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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na implementaci informačního systému SAP ve společnosti 

ČEZ, a. s. a způsob vedení materiálového hospodářství. Teoretická část vymezuje základní 

charakteristiku a pojmy. Praktická část popisuje procesy materiálového hospodářství        

od nákupu, přes založení kmenového záznamu materiálu po skladovou evidenci v praxi.    

V závěru práce na základě uvedených skutečností je provedeno zhodnocení a navržena 

doporučení. Informace jsou čerpány z odborné literatury, internetu a z intranetu a interních 

zdrojů společnosti ČEZ, a. s.  
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Summary 

The bachelor thesis is focused on the implementation of SAP system at ČEZ, a. s. company 

and the way of leading of material management. The theoretical part defines the basic 

characteristics and concepts. The practical part describes the different processes of material 

management all the way from purchase department through the establishment of master 

record material to stock evidence in practice. At the end of this bachelor thesis there is an 

assessment and proposed recommendations. The information are drawn from the literature, 

the internet and from intranet and internal resources of the ČEZ, a. s. company. 
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1. Úvod   

Bakalářská práce na téma „Informační systém SAP
1
 se zaměřením na materiálové 

hospodářství ve firmě ČEZ, a. s.
2
“ vymezuje jednotlivé oblasti implementace systému do 

společnosti, vedení materiálového hospodářství a vysvětluje související pojmy. 

Materiálové hospodářství vymezuje procesy od zjištění potřeby nákupu materiálu, jeho 

pořízení, až po skladovou evidenci. Cílem práce je analyzovat kroky implementace 

systému SAP a popsat jednotlivé procesy modulu materiálového hospodářství.  

Společnost ČEZ, a. s. se rozhodla pro implementaci systému společnosti SAP AG
3
, který 

se stal korporátním nástrojem využívaným v celé skupině ČEZ. Hlavním důvodem 

projektu byla roztříštěnost nákupních procesů a nutnost automatizace rutinních činností 

s ohledem na zavedení elektronické komunikace s dodavateli. Došlo k centralizaci nákupu 

řízeného z mateřské společnosti ČEZ, a. s. a byly sjednoceny obchodní procesy ve všech 

oblastech, což přispělo ke snížení nákladů a zvýšení efektivity útvarů nákupu a logistiky. 

Zejména implementací dodavatelského systému SAP SRM
4
 se zvýšila efektivita 

nákupního procesu, který se tak stal transparentní, jednotný a maximálně automatizovaný.  

Teoretická část seznamuje s problematikou materiálového hospodářství a představuje 

jednotlivé funkce tohoto modulu vycházející z potřeb společnosti. Praktická část popisuje 

vedení materiálového hospodářství od nákupu materiálu, přes vytvoření objednávky, až po 

inventarizaci skladových zásob. Popisuje postup při založení a vedení kmenových 

záznamů materiálu, provozních hmot a paliv, zboží a služeb. V práci je popsána úspora 

nákladů díky implementaci SAP ve skladovém hospodářství a to na příkladu změny stavu 

skladových zásob na klasických elektrárnách a transformace stavu zaměstnanců.  

V závěru práce je provedeno celkové zhodnocení z pohledu přínosu systému SAP pro 

společnost ČEZ, a. s. Správná volba informačního systému a jeho nastavení je základem 

pro úspěšné a efektivní řízení společnosti. 

                                                 
1
 softwarový produkt společnosti SAP AG 

2
 výrobce elektřiny v Česku a mateřská společnost Skupiny ČEZ  

3
 Systémy, Aplikace a Produkty v oblasti zpracování dat, společnost v Německu 

4
 Supplier Relationship Management - Nákupní (dodavatelský) systém 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elekt%C5%99ina
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skupina_%C4%8CEZ
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2. Charakteristika společnosti SAP a ČEZ, a. s. 

Spolupráce společností ČEZ, a. s. a SAP ČR
5
 se datuje od roku 2004, kdy došlo 

k rozhodnutí o využití systému SAP a k jeho postupné implementaci do společnosti. 

2.1. SAP AG   

Společnost SAP AG (Software, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung) 

založilo v roce 1972 v Mannheimu pět bývalých zaměstnanců firmy IBM
6
: Dietmar Hopp, 

Hans-Werner Hector, Hasso Plattner, Klaus Tschira a Claus Wellenreuther, z nichž 

hlavními protagonisty byli pánové Plattner a Hopp. Poněkud výstřední Plattner a klidný 

Hop se spojili v dokonalou dvojici. „Kdyby Plattner SAP řídil sám, přivedl by společnost 

vícekrát k bankrotu. Kdyby ji řídil Hopp sám, měl by malou, výnosnou a velmi německou 

společnost,“ řekl Hans Schlegel, bývalý šéf mezinárodních styků SAP. Cílem této pětice 

bylo vyvinout standardní software pro řízení podnikové ekonomiky. [3]  

V roce 1988 došlo k přeměně společnosti na akciovou společnost. Dnes firma vlastní více 

než 50 poboček po celém světě, má přes 253 500 zákazníků ve 188 zemích a 66 500 

zaměstnanců ve více než 130 zemích. [11]  

Mezi zákazníky se řadí společnosti jako Adidas, Coca-Cola, American Airlines a podobně. 

V České republice působí od roku 1992 jako 100% dceřiná společnost SAP AG. Mezi 

zákazníky v ČR
7
 patří vedle ČEZ, a. s. také například Česká spořitelna, Vodafone, Škoda 

Auto, RWE Energie nebo Čedok. Ke konci prvního roku jejich podnikání měla firma 9 

spolupracovníků a obrat 620 000 DM
8
. V roce 1982, v desátém roce své existence, 

zaměstnávala firma 100 spolupracovníků a její obrat činil 24,2 milionu DM. Po nástupu 

menších speciálních a osobních počítačů nachází uplatnění standardní software SAP R/3
9
  

a prodej vyletěl od roku 1992 do roku 1995 z 500 milionů na 1,5 miliardy USD
10

. [3] 

                                                 
5
 dceřiná společnosti SAP AG 

6
 International Business Machines Corporation, přední světová společnost v oboru informačních technologií 

7
 Česká republika 

8
 Deutsche Mark, německá marka 

9
 softwarový produkt společnosti SAP AG 

10
 americký dolar 
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Akcie firmy SAP AG byly uvedeny na burzu roku 1988 a od roku 1998 jsou akcie 

obchodovány i na burze v New Yorku. V současné době sídlí společnost ve Walldorfu        

v Německu a patří mezi světovou špičku v daném odvětví. V roce 2002, třicet let po svém 

založení, byl SAP třetím největším nezávislým poskytovatelem softwaru na světě. V roce 

2003 přišel s produktem mySAP
11

 a dosáhl nového vrcholu. Tato technologie umožňuje 

nabídnout rychlé a flexibilní firemní aplikace, které podporují podnikové procesy bez 

ohledu na to, zda jsou založeny na systémech společnosti SAP nebo jiného poskytovatele. 

V roce 2005 došlo ke spojení SAP a Microsoft a vznikl nový software umožňující snadno a 

rychle integrovat Microsoft Office a SAP. Po krizi, která přišla roku 2009, se SAP 

zaměřoval na software, který optimalizoval výkonnost a snižoval náklady na informační 

technologie. Rok 2011 přinesl vynikající výsledky a byl realizován produkt SAP HANA
12

 

umožňující analyzovat data během několika sekund. [10] 

Provozní zisk v roce 2011 činil 4,71 mld. EUR
13

.  [8] 

V závěrečném čtvrtletí 2012 celkové tržby SAP dosáhly hodnoty 5,061 miliardy eur, 

meziročně o 12 % více. Za prodej softwaru a souvisejících služeb firma utržila 4,265 

miliardy eur, tj. o 15 % více než ve stejném období roku 2011. Již podvanácté v řadě tak    

v této oblasti dosáhla dvouciferného kvartálního růstu. [9] 

Tržby za rok 2013 jsou na úrovni 16,89 mld. EUR, oproti odhadům 16,95 mld. EUR. Zisk 

EBIT naopak překvapil pozitivně, odhady ve výši 5,48 mld. EUR překročil o 7,7 %            

a je ve výši 5,9 mld. EUR. Akcie v reakci na výsledky odmazaly počáteční růst 1,5 %        

a padají do 0,8% ztráty. [5] 

2.2.  ČEZ, a. s. 

Společnost ČEZ, a. s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku v květnu 1992 a je 

integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní 

Evropy s ústředím v České republice, jejíž sídlo se nachází v Praze (Obr. č.  1).  

                                                 
11

 soubor adaptivních řešení k optimalizaci obchodních procesů 
12

 konfigurační databáze – produkt společnosti SAP 
13

 euro, měna eurozóny 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Walldorf&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
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ČEZ, a. s. je přední energetická společnost, která vyrábí, distribuuje a prodává elektrickou  

i tepelnou energii a plyn, těží uhlí, zabývá se i jaderným výzkumem, projektováním, 

výstavbou a údržbou energetických zařízení, zpracováním vedlejších energetických 

produktů a nově provozuje telekomunikační služby. Provozuje jaderné, uhelné, vodní, 

větrné, sluneční elektrárny a patří do celosvětové desítky největších a nejdynamičtějších 

energetických koncernů, jak z hlediska instalovaného výkonu, tak podle počtu zákazníků.  

 

  

 Obr. č.  1: Budova sídla ČEZ, a. s. v Praze 

Zdroj: Intranet ČEZ, a. s. 

