnů. 

První fází je Čas přípravy, která zahrnuje definování základních bodů e-akce. Nezbytné je 

tedy vymezit zadání e-aukce, shrnout poptávané výrobky, stanovit jejich množství a 

požadovanou kvalitu, formulovat podmínky pro dodání, fakturaci a vymezit požadované 

certifikace. V rámci přípravné fáze se volí dodavatelé, kteří budou osloveni, stanoví se časová 

osa e-aukce a způsob hodnocení. Další fází je Čas pozvánek, kdy jsou dodavatelé 

elektronicky vyznáni k účasti do výběrového řízení e-aukce. Krom samotné pozvánky jsou  

e-mailem zaslány i další potřebné informace a dokumenty. Třetí fází je Čas předkládání 

nabídek. Pokud dodavateli vyhovují podmínky a pravidla e-akce, stačí v e-mailu kliknout na 

políčko „akceptuji“ a může vstoupit do virtuálního prostoru aukční síně. Zde musí následně 

uložit svou nabídku. V tomto bodu dochází k přechodu do čtvrté fáze, takzvaný Čas kontroly 

nabídek a kvalifikačních podmínek. Bývá občas nazýváno jako mezikolo, kde je nutné 

přezkoumání shody mezi poptávkou a nabídkou a dále pak ověření požadované kvalifikace 

soutěžících. Po kontrole a nutných opravách je vyhodnoceným dodavatelům ohlášená doba a 

den zahájení samotné e-aukce. Čas soutěžení (E-AUKCE) znamená, že v předem stanovený 

čas dojde ke spuštění e-aukčního systému. Následně se všem účastníkům znázorní vedle své 

nabídky i ta nejlepší ze všech. Na základě přístupných informací a podle svých možností 

mohou po dobu soutěžení upravovat své nabídky. Poslední fází je Čas vyhodnocení, určení 

vítěze, protokoly. Ihned po skončení e-aukce si mohou soutěžící vytisknout protokoly, kde 

jsou zaznamenány změny v jejich nabídkách v průběhu celé soutěže a komunikace 

s vyhlašovatelem. Vyhlašovateli jsou přístupné veškeré protokoly a hodnocení, na základě 

kterých bude vítěz vybrán. Všem zúčastněným poděkuje za účast a zveřejní, kolik času bude 

potřeba k posouzení výsledků a určení vítěze e-aukce. (Kaplan, 2007) 
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2.7.3 Kdy se e-aukce vyplatí a kdy je lepší se e-aukcím vyhnout 

V případě nejistoty existuje mnoho faktorů, které ovlivňují chování manažerů. Rozhodování 

jestli se firmě opravdu vyplatí pořádat e-aukce nebo by mohla firma spíše ztratit, může být 

občas složité. Proto jsou zde vymezena obecná pravidla. 

 

E-aukce se především vyplatí: 

 pokud se domníváme, že úspory z e-aukce budou větší, než náklady na ni samotnou; 

 jestliže je lákavé množství poptávaného nákupu; 

 když budujeme dlouhodobé dodavatelsko-odběratelské vztahy; 

 pokud existuje možnost sdružených nákupů; 

 v případě silného postavení naší firmy na trhu; 

 jestliže je firma schopna získat dostatečné množství působivých nabídek; 

 v případě úspory času. 

 

Kdy se e-aukcím raději vyhnout: 

 jestliže se potenciální nákup nehodí k nákupní formě e-aukce; 

 v případě nízkých nabídek a převisu poptávky; 

 pokud je negativně motivovaný nákupní tým. (Kaplan, 2007) 
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3 Charakteristika společnosti DEZA, a.s.  

3.1 Historický vývoj 

 1892 – Vznik ostravského závodu Julia Rütgerse ke zpracování dehtu. 

 1905 – Zahájení provozu komplexního zpracování dehtu a benzolu z koksoven na 

Ostravsko - Karvinsku. 

 1921 –  Přeměna Ostravského závodu na Komanditní společnost Julius Rütgers. 

 1950 – Změna jména společnosti na Urxovy závody. 

 1960 – Zahájení výstavby nového závodu ve Valašském Meziříčí. 

 1967 – Přemístění sídla do Valašského Meziříčí. 

 1990 – Vznik samostatné společnosti DEZA, a.s. 

 1994 – Přesun výroby sazí do společného podniku CS CABOT, spol. s.r.o. 

 1996 – Trvale uzavřen ostravský závod. 

 1999 – Začlenění společnosti DEZA, a.s. do skupiny Agrofert. 

 2005 – Agrofert Holding, a.s. se stal jediným akcionářem společnosti DEZA, a.s. 

(Interní zdroj) 

 

 

Obr. 3.1 Pohled na vstupní část areálu 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zdroj (DEZA, a.s. [online]. [cit. 2014-21-01]. Dostupné z: http://www.deza.cz/) 
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3.2 Základní informace o společnosti 

 

Název společnosti:  DEZA, a.s. 

IČ: 00011835 

Sídlo:  Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

Datum vzniku: 29. 12. 1990 (s historickým vývojem od roku 1892) 

Předmět podnikání: Zpracování černouhelného dehtu, surového benzolu a dalších produktů 

z koksování uhlí 

Právní forma: Akciová společnost 

 

Společnost se vyznačuje funkční organizační strukturou. Ta se řadí mezi ty nejzákladnější 

formy, které sdružují jak pracovníky s obdobnou náplní práce, tak i aktivity a činnosti 

stejného charakteru do jednotlivých skupin. Společnost je řízena generálním ředitelem a dále 

se větví do jednotlivých úseků podniku. Každý takový úsek je řízen funkčně specializovaným 

ředitelem, který zodpovídá za jeho vedení, plnění cílů a výsledky. Schéma organizační 

struktury lze zhlédnout v příloze č. 1. 

Akciová společnost DEZA je známá svou výrobou aromatických uhlovodíků a dalších 

chemických látek téměř 122 let. Mimo jiné produkuje i elektrickou energii a teplo, které 

částečně dodává do Valašského Meziříčí a některých průmyslových podniků v okolí. Díky 

svému rozsáhlému výrobnímu programu se dnes řadí mezi důležité podniky koncernu 

Agrofert a na Valašsku je významným zaměstnavatelem. Jak bylo již zmíněno, sídlo 

společnosti se nachází ve Valašském Meziříčí, avšak existuje i pobočný závod Organik 

v Otrokovicích, který svou výrobou navazuje právě na výrobní program ve Valašském 

Meziříčí. 

Díky zpracování vysokoteplotního černouhelného dehtu a surového benzolu je společnost 

schopna vyrábět celou řadu výchozích aromatických sloučenin, které jsou určeny pro 

následné chemické zpracování. Izolované látky jako anthracen či naftalen se dále chemicky 

upravují, a tak vzniká široká škála výrobků. Veškerá výroba a distribuce je v souladu 

s požadavky legislativy REACH. 
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Společnost obdržela svůj první certifikát jakosti ISO 9001 (viz příloha č. 2) v roce 1996, který 

je od té doby ve spolupráci s Lloyd’s Register Quality Assurance rozšiřován. Akciová 

společnost DEZA vlastní také provozní laboratoře, kde je neustále sledována kvalita 

produkovaných výrobků. 

V rámci společnosti byl zformován hasičský záchranný sbor podniku DEZA, a.s. Valašské 

Meziříčí. Ten prioritně zajišťuje oblast požární ochrany podniku a zároveň v mimořádných 

situacích i oblast ochrany obyvatelstva (např. pomoc městu Valašské Meziříčí a okolí při 

povodních v roce 2010). Taktéž je nápomocen při navrhování opatření, které by pomohly 

snížit potencionální požární rizika, a v poslední řadě obstarává v rámci společnosti 

bezpečnostní školení požární ochrany. 

 

Environmentální politika 

Ochrana životního prostředí, minimalizace znečišťování a zajištění 

bezpečných pracovních podmínek patří k nejvyšším prioritám společnosti 

DEZA, a.s. Vedení společnosti se v rámci strategie ochrany životního prostředí zavazuje k: 

 zajištění souladu s právními a dalšími požadavky, 

 nepřetržitému zdokonalování environmentální politiky, 

 redukci dopadů činností společnosti, 

 celopodnikovému růstu informovanosti o dopadech na životní prostředí a ochraně 

pracovního prostředí, 

 zpřístupnění všech informací zainteresovaným stranám. 

 

Akciová společnost DEZA si uvědomuje možné negativní vlivy chemické výroby na životní 

prostředí Valašského Meziříčí a jeho okolí. Z tohoto důvodu téměř každý rok investuje do 

ekologie značné finanční částky, od roku 1993 investovala více než 2,6 mld. Kč. Realizací 

těchto investic společnost směřuje k minimalizaci emisí škodlivin, které vznikají jak při 

výrobě, tak i při skladování výrobků a surovin. Roční výše investovaných částek do ekologie 

mají růstový charakter, tedy až na rok 2011, kdy v důsledku hospodářské krize došlo k jejich 

poklesu. Přehled investovaných částek do ekologie jsou za rok 2008 - 2012 graficky 

znázorněny, viz Graf 3.1. (DEZA, a.s. [online]. [cit. 2014-21-01]. Dostupné z: 

http://www.deza.cz/) 



35 

 

0 

2 000 

4 000 

6 000 

8 000 

10 000 

2008 2009 2010 2011 2012 

8 190 

5 159 

7 579 

8 889 
9 504 

5 497 

3 554 

4 607 
5 441 5 702 

Vývoj prodeje a exportu 

Prodej 

Export 

60 
70 

187 

37 

156 

0 

40 

80 

120 

160 

200 

2008 2009 2010 2011 2012 

Vývoj ekologických investic 

Ekologické 

investice 

Graf 3.1 Přehled ekologických investic za rok 2008 – 2012 (v mil. Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj (DEZA, a.s. [online]. [cit. 2014-21-01]. Dostupné z: http://www.deza.cz/) 

 

 

Prodej a export 

Společnost DEZA, a.s. se v posledních letech řadí do kategorie velkých exportérů České 

republiky. To dokazuje i fakt, že na konci roku 2013 se společnost zúčastnila soutěže 

Exportér roku a ve všech čtyřech nominovaných kategoriích se mezi podniky ČR umístila na 

předních příčkách. V kategorii Exportér roku Zlínského kraje se umístila dokonce na prvním 

místě. Z celkové roční výroby je exportováno právě 60 % produkce a zbylých 40 % výroby 

zásobuje Českou republiku. Konkrétně pro rok 2012 se vyšplhaly tržby z prodeje výrobků 

a služeb na 9 504 mil. Kč, z toho export činil 5 702 mil. Kč.  

 

Graf 3.2 Vývoj prodeje a exportu výrobků za rok 2008 – 2012 (v mil. Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování (interní informace podniku) 
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Jelikož DEZA, a.s. prodává své produkty po celém světě, je aktivně využíván vlastní 

překladištní terminál v Polsku (přístav Swinoujscie). Distribuce veškerých výrobků je 

realizována dle dohody o mezinárodní silniční přepravě a taktéž řádem pro mezinárodní 

železniční přepravu nebezpečných látek ADR/RID. Z celkového vyváženého množství 

výrobků 75 % exportovaných produktů míří především do zemí Evropské unie a zbývajících 

25 % do Severní, Jižní Ameriky a do asijských zemí.  

