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ANOTACE  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

 

 Tato bakalářská práce popisuje a vyhodnocuje dopady centralizace nákupu ve 

společnosti Dalkia Česká republika, a.s. V teoretické části jsou popsány základní funkce 

nákupu a jednotlivé fáze nákupního procesu, současná marketingová strategie a organizace 

řízení zásob. V úvodu praktické části je popis nákupního procesu společnosti Dalkia Česká 

republika, a.s. V další části je srovnání nákupních činností v útvaru nákupu a zásobování 

společnosti dle schválené koncepce před centralizací a po ní. Následuje zhodnocení dopadů 

centralizace a srovnání vytýčených cílů se skutečností. 

KLÍČOVÁ SLOVA: nákup; centralizace; úspory; koncepce 

 

ANNOTATION  OF  BACHELOR  THESIS 

 

This bachelor thesis describes and evaluates the impacts of purchase centralization of 

Dalkia Česká republika, a.s. The theoretical part describes the basic functions of purchase and 

the different stages of the purchase process, current marketing strategies and inventory 

management organization. At the beginning of the practical part is a description of the 

purchasing process of Dalkia Česká republika, a.s. Within the next section, there is a 

comparison of shopping activities in the purchase department and supplying of the company 

in accordance with the approved concept before the centralization and after it. Then follows a 

review of centralization and comparison of the set objectives and reality.  
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1 Úvod 

Společnost Dalkia Česká republika, a.s., člen skupiny Veolia Environnement je jedním 

z nejvýznamnějších výrobců a distributorů tepla, chladu, stlačeného vzduchu elektrické 

energie a plynu. V České republice působí skupina Dalkia více než 20 let a momentálně 

zásobuje teplem více než 260 000 domácností zejména v Moravskoslezském, Olomouckém, 

Středočeském a Karlovarském kraji a také v Praze. Hlavními zákazníky jsou města a jejich 

obyvatelé, průmyslové podniky, zdravotnická zařízení, školy, veřejné organizace, obchodní a 

administrativní centra, hotely aj. V roce 2012 byla v Praze společnost Dalkia Česká republika, 

a.s. vyhlášena v prestižní soutěži Zaměstnavatel roku nejlepším zaměstnavatelem v zemi.  

V tržních podmínkách globalizace musí každý podnik bojovat o přijatelné postavení 

na trhu. Musí využít všech přijatelných způsobů, jak dosáhnout nízkých nákladů v oblasti 

nákupu nejen strategických surovin, ale také materiálu pro spotřebu, investičních zakázek  

a oprav. Právem patří nákup mezi nejdůležitější podnikové aktivity. Optimalizovat proces 

nákupu lze centralizací. Podstatou centralizace je snižování nákladů, zprůhlednění procesů, 

vytvoření jednoho centrálního oddělení a centrální databáze, snížení nákladů na logistické 

procesy a snížení objemu vázaných finančních prostředků ve skladových zásobách. 

Centralizace vede ke slučování poptávek a tím k lepší vyjednávací pozici. Elektronický nákup 

zefektivní nákupní činnosti a učiní nákupní proces více transparentní. Dochází k automatizaci 

zpracování obchodního případu a jsou minimalizovány odchylky v nákupních procedurách. 

Aby mohla centralizace proběhnout, musí si společnost přesně definovat, třeba i variantně, 

čeho chce konkrétně dosáhnout. Centralizace musí mít smysl, musí přinést společnosti 

minimálně zefektivnění procesů a snížení nákladů. Společnost Dalkia Česká republika, a.s. 

představila koncepci centralizace nákupních činností na konci roku 2008. Centralizovaný 

nákup byl situován do Ostravy a probíhal během roku 2009. Byly stanoveny zásadní cíle, 

některé se během centralizace upravili dle aktuálních potřeb společnosti.  

Cílem této bakalářské práce je popis nákupní politiky a centralizace nákupních 

procesů, představení zásadních cílů centralizace, které si společnost vytýčila, srovnání  

a zhodnocení těchto cílů a dopadů centralizace samotné. Porovnání původně představené 

koncepce se skutečnými výsledky.  
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2 Základní funkce nákupu 

Oddělení nákupu má ve všech společnostech a firmách významné postavení. Je 

středem zájmu vrcholového vedení společností, protože každá relativně malá úspora nákladů 

výrazně ovlivní efektivnost podnikání. [9] Volba vhodné strategie ovlivňuje výši nákladů na 

řízení a udržování stavu zásob, na náklady spojené s vlastním nákupem, výběr vhodných 

dodavatelů a marketingových metod. 

Základním úkolem nákupu je zabezpečení efektivního nákupu materiálu a služeb dle 

poptávky a technického zadání žadatelů. Zabezpečení musí být efektivní a v souladu 

s ekonomickými kritérii. Musí být zejména splněno: 

 zajištění výběrových řízení pro služby, materiál, opravy a investice, 

 výhodné projednávání a uzavírání smluv, 

 vyřizování reklamací, 

 vyhodnocení informací o nákupním trhu nákupním marketingem, [2] 

 zabezpečení efektivního fungování skladového hospodářství, [2] 

 regulování stavu zásob, 

 zajištění personální a organizační, [2] 

 realizování technického a metodického rozvoje řídících procesů, 

 zabezpečení a koordinace logistických procesů, [2] 

 zdokonalování informačních systémů jejich aktualizací. [2] 

3 Nákupní proces 

Obecně stanoveno, nákupní proces v organizaci zahrnuje: 

 určení spotřeby, 

 stanovení velikosti a termínů spotřeby, [6] 

 hledání a volba dodavatele, [6] 

 tvorba smlouvy, 

 příjem zboží, služby nebo prací, 

 skladování, 

 sledování spotřeby. [6] 
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První modely nákupního procesu v organizacích se objevují v 70. letech 20. století. 

Mezi nejznámější modely nákupního procesu organizací 70. let patří: [1] 

 model Robinsona a Farise (1967), 

 Ozanův a Churchillův model (1971), 

 model Webstera a Winda (1972), 

 Cordozův model (1972), 

 model Shetha (1973), 

 model Choffraya a Liliena (1978).  

3.1 Model Robinsona a Farise 

 Model Robinsona a Farise je považován za základní model nákupních procesů 

v organizacích. Je rozdělen do 8 fází: [2] 

Fáze 1 : Zjištění problému 

Nákupní proces v organizaci začíná tehdy, vznikne-li problém nebo potřeba, mající za 

následek požadavek koupě zboží nebo služby. 

Fáze 2 : Základní údaje o potřebě 

Potřeba je základním způsobem specifikována především pomocí druhu a množství zboží.  

U složitějších a strategicky významných položek nákupu nákupčí spolupracuje při 

stanovování požadovaných vlastností také se zákazníky a pracovníky jiných podnikových 

útvarů. 

Fáze 3 : Specifika výrobků 

V tomto kroku se jedná o stanovení technických parametrů zboží. Technický tým zpracovává 

projekt. Při analyzování konstrukčně složitějších nakupovaných výrobků obvykle platí,  

že 20 % jejich částí vyvolá 80 % nákladů. 

Fáze 4 : Hledání dodavatele 

V této fázi dochází k vyhledávání konkrétního dodavatele. Smyslem je shromáždit informace 

o potenciálních dodavatelích. Pokud se jedná o první nákup, je hledání dodavatele 

významnější a náročnější činností. 
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Fáze 5 :Posuzování nabídek 

Posuzování nabídek se odehrává na základě informačních materiálů nebo osobních jednání 

s prodejcem. U složitějších a finančně náročnějších druhů materiálů vyžadují odběratelé 

detailnější návrhy, které jsou jak technickými, tak marketingovými zprávami. Na základě 

posuzování nabídek jsou někteří dodavatelé ihned vyloučeni, jiní dále vyzváni k přímému 

jednání. 

Fáze 6 : Výběr dodavatele 

V této fázi dochází ke konečnému výběru dodavatele. Nákupní oddělení hodnotí schopnosti 

dodavatele podle různých kritérií. 

Fáze 7 : Objednávka 

Obsahem konečné objednávky, kterou vystavuje odběratel vybranému dodavateli, je formální 

uvedení dohodnutých technických parametrů, množství, termínů dodávek, postupu při 

odmítnutí vadných dodávek, záruk apod. V rámci dlouhodobější spolupráce odběratelé spíše 

preferují realizaci souborných objednávek před periodickými. Důvodem je úspora 

administrativních nákladů spojených s podáním vždy nové objednávky. 

Fáze 8 : Zhodnocení nákupu 

V této fázi hodnotí odběratel výkon dodavatele. 

 Koncem 20. století v 80. letech dochází k dalšímu rozpracování nákupních modelů bez 

zbytečného teoretizování. Dochází k rozvoji dvou proudů. 

 INDUKTIVNÍ PROUD  model Woodsida a Vyase, 

      Moelerův model. 

 INTERAKTIVNÍ PROUD  dyadický model, 

      interakční model. 

Tyto modely vedly ke vzniku marketingu nákupu. 

3.2 Induktivní proud 

 přímý popis jevů, 

 modelace podmínek, která vychází z informací marketingového výzkumu. 
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3.2.1 Model Woodsida a Vyase 

1) Příprava konkursního řízení. 

