
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



Abstrakt 

 

Optimalizace nákupních procesů v podnicích jsou stále častěji diskutovaným tématem. 

V moderních společnostech je řízení nákupu plánováno strategicky. Je kladen důraz na 

efektivitu nákupních procesů a spolupráci s dalšími organizačními jednotkami. Inovační 

změny v nákupu zásadním způsobem ovlivňují konkurenceschopnost podniku. Implementace 

informačního systému jako nového modelu nákupního procesu je jednou z možností 

inovačního směru. Výsledkem této práce je navržení tohoto modelu v řízení nákupu ve 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. 

 

Klíčová slova: Nákup; nákupní proces; optimalizace nákupních procesů; informační systém 

 

 

 

Abstract 

 

The issue which is discussed increasingly in companies is the optimization of purchasing 

processes. Purchasing management is planned strategically in modern companies. The 

emphasis is on the efficiency of purchasing processes and cooperation with other 

administrative units. Innovative changes in purchase are affecting the competitiveness of a 

company in fundamental manner. One of the options of innovative direction is to implement a 

new model of purchasing process that is informative system. The result of this thesis is to 

propose this model in purchasing management in VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. 

 

Key words: Purchase; purchasing process; optimization of purchasing processes; information 

system 
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1 ÚVOD 

 

Aktuálnost problematiky řízení nákupu v současné turbulentní době je v moderních podnicích 

na prvním místě. Právě konkurence a ekonomický vývoj na celém světě nutí podnikatele 

orientovat se na vnitropodnikové procesy a efektivitu nákupních procesů. Zvláště pak 

stanovení strategických cílů v oblasti nákupu může pozitivně ovlivnit obchodní kontrakty 

podniku. Je totiž nutné si uvědomit, že podnik s efektivním řízením nákupu si může zajistit 

stabilní místo v konkurenčním prostředí.  

 

Cílem efektivity nákupu je nejen cena za dodané zboží čí službu, ale také jeho kvalita, 

spolehlivost a flexibilita dodavatelů. Proto při posuzování dodavatele je bráno více kritérií, 

kdy cena nemusí být rozhodujícím faktorem. Kde jsou však hranice kvality za rozumnou 

cenu? Trh nabízí tolik variant a možností. V této předimenzované spleti nabídek již nestačí 

povrchni znalosti. Stává se nutností sdílet vědomostí, neustále vyhodnocovat a důsledně 

vybírat.  

 

Mezi klíčové úkoly nákupu však patří i systematické sledování a regulování stavu zásob, 

predikování zajištění budoucí potřeby materiálu či služeb, pružná reakce na operativní změny 

ve výrobě. Lukoszová tvrdí, že „ ... východiskem pro vytvoření procesních modelů nákupu je 

analýza dosud vytvořených a zveřejněných teoretických modelů nákupního procesu 

organizací“[6]. 

 

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V první části jsou 

definovány pojmy řízení nákupu, modely nákupního procesu, strategický plán, výběry 

dodavatelů. V druhé části je řešen specifikovaný problém v nákupním procesu nejdříve 

popisem současného stavu řízení nákupu ve skupině VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a 

poté analýzou, která vyústí v návrh na optimalizaci nákupních procesů. 
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2  EKONOMICKO-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 

           VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 
  

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (VMG) patří svým rozsahem k nejvýznamnějším  

strojírenským skupinám na českém i globálním trhu. Skupina Vítkovice se strategicky spojila 

s pojmem METAL EVOLUTION, který v sobě zahrnuje tři základní pojmy: uzavřený výrobní 

cyklus, produkty s vlastním know-how a služby.  VMG ovlivňuje chod okolo 60 firem, které 

do skupiny patří. Úspěšnost VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je založena na 

technologicky vyspělé výrobní základně. Know-how celé skupiny je podpořeno vlastním 

výzkumem a inovacemi. K tradiční výrobě sériových produktů a engineeringových oborů 

byly připojeny další oblasti jako je Green Technology – CNG, bioplyn a informační 

technologie. 

Značka VÍTKOVICE působí na trhu více jak 185 roků. Skupina VÍTKOVICE MACHINERY 

GROUP si plně uvědomuje píli všech předcházejících generací manažerů, techniků a dělníků 

a hrdě se hlásí k jejich odkazu. Název VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je požíván od 

roku 2008 jako nová značka. Od 1. ledna 2015 se k této značce vytvořila nová obchodní 

strategie  VMG – METAL EVOLUTION. Podstatou této obchodní strategie je prezentace 

výrobku skupiny, nikoliv konkrétního podniku, který se na výrobku podílí.     

V současné době je skupina evropským  lídrem ve výrobě ocelových lahví a s téměř 

pětinovým podílem na světovém trhu zaujímají výrobky speciálních zalomených hřídelí pro 

velké námořní lodě. Jsou první z těch, kteří projektují přechod pohonu automobilů z 

klasických paliv na alternativní zdroje. Jde o pohon stlačeným zemním plynem (CNG).  

Investice do klíčových tradičních výrob je propojena s investicemi do výroby nové, které mají 

zajistit pozici na globalizovaném trhu 3. tisíciletí. Byla vybudována nová hala pro produkci 

membránových stěn, moderní linka na výrobu ocelových lahví, linka na stlačený zemní plyn v 

Polsku, rozvíjí se projekt Green technology. Mezi největší investicí je považován provoz 

kovárny třetího tisíciletí s novou linkou rychlokovacího stroje, která je v rámci střední a 

východní Evropy bezkonkurenční. Skupina vnímá velkou důležitost segmentu informačních 

technologií. Společnosti se svým různorodým zaměřením ve skupině se navzájem doplňují, 

což je skupinou vnímáno jako konkurenční předností [16,17,24]. 
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Mezi významné zakázky VMG patří výroba nejtěžšího litého kusu v historii. Jednalo se o 

odlití rámu největšího rychlokovadla na světě za použití 371 tun tekuté oceli pro americkou 

společnost Carpenter. Strategickým oborem se stává pro skupinu výroba těžkých odlitků a 

zároveň i produkce titanových výkovků, kterou se zabývá jen 15 firem na celém světě.   

Vedle podnikatelských aktivit se skupina velmi intenzivně věnuje výzkumným a vývojovým 

programům. Zejména vysoké školy VÍTKOVICE MACHINERY GROUP vnímá jako 

významného partnera při řešení úkolů rozvoje vědy a techniky. Mimo spolupráci s vysokými 

školami se skupina zaměřuje na posílení vazeb mezi podnikovým sektorem a výzkumnými 

organizacemi. Na základě této spolupráce se skupina angažuje v Green Technology, což je 

nový podnikatelský obor zahrnující oblasti zpracování biomasy v bioplynových stanicích, její 

transformaci na tepelnou či elektrickou energii až po čištění bioplynu a jeho využití pro 

alternativní pohony automobilů. Při této příležitosti byla zaregistrována ochranná známka 

CNG Vitall. 

Skupina staví svoji prestiž a konkurenceschopnost na třech základních pilířích (viz Tab. 1):  

 definování cílů,   

 strategii skupiny, 

 vizi rozvoje.  

Cíle skupiny jsou zaměřeny na vedoucí postavení ve špičkových strojírenských technologiích 

a na řízení specializovaných engineeringových oborů. Skupina klade důraz na rozvoj 

kvalifikací u svých zaměstnanců v souladu se zájmy svých akcionářů a s ohledem na ochranu 

životního prostředí [24]. 

Strategie skupiny je zaměřena na green technology, výrobu, engineering a informační 

technologie. 

Vize rozvoje VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je spjata se čtyřmi základními principy 

jako je  využití výrobní základny skupiny a rozvíjení engineeringu, na rozvoji inovací, 

spolupráci s vysokými školami a akademickou sférou. Výsledkem tohoto procesu jsou nové 

produkty a obory. Další rozvoj vidí skupina ve využití nejmodernějších technologií jako jsou 

informační technologie, green technologií a nejnověji i nanotechnologií a energetika. Poslední 

vizí je spolupráce s regionem a program Corporate Social Responsibility. 
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Důležitou aktivitou pro udržení konkurenceschopnosti VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 

je centralizovaná personální činnost v oblasti výběru zaměstnanců a současně ve spolupráci 

s VÍTKOVICKOU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU je zajišťována příprava 

budoucích zaměstnanců v maturitních a výučních oborech, což vyplývá ze stanovených cílů 

skupiny [16,17,24]. 

 

          Tab. 1 Tři základní pilíře [24]    
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   3  ŘÍZENÍ NÁKUPU 

 

Přístup k nákupu byl v minulosti vnímán jako podpůrná činnost. Hlavním úkolem bylo 

v podniku zajistit dostatek materiálu, polotovarů pro vlastní výrobu či zboží pro další 

následný prodej. Při realizaci nákupu se neuvažovalo strategicky a hlavním cílem bylo splnění 

plánu výroby a zajištění zásob či o nepřekročení kalkulovaných nákladů na materiál.    

 

Tento pohled se již zdá být přežitkem a každá úspěšná společnost začíná chápat pojem řízení 

nákupu či strategické řízení nákupu. Z problematiky nákupu se stává specializovaná 

disciplína, která je provázána s metody jako je KANBAN, KAIZEN, SIX SIGMA, FMEA 

apod. Současně se jedná o nalézání strategických partnerů, správné strategie při práci 

s dodavatelem, analýzu nákupních a logistických procesů a neustálé hledání úspor. V různých 

oborech mohou nákupy představovat 30 – 70 % obratů podniku [8]. 