 

Graf 3.3 Podíl jednotlivých odběratelů na exportovaném zboží za rok 2012 (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování (interní informace podniku) 

 

 

V areálu podniku je taktéž zřízeno Prodejní centrum, které je zároveň odborem provozního 

zásobování. Zde mohou FO, firmy, maloodběratelé či živnostníci nakoupit hutní, izolační, 

režijní a elektromateriál, také oleje, maziva, barvy, laky a technické plyny. Jedná se o 

materiál, který akciová společnost DEZA nakupuje pro vlastní spotřebu, zajištění provozu a 

veškerý tento materiál je možné v Prodejním centru koupit. Z hlediska prodeje do regionu je 

nejvýznamnějším obchodním partnerem firma FERONA (se sídlem v Ostravě), která dodává 

do společnosti hutní materiál. Díky dlouhodobým vztahům s dodavatelem FERONA a.s. 

poskytuje společnosti 38 % slevu, tudíž může DEZA, a.s. nabídnout odběratelům nižší cenu a 

je tak značným konkurentem v regionu. (Interní zdroj) 

  



37 

 

4 Analýza nákupu a elektronických aukcí dané společnosti 

K zajištění chodu společnosti jsou nutné zejména dvě základní suroviny, což je surový benzol 

a černouhelný dehet. Suroviny nejsou nakupovány jako ostatní zboží a materiál nákupčími 

provozního zásobování. Zabezpečení surovin pro výrobu spadá do činností odbytového úseku, 

který si samostatně zajišťuje jeho nákup. Jedná se o velmi specifické zboží a je nakupováno 

v koksovnách především z Ruska, Maďarska, Polska a Ukrajiny. Jelikož zastupují skupinu 

speciálních surovin, které jsou nabízeny jen velmi málo dodavateli, nejsou vždy 

a bezproblémově dostupné na trhu. Proto, aby byla zajištěna plynulá výroba, jsou suroviny 

mimořádně nakupovány i za vyšší, než je běžná cena. Nastávají i situace, kdy je na trhu 

nedostatek surovin a výrobní kapacita není plně využita. 

Ve společnosti je nákup většiny zboží a materiálu realizován především v oddělení 

provozního zásobování, kde jsou nakupovány jak náhradní díly, tak i veškerý provozní a 

režijní materiál. 

Právě v oddělení provozního zásobování bude provedena analýza nákupu, zejména se 

zaměřením na nákup realizovaný prostřednictvím elektronických aukcí. A to z toho důvodu, 

že jsou podstatné jak pro chod, tak i zajištění výroby společnosti. 

 

 

4.1 Oddělení provozního zásobování 

Jak již bylo řečeno, útvar provozního zásobování zajišťuje téměř veškeré podnikové nákupy. 

Je zařazen do výrobního úseku, a to zejména z důvodu plynulého toku materiálu mezi 

oddělením nákupu, sklady a výrobou. Ve velmi blízkém spojení pracuje provozní zásobování 

zejména s úsekem ekonomiky a financí, který řídí finanční toky vznikající při nákupu. Těsná 

vazba je taktéž mezi provozním zásobování a oddělením výrobního úseku, odkud přichází 

požadavky na nákup, především náhradních dílů pro zajištění chodu provozu, ale i ostatního 

materiálu. Mimořádně mohou pověřené osoby pořizovat materiál, který není momentálně na 

skladě a nepřesahuje částku 1000 Kč. Oddělení provozního zásobování je zastoupeno celkově 

24 pracovníky, kdy v čele stojí vedoucí zásobování. Jeho podřízený je zástupce vedoucího, tj. 

ekonom. Pod toto vedení spadají referenti zásobování, veškeré sklady, pokladna, prodej a 

příjem zboží. 
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Obr. 4.1 Organizační struktura provozního zásobování 

 

 

 

 

Č. 10 – hutní materiál, armatury = strategické zásoby 

Č. 20 – strategické zásoby na provozech u mechaniků (ND – aparáty) 

Č. 30 – ústřední sklad – měření a regulace, režijní materiál,  

Č. 60 – sklad motorů 

Č. 70 – sklad maziv/olejů, motorové nafty, ředidel 

Č. 72 – sklad a výdejna technických plynů SIAD 

Č. 74 – sklad a výdejna tech. plynů LINDE + tekutý AIR PRODUCT 

Č. 75 – sklad (účetní sklad) repasovaného zboží 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Referenti zásobování, tj. nákupčí jsou přímo odpovědni za nákup a realizaci celého nákupního 

procesu. Nákupy v provozním zásobování zajišťuje šest nákupčích, kdy je každý zaměřen na 

svůj okruh nakupovaného zboží a společně zásobují osm skladů. Vnitřní dělba práce u 

referentů zásobování vychází z příbuznosti nakupovaných položek a z příbuznosti nabízeného 

portfolia dodavatelů.  

 

4.2 Členění podnikových nákupů 

Nákupčí provozního zásobování specifikují dvě formy nákupu. 

1. Normativní nákup: provádí nákupčí automaticky, bez podání požadavku a dle 

vlastních zkušeností pravidelně doplňují jednotlivé zboží na sklad.  

2. Nákup na písemný požadavek: se uskutečňuje na základě schváleného požadavku. 

Pokud vznikne potřeba nákupu, je nutné vyplnit požadavek na nákup. Ten je volně 

dostupný na vnitropodnikové síti a je nutné, aby obsahoval informace o tom, kdo žádá 

o nákup, aby v něm byly přesně definovány jednotlivé položky a stanovené jejich 

množství. Následně je požadavek elektronicky zaslán přímému nadřízenému. Ten 

rozhodne, jestli nákup povolí nebo zamítne. Požadavky nejčastěji vyřizují mechanici 

nebo přímo vedoucí provozu a mistři, kteří si tento požadavek mohou zároveň 

Vedoucí zásobování 

Zástupce vedoucího - ekonom 

Referenti zásobování Pokladna Sklady Prodej Příjem zboží 
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podepsat na základě podpisového práva. Jakmile je požadavek na nákup schválen, 

elektronicky se přeposílá nákupčímu, který vyřizuje a odpovídá za samotný nákup. 

Nákupy na písemný požadavek se realizují pro neskladové položky. Jakmile je přijato 

zboží na sklad, je dotyčná osoba, která žádala o nákup vyrozuměna a kdykoliv si může 

zboží ze skladu vyzvednout.  

 

Dle aktuální situace se nákupčí rozhodují, jaký druh nákupu bude pro koupi jednotlivých 

položek nejvhodnější. Jednotlivé druhy nákupů, které provozní zásobování využívá, jsou: 

- klasická forma nákupu 

- elektronické aukce na úrovni společnosti DEZA, a.s. 

- elektronické výběrové řízení 

- e-aukce realizované v rámci společnosti AGROFERT, a.s. 

Níže jsou jednotlivé druhy nákupů detailně analyzovány a jejich průběh je zachycen na 

praktických příkladech. 

 

4.3 Klasická forma nákupu 

V úseku provozního zásobování je právě klasická forma nákupu nejčastější způsob opatřování 

materiálu. Pokud je předpokládaná hodnota nákupu nižší jak 100 000 Kč je nákupčí povinen 

provést písemné výběrové řízení dodavatelů. Pokud zboží nabízí jediný dodavatel na trhu 

(tuzemském i zahraničním), musí objednávku nad 100 000 Kč svým podpisem schválit 

výrobní ředitel. 

 

4.3.1 Fáze klasické formy nákupu 

1. FÁZE – vznik potřeby a definování produktu 

Potřeba nákupu vzniká ve chvíli, kdy zaměstnanec společnosti podá písemný požadavek na 

nákup, nebo nákupčí realizují normativní nákup. V případě podání písemného požadavku na 

nákup je to právě zaměstnanec, který blíže specifikuje požadované zboží. Pokud referent 

zásobování provádí normativní nákup, tj. doplňuje zboží na sklad, není nutná specifikace, 

neboť sám ze zkušeností ví, jaké zboží zakoupit. 
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2. FÁZE – vyhledávání dodavatelů 

Jakmile je nákupčí seznámen s přesným popisem požadovaného zboží, přechází do fáze 

vyhledávání dodavatelů. Při písemném výběrovém řízení běžného nákupu je referent 

zásobování povinen oslovit minimálně tři dodavatele, ze kterých bude následně vybírat toho 

nejvhodnějšího. Nákupčí mají ve společnosti dlouholeté zkušenosti a u většiny nakupovaného 

zboží předem vědí, které dodavatele oslovit, se kterými mají dobré zkušenosti z minulosti a 

kterým bude lepší se raději vyhnout. Samozřejmě u zboží, které není běžně nakupováno, se 

vyhledávají noví dodavatelé. Společnost nemá k těmto účelům vytvořenou databázi, takže 

většinou vyhledávají nové dodavatele prostřednictvím internetových stránek. 

3. FÁZE – zasílání poptávek 

Jakmile nákupčí vybere nejméně tři dodavatele, kteří by byli vhodní k dodávce daného zboží, 

zasílá jim prostřednictvím e-mailu poptávku. Poptávka obsahuje jednotlivé požadované 

položky (detailně specifikované) a jejich poptávané množství. Dále je v poptávce uveden 

termín, do kdy je vhodné nabídku zaslat, platební podmínky, dodací lhůta, popřípadě v jakém 

množství budou zasílány jednotlivé objednávky a doba, po kterou bude smluvená cena platit. 

4. FÁZE – výběr dodavatele 

Jestliže mají oslovení dodavatelé zájem dodávat zboží do společnosti DEZA, zpracují svou 

nabídku a zašlou zpět nákupčímu. Ten na základě všech přijatých nabídek rozhoduje, která 

bude pro konkrétní dodávku nejvhodnější. Nákupčí berou v potaz zejména cenu zboží, jestli je 

cena nabídky stanovena včetně dopravy, platební podmínky a dodací lhůtu. Po výběru 

dodavatele jsou po vzájemné domluvě stanoveny smluvní podmínky a na základě podepsané 

smlouvy dojde k uzavření obchodu. 

5. FÁZE – kontrola kvality dodávek 

Jelikož nákupčí provozního zásobování nakupují několik tisíc druhů položek, není v jejich 

kompetenci převzetí a kontrola dodávek. Nákupčí zajistí jejich objednávku, ovšem přejímku 

provádí pracovník příjmu zboží. Ten zajišťuje kontrolu jednotlivých položek a množství 

dodaného materiálu s položkami uvedenými na dodacím listu. Pokud je vše v pořádku, 

následně dojde k jeho potvrzení. Po převzetí dodávky na sklad skladníci umisťují dodané 

zboží a zároveň tak vizuálně kontrolují jejich kvalitu. Pokud je zjištěno, že byl dodaný 

poškozený, nekvalitní nebo prošlý materiál, je na to písemně nákupčí upozorněn a dochází k 

jeho reklamaci. 
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4.3.2 Nákup upínacích pásů 

Dne 10. 3. 2014 byl nákupčímu provozního zásobování předložen požadavek na nákup 

upínacích pásů. Tyto upínací pásy se v provozním úseku využívají především k zajištění 

stability přepravovaného materiálu v lodních kontejnerech. Na základě tohoto požadavku 

vypracoval 12. 3. 2014 referent zásobování poptávku, kde přesně specifikuje poptávané 

upínací pásy, konkrétně požaduje dvoudílné upínací pásy délky 10m po 500 ks a dvoudílné 

upínací pásy délky 6m po 2 000 ks. Vyžaduje, aby ceny těchto pásů byly pevné po dobu 

jednoho roku, aby bylo možné je stabilně objednávat po 100 ks, aby nabídka byla zaslána 

nejpozději do 17. 3. 2014 a další. Poptávku upínacích pásů lze shlédnout, viz příloha č. 3. 