2) Průzkum potenciálních dodavatelů. 

3) Hodnocení a výběr dodavatelů na základě předvýběru. 

4) Analýza přijatých nabídek. 

5) Hodnocení a výběr dodavatelů. 

Cena je jedním z důležitých kritérií konečného výběru dodavatele. Aktuálními 

zůstávají nabídky, jejichž cena nepřevyšuje nejvýhodnější nabídku o více než 6 %. Počet 

kandidátů je vždy vyšší než 3. Závěrečný výběr se realizuje nejčastěji se 2 – 4 dodavateli. [1] 

3.2.2 Moelerův model 

1) Přípravná fáze nákupu. 

2) Definování kritérií hodnocení. 

3) Sběr informací o potenciálních dodavatelích. 

4) Předvýběr dodavatelů. 

5) Hodnocení nabídek. 

6) Obchodní jednání s vybranými dodavateli. 

7) Konečný výběr dodavatele. 

8) Realizace nákupu. 

Objevuje se zde fáze předvýběru, která se zaměřuje především na hodnocení kvality 

dodavatele. [1] 

3.3 Interaktivní proud 

 nákup je zkoumán společně s prodejem, 

 analýza dodavatel a odběratel současně. 

3.3.1 Dyadický model 

Vychází ze tří uznávaných a obecně platných hypotéz. Výstupem je vytvoření dyád – 

dvojic prvků, které jsou zkoumány. Existují dyády interpersonální (prodávající – nákupčí), 

interorganizační (dodavatel – odběratel) a smíšené (prodejce – podnik dodavatele). 

3.3.2 Interakční model 

Zkoumá proces, účastníky, atmosféru vztahů a prostředí. Vychází ze dvou základních 

myšlenek: [1] 
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 není možné zkoumat izolovaně dodavatele a odběratele, pokud chceme pochopit 

fungování průmyslového trhu, 

 marketingová strategie nemůže být chápána pouze jako nástroj řízení v rámci 

prodejních aktivit (zahrnující marketingový mix), ale také odběratel je při svém 

nákupu aktivní a disponuje určitou strategií. 

4 Současný model nákupního marketingu 

 

Obr. 1 Model nákupního marketingu [3] 

Marketingové přístupy se uplatňují ve všech fázích nákupního procesu (viz. Obr. 1 

Model nákupního marketingu). Předpokladem jsou dostatečné a kvalitní soubory informací, 

které se získávají výzkumem dodavatelského trhu s využitím propagačních dokumentů 

dodavatelů, různých studií, zpráv z tisku, statistických příruček, informace získané formou 

rozhovoru (zprávy z veletrhů, výstav, konferencí, rozhovory s uživateli výrobků) apod. 

4.1 Situační analýza 

Podstatou situační analýzy je zjištění a vyhodnocení podmínek, na základě kterých 

bude volena strategie nákupního marketingu [3]. Využívá se analýzy SWOT. Vedle analýzy 

vnějších podmínek zahrnuje i vlastní silné a slabé stránky. Záleží především na tom, který 

z cílů má největší prioritu a má být splněn. Cílem nákupu může být: 

 výrobek – hromadná výroba, kusová výroba, levné, špičkové nebo speciální výrobky, 

 servis – rozšíření garancí, zlepšení nebo zrychlení dodávek, zlepšení kontroly aj., 

 platební podmínky – snížení nákupních cen, prodloužení splatnosti, 

 komunikace – zlepšení personálních vztahů, vztahů s dodavateli aj., 

 ostatní – snížení stavů zásob, zvýšení exkluzivity atd. 

4.2 Volba nákupní strategie 

 Součástí nákupní strategie je i zásadní volba zdrojů a jejich vazba na zásobované 

objekty. Rozlišujeme tři základní strategie: [3] 

Situační 
analýza    

Volba 
nákupních 
cílů a 
strategie 

   

Poznání 
potřeb 

Analýza a 
volba 
nákupního 
trhu 

Analýza 
a volba 
dodava
tele 

Poptávka a 
hodnocení 
nabídky 

Jednání s 
dodavatelem 
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1) Podle geografického rozložení (vzdálenosti dodavatelů). 

- Global sourcing: rozšiřování na mezinárodní nákupní zdroje. Cílem je nalézt 

nejlepší dodavatele na světě. Problémem je vzdálenost, jazyk, kulturní odlišnost. 

- Local sourcing: cílem je využít domácích dodavatelů, snížit riziko nedodání. 

Nevýhodou může být to, že domácí dodavatel nedisponuje moderními 

technologiemi. 

2) Podle počtu dodavatelů 

- Single sourcing: počet dodavatelů se redukuje, snaha o zvýšení kvality dodávek. 

- Multiple sourcing: využití nejméně dvou dodavatelů pro jeden materiálový druh. 

Cílem je zajištění úzkých míst v dodávkách. 

3) Podle rozsahu dodávaných výkonů 

- Component sourcing: dodávky pro montážní činnost. 

- Modular sourcing: výběr dodavatelů přímo v návaznosti na jednotlivé stupně 

výrobního procesu. 

4.3 Analýza a volba nákupního trhu 

 Analýza nákupního trhu poskytuje množinu dodavatelů, které je třeba analyzovat a 

redukovat dle určených kritérií. 

4.4 Analýza a volba dodavatele 

 Výsledkem analýzy je tvorba potenciálního okruhu dodavatelů, kteří jsou schopni 

zajistit dodávky nakupovaných položek na základě požadovaných kritérií, tj. na základě 

kvality, schopnosti vlastního procesu výroby, dodacích lhůt, vyžadované technologie, 

požadovaných služeb atd. [3] Dodavatele zařadíme do kategorií A, B, C.  

4.5 Poptávka a hodnocení nabídky 

Porovnání nabídek vychází z řady faktorů. Jedním z nejdůležitějších hodnotících 

kritérií je zaručená cena na příjmu zboží. 

 základní nákupní cena 

  +  přirážka za menší množství 

    rabat 

    bonus 

 =  čistá nákupní cena 

    dopravné, dovozné 

    náklady na balení a za vracení obalů 

    náklady na pojištění 
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    náklady za příslušenství, model 

    dobropisy za vrácené obaly 

    celní poplatky, dovozní výdaje 

 =  zaručená cena na příjmu zboží [3] 

Zvolíme si hodnotící kritéria a můžeme porovnávat jednotlivé nabídky. Porovnává se 

splnění požadovaných kritérií na dodávku, vyjádřené v technickém zadání žadatele, 

spolehlivost dodávky, zaručená cena, úroveň kvality a trvalost v kvalitě, záruka a její 

podmínky, servis, místo plnění, dodací lhůty. Šíře analýz je dána také tím, zda se jedná o 

první nákup, modifikovaný či o čistý opakovaný nákup. (viz Tab. 1 Rozdílné nákupní 

situace). 

Tab.1 Rozdílné nákupní situace [3] 

Nákupní 

Situace 

Charakteristika problému 

Novost Potřeba informací Zřetel na nové 

alternativy 

První nákup vysoká Maximální Velký 

Modifikovaný nákup střední Mírná Ohraničený 

Čistý opakovaný nízká Malá Žádný 

 

4.6 Jednání s dodavatelem a vystavení objednávky 

 Jednání s dodavatelem je velice důležitým krokem a předchází mu určitá příprava, 

která vychází z daných cílů a nákupní strategie a taktiky, která byla přijata managementem 

nákupu. Jsou vytvořeny určité mantinely vyjednávání s dodavatelem, které zahrnují odhadnutí 

vyjednávací moci, pozice a kompetencí, vytvoření prostoru pro změny a alternativy v jednání. 

Důležitá je také organizační příprava, kde specifikujeme čas a účastníky jednání, dobu a místo 

jednání a náklady s tím spojené. Smluvní zajištění je kryto různými formami smluv: 

 Rámcová smlouva – není určen termín dodání ani přesné množství. Kvalita je 

specifikována. Vymezuje celkový finanční rámec plnění. Konkrétní dílčí plnění jsou 

dodavatelem poskytována na základě dílčích smluv. 

 Smlouva na odvolávku – termíny, množství a ceny jsou určeny, kvalita je přesně 

specifikována. Dodávky probíhají konkrétní odvolávkou.  

 Konsignační sklady – okamžitý odběr dle spotřeby. Odběratel má v místě svého 

podnikání vždy dostatečnou zásobu dílů pro výrobu a vyúčtuje se mu, až po jeho 

spotřebování. 
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4.7 Kontrola smlouvy /objednávky a hodnocení dodavatele 

 Dodávkou materiálu nebo služby nekončí aktivity nákupního oddělení. Je-li materiál 

vadný, poškozený nebo nakoupená služba nesplňuje požadavky specifikované ve smlouvě, 

vytvoří odběratel podklady pro reklamaci. Množství reklamací a postup při jejich vyřizování 

je jedním s hodnotících kritérií dodavatelů. Nákupní oddělení systematicky hodnotí své 

dodavatele na základě vlastních podnikových kritérií. Úspěšnost rozhodnutí ovlivňuje náklady 

nákupu, zásoby, kvalitu výroby i celkové výsledky podniku. Základní informace o 

dodavatelích jsou uvedeny v databázi dodavatelů, kde je na kartách uvedeno porovnání a 

hodnocení dodavatele. Nehodnotí výhradně nákupní oddělení, ale také pracovníci výroby, 

odbytu, konstrukce a další. Nejdůležitějšími kritérii hodnocení jsou: 

 Kvalita – bezchybné produkty, spolehlivost a preciznost produktu z hlediska 

certifikace a technických norem, systém kontroly jakosti, úroveň dodržování 

legislativy. 