 

Firmy vědí, že nakupované položky tvoří často 50 – 60 % celkových nákladů finálního 

výrobku. Jakékoliv vícenáklady či úspory v nákupu se ihned projeví na zisku. Je proto 

samozřejmostí, že si v podnicích kladou za cíl uspořit meziročně v nákupu určité procenta, 

které pak mohou investovat do dalších inovací či rozvoje. Již 5% úspora v nákupu u firmy 

s obratem 500 000 000 Kč, kde náklady na vstupy se pohybují okolo 70 % výsledné ceny, je 

úspora vyčíslena na částku 17 500 000 Kč.   

 

Řízení nákupu v současné podobě již nezahrnuje jen shromažďování potřebných informací, 

formulování cílů a plánů podniku, nastavení procesů a organizaci. V řízení nákupu jde o 

strategickém plánování, řízení a následném vyhodnocování, o kompetencích [3,4,12]. 

 

3.1 Definování řízení nákupu 

 

„Nákup je možné definovat jako systémový proces pro získání komodity, služby nebo myšlenky 

výměnou za protihodnotu“ [12].  

 

Není přípustné v moderním podniku nakupovat na základě okamžitého požadavku, chaoticky 

a nesystémově a to i v situacích urgentních záležitostí či nákupu nedůležitých a levných 

komodit.  
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Nákup řeší úkoly na čtyřech úrovních:  

 

 nákupní logistika, 

 sourcing, 

 strategický nákup, 

 SQA – zabezpečení dodavatelské kvality. 

 

Všechny tyto čtyři úrovně spojuje plán nákupu, který se prolíná jednotlivými úkoly. Význam 

nákupu v moderní organizaci je podmíněn i nákupní strategii na vrcholové úrovni podniků 

[2,3,8].  

 

3.1.1 Základní funkce nákupu 

 

Základní funkcí nákupního útvaru je zabezpečení všech základních, obslužných a pomocných 

výrobních či nevýrobních procesů se zaměřením na suroviny, materiál, polotovary, výrobky, 

ale i na služby v daném množství, kvalitě, sortimentu, čase a místě.  

 

Tento výčet funkcí v sobě zahrnuje tyto dílčí úkony [2,13]: 

 

 sledování a regulování stavu zásob, 

 zjišťování budoucí předpokládané potřeby materiálu i služeb, 

 volba optimálních zdrojů pro uspokojování potřeb materiálu a služeb, 

 včasné projednávání a uzavírání smluv, 

 sledování realizací vyplývající z těchto smluvních podmínek, aktivní jednávání při 

vzniklých odchylkách, 

 vytváření informačních systémů pro řízení nákupního procesu, 

 sledování dodávek materiálu a služeb v odpovídající kvalitě, 

 zajištění procesu nákupu po personální stránce,  

 zabezpečení organizačního, metodického a technického rozvoje řídících i hmotných 

procesů, 

 operativní zásahy v případě ohrožení vnitropodnikových potřeb, 

 zabezpečení funkce technické základny nákupu – skladové hospodářství a logistika, 

 zabezpečení přípravy výdeje a přísunu materiálu či služby na místo potřeby. 



9 

 

3.1.2 Kooperace nákupu uvnitř podniku 

 

Ve výrobním procesu je nákupní činnost závislá na spolupráci s dalšími útvary  podniku. 

V organizační struktuře se promítá spolu s nákupem marketing, výzkum a vývoj, logistika, 

sklady, výroba a prodej.  

 

Nejvýznamnější část komunikace probíhá po linii nákup a oddělení výroby. Nákup pro 

výrobu zajišťuje:  

 

 dodávku materiálu,  

 operativní část – logistiku, 

 skladové hospodářství.  

 

Výroba předává nákupnímu oddělení krátkodobé i dlouhodobé informace, jaký materiál či 

službu zajistit. Nákup má za úkol maximalizovat komfort dodávek a odstranit problémy, které 

by mohly vést až k zastavení výroby.  

 

V tomto směru nákup rozlišuje operativní a periodickou činnost. U periodických nákupů je 

důležité vyhodnotit objemy každé tři měsíce a v případě nárůstu dojednat s dodavatelem lepší 

cenové podmínky. Nákupčí musí mít přehled o kapacitách dodavatele a znát jeho možnosti 

v případě navýšení dodávky.  

 

Dalším důležitým komunikačním kanálem je oddělení logistiky. Význam spolupráce závisí na 

modelu organizace nákupu. Je-li nákup a logistika oddělená, komunikace musí být prováděna 

operativně a nástavbově. Je nutné stanovit pravidla a kompetence.  

 

Neméně významná je spolupráce s finančním oddělením. Tato součinnost je výrazně 

zaměřena na vyhodnocování efektivity nákupu.  Hodnotí se náklady firmy na nákup 

jednotlivých materiálů a následné úspory, pokles a vývoj logistických nákladů, změny 

dodacích podmínek, které vedou ke snížení firemních nákladů a sledování splatnosti přes 

vážený průměr nebo přes obrátkovost závazků [12,13,15]. 
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3.2 Modely nákupního procesu  

 

Historické ohlédnutí za klasickými modely nákupního procesu se objevují od 60. let minulého 

století. Základem těchto klasickým modelů byl výstup, z jakých fází je složen nákup včetně 

těch klíčových. Mimo to bylo definováno, jak správně provádět jednotlivé fáze nákupního 

procesu, tak, aby se dosáhlo co největších pozitivních změn v nákupu, které navazují na další 

podnikové procesy a podnikový výstup.  

 

V 80. letech bylo zacíleno na nákup jako na interakční proces mezi dodavatelem a 

odběratelem, tedy mezi prodejcem a nákupčím.  Od 90. let je pohlíženo na nákupní proces ve 

dvou sekvencích  v „užším pojetí“ a v „širším pojetí“. Užší pojetí je nákupní proces zúžený na 

rozhodování pouze o nákupu. Skládá se z definování problému, vymezení pravomocí a 

odpovědnosti za nákup, identifikace nabídek a výběrové postupy včetně zpětné vazby (viz 

Obr. 1). 

 

Definování 

spotřeby 

 

Stanovení 

pravomoci a 

zodpovědnosti 

za nákup 

 

Identifikace 

nabídek 

 

Výběrové 

postupy 

   

    

    Zpětná vazba   

   

  Obr. 1 Podnikový nákupní proces v užším pojetí [21] 

 

Nákupní proces v širším pojetí má navíc fáze logistiky (viz Obr. 2). Doprava, příjem a 

skladování materiálu je v tomto stylu důležitou součástí procesů podnikového nákupu.  

 

Definování 

spotřeby 

 

Nákup 

 

Doprava 

 

Příjem 

 

Skladování 

  

  Obr. 2 Nákupní podnikový proces v širším pojetí [21] 
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Pohledy na jiné modely nákupu mohou být v organizačních strukturách podniku zaměřeny na 

centralizaci či decentralizaci nákupu. Centralizace je více zavedena v oborech služeb, kde je 

kladen důraz na standardizaci a celkový objem zakázky. Ve výrobních firmách se spíše 

přiklánějí k decentralizaci nákupu, kde je kladen důraz na specializaci a technické řešení.  

V Tab. 2  lze nalézt výhody a nevýhody těchto metod [2,3,21]. 

 

K dalším používaným modelům patří model interakcí s jinými podnikovými procesy, model 

subprocesů v podnikovém nákupu, model administrativy nákupního procesu [21]. 

 

     Tab. 2 Výhody a nevýhody centralizovaného  a decentralizovaného nákupu [3] 

 

  Výhody Nevýhody 

Centralizovaný nákup 

Jednotné směrnice a 

standardy 

Povrchní znalosti vlastní 

výroby 

Snadnější přístup ke zdrojům 

pro dlouhodobý rozvoj a 

vývoj 

Obecné požadavky, 

nedostatek detailů 

Konsolidace objemů  a 

vyjednávací síla 
Pomalost v rozhodování 

Blíže k vrcholovému vedení 
Nepřizpůsobivost 

specifickým požadavkům 

Možnost úspor nákladů na 

jednotku nákupu 

Daleko od vlastních 

uživatelů 

Využití globálních 

příležitostí 

Neznalost ostatních skrytých 

nákladů a rizik 

Lepší specializace a možnost 

zaměstnat nejlepší odborníky 

Neosobní kontakt s 

dodavateli 

Decentralizovaný nákup 

Lepší komunikace s uživateli 
Mohou být pod vlivem 

ostatních funkcí 

Rychlost řešení problémů 
Neznalost dlouhodobé 

strategie firmy 

Individualizace potřeb Malé objemy 

Vysoká technická znalost Slabší vyjednávací síla 

Znalost místních dodavatelů 
Nevyužívání globálních 

příležitostí 
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3.2.1 Typy nákupních procesů 

 

Mezi základní typy nákupních procesů patří [8,12,15]: 

 

 Internetový nákup – (E-procurement)  

Jedná se o softwarový systém přes který jsou posílány poptávky formou e-mailů. 

Zpráva obsahuje číslo poptávky, heslo do systému, uvedený čas, kdy jsou nabídky 

přijímány. Dodavatel, po přihlášení do systému, zjistí podrobné technické parametry, 

výkresovou dokumentaci, množstevní údaje, termíny, logistiku, odvolávky a veškeré 

údaje pro kalkulaci ceny dílu.  Časově náročné je aktualizace databáze dodavatelů.  