Společnost vznikla přeměnou státního podniku České energetické závody. V průběhu 

devadesátých let došlo k částečné modernizaci elektráren ve vlastnictví ČEZ, a. s., a jejich 

odsíření. V roce 2003 společnost koupila od státu podíly v některých regionálních 

energetických společnostech (REAS) výměnou za přenosovou soustavu ČEPS
14

. Tím byl 

položen základ Skupiny ČEZ, jejíž mateřskou společností je největší výrobce elektřiny 

v ČR akciová společnost ČEZ. K datu 31. 12. 2013 vlastnila Česká republika zastoupená 

Ministerstvem financí České republiky 69,8 % základního kapitálu, což odpovídá 70,3% 

podílu na hlasovacích právech. Zbývající akcie jsou ve vlastnictví právnických a fyzických 

osob. [13] 

Z celkového objemu vyrobené elektrické energie za rok 2012 v ČR připadá na Skupinu 

ČEZ 66 %. Společnost zároveň patří mezi tři největší výrobce tepla v ČR. Mateřská 

                                                 
14

 výhradní provozovatel přenosové soustavy na přenos elektřiny 

http://cs.wikipedia.org/wiki/2003
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8CEPS
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společnost ČEZ, a. s. sdružuje tyto IDS
15

: ČEZ Distribuce, ČEZ Distribuční služby, ČEZ 

ICT Services, ČEZ Obnovitelné zdroje, ČEZ Prodej, ČEZ Korporátní služby, ČEZ 

Zákaznické služby a dalších více než 90 českých i zahraničních společností. Skupina ČEZ 

patří mezi největší zaměstnavatele ve střední a východní Evropě. Zaměstnává více než     

33 000 lidí, z toho 13 000 zaměstnanců v zahraničních akvizicích. Společnost řídí 

generální ředitel Ing. Daniel Beneš, který vykonává rozhodnutí představenstva a jedná 

jménem společnosti. V ČR dodává Skupina ČEZ elektřinu pro 7 milionů zákazníků, což je 

téměř 3,5 milionu odběrných míst. [13] 

Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s. se obchodují v Praze a ve Varšavě, kde jsou 

významnou součástí burzovních indexů. Na hlavní trh varšavské burzy akcie ČEZ 

vstoupily 25. října 2006. Vstup byl podpořen možnostmi, které nabízí rozvinutý polský trh 

a díky tomu mají  k investicím do akcií ČEZ přístup i polské penzijní fondy. [13] 

V ČR společnost provozuje čtrnáct uhelných elektráren a tepláren, šestnáct vodních 

elektráren a dvě jaderné elektrárny. Dále společnost prostřednictvím svých dceřiných 

společností provozuje několik elektráren (uhelné, vodní, větrné, fotovoltaické, spalující 

biomasu, bioplyn, plyn) v ČR. [13] 

V zahraničí se Skupina ČEZ prostřednictvím divize distribuce a zahraničí zaměřuje 

zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě, na kterých již v nějaké formě působí. 

Aktivní společnosti sídlí kromě České republiky také v Bulharsku, Rumunsku, Polsku, 

Turecku, Maďarsku a na Slovensku (Obr. č.  2). [13]  

„Hnědé uhlí představuje pro českou ekonomiku strategickou surovinu snižující závislost 

naší země na dovozech energetických surovin. Vzhledem k tomu, že uhelné elektrárny se na 

instalovaném výkonu ČEZ podílejí více než 50 %, představuje obnova uhelných zdrojů 

klíčovou iniciativu pro zajištění dodávek elektrické energie pro Českou republiku. Uhelné 

elektrárenství ztratí svůj význam v letech 2035-2050 v závislosti na dostupnosti českého 

hnědého uhlí.“ [13]  

V Bulharsku zajišťuje Skupina ČEZ distribuci a prodej elektřiny v západní části země a 

výrobu ve vlastní uhelné elektrárně nedaleko černomořského přístavu Varna. V roce 2012 

                                                 
15

 integrovaná dceřiná společnost 

http://iportal.cezdata.corp:9990/isc/ch/f.1/p.article.shtml?p=/n.27232425.hp.html
http://iportal.cezdata.corp:9990/isc/ch/f.1/p.article.shtml?p=/n.26871823.hp.html
http://iportal.cezdata.corp:9990/isc/ch/f.1/p.article.shtml?p=/n.26470411.hp.html
http://iportal.cezdata.corp:9990/isc/ch/f.1/p.article.shtml?p=/n.26470411.hp.html
http://iportal.cezdata.corp:9990/isc/ch/f.1/p.article.shtml?p=/n.25938924.hp.html
http://iportal.cezdata.corp:9990/isc/ch/f.1/p.article.shtml?p=/n.27232433.hp.html
http://iportal.cezdata.corp:9990/isc/ch/f.1/p.article.shtml?p=/n.26206803.hp.html
http://iportal.cezdata.corp:9990/isc/ch/f.1/p.article.shtml?p=/n.26376547.hp.html
http://iportal.cezdata.corp:9990/isc/ch/f.1/p.article.shtml?p=/n.26376547.hp.html
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byla uvedena do provozu fotovoltaická elektrárna Orešec. V Rumunsku působí skupina 

ČEZ v oblasti distribuce a prodeje a provozuje největší park větrných elektráren Fântânele 

a Cogealac a soustavu vodních elektráren Resita. 

 

Obr. č.  2: Země, kde působí Skupina ČEZ  

Zdroj: Intranet ČEZ, a. s. 

V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny ELCHO a Skawina poblíž 

státní hranice s Českou republikou a malá vodní elektrárna Borek. V Turecku provozuje 

Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční společnost, vyrábí elektrickou 

energii, připravuje a provádí výstavbu nových elektráren. Na Slovensku prodává elektřinu 

a zemní plyn koncovým zákazníkům a spolu se svým místním partnerem pracuje na 

projektu výstavby nové jaderné elektrárny v lokalitě Jaslovské Bohunice. V Německu, 

Nizozemském království, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Ukrajině, Irsku, Kypru a Ruské 

federaci se jedná o společnosti provádějící velkoobchod s elektřinou, dalšími komoditami a 

společnosti, které zprostředkovávají vlastnictví nebo finanční činnost. V některých státech 

vlastní ČEZ pouze tzv. SPV
16

 společnosti (Special Purpose Vehicle), jejichž 

prostřednictvím ovládá svá aktiva v jiných zemích. V Albánii přišla společnost v lednu 

2013 o kontrolu nad svou dceřinou firmou. Faktickou kontrolu nad společností má od      

21. 1. 2013 nucený správce. Společnost oznámila ztrátu pět miliard korun a záruku Světové 

banky dostane místo  ČEZ albánský stát. Dne 16. 5. 2013 bylo zahájeno mezinárodní 

arbitrážní řízení. [13] 

                                                 
16

 Special Purpose Vehicle – společnost zvláštního určení 
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Ekonomická situace energetických firem se v posledních letech značně zkomplikovala. 

Výsledky hospodaření ČEZ, a. s. za období 2011 až 2013 jsou uvedené v Tab. č. 1. Hlavní 

příčinou meziročního poklesu provozního zisku je výrazné snížení velkoobchodních cen 

elektřiny v důsledku masivní podpory obnovitelných zdrojů energie spolu se stagnací 

ekonomiky v Evropě a nejistotou ohledně regulatorních podmínek v energetice. Tyto 

faktory převážily nad pozitivním vývojem v oblasti distribuce a těžby. Očekávaný pokles 

zisků v roce 2014 reflektuje vývoj energetiky v Evropě. Výhled hospodaření odráží 

pokračující trend klesajících velkoobchodních cen elektřiny a nestabilní regulatorní rámec 

v Evropě. [13] 

Tab. č. 1: Hospodářské výsledky za roky 2011 – 2013, včetně plánu na rok 2014 

Rok 
EBITDA

17
       

(mld.
18

 Kč) 

Čistý zisk 

(mld. Kč) 

EBIT
19

            

(mld. Kč) 

2011 87,3 40,8 61,5 

2012 85,5 40,2 57,1 

2013 82,1 35,20 45,8 

plán 2014 70,5 27,5 - 

Zdroj: Intranet ČEZ, a. s. 

 

 

                                                 
17

 zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace  
18

 miliard  
19

 zisk před úroky a zdaněním 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zisk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Arok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpisy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amortizace
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3. Implementace systému 

Implementace je nejdůležitějším faktorem podnikových informačních systémů a často také 

nejnákladnějším. Popisuje dosavadní ekonomické procesy a má je nadefinovat do systému 

tak, aby provádění těchto procesů bylo nejen efektivní, ale i rychlé, jednoduché a 

provázané s procesy, na kterých závisí. 

 „Základem podnikových informačních systémů (ERP) je jedna společná databáze (Obr. č.  

3), díky níž jsou tyto systémy schopny zcela podporovat všechny procesy související 

s podnikovou ekonomikou daného podniku. Mohou to být procesy v oddělení finanční 

účtárny či controllingu, plánování a řízení výroby, nákupu a logistiky, prodeje, expedice 

nebo řízení lidských zdrojů. Základním charakteristickým rysem integrovaného 

standardního systému je společné využití dat.“ [1] 

 

 

Obr. č.  3: Integrace dat v systému ERP 

Zdroj: [1] 

Výhody integrace dat jsou především v „přímém zúčtování“ obchodních případů ve všech 

aktivovaných komponentech standardního systému. Systémy podporují funkce podniku, 
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které využívá více pracovníků v různých odděleních i různých lokalitách. Základem této 

vrstvové architektury je většinou architektura klient/server oddělující vrstvu databáze, 

aplikace a prezentace. Při zavádění ERP
20

 existují dvě základní strategie: strategie velkého 

třesku, tj. jednorázová záměna k určitému datu a postupné zavádění.  Funkce a procesy pro 

řízení podnikové ekonomiky se mezi jednotlivými podniky neliší tak zásadně, aby bylo 

smysluplné vyvíjet pro každý podnik vlastní softwarové řešení, proto systém SAP obsahuje 

standardizované podnikové procesy, které se dají využít ve více podnicích. Přesto je nutné 

některá specifická pravidla a parametry upravit, proto existují tyto možnosti přizpůsobení 

systému: rozšíření standardu SAP, změna standardu SAP, customizing a vlastní vývoj. [1] 

Customizing je nástroj, který umožňuje upravit standardně dodané funkcionality nezávislé 

na podniku a odpovídající požadavkům konkrétního podniku. Obsahuje seznam                 

či strukturovaný plán parametrů či proměnných označovaný jako Implementační příručka. 

Jde o nejbezpečnější způsob úpravy, protože je určen výhradně k přizpůsobení systému. 

Customizing dále podporuje změny verzí a transporty nastavení z testovacích systémů do 

systému produktivního. Obvykle jsou nastavení vyzkoušena v testovacím systému a poté 

se pomocí funkce pro transport převádí do produktivního systému. Pomocí modifikace 

standardu je možnost vlastního vývoje. Pro zavedení a následný provoz systému SAP 

nestačí nainstalovat pouze jeden systém, vždy je nutné vytvoření i vývojového prostředí. 

SAP AG doporučuje využití tří systémů: vývojový, testovací (předávací) a produktivní. 