 Náklady – tvorba ceny, slevy, platební podmínky, bonusy, náklady na balení, 

přepravu. 

 Dodavatelská spolehlivost – dodržování termínů, množství a kontraktačních 

podmínek, ochota přistoupit na nové formy v dodávkovém režimu. 

 Technické schopnosti – nové technologie, doprovodná technická dokumentace, 

pomoc při odborné technické přípravě, pružnost výroby. 

 Dodavatelský servis – logistické podmínky a úroveň řešení logistického systému, 

technická podpora, kvalita balení výrobku, stupeň ochrany pro přepravu, záruky, 

řešení reklamací, poradenství a technická pomoc při užívání, školení obsluhy. 

 Komunikace – úroveň komunikace předsmluvní, smluvní a posmluvní, ochota 

předávat informace, vstřícnost, vůle dohodnout se o změně kontraktu. 

 Ostatní – morálka podniku, jeho kultura, lokalizace, vztah k životnímu prostředí, 

předpoklady finanční, technické a personální, postoj ke kupujícím. 

Po vyhodnocení dle kritérií je dodavatel začleněn do tří a více skupin. Každá 

společnost si pro své potřeby zpracovává a aktualizuje směrnici pro hodnocení dodavatelů, 

nejlépe dle normy ČSN OHSAS 18001. Dřívějšími systémovými normami byly ČSN EN ISO 

14 001 - systém environmentálního managementu – systém zabývající se problematikou 

životního prostředí z pohledu výrobní jednotky a ve vazbě na její okolí a ČSN EN ISO 9001. 
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5 Řízení zásob 

 Kvalita řízení zásob a strategie zásob, které podnik uplatňuje, mají zásadní vliv na 

rentabilitu podniku a na schopnost managementu implementovat zvolenou strategii 

zákaznického servisu při nejmenších celkových logistických nákladech. [7] Cílem řízení 

zásob je dosáhnout požadované úrovně služeb za přijatelnou cenu. Je to otázka nalezení 

rovnováhy mezi náklady na skladování a cenou za poskytování požadované služby na úrovni, 

kterou si přeje odběratel či spotřebitel. Je-li objem zásob vysoký, pak je vysoká i cena služby. 

Je-li na skladě málo zásob, pak budou nízké jak náklady, tak i úroveň služby. Ideálním cílem 

jsou nízké náklady a vysoká úroveň služby. [8] Pro řízení zásob je důležitým ukazatelem 

hodnota průměrné (optimální) zásoby a z hlediska funkčního pak zásoba běžná (kryje potřeby 

mezi dvěma dodávkami), pojistná (kryje odchylky od plánované spotřeby), technická (zásoba 

pro potřebu krytí technologických a výrobních oprav)a sezónní (zajištění sezónní spotřeby). 

Velikost zásob vypočítává software podle matematických a statistických metod. Nákup a 

skladování udává obrázek 2. 

 

  stroje   suroviny   suroviny   suroviny 

  zařízení   pomocný   pomocný   pomocnýmateriál 

  obchodní zboží  materiál   materiál   provozní materiál 

     polotovary   polotovary   obchodní zboží 

            

        

Obr. 2 Nákup a skladování [6]       
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spojené s 
doplňováním 

zásob 

Krátkodobé 

skladování 
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6 Firemní nákup a e-aukce 

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. [4] 

6.1 Jak e-aukce funguje? 

Společnost se rozhodne nakoupit strategickou surovinu, materiál, práci či službu.  

Zadá specifikaci, množství, kvalitu, podmínky dodání, požadavek na certifikaci, popř. 

požadavek na specifikaci zaměstnanců apod. Jasná a přesná specifikace je důležitým prvkem 

v procesu přípravy na e-aukci. Nákupní oddělení provede marketingový průzkum, poté osloví 

a vyzve potenciální dodavatele, ať se do určitého termínu vyjádří a předloží nabídku. [4] 

Pokud má oslovený dodavatel zájem a vyhovují mu podmínky, potvrdí a vloží svou nabídku 

na e-aukční portál. Před samotnou e-aukcí se překontrolují obdržené nabídky a obdržené 

dokumenty dokládající splnění kvalifikačních požadavků na dodavatele. Vyhlašovatel 

odsouhlasí e-aukci, rozešle soutěžícím den a hodinu zahájení, zaktivní e-aukční systém a 

zahájí výběrové řízení. Dodavatelům se zobrazí minimální nabídky, na které reagují úpravou 

své vlastní nabídky. Konec e-aukce nastane, když ve stanoveném časovém limitu nedojde 

k další úpravě ceny či nabídky. Vyhlašovatel vidí celkovou úsporu, konečnou cenu, nabízené 

podmínky a vítězného dodavatele. Po skončení e-aukce má vyhlašovatel k dispozici souhrnné 

protokoly se změnami nabídek všech účastníků spolu s hodnocením. [4] [10] 

6.2 Přednosti e-aukce 

 Průhlednost odstraňuje ovlivňování ze strany dodavatelů nekalými praktikami získat 

zakázku. Potenciál ke korupčnímu prostředí je téměř nulový. 

 Úspora času – vytvoření poptávky a odeslání zvoleným dodavatelům e-mailem. 

Systematické hodnocení dle zadaných kritérií (např. cena) se přehledně zobrazí. 

 Snížení ceny konfrontací nabídek dodavatelů. Snížení nebo zvýšení hodnoty dalších 

kritérií. 

 Snížení transakčních nákladů. 

 Transparentnost – celý průběh je zaznamenáván do podrobného protokolu. 

 Opakovaná výběrová řízení jsou už nastavena, nemusí se zadávat. 

 Archivace průběhu výběrových řízení. 
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6.3 Kdy nelze e-aukce využít? 

 Pokud specifikace kontraktu není přesně a jednoznačně definována.  

 U menších kontraktů, kde předpokládané úspory nemusí přesáhnout náklady využití  

e-aukce. 

 Jde-li o veřejnou zakázku na stavební práce nebo na služby, jejichž předmětem je 

plnění týkající se práv duševního vlastnictví (např. vyhotovení projektu). 

6.4 Shrnutí 

E-aukce je moderní inovativní pracovní nástroj, který přináší zkvalitnění nákupního 

procesu, efektivnější využití času a pozitivně působí na konkurenční prostředí. Pořízení 

aukčního software je nákladnější, musí být neomezený přístup k internetu a nákupčí musí 

projít určitým školením. V České republice se e-aukce začaly sporadicky využívat v roce 

2000 v desítkách elektronických řízení ročně, v roce 2004 to už jsou tisíce elektronických 

výběrových řízení. Firem nakupujících v systému e-aukcí stále přibývá. [5] 
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7 Charakteristika společnosti 

Skupina Dalkia v České republice je považována za největšího nezávislého výrobce 

tepla a elektrické energie v kogeneraci na českém trhu. Je členem stejnojmenné francouzské 

nadnárodní skupiny, která v Evropě zaujímá přední pozici v oblasti energetiky. Jejím 

majoritním vlastníkem je skupina Veolia Environnement. Základním předmětem podnikání je 

výroba tepelné energie a její rozvod a prodej. Dále pak výroba a prodej elektrické energie 

včetně poskytování podpůrných služeb. Dlouhodobá investiční politika je zaměřena na 

snižování dopadů činností společnosti na životní prostředí. Finanční situace Dalkie Česká 

republika je stabilní a vyrovnaná. Společnost sestavuje konsolidovanou účetní závěrku.  

8 Nákupní proces společnosti Dalkia Česká republika, a.s. 

Jednotlivý obchodní případ začíná uplatněním nákupního požadavku ze strany 

žadatele a končí uplynutím záručních lhůt po uspokojení definované potřeby formou nákupu 

materiálu či služeb (viz obrázek 3). Nedílnou součástí nákupního požadavku je přesná 

specifikace zadání, tj. konkrétní technické zadání (množství, kvalita, jiné podmínky). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zaslání nákupního požadavku na provedení výběrového řízení na technické řešení 

zakázky. 

Hledání řešení u interních odborných útvarů. 

NEVEŘEJNÁ ZAKÁZKA VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

Oznámení záměru na provedení veřejné 

zakázky na profilu zadavatele, tj. 

webových stránkách Dalkia a 

www.isvzus.cz 

Odeslání výzvy k podání nabídky. 

Prohlídka místa realizace. 

Schválení nákupního požadavku. 