Poptávka upínacích pásů byla 12. 3. 2014 zaslána čtyřem dodavatelům, kteří byli vybráni na 

základě pozitivně hodnocené spolupráce z minulosti. Po následném přijetí čtyř nabídek (viz 

příloha č. 4, 5, 6, 7) od dotazovaných dodavatelů byly jednotlivé nabídky hodnoceny. Jelikož 

všichni dodavatelé splňovali požadované obchodní a platební podmínky, vítězný dodavatel 

byl vybrán na základě nejnižší nabízené ceny.  

 

Tab. 4.1 Nabídky na dodávku upínacích pásů 

  
Celková cena upínacích 

pásů 2 000 ks (6m) 

Celková cena upínacích 

pásů 500 ks (10m) 

Celková cena 

nabídky 

TEDOX, s.r.o. 300 000 Kč 120 000 Kč 420 000 Kč 

M-NAVY, s.r.o. 298 000 Kč 126 000 Kč 424 000 Kč 

ROMAK Group, s.r.o. 240 000 Kč 99 000 Kč 339 000 Kč 

PRONOVO - MORAVA, s.r.o. 278 000 Kč 104 500 Kč 382 500 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování (protokol z e-aukce) 

 

Po vyčíslení celkových hodnot nabídek od jednotlivých dodavatelů byla zvolena za vítězného 

dodavatele společnost ROMAK Group, s.r.o., která podala nejnižší celkovou nabídku 

v hodnotě 339 000 Kč. Tento obchod nelze pokládat za zdařilý, jelikož hodnota nákupu 

značně přesahuje 100 000 Kč a v tomto případě by bylo z hlediska snižování pořizovacích 

nákladů ekonomicky výhodné vypsat elektronické výběrové řízení nebo elektronickou aukci. 

Po konzultaci s nákupčím provozního zásobování bylo zjištěno, že v elektronickém nákupním 

systému Softrade není vytvořena kategorie pro dodavatele, kteří by zajišťovali dodávky 

upínacích pásů, což je považováno za velký nedostatek. 
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4.4 E-aukce na úrovni společnosti DEZA, a.s. 

Nákupčí provozního zásobování jsou povinni při nákupu zboží, které přesahuje hodnotu 

100 000 Kč vyhlásit e- aukci nebo uspořádat elektronické výběrové řízení. Jedná se o vyšší 

částku, než za jakou běžně referenti zásobování nakupují a tak se tímto nařízením snaží 

společnost co možná nejvíce snižovat pořizovací náklady. Pokud nákupčí uzná za vhodné, 

může uskutečnit elektronický nákup i v případě nižší hodnoty nákupu. 

 

4.4.1 Typy scénářů 

Jednotlivé typy scénářů jsou voleny jak při přípravě elektronického výběrového řízení, tak 

i při přípravě e-aukcí. Elektronický nákupní systém Softrade, kde se výběrové řízení a e-aukce 

odehrávají, nabízí čtyři základní scénáře. Výběr scénáře se odvíjí od požadovaného způsobu 

hodnocení. 

Výběrové řízení podle nejlepší ceny: nabídky jsou hodnoceny pouze podle ceny nabídky. 

Pokud si společnost stanovuje další obchodní podmínky, musí je dodavatelé bezpodmínečně 

splňovat. 

Výběrové řízení se scóre funkcí: představuje nejsložitější scénář, který ovšem umožňuje 

nejpodrobnější způsob hodnocení nabídek. Používá se v situacích, pokud je nutné hodnotit 

jednotlivě ceny položek a jednotlivě obchodní podmínky. Pro každou položku a obchodní 

podmínky se jednotlivě stanoví koeficient. Koeficientem se dále přepočítají zadané hodnoty a 

určí se scóre. V konečném hodnocení se stává vítěznou nabídkou ta, která má nejnižším scóre. 

Výběrové řízení – kombinace nejlepších nabídek: hodnocení nabídek je založeno na 

stejném principu, jako u výběrového řízení dle nejlepší ceny. Jediný rozdíl je v tom, že 

vyhlašovatel předpokládá, že zvítězí více dodavatelů. Tento počet si určuje sám nákupčí. Při 

hodnocení dokáže systém sám propočítat nejlevnější variantu nákupu. 

Výběrové řízení podle nejlepší nabídky: lze použít pouze u elektronického výběrového 

řízení, nikoliv u e-aukce. Zadavatel výběrového řízení podle důležitosti procentuálně ohodnotí 

obchodní podmínky a cenu nabídky (celkově 100 %). Vyhodnocení nejlepší nabídky potom 

vychází z toho, která nabídka získala nejvíce procent. 
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4.4.2 Průběh elektronické aukce 

Přípravná fáze a rozeslání pozvánek 

Prvním krokem přípravy e-aukce je přesný popis poptávaného zboží, jeho množství a 

požadovaná kvalita. Hlavní pozornost je třeba věnovat specifikaci výrobků, ať už v podobě 

technického výkresu, např. u dřevěných palet nebo přesnému zadání kvality výrobků, např. u 

pracovního oděvu, kde je nutné zadat gramáž a složení materiálu.  

Dále následuje rozhodnutí, jaký scénář bude pro konkrétní nákup nejvhodnější. Volba scénáře 

je ovlivněna požadovaným počtem dodavatelů (jeden nebo více dodavatelů), kteří zajistí 

plnění dodávek.  

Po vymezení základních bodů aukce jsou vkládány do systému podmínky nákupu. Jako první 

je nutné zadat termín, do kdy mohou dodavatelé předkládat své nabídky. Poté je potřeba 

zveřejnit datum vyhodnocení nabídek. Podstatné je stanovit datum a čas, kdy bude aukce 

zahájena a také dobu, kdy bude ukončena. V rámci zadávání elektronických aukcí je nutné 

vymezit čas pro možnou reakci na nejlepší nabídku. To je doba, po kterou může dodavatel 

reagovat na konkurenční nejlepší nabídku i po vypršení času základního kola aukce. 

V tomto momentu se přechází k zadávání jednotlivých položek aukce. Je nutná přesná 

specifikace každé položky, což znamená její název, provedení, kvalitu a poptávané množství. 

Dále jsou stanoveny obchodní podmínky, za kterých bude obchod realizován. Jedná se 

především o dobu platnosti nabídky, o délku dodací lhůty a splatnost faktur. V tomto kroku je 

možné, aby nákupčí zvolil, zda bude doprava v ceně zboží nebo bude účtovaná samostatně.  

Po vyplnění těchto základních údajů se přechází k výběru dodavatelů z centrální databáze. 

První možností je vlastní výběr firem, které budou v této aukci osloveny. Nákupčí vybírá jak 

z lokální, tak i z globální kategorie dodavatelů. Lokální dodavatel má právo dodávat materiál 

jen do určité společnosti, pro kterou je v systému zaregistrován. Globální dodavatel může být 

osloven ke vstupu do aukce jakoukoliv dceřinou firmou společnosti AGROFERT, a.s. Druhou 

možností je oslovení všech lokálních dodavatelů akciové společnosti DEZA. Poslední 

možností je oslovení veškerých dodavatelů z globálního adresáře dodavatelů.  

K upřesnění výběrového řízení lze připojit přílohy, ve kterých jsou detailně specifikovány jak 

podmínky výběrového řízení (např. nutné doložení certifikátu, prohlášení o shodě, požadavky 

na různé velikosti dílčích dodávek), tak i přesná charakteristika zboží (např. rozměry, 

materiál, váha). 
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Posledním krokem přípravné fáze je schválení návrhu e-aukce nadřízeným pracovníkem. Celý 

tento proces probíhá elektronicky v rámci systému Softrade. Jakmile je návrh schválen, tak 

jsou automaticky systémem rozeslány pozvánky dodavatelům do této e-aukce. 

 

Předkládání nabídek 

Po obdržení pozvánky do e-aukce se dodavatelé rozhodují, zda se této e-aukce zúčastní. 

Jestliže se rozhodnou kladně, potvrdí svoji účast a do předem stanoveného data musí zadat do 

systému svoji nabídku. 

 

Ověření shody nabídky s poptávkou  

Po vložení nabídek od dodavatelů dochází k přezkoumání shody mezi nabídkou a poptávkou. 

Jedná se zejména o kontrolu, zda dodavatelé splňují požadavky, které jsou definovány 

odběratelem. Nákupčí se především zaměřují na kontrolu požadovaných specifikací 

jednotlivých položek, dodací termíny, splatnosti faktury a kontrolu nutných kvalifikačních 

dokumentů. Pokud by došlo ke vzniku nejasnosti jak ze strany dodavatele, tak ze strany 

nákupčího, lze problém individuálně řešit prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Jestliže 

se poptávka plně shoduje s nabídkou, nákupčí povoluje dodavatelům vstup do prostředí, kde 

bude e-aukce probíhat. 

 

E-aukce 

Samotná elektronická aukce začíná v čase, který byl stanoven již v přípravné fázi a 

dodavatelům sdělen v rozeslaných pozvánkách. Aukční systém je automaticky spuštěn a 

přítomnost nákupčího není nutná. Jednotlivým účastníkům e-aukce je zpřístupněn náhled na 

svou vlastní nabídku a tu nejlepší ze všech nebo jsou zobrazeny všechny nabídky. V průběhu 

aukce dodavatelé dle svých možností upravují své původní nabídky a snaží se nabídnout co 

možná nejnižší cenu. E-aukce je automaticky ukončena v předem stanoveném čase a 

v případě zájmu je i několikrát prodloužena. Je možné nastavit i ukončení aukce v pevném 

čase. 
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Vyhodnocení aukce a stanovení vítěze 

Jakmile je aukce ukončena, je systémem vystaven Protokol o vyhodnocení nabídek. Nákupčí, 

tj. vyhlašovatel aukce má k dispozici veškeré informace a protokoly o průběhu aukce, na 

základě kterých je vybrán vítěz. Oddělení nákupu ve většině případů využívá e-aukci podle 

nejlepší ceny, kdy je vítězný dodavatel vyhodnocen automaticky daným systémem. 

Posledním krokem je archivace e-aukce v systému. 

 

4.4.3 Nákup formou elektronické aukce 

Elektronické aukce jsou ve společnosti využívány od roku 2007, a to díky elektronickému 

nákupnímu systému Softrade. Po konzultaci s referentem zásobování bylo zjištěno, že nákup 

prostřednictvím e-aukcí je mnohem častěji ve společnosti využíván k nákupu oprav a investic, 

než v oddělení provozního zásobování. V průběhu minulého roku a prvních dvou měsíců roku 

2014 nebyla v provozním zásobování uskutečněna jediná e-aukce. Aby mohla být provedena 

analýza a zhodnocení této formy nákupu, byly společností vyhlášeny tři elektronické aukce. 

 

A) Nákup ochranných pomůcek 

Zásobovací referent se rozhodl 27. 3. 2014 provést normativní nákup ochranných pomůcek. 