Aktivity týkající se customizingu či vývoje jsou prováděny v jednom či několika 

vývojových klientech. Uzavřené a otestované kroky vývoje lze pomocí transportů přenést 

do testovacího systému a předávacího systému. Díky tomu lze jednotlivé testovací a 

předávací verze dobře sledovat i zpětně. Předané verze lze opět transportem přenést do 

produktivního systému. Pro účely školení či testování různých okolností jsou často 

využívány další systémy. Organizační struktury podniku (závody, sklady, prodejní 

organizace) je možné vytvářet flexibilně pomocí organizačních elementů. Architektura 

klient-server přestavuje kooperativní formu zpracování informací, při níž se na vykonání 

jednoho úkolu podílí více softwarových komponent. Přitom tyto komponenty se mohou 

                                                 
20

 Enterprise Resource Planning, Podnikový informační systém 
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nacházet na jednom či více počítačích, které musí být vzájemně propojeny sítí. Některé 

softwarové komponenty nabízí služby (servery), jiné (klienti) tyto služby využívají. [1] 

Projekt SAP je nástrojem poskytující aktuální informace o finančním účetnictví a správě 

majetku, konsolidaci, controllingu, řízení investic, správě nemovitostí, mzdách a 

personalistice, nákupu, prodeji a logistice včetně řízení vztahů s dodavateli, strategickém 

plánování a workflow. [13] 

Hlavní přínosy implementace systému SAP jsou: 

1. vyšší produktivita – propojení uživatelů, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů, 

2. nárůst informovanosti – informace ve správný čas umožňují optimálně řešit problémy, 

3. vyšší transparentnost a možnost interní kontroly, 

4. vyšší flexibilita – možnost doplnění dalšími aplikacemi, 

5. snižování nákladů – řízení nákladů na IT s podporou již nasazených investic, 

6. možnost využití reportingu databází a sestav.                    

„Pro zavedený a následný provoz systému SAP nestačí nainstalovat pouze jediný systém. 

Vždy je nezbytné vytvořit i vývojové prostředí. Veškeré aktivity týkající se customizingu či 

vývoje jsou pak prováděny v jednom či několika vývojových klientech. Uzavřené a 

otestované kroky vývoje pak lze pomocí takzvaných transportů přenést do testovacího 

systému a předávacího systému. Díky tomu lze jednotlivé testovací a předávací verze velmi 

dobře sledovat, a to i zpětně. Předané verze lze opět pomocí mechanismu transportů 

přenést do produktivního systému. Kromě toho jsou v případě potřeby ještě velmi často 

využívány další systémy, a to pro účely školení či testování různých možností. Mnohdy jsou 

naopak školicí klienti obsahující produktivní data provozováni ve vývojovém či předávacím 

systému.“ [1] 

Než došlo k implementaci systému SAP, byl v bývalých energetikách (REAS)
21

 využíván  

B-systém a podobné aplikace, které sloužily k vedení skladového hospodářství. V roce 

1998 najel produkt PassPort, který tvoří softwarovou podporu činnostem, které jsou ve 

společnosti ČEZ, a. s., souhrnně označovány také jako "ISE" - Integrovaný Systém 

Elektráren. Primárním určením systému je podpora správy majetku v elektrárnách, to 

                                                 
21

 Regionální energetická akciová společnost – bývalé energetiky (Severočeská energetika, Severomoravská 

energetika, Středočeská energetická, Východočeská energetika a Západočeská energetika) 
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znamená řízení prací údržby (se zvláštním zřetelem k potřebám jaderných elektráren) a 

souvisejících činností jako dokumentace, nákup, finanční řízení činností údržby a další. 

Účetní zpracování probíhalo zvlášť prostřednictvím jednotlivých účetních pomocí systému 

AFMIS. 

Integrovaný Systém Elektráren využívá aplikačního programového balíku Ventys      

(Indus) / PASSPORT. Toto aplikační programové vybavení obsahuje speciální moduly, 

objekty a funkcionality, které jsou momentálně využívány v jaderných elektrárnách. 

Passport však postupně nestačil požadavkům firmy, proto se rozhodlo o využití nového 

systému. Pomocí projektu Golem bude Passport spojen s dalšími systémy v jeden (ovšem 

bez systému SAP). 

 

 Obr. č.  4: Postup implementace systému SAP v letech 2004-2011  

Zdroj: Interní zdroj ČEZ, a. s. 

Ve skupině ČEZ začala implementace systému SAP v roce 2004 také z důvodu propojení 

vedení materiálového hospodářství a účetnictví. Proces jednotlivých kroků implementace 

je znázorněn na Obr. č.  4. [13] 

V roce 2004 došlo ke sjednocení ERP systému SAP pro regionální energetiky. Rok 2005 

zahrnoval dvě fáze spuštění ERP systému SAP R/3 ve verzi 4.7 pro 9 společností Skupiny 

ČEZ s označením R3P.  
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„První fáze projektu zahrnovala paralelní nasazení informačního systému, který               

od 5. ledna 2005 podporuje v produktivním provozu veškeré administrativní procesy 

(logické, finanční a personální) pro celkem devět společností patřících do Skupiny ČEZ. 

Systém, který byl zaveden ve všech pěti distribučních společnostech (Severočeská 

energetika, Středočeská energetická, Západočeská energetika, Východočeská energetika a 

Severomoravská energetika) a ve čtyřech nových společnostech založených skupinou ČEZ 

v rámci restrukturalizačního projektu VIZE 2008, zahrnuje i zákaznický systém pro 

500 000 zákazníků Západočeské energetiky. Tato fáze byla díky enormnímu nasazení 

pracovníků společnosti Skupiny ČEZ a SAP ČR dokončena v rekordním čase 9 měsíců, což 

je vzhledem k rozsahu více než 3 000 uživatelů a šíři funkcionality výkon ojedinělý 

v globálním měřítku.“ [7] 

Druhá fáze proběhla koncem roku 2005 a zahrnovala rozšíření zákaznického infomačního 

systému do dalších distribučních společností a zároveň byly implementovány systémy 

modulů FI, AM, MM, SD, PM, PS, CO
22

. K vytvoření nového systému SAP R/3 ve verzi 

4.7 pro 3 IDS s označením R4P došlo v roce 2006. Systém R4P je primární systém pro 

údržbu kmenových dat business partnerů. Proběhla také implementace SAP IS-U (Industry 

Solution for Utilities). Důvodem oddělení landscape R4 byl kromě implementace IS-U 

legislativní požadavek na oddělení dat mezi distribuční a prodejní oblastí.  

Jedním z nejdůležitějších projektů byla implementace SAP SRM (Supplier Realionship 

Management), která probíhala od roku 2008 a zajistila sjednocení procesů ve všech 

oblastech nákupu. Nákupní proces se stal tak více transparentní, jednotný a 

automatizovaný. Centralizovaný nákup je nyní pro ostatní společnosti plně řízený 

z mateřské společnosti ČEZ, a. s. SRM pokrývá tyto procesní oblasti: 

 vytváření nákupních požadavků a následné schvalování, 

 vytváření objednávek, schvalování, využívání odvolávek ke kontraktům, 

 komunikace s dodavateli prostřednictvím dodavatelského portálu, 

 elektronické potvrzení objednávek dodavatelům, 

 potvrzení příjmu materiálu (služeb), schválení, 

                                                 
22

 Finanční účetnictví, Investiční majetek, Materiálové hospodářství, Prodeje a distribuce, Řízení projektů, 

Řízení investic, Kontroling 
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 výběr a řízení dodavatele (výběrová řízení, e-aukce, správa kontraktů), 

 správa kmenových dat dodavatelů, materiálu (služeb), dodavatelských katalogů, 

 reporting. 

V roce 2008 došlo k vytvoření systému U6P s implementací SAP SRM (Supplier 

Realionship Management) pro podporu požadavků na nákup, objednávání a potvrzování 

příjmu materiálu. Tento systém je integrován na systému R3P, R4P a R5P, následně            

i na personální systém H5P. Během roku 2009 byl vytvořen vyčleněním ze systému R3P 

nový systém SAP H5P pro podporu personalistiky. Důvodem bylo oddělení personálních 

dat od ostatních SAP systémů a tím jednodušší zabezpečení přístupů k nim a jednodušší 

implementace legislativních změn, tzv. patchů, které jsou vydávány v závislosti na 

legislativních úpravách personální evidence a zpracování mezd několikrát ročně. Počátkem 

roku 2010 došlo k přesunu sedmi společností a dat ze systému R3P na R5P. Byl vytvořen 

SAP Master což je vzorové nastavení systému pro přechod další společnosti na systém 

R5P. Následně bylo utlumeno využívání sytému R3P a došlo k jeho převedení do 

archivního režimu. Systémy R4/5P jsou aktuálně využívány ve verzi SAP ECC 6.0. 

V případě vzniku nové IDS nebo její integrace se použije klon Master řešení. Důvodem je 

rychlá a relativně levná implementace, kdy se kopírují základní nastavení systému pro 

jednotlivé moduly. Projekt pokračoval dalšími dvěma fázemi, kdy došlo k sjednocení 

dalších procesů na standardní skupinové řešení. V roce 2011 byla zavedena automatická 

fakturace v rámci společností Skupiny ČEZ. Z důvodu velké kapacity dat se připravují 

projekty na archivaci dat ze systému SAP. [13] 

Implementace systému SAP je zajišťována na základě smlouvy mezi ČEZ ICT Services      

a dodavatelem. Společnosti ve Skupině ČEZ mají potom jednotlivé smlouvy s ČEZ ICT 

Services uzavřené pomocí SLA
23

 smluv. Náklady na implementaci systému SAP se 

pohybují na úrovni 405 milionu Kč a lze je rozdělit na tyto náklady: 

 na práci externích poradců či konzultantů, 

 na pořízení hardwaru a softwaru či na jejich rozšíření, 

 na zaměstnance účastnící se celého projektu zavedení systému SAP, od pořízení 

samotného systému SAP, jeho údržbu po školení zaměstnanců. [13] 

                                                 
23

 dohoda o poskytování služby 
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Náklady na jakýkoliv podnikový software jsou kromě počáteční pořizovací ceny tvořeny 

náklady na softwarové licence a mnoha dalšími položkami. Přitom náklady jsou v procesu 

rozhodování důležitým faktorem, a proto je nezbytné získat informace o jejich skutečné 

výši. Cena jedné licence se liší s ohledem na způsob zařazení zaměstnance. Plná cena jedné 

licence je 1 650 Kč na člověka za rok, ale v případě zaměstnance IDS se cena za licenci 

pohybuje okolo 600 Kč na člověka za rok (slabá licence).  