 

Posouzení a rozhodnutí o způsobu zajištění požadavku. 
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Obr. 3 Nákupní proces společnosti (vlastní zpracování) 

Nákupní požadavek 

 

služba            materiál            investice            oprava 

Obr. 4 Nákupní požadavek (vlastní zpracování) 

Nákupní požadavek (viz obr. 4) je vystaven v elektronickém systému eBusiness Suite 

(elektronický systém pro evidenci administrativní činnosti nákupu a skladového hospodářství, 

dále jen eBS) a musí obsahovat přesnou specifikaci nákupu, aby nebylo možno objednaný 

předmět zaměnit za jiný, specifikaci jakosti, množství a měrnou jednotku, dále termín dodání, 

podmínky dodání, popis materiálu nebo služby, předpokládanou cenu (bez DPH) a požadavky 

na kvalifikaci uchazečů. Nákupní žádanka je podkladem pro vytvoření poptávky v modulu 

eBS nákup. Nákupčí vybere pro výběrové řízení přednostně dodavatele z databáze 

Převzetí nabídek. 

Vyhodnocení a doporučení nejlepší varianty technického řešení. 

Výběr dodavatele. 

Připomínkování smlouvy (rámcové smlouvy). 

Schválení smlouvy (rámcové smlouvy). 

Uzavření smlouvy (rámcové smlouvy). 

Sledování realizace zakázky, smlouvy, služby. 

Po ukončení záručních lhůt – archivace smluv. 
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schválených dodavatelů, může v rámci výběrového řízení oslovit i dodavatele, který 

v databázi není, zároveň musí vyžadovat předložení kvalifikačních požadavků pro předmět 

plnění jako součást cenové nabídky. 

8.1 Kritéria oprávnění a minimální počet cenových nabídek 

Interně stanovená kritéria oprávnění pro vystavení smlouvy a minimální počet 

cenových nabídek u jednotlivých obchodních případů upravuje pracovní postup. Tato kritéria 

jsou shrnuta v tabulce 2. 

Tab. 2 Kritéria oprávnění pro vystavení smlouvy [11] 

Finanční objem nákupu 

Minimální počet písemných nabídek dodavatelů 

Vedoucí nákupu a 

zásobování ředitelství 

společnosti / Vedoucí 

oddělení nákupu /  

 Referent nákupu 

Specialista  

zásobování / Zásobovač 

Materiál, služby, práce, 

opravy a investiční akce do 

50 000 Kč včetně 

 
1 nabídka 

1 přednostně z databáze 

Materiál, služby, práce, 

opravy a investiční akce nad 

50 000 Kč do 250 000 Kč 

včetně 

 

2 – 3 nabídky 

Materiál, služby, práce, 

opravy a investiční akce nad 

250 000 Kč do 1 000 000 Kč 

včetně 

3 – 4 nabídky 

v závislosti na výši 

finančního objemu 

 

Materiál, služby, práce, 

opravy a investiční akce nad 

1 000 000 Kč do 2 000 000 

Kč včetně 

Minimálně 4 nabídky, 

použít výzvu k podání 

nabídek 

 

Materiál, služby, práce, 

opravy a investiční akce nad 

2 000 000 Kč  

Minimálně 5 nabídek, 

použít výzvu k podání 

nabídek 

 

 

Výjimkou, pro kterou uvedená kritéria neplatí, jsou výběrová řízení na dodávky, které mají 

omezenou možnost získání konkurenčních nabídek, v případě krajní naléhavosti nebo hrozící 

škodě na majetku společnosti. 

8.2 Veřejné zakázky 

Dělení veřejných zakázek: veřejné zakázky na dodávky a služby 

    veřejné zakázky na stavební práce 
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    dle hodnoty: malého rozsahu 

      podlimitní 

      nadlimitní 

Postup při zadávání veřejných zakázek (dále jen VZ): 

1) Schválení nákupního požadavku – kontroluje nákupčí z hlediska formální správnosti. 

2) Stanovení způsobu zadání VZ (otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním). 

3) Sestavení výběrové komise a stanovení kritérií hodnocení pro výběr. 

4) Zpracování, schválení a uveřejnění oznámení VZ. 

5) Zpracování a schválení zadávací dokumentace (musí obsahovat informace stanovené 

zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách). 

6) Převzetí a otevření obálek s žádostmi o účast a následné posouzení kvalifikace jednotlivých 

dodavatelů a předání vybraným uchazečům zadávací dokumentaci v případě jednacího řízení 

s uveřejněním. V otevřeném řízení se podávají rovnou nabídky. 

7) Obdržení a otevírání nabídek. Nabídka může být v některých případech také poslána 

v elektronické podobě, ale pouze na základě podmínek definovaných zákonem. 

8) Posouzení nabídek – jmenovaná komise posuzuje technické řešení, požadovanou 

kvalifikaci, výši nabídkové ceny, u VZ na stavební práce – soupis stavebních prací, pokud je 

součástí zadávací dokumentace projektová dokumentace pro realizaci stavby. 

9) Hodnocení nabídek – na základě hodnocení, komise určí pořadí nabídek. Jako prostředek 

pro hodnocení může zadavatel využít elektronickou aukci, ale pouze na základě podmínek 

daných zákonem. 

10) Výběr nejvhodnější nabídky, oznámení tohoto výběru a uzavření smlouvy. Nejvhodnější 

nabídkou se stává ta nabídka, která je ekonomicky nejvýhodnější nebo má nejnižší 

nabídkovou cenu. Do 5 pracovních dnů se rozesílá uchazečům rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky. Poté běží 15 denní lhůta pro podání námitek. Po uplynutí této lhůty se 

do 15 dnů uzavře písemná smlouva s vybraným uchazečem. 

11) Vyhotovení a uveřejnění písemné zprávy. Zpráva musí obsahovat identifikační údaje 

všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu. Zpráva se uveřejní na profilu zadavatele do 15 dnů 

od ukončení zadávacího řízení. [11] 

8.3 Neveřejné zakázky 

 Neveřejné zakázky jsou všechny ostatní zakázky, na jejichž zadávání se nepoužije 

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Společnost 

Dalkia Česká republika, a.s. stejně jako její dceřiné společnosti je sektorový zadavatel, 
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vykonává relevantní činnost a je oprávněna použít výběrové řízení dle interních pravidel do 

stanovených limitů pro sektorové dodavatele na dodávky (limit 10 489 000 Kč), na služby 

(limit 10 489 000 Kč) a na stavební práce (limit 131 402 000 Kč). Za relevantní činnost se 

v odvětví teplárenství, plynárenství, elektroenergetiky a vodárenství považuje výroba tepelné 

energie, elektřiny, plynu za účelem poskytování služeb veřejnosti a dále také provozování a 

poskytování příslušné soustavy (sítě). 

Postup při zadávání neveřejných zakázek: 

1) Schválení nákupního požadavku – kontroluje nákupčí z hlediska formální správnosti. 

2) Stanovení způsobu výběrového řízení  

a) Výběrové řízení dle interních pravidel skupiny – zaslání poptávky s výzvou k podání 

nabídky omezenému, předem stanovenému okruhu dodavatelů s případným 

uveřejněním kompletní zadávací dokumentace nebo části zadávací dokumentace na 

webových stránkách skupiny. 

b) Přímá volba dodavatele – u přímých exkluzivních dovozců do ČR, u dodavatelů 

s autorskými právy a patentovou ochranou, samostatné plnění (odvolávka) k uzavřené 

rámcové smlouvě, u dodavatele s mimořádnou způsobilostí, na zakázku již bylo 

vypsáno výběrové řízení, které nepřineslo žádný výsledek, v naléhavých případech při 

poruchách a haváriích, zadání dodatečných prací témuž dodavateli, který byl vybrán 

v předchozím výběrovém řízení, z důvodu ochrany obchodního tajemství. 

3) Sestavení výběrové komise u všech obchodních případů s plánovaným finančním objemem 

nad 500 000 Kč. 

4) Stanovení účastníků výběrového řízení. 

5) Stanovení způsobu hodnocení nabídek – dle výše nabídkové ceny nebo dle ekonomické 

vhodnosti na základě předem stanovených kritérií. 

6) Obdržení a posouzení nabídek – hodnocení provádí komise. 

7) Přidělení neveřejné zakázky a uzavření smlouvy, popř. připomínkování smlouvy. [11] 

 

V rámci zadávání veřejných i neveřejných zakázek jsou pořizovány záznamy nebo jiné 

výstupy, které se ve většině případů archivují po dobu 10 let u veřejných zakázek a 5 let u 

neveřejných zakázek. 

8.4 Hodnocení a kvalifikace dodavatelů 

Všichni dodavatelé jsou evidováni v databázi ORACLE/ eBusiness suite (dále eBS) 

podle jednotlivých oborů činností. Noví dodavatelé se zařazují do databáze na základě 
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„Požadavku na zařazení nového dodavatele“ a doložených kvalifikačních dokladů. Hodnocení 

a výběr dodavatelů se provádí 1x ročně, nebo po ukončení dodávek či akce. Hodnocení 

dodavatelů se provádí prostřednictvím Lotus Notes (firemní pošty), kde je vytvořena databáze 

pro hodnocení dodavatelů. Vyhodnocení se provádí formou dotazníků, dle stupnice známek  

1 – 4. Výsledkem je výsledná průměrná známka. Přiřadí se odpovídající kritéria hodnocení a 

provede se audit dodavatelů pomocí softwarové aplikace po obdržení dat od hodnotitelů. 