Pro tento nákup byl zvolen scénář výběrového řízení podle nejlepší ceny s jedním 

dodavatelem. E-aukce nebyla navolena jako otevřená, tudíž všem zúčastněným je umožněno 

vidět pouze nejlepší nabídku.  Požadované obchodní podmínky byly stanoveny takto: cena 

nabídky bude určena včetně ceny dopravy, dodací lhůta zboží bude v rozmezí 3 – 15 dnů a 

minimální doba splatnosti byla stanovena na 30 dnů. Dalším důležitým bodem e-aukce bylo 

stanovení termínu, do kdy mohou dodavatelé podat své nabídky, v tomto případě byl zvolen 

termín 7. 4. 2014 do 10h. Na další den, tj. 8. 4. 2014 v 10h a 15min byl stanoven začátek 

aukce a konec základního kola aukce na 11h a 15min. Lhůta dvou minut byla zvolena pro 

možnou reakci ostatních dodavatelů na nejlepší nabídku, ovšem s maximální délkou 

prodloužení 10min. Po stanovení těchto základních údajů byly vloženy jednotlivé poptávané 

položky a jejich požadované množství. Aby se předešlo možným neshodám, byly u některých 

položek přidány detailnější popisy, jako je materiál, gramáž, rozměry apod. Posledním 

krokem sestavení výběrového řízení na ochranné pomůcky bylo vybrat dodavatele, kteří 

budou osloveni a pozváni do e-aukce. V tomto případě bylo vybíráno z globální kategorie 
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dodavatelů. Byli vybráni všichni dodavatelé, kteří jsou zařazeni ve skupině, jako dodavatelé 

ochranných pomůcek. Celkově bylo tedy vybráno 24 dodavatelů. Po úplném sestavení 

výběrového řízení (viz příloha č. 8) bylo v systému Softrade potvrzeno a automaticky tak 

odesláno nadřízenému ke schválení. Dne 31. 3. 2014 byla aukce nadřízeným schválena a 

automaticky byly systémem Softrade odeslány pozvánky vybraným dodavatelů. Do 7. 4. 2014 

10h byly z celkového počtu dodavatelů podány tři nabídky. V rámci času pro samotnou e-

aukci došlo k určitým změnám nabídnutých cen pro dodání ochranných pomůcek, ovšem 

vítězným dodavatelem se stala společnost Holoubek Protect a.s. se svojí původní nabídkou. 

Protokol o vyhodnocení e-aukce na ochranné pomůcky lze shlédnout, viz příloha č. 9. 

 

Tab. 4.2 Srovnání nabídky vítězného dodavatele s aktuálními cenami 

    Holoubek Protect a.s. Aktuální ceny 

Název zboží Množství (ks) Cena Kč/ks 
Cena celkem 

(Kč) 
Cena Kč/ks 

Cena celkem 

(Kč) 

ručník froté 50x100cm barva středně modrá 300 43,20 12 960,00 60,90 18 270,00 

maska 3M celoobličejová typ 6800 3 2 014,40 6 043,20 2 045,00 6 135,00 

polomaska 3M typ 6200 5 309,00 1 545,00 317,50 1 587,50 

polomaska 3M typ 6300 5 309,00 1 545,00 317,50 1 587,50 

tričko s kr. rukávem barva modrá vel. L 50 38,70 1 935,00 48,06 2 403,00 

tričko s kr. rukávem barva modrá vel. XL 50 38,70 1 935,00 48,06 2 403,00 

tričko s kr. rukávem barva modrá vel. XXL 50 38,70 1 935,00 48,06 2 403,00 

tričko s dl. rukávem barva modrá vel. L 30 61,20 1 836,00 69,12 2 073,60 

tričko s dl. rukávem barva modrá vel. XL 30 61,20 1 836,00 69,12 2 073,60 

tričko s dl. rukávem barva modrá vel. XXL 30 61,20 1 836,00 69,12 2 073,60 

ponožky letní tmavá barva vel. 7-8 250 23,40 5 850,00 26,30 6 575,00 

ponožky letní tmavá barva vel. 9-10 250 23,40 5 850,00 26,30 6 575,00 

ponožky letní tmavá barva vel. 11-12 100 23,40 2 340,00 26,30 2 630,00 

rukavice UVEX PROFAS NB27 H vel. 10 480 68,40 32 832,00 72,70 34 896,00 

rukavice STANDARD červené vel. 10,5 240 49,10 11 784,00 50,30 12 072,00 

rukavice STANDARD žluté vel. 10,5 240 49,10 11 784,00 50,30 12 072,00 

přilba 3M G300 barva modrá 50 226,30 11 315,00 364,00 18 200,00 

Celkem za nabídku 

  
115 161,20 Kč 

 
134 029,80 Kč 

Úspora:             18 868,60 Kč 

     

Zdroj: vlastní zpracování (protokol z e-aukce) 
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Ceny jednotlivých položek z nabídky vítězného dodavatele byly srovnávány s aktuálními 

cenami. Ochranné pomůcky jsou společností běžně nakupovány odedávna, a u tohoto druhu 

zboží mají u svých dodavatelů sjednanou slevu. Z toho důvodu, aby byla úspora vypovídající, 

jsou ceny vítězného dodavatele srovnávány s aktuálními cenami, za které nákupčí při klasické 

formě nákupu ochranné pomůcky pořizují. V tomto případě je nákup ochranných pomůcek 

hodnocen jako velmi zdařilý. Jak lze vidět z výše uvedené tabulky 4.2 při běžném 

normativním nákupu, pokud se zrealizuje formou elektronické aukce, je v tomto případě 

možné dosáhnout úspory až 18 868,60 Kč.  

 

B) Nákup drogistického zboží 

Průběh přípravy této e-aukce probíhal téměř shodně s předcházející e-aukcí. Taktéž bylo 

nákupčím provozního zásobování dne 27. 3. 2014 rozhodnuto o normativním nákupu 

drogistického zboží (tj. nákupu na sklad). I zde byl zvolen scénář výběrového řízení podle 

nejlepší ceny. V tomto případě byla e-aukce zvolena jako otevřená, tudíž každý zúčastněný 

dodavatel může vidět nabídky ostatních. Pro tento nákup bylo požadováno, aby byla cena 

nabídky stanovena včetně ceny dopravy, dodací lhůta byla od 1-10 dnů a to s minimální 

splatností 30 dnů. Termín pro podání nabídek byl stanoven na 7. 4. 2014 do 10h. Začátek 

plánované aukce byl určen na 8. 4. 2014 10h a 20min a plánovaný konec na 11h a 15min. 

I u této aukce bylo umožněno využít prodloužení 2min pro reakci na nejlepší podanou 

nabídku, celkové prodloužení bylo stanoveno na 10min. Po zadání těchto základních údajů 

a obchodních podmínek se přechází do fáze zadávání jednotlivých položek a poptávaného 

množství. Jelikož názvy drogistického zboží jsou výstižné, nebylo potřeba detailnějších 

specifikací, tedy až na dvě položky, kde bylo uvedena požadovaná hmotnost. Posledním 

bodem přípravy e-aukce byl výběr dodavatelů z nákupního systému Softrade, kterým bude 

zaslána pozvánka k účasti do aukce. Jelikož je v globální kategorii více dodavatelů 

drogistického zboží, byli pozváni všichni dodavatelé z globální kategorie, celkově 25 

dodavatelů. V tomto momentu byla příprava dokončena a zadání e-aukce bylo posláno 

nadřízenému ke schválení. Dne 31. 3. 2014 byla e-aukce schválena a automaticky tak byly 

systémem rozeslány pozvánky vybraným dodavatelům. Zadání e-aukce na drogistické zboží 

je možno shlédnout, viz příloha č. 10. Do 7. 4. 2014 10h byly vloženy pouze tři nabídky, a tak 

se samotné e-aukce účastnili jen tito tři dodavatelé. V průběhu soutěžení došlo ke třem 

změnám nabídek, ovšem zvítězila původní nabídka společnosti Holoubek Protect a.s., která 
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nabídla nejnižší celkovou cenu. Protokol o vyhodnocení e-aukce a jednotlivé změny nabídek 

jsou uvedené, viz příloha č. 11.  

 

Tab. 4.3 Srovnání nabídky vítězného dodavatele s aktuálními cenami 

    
Holoubek Protect a.s. Aktuální ceny 

Název zboží Množství (ks) Cena Kč/ks 
Cena celkem 

(Kč) 
Cena Kč/ks 

Cena celkem 

(Kč) 

prací prášek ARIEL na bílé prádlo 500 56,20 28 100,00 59,90 29 950,00 

prací prášek ARIEL na barevné prádlo 500 56,20 28 100,00 59,90 29 950,00 

prací gel ARIEL 5,95 L na barevné prádlo 20 371,50 7 430,00 490,20 9 804,00 

aviváž QANTO 5 L 10 182,80 1 828,00 196,99 1 969,90 

sprej BIOLIT 400 ml na lezoucí hmyz 20 57,40 1 148,00 70,80 1 416,00 

sprej BIOLIT 400 ml na létající hmyz 20 57,40 1 148,00 70,80 1 416,00 

MILIT pro domácnost 500 ml s rozprašovačem 96 48,30 4 636,80 49,61 4 762,56 

MILIT autočistič 500 ml s rozprašovačem 96 54,00 5 184,00 54,00 5 184,00 

MILIT na okna 500 ml s rozprašovačem 48 38,50 1 848,00 42,00 2 016,00 

krém na ruce ISOLDA 100 ml koenzym Q 10 120 26,70 3 204,00 14,90 1 788,00 

krém na ruce ISOLDA 100 ml oliva 120 11,50 1 380,00 13,90 1 668,00 

krém na ruce ISOLDA 100 ml aloe vera 120 11,50 1 380,00 13,90 1 668,00 

vědro 12 L pozinkované 60 61,50 3 690,00 82,10 4 926,00 

Celkem za nabídku     89 076,80 Kč 

 
96 518,46 Kč 

Úspora:              7 441,66 Kč 

     

Zdroj: vlastní zpracování (protokol z e-aukce) 

 

I v tomto případě byly jednotlivé ceny nakupovaných položek vítězného dodavatele 

srovnávány s aktuálními cenami. Referenti zásobování často nakupují drogistické zboží a mají 

u svých dodavatelů určitou slevu. Právě z tohoto důvodu byly ceny vítězné nabídky 

porovnány s aktuálními cenami, za které nákupčí běžně pořizují drogistické zboží. Tímto 

přístupem byla stanovena reálná výše úspory. Rovněž v tomto případě je nákup drogistického 

zboží hodnocen jako zdařilý. Při porovnávání cen vítězného dodavatele a aktuálních cen bylo 

zjištěno, že aktuální ceny byly shodné nebo i dokonce nižší, než nabízené ceny od společnosti 

Holoubek Protect a.s. Zboží s nižší aktuální cenou, by bylo vhodné zakoupit klasickou formou 

nákupu v případě, pokud by bylo zboží nakupováno samostatně, což se nestává. Tudíž je 

v konečném součtu efektivnější nákup prostřednictvím e-aukce, jelikož bylo dosaženo 

celkové úspory 7 441,66 Kč.  
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C) Nákup dřevěných palet 

I v tomto případě bylo rozhodnuto o nákupu dřevěných palet dne 27. 3. 2014. Pro e-aukci 

dřevěných palet byl nákupčím zvolen scénář kombinace nejlepších nabídek, pro dva 

dodavatele. Tento výběr scénáře byl zvolen z toho důvodu, že palety patří mezi často 

objednávané zboží a takto frekventované požadavky by jeden dodavatel ve většině případů 

nemohl plnit. Krom toho palety se řadí mezi důležité zboží, které nelze nahradit, a ve výrobě 

jsou nepostradatelné. Palety jsou dodávány ve dvou až třech kamionech týdně, takže v případě 

potřeby či vzniklých problémů se tak může nákupčí obrátit na druhého dodavatele.  E-aukce 

byla zvolena jako uzavřená, tudíž bude zúčastněným dodavatelům zobrazena pouze nejlepší 

nabídnutá cena. Platnost nabídky byla požadována minimálně do 1. 5. 2014 a maximálně do 

31. 7. 2014. Termín pro vkládání nabídek byl stanoven do 9. 4. 2014 10h. Plánovaný začátek 

samotné e-aukce na 10. 4. 2014 taktéž na 10h a ukončení na 11h a 30min, ovšem 

s přípustným prodloužením 2min pro reakci na nejlepší možnou nabídku i po skončení 

základního času aukce. Maximální doba prodloužení byla stanovena na 10min. Při zadávání 

obchodních podmínek do nákupního systému Softrade nákupčí požadoval, aby byla cena 

dopravy zahrnuta v ceně nabídky, dodací lhůta v rozmezí jednoho až pěti dnů a splatnost 

faktury minimálně třicet dní. V dalším kroku byly vkládány do nákupního systému jednotlivé 

položky a jejich požadované množství. K individuálním položkám byly navíc přidány 

i poznámky, jako je maximální váha palety či množství, v jakém budou jednotlivé druhy palet 

odebírány. Posledním bodem přípravy e-aukce byl výběr dodavatelů, kteří budou následně 

osloveni k její účasti. Dodavatelé pro tuto aukci byli vybráni z globální kategorie dodavatelů. 