Vzhledem k velké obsáhlosti dat, jsem se rozhodla ukázat úsporu nákladů na jednom 

příkladu skladového hospodářství, které je nedílnou součástí vedení materiálového 

hospodářství. Porovnávaná data jsou zaznamenaná od počátku roku 2008 až do konce roku 

2013, kdy porovnávám stav zásob a počet zaměstnanců ve skladech klasických elektráren 

před a po realizaci transformace skladového hospodářství. V Tab. č. 2 jsou uvedeny 

počáteční a konečné stavy skladových zásob klasických elektráren na počátku a konci 

sledovaného období.    

Konečný stav zásob 197 822 528 Kč je upraven o hodnoty ND
24

 pro nové zdroje ve výši 

90 000 000 Kč. Tento objem zásob připadá na nadkritický blok 660 MW
25

 v Ledvicích, 

kde stále probíhají dokončovací práce a paroplynovou elektrárnu v Počeradech, která byla 

nově vystavena a dokončena v průběhu roku 2013.  

Tab. č. 2: Stav skladových zásob klasických elektráren 

 

           

 

 

Zdroj: Interní zdroj ČEZ, a. s. 

 

Upravený konečný stav zásob dosahuje výše 107 822 528 Kč. Z toho vyplývá, že došlo 

k úspoře skladových míst, zefektivnění evidence skladovaného materiálu a nákladů na 

přepravu ve výši 30 353 235 Kč. Stejně tak došlo k úspoře zaměstnanců, předmětem 

                                                 
24

 náhradní díl 
25

 megawatt 
26

 stav skladových zásob bez hodnoty skladů v Ledvicích a Počeradech  

Stav skladových zásob 
01/2008 

(Kč) 

12/2013 

(Kč) 

  Klasické elektrárny 138 175 763    197 822 528  

  Stav očištěný 
26

 138 175 763     107 822 528  
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transformace bylo 27 zaměstnanců z původních 45 zaměstnanců. Z připojené tabulky Tab. 

č. 3 plyne, že po transformaci 27 zaměstnanců došlo k úspoře 1 792 617 Kč.  

Tab. č. 3: Přehled nákladů a úspory na transformaci zaměstnanců 

Počet 

pracovníků 

Současné 

náklady  

(Kč) 

Náklady 

transformace  

(Kč) 

Náklady na 

dodavatelskou 

obsluhu (Kč) 

Úspora  

(Kč) 

27 4 920 458  3 590 817  1 798 200  1 792 617 

Zdroj: Interní zdroj ČEZ, a. s. 

Z uvedených skutečností tedy vyplývá, že implementací SAPu došlo od roku 2008 do 2013 

jen ve skladovém hospodářství k úspoře 30 353 235 + 1 792 617 = 32 145 852 Kč
27

. 

 

                                                 
27

 všechny uvedené korunové hodnoty uvedeny v bodu č. 3 jsou přepočteny koeficientem, z důvodu 

nemožnosti zveřejnění těchto informací 
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4. Modul materiálového hospodářství 

Modul materiálového hospodářství neboli MM zahrnuje zpracování průběhu nákupu 

včetně funkcí skladové evidence. Pro zajištění efektivního fungování tohoto modulu je 

třeba věnovat velkou pozornost údržbě kmenových dat materiálů, provozních hmot a paliv, 

zboží a služeb, vedení záznamů obchodních partnerů a záznamů o cenových a ostatních 

ujednání. [1] 

V systému SAP jsou jednotlivé materiály či výrobky, které podnik nakupuje, vyrábí, 

skladuje a prodává, představovány kmenovými daty materiálů. Koncept materiálu je 

v systému SAP obecnější, za materiál nejsou označovány pouze běžné druhy materiálů, 

jako například suroviny, polotovary či hotové výrobky, ale také obchodní zboží, pomocný 

a provozní materiály a služby. V případě prodeje, tedy odbytu, jsou informace zadány na 

úrovni prodejní organizace a cesty odbytu. Informace, které se týkají výroby či informace 

o řízení ceny či ceny zásob, jsou zadány na úrovni závodu. To umožňuje snadnou údržbu 

kmenových dat materiálu a zároveň koncept umožnuje zpracování i nezbytných rozdílů 

vznikajících při práci se stejným materiálem v různých závodech či podnicích. [2] 

Úspěšný proces nákupu materiálu vyžaduje také založení dodavatelů a odběratelů.              

I v tomto případě platí, že při jejich zakládání je nutné mít na mysli nejen různá logistická, 

ale i finanční a ekonomická hlediska. Pro vyhodnocení dodavatelů je též nezbytné vědět     

i to, které materiály každý z dodavatelů dodává. To vše znamená, že objednání materiálu 

vyžaduje zadání kmenových dat, jak daného materiálu, tak i příslušného dodavatele. Proto 

je celý nákup rozdělen na přípravu (údržbu kmenových dat) a na samotný proces pořízení 

(zadání objednávky, následný příjem, s ním související kontrola faktury apod.). Proces 

pořízení materiálu a jeho příprava jsou částmi materiálového hospodářství. [1] 

Údržba kmenových dat materiálů pro potřebný nákup může proběhnout pouze tehdy, je-li 

v systému nadefinována organizační struktura celého podniku. Účetní okruh je organizační 

jednotkou finančního účetnictví, závod a sklad jsou organizačními jednotkami logistiky. 

Závislost mezi pohledy KZM a organizačními úrovněmi najdeme v Tab. č. 4. Jak závod, 

tak i sklad se nacházejí přímo na hlavní ose klient – účetní okruh. Závodem se míní 

výrobní provoz tedy elektrárna či IDS. Proto jsou na úrovni závodu prováděny téměř 
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všechny úkony související s výrobou, pořízením, údržbou a dispozicí. Výjimku tvoří vodní 

elektrárny a společnost Distribuční služby, kde je nastavení na úrovni skladu.  

Z důvodu vedení zásob a příjmu zboží je nezbytné propojení s finančním účetnictvím, 

proto je třeba závod přiřadit k účetnímu okruhu. Platí, že závod musí být přiřazen jednomu 

účetnímu okruhu, ale účetní okruh může mít přiřazen více závodů. Stejně tak jednomu 

závodu je možno přiřadit několik skladů, ale jeden sklad je vždy přiřazen přinejmenším 

jednomu závodu. V případě centrálních skladů může být jeden sklad přiřazen několika 

závodům, toto nastavení se ve skupině nepoužívá. Nákupní organizací rozumíme místo, 

kde jsou pořizována data nákupního oddělení, tedy procesy pořízení. Ta je propojena se 

strukturou podniku prostřednictvím závodu. Propojení závodu s účetním okruhem zajišťuje 

i finančně ekonomické propojení. Ke správnému přiřazení finančně ekonomických a 

logistických dat dochází díky zadávání organizační úrovně v nákupních dokladech. Platí, 

že každý nákupčí je zařazen do konkrétní nákupní organizace a objednávku vytvoří vždy 

pod svou nákupní organizací. [1] 

Materiálové hospodářství zahrnuje tyto základní funkce: 

 nákup,  

 optimalizace nákupu, 

 vedení zásob, 

 likvidace faktur, 

 plánování materiálových potřeb – materiálové dispozice, 

 inventura, 

 řízení skladu,  

 nákupní informační systém, 

 controlling zásob. [4] 

Kmenová data materiálu obsahují všechna data nezbytná pro popis daného materiálu. Tato 

data jsou využívána různými odděleními podniku pro rozdílné účely, například v případě 

nákupu jsou tato data využívána pro zpracování objednávek apod. Každé oddělení tedy 

potřebuje k jednomu materiálu zadat jiná data, a proto jsou definovány různé pohledy na 

kmenová data materiálu. [1]   
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4.1.  Nákup 

Hlavním úkolem nákupu je pořizování materiálu, provozních hmot a paliv, zboží a služeb. 

Samotný nákup pak je komponentou materiálového hospodářství. V důsledku postavení 

nákupu jsou součástí procesu i rozhraní do jiných modulů či komponent. Jedná se 

například o rozhraní do: 

 Controllingu (CO) – rozhraní, které především v případě objednávek spotřebního 

materiálu či služeb, účtuje přímo na nákladová střediska nebo na konkrétní 

zakázky. 

 Finančního účetnictví (FI) – FI spolu s nákupem udržuje data dodavatele týkající se 

účetnictví i procesu pořízení materiálu. 

 Prodeje (SD) – v rámci dispozice může být potřeba vzniklá v důsledku prodeje 

převedena přímo na nákup. V okamžiku vyhodnocení POBJ je možné potřebu 

přímo přiřadit zákaznické zakázce. [1] 

Proces nákupu zahrnuje veškeré činnosti spojené s přípravou nákupu až po fázi uzavření 

objednávky kupní smlouvou a likvidaci faktury. Tyto činnosti můžeme rozdělit do sedmi 

kroků, jak je patrné z Obr. č.  5. 

Celý proces spouští výpočet potřeby, který je v systému SAP automatizovaný. Základním 

předpokladem pro automatizace kroku je existence kmenových dat a potřebných pohledů 

všech materiálů, které mají být pořízeny. Jedině tak je systém schopen porovnat objednací 

hladinu, kterou najdeme v pohledu Dispozice (Příloha - 9) s aktuálním stavem zásob a 

potřebami vyvolanými rezervacemi, případně SD zakázkami tedy potřeby vyvolané 

vnitřním zákazníkem. 
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Obr. č.  5 : Koloběh nákupu ve společnosti ČEZ, a. s.  

Zdroj: vlastní tvorba 

V ČEZ, a. s. platí, že v případě, kdy kmenový záznam neexistuje, podá oprávněný 

pracovník skladu požadavek na založení nového kmenového záznamu materiálu (KZM). 