Dodavatelé jsou rozděleni do čtyř skupin 1 - 4 na základě vypočteného váženého průměru 

všech známek hodnocení u každého hodnoceného dodavatele. Výběr a hodnocení dodavatelů 

upravuje ve společnosti Dalkia Česká Republika, a.s. pracovní postup „Výběr a hodnocení 

dodavatele, hodnocení útvaru nákupu a zásobování interním zákazníkem“. Hodnocení může 

být také mimořádné – při zjištění závažných nedostatků v kvalitě dodávky nebo poskytnutí 

služby, při nedodržení pravidel, postupů a zásad. [11] 

8.4.1 Možná kritéria hodnocení 

 Technické řešení, 

 cena, 

 reference, zkušenosti, 

 technické a finanční záruky, 

 certifikace dle norem řady ČSN ISO, 

 postavení dodavatele na trhu. 

Výběr kritérií je upřesněn individuálně. Dodavatel se průběžně hodnotí také u 

jednotlivého obchodního případu v rámci výběrového řízení a hodnocení nabídek dodavatelů. 

Písemné vyhodnocení je pořizováno pro obchodní případy nad finanční limit 50 000 Kč nebo 

v případě dvou a více nabídek.  

8.4.2 Třídy vyhodnocených dodavatelů: 

1. VÝBORNÝ - společnosti zahrnuté v této třídě se poptávají vždy. 

2. DOBRÝ - prozatím nejsou indikovaná rizika.  

3. DOSTATEČNÝ – písemné upozornění dodavatele a jednání o nápravných 

opatřeních. 

4. NEVYHOVUJÍCÍ – vyřazení dodavatele z databáze. 

U známek 3 a 4 se povinně uvede konkrétní důvod a doloží se potřebnými doklady. 

Cílem hodnocení dodavatelů je minimalizovat rizikové dodávky, zamezit uzavírání smluv a 

nákupu významných položek s dodavateli, kteří neprokázali potřebnou kvalifikaci. [11] 
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9 Organizace nákupu před centralizací 

 Před centralizací měla každá společnost, divize vlastní útvar nákupu, který zajišťoval 

dodávku materiálu do 500 000 Kč, dále opravy a investiční zakázky bez omezení finančním 

limitem, vypisoval výběrová řízení, uzavíral smlouvy, měl své vlastní papírové katalogy, svou 

dokumentaci a své samostatné skladové hospodářství. 

Útvar nákupu na ředitelství společnosti vytvářel pro všechny společnosti a divize 

společné rámcové smlouvy, rámcové servisní smlouvy na energetické činnosti společné pro 

všechny divize, společnou databázi dodavatelů a pro všechny platila stejná nákupní metodika. 

Zároveň zajišťoval nákup materiálu nad 500 000 Kč. 

Jak již bylo zmíněno výše, útvary nákupu byly před centralizací v rámci společnosti 

Dalkia Česká republika, a.s. na všech divizích a dále pak na všech dceřiných společnostech.  

V rámci Dalkie Česká republika, a.s. (v textu též DČR) byla struktura následující:  

Ředitelství společnosti 

Divize Karviná        

Divize Ostrava        

Divize Olomouc        

Divize Přerov     

Divize Praha     

Divize Krnov 

Dceřiné společnosti byly čtyři a to:  

Dalkia Ústí nad Labem, a.s. 

Ampluservis, a.s. 

Olterm&TD Olomouc, a.s. 

Elektrárna Kolín, a.s. 

 

Na útvarech nákupu pracovalo celkem 58 zaměstnanců. Někteří ze zaměstnanců měli 

kumulované funkce (např. vedoucí ekonomického a administrativně správního útvaru a útvaru 

nákupu, vedoucí technického útvaru a útvaru nákupu apod.). 

Struktura zaměstnanců jednotlivých společností a divizí před centralizací je uvedena 

v tabulce 3. 
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Tab. 3 Struktura zaměstnanců společností a divizí (vlastní zpracování). 

Společnost 

Referent 

nákupu, 

ostatní 

funkce 

Vedoucí 

útvaru 

nákupu 

Vedoucí 

skladu 
Skladníci 

Zaměstnanci 

celkem 

DČR – Ředitelství spol. 5 1   6 

DČR - Divize Ostrava 5 1 1 7 14 

DČR - Divize Olomouc 1   1*  2 4 

DČR - Divize Přerov 1 1  2 4 

DČR - Divize Praha 3 1   4 

DČR - Divize Krnov 1 1  1 3 

DČR - Divize Karviná 3 1 1     5**  10  

Dalkia Ústí nad Labem, 

a.s. 
3  1* 1 3 8  

Ampluservis, a.s. 1    1 

Olterm & TD 

Olomouc,a.s. 
1   1*   2 

Elektrárna Kolín, a.s.  1  1 2 

Celkem :     58 

 

*kumulovaná pozice   ** jedna z pozic byla kumulovaná 

10 Koncepce centralizace nákupu 

Aby skupina Dalkia v České republice zvýšila produktivitu své nákupní činnosti a 

optimalizovala proces nákupů, představila na konci roku 2008 koncepci centralizace. Hlavním 

a základním cílem bylo zvýšení produktivity nákupu.  Pod pojmem produktivita se neskrývá 

jen optimalizace počtu zaměstnanců a jejich sestěhování, ale především efektivní nastavení 

všech pracovních činností a procesů takovým způsobem, aby mohlo být dosaženo: 

1) Zvýšení produktivity nákupu. 

2) Profesionalizace nákupčích na oblasti.   

3) Zlepšení znalosti trhu v ČR. 

4) Kumulování nákupů v oblastech – možnost zvýšení finančních bonusů, lepší  smluvní 

podmínky. 

5) Lepší orientace Žadatel / Nákupčí – zkvalitnění spolupráce. 
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6) Zvýšení využití Rámcových smluv (dále RS) z  20 % na  40 % v průběhu let  

2009 - 2011. 

7) Zvýšení úspory z vyjednávání na 4 % v roce 2009 a 5 % v 2010 z celkového objemu 

nákupu. V roce 2008 byly úspory z vyjednávání 3,86 % (110 000 000 Kč). 

8) Zefektivnění stávajícího informačního systému zavedením elektronických katalogů, 

automatickým vytvářením dílčích smluv, zasílání a tisk poptávek a smluv přes  e-mail. 

9) Efektivnější využívání €L€NY (e-nákup). Všechny výše zmíněné body 1 – 9 jsou 

systémově obtížně realizovatelné v rámci decentralizovaného nákupu. 

10) Optimalizace řízení skladů a optimalizace zásob o 10 % (- 21 000 000 Kč). Hodnota 

zásob v 10/2008 byla 221 000 000 Kč. Snížení skladových zásob v konsignačních 

skladech. Zavedení jednotné metodiky řízení skladových zásob. 

11) Vytvoření databáze sdílených informací. 

12) Zajištění každodenního zásobování (v rámci limitu do 100 000 Kč) a příprava smluv, 

zvýšení využití rámcových smluv ve spolupráci s žadateli, spolupráce při přípravě 

lokálních rámcových smluv, což bylo naplánováno jako hlavní pracovní činnost pro 

zásobovače dislokované na divizích a společnostech. 

K tomu, aby všechny výše uvedené cíle byly naplněny, musela Dalkia optimalizovat a 

zefektivnit vnitřní organizaci nákupu. Všechny dosavadní činnosti byly zcentralizovány do 

jednoho útvaru. Nový útvar vznikl k 1. 3. 2009 a měl celkem 48 lidí ve 4 oblastech řízení. 

Každá oblast měla svého vedoucího a výkonné zaměstnance. Oblast zásobování byla pod 

přímým řízením vedoucího nákupu a zásobování. Organizační schéma nového útvaru nákupu 

a zásobování od 1. 3. 2009 je zachycen na obrázku 5. 

 

Obr. 5 Nová organizace nákupu [11] 
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vedením regionů a divizí nad 100 000 Kč. 
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Do centralizovaného útvaru nákupu nebyli z důvodu majetkoprávních zařazeni 

zaměstnanci společnosti Olterm & TD Olomouc, a.s. v celkovém počtu 2.  

Celkový počet zaměstnanců zajišťujících nákup, zásobování a skladové hospodářství 

ve skupině Dalkia tak byl nakonec 50.  

Rozdíl v počtu lidí před centralizací a po ní se na první pohled jeví jako -8 lidí. 

Skutečnost však byla trochu jiná s ohledem na kumulaci funkcí (viz tabulka 3).  

Ve skutečnosti společnost opustilo 5 lidí, 1 zaměstnanec zůstal na vedoucí pozicí, avšak bez 

zodpovědnosti za oblast nákupu a konečně 2 zaměstnanci byli převedeni na naprosto jiné 

pozice v rámci svých organizačních jednotek. Šlo o pozice, které byly neobsazeny. Pokud by 

tyto pozice k dispozici nebyly, museli by i tito 2 lidé odejít. Společnost tímto způsobem 

postupuje vždy při organizačních změnách a minimalizuje tak dopady na vlastní zaměstnance, 

snaží se maximalizovat využití interních zdrojů a zkušeností. 