 

 Elektronická aukce  

Je proces, který se uskutečňuje přes internet. V jednom okamžiku je přizváno několik 

potenciálních dodavatelů pro dodání požadovaného segmentu. Podstatou je, že se 

dodavatelé snaží nabídnout co nejlepší ceny a dodací podmínky. Aukce trvá podle 

poptávaných položek jednu až tři hodiny, delší doba již není efektivní.  

 

 E-bidding   

Slouží k poptávání nových komodit. Odlišnost od elektronické aukce je v tom, že 

dodavatel není celou dobu během nabídky on-line. Dodavatelům je rozeslána detailní 

informace o tom, co chceme nakoupit. Dodavatel pak zpětně pošle svůj návrh 

spolupráce. Před poptávkou je nutné zajistit internetové rozhraní, kam se dodavatelé 

přihlásí. Doménu je možné zpřístupnit všem potenciálním dodavatelů. Nákupní útvar 

tak  získá údaje o dodavatelích, kteří mají zájem o spolupráci. 

 

 Výběrová řízení   

Podnik má možnost vypsat výběrové řízení a zveřejnit jej buď na internetových 

stránkách podniku, či aktivně oslovit předem vybrané dodavatelé. Tato výběrová 

řízení nepodléhají Zákonu č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Je zcela na zvážení 

podniku, jaké stanoví parametry a postupy při výběru dodavatele. Většinou se vychází 

z všeobecných směrnic podniku. Dodavatel musí splňovat kvalifikační a certifikační 

předpoklady. Výběrová řízení mohou být jednokolová či více kolová.  
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3.3 Dodavatelsko-odběratelské vztahy 

 

Aktivní mapování dodavatelského trhu, hledání nových příležitostí, vylepšování podmínek se 

stávajícími dodavateli jsou jednou z klíčových činností, které nákup musí vyvíjet. V řízení 

nákupu jsou definovány dva úkoly, které výše uvedené činnosti charakterizují sourcing a 

strategický nákup. 

 

Sourcing se rozděluje: 

 

 Outsourcing  - shromažďování informací z trhu a zanesení dat do firemního 

informačního systému (FIS).  

 Primarysourcing -  nová nákupní motivace, hledání nákupních příležitostí. 

 

Základním měřítkem outsourcingu je srovnávání efektivity s interními náklady firmy jak v 

přímých nákladech, tak i v úplných vlastních nákladech (správní režie, přímé náklady firmy, 

výrobní režie).  Cílem zvýšení efektivity u poměřování na úplné vlastní náklady je target 

costing, výpočet nákupního cenového rozmezí pro jednotlivé položky z ceny konečného 

výrobku [4,12,13]. 

 

Strategický nákup se zaměřuje na [3]: 

 

 zlepšování podmínek se stávajícími dodavateli a udržování kontaktu s nimi, 

 vyhledávání nových dodavatelů. 

 

3.3.1 Výběr dodavatelů  

 

Podstatou sourcingové strategie je nejvhodnější výběr dodavatelů podle strategických 

rozhodnutí podniku. Výběr nových dodavatelů je zaměřen podle geografického rozložení, 

počtu dodavatelů, rozsahu dodávaných výkon [4,12,14]: 

 

 Geografického rozložení  
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Global sourcing – jde o využívání zdrojů světového potenciálu. Cílem této volby je nalézt 

nejlepšího dodavatele na světě. Nevýhodou může být logistika a vzdálenost. Mezi výhody 

patří nízké náklady díky nízkým mzdám v dané zemi. 

Local sourcing – jde o tuzemské dodavatele. Cílem této strategie je využít domácích zdrojů, 

logistických výhod a snížit rizika nedodání. Tento segment vede k zavedení JIT (Just In 

Time). Nevýhodou může být nedisponování moderními technologiemi daného dodavatele a 

tím i snižování konkurenceschopnosti podniku. 

 

 Počet dodavatelů 

 

Single sourcing – počet dodavatelů se redukuje a je soustředěna pozornost na kvalitu. 

Multiple Sourcing - využívá nejméně dvou dodavatelů pro jeden materiálový druh nebo 

službu. Cílem tohoto segmentu je zajištění úzkých míst v dodávce. Riziko je rozloženo tak, že 

větší část dodávky je ponecháno kapacitně více výkonnému dodavateli.  

 

 Rozsah dodávaných výkonů 

 

Component sourcing – dodávky pro montáže, klade se důraz na koordinaci, vede k zavedení 

JIT nebo fraktální výrobu. 

Modular sourcing – výběr dodavatelů na jednotlivé části výroby. 

 

   3.3.2  Specifikace dodavatelů 

 

U stávajících dodavatelů je možné využít analýzu ABC, která vychází z Paretova pravidla  

80/20. Tato analýza vyspecifikuje důležitost jednotlivých dodavatelů (viz Tab. 3).  Hodnotí 

komplexní pohled na nákup jako celek včetně strategického významu dodavatelů, propojuje 

se s plánem nákupu.  

 

Je doporučeno zaměřit se na dva základní modely [12,13,14]:  

 

 Finanční objem 

 

Dodavatelé jsou hodnoceni podle nakupovaného ročního obratu na základě  Paretova 

pravidla,   20 % dodavatelů tvoří  80 % objemu nákupu. Mohou se vyskytovat i jiné poměry.  
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Tato analýza ukáže, kteří dodavatelé jsou pro nás důležití. Při počtu přes 200 dodavatelů je 

toto definování velmi důležité.  

 

 Multikriteriální rozdělení  

 

Mimo finanční objem jsou sledovány další kritéria např. dynamický potenciál růstu, vyráběné 

cenově nebo technologicky náročné díly. Každý z těchto kritérií může výrazně ovlivnit 

nákupní proces. V případě malého nárůstu určitých dílů nemusí dodavatel disponovat 

dostatečnými kapacitami pro navýšení výroby a tento stav povede k hledání a schvalování 

nového dodavatele pod časovým tlakem. 

 

Tab. 3 Rozdělení dodavatelů na ABC [12] 

 

 

 Skupina A 

 

Do této skupiny spadá 20 % klíčových dodavatelů. Nákupy v této skupině mají pro podnik 

strategický význam, podíl nákupů je nejvýraznější. Většinou je tímto nákupem pověřen 

specialista, protože se jedná o unikátní dodavatele, kterých se na trhu vyskytují omezeně. 

Kontakt s těmito dodavateli je častý, sledujeme mimo jiné i jejich rozvoj, systém kvality, 

výrobní procesy.  Nastane-li jakýkoliv problém, například s kvalitou nebo termíny, situace se 

musí bezodkladně řešit, protože jakákoliv změna nám může přinést komplikace ve výrobě. I 

přesto, že s těmito dodavateli podnik dlouhodobě spolupracuje, je nutné pravidelně 

přezkoumávat trh. 

 

  DODAVATEL KRITÉRIA 

20% A 

*obrat                                                         *jedinečnost, klíčové položky 

*struktura komodit                                        (speciály) 

*ziskovost                                                  *položky s extrémními nebo  

*firmy s potenciálem                                    nestandardními výrobními lhůtami 

80% 

B běžní velkoobjemoví a středněobjemoví dodavatelé nespadající do A 

C 
maloobjemoví dodavatelé a nepravidelně dodávající firmy nespadající do A a 

B 
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 Skupina B 

 

V této kategorii je zahrnuto 40 % - 70 % všech dodavatelů. Kontakty s těmito dodavateli 

probíhají minimálně jednou za 2 - 3 měsíce. Tato skupina představuje hlavní část běžných 

nákupů. Dodavatelé ve skupině B mohou podniku přinést okolo 2 % marží, což někdy může 

chybět k dosažení cílových výsledků. Tato skupina je důležitá pro běžnou výrobu a chod 

podniku.  

 

 Skupina C 

 

Na dodavatele C připadá pouze 5 % celkových nákupů. Proto je nezbytné, k vyřízení těchto 

nákupů, mít připravený plán, aby se tyto nákupy neprodlužovaly a byly rychle vyřízeny. 

Jedná se o dodavatele nárazových objednávek či dodavatele v “záloze”, kteří jsou schopní 

pružně reagovat v případě výpadku běžných dodavatelů. 

 

  3.3.3  Obchodní jednání nákupního útvaru 

 

Spolupráce se stávajícími  dodavateli je podložena podepsanou smlouvou, ve které jsou 

specifikovány obchodní podmínky pro realizaci nákupu. Z nových potřeb podniku může 

vzejít nákup nové komodity, která není smluvně zastřešena. V této fázi pak dochází ze strany 

nákupu k oslovení současných dodavatelů nebo nákupní útvar osloví dodavatele pomocí 

různých mechanismů uvedených v podkapitole 3.2.1. 

 

Při oslovení stávajících dodavatelů, nákupčí iniciují setkaní a probíhají individuální obchodní 

jednání. Cílem obchodního jednání je dojednat s dodavatelem konkrétní specifikace zakázky. 

Je nutné, aby nákupčí byl na tato jednání dobře připraven. Propojenost vzájemných činností 

před obchodním jednáním, během i po jednání je schematicky zobrazena na Obr. 3. Podstatou 

přípravy na jednání je přehled o konkurenčních nabídkách, orientace v technických 

složitostech nakupovaného zboží či materiálu, znalost produktu, vědět, zda se jedná o 

opakovaný nebo jednorázový nákup. Dalším nutným krokem je informovat se o dodavateli a 

mít na něj reference v poptávané komoditě.  