Vybráni byli pouze čtyři dodavatelé a to na základě pozitivně hodnocené spolupráce 

z předchozích let. Po dokončení návrhu na e-aukci a jeho potvrzením byl automaticky 

systémem odeslán nadřízenému ke schválení. E-aukce byla schválena dne 1. 4. 2014 

a nákupním systémem byly ihned zaslány pozvánky vybraným dodavatelům. Zadání e-aukce 

lze shlédnout, viz příloha č. 12. Do vypršení lhůty pro zadávání nabídek do systému byly 

vloženy nabídky od všech čtyř oslovených dodavatelů. V průběhu samotného soutěžení došlo 

k několika změnám nabídek, kdy po jejím skončení byli systémem vyhodnoceni dva vítězní 

dodavatelé. První z vítězných dodavatelů je společnost JILOS HORKA, s.r.o. a jako druhý 

společnost STARÁ JIZBA. Obě společnosti nabízejí platnost cen do 31. 7. 2014, tudíž se 

jedná o čtvrtletní nákup palet. Společnost STARÁ JIZBA podala nabídky na všech šest druhů 

poptávaných palet a celková nabídka byla v souhrnném hodnocení nejnižší. Oproti tomu 

společnost JILOS HORKA, s.r.o. podala nabídky pouze ke třem druhům palet. Protože u 
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těchto palet byly nabídnuty opravdu nízké ceny, byla zvolena druhým vítězným dodavatelem. 

Protokol o vyhodnocení je možné shlédnout, viz příloha č. 13. Dle konečných výsledků 

nákupčí zhodnotil, že palety dřevěné 100x120cm tepelně ošetřené a palety dřevěné 

110x110cm tepelně ošetřené budou dodávány od společnosti JILOS HORKA, s.r.o. a zbylé 

palety od druhého vítězného dodavatele STARÁ JIZBA. I když společnost JILOS HORKA 

podala nabídku na palety EUR 80x120 tepelně ošetřené, nebudou dodavatelem tohoto druhu 

palet. A to z toho důvodu, že se tento druh palet odebírá v menších dávkách, tím pádem by se 

plně nevytížila kapacita kamionu a vzrostly by tak náklady na dopravu. Společnost STARÁ 

JIZBA je jedním z lokálních dodavatelů, tudíž ekonomicky výhodnější bude odebírat od této 

společnosti.    

 

Tab. 4.4 Srovnání vítězných cen s aktuálními cenami 

   
Vítězné ceny Aktuální ceny 

  
Množství (ks) Cena Kč/ks 

Cena celkem 

(Kč) 
Cena Kč/ks 

Cena celkem 

(Kč) 

JILOS HORKA, s.r.o.           

paleta dřevěná 100x120cm tep. ošetřená 3 600 220 792 000 229 824 400 

paleta dřevěná 110x110cm tep. ošetřená 1 400 211 295 400 216 302 400 

STARÁ JIZBA 

     paleta dřevěná 100x100cm bez tep. ošetření 1 600 219 350 400 228 364 800 

paleta dřevěná 114x114cm tep. ošetřená 800 232 185 600 242 193 600 

paleta dřevěná 110x110cm bez tep. ošetření 480 227 108 960 237 113 760 

paleta EUR 80x120 tep. ošetřená 400 204 81 600 199 79 600 

Celkem za nabídku 

  
1 813 960 Kč 

 
1 878 560 Kč 

Úspora:                 64 600 Kč 

     

Zdroj: vlastní zpracování (protokol z e-aukce) 

 

Vítězné ceny aukce byly porovnány s aktuálními cenami, za které nákupčí běžně nakupují. 

V případě klasické formy nákupu mají zásobovací referenti u svých dodavatelů určitou slevu, 

takže tímto postupem byla vyčíslena reálná úspora. Jelikož byl pro nákup dřevěných palet 

zvolen způsob pořízení formou e-aukce, je v tomto případě hodnocen za více jak úspěšný, 

jelikož při čtvrtletním nákupu dřevěných palet bylo dosaženo úspory ve výši 64 600 Kč. 
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D) Shrnutí realizovaných e-aukcí na úrovni společnosti DEZA 

I když společnost DEZA, a.s. e-aukce při nákupu příliš často nevyužívá, podle výše uvedené 

situace, kdy byly realizovány tři elektronické aukce místo klasické formy nákupu, bylo 

dosaženo skvělých výsledků. Krom toho, že e-aukce šetří jak čas na přípravu, lze tak 

dosáhnout i vysokých finančních úspor. V případě společnosti DEZA mohou nákupčí 

využívat jak lokální kategorii dodavatelů, která byla vytvořena právě pro ni, tak i globální 

kategorii, která slouží všem dceřiným společnostem koncernu AGROFERT. Jelikož jsou 

v nákupním systému Softrade dodavatelé zařazeni do skupin podle druhu nabízeného zboží, 

nemusí nákupčí ztrácet čas vyhledáváním jiných a nových dodavatelů, jako během klasické 

formy nákupu. V tomto případě si jen nákupčí podle aktuálně poptávaného zboží vybere 

jednotlivé dodavatele, kteří budou osloveni, nebo může oslovit rovnou celou skupinu 

dodavatelů. Taktéž si nákupčí nemusí vyhrazovat čas speciálně pro vyhodnocení e-aukce, 

jelikož po zadání scénáře do systému jsou vítězní dodavatelé vyhodnoceni automaticky 

systémem Softrade. Na základě tří realizovaných e-aukcí v dubnu roku 2014 lze konstatovat, 

že v průběhu dvou týdnů, a to od přípravy až po vyhodnocení vítězných dodavatelů, bylo při 

realizaci nákupů prostřednictvím e-aukcí dosaženo celkové úspory v hodnotě 90 910,26 Kč. 

 

4.5 Elektronické výběrové řízení 

Jak bylo již řečeno v předcházející kapitole, referenti zásobování jsou povinni při nákupu nad 

100 000 Kč nakupovat zboží formou elektronického nákupu (s aukcí nebo bez aukce). Nákup 

prostřednictvím elektronického výběrového řízení slouží k vypsání poptávky a vyhodnocení 

přijatých nabídek. V rámci výběrového řízení se nekoná aukce, tudíž zaslané nabídky jsou 

konečné a nelze je dále upravovat. 

 

4.5.1 Průběh elektronického výběrového řízení 

Přípravná fáze a rozeslání pozvánek 

Přípravná fáze výběrového řízení je téměř stejná jako u elektronického nákupu s aukcí. Je 

nutné specifikovat jednotlivé položky a jejich množství, dodací lhůtu, obchodní podmínky, 

vybrat vhodný scénář pro nákup a stanovit termín, do kdy je v případě zájmu nutné zadat do 

systému nabídku. Dále se z databáze Softrade vyberou dodavatelé, kteří budou osloveni, 
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a návrh výběrového řízení putuje ke schválení nadřízenému. Pokud dojde ke schválení 

návrhu, automaticky se dodavatelům zasílají pozvánky do výběrového řízení. 

 

Předkládání nabídek 

V této fázi se dodavatelé rozhodují, zda se budou elektronického výběrového řízení účastnit. 

Jestliže mají zájem, vypracují nabídku a do stanoveného termínu vloží do systému Softrade. 

 

Vyhodnocení výběrového řízení a stanovení vítěze 

Vyhodnocení probíhá po vypršení lhůty, kdy bylo možné vkládat nabídky do systému. Podané 

nabídky se automaticky setřídí dle zvolených kritérií (ty jsou dány výběrem scénáře) a je 

vybrán nejvhodnější dodavatel.  

 

4.5.2 Nákup armatur 

21. února roku 2014 byl na oddělení provozního zásobování předložen požadavek na nákup 

armatur. Jelikož byl nákup odhadován na vyšší částku, než 100 000 Kč, nákupčí se rozhodl 

pro nákup prostřednictvím elektronického výběrového řízení. Výběrové řízení bylo vypsáno 

7. 3. 2014 na pět druhů armatur, v celkovém počtu 17 ks. Zvolen byl scénář nejnižší ceny, 

s požadavky na dodací lhůtu maximálně do 30 pracovních dnů a se splatností faktury 

minimálně do 30 dnů. Termín pro podání nabídek byl určen do 14. 3. 2014 do 9:00 

a plánované vyhodnocení na 17. 3. 2014 v 14:00. Posledním krokem byl výběr dodavatelů 

z centrální databáze. Jelikož se na trhu vyskytuje velké množství firem, které armatury 

nabízejí, bylo vybráno celkově 61 firem k pozvání do elektronického výběrového řízení. 

Zadání výběrového řízení lze shlédnout, viz příloha č. 14. Z celkového počtu oslovených 

dodavatelů podalo nabídku pouze 8 firem. Následující Tab. 4.5 obsahuje názvy jednotlivých 

společností, které projevily zájem o účast v elektronickém výběrovém řízení a taktéž jejich 

nabídky na dodávku armatur. 
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Tab. 4.5 Nabídky na dodávku armatur 

 
Cena nabídky 

Cena 

dopravy 
 Dodací lhůta Splatnost 

UNI-IMPORT PRAHA spol. s.r.o. 463 329 Kč 0 Kč 30 dnů 30 dnů 

ARMAST, s.r.o. 530 280 Kč 0 Kč 30 dnů 30 dnů 

WALNEP ARMATURY s.r.o. 535 750 Kč 0 Kč 30 dnů 30 dnů 

TECHMONT MOCHOVCE, spol. s.r.o. 565 204 Kč 0 Kč 30 dnů 30 dnů 

REGOM INSTRUMENTS s.r.o. 708 323,61 Kč 0 Kč 30 dnů 30 dnů 

ARMATURY Group a.s. 709 397 Kč 0 Kč 30 dnů 90 dnů 

TRIVAL, s.r.o 720 652 Kč 0 Kč 30 dnů 30 dnů 

REA-S s.r.o. 841 659,60 Kč 0 Kč 30 dnů 45 dnů 

Zdroj: vlastní zpracování (protokol z e-aukce) 

 

Na základě protokolu o vyhodnocení byla jednoznačně zvolena za vítězného dodavatele 

společnost UNI-IMPORT PRAHA spol. s.r.o. Podala nabídku s nejnižší cenou, což byl 

prioritní požadavek výběrového řízení a dále splňuje i ostatní požadavky, jako je dodací lhůta 

a doba splatnosti. Souhrnný protokol o vyhodnocení lze shlédnou, viz příloha č. 15. 