K tomuto účelu je třeba vyplnit požadavek do formuláře (Příloha - 1). Zde žadatel zadá 

všechny povinné náležitosti, jako např. číslo závodu (elektrárna nebo IDS), měrnou 

jednotku, a zašle pomocí emailové zprávy na centrální adresu analytikovi materiálu. Ten 

posoudí správnost požadavku a předá dál oddělení katalogu MTZ
28

. Specialista dle 

formuláře požadovaný materiál založí. Vždy je nutná kontrola duplicity. V případě 

zakládání materiálu pro elektrárny je rovněž nutná kontrola přenosu dat ze systému SAP 

do systému Passport. Nově založenému materiálu systém vygeneruje devítimístné číslo. 

Toto číslo má svá specifika, může začínat číslem 10, 20, 21, 30, 31, 60, 80, 81 a 90, podle 

toho o jaký druh materiálu se jedná. Mezi druhy materiálu řadíme nejčastěji základní 

materiál, ochranné pomůcky, dlouhodobý hmotný materiál, služby, náhradní díly, palivo.  

                                                 
28

 materiálové technické zabezpečení 
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Desáté číslo KZM
29

 určuje úroveň jakosti materiálu. Končí-li kmenový záznam číslem 1 je 

jakost materiálu 1 a podobně. Rozeznáváme tyto úrovně jakosti: 

 0 – položka běžné komerční jakosti, 

 1 – položka dle vyhlášky 309/2005 Sb. a 132/2008 Sb., 

 2 – položka dle vyhlášky 132/2008 Sb., 

 3 – dodávka pod dozorem jakosti s vysokým stupněm důležitosti, 

 4 – renovovatelný náhradní díl (na sklad před renovací), 

 5 – renovované náhradní díly odpovídající úrovni jakosti 0, 

 6 – renovované náhradní díly odpovídající úrovni jakosti 1, 

 7 – renovované náhradní díly odpovídající úrovni jakosti 2, 

 8 – renovované náhradní díly odpovídající úrovni jakosti 3. 

Pokud jsou známy údaje o výrobci, výrobní typ a číslo dílu výrobce je k materiálu založen 

HERS. Což je samostatný druh materiálu s údaji o výrobci - výrobní číslo, číslo dílu, číslo 

výrobce, objednací číslo, které jsou svázané s jednotlivými položkami. Doplňuje popis 

zejména u náhradních dílů. K jednomu materiálu lze připojit více materiálů HERS. Údaje  

o výrobci (dodavateli či odběrateli) jsou vedeny v samostatné databázi obchodních 

partnerů, kterou spravuje stejné oddělení. V případě, zda se jedná o materiál v kategorii 

chemie, je nutné připojení bezpečnostního listu, který se také ukládá do systému 

k možnosti nahlédnutí v případě potřeby. Číslo KZM specialista zašle zpět na adresu 

žadatele a analytika (nákupčího) a ten tedy nyní může provést objednávku.  

Požadavky na objednávku (POBJ) vznikají v systému různými způsoby. Ručně pokud se 

jedná o POBJ
30

 pro investice (pouze v ČEZ), plánovacím během (MRP) pro POBJ            

na materiál. POBJ se do modulu MM také přenášejí z Passportu. Schválené POBJ se 

zpracovávají v SRM. Tam vstupují ve formě „nákupních košíků“. Objednávka – kontrakt 

(rámcová smlouva) vzniká v SRM a je do modulu MM přenášena s vazbou na Passport. 

V modulu MM se vytvářejí objednávky například pro konsignační položky či rekreace. 

Rámcovou smlouvou se rozumí dlouhodobá dohoda s dodavatelem o dodávkách materiálu 

nebo poskytnutí služeb za pevně daných podmínek.  

                                                 
29

 kmenový záznam materiálu 
30

 požadavek na objednávku 
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POBJ na rozdíl od objednávky není vázán na určitého dodavatele. To znamená, že 

požadavek na objednávku slouží jako nástroj k identifikaci těch materiálů či služeb, které 

mají být pořízeny externě, vytvářeny přímo nebo nepřímo. Objednávka je vlastně formální 

výzvou dodavateli, aby dodal určitý materiál či služby za daných podmínek. Objednávka 

by měla mít vazbu na požadavek, v SRM je to nutností. [1] 

Při realizace celé objednávky jsou využita data z požadavků na objednávku, z nabídek a 

rámcových smluv, které jsou jedním z typů kontraktů. Objednávka je podkladem pro další 

zpracování, především pro příjem materiálu a pro likvidaci faktur.  

4.2. Evidence zásob 

Evidence zásob se zabývá se množstevním hodnotovým vedením zásob materiálu. 

„Všechny procesy evidence zásob probíhají v reálném čase, takže je vždy zobrazen 

skutečný stav zásob. Uživatel má tedy v každém okamžiku přehled o aktuálních zásobách 

materiálu. Pro každý materiál lze stanovit nejen zásoby, které jsou na skladě, ale i zásoby, 

které jsou zatím pouze objednány. Dále také zásoby, které jsou sice na skladě, ale jsou již 

rezervovány pro zákazníka, zásoby, které procházejí kontrolou jakosti, zásoby, které jsou 

zablokovány atd. Pokud má být zásoba materiálu rozdělena podle dílčích množství, může 

být každé takové dílčí množství označeno šarží, tedy sledované. Tyto šarže jsou v celkové 

zásobě materiálu vedeny samostatně. Zvláštní zásoby od zákazníků a od dodavatelů (např. 

konsignační zásoby, havarijní zásoby) jsou rovněž evidovány samostatně. Množství a také 

hodnotová aktualizace se provádí automaticky při zadání pohybu materiálu. Vznikající 

materiálové doklady mají i účetní část, ve které se přímo účtuje pomocí automatického 

účtování na účty hlavní knihy. Pohyby materiálu v evidenci zásob můžeme rozdělit na: 

 příjem materiálu na sklad s možností odkazu na objednávku nebo výrobní zakázku, 

tisk příjemky, 

 výdej materiálu ze skladu s možností odkazu na rezervaci materiálu, výrobní 

zakázku, odběratelskou zakázku, tisk výdejky, 

 přeúčtování materiálu z materiálu na materiál, z jednoho druhu zásob na jiný druh, 

ze skladu na sklad, ze závodu na závod, tisk dokladu.“ [4] 
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Důležité je sledovat také stav nepotřebných zásob, které je možno za nižší cenu prodat 

vybranému odběrateli či zvolit další možnost, kterou je šrotace. Ve skladech se také 

udržuje havarijní (pohotovostní) zásoba nutná pro rychlé odstranění poruch a závad. [6] 

Všechny materiálové pohyby jsou dokumentovány materiálovými doklady. Jedná se          

o důkazy provedených pohybů a platí, že materiálové doklady mohou být využívány           

i jinými aplikacemi jako zdroje informací. Má-li pohyb materiálu účetní důsledky, je 

s materiálovým dokladem vytvořen i zaúčtován tzv. účetní doklad. Materiálový doklad 

však nemusí nutně vést k aktualizaci množství. Aktualizace věcných účtů pak probíhá 

především v procesu automatického nalezení účtů, přičemž je využita kombinace třídy 

ocenění, druhu pohybu a případné modifikace účtu. V případě klasických elektráren se 

tisknou příjemky, výdejky, prodejky a v případě jaderných elektráren jsou využívány 

tiskárny na skladové štítky, které se lepí na materiál.  

Někdy je nutné provést ještě opravná účtování a to dojde-li k zaúčtování hodnoty příjmu 

materiálu na základě ceny z objednávky, která nemusí být totožná s cenou, která se 

nakonec objeví na faktuře. Faktura také vytváří vazbu vůči dodavateli a data zadaná při 

příjmu materiálu aktualizace (kromě množství a hodnoty) vývoje objednávky. [1] 

4.3. Likvidace faktur 

„Likvidace faktur zahrnuje zadání a kontrolu faktur dodavatelů. Při likvidaci faktur jsou 

faktury dodavatelů porovnány s objednávkou a příjmem materiálu a jsou kontrolovány 

v trojím pohledu – věcném, cenovém a množstevním. V rámci materiálového hospodářství 

má likvidace faktur následující úkoly: 

 ukončení procesu pořizování materiálu – od požadavku na objednávku přes nákup 

až po příjem materiálu, 

 zpracování faktur, které nevznikají v oblasti pořizování materiálu (např. služby, 

zaúčtování výloh, náklady na semináře atd.), 

 zpracování dobropisů, buď jako storna faktur nebo jako rabaty. 

Do oblasti likvidace faktur však nepatří platby nebo vyhodnocení faktur, příslušné 

informace jsou předány jiným oddělením. Likvidace faktur tak vytváří spojení mezi 
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materiálovým hospodářstvím a účetnictvím (finanční účetnictví, účetnictví investičního 

majetku a nákladové účetnictví).“ [4] 

Došlá dodavatelská faktura je na podatelně naskenována. Poté je spuštěna transakce, která 

přenese dokumenty do SAP ERP. Účetním pracovníkem je vybrán doklad z inboxu a 

provedena kontrola daňových náležitostí faktury. Daňové náležitosti mohou být vyznačeny 

přímo do scanu faktury. K dokladům není připojován soubor xls obsahující rozúčtování a 

požadované změny budou schvalovateli zapisovány do elektronické košilky. Účetním 

pracovníkem je založen předběžně pořízený doklad - založena došlá faktura, která je 

v modulu MM pořízena s referencí k objednávce. Po zadání čísla objednávky jsou 

automaticky připojeny položky objednávky s množstvím z příjemky či objednávky. Tyto 

položky jsou účetní vizuálně zkontrolovány oproti došlé faktuře. Provede se případná 

korekce údajů, které se liší (cena, množství). V případě, že je nalezen nesoulad na faktuře 

s údaji na objednávce, nastaví účetní na faktuře pole blokování platby na hodnotu „rozdíl 

proti objednávce“. Účetní uloží předběžně pořízený doklad. Na pozadí se spustí workflow.  