 

V průběhu jednání je nutné umět argumentovat a postupně směřovat k cílovému zadání. 

Cílem jednání může být nejvýhodnější cena na trhu, požadovaná jakost, soulad se zadáním 
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požadavku.  Výsledky jednání je nutné nejen kontrolovat, ale i porovnávat s tím, co bylo na 

jednání domluveno.  

 

Nákupčí tímto přístupem může získat komoditu, kterou např. výroba dále bez komplikací 

zakomponuje do finálních výrobků. Jakákoliv reklamace nakoupeného materiálu přináší 

podniku vícenáklady a časové prostoje.    

 

 

Identifikace 

potřeb 

 

Příprava 

jednání 

 

Průběh 

rozhovorů  

Dosažené 

výsledky 

      

 

Porovnání dosažených 

výsledků s objednávkami      

 

 

     

 

 

Kontrola výsledků 

dodavatele 

    

 Obr. 3 Propojenost vzájemně navazujících činností při nákupu komodity [8] 

  

Výstupem obchodního jednání je dohoda o spolupráci a podepsání smlouvy. Smlouva 

obsahuje jak základní podmínky, tak i dodatkové. K základním podmínkám patří dohodnuté 

množství, cena, termín dodání, podmínky splatnosti, podmínky dodání, zda se bude nákup 

opakovat či nikoliv. Mezi dodatkové podmínky se řadí cenové srážky a další množstevní 

slevy, systém bonusů a rabatů, skladba cen surovin a materiálu, přidaná hodnota, celkové 

náklady, systém objednávání dodávek [8].  
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4     ÚLOHA CESTOVNÍCH AGENTUR V NÁKUPNÍCH    

       PROCESECH PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU 

 

Využívání mezinárodní letecké dopravy má pro expandující firmy zásadní vliv na rozvoji 

jejich mezinárodních obchodních vztahů. Jde o roviny jak společensko-politické, tak i 

hospodářské. Tkví v rozšiřování osobních kontaktů, k uskutečnění obchodních transakcí, 

k plnění závazků.  

 

Letecká doprava představuje nejrychlejší a nejbezpečnější způsob přepravy. Proto průmyslové 

společnosti kladou velký důraz na efektivitu nákupu letecké dopravy, protože jde o jeden 

z významných nákladů podniků. Společnosti strategicky zvažují, jak tyto náklady snížit.  

 

Rozmach letecké dopravy je spojen s rozvojem služeb cestovních agentur. Tyto agentury hrají 

v nákupních procesech obchodních či průmyslových podniků významnou úlohu. Poskytují 

služby na vysoké úrovni. Profesionalita a orientace v problematice letecké dopravy je 

podmíněna znalostí globálních rezervačních systémů.  

 

Cestovní kanceláře zaměřené na segment korporátní klienteli postupně rozvíjí službu 

Corporate Travel Management. Podstatou této služby je koordinace zahraničních služebních 

cest pro jednotlivce či skupiny [7,10].  

 

4.1 Corporate Travel Management 

 

Corporate Travel Management (CTM) je definován jako komplexní zajištění mezinárodní 

letecké komerční přepravy a dodatečných služeb navazující na leteckou dopravu. Jedná se 

především o zajištění ubytování v zahraničí, vyřízení cestovních víz, cestovního pojištění, 

zajištění vypůjčení auta. Tyto služby jsou poskytovány korporátnímu segmentu jako jsou 

obchodní a výrobní společnosti, průmyslové podniky, státní správa (ministerstva), školy 

(vysoké, střední), vědecké a výzkumné instituce (Akademie věd) [10,27].  

 

Cestovní kancelář úzce spolupracuje s nákupním útvarem zákazníka v travel managementu a 

expense managementu. Identifikuje a nastavuje cestovní politiku klienta takovým směrem, 
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aby bylo dosaženo maximální efektivity vynaložených nákladů za služební cesty, například 

vyjednání korporátní ceny letecké přepravy pro konkrétního zákazníka u letecké společnosti. 

Využívá všech nástrojů pro optimalizaci cestovních nákladů, které jsou součástí rezervačních 

systémů nebo informačních systémů cestovní kanceláře viz Tab. 4 [1,10,27]. 

 

 Tab.  4  Služby a identifikace CTM 

 

Služby CTM Identifikace CTM 

One stop shop 

Komfortní zajištění všech cestovních služeb na 

jednom místě 

Travel management 

Identifikace a nastavení cestovní politiky, 

dosažení maximální efektivity vynaložených 

nákladů 

Expense management 

Využití všech nástrojů pro optimalizaci 

cestovních nákladů, průběžná identifikace 

dalších zdrojů úspor 

Profesionální a 

individuální přístup 

Kvalitní servis naplňující specifické potřeby 

klienta 

NONSTOP asistenční 

služba 

Podpora pro cestující 24 hodin denně v češtině a 

v angličtině 

 

 

Corporate Travel Management zahrnuje [1,7,10,18,26]:  

 

 Komplexní cestovní politika klienta. Klientovi je přidělen cestovní konzultant, který je 

seznámen s potřebami zákazníka. Nákupčí nemusí při každé rezervaci předkládat 

opakující se informace o preferencích v nákupu. Vše je zaznamenáno v informačním 

systému agentury. 

 Nonstop služba. 24hodinová "hot-line", sedm dní v týdnu. Při změnách a problémech 

během letu cestující nemusí stát frontu na přepážce na letišti, ale kontaktuje nonstop 

linku, která vše během chvíle pro klienta vybaví. 

 Komplexní služby od zajištění letecké dopravy, ubytování v zahraničí, výpůjčkou auta, 

pojištění, vše pod jednou „střechou“. 
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 Neustálé sledování potřeb klienta. Nabídka korporátních cen, benefitních programů, 

pravidelné zasílání statistik.  

 Využívání IT technologie. Nákupčímu je k dispozici informační systému propojený 

s globálním rezervačním systémem, uživatelsky přístupný pro laickou klientelu. Nákupčí 

v tomto IT prostředí si může řídit rezervace (rušit, modifikovat), má přehled o 

vystavených letenkách apod. 

 Zvýhodněné obchodní podmínky, servisní poplatky, splatnosti faktur.  

 

Při efektivním řízení  CTM může nákupní útvar snížit své náklady za leteckou dopravu až o 

10 % za rok v závislosti na objemech, koncentraci letů na jednu leteckou společnost, 

využívání korporátních programů, které nabízejí volné letenky zdarma [1,10,11]. 

 

        4.1.1  Zprostředkovatelé letecké dopravy IATA agentury 

 

Cestovní agentura, která se rozhodne poskytovat CTM na profesionální úrovni, musí získat 

certifikaci IATA (jedná se o mezinárodní sdružení leteckých dopravců provozující 

pravidelnou leteckou dopravu). IATA agentura musí splnit požadované podmínky a poté se  

stane oficiálním zástupcem jednotlivých leteckých dopravců. V České republice je přibližně 

150 akreditovaných IATA cestovních kanceláři. 

 

 Agentura rezervuje lety v globálním rezervačním systému, následně vystavuje letecké 

doklady (letenky) a tyto doklady může měnit (rebooking, reissuing) či úplně zrušit. Zúčtování 

leteckých dokladů pak probíhá jednou týdně mezi BSP (společnost, která zastupuje letecké 

dopravce při zúčtování vystavených letenek v České republice) a danou agenturou 

[10,19,25,26]. 

 

        4.1.2         Smluvní specifikace obchodního vztahu  

 

Spolupráce mezi IATA agenturou a korporátním klientem, nákupním útvarem, probíhá podle 

dojednaných obchodních podmínek. Obchodní podmínky obsahují poplatek za 

zprostředkování služby, letecké přepravy a dalších návazných služeb. Pro akreditovanou 

agenturu jsou tyto servisní poplatky jediným příjmem. IATA agentura nemá žádné další 

dodatečné procentuální slevy prodaných letenek.   
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Právě netransparentnost servisních poplatků deformuje český trh. Tyto poplatky se pohybují 

dle jednotlivých agentur v rozmezí od 0 do 2 000,-- Kč za vystavenou letenku.  Při 

výběrových řízeních se nákupní útvary soustřeďují na nejnižší servisní poplatky, které tvoří 

přibližně 3 % z celkové ceny letenky. Nulové poplatky mnohdy neznamenají žádnou úsporu. 

Jde o neprůhlednost cenové nabídky, kdy agentury ve snaze získat zakázku, poplatek přičtou 

k tarifu letecké společnosti. Pro efektivitu výběrových řízení nemůže být servisní poplatek 

dominantním kriteriem. Je tedy nutné, aby nákupčí kladli důraz na rychlost vypracování 

nabídky, logiku předloženého leteckého spojení a cenu letenky, kterou si mohou ověřit na on-

line rezervačních systémech.  

 

Stanovení fakturačních podmínek je pro korporátního klienta velmi důležitým bodem.  U 

průmyslových podniků jsou tyto splatnosti stanoveny až na 90 dní.  Agentura hradí své 

závazky leteckým společnostem po 7 dnech od vystavení letenky. Proto splatnosti faktur 

korporátním klientům nad 90 dní jsou výjimečné. Průměrná splatnost faktur se pohybuje 

kolem 21 dnů [25,26,27]. 