 

Poptávané armatury se řadí mezi speciální druh zboží, u kterého se cena stanoví v momentě 

vzniklé poptávky. Tudíž nelze cenu nabídky vítězného dodavatele srovnat s běžnými cenami 

na trhu. Ovšem v porovnání nejnižší a nejvyšší nabízené ceny za nákup armatur jsou značné 

rozdíly. Vítězný dodavatel stanovil cenu nabídky o 45 % (378 331 Kč) nižší, než společnost 

REA-S s.r.o. s nejvyšší nabízenou cenou. 

 

Graf 4.1 Srovnání nejnižší a nejvyšší nabízené ceny (v Kč)

 

Zdroj: vlastní zpracování (protokol z e-aukce) 
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V tomto případě je shledán zvolený způsob nákupu, tj. elektronické výběrové řízení za velmi 

přínosný, jelikož je jen velmi malá pravděpodobnost, že v případě běžného nákupu by byla 

společnost UNI-IMPORT PRAHA s.r.o. jednou ze tří oslovených firem a došlo by k tak 

velkým finančním úsporám. Je ovšem nutné zvážit, jestli by nebylo výhodnější zvolit 

elektronický nákup s aukcí. Po stanovení základních nabídek by v průběhu samotné aukce, 

v rámci soutěžení mohlo dojít k dalšímu poklesu nabízené ceny a finanční úspory by se 

navýšily. 

 

4.6 E-aukce realizované v rámci společnosti AGROFERT, a.s. 

AGROFERT, a.s. v současné době sdružuje více než 200 společností a akciová společnost 

DEZA je jednou z nich. Společnost AGROFERT zakoupila pro všechny své dceřiné 

společnosti jednotný elektronický nákupní systém Softrade. Prostřednictvím této aplikace 

může kterákoliv firma vypsat elektronické výběrové řízení či elektronickou aukci. Před osmi 

lety společnost AGTOFERT zřídila centrální nákupní výbor, který vyhledá synergické jevy 

v nákupech. To znamená, že se snaží hledat společné komodity, které jsou nakupovány větším 

počtem dceřiných společností. A dále pak zajišťuje výběr nejlepšího dodavatele, který by byl 

společný pro všechny firmy, které dané zboží poptávají. Vyhledávání společných komodit 

začalo u těch nejzákladnějších, jako jsou kancelářské potřeby, obaly, nafta. Stále se však 

hledají nové komodity, kde by na základě synergického jevu došlo ke snížení pořizovacích 

nákladů. V současné době akciová společnost DEZA využívá synergických efektů při nákupu: 

obalových materiálů, kancelářských potřeb, technických plynů, čerpadel, nafty, olejů aj. 

 

4.6.1 Centrální nákup plechových sudů 

1. FÁZE – sběr dat 

Prvním krokem centrálního nákupu je sběr dat a informací od jednotlivých dceřiných 

společností, tj. zjišťují, jaké komodity jsou nejčastěji pořizovány a které komodity mají 

nejvyšší nákupní hodnotu. Pokud se centrální nákupní výbor rozhodne pro nákup plechových 

sudů, osloví dceřiné společnosti a požaduje informace o běžně nakupovaném sortimentu 

tohoto zboží. Jelikož společnost DEZA, a.s. plechové sudy nakupuje, oslovený nákupčí 

zpracuje potřebné informace a zasílá je na centrálu AGROFERTU. V tomto případě 



55 

 

společnost odesílá informace o tom, že nakupuje pouze dva druhy plechových sudů – DG 55 

pozinkovaný a NSK 45 vně lakovaný, uvnitř surový. 

2. FÁZE – vyhodnocení sortimentu 

Jakmile centrální nákupní výbor obdrží zpracované informace od všech dceřiných společností, 

nastává doba jejich vyhodnocení. V této fázi je nutné stanovit nejčastěji používaný sortiment 

zboží v rámci všech společností. U plechových sudů je vyhodnocen sortiment deseti druhů 

nejčastěji používaných, na který bude vyhlášená e-aukce. Pro společnost DEZA, a.s. 

vyhodnocení sortimentu dopadlo tak, že oba druhy sudů, které spotřebovává, budou součástí 

e-aukce. 

3. FÁZE – formování poptávky 

Aby se zformovala poptávka od všech dceřiných společností do jedné, musí se pro jednotlivé 

druhy plechových sudů sečíst roční odhady spotřeby jednotlivých společností. Akciová 

společnost DEZA poskytuje informace o tom, že roční odhadovaná spotřeba sudu DG 55 

pozinkovaného je 14 000 ks a sudu NSK 45 vně lakovaného, uvnitř surového 3 000 ks. 

Stanoví se také dodací lhůta, platební a dodací podmínky atd. 

4. FÁZE – vyhlášení aukce 

Pracovníci centrálního nákupního výboru zadávají veškeré informace do elektronického 

nákupního systému Softrade, naprosto stejně, jako při zadávání e-aukcí ve společnosti DEZA. 

Vybraným dodavatelům jsou rozeslány pozvánky k účasti do elektronické aukce. Pokud se 

chtějí zúčastnit, zpracují základní nabídku a po ověření shody nabídky s poptávkou jsou 

pozvání na elektronickou aukci. 

5. FÁZE – průběh a vyhodnocení e-aukce 

Ve zvoleném čase pro samotnou e-aukci mohou dodavatelé měnit své nabídky a reagovat tak 

na doposud nejlepší předloženou nabídku. Po uplynutí doby, která byla předem pro e-aukci 

stanovena, je na základě stanovených parametrů automaticky vyhodnocena. Vítězným 

dodavatelem je společnost Greif Czech Republic a.s. (z Ústí nad Labem) a stává se tak 

dodavatelem pro všechny dceřiné společnosti AGROFERT, které plechové sudy nakupují. 
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6. FÁZE – informování dceřiných společností 

Po vyhodnocení e-aukce jsou dceřiné společnosti seznámeny s výsledky. Centrální nákupní 

výbor informuje o vítězném dodavateli a o cenách jednotlivých sudů, které byly předmětem 

e-aukce. Pro společnost DEZA znamená, že bude plechové sudy nakupovat pouze od akciové 

společnosti Greif Czech Rebuplic za následující ceny: sud DG 55 pozinkovaný 513 Kč/ks 

a sud NSK 45 vně lakovaný, uvnitř surový 139 Kč/ks. Nákupčí dceřiných společností mají 

povinnost nakupovat sudy výhradně od vítězného dodavatele, výjimkou může být mimořádná 

situace, např. omezení výroby. 

  

Elektronická aukce centrálního nákupu plechových sudů byla shledána za velmi přínosnou, 

jelikož bylo dosaženo velkého snížení pořizovacích nákladů. V porovnání s běžnými cenami, 

bylo u celkového nákupu sudů DG 55 pozinkovaného dosaženo 42,62 % úspory a u sudů 

NSK 45 vně lakovaných, uvnitř surových 52,56 % úspory. Detailně rozepsané úspory 

u jednotlivých sudů jsou, viz Tab. 4.6 a Tab. 4.7.  

 

Tab. 4.6 Srovnání běžných cen a ceny z e-aukce pro sud DG 55 pozinkovaný 

 Cena (Kč/ks) Celková cena 14 000 ks 

Běžná cena 894,- 12 516 000,- 

Greif Czech Rrepublic a.s. 513,- 7 182 000,- 

Úspora (Kč) 381,- 5 334 000,- 

Zdroj: vlastní zpracování (protokol z e-aukce) 

 

Tab. 4.7 Srovnání běžných cen a ceny z e-aukce pro sud NSK 45 vně lakovaný, uvnitř surový 

  Cena (Kč/ks) Celková cena 3 000 ks 

Běžná cena 293,- 879 000,- 

Greif Czech Rrepublic a.s. 139,- 417 000,- 

Úspora (Kč) 154,- 462 000,- 

Zdroj: vlastní zpracování (protokol z e-aukce) 
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Na první pohled by se mohlo zdát, že dovážet tak velké množství sudů prakticky přes celou 

republiku není ekonomicky výhodné a pokud by si společnost DEZA našla lokálního 

dodavatele, projevily by se naopak úspory v dopravě, zkrátila by se vzdálenost dodávek apod. 

Ovšem u plechových sudů tomu tak není, jelikož se jedná o speciální druhy sudů, které se 

blíže Valašskému Meziříčí neprodávají. Takže i v případě běžného nákupu by se musely 

přepravovat s přibližně stejnou vzdáleností. Nákup plechových sudů prostřednictvím e-aukcí 

centrálního nákupního výboru je považován za bezkonkurenčně nejlepší formu nákupu této 

komodity, jelikož se tak společnosti DEZA snížily celkové pořizovací náklady u nákupu obou 

druhů sudů o 43,27 %, viz Tab. 4.8. 

 

Tab. 4.8 Celková úspora při nákupu sudů od společnosti Greif Czech Republic 

 Sud DG 55 pozinkovaný 14 000 ks Sud NSK 45 vně lakovaný, uvnitř surový 3 000 ks 

Úspora  5 334 000 Kč 462 000 Kč 

   

Celková úspora 5 796 000 Kč  

Zdroj: vlastní zpracování (protokol z e-aukce) 

 

 

4.7 Klasifikace nakupovaného materiálu 

Po analýze výše uvedených nákupů a konzultaci s nákupčími bylo zjištěno, že ať už referenti 

provozního zásobování nakupují klasickou formou nákupu či formou elektronické aukce, 

jejich rozhodnutí o normativním nákupu a jeho množství nevychází z žádné metody, určené 

k predikci potřeby materiálu. Referenti zásobování sledují v podnikovém informačním 

systému zůstatky jednotlivých skladových položek a samotné rozhodnutí o nákupu je 

založeno na základě vlastní intuice a odhadu. Tato skutečnost se ovšem negativně projevuje 

v meziročním nárůstu vázaného kapitálu v zásobách a nekoresponduje s jedním z hlavních 

cílů provozního zásobování: „zajistit potřebné množství materiálu pro výrobu a prodej 

a zároveň snižovat velikost skladových zásob“. 
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Tab. 4.9 Konečný stav zásob za roky 2012 – 2013 

Č. skladu 
Stav zásob k 

31.12.2012 (Kč) 

Stav zásob k 

31.12.2013 (Kč) 
Změna 2012/2013 (Kč) 

10 31 015 955 30 555 258 -460 697 

75 0 21 500 21 500 

20 19 092 279 21 761 057 2 668 778 

30 55 115 086 55 360 085 244 999 

60 3 486 194 3 583 136 96 942 

70 659 821 1 056 849 397 028 

72 151 883 119 960 -31 923 

74 33 350 42 817 9 467 

Celkem 109 554 568 Kč 112 500 662 Kč 2 946 094 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování (interní informace podniku) 

 

Výše uvedená tabulka zobrazuje souhrn jednotlivých skladů, které nákupčí provozního 

zásobování doplňují a jejich konečný stav zásob (v Kč) za roky 2012-2013. Z tabulky je 

patrné, že se meziroční stav zásob zvýšil téměř o tři miliony korun. Pouze skladu č. 10 a 72 se 

podařilo ke konci roku 2013 snížit hodnotu skladových zásob, u ostatních skladů tomu bylo 

opačně. 

Ve skladě č. 20 došlo k nejvyššímu nárůstu hodnoty skladových zásob, a to o více jak dva 

a půl milionu korun. I do tohoto skladu zásobovací referenti nakupují zboží, ovšem 

odpovědnost za výši skladových zásob a nakupovaný sortiment nesou pracovníci provozu. 