S likvidací faktury je spojeno její uhrazení a celý proces nákupu se tak uzavírá. Systém 

kontroluje data objednávek se souvisejícími příjmy. Pokud neexistují nesrovnalosti, jsou 

splatné faktury systémem navrženy k úhradě a zpracovány najednou. [1] 

4.4. Plánování materiálových potřeb 

V rámci materiálového hospodářství se nastavují dispozice řízené spotřebou. Na základě 

údajů o minulých a plánovaných spotřebách je možno optimalizovat objednací a pojistné 

hladiny pro jednotlivé materiály, které nastavuje vždy analytik materiálu. Metodou 

nastavení hladiny, kdy systém porovnává stav na skladě, tedy množství s objednací 

hladinou. Bude-li stav na skladě pod touto hladinou, systém automaticky vygeneruje 

plánovanou zakázku nebo požadavek na objednávku. Údržba objednací hladiny se udržuje 

na pohledu Dispozice 1. Pohled Dispozice 2 umožňuje využít pojistnou zásobu k pokrytí 

potřeb po dobu obnovy a v případě zpoždění dodávek. Do plánování potřeb vstupují také i 

rezervace a SD zakázky. 
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4.5. Inventura 

Inventarizací se rozumí ověření, zda zjištěný skutečný stav veškerého majetku a závazků 

odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a operativní evidenci, a vypořádání 

případných inventarizačních rozdílů. Inventarizací se rovněž zjišťuje, zda jsou do 

účetnictví promítnuta všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku 

a závazků a jsou známy v okamžiku sestavení účetní závěrky, zda je zajištěna řádná 

ochrana a údržba majetku a zda zápisy o majetku i závazcích jsou pravdivé. Jednou 

z náležitostí, která je nedílnou součástí inventarizací, je vyhotovení inventurních soupisů 

s příslušnými náležitostmi. Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které slouží 

k porovnání skutečných stavů majetku a závazků se stavy účetními, příp. vedenými 

v operativní evidenci, k vyčíslení inventarizačních rozdílů a k jejich zaúčtování, event. 

promítnutí do operativní evidence.  

„Systém SAP umožňuje tři druhy inventur a to k pevnému dni, namátkovou a cyklickou. 

Inventura se skládá ze tří kroků: 

 příprava inventury – vyhotovení inventarizačních seznamů, zablokování materiálů 

k účtování běžných obratů, tisk inventarizačních záznamů, 

 načítání inventurních stavů – fyzická kontrola, která se provádí počítáním, měřením 

a vážením, stavy jsou zaznamenány do seznamů a zavedeny do systému, 

 vyhodnocení inventury – možnost dodatečného sčítání stavů u vybraných materiálů 

a nového inventarizačního seznamu, zaúčtování inventarizačních rozdílů.“ [4] 

V ČEZ, a. s. inventarizaci provádí inventarizační komise, která je ustanovená na základě 

příkazu ředitele divize. Inventura se provádí řádná (průběžná nebo periodická) a 

mimořádná a to fyzickým způsobem na základě inventurního seznamu zásob 

k rozhodnému dni. Způsoby zjišťování skutečného stavu se provádí přepočtením, 

převážením, ohledáním, obhlídkou. Výstupem je doklad o provedení inventarizace, 

inventurní soupis. 

Skladové hospodářství v ČEZ, a. s. spadá pod Útvar Podpory nákupu a je rozdělen na 

sklady klasických elektráren (včetně vodních děl) a jaderních elektráren. Obsluhu 
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provádějí pracovníci ČEZ, a. s., mimo teplárnu Trmice a Elektrárnu Vítkovice, kde 

obsluhu zajišťují Energetické opravny, a. s. 

Uspořádání skladů:  

 Fyzické - příjmový sklad - zde se provádí fyzická kvantitativní a kvalitativní 

přejímka zboží od dodavatelů či dopravců (podkladem je objednávka, dodací list), 

- řízený sklad - po fyzickém předání zboží z příjmového skladu na základě úložného 

plánu provádí uložení zboží na skladové místo (regálový systém) a opatří se 

skladovou kartou – visačkou, 

 Účetní – příjmový sklad – po provedení fyzického příjmu zboží od dodavatelů, či 

dopravců (dle OBJ a dodacího listu) bez závad, zde pracovník příjmového skladu 

provede účetní příjem v IS
31

 a následně vystaví skladový příkaz pro cílový (řízený) 

sklad, kde bude materiál následně účetně evidován a fyzicky skladován, 

- řízený sklad – po fyzickém převzetí zboží z příjmového skladu provede pracovník 

potvrzení skladového příkazu v IS (zadání typu skladu a místa konečného uložení). 

Výdej zboží ze skladu se provádí na základě vystavených a schválených požadavků v IS. 

Při fyzickém výdeji z řízeného skladu je žadateli vystaven výdejový doklad – výdejka. 

Žadatel na originálu podpisem potvrdí převzetí zboží a obdrží kopii výdejky. 

                                                 
31

 Informační systém 
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5. Praxe a zkušenosti 

Každé oddělení potřebuje k jednomu materiálu zadat jiná data, proto jsou v systému 

definovány různé pohledy na kmenových datech materiálu. Data v jednotlivých pohledech 

mohou být udržována nezávisle na sobě. Proto jsou obvykle nastavena oprávnění tak, že 

pracovníci jednoho oddělení mají možnost zadávat či upravovat pouze data potřebná ke 

své práci a s tím je také spojená odpovědnost za tato data. [1] 

Přehled závislosti mezi jednotlivými pohledy na kmenových datech materiálu                     

a organizačními úrovněmi se nachází na Tab. č. 4. 

Tab. č. 4: Závislost mezi pohledy KZM a organizačními úrovněmi 

Pohled Organizační úroveň Zadání  

Základní data 1,2 Žádná    

Klasifikace Žádná    

Odbytová data 1,2 Prodejní organizace     Volitelné 

Odbyt: všeobecná data 
Závod Volitelné 

Prodejní organizace Volitelné 

Text Odbytu 
Závod Volitelné 

Prodejní organizace Volitelné 

Nákup Závod Volitelné 

Dispozice 1,2,3 
Závod Nezbytné  

Sklad Volitelné 

Data 

závodu/skladování 

Závod Nezbytné 

Sklad Volitelné 

Řízení skladu 1,2 
Závod Volitelné 

Sklad Nezbytné 

Účetnictví Závod Nezbytné                

Žádná = úroveň klienta   
Zdroj: [1] 

 



Miroslava Carbochová: Informační systém SAP se zaměřením na materiálové 

hospodářství ve firmě ČEZ, a. s. 

 

2014  34 

 

Kmenová data materiálu a služeb tvoří jádro datové základny modulu materiálového 

hospodářství. Ta obsahuje informace o materiálech (službách), které podnik nakupuje nebo 

skladuje. Tyto informace jsou uloženy v databázi, která má funkci centrálního archivu pro 

data materiálu (služeb). Data se využívají v celém systému R/5 a částečně v systému 

Passport a v dalších systémech SAP R/3,4. Jednotlivé KZM jsou řazeny dle druhu 

materiálu. Pro účely rychlého hledání a možnosti výkaznictví jsou KZM dále členěny dle 

skupiny materiálu. Prostřednictvím modulu MM v propojení s aplikací SRM je nakupován 

materiál včetně výkonů (služeb, investic, oprav, údržby atd.). Svojí funkčností modul 

pokrývá, až na některé výjimky, celý proces nákupu. [1] 

5.1. Založení kmenových dat materiálu v praxi  

Celý proces začne tím, že žadatel, který potřebuje daný materiál, vyplní formulář. Ten poté 

zašle ke schválení analytikovi (nákupčímu) materiálu. Ten provede kontrolu správnosti dat 

a formulář dále předá specialistovi nákupu, který založení nový KZM. Formulář je možné 

doplnit o důvod zavedení materiálu (Příloha - 1), například jedná-li se o náhradu již 

nevyráběného materiálu. V případě náhrady lze nastavit provázanost čísel k snadnějšímu 

dohledání historie položek. V SAPu se číslo starého materiálu uvádí v záložce na 

Základních datech 1, na řádek staré číslo mater., jak ukazuje šipka v (Příloha - 6). Důležitá 

je kontrola, aby nedošlo k založení duplicity KZM. Poté ve výchozím nastavení menu SAP 

(Příloha - 2) se vybere transakce MM01 a založí se nový KZM. 

Pro založení nového záznamu je základním kritériem druh materiálu (Příloha - 3), který 

určuje: 

 číselnou řadu, tedy jakým číslem bude nový KZM začínat, 

 způsob přidělování čísel, 

 způsob pořízení materiálu, 

 obrazovky, které budou při zadávání materiálu vyplňovány, spolu s datovými poli, 

 povinnost vedení zásob (šarže), 

 zaúčtování na jednotlivé účty. 
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Nejčastěji zadávanými druhy materiálu jsou: ZMAT (základní materiál), ZNAD (náhradní 

díly), ZOOP (ochranné položky), ZDHM (dlouhodobý hmotný materiál).  

Po zadání čísla jakosti materiálu a určení odvětví (energetika), systém přidělí další, dosud 

nepoužité číslo z dané číselné řady. Lze použít předlohu (Příloha - 4), kdy do pole předloha 

zadáme podobný materiál. To znamená, materiál stejného druhu a skupiny. Data 

z předlohy se zkopírují do nového KZM a jen upraví dle formuláře. Tento postup je 

rychlejší než vyplňovat všechna povinná pole nově. 

Poté provedeme povinný výběr „view“ tedy pohledů a založíme organizační úroveň 

(Příloha - 5). Jednotlivé pohledy kmenových dat materiálu mají rozdílné vazby na 

strukturu podniku, vztahují se k rozdílným organizačním úrovním. Obecně platná data jsou 

založena na úrovni klienta závodu a jsou to pohledy: Základní data 1,2 a Klasifikace (na 

jejím základě se KZM přenáší do Passportu). Data zakládaná na úrovni závodu jsou platná 

pro jednotlivé závody a jsou to pohledy: Nákup a Účetnictví. Na úrovni skladu a čísla 

skladu jsou to pohledy: Dispozice 1,2,3, Data skladování 1,2, Řízení skladu 1. Můžeme 

volit i další pohledy např. v případě prodejů jsou to pohledy: Odbytová data 1,2,3. 

Ne vždy je nutné zadávat všechny pohledy. Pro daný materiál je nezbytné, aby byl založen 

na všech úrovních, v nichž bude využíván. Má-li tedy být možné materiál například 

objednat a dodat, musí být zadaná data týkající se úrovně skladu, v opačném případě 

nebude možné zaúčtování jeho pohybů. Jednotlivé organizační úrovně se definuji 

v customizingu. [1]   

Pohled Základní data 1,2 (Příloha - 6) slouží k zadání technických a obecně platných dat. 

V doplňkových datech je možné zadat např. poznámku nebo hustotu materiálu. V případě, 

bude-li nutné materiál blokovat (tedy znemožnit jeho pořízení) označí se statusem- existují 

3 druhy statusů – N3 (příprava označení k výmazu), N2 (zákaz nákupu), N1 (příprava 

výběhu). 