Z 5 zaměstnanců, kteří museli společnost opustit, byli 2 ve vedoucí pozici, 1 byl 

referentem nákupu, 1 technikem zásobování a 1 z nich zastával pozici skladníka. 

Vezmeme-li v úvahu, že průměrné osobní náklady (tedy nejen mzdy a zákonné pojištění, ale 

také benefity, stravné, náklady na lékařské prohlídky apod.) byly v roce 2008: 

- v útvaru nákupu a zásobování cca 529 000 Kč na rok na jednoho zaměstnance,  

- ve skladech cca 453 000 Kč na rok na jednoho zaměstnance, 

pak roční úspora v osobních nákladech se dá díky zvýšené produktivitě vyčíslit na cca  

3 627 000 Kč (zdroj: interní data Dalkia Česká republika, a.s.).  

Do výčtu předpokládaných ročních úspor bylo zahrnuto 7 lidí (6 nákupčích nebo zásobovačů 

a 1 skladník), naopak nebyl zahrnut zaměstnanec, který zůstal na vedoucí pozici bez 

zodpovědnosti za nákup. 

 

Takto byla představena prvotní koncepce centralizace, v průběhu centralizace samotné 

se některé body v projektu přehodnotily a upravily dle potřeb společnosti, včetně úpravy 

organizačního uspořádání útvaru nákupu (viz Obrázek 6).  

V návaznosti na naplnění jednoho z nejdůležitějších cílů centralizace – tj. zvýšení využití 

rámcových smluv, došlo k zefektivnění operativního zásobování na dislokovaných jednotkách 

a tím bylo možno zvýšit limit pro zásobování z původních 100 000 Kč na 250 000 Kč, aniž by 

došlo k navýšení pracovní zátěže oddělení zásobování. 

 

V další části své práce srovnám představený projekt centralizace se současným 

stavem, a zhodnotím, zda byly splněny cíle tohoto projektu.  
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11 Další etapa zlepšování produktivity centralizovaného útvaru 

nákupu 

11.1 Organizace nákupu k 1. 4. 2013 

V průběhu roku 2012 byl připraven projekt rozšíření kompetencí útvaru nákupu a 

zásobování. V rámci projektu bylo vedením společnosti rozhodnuto, že část procesů, které do 

té doby zajišťoval samostatný útvar významných projektů, bude převedena do útvaru nákupu 

a zásobování. Konkrétně šlo o výběrová řízení a kontraktaci významných investičních 

zakázek skupiny Dalkia, čímž došlo k přetvoření celkové dosavadní organizace a ke vzniku  

4 nových oddělení, včetně nových vedoucích. K 1. 4. 2013 bylo v útvaru nákupu  

40 zaměstnanců a společně se 2 zaměstnanci ve společnosti Olterm & TD Olomouc, a.s. 

zajišťovalo k tomuto datu činnosti nákupu, zásobování a skladování celkem 42 zaměstnanců. 

Daný stav popisuje níže uvedený obrázek 6. 

 

 

 

Obr. 6 Organizační schéma k 1. 4. 2013 [11] 
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V organizační struktuře zůstala čtyři oddělení, ale původní oblasti – oblast výroba a 

oblast distribuce + režijní služby vytvořily jedno oddělení a nově bylo vytvořeno oddělení 

kontraktace významných projektů, které se zabývá výlučně projekty významnějšího rozsahu 

od finančního objemu nad 5 000 000 Kč, zásobování bylo převedeno do nově vzniklého 

oddělení materiálu, náhradních dílů a zásobování a taktéž nově vzniklo oddělení řízení 

skladových zásob, pod něhož spadají i dislokované sklady.  

Optimalizací rámcových smluv se podařilo zefektivnit nákup každodenní spotřeby, 

čímž se budu zabývat v následující kapitole. 

11.2 Míra využití rámcových smluv 

Jedním z cílů a přínosů centralizace je zvýšení využití rámcových smluv. Cílem 

skupiny bylo zvýšení využití z původních  20 % na  40 % v průběhu let 2009-2011. 

Míra využívání rámcových smluv v jednotlivých divizích společnosti Dalkia Česká republika, 

a.s. a dceřiných společnostech před centralizací (rok 2008) je uvedena v následující tabulce: 

Tab. 4 Míra využití RS v 2008. [11] 

 

Divize / region Míra využití v % Divize / region Míra využití v % 

DČR - Ředitelství 36 % DČR - Divize Karviná 27 % 

DČR - Divize 

Ostrava 
33 % Dalkia Ústí nad Labem,a.s. 13 % 

DČR - Divize 

Olomouc 
24 % Ampluservis, a.s. 10 % 

DČR - Divize Přerov 20 % 
Olterm & TD Olomouc, 

a.s. 
12 % 

DČR - Divize Praha 7 % Elektrárna Kolín, a.s. 8 % 

DČR - Divize Krnov 21 %   

 

Z tabulky vyplývá, že celková míra využívání rámcových smluv napříč všemi regiony 

je průměrně 20 % (přesně 19,18 %). 

Míru využití RS po centralizaci znázorňuje obrázek 7. 
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Obr. 7 Graf – míra využití RS v procentech (vlastní zpracování). 

 

Z grafu je zřejmé, že centralizací došlo k efektivnějšímu využívání RS. Výrazné 

zvýšení využití rámcových smluv v roce 2010 umožnilo přehodnotit a zvýšit limit pro oblast 

zásobování na 250 000 Kč. Jde o zvýšení o téměř 37 % ve srovnání se stavem před 

centralizací. V roce 2011 o dalších 7,4 %, v roce 2012 o 2,6 % a v roce 2013 o 1,9 % na 

celkových 69,14 % míry využití RS. 

 

11.3 Úspory z vyjednávání 

Dalším velmi důležitým krokem při centralizaci bylo dosáhnout zvýšení úspory 

z vyjednávání na 4 % v roce 2009 a 5 % v roce 2010 z celkového objemu nákupu. Úspora 

z vyjednávání je rozdíl mezi nejlepší nabídkovou cenou z prvního kola výběrového řízení a 

konečnou cenou, která byla skutečně vyjednána, tzv. cena ze smlouvy. V roce 2008 před 

centralizací činila celková úspora z vyjednávání 3,86 %, což představovalo úsporu celkem 

110 000 000 Kč za rok (zdroj: interní reporting Dalkia ČR). Dosažená výše úspor 

z vyjednávání po centralizaci je zachycena na obrázku 8. 
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Obr. 8 graf - úspory z vyjednávání v procentech (vlastní zpracování). 

 

Z grafu vyplývá skutečnost, že za rok 2009 byla úspora z vyjednávání překročena  

o 1,03 % a v roce 2010 o 0,97 % oproti původnímu plánu. Pokud by byl v obou letech stejný 

objem nákupů, společnost by ušetřila v roce 2009 o 29 352 000 Kč a v roce 2010 o 

27 642 000 Kč více, než měla v představené koncepci. Kolik bude úspor z vyjednávání, závisí 

na mnoha faktorech. Mezi nejdůležitější patří strategie samotného vyjednávání, objem nákupu 

v daném roce, ale také legislativa, dle které se musí společnost řídit. Právě tato skutečnost 

společně s celkovým objemem nákupů zapříčinila, že nemají hodnoty vzrůstající tendenci. 

Pokud chce společnost čerpat dotace z dotačních programů, musí u dotačních zakázek, stejně 

jako ve veřejných zakázkách postupovat dle dotačních, resp. zákonných pravidel, přičemž 

tyto pravidla nedovolují vyjednávání o ceně a úspora se tak nedá vyčíslit finančně. 

11.4 Optimalizace skladového hospodářství 

Záměrem společnosti byla optimalizace řízení skladů a optimalizace zásob o 10 %  

(- 21 000 000 Kč).  Hodnota zásob v říjnu 2008 byla 221 000 000 Kč (zdroj: interní data 

společnosti). Dalším stěžejním úkolem bylo zavedení jednotné metodiky řízení skladových 

zásob. 

11.4.1 Skladové zásoby 

Aby posouzení skladových zásob zůstalo objektivní, byla srovnána jen část skladů 

v tabulce 5. Analýza neobsahuje prodanou akvizici Ústí nad Labem, dceřiné společnosti 
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a vytvořený sklad Praha. Tyto sklady nebyly zahrnuty z důvodů zkreslení výšky hladiny 

zásob. Výši zásob ovlivňuje také havarijní zásoba. 

Tab. 5 Skladové zásoby [11] 

 Hodnota Snížení 

Hodnota zásob v roce 2009 151 962 382 Kč  

Hodnota zásob 2010 – 2013 132 022 441 Kč  

Průměrné snížení skladu 19 939 941 Kč 13 % 

 

Skladové zásoby byly během let 2009 – 2013 sníženy o 13 %.  