V tomto skladu jsou situovány především strategické zásoby, které každoročně navyšují 

hodnotu skladových zásob. Strategické zásoby představují zejména náhradní díly zařízení, 

které je nutné skladovat, jelikož v případě poruchy a zároveň nepřítomnosti strategických 

zásob by se zastavil celý třísměnný provoz společnosti. Ovšem zásadní problém je v tom, že 

se s těmito zásobami nepracuje. Jsou zde uskladněny náhradní díly na vyřazené zařízení, staré 

součástky apod. Toto naprosto zbytečně skladované zboží (některé i přes 20 let) navyšuje 

hodnotu strategických zásob, která tak každým rokem roste. 

Druhý největší nárůst hodnoty skladových zásob byl zaznamenán ve skladě č. 70, kde se za 

roky 2012 – 2013 zvýšila hodnota zásob téměř o 400 000 Kč. V tomto případě se jedná o tzv. 

normativní skladové zásoby, za které v plné míře odpovídají nákupčí. Jelikož se jim nedaří 

efektivně řídit nákup a hodnota skladových zásob neustále roste, bude v další kapitole pro 

nakupované položky skladu č. 70 provedena analýza a navržen diferencovaný systém řízení 

nákupu, kterým by se docílilo snížení hodnoty těchto skladových zásob. 
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4.7.1 ABC analýza nakupovaného materiálu 

Ke klasifikaci nakupovaných položek materiálu dle jejich významu byla aplikována metoda 

ABC. Jako výchozí data k realizaci ABC analýzy byly použity údaje o nakoupeném 

materiálu. Sběr dat byl proveden z obratové soupisky materiálu, v níž jsou uvedeny veškeré 

nakoupené položky materiálu, jejich ceny a množství a také velikost spotřeby a prodeje.  

Jelikož měrné jednotky nakupovaných materiálových položek byly zaznamenány jak v litrech, 

kusech, tak i kilogramech, byly při aplikaci ABC analýzy použity údaje v peněžních 

jednotkách. Jednotlivé položky byly roztříděny na základě nakoupeného množství a jejich 

cen. 

Po vyčíslení nákladů na nákup pro jednotlivé položky, byly sestupně uspořádány dle celkové 

hodnoty nákupu. Dále byly vypočteny kumulativní hodnoty nákupu a procentuální podíl 

jednotlivých položek na celkových pořizovacích nákladech, i jejich kumulativní hodnota. 

 K následnému rozdělení položek do příslušných skupin byly zvoleny následující kritéria: 

1. Skupina A: obsahuje položky s kumulativní hodnotou nákupu od 0 % do 77 %. 

2. Skupina B: obsahuje položky s kumulativní hodnotou nákupu od 77 % do 93 %. 

3. Skupina C: obsahuje všechny zbylé položky. 

 

Podrobně lze všechny vypočítané hodnoty a rozdělení jednotlivých položek do příslušných 

skupin shlédnout, viz příloha č. 16. Základní výsledky získané prostřednictvím ABC analýzy 

jsou shrnuty v následující tabulce. 

 

Tab. 4.10 Přehled výsledků ABC analýzy  

  Počet 

položek 

Počet 

položek v % 

Hodnota 

nákupu v Kč 

Hodnota 

nákupu v % 

Skupina A 1 0,71 5 031 463 76,56 

Skupina B 18 12,86 1 072 866 16,33 

Skupina C 121 86,43 467 363 7,11 

Celkem 140 100,00 6 571 692 100,00 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Analýzou bylo zjištěno, že při nákupu pouze 1 položky byla investována většina finančních 

prostředků. Konkrétně se jedná o motorovou naftu. Tuto položku, patřící do skupiny A lze 

označit za životně důležitou a je nutné ji pravidelně sledovat, neboť při jejímž nákupu bylo 

vydáno 76,56 % z celkové hodnoty finančních prostředků, vymezených k nákupu materiálu  

a nejvíce tak ovlivňuje hospodářský výsledek společnosti. Pro tuto položku je dle literatury 

vhodné zvolit objednací systém (B, Q). Věnovat jí tedy nejvyšší míru pozornosti, provádět 

časté objednávky, a to v menším množství a zároveň držet minimální pojistnou zásobu. 

Skupina B zahrnuje 18 položek, tedy na 12,86 % položek bylo vynaloženo16,32 % finančních 

prostředků z jejich celkové hodnoty. Vliv těchto položek na celkové náklady není až tak 

zásadní, jako položka ze skupiny A. Pro nakupované položky skupiny B je nejvhodnější zvolit 

objednací systém (B, S). To znamená méně časté objednávání (v pravidelných intervalech), ve 

větších dávkách i s větší pojistnou zásobou, než u položky ze skupiny A. 

Skupina C je zastoupena zbylými 121 položkami, které představují 86,43 % položek, kdy při 

jejich nákupu bylo vydáno pouze 7,11 % z celkových vydaných peněžních prostředků. Jedná 

se o položky s velmi nízkou hodnotou nákupu a jejich řízení vyžaduje jen malou míru 

pozornosti, jelikož hospodářský výsledek společnosti ovlivňují minimálně. 

Níže uvedený Graf 4.2 znázorňuje výsledky Paretovy analýzy a především rozdělení 

nakupovaných položek do příslušných skupin. 

 

Graf 4.2 ABC analýza nakupovaného materiálu 

 

 

 

  

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.7.2 XYZ analýza 

I když analýza ABC dokáže rozčlenit jednotlivé položky do skupin a určit, na které je zásadní 

se zaměřit, neboť při jejich nákupu byla vynaložena největší část finančních prostředků, není 

schopna stanovit, zda byly položky nakupovány rovnoměrně v průběhu celého roku nebo byly 

nakoupeny mimořádně, např. jednou za rok. Z tohoto důvodu se využívá analýza XYZ. 

Ta klasifikuje položky do jednotlivých skupin na základě jejich spotřeby v množství a čase, tj. 

dle variability potřeby. Zde bude provedena analýza XYZ pro položky A a B skupin 

z předcházející analýzy. I když nejvíce položek je zařazeno do skupiny C, jedná se o položky 

s nepodstatným podílem na celkové hodnotě nákupu. V tomto případě není nutná pravidelná 

kontrola a materiál lze bez problému objednat až v případě potřeby. Veškeré položky skupiny 

C by měly využívat stejného systému řízení zásob, proto by analýza XYZ nebyla u položek 

skupiny C efektivní. 

Východiskem analýzy XYZ je přehled celkové spotřeby položek v jednotlivých měsících za 

předcházející rok. Sběr dat byl taktéž proveden z obratové soupisky materiálu. Nejprve byly 

stanoveny hodnoty měsíčních výdejů materiálu u jednotlivých položek, dále byly stanoveny 

roční hodnoty vydaného materiálu, i procentuální podíly jednotlivých položek a nakonec 

průměrné výdeje jednotlivých položek. Všechny tyto hodnoty jsou uvedeny, viz příloha č. 17. 

Na základě těchto údajů byla pro každou položku vypočtena hodnota směrodatné odchylky 

(dle vzorce 2.6) a variačního koeficientu (dle vzorce 2.5), viz příloha č. 18. 

 

Na základě vypočtených variačních koeficientů byly jednotlivé položky zařazeny do X, Y, 

Z skupin a to na základě těchto kritérií: 

 Skupina X: obsahuje položky s hodnotou variačního koeficientu 0 % až 51 %. 

 Skupina Y: obsahuje položky s hodnotou variačního koeficientu 52 % až 94 %. 

 Skupina Z: obsahuje položky s hodnotou variačního koeficientu vyšší jak 94 %. 
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Graf 4.3 Klasifikace položek do X, Y, Z skupin 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Do skupiny X byly zařazeny celkově čtyři položky (21,05 % položek z celku). Jedná se 

o položky, které jsou spotřebovávány rovnoměrně, a jejich predikční schopnost je vysoká. 

U těchto položek je potřeba vytvořit takový systém zásobování, kdy by byl materiál dodáván 

na sklad průběžně, a to s minimální pojistnou zásobou. 

U skladových položek skupiny Y dochází k výkyvům spotřeby jak v čase, tak i ve 

spotřebovaném množství. Skupina Y zahrnuje sedm položek (36,84 % položek z celku), které 

se vyznačují střední jistotou předpovědi, tudíž je vhodné u těchto položek vytvářet skladové 

zásoby. 

Ostatní položky byly zařazeny do skupiny Z. Skupina Z zahrnuje celkově 8 položek a tvoří 

42,11 % položek z celku. Vyznačují se vysokou nepravidelností ve spotřebě, tudíž je velmi 

složité předpovědět, kdy budou tyto položky potřeba. Z tohoto důvodu by měl být materiál 

doplňován na sklad až v momentu jejich potřeby. 

 

 

 

 

X 

Y 

Z 



63 

 

Výsledky analýzy a klasifikaci položek do skupin znázorňuje následující Tab. 4.11.  

 

Tab. 4.11 Shrnutí výsledků analýzy XYZ 

  
Položky 

Variační 

koeficient 

Počet 

položek v % 

Skupina X 3, 42, 133, 132 0 % - 51 % 21,05 

Skupina Y 79, 4, 7, 37, 2, 18, 130 52 % - 94 % 36,84 

Skupina Z 11, 134, 13, 14, 135, 9, 17, 15 nad 94 % 42,11 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.7.3 Kombinace ABC analýzy s analýzou XYZ 

Jelikož spojení výsledků obou analýz přináší dodatečné zhodnocení spotřebovávaného 

materiálu, ale také spolehlivější plánovaní, kontrolu a řízení v nákupní oblasti, byla provedena 

kombinace výsledků z obou realizovaných analýz. Kombinací analýz vnikly podskupiny AX, 

BX, BY a BZ. Výsledky jsou zaznamenány, viz Tab. 4.12. 

 

Tab. 4.12 Výsledky analýzy ABC/XYZ analýzy 

Podskupiny Položky 

AX 3 

BX 42, 133, 132 

BY 79, 4, 7, 37, 2, 18, 130 

BZ 11, 134, 13, 14, 135, 9, 17, 15 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak je na první pohled vidět, podskupina AX je zastoupena pouze jednou položkou. 

Konkrétně se jedná o motorovou naftu, která je charakteristická nejvyšší hodnotou vložených 

finančních prostředků při nákupu a současně je její potřeba nejpředvídatelnější. Je to z toho 

důvodu, že motorová nafta je ve společnosti využívána každodenně a to na několika místech, 

zároveň je i nejčastěji prodávanou položkou (ze skladu č. 70) v Prodejním centru společnosti. 

Ve společnosti je doplňována do lokomotiv, multikár, těžké techniky (jako jsou např. jeřáby, 

traktory apod.) a referenčních vozidel, kterých je ve společnosti nespočet. Jelikož hodnota 

nákupu i predikce potřeby je vysoká, je vhodné v tomto případě uskutečňovat častější nákupy 
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v menším objednacím množství a s co nejnižší pojistnou zásobou. Důležité je její neustálé 

sledování a kontrola, neboť právě zde lze dosáhnout největších úspor. 

Položky podskupiny BX se vyznačují střední hodnotou nákupu a vysokou mírou 

předvídatelnosti potřeby. Taktéž se jedná o materiál, který je spotřebováván ve společnosti 

každodenně, avšak je ve větší míře prodáván. Tudíž je vhodné zvolit systém zásobování, který 

by byl synchronizovaný s procesy, kde se tyto materiály využívají a taktéž je při zásobování 

nutné počítat s průměrnou výší prodeje těchto materiálů. 

Podskupina BY zahrnuje položky se střední hodnotou nákupu a taktéž se střední jistotou 

předvídatelnosti potřeby těchto materiálů. Poněvadž se u těchto položek vyskytují výraznější 

výkyvy v potřebě, měly by se u těchto položek vytvářet skladové zásoby, a to s vyšší 

pojistnou zásobou. Ta by byla schopna v případě potřeby pokrýt jejich nepředvídatelné 

odchylky. 