Pohled Klasifikace (Příloha - 7) - slouží k zadání detailního popisu pro obdobné materiály 

s definovanými parametry a pořadím hodnot jednotlivých atributů konkrétní třídy ocenění, 

kdy výsledný text je složen z označení třídy a vyplněných hodnot atributů. Tento text je 

přenášen do pole „Katalogový popis“ v systému PASSPORT, a do pole „Dlouhý text 
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materiálu“ v systému SAP a dále do OBJ. Hodnoty atributů třídy Passport jsou přenášeny 

na panel křížových odkazů do systému Passport. Pro tento přenos je nutné založit panely 

klasifikace, nákup a účetnictví 1 pro závody udržované v systému Passport. 

Na pohledu Nákup (Příloha - 8) najdeme data týkající se přímo nákupu jako nákupní měrná 

jednotka, odpovědný nákupčí zadávaný pod skupinou nákupu. Dále se může doplnit 

výrobce a číslo dílu výrobce vtahující se k jednotlivým položkám HERS. Důležité je zde 

pole Povinnost vedení šarže, které značí povinnost sledování položky. Nejčastěji se 

používá u dlouhodobého majetku, materiálů podléhající expiraci a materiálů, kde je 

požadavek na sledování dodávek (výrobních serií a podobně). 

Pohled Dispozice 1 (Příloha - 9), 2, 3 je určen pro data týkající se dispozice s materiálem, 

jako jsou plánovaný čas dodávky (dispoziční atribut – PD – dodávka řízená plánem), 

disponent tedy analytik materiálu. Také je zde možnost vedení dispozičních oblastí, které 

je možné spravovat např. v případě vodních elektráren, kde existuje pět dispozičních 

oblastí, tedy pět vodních elektráren vedených pod jedním číslem závodu. 

V pohledu Data závodu/skladování 1 (Příloha - 10), a 2 se zadávají údaje týkající se 

skladování a transportu materiálu, například doba trvanlivosti, teplotní podmínky a 

podobně. Důležitější je údaj Profil sériových čísel, který umožňuje sledování materiálu dle 

sériového čísla (Příloha - 11). Pohled Řízení skladu 1 umožňuje zadání dat týkajících se 

skladu závodu (Příloha - 12). V pohledu Účetnictví 1 se zadávají data potřebná pro ocenění 

a přiřazení čísla účtu. U základního materiálu je třída ocenění 1000 a vztahuje se ke 

konkrétnímu účtu, v případě renovací je třída ocenění 1050 a podobně (Příloha - 13). 

Každý druh materiálu má rozdílnou třídu ocenění. Po založení materiálu v systému SAP 

dojde k přenosu KZM do passportu (Příloha - 14).  

Poté následuje proces nákupu (vytvoření rezervace v SAP, vystavení žádanky na materiál 

v Passportu a u nepokrytých požadavků dispoziční běh v SAP generuje POBJ, které 

vytváří nákupní košíky v SRM, dále lze zadávat nákupní košíky přímo v SRM).  

Počet založených KZM se velmi liší a stále se zvyšuje. To je dáno stále se rozrůstající 

Skupinou ČEZ a větším počtem IDS centralizovaných do systému SAP. V roce 2009 činil 

počet založených kmenových záznamů materiálu 15 500. 
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Graf č. 1: Srovnání založených KZM v letech 2009 - 2012 

Zdroj: Vlastní tvorba 

V roce 2012 se počet téměř zdvojnásobil na hodnotu 27 791 založených KZM. Když 

kmenové záznamy rozdělíme podle druhu materiálu, zjistíme, že nejčastěji zakládaným 

druhem je základní materiál. Graf č. 1 představuje celkový přehled založených KZM 

v průběhu let 2009 – 2012 rozdělený dle druhů materiálu. Za rok 2013 byl celkový počet 

založených KZM 21 272 položek, což představuje mírný pokles oproti předchozímu roku. 

5.2. Nákupní požadavky a jejich vznik 

Nákupní požadavky vznikají prostřednictvím tří aplikací (Příloha - 15), kde výsledným 

dokladem je nákupní košík a na jeho základě vystavená objednávka v SRM: 

 Aplikace SAP LOGON – systémy R4P a R5P – vytvořením požadavku na 

objednávku, především ve vazbě na moduly plánování investic a řízení údržby, 

plánovací běh modulu MM – u mat., kde probíhá plánovací běh, nemůže být 

uskutečňován nákupní košík. Zajišťování skladového materiálu probíhá 

prostřednictvím vytvoření rezervace, modul plánování potřeb umožňuje plánovat 

potřeby materiálu pro výrobní (pořizovací) proces na základě nového hodnocení 
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stávajících zásob, potřeb a dodávek a na základě změn parametrů plánování 

(stanovení doby předstihu, rozhodnutí o výrobě nebo nákupu, plánování svátků). 

 Aplikace AS6 – passport – zajišťování služeb pro oblast výroby prostřednictvím 

vytvoření požadavku na kontrakt nebo zajišťování materiálu pro oblast výroby 

prostřednictvím žádanky na materiál, rozhraním mezi systémy AS6 – Passport         

a SAP R5P je v SAPu založena rezervace, ta je dále zpracována modulem 

plánování potřeb (MRP). 

 Systém SRM – zajišťování nákupu materiálu a služeb ve všech případech kromě 

výše uvedených tvorbou nákupních košíků v SRM (ve Skupině jsou košíky 

zakládané bez vazby na přechozí dva případy).  

Do nákupního požadavku je třeba zadat správné informace. To znamená vybrat vhodný 

kmenový záznam materiálu (služby) či zvolit položku z dodavatelského portálu, poté 

vybranou položku upřesnit v textu, případně vložit související přílohy a vyplnit rozsah 

s odhadovanou cenou, respektive maximální akceptovanou cenu. Také je třeba doplnit 

controllingový objekt, tím je nákladové středisko. Nutné je doplnění termínu dodání          

u materiálu (služeb termín plnění od – do). V případě rámcových smluv je třeba vybrat 

dodavatele, které systém nabízí.  

Termín zajištění nákupního požadavku je závislý na výběru dodavatele a dodací lhůtě 

dodavatele, které jsou blíže specifikované v řídícím dokumentu firmy. Výběr dodavatele 

probíhá těmito způsoby: obchodní veřejnou soutěží, zjednodušením řízením, obchodním 

dotazem, přímou volbou a vždy musí být dodržena zásada nediskriminace a 

transparentnosti. Nákupčí je odpovědný za návrh, který podléhá schválení schvalovatelů 

nákupního případu. Rozhodnutí o výběru probíhá v SRM vložením vyplněného formuláře. 

Dále probíhá stanovení kritérií hodnocení pro výběr, zpracování a schválení poptávky. 

Zahájí se výběrového řízení, posoudí nabídky a provede cenové ujednání. Po schválení 

výběru nejvhodnějšího dodavatele dojde k podpisu smlouvy.  

Schvalování nákupních dokladů probíhá v SRM (včetně nákupních požadavků 

přenesených z požadavku na objednávku). Objednávka vzniká vždy v SRM, následně se 

replikuje do modulu MM. Příjem se provádí v SRM (přímé dodávky materiálu, služby) 

nebo modulu MM (sklad).  
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Klíčové charakteristiky procesu nákupu v SRM jsou následující: 

 Nákupní požadavky zadávají žadatelé výhradně do SRM. 

 Schvalování nákupních dokladů provádí schvalovatelé v nastaveném WF v SRM. 

 Schválený nákupní košík přichází do "zásoby práce".  

 Objednávku vystavuje nákupčí vždy v SRM, následně se replikuje do modulu MM. 

 Příjem provádí žadatel v SRM (přímé dodávky) nebo v modulu MM (skladované 

materiály). 

 Vybrané rámcové smlouvy zadává nákupčí jako tzv. Kontrakt - zjednodušuje 

následný způsob tvorby odvolávek na rámcové smlouvy. 

 Likvidace faktur probíhá v systému ERP. 

Nákupní požadavky zadávají žadatelé formou tzv. nákupních košíků v SRM a nahrazují 

POBJ v modulu MM. Systém vyžaduje doplnění všech potřebných nákupních atributů. Pro 

schvalování nákupních košíků je nastaveno workflow, v souladu s limity v podpisovém 

řádu a v systému jsou definováni techničtí garanti pro schvalování vybraných IT
32

 nákupů. 

Stav schválení a řešení nákupního požadavku lze sledovat v systému SRM. 

Pokud příjemka, objednávka a faktura je v souladu, fakturu zaúčtují Účetní služby bez 

spuštění schvalovacího procesu workflow. Povinností žadatele je provést příjem v systému 

bezprostředně po převzetí plnění. Příjem provádí žadatel v SRM v případě přímých 

dodávek materiálu a služeb MM (sklad). Výjimky na plnění bez povinnosti tvorby 

příjemky jsou v současné době dojednávány s útvarem účetní služby ČEZ.  

V divizi zpráva nově funguje zpětná vazba, díky které mohou žadatelé hodnotit 

spokojenost se zajištěním nákupu, tzv. hodnocení nákupčích. Hodnocení se týká vždy 

pouze první verze objednávky či kontraktu.   
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6. Návrhy a doporučení 

Podporu procesům nákupu včetně implementace systému SAP ve skupině ČEZ zajišťuje 

útvar Podpora nákupu.  1. 1. 2014 došlo ke spojení divize Nákup a útvaru Personalistiky a 

vznikla tak nová divize Správa, která zaměstnává okolo 250 zaměstnanců. Správu katalogu 

materiálu a kmenové záznamy materiálu zajišťuje oddělení Správa databází nákupu, pod 

který spadá 11 členů. Divize Správa má na rok 2014 připraveno několik nových projektů, 

které pomohou nákupní procesy zjednodušit či urychlit, tak aby došlo k úspoře nákladů. 

Nejdůležitějším projektem tohoto roku se stalo zjednodušení nákupního procesu, na kterém 

se pracuje již od roku 2008. Během let 2008 až 2010 probíhal projekt „SAP SRM Roll 

out“, který zjednodušil nákupní procesy v některých dceřiných společnostech.  