 

     4.1.3     Nákupní proces a cenotvorba v letecké přepravě   

 

Nákupní útvar zasílá e-mailem poptávku na letecké spojení agentuře.  Agentura v rezervačním 

systému vyhledá letecká spojení, která ve formě nabídky, obsahující různá letecká spojení, 

ceny letenek a podmínky, pošle e-mailem klientovi zpět. Klient vybere vyhovující spojení a 

vydá příkaz k rezervaci leteckého spojení. Poté, dle podmínek letecké společnosti, nákupčí 

zašle další příkaz k vystavení nebo zrušení rezervace. Agentura rezervaci vystaví a rezervační 

systém přiřadí k rezervaci tzv. Electronic Ticket – letenku, kterou agentura zasílá nákupnímu 

útvaru. Současně je vystavena faktura, která obsahuje popis dané služby, tarif, odletové taxy a 

servisní poplatek. Pokud je rezervace zrušena, transakce je mezi nákupčím a agenturou 

ukončena.   

 

Nákupní útvar se rozhoduje na základě ceny a vyhovujícího leteckého spojení. Nejnižší cena 

letenky ovlivňuje rozhodnutí, s jakou leteckou společností korporátní klient poletí. Principy 

cenotvorby mají jednotlivé letecké společnosti rozdílné a je velmi složitě se v těchto 

podmínkách orientovat. Cílem leteckých dopravců je stanovení tarifních podmínek vedoucí 

k maximalizaci tržeb v závislosti na schopnosti zákazníků tyto podmínky respektovat.  
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Dále jde o dynamické stanovování cen v závislosti na časovém úseku mezi nákupem letenky a 

letem. Klient, který si letenku zakoupí dlouho dopředu, má cenu letenky nižší než klient, který 

si zakoupí letenku těsně před odletem. Většinou se korporátní klienti rozhodují, zda uskuteční 

obchodní jednání čí služební cestu do zahraničí krátce před odletem. V mnohých případech 

jsou koupené  letenky výrazně dražší  než dopravci inzerují.  

 

Tarify leteckých se dělí na restriktivní a nerestriktivní ceny a poté korporátní ceny – lokální a 

globální. Základním cílem restrikcí je zajistit, aby právě koporátní klienti platili za cestu 

plnou cenu.  Příklady restrikcí je například minimální a maximální pobyt, advance payment – 

platba letenky v požadovaném předstihu apod. Celkově lze tedy konstatovat, že tarifní 

struktura a cenová politika dopravců představuje velmi komplikovaný proces a mění se 

dvakrát až třikrát ročně [1,10,11]. 

 

  4.2   Informační a rezervační systémy 

 

Systém prodeje letecké přepravy prochází obdobím strategických změn. Je kladen důraz na 

technologický rozvoj, na snižování distribučních nákladů a maximalizovat rozsah nabídky 

v letecké přepravě. Osobní letecká přeprava je prodávána konečným zákazníkům různými 

distribučními kanály, které v sobě zahrnují jednak informace o jednotlivých letech a 

destinacích, ale i vytváření rezervací, vystavení přepravních dokladů a zajištění plateb. Prodej 

letecké dopravy klade důraz na přesnost a spolehlivost [10]. 

 

     4.2.1  Distribuce osobní letecké dopravy 

 

Letečtí dopravci zajišťují distribuci, znázorněno pro přehlednost na Obr. 4: 

 

 vlastními distribučními kanály – vlastní internetové portály a vlastní síť prodejen či 

kanceláří, 

 globální rezervační systémy -  IATA a NON-IATA agentury a internetové portály 

těchto agentur. 
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Pro upřesnění NON-IATA agentury jsou subjekty, které nemají licenci k zastupování 

leteckých společností. Mohou rezervovat lety, ale vystavení leteckých dokladů je možné 

realizovat přes letecké společnosti nebo IATA agentury. 

 

Vlastní 

kanceláře(letiště) 

 

Letecké společnosti (např. 

Lufthansa, ČSA,Air France) 

 

Internetové 

portály leteckých 

společností 

  

 

  

  

Globální rezervační systémy            

(Galileo, Amadeus)   

  

  

  

  
IATA agentury 

NON-IATA 

agentury   

   

 

  

  
Internetové portály agentur 

  

      
Obr. 4   Schéma distribučního kanálu leteckých společností  

 

K tomu, aby mohly letecké společnosti své linky nabízet, slouží jak inventární systémy – 

vnitřní systémy leteckých společností, tak i centrální rezervační systémy (GDS – Global 

Distribution Systems). V České republice jsou nejrozšířenějšími GDS Amadeus a Galileo, 

dále pak Worldspan či Sabre. Bez těchto rezervačních systému si v dnešní turbulentní době 

nelze představit, jak by distribuce letenek či dalších služeb probíhala.  

 

Jedná se o nejmodernější rezervační technologie, které se neustále inovují. Tyto technologie 

zabezpečují základní propojení mezi prodejními agenturami a leteckými společnostmi, 

včetně hotelů, rent a car společnostmi, propojení s BSP. Tyto jednotlivé rezervační systémy 

byly vytvořeny leteckými společnostmi, jako jsou Air France, Lufthansa, United Airlines. 

Jednotlivé GDS dnes spolupracují s leteckými společnostmi a agenturami na základě 

smluvních dojednání.   

 

Letečtí dopravci nejen investují do vývoje svých internetových portálů, kde nabízí svá letecká 

spojení. Rozvíjí spolupráci s agenturami a to jednak podporou speciálních tarifů jen pro 

konkrétní agenturu, tak i obchodními ujednáním na základě stanovených [10,20].  
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    4.2.2   Globální distribuční systémy 

 

V České republice jsou nejvíce využívány GDS Galileo a Amadeus.  Přes tyto dva rezervační 

systémy letecké společnosti prodávají svoje tarify prostřednictvím agentur konečnému 

zákazníkovi.  

 

Globální distribuční systém Galileo byl na globální trh uveden v roce 1971. V České 

republice je využíván agenturami i leteckými dopravci od roku 1994. Rezervační systém 

nabízí nejen přístup k 420 leteckým společnostem, ale i k dalšímu zajištění služeb jako je 

ubytování, výpůjčka auta a cestovní pojištění. Nabízí tedy kompletní servis při plánování 

dovolených, zahraničních a jiných cest.  

 

Tržní podíl Galilea na českém trhu je v současné době okolo 45 %, přes on-line systémy je 

tento podíl vyšší kolem 70 %. Galileo využívá více než 52 000 cestovních kanceláří po celém 

světě.  Rezervační systém prošel několika fázemi inovací a v současné době patří k 

nejpoužívanějším a nejdůvěryhodnějším zdrojům informací a služeb pro cestovní agentury.  

 

Galileo také nabízí řešení pro zvyšování prodeje a výnosů, získávání provizí, využívání 

automatizovaných technologií snižující pracovní a provozní náklady a spoustu výhod pro ty, 

kdo distribuční sít využívají [23]. 

 

Globální distribuční systém Amadeus působí v České republice od roku 1993. Byl vytvořen 

leteckými společnostmi Air France, Iberia, Lufthansa a SAS v roce 1987.  Působí ve více než 

195 zemích a v roce 2011 byl přes tento systém učiněno 948 mil. cestovních transakcí.  

 

Amadeus spolupracuje s 639 leteckými společnostmi včetně nízkonákladových. Systém 

využívá přes 60 000 cestovních kanceláří a řadí se k největšímu celosvětovému distributorovi 

letecké přepravy. Jeho činnost je soustředěna do dvou navzájem se doplňujících oblastí:: 

distribuci (služby nepřímé distribuce pro poskytovatele i prodejce cestovních služeb) a řešení 

IT (pro poskytovatele cestovních služeb, včetně technologií pro přímou distribuci). Dochází 

k neustálé inovaci jejich produktů a služeb [22].   

 

Podmínkou pro práci s rezervačním systémem je absolvování základního kurzu, který je určen 

pro IATA a non IATA agentury. Cílem kurzu je získat základní znalosti rezervačního systému 
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potřebných k práci v cestovním ruchu. Oba systémy se ovládají pomocí vstupních kódů 

v podobě různých zkratek. U jednotlivých GDS jsou tyto příkazy rozdílné.  

  

Při správném zadání vstupních kódu se zobrazí požadovaný výsledek například letové řády 

s počtem míst v jednotlivých leteckých třídách, tarifní strukturu leteckých společností, 

podmínky těchto tarifů. Rezervační systémy jsou obsluhovány v anglickém jazyce a je nutná 

znalost odborné terminologie v letecké přepravě.  

 

Mezi každodenní práce s rezervačními systémy patří [10,18,19]: 

 

 availabilita (aktuální stav leteckého spojení včetně počtu volných míst), 

 rezervace letenek (viz Obr. 5), SSR a OSI (vstupní kódy – elementy -  přes, které agent 

komunikuje s leteckou společností či vkládá informace o cestujícím), seating (zajištění 

konkrétních míst pro cestujícího v letadle), 

 oceňování rezervace a vystavení rezervace -  výstupem je letenka, která obsahuje 

jméno cestujícího, letecké spojení, čísla terminálů, číslo rezervace, cenu letenky, která 

se skládá z tarifu letecké společnosti a odletových poplatků (jsou součástí letenky), 

kalkulační směrování, formu úhrady, ukázková letenka je uvedena v Příloze 1,   

 využívání infostránek – veškeré cestovní informace, například, jak je daleko letiště od 

centra, jaká pozemní spojení existují mezi letištěm a nejbližším městem, vízové 

informace, manuál k rezervačnímu systému, 

 skupinová rezervace,  

 queue  -  jde o komunikační kanál mezi dopravcem a agentem, na který přicházejí 

upozornění ohledně vystavení rezervace, zrušení leteckého spojení, změn 

v rezervacích. Další funkcí  queue jsou informace pro agenta, které z  rezervací musí 

být ten den vystaveny. 