11.5 Databáze sdílených informací 

Centralizace výrazným způsobem přispěla k vylepšení komunikace pomocí sdílených 

informací. Byla vytvořena databáze nákupu skupiny Dalkia, která umožňuje diferencovaný 

přístup k dokumentům. Diferencovaným přístupem se rozumí skutečnost, že do technické 

nabídky se dostane do určité části dokumentu jen člověk, který má oprávnění. Do jiné části 

téhož dokumentu zase jiný pracovník, který je k tomuto úkonu kompetentní. Nedochází ke 

zbytečnému úniku citlivých informací a ke změně dat v dokumentu nekompetentní osobou. 

Pravomoci jsou zde jasně stanoveny. Dále jsou v databázi uloženy mustry smluv a dalších 

dokumentů, seznam komodit, vizualizace technické části nabídek, hodnocení, reporting a 

skladové hospodářství a ostatní dokumenty, které jsou nákupčím k dispozici. 

Ukázka Databáze (viz obrázek 9) sdílených informací skupiny Dalkia s diferencovaným 

přístupem: 

 

Obr. 9 Databáze [11] 
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11.6 Zefektivnění informačního systému 

11.6.1 Páteřní informační systém 

Společnost užívá informačního systému ORACLE/ eBusiness suite, který je páteřním 

systémem. Papírové katalogy byly nahrazeny elektronickými, výsledkem je automatické 

vytváření dílčích objednávek, tzv. odvolávky na RS, následně možnost zaslání poptávky a 

smlouvy e-mailem, tisk smlouvy z ORACLE/eBS včetně „Všeobecných obchodních 

podmínek“ a podmínek BOZP. Probíhá elektronické schvalování nákupních žádanek v 

systému IProcurement, který je nástavbou ORACLE/eBS a slouží pro vytváření nákupních 

žádanek a jejich schvalování dle „Podpisového řádu“ skupiny. Toto elektronické workflow 

zajišťuje automatické směřování dokumentů ke správnému schvalovateli. Díky 

automatickému upozorňování oprávněných osob, které aplikace nabízí, se zkracuje doba 

vyřizování dokumentu a zároveň se zvyšuje zabezpečení dat, protože k dokumentu mají 

přístup pouze oprávněné osoby. 

11.6.2 Využívání €L€NY 

Systém Elektronických nákupů (€L€NA) slouží k realizaci vnitřních výběrových 

řízení na dodávky služeb, prací, investičních zakázek, materiálů, zboží apod., vypisované 

útvarem nákupu a zásobování skupiny Dalkia. Účastnit se výběrových řízení prostřednictvím 

systému €L€NA je umožněno všem dodavatelům po řádné registraci a uzavření Smlouvy o 

účasti v systému elektronických nákupů €L€NA. [10] 

Je to efektivní nástroj k cenovému vyjednávání formou elektronických aukcí. Přináší 

výraznou úsporu času, zjednodušení a zrychlení podání cenových nabídek a transparentnost 

vyjednávání ceny. Systém byl implementován v červenci 2007 a do konce roku 2008 

proběhlo 85 aukcí, které přinesly společnosti celkovou úsporu 5 709 000 Kč. Před centralizací 

se tento systém nevyužíval efektivně. Využití bylo slabé a společnost Dalkia chtěla pomocí 

tohoto nástroje ještě více zefektivnit cenová vyjednávání a v maximální míře využívat tohoto 

nástroje v centralizovaném nákupu. 

  

http://www.dalkia-en.cz/dokumenty/Smlouva%20o%20ucasti%20v%20EN.doc
http://www.dalkia-en.cz/dokumenty/Smlouva%20o%20ucasti%20v%20EN.doc
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12 Zhodnocení dopadů centralizace 

12.1 Organizační uspořádání 

Společnost v průběhu centralizace upravila organizační uspořádání (viz výše v textu 

uvedené). Před centralizací se činností nákupu a řízení skladů věnovalo celkem 56 

zaměstnanců (plus 2 zaměstnanci v Olterm & TD Olomouc, a.s.). K dnešnímu dni je 

v centralizovaném útvaru nákupu celkem 40 zaměstnanců (a další 2 zaměstnanci se 

v kumulovaných funkcích zaobírají touto činností na dceřiné společnosti Olterm & TD 

Olomouc, a.s.). 

Díky zefektivnění procesů v útvaru nákupu a zásobování došlo po centralizaci ke 

snížení počtu zaměstnanců o 14, což představuje 25 %. Toto číslo představuje tzv. očištěnou 

produktivitu, celková produktivita se jeví v tabulce jinak – viz tabulka 6 níže v textu. Je tomu 

tak zejména proto, že v  I. etapě centralizace bylo zrušeno celkem 8 pracovních míst, v dalších 

etapách dalších 6 pracovních míst (téměř výlučně ve skladech), některá místa však byla 

zrušena či naopak zřízena v rámci akvizic a některá místa byla z důvodu změny v organizaci 

zřízena. Proto se celková produktivita v tabulce 6 jeví jako snížení o 16 zaměstnanců. Sociální 

dopad na propouštěné zaměstnance byl ve všech etapách minimální, protože na úřad práce de 

facto neodešel jediný zaměstnanec (starobní důchody, navazující jiné zaměstnání apod.). 

Většina z nich mohla odejít do starobního důchodu a to i díky tomu, že vedoucí útvaru 

nákupu a zásobování naplánovala tento proces do několika etap takovým způsobem, aby bylo 

možno těchto starobních důchodů využít. Navíc, pokud byla realizována náhrada za 

zaměstnance, jehož funkci nebylo možno zrušit, bylo využito interních zaměstnanců, kteří by 

jinak o práci přišli v rámci jiných reorganizací ve skupině (šlo o 3 takové případy). 

Viditelnými dopady pro zaměstnance byly (především v I. etapě): 

- změna vedoucích, 

- změna zodpovědnosti, kompetencí, změna logiky rozdělení nákupních oblastí, 

- specializace na vybrané oblasti nakupování, zásobování nebo skladování, 

- stěhování vybraných zaměstnanců nákupu do společných prostor; vybraných 

zaměstnanců nákupu proto, že zásobovači a skladníci, kteří tvořili největší část 

kolektivu, zůstali dislokovaní na dosavadních pracovištích. 

Větší změny znamenala centralizace nákupu pro divize a společnosti: 

- v podřízenosti ředitelů nebyl najednou nikdo, kdo by byl za nákup a zásobování 

zodpovědný (změna oproti předchozímu stavu, kdy byl vedoucí útvaru nákupu 
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členem nejužšího vedení divize nebo společnosti a také členem operativního 

vedení), 

- oddálení, odcizení nákupu od výroby. 

 

Stav zaměstnanců v jednotlivých letech je uveden v tabulce 6. V tabulce nejsou 

zahrnuti zaměstnanci dceřiné společnosti Olterm & TD Olomouc, a.s. 

Tab. 6 Stav zaměstnanců po centralizaci (vlastní zpracování). 

Rok Stav zaměstnanců Komentář 

28. 2. 2009  56 Stav před centralizací 

1. 3. 2009  48 Stav po centralizaci – I.etapa 

1. 1. 2010 43 

Vyčlenění 5 zaměstnanců, 

prodaná akvizice Ústí nad 

Labem v roce 2009 

1.1.2011 45 

Nová akvizice Dalkia 

Industry CZ – převzetí 

nákupu, zásobování a skladů 

v roce 2010 

1. 1. 2012 43 

2 odchody v rámci 

organizační změny v roce 

2011 

1. 1. 2013 41 

Nová odpovědnost – velké 

projekty, přijetí 1 nového 

zaměstnance a zároveň 

odchod 3 lidí v rámci 

organizační změny v roce 

2012 

1. 1. 2014 40 
1 odchod v rámci organizační 

změny v roce 2013 

 

Jak již bylo uvedeno v textu výše, průměrné osobní náklady (tedy nejen mzdy a 

zákonné pojištění, ale také benefity, stravné, náklady na lékařské prohlídky apod.) byly v roce 

2008: 

- v útvaru nákupu a zásobování cca 529 000 Kč na rok na jednoho zaměstnance  

- ve skladech cca 453 000 Kč na rok na jednoho zaměstnance 

Pokud by společnost necentralizovala nákup, zásobování a sklady, potřebovala by pro rok 

2009 dalších minimálně 3 627 000 Kč na osobní náklady 7 zaměstnanců (bez růstu mezd 

z kolektivní smlouvy).(zdroj: interní data společnosti) 
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Chceme-li vyčíslit úspory v osobních nákladech za 5 let centralizovaného nákupu  

(2009-2013), musíme vzít v úvahu také plošný nárůst mezd z kolektivní smlouvy, ostatní 

osobní náklady (stravné apod.) zůstávají v letech konstantní.  

Tyto náklady shrnuje tabulka 7 (zdroj: interní data společnosti). 

Tab. 7 Úspory osobních nákladů [11] 

Rok  Nárůst mezd v % Úspora v Kč 

2009 4 % cca 3 762 000 Kč 

2010 1,5 % cca 3 815 000 Kč 

2011 3,25 % cca 3 931 000 Kč 

2012 4 % cca 5 097 000 Kč 

2013 3,4 % cca 6 915 000 Kč 

Úspora celkem za 5 let centralizovaného nákupu: cca 23 520 000 Kč 

 

Tato suma je významnou nákladovou položkou ve společnosti a díky optimalizaci 

činností v útvaru nákupu mohly být peníze využity v rámci investičních, údržbových či 

ekologizačních akcí. 