Poslední podskupina BZ zahrnuje zbylých osm položek. Jedná se o položky se střední 

hodnotou, ovšem jejich nepravidelnost potřeby je velmi vysoká. V tomto případě je vhodný 

nákup až v případě potřeby nebo na základě přímé objednávky do Prodejního centra. 
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5 Návrhy a doporučení 

Na základě analýz jednotlivých druhů nákupů, zejména elektronických aukcí a klasifikace 

nakupovaných položek pomocí ABC analýzy a analýzy XYZ byly zjištěny v oddělení 

provozního zásobování určité nedostatky. Pro zlepšení zavedených systémů nákupu materiálu 

a jeho řízení by bylo vhodné provést určité změny a opatření. Návrhy na možné změny 

v oblasti nákupu materiálu akciové společnosti DEZA vychází z realizovaných analýz 

a zjištěných výsledků.  

 

Vytváření nových kategorií dodavatelů v elektronickém nákupním systému 

V průběhu analýzy klasické formy nákupu upínacích pásů bylo zjištěno, že 

v elektronickém nákupním systému Softrade není vytvořena skupina pro dodavatele, kteří by 

dodávky zmíněných upínacích pásů zajišťovali. Nákupčí tak nemají možnost realizovat 

nákupy prostřednictvím e-aukce a klasickou formou nákupu jsou pořizovány za vysoké ceny. 

Jelikož registraci dodavatelů do elektronického nákupního systému má na starost Centrální 

nákupní výbor v Praze, je povinností zásobovacích referentů, aby se v případě zjištění této 

skutečnosti sami zkontaktovali s CNV a doporučili dodavatele, kteří by byli následně vyzváni 

k registraci do elektronického nákupního systému. Tento postup je doporučován pro všechny 

nakupované položky, které jsou pravidelně společností DEZA nakupovány a jejich nákupní 

hodnota je vyšší jak 100 000 Kč. Při nákupu formou e-aukce by se tak ušetřil čas jak na 

přípravu a výběr dodavatelů, tak by bylo dosaženo i výrazných finančních úspor. 

 

Využívání elektronických aukcí 

Jedním ze zásadních zjištění v oddělení provozního zásobování bylo, že nákupčí, i když mají 

možnost, e-aukce využívají pro nákup velmi málo. V průběhu minulého roku a prvních dvou 

měsíců roku 2014 nebyla uskutečněna jediná e-aukce. Pro zhodnocení nákupů realizovaných 

prostřednictvím elektronických aukcí byly vyhlášeny tři e-aukce. V rámci hodnocení e-aukcí 

bylo provedeno srovnání vítězných cen nabídek s aktuálními cenami, za které nákupčí 

doposud nakupovali. Od přípravy až po vyhodnocení uplynulo čtrnáct dní a díky takto 

zvolené formě nákupu bylo dosaženo celkové úspory 90 910,26 Kč. Tyto výsledky dokazují, 

že využívání e-aukcí by bylo pro společnost velmi přínosné. Jak už bylo zmíněno, tato forma 

nákupu přináší krom finančních úspor i časové úspory na samotnou přípravu e-aukce. Taktéž 
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fáze výběru dodavatelů je v nákupním systému velmi jednoduchá a minimálně časově 

náročná. Elektronický nákupní systém nabízí skupiny dodavatelů, kteří jsou rozděleni dle 

nabízeného zboží do skupin. Krom toho hodnocení nabídek a vyhlášení vítězného dodavatele 

provádí nákupní systém Softrade automaticky na základě zvoleného scénáře. Z výše 

uvedených důvodů je nákup prostřednictvím e-aukce hodnocen velmi kladně. Proto je 

doporučováno, aby nákupčí začali využívat elektronické aukce, a to zejména 

u nákupů vyšší hodnoty jak 100 000 Kč. Zároveň je doporučena zvýšená kontrola ze strany 

vedoucího, který by měl striktněji dohlížet na jednotlivé nákupy zásobovacích referentů. Díky 

takto zvolenému přístupu by nákupčí zvyšovali kvalitu řízení nákupu a zároveň tak snižovali 

náklady na pořízení.  

 

Spolupráce s Centrálním nákupním výborem 

U nejnákladnějších pořizovaných položek spolupracuje společnost DEZA s CNV v Praze, 

který se snaží hledat a využít synergických jevů v nákupech. Což znamená nalézt společné 

komodity, které jednotlivé dceřiné společnosti koncernu AGROFERT nakupují a organizovat 

tak hromadné e-aukce, při kterých lze dosáhnout závratných finančních úspor. V tomto 

případě je doporučováno pokračovat v aktivní spolupráci s CNV, který je schopen zajistit 

velmi příznivé výsledky. 

 

Redukce stavu strategických zásob 

V rámci klasifikace nakupovaných položek bylo zjištěno, že ve skladu č. 20 (sklad 

strategických zásob na provozech u mechaniků) meziročně vzrostly zásoby o více jak dva 

a půl milionu korun. Zde dochází každoročně k takto vysokému nárůstu skladových zásob a to 

zejména z toho důvodu, že se s těmito zásobami nepracuje. Za výši těchto skladových zásob 

a nakupovaný sortiment jsou plně odpovědni pracovníci provozu. V této situaci se doporučuje 

motivace zainteresovaných pracovníků, např. pomocí prémiových ukazatelů. Bylo by žádoucí, 

minimálně jedenkrát ročně tyto zásoby zkontrolovat a posoudit jejich použitelnost. 

Nepotřebné zásoby navrhnout k odpisu (např. nabídnout k odprodeji nebo prodej do šrotu). 
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Diferencovaný systém řízení nákupu 

Jelikož zásobovací referenti nakupují jednotlivé materiálové položky na základě vlastního 

odhadu a úsudku, výsledek se negativně projevil v meziročním nárůstu vázaného kapitálu 

v zásobách. Nejvýraznější změna se projevila ve skladu č. 70 a z tohoto důvodu byla 

provedena klasifikace nakupovaných položek metodou ABC a analýzou XYZ. 

Nejdůležitějším výsledkem je zařazení položky motorové nafty do skupiny AX. Při nákupu 

této položky byla vynaložena nejvyšší část finančních prostředků z celkové hodnoty nákupu 

a predikce její potřeby je nejpředvídatelnější. Z tohoto důvodu je doporučeno zajišťovat 

častější dodávky v menším objednacím množství a s nižší pojistnou zásobou. Právě u této 

položky lze dosáhnout nejvýraznějších změn, a proto vyžaduje nejvyšší pozornost a kontrolu. 

Otázkou ovšem zůstává, pokud by byla motorová nafta nakupována častěji, nezvýšily by se 

tak náklady na dopravu? Dodavatelem motorové nafty pro akciovou společnost DEZA je 

firma Preol, a.s. (Lovosice). Motorová nafta je dovážena konkrétně z ČEPRA, a.s. Loukov 

(terminál Preolu). Do společnosti DEZA je motorová nafta dodávána v cisternách a v areálu 

společnosti je přečerpána do vlastní cisterny. ČEPRO, a.s. si neúčtuje cenu dopravy 

na základě ujetých kilometrů, ale účtuje přirážku 0,15 Kč na jeden litr nafty. Za těchto 

okolností není ovlivněna pořizovací cena přepravními náklady a nákupčí mohou využít 

doporučeného systému nákupu motorové nafty. 

Položky zařazené do skupiny BX se vyznačují střední hodnotou a vysokou předvídatelností 

potřeby a položky skupiny BY střední hodnotou a střední mírou předvídatelnosti. Pro tyto 

položky je vhodné vytvářet skladové zásoby. Zároveň je doporučováno nakupovat položky 

méně často, ve větších dávkách a s vyšší pojistnou zásobou, než položku ze skupiny A. 

Položky skupiny BZ se sice vyznačují střední hodnotou, ovšem jejich potřeba je velmi 

nejasná, s nízkou mírou předvídatelnosti. Položky ze skupiny C se vyznačují nepodstatným 

podílem na celkové hodnotě nákupu a vyžadují tedy minimální míru pozornosti. Během 

zpracování dat pro analýzu XYZ bylo zjištěno, že položky č. 24, 27, 34, 85, 35 a 41 

(ze skupiny C) nebyly v průběhu minulého roku ani jednou vydány, tudíž je lze označit za 

„ležáky“. Z tohoto důvodu je pro položky skupiny C, ale i BZ vhodný nákup až v případě 

potřeby či při přijaté objednávce v Prodejním centru.  
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo na základě praktických příkladů provést analýzu nákupu 

materiálu a jeho řízení ve společnosti DEZA, a.s. Zejména se zaměřit na nákup realizovaný 

prostřednictvím e-aukcí a zhodnotit jejich přínosy. Taktéž díky klasifikaci nakupovaných 

položek následně vypracovat vhodné návrhy a doporučení, které by pomohly zlepšit 

dosavadní zavedené systémy nákupu materiálu a jeho řízení. 

Diplomovou práci tvoří dvě ucelené části. Teoretická část vychází z dostupné literatury 

a vysvětluje základní pojmy vztahující se k nákupní logistice, nákupnímu procesu 

a jeho jednotlivým fázím. Zmíněna je i problematika klasifikace nakupovaných položek, její 

jednotlivé přístupy a význam realizace. V této souvislosti jsou definovány základní objednací 

systémy, které jsou využívány pro nákup jednotlivých položek. Jako poslední je objasněn 

princip a fungování elektronických aukcí, a rovněž jsou vymezeny i jejich přínosy. 

Praktická část se nejprve věnuje charakteristice společnosti DEZA, a.s. kde proběhla samotná 

analýza nákupu. Dále se zaměřuje na charakteristiku a organizaci oddělení provozního 

zásobování, kde je většina podnikových nákupů realizována. Následně jsou vymezeny 

základní formy podnikových nákupů a jednotlivé druhy jsou analyzovány na praktických 

příkladech a následně zhodnoceny. Praktickou část diplomové práce tvoří i klasifikace 

nakupovaných položek s využitím ABC analýzy a analýzy XYZ, kdy aplikací jejich výsledků 

lze dosáhnout efektivního řízení nákupu a snížení hodnoty vázaného kapitálu v zásobách. 

Poslední a zároveň nejdůležitější část diplomové práce tvoří návrhy a doporučení. Na základě 

získaných dat a provedených analýz je doporučeno, aby nákupčí aktivně spolupracovali 

s Centrálním nákupním výborem v Praze a byli tak nápomocni při vytváření nových kategorií 

dodavatelů v elektronickém nákupním systému Softrade. Dále začít efektivně využívat 

e-aukce, kterými lze dosahovat nejen finančních úspor a zároveň zvýšit kontrolní činnost 

vedoucího provozního zásobování u jednotlivých nákupů. Jako velmi pozitivní je hodnocena 

kooperace s CNV, jenž vyhledává společné nakupované komodity jednotlivých dceřiných 

společností koncernu AGROFERT. V tomto případě je doporučena podpora při vyhledávání 

a využívání synergických jevů v nákupech. Dalším návrhem je využití finanční motivace 

pracovníků provozu k redukci strategických zásob. Je žádoucí, aby byla alespoň jedenkrát 

ročně zhodnocena jejich použitelnost a nepotřebné zásoby byly navrženy k likvidaci. 

Posledním doporučením je zavést přístup diferencovaného řízení nakupovaných položek dle 

výsledků dvoukriteriální analýzy ABC/XYZ.  
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