  

Dalším stupněm školení je Kurz ticketingu, určený jen pro IATA agentury. Tento kurz je  

ukončený zkouškou a certifikátem o absolutoriu. Absolventi schopni ocenit rezervaci, vystavit 

letenku a EMD (zúčtovací doklad pro zakoupení dalších leteckých služeb k 

letence), revalidovat (odborný výraz pro změnu v letence), zrušit a refundovat letenky.  

Ticketing je zodpovědný proces v práci s leteckými přepravními doklady a výstupy slouží 

jako zúčtovací dokumenty mezi leteckou společností a IATA agenturou [20,22,23].  

 



26 

 

   Obr. 5   Ukázka rezervace v rezervačním systému Galileo  
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    5     ŘÍZENÍ NÁKUPU VE  VÍTKOVICE MACHINERY  

 GROUP 

 

Mezi strategické cíle VÍTKOVICE MACHINERY GROUP patří podstatné snížení nákladů, 

růst rentability, přírůstek zakázek a tržeb a zvýšení produktivity práce. Do roku 2015 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (VMG) plánuje dosažení ročního konsolidovaného 

obratu přes 30 mld. Kč.  

 

Růst zakázek a tržeb je podmíněno obchodními aktivitami a expanzí skupiny na zahraniční 

trhy. S růstem tržeb rostou i variabilní náklady, které zvyšují cenu konečného produktu nebo 

snižují zisk. Mezi takové náklady, které úzce souvisí s aktivitami na zahraničních trzích, jsou 

náklady na zahraniční služební cesty.   

 

K největším nákladům zahraničních služebních cest patří letecká přeprava do zemí, kde VMG 

vyvíjí své obchodní činnosti. Nákup letecké přepravy je velmi komplikovaný. Je kladen důraz 

na různé specifikace jednotlivých letů, proto není možné předem nadefinovat parametry 

nákupu včetně stanovení ceny pro daný segment na určité období.  

 

Pro skupinu je více než důležité najít cesty k úsporám v nákupu letecké dopravy, tak aby 

došlo ke snížení výše zmíněných variabilních nákladů a zároveň nedocházelo k neefektivnímu 

cestování do jednotlivých destinací [16,17]. 

 

Nákup zahraničních služebních cest je ve skupině centralizován a tuto službu zajišťuje jedna 

ze společností skupiny VÍTKOVICE ACCOUNTING A.S. Vyspecifikované společnosti, pro 

které VÍTKOVICE ACCOUNTING A.S. zajišťuje cesty do zahraničí, jsou uvedené v Příloze 

2. Nákupu se věnuje jeden nákupčí, který zajišťuje komplexně veškeré služby související 

s vysláním zaměstnance na zahraniční služební cestu. Náplní nákupní činnosti jsou mimo 

zajištění letecké přepravy, další služby jako je zajištění zahraničního ubytování, výpůjčku 

auta, vyřízení víz do zemí, kde existuje vízová povinnost pro občany České republiky, 

cestovní pojištění. Hlavní činností VÍTKOVICE ACCOUNTING A.S. pro VGM je vedení 

kompletního účetnictví, daňovou evidenci a účetního poradenství.  

 

Cílem praktické části je zhodnocení řízení nákupu zaměřený na segment letecké přepravy, 

vytvoření procesní mapy nákupu a nalezení případných úzkých míst. Na základě hodnotové 
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analýzy a předem definovaných kriterií, vyhodnotit nákupy z pohledu efektivity a nákladů. 

Hlavním výstupem je návrh nového postupu při realizaci letecké přepravy, který povede k 

optimalizaci nákladů. 

 

  5.1     Obchodní  aktivity VÍTKOVICE MACHINERY  GROUP  

   na zahraničních trzích 

 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP se zaměřuje na trhy Turecka, Indie, Pakistánu, Ruska a 

trhy latinské Ameriky. Skupině se obchodně dařilo v Jihoafrické republice. VGM vyváží do 

101 zemí světa. Tradičními trhy však stále zůstávají země Evropské unie, zejména Německo. 

Na Obr. 6 je ukázáno, kde skupina aktivně působí.   

 

Důležitým projektem je montáž elektrárny Yunus Emre v Turecku pro společnost Adularya a 

patří mezi  největší zakázku v historii společnosti. Hodnota kontraktu přesáhla hranici 11 mld. 

Kč. Dokončení výroby je plánováno na rok 2015 [9]. 

  

V roce 2013 se v  Pakistánu realizovala kompletní rekonstrukce válcovny slitin v hodnotě 32 

mil. EUR. Další aktivity skupiny v roce 2013 probíhaly v Argentině, Číně. V Uruguayi 

Vítkovice montovaly kotel a konstrukci pro papírnu. V Jihoafrické republice proběhla montáž 

membránových stěn na elektrárně Kusila, pro indickou firmu bylo vyrobeno šedesáti tunové 

ozubené kolo. Další výrobní a obchodní aktivity probíhaly ve Švýcarsku, Švédsku, Rusku a 

na území Evropské unie.  Podíl exportu v roce 2013 přesáhl 60 %.  

 

V jednotlivých letech jsou plánovány účasti na různých veletrzích, kde skupina Vítkovice 

marketingově i obchodně prezentuje svoje služby. Skupina se účastnila veletrhů v Indii, 

Brazílii, Rusku, Mexiku, Holandsku.  

 

Do všech zmiňovaných zemí se zaměstnanci ve skupině VMG přepravují letecky. Je proto 

nutné, aby tato doprava splňovala kritéria nízkých nákladů, vhodného spojení a komfortu na 

cestě [16,17].       
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  Švýcarsko Německo Švédsko Rusko 

        Čína 

  

Mexiko     Indie  

 

  Brazílie   JAR Turecko  Pakistán 

 

 

 Obr. 6   Obchodní aktivity na zahraničních trzích skupiny  

                            VÍTKOVICE  MACHINERY GROUP 

 

5.2 Výběrová řízení na dodavatele 

 

Informace o výběrových řízeních, nabídkách a nákupním procesu ve VMG byly poskytnuty 

nákupčím formou osobního pohovoru.  

 

VÍTKOVICE ACCOUNTING A.S. vyhlašuje každým rokem výběrové řízení na dodavatele 

letecké přepravy, IATA agentury. Výběrové řízení je koncipováno dle potřeby jedno kolové, 

případně i více kolové.  

 

V případě potřeby VÍTKOVICE ACCOUNTING A.S. oslovuje přímo i letecké dopravce. 

Tato potřeba nastává ve chvíli, kdy VMG vyhraje zakázku v zahraničí. Z obchodních plánů 

pak vyplývá, že po určitý čas bude ze strany VMG zvýšená poptávka po letecké přepravě do 

dané destinace. 
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5.2.1 IATA agentury 

 

Nákupčí osloví IATA agentury prostřednictvím e-mailu a vyzve dodavatele k předložení 

nabídky do výběrového řízení. Je definován předmět výběrového řízení jako: „ Výběr 

dodavatele komodity: letenky pro celou skupinu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP“.  Je 

určen předpokládaný odběr letenek v hodnotě, která se pohybuje mezi 6 000 000,- Kč až 

8 000 000,- Kč za rok. 

 

Nákupčí již dopředu dodavatelům definuje kritérium posuzovaných podmínek a to minimální 

splatnost faktur 60 dní a servisní poplatek 49,- Kč za letenku. Dodavatel je povinen předložit 

doklad o oprávnění k podnikání ne starší 3 měsíců nebo živnostenské oprávnění (u fyzických 

osob) a certifikaci IATA. Součástí nabídky je cenová část, která musí být předložena 

elektronicky na formuláři v Příloze 3.  

 

Nákupčí očekává zvýhodněnou cenu letenky, odletových tax a poplatků, zrušení poplatků při 

změnách termínů letů (tam i zpět), slevy pro nadváhu zavazadel 10 kg nad limit, případně 

další bonusy a zvýhodnění. Je stanovena lhůta pro podání nabídek. Po uvedeném datu jsou 

veškeré další nabídky z výběrového řízení vyňaty.   

 

Nabídky dodavatelů vyhodnotí výběrová komise podle následujících kritérií: 

 

 splnění kvalifikačních předpokladů, 

 předložení cenové nabídky na elektronickém formuláři, 

 cenově nejnižší nabídka servisních poplatků za jednotlivé položky, 

 počet nabídnutých položek, 

 platební podmínky. 

 

Po ukončení výběrového řízení oznámí nákupčí nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty pro 

podání nabídky vybranému uchazeči, že byl vybrán jako dodavatel komodit. Je předem 

nákupčím oznámeno, že ve výběrovém řízení může být vybráno i více než jednoho uchazeče, 

případně nevybrat žádného uchazeče. Vybraný uchazeč je povinen s vyhlašovatelem uzavřít 

protokol o závaznosti nabídkové ceny pro danou komoditu. Také ostatním uchazečům je 

výsledek výběrového řízení oznámen. 

 



31 

 

Nákupním útvarem jsou vyhodnoceni tři dodavatelé s nejnižšími servisními poplatky za 

jednotlivé položky a s nejdelší splatnosti faktur. Následně jsou podepsány rámcové smlouvy a 

nákupčí dostává pravomoc ke spolupráci.   