12.2 Míra využití rámcových smluv 

Centralizací měla být míra využití rámcových smluv zvýšena z průměrných 20 % na 

40 % v průběhu let 2009-2011. Během roku 2009 byla znovu přehodnocena analýza počtu 

smluv versus finanční objem dle tzv. Parretovy analýzy a byl zvýšen finanční limit vyřizování 

obchodních případů pro oddělení zásobování ze 100 000 Kč na 250 000 Kč. Společnost 

dokázala flexibilně zareagovat na optimalizaci využití rámcových smluv o 37 % v roce 2010 

(na 57,31 % ve srovnání se stavem před centralizací), což znamenalo výrazný posun 

v zajištění každodenního zásobování na jednotlivých dnes již regionech, což dovolilo 

následně efektivnější (vyšší) využití pracovního potenciálu zásobovačů. V následujících 

letech docházelo k využívání RS takto: V roce 2011 o dalších 7,4 %, v roce 2012 o 2,6 % a 

v roce 2013 o 1,9 % více na celkových 69,14 % využívání RS. Možná by mohlo být využití 

v roce 2012 a 2013 vyšší o 2 až 3 %. Nárůst se v posledních dvou letech mírně zpomalil.  

12.3 Úspory z vyjednávání  

Společnost Dalkia Česká Republika, a.s. ve své koncepci představila zvýšení úspory 

z vyjednávání na 4 % v roce 2009 a na 5 % v roce 2010. Plány byly překročeny v roce 2009  
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o 1,03 % a v roce 2010 o 0,97 %, což přineslo navíc úsporu finančních prostředků 56 994 000 

Kč za předpokladu, že by byl v obou letech stejný objem nákupů. 

Výpočty (viz vzorce 1 – 2):  

Citace z projektu: Zvýšení úspory z vyjednávání 4 % v 2009 a 5 % v 2010 z celkového 

objemu nákupu, úspory z vyjednávání 3,86 % v 2008 (110 000 000 Kč v 2008). 

 
           

    
 × 1,03 (překročení plánu o 1,03 % rok 2009) = 29 352 332 Kč  

(1) 

           

    
 × 0,97 (překročení plánu o 0,97 % rok 2010) = 27 642 487 Kč 

(2) 

 Hodnoty z grafu (obrázek 8) v dalších letech nemají vzrůstající tendenci. 

12.4 Skladové hospodářství 

Skladové zásoby byly během let 2009 – 2013 sníženy o 13 %, což je o 3 % více, než 

bylo v původním plánu. Společnost Dalkia Česká Republika, a.s. ušetřila o 4 744 000 Kč více 

optimalizací skladových zásob oproti plánu v koncepci (srovnáno jen část skladů, viz text 

11.4.1 skladové zásoby).  

Výpočty (viz vzorec 3): 

Citace z projektu: Optimalizace zásob o 10%. 

 
           

   
 × 10 = 15 196 238 Kč 

(3) 

Rozdíl 13 % - 10 % , tj. 19 939 941 Kč - 15 196 238 Kč = 4 744 000 Kč. 

Dále se sjednotila metodika vznikem dvou stěžejních řídících dokumentů, což je pro 

společnost velmi důležitý krok. Zásadně zjednodušuje kontrolní a legislativní činnost. 

12.5 Sdílení informací 

Vytvořením databáze sdílených informací s diferencovaným přístupem byly jasně 

vymezeny kompetence přístupů zaměstnanců k dokumentům v databázi. Každý zaměstnanec 

si dle svých potřeb najde vzor dokumentu, který právě potřebuje při zachování jednotných 

pravidel. 
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12.6 Informační systém 

Vylepšením informačního systému se urychlila komunikace (oběh dokladů) pomocí 

elektronického workflow, včetně vlastního schválení. Vznikly elektronické katalogy, dílčí 

smlouvy se vytváří automaticky včetně tisku, obchodních podmínek a podmínek BOZP. Doba 

vyřizování dokumentů k obchodním případům se výrazně zkrátila a zefektivnila práci 

nákupčích a zásobovačů. 
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13 Celkové shrnutí ekonomického přínosu centralizace 

Pro vyčíslení celkového ekonomického přínosu v této bakalářské práci bylo použito 

podkladů interních zdrojů společnosti Dalkia ČR za předpokladu, že by v letech 2009-2013 

byl stejný objem nákupů. 

Úspory z vyjednávání: 

Citace z projektu: úspory z vyjednávání 3,86 % v 2008 (110 000 000 Kč v 2008). 

Výpočty (viz vzorce 4 – 8): 

Rok 2009: 
           

    
 × 5,03 (úspory z vyjednávání v daném roce – údaje z grafu - obrázek 8) 

 – 110 000 000 (úspory z vyjednávání před centralizací) = 33 342 000 Kč (zaokrouhleno). 

(4) 

Rok 2010: 
           

    
 × 5,97 – 110 000 000 = 60 130 000 Kč 

(5) 

Rok 2011: 
           

    
 × 4,65 – 110 000 000 = 22 513 000 Kč 

(6) 

Rok 2012: 
           

    
 × 4,74 – 110 000 000 = 25 078 000 Kč 

(7) 

Rok 2013: 
           

    
 × 5,59 – 110 000 000 = 49 301 000 Kč 

(8) 

CELKEM:     190 364 000 Kč 

 

Snížení skladových zásob: 

Hodnota je použita z tabulky 5 – interní zdroj společnosti (srovnáno jen část skladů, viz text 

11.4.1 skladové zásoby). 

Skladové zásoby byly během let 2009 – 2013 sníženy o 19 940 000 Kč. 

Úspory osobních nákladů: 

Hodnota úspor v osobních nákladech za 5 let centralizovaného nákupu (2009-2013), je 

převzata z tabulky 7 – (interní zdroj společnosti). 

Úspora osobních nákladů celkem: 23 520 000 Kč. 
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Celkový součet úspor: 

Celkový součet úspor je shrnutý v tabulce 8. 

Tab. 8 Celkové úspory (vlastní zpracování) 

Druh úspor Celkové úspory v letech 2009 - 2013 

Úspory z vyjednávání 190 364 000 Kč 

Snížení skladových zásob 19 940 000 Kč 

Úspory osobních nákladů 23 520 000 Kč 

Celkem  233 824 000 Kč 

 

Společnost Dalkia Česká republika, a.s. dosáhla centralizací nákupních činností celkových 

úspor za pět let 233 824 000 Kč. 
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14 Závěr 

Centralizace nákupu ve skupině Dalkia byla bezesporu přínosem pro společnost. 

Vytýčené cíle byly splněny, některé překročeny (míra využití RS, zvýšení úspor 

z vyjednávání a optimalizace skladových zásob) a některé přehodnoceny (organizace nákupu, 

zvýšení limitu útvarům zásobování na jeden nákupní případ).  

Produktivita nákupu se zvýšila nejen kumulací nákupů, zvýšením úspor z vyjednávání 

z celkového objemu nákupu, ale také vylepšením informačního systému, vytvořením 

elektronické databáze a vytvořením sjednocené metodiky. Nárůst míry využití RS se 

v posledních dvou letech mírně zpomalil. Společnost realizovala změny v eBS a další zvýšení 

míry využití RS je neefektivní, protože jde o malé roční objemy nákupu.  

Také sociální dopady centralizace na samotné zaměstnance byly minimální. 

 I když je centralizace bezesporu ekonomickým přínosem, může mít také své stinné 

stránky. Mezi ně patří bezesporu odcizení od výrobního procesu. Před centralizací měla každá 

divize a dceřiná společnost svůj útvar nákupu, které znalo dokonale svou výrobní část 

podniku a provoz, vědělo přesně, kterou součástku a v jakých technických parametrech má 

nakoupit. V centralizovaném nákupu společnosti se může stát, že nákupčí objednají součástku 

dle požadavku a přesného technického zadání, ale ztrácí kontakt s výrobou, obtížněji si 

uvědomují, co vlastně nakupují.  

Nicméně finanční úspory, které centralizace přinesla (viz tabulka 8), dostatečně vyváží 

případné negativní dopady, které s sebou centralizace přináší. Na místě jsou jistě doporučení 

co možná nejvíce tyto negativní dopady eliminovat a to především: 

- kultivovat komunikaci uvnitř útvaru nákupu (např. formou pravidelných porad, 

seminářů, odborných seminářů a školení posílených na posílení komunikačních 

dovedností), 

- pravidelně organizovat briefingy s regiony, což umožní nejen udržovat kontakt, ale 

i účinnou zpětnou vazbu s návrhy na zlepšení vzájemné spolupráce. 
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Seznam zkratek 

  

VZ  veřejná zakázka 

ČR  Česká republika 

DČR  Dalkia Česká republika 

RS  rámcová smlouva 

eBS eBusiness suite - elektronický systém pro evidenci administrativní činnosti 

nákupu / skladového hospodářství 