Dalším úkolem bude odstranění duplicit KZM v katalogu materiálu a zaměření se na 

sjednocení zakládání kmenových záznamů materiálů či služeb s integrovanými dceřinými 

společnostmi, což přispěje k přehlednějšímu vedení katalogu materiálu. Zároveň 

optimalizací některých procesů by došlo ke zvýšení produktivity práce a v neposlední řadě 

snížení administrativní náročnost získávání informací uvnitř Skupiny. 

Změny přináší platnost nového občanského zákoníku. Obezřetnost je třeba při uzavírání 

ústních dohod či nevhodně formulovaných e-mailových odpovědích, které mohou být 

považovány za uzavření smlouvy. Na tomto základě došlo k aktualizaci pracovní a řídící 

dokumentace. 

Mezi nejdůležitější projekty tohoto roku patří příprava začlenění dalších dceřiných 

společností do korporátních systémů, školení nových nákupčích a žadatelů a vyčlenění 

elektrárny Tisová. Připravuje se také projekt na tvorbu nového centrálního uložiště smluv. 

Projekt je zatím ve fázi hrubého konceptu a přináší velké množství problémů, které je třeba 

vyřešit. Připravuje se nový backend R4´, který je v podstatě vylepšením stávajícího R4. 

Tento projekt je o oddělení dat ČEZ Distribuce a ČEZ Prodej z důvodu unbundlingu 

(oddělení distribuce a obchodu s elektřinou) a zaimplementování systému CRM
33

, které má 

nahradit zákaznický vývoj pro komunikaci se zákazníky nad starou R4.  
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Dále dojde k integraci nákupu Severočeských Dolů do nákupního systému ČEZ. Rovněž 

budou připravovány a zaváděny nové elektronické katalogy například na nábytek. 

Obdobně již funguje elektronický katalog Office Depot na nákup kancelářských pomůcek. 

Dalším pilotním dodavatelem, se kterým společnost ČEZ, a. s. zavedla elektronickou 

komunikaci prostřednictvím dodavatelského portálu, je také společnost Čedok, a. s.  

Důležité je také dokončení skenovacího centra a centrálního uložiště smluv a ostatních 

dokumentů, které budou skenovány do SRM, ale fyzicky budou uloženy na jednom místě 

na elektrárně Mělník. 

 Také lze doporučit maximální využití elektronické komunikace s dodavateli a tak 

optimalizovat realizaci dodávek. Vypisováním soutěží a elektronických aukcí lze 

kontinuálně snížit pořizovací ceny nakupovaných materiálu a služeb. Zvýší se flexibilita, 

zkrátí se doba k provedení a dokončení obchodních procesů a zejména dojde ke zlepšení 

podpory podnikových obchodních procesů. Využívání elektronické komunikace 

s dodavateli a aktivní řízení strategie výběru dodavatelů společně s pravidelným 

hodnocením dodavatelů přispívá k optimalizaci portfolia dodavatelů. Pomoci koncentrace 

nákupní síly celé skupiny ČEZ došlo k účinnému snížení počtu aktivních dodavatelů.    

Přes dodavatelský portál bylo v roce 2012 elektronicky odesláno 32 000 objednávek. 45 % 

objednávek z celkového počtu je distribuováno prostřednictvím dodavatelského portálu, 

kde probíhá potvrzování objednávky a podávání nabídek v soutěžích a aukcích. Pro rok 

2014 je plánováno plně elektronicky komunikovat a vytvořit více než 60 % všech 

objednávek. 
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7. Závěr 

Tato bakalářské práce pojednává o implementaci systému SAP a vedení materiálového 

hospodářství od přípravy nákupu, po skladovou evidenci. Cílem bylo představit jednotlivé 

kroky implementace systému SAP, nákupní podnikové procesy a způsob vedení 

materiálového hospodářství.   

I přes značné náklady je nasazení systému SAP přínosem zejména z důvodu lepšího 

plánování, ale i řízení a kontroly. Výhodou je jednotná, transparentní a konzistentní 

databáze, která je využívaná v celé Skupině ČEZ.  

Především implementací dodavatelského systému SAP SRM, který je pro Skupinu ČEZ 

základním nástrojem podporujícím centralizaci a zvyšování efektivity nákupního procesu, 

došlo k optimalizaci jednotlivých částí procesu nákupu v souladu se strategickými záměry 

společnosti. Implementace SAP zajistila sjednocení procesů ve všech oblastech nákupu. 

Mezi procesní oblasti nákupu pokryté systémem SAP SRM patří vytváření nákupních 

požadavků a jejich schválení, tvorba objednávek, schvalování objednávek, využívání 

odvolávek ke kontraktům, komunikace s dodavateli prostřednictvím dodavatelského 

portálu, elektronické potvrzení objednávek dodavatelem, potvrzení příjmu materiálu a 

služeb, včetně schválení, výběr a řízení dodavatele (výběrová řízení, aukce, správa 

kontraktů), správa kmenových dat dodavatelů, materiálů a služeb, dodavatelských katalogů 

a operativní a analytický reporting. Ředitel útvaru Správa nákupu hodnotí přínos projektu 

implementace SAP takto: „Zvýšení efektivity nákupu, tak jako aktivní využívání 

elektronické komunikace nám jednoznačně potvrdilo správnost původní investice a 

naplnilo odhadovaný business case“. [6] 

Nastavení jednotných pravidel pro nákupní procesy vedlo k centralizaci nákupu, který je 

pro ostatní společnosti plně řízený z mateřské společnosti ČEZ, a. s. Restrukturalizace 

skladů také pomohla k značné úspoře nákladů, jak je ukázáno na příkladu ze skladového 

hospodářství. Po celkovém zhodnocení se dá implementace SAPu do společnosti potvrdit 

jako správná a do budoucna výhodná. 
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Příloha - 1: Formulář na založené nového KZM 

 

Požadavek na—ZAŘAZENÍ––ROZŠÍŘENÍ ÚJ––ZMĚNU–– položky KZM 

Katalogové číslo: (uvádět pouze při změně nebo rozšíření ÚJ)  

Úroveň jakosti: (zařazení do úrovně jakosti0,1,2,3,4,5,6,7,8,)  3 

HERS:(vyplní správcekatalogu pokud bude založen)  

Elektrárna / Závod/  ETI/9006 

Kombinace 

kategorie-název-

typ PASSPORT 

odpovídá atributu 

třídy klasifikace v 

SAP 

Kategori: 
(kód) 

Pro kategorii CV, CZ nebo  UR dodat BEZPEČNOSTNÍ LIST 

HZ 

Název:(kód+

+popis) 

001 TYČ OCELOVÁ 

 

Typ:(kód+p

opis) 
007 PLOCHÁ 

 

Šablona:(zadání údajů do 
šablony-hodnoty 
charakteristik podle vzoru 
šablonyzavedené položky 
stejnéhodruhumateriálu) 

Bezpodmínečně dodržet 
pořadí údajů dle šablony 
v SAPu 

1. ČSN EN 10058 

2. 50x4 MM 

3. MAT. 11375 

4. VÁLCOVANÁ ZA TEPLA 

5.  

6. 

Měrná jednotka: (návrh MJ 
skladování a výdeje)  

KG Cena za MJ v Kč 20,- 

Kontrola jakosti: (požadavek na provedení 
kontroly jakostiANO – NE) 

ANO 

Způsob sledování: 

N—NESLEDOVÁNO 

Š—ŠARŽE (v Passportu„D“=DÁVKA = např. tavba, objednávka, příjemka apod.)  

V—VÝROBNÍ ČÍSLO (v SAP sledování dle  sériového čísla=UTC ) 

Ž—ŽIVOTNOST (v Passportu„D“=DÁVKA, v SAPu šarže-umožňuje sledování 

životnosti) 
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Požadavky na dokumentaci: 

Pro ÚJ:1,2,6 a 7musí být uvedeny  
vyhlášky  a BT – bezpeč. třída 
zařízení (dále  vyjmenovat dok. 
zajištění jakosti, normy, postupy, TP, 
TDP, PTD, apod.) 

 
POŽADAVKY NA DODÁVKU A DOKUMENTACI: 
- Inspekční certifikát „3.1“ dle ČSN EN 10204 
- 
- 
- 

Výrobce/dodavatel: 

Výrobní typ: (číslo výkresu) 

Díl:(objednací-katalog.číslovýrobce /dodavatele) 

 

 

 

PRO VYPLNĚNÍ DISPONENTEM: 

Dodací lhůta: 30 (ve dnech) Skupina nákupu:   39A 

Disponent:            A23 

Garant (přihlaš.jméno 
v Passportu): 

Španner Jiří Objednací hladina: 

 

Max.zás: 

Žadatel:(příjmení jméno,) 

Španner Jiří 

 

Přihlašovací jméno: 

SAP: SPANNJ1 

PASSPORT: SPANNJ1 

 

Telefon: 

Státní: +420 351 101 140 

Energet: 953 1140 

Mobilní: +420 724 746 476 

Důvod zavedení - opravy: 

Pozor !!OpravaPOPISU materiálu je možná pouze v případě: 
a) že k témuž materiálu není přihlášena jiná organizační jednotka, 
b) nový popis se nenachází pod jiným katalogovým číslem  
c) materiál s původním popisem není objednán 
d)  skladová zásoba na OJ žadatele je totožná s nově požadovaným popisem – žadatel 

je povinen tento materiál na skladě osobně zkontrolovat! 

 

Zdůvodnění žadatele:  

 

 

 

 

Zdroj: Intranet ČEZ, a. s. 
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Příloha - 2: Vzhled nabídky SAP R5P 

 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Příloha - 3: Vzhled SAP při zakládání nového KZM 

 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Příloha - 4: Založení materiálu, transakce MM01 

   

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Příloha - 5: Založení KZM, výběr organizační úrovně 

 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Příloha - 6: Pohled Základní data 1 

 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Příloha - 7: Pohled Klasifikace 

 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Příloha - 8: Pohled Nákup 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Příloha - 9: Pohled Dispozice 1 

 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Příloha - 10: Pohled Data závodu/skladování 1 

 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Příloha - 11: Pohled Data závodu/skladování 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Příloha - 12: Pohled Řízení skladu 1 

 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Příloha - 13: Pohled Účetnictví 1 

 

 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Příloha - 14: Vzhled karty materiálu v systému Passport 

 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Příloha - 15: Přehled zakládání požadavků v systémech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Intranet ČEZ, a. s. 

 