 

  5.2.2 Letecké společnosti 

 

Nákupčí oslovuje letecké společnosti v případech, kdy VMG plánuje větší obchodní aktivity v 

určité zemi. Počet vystavených letenek do specifikované destinace musí přesáhnout 50 

zpátečních letů za rok nebo objem letenek v rozmezí od 500 000,- Kč až do 1 000 000,-  Kč 

na danou leteckou společnost. 

 

Tyto limity jsou všeobecně stanoveny leteckými společnostmi jako je ČSA, Aeroflot, Turkish 

Airlines. Jiné letecké společnosti posuzují užší spolupráci s korporátním klientem 

individuálně (KLM/AF, BA, LH). Zvýhodněné cenové či přepravní podmínky jsou ve formě 

korporátních cen (% sleva z ceny publikované letenky pro konkrétní podnik) nebo ve formě 

zvýhodněných dodatečných změn v letence,  navýšení zavazadlového konceptu u letenek. 

 

VMG využívá korporátních cen u letecké společnosti Turkish Airlines na všechny destinace, 

které Turkish Airlines létá. U letecké společnosti ČSA využívá korporátních slev na evropské 

destinace Moskvu, St. Petersburg, Brusel, Paříž, Bukurest a Dusseldorf. 

 

Dále skupina využívá korporátních programů, které letecké společnosti nabízí. Jejich seznam 

je uveden v Tab. 4. Korporátní programy jsou motivační programy, které letecké společnosti 

nabízejí pro korporátní klientelu. Podstatou těchto programů je sbírání bodů za proletěné míle 

v rámci celé skupiny a poté nákup volných letenek z těchto bodů. Dopravci poskytují i další 

„neletecké“ služby. Tyto služby jsou u jednotlivých leteckých společností odlišné. U 

některých se jedná o nákup zboží z e-shopů, u jiných upgrady letenek z ekonomické třídy na 

business, další dopravce nabízí možnosti vstupů do Business Lounge salonků na letišti 

v Praze. 
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 Tab. 5 Korporátní programy leteckých společností, které VMG využívají 

 

Letecké společnosti 
Název korporátního 

programu 

výhody   

volné letenky jiné služby 
participace jiných 
let. společností 

Air France/KLM Blue Biz ano ano ne 

Lufthansa Star Alliance Company Plus ano ano ano 

ČSA OK Plus Corporate ano ano ne 

Emirates Skywards ano ano ne 

British Airways One World ano ano ne 

 

5.3 Nákupní procesy a kompetence 

 

Vnitřní směrnice nákupu letecké přepravy nejsou v rámci skupiny VMG zpracovány. Vychází 

se ze standardních postupů, které byly ve skupině historicky nadefinovány a dále pak ze 

všeobecné metodiky nákupních procesů.  

 

Nákupní proces probíhá následovně, graficky je znázorněn na Obr. 7 :  

 

 Na nákupní útvar obdrží požadavek na leteckou přepravu do zahraničí s přibližnými 

daty odletu a návratu, je stanovena cílová destinace, jméno cestujícího a která 

společnost bude hradit náklady.   

 

 Nákupčí e-mailovým dotazem osloví dodavatele A, B, C a očekává cenovou 

nabídku, která obsahuje různá leteckého spojení a podmínky tarifu.  Reakční doba u 

jednotlivých dodavatelů se různí. Je však nutné vyčkat na všechny nabídky. Jsou 

případy, kdy některý z dodavatelů na poptávku nereaguje.  

 

 Podle charakteru poptávané cesty se nabídky filtrují. Jedná-li se o top management, 

předkládá se co nejširší možnosti leteckého spojení v  různých cenových hladinách. 

Jedná-li se o let pro ostatní zaměstnance, nákupčí vybere cenově nejlevnější nabídku 

dle poptávaných parametrů a poté je tato nabídka předána dál osobě, od které 

požadavek přišel. Většinou jde o zaměstnance, který je vyslán na služební cestu. 

Dodavatel, který nabídne nejnižší cenu letenky, vyhrává toto malé výběrové řízení. 



33 

 

 

 Zaměstnanec předloží ke schválení cenu letenky svému nadřízenému, manažerovi. 

Ten rozhoduje, zda se cesta uskuteční a je zodpovědný za náklady. V průběhu doby od 

poptávky k vypracování nabídky dodavatelem, přichází dotazy na případné změny 

odletů či návratů ze strany zaměstnance. Dynamicky se letecké spojení přehodnocuje a 

dotváří do konečného rozhodnutí. Je standardní, že jedna poptávka či již učiněná 

rezervace je několikrát změněna než dostane konečnou podobu a je připravena 

k vystavení.  

 

 Nákupčí obdrží schválenou cestu a může potvrdit dodavateli rezervaci. Dodavatel 

rezervuje vybrané letecké spojení, potvrzuje rezervaci, aktuální cenu letenky a 

podmínky. V předem dohodnutém termínu je na pokyn nákupčího rezervace 

dodavatelem vystavena a letenka předána zaměstnanci. 

 

V Tab. 6  jsou definovány  kompetence jednotlivých účastníků nákupního procesu - zdrojů. 

 

 

Primární 

požadavek - 

vznik potřeby 

služební cesty 

 

nadřízený  

vysílá 

zaměstnance 

 

zaměstnanec 

se dotazuje 

na letecký 

spoj včetně 

nákladu na 

let 

 

nákupčí 

předává 

požadavek 

dodavatelům 

 

dodavatelé 

zpracují 

nabídky  

různých 

leteckých 

společností 

včetně cen  

letenek 

       

 

 

schválení 

nákladů 

nebo změna 

požadavku 

na snížení 

ceny, 

spojení 

 

 Nabídka 

zaslána 

zaměstnanci 

 

Nákupčí 

protřídí  

nabídky, 

výběr 

dodavatele 

 

nabídka 

odchází k 

odběrateli 

 

 

 

   opakování procesu nebo pokyn k rezervaci  

 

   Obr. 7  Popis  procesu nákupu letecké komodity  
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Tab. 6   Popis současných kompetencí zúčastněných zdrojů v nákupním procesu letecké 

komodity 

 

Zdroj Odpovědnosti 

Manažer 
schvalování služební cesty, rozhodování o výši 

nákladů na realizaci služební cesty 

Zaměstnanec vyslaný na služební cestu 

vyplnění žádosti o schválení služební cesty, 

předání požadovaných informací na zajištění 

služební cesty 

Nákupčí 
zajišťuje služební cestu, přepošle požadavek, 

komunikace s dodavatelem  

Dodavatel/IATA agentury 
zpracování nabídek, zajištění rezervace a 

následné vystavení 

 

 

   5.3.1 Nabídky dodavatelů 

 

Při posuzování nabídek od IATA agentur se mohou od sebe nabídky cenově lišit v rozmezí od  

0,- Kč až do 5 000,- Kč. U jednoduchých leteckých spojení nejsou rozdíly tak značné, u 

komplikovanějšího leteckého spojení jsou již cenové nabídky velmi odlišné.  Dodavatel se 

také snaží předložit co nejlevnější nabídku, záleží však na různých okolnostech a 

profesionalitě dodavatelů. 

 

Z pohledu nákupního procesu je na každou poptávanou letenku vypsáno malé výběrové 

řízení. Toto malé výběrové řízení vyhrává nejlevnější dodavatel.  Cena letenky se však  může 

při poptávce lišit od skutečně učiněné rezervace. Dodavatel v nabídce negarantuje nabízenou 

cenu. Je to cena, která je k dispozici ve chvíli, kdy nákupčí poptává.    

 

V rezervačním systému se ceny letenek dynamicky mění podle toho, jaký je zájem o lety na 

daných linkách leteckých společností. Je zcela běžné, že cena letenky během krátké doby, pěti 

minut, se navýší i o 5 000,- Kč.  Tento nesoulad mezi nabídkou a skutečnou rezervovanou 

cenou již nákupčí s dodavatelem neřeší a objednává službu u dodavatele, který primárně 

poskytl nejlevnější cenu letenky. Poté nákupčí informuje zaměstnance či manažera, že se cena 

letenky z důvodu dlouhého časového intervalu mezi nabídkou a učiněnou rezervací navýšila.    

 

Nákupního procesu se účastní čtyři zdroje. Každý z nich může ovlivňovat cenu letenky: 
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 Nadřízený. Reaguje na požadavek služební cesty a informuje zaměstnance. V této 

fázi není primárně řešena cena letenky. Jsou stanovena data odletu a návratu, konečná 

destinace. Je důležité si uvědomit, že již tady je přibližně nadefinovaná cena letenky.   

 

 Zaměstnanec předkládá údaje nákupnímu útvaru – nákupčímu.  Pokud by měl 

zaměstnanec kompetenci volit si letecké spojení sám, především by hájil své vlastní 

zájmy. Letecké společnosti nabízí cestujícím osobní benefity ve formě volných letenek 

a dodatečných služeb, podobně jako nabízí korporátním klientů. Cena není pro 

zaměstnance rozhodující faktorem, rozhodujícím faktorem je motivace od leteckých 

společností. Tento příklad byl uveden jako poznatek z praxe. 

 

 Nákupčí přeposílá požadavek na dodavatele a očekává nabídky leteckého spojení. Je 

vybrána ta nabídka, která obsahuje nejnižší cenu. Cena nabídky se může od ceny 

zarezervovaného letu lišit. Dochází k navýšení nákladů, které však již řeší nadřízený.  

 

 Dodavatel obdrží požadavek, který zpracuje na základě svých vlastních preferencí.  

IATA agentury jsou mnohdy leteckými společnostmi obratově motivovány, a proto 

preference leteckých spojení se mohou u jednotlivých dodavatelů lišit.  Dodavatel se 

snaží předložit tu nelevnější variantu a může jen spekulovat, jakou cenu nabídne 

konkurence.  
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    6 ANALÝZA ŘÍZENÍ NÁKUPU VE VÍTKOVICE  

 MACHINERY GROUP 

 

    6.1 Analýza procesů 

 

Cílem analýzy nákupních procesů, které vedou k  zajištění letecké přepravy v rámci skupiny 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je vytvořit procesní mapu současného stavu a zjistit 

úzká místa v tomto procesu, která snižují efektivitu práce nákupčího a zvyšují vnitřní náklady. 

Na základě této mapy vytvořit mapu novou, odstranit tyto úzké místa a nadefinovat nové 

kompetence zúčastněných zdrojů v tomto procesu  

. 

   6.1.1  Procesní mapa 

 

Na základě popisovaných procesů v podkapitole 5.3 je nutné vytvořit současnou procesní 

mapu organizace letecké přepravy. Tato mapa bude podkladem pro vytvoření mapy nové a 

pro pochopení celého nákupního procesu.   

 

Procesní mapa na Obr. 8 monitoruje současný nákup letecké přepravy od zadání služební 

cesty po její ukončení.  Jsou tu uvedeny vstupy a výstupy z dílčích procesů. K této mapě je 

přiřazena Tab. 6 na straně 34, ve které jsou popsány zodpovědnosti zúčastněných zdrojů ve 

zmiňovaném nákupním procesu. 

 

 Manažer má za úkol schvalovat služební cesty svým podřízeným a rozhoduje o výši 

nákladů na realizaci jednotlivých služebních cest.  

 Zaměstnanec, který je vyslán manažerem na služební cestu, zajistí předání 

požadovaných informací k realizaci letecké přepravy a žádá o schválení služební 

cesty. 

 Nákupčí je prostředníkem mezi zaměstnancem a dodavatelem letecké přepravy. 

Přeposílá požadavek zaměstnance, komunikuje s dodavatelem s cílem zajistit 

zaměstnanci leteckou přepravu.  

 Dodavatel je povinen zpracovat poptávku, přetvořit ji do nabídky, následně zajistit 

rezervaci a vystavení letenky. 
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Jednotlivé zdroje procesu znají své kompetence a cíle, které musí v nákupním procesu 

dosáhnout. Z procesní mapy viz Obr. 8, která detailně analyzuje zmiňovaný proces, je patrné, 

že úkony nákupčího jsou neefektivní. Dotazy směrem k dodavateli na cenu letecké přepravy a 

malá výběrová řízení neúměrně nákupčího časově zatěžují.  

 

Z nové procesní mapy viz Obr. 9 je vidět, že odbourání dotazů směrem k dodavateli na 

letecká spojení, ceny letenek a přesunutí této kompetence na nákupčího, jsou efektivními 

kroky nejen pro zrychlení nákupního procesu, ale i z hlediska hlídání výši nákladů za leteckou 

přepravu. V Tab. 7 jsou nově upraveny kompetence zúčastněných zdrojů.   

   

 Tab. 7   Nové kompetence nákupčího v nákupním procesu 

 

Zdroj Odpovědnosti 

Nadřízený-manažer 

schvalování služební cesty, rozhodování 

o výši nákladů na realizaci služební 

cesty 

Zaměstnanec vyslaný na 

služební cestu 

vyplnění žádosti o schválení služební 

cesty, předání požadovaných informací 

na zajištění služební cesty 

Nákupčí 

zajišťuje služební cestu, zasílá nabídku 

a zároveň může zajistit i rezervaci 

letecké přepravy, komunikace s 

dodavatelem pouze - příkaz k vystavení 

rezervace 

Dodavatel/IATA agentury vystavení rezervace 

.  
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                    Vstup:  Manažer   Vstup:Zaměstnanec  Vstup:Nákupčí                  Vstup:Nákupčí 
                                Zaměstnanec   Výstup:Požadavek LP  Výstup: Požadavek LP   Výstup:Nejnižší nabídka 

                   Výstup: Informace o SC                               Vstup:Dodavatelé A,B,C          

                    Výstup: Cenové nabídky 

           

             

 

              Vstup:Zaměstnanec  Vstup:Nákupčí  Vstup:Vybraný dodavatel 

Vstup:Zaměstnanec                               Výstup:Objednávka LP         Výstup: Objednávka LP   Výstup: Rezervace  schválená cena letenky    
Výstup:Žádost schválení                           Vstup:Manažer                        dle nabídky                  dle nabídky            nebo   

                                Výstup: Schválení let.přepravy                                                                         Vstup:Vybraný dodavatel               

    nebo       Výstup: Rezervace  vyšší cena letenky 

              Vstup:Manažer 

               Výstup:Změna SC 

                            Požadavek nižší ceny 

                           Zrušení SC                                              

  

Vystavení letenk 

 
Vstup:Nákupčí  Vstup:Vybraný dodavatel Vstup:Nákupčí 

Výstup:Zajištění LP  Výstup:letenka  Výstup:Ukončení nákupního procesu 

 

Obr. 8  Mapa původního procesu nákupu letecké přepravy    Vysvětlivky: SC-služební cesta, LP-letecká přeprava 

 

        

Vznik 

SC 

Zaměstnanec je 

informován o SC 
Poptávka na 

dodavatele 

Poptávka na 

dodavatele A 

Poptávka na 

dodavatele B 

 

 

 

 

Poptávka na 

dodavatele C 

 

Filtrace 

nabídek dle 

kritérií 

Obdržení 

nabídky LP 

Schválení SC 

Neschválení 

SC 

 

Požadavek 

LP 

Požadavek 

LP 
Ověření nabídky LP u 

vybraného dodavatele 

 

Potvrzení 

rezervace  

 

Vystavení 

rezervace  

 

Předání letenky 

zaměstnanci 

Poptávka LP 

Konec 
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 Z 

 

 

Vstup:  Manažer                       Vstup: Zaměstnanec   Vstup:Nákupčí                    Vstup: Zaměstnanec 

            Zaměstnanec    Výstup:Požadavek LP  Výstup: Filtrace nabídky a rezervace  LP Výstup:Žádost schválení SC  

Výstup: Informace o SC                                   

             

 

 

       

     

   Vstup:Zaměstnanec  Vstup: Nákupčí       Vstup:Dodavatel    
   Výstup:Objednávka                Výstup:Informace o schválení SC      Výstup: Letenka     Vstup:   Dodavatel    

      Vstup:Manažer      v IS     Výstup:Ukončení nákupního procesu 

      Výstup: Schválení LP                                     

            nebo                                      

     Vstup:Manažer 

      Výstup:Změna SC 

      Požadavek nižší ceny 

      Zrušení SC  

  

 

 

Obr. 9 Mapa nového procesu nákupu letecké přepravy    Vysvětlivky: SC-služební cesta, LP-letecká přeprava

Schválení SC 

Neschválení SC 

 

Vznik 

SC 

Zaměstnanec je 

informován o SC 

Požadavek 

letecké přepravy 
Nabídka LP 

Požadavek na 

zajištění LP 

 

Rezervace Vystavení  

rezervace  

Konec 

Předání letenky 

zaměstnanci 

 

Poptávka 

LP 
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  6.1.2 Vyhodnocení úzkého místa v nákupním procesu 

 

Na základě vstupů a výstupů v procesní mapě byly důkladně popsány jednotlivé činnosti 

zdrojů a stanoveny časové limity těchto činností. Z Tab. 8 vyplývá, že celkový čas strávený 

s organizací jedné letenky je +/- 29.35 hod. Nový návrh činností dle Tab. 9 zkracuje dobu 

strávenou se zajištěním jedné letecké přepravy o +/- 4,20 hod.,  na +/- 25.5 hod. 

 

Při dalším vyhodnocení bylo zjištěno, že úzké místo v nákupním procesu je právě 

komunikace s dodavatelem. Je-li zcela vyjmut dodavatel z nákupního procesu, zkracuje se 

nákupní proces o tři činnosti v celkovém čase 3.45. 

 

Aktivní čistý čas nákupčího, který se v procesu angažuje zajištěním přepravy bez ohledu na  

jiné okolnosti v nákupním procesu, je při současném stavu 1.25 hod. Vstupuje-li do procesu 

dodavatel, celkový čas na zajištění letecké přepravy je 3.45 hod. a toto je současně neaktivní 

čas nákupčího, který je zodpovědný za zajištění letenky. Celkový čas na zajištění jedné 

letenky, ve kterém se angažuje nákupčí i dodavatel je +/- 6.10 hod. 

 

 Při návrhu nových není možné se bez dodavatele obejít. Je nutné dodavateli zachovat čas 

0.15 hod., pro vystavení rezervace – letenky. Toto je jediná činnost, ke které není nákupčí 

kompetentní.  

 

 Tab. 8   Původní činnosti zajišťující leteckou přepravu 

 

Číslování 

činností Činnost Zdroj Vstup Výstup 

Časový 

interval 

7.1 

Potřeba  LP 

Zaměstnanec 

vyslaný na 

služební 

cestu   

Požadavek nabídky 

LP 00.10 

7.2 Oslovení 

dodavatelů Nákupčí Požadavek nabídky LP 

Poptávka na LP 

zaslaná dodavatelům 

A B C 00.10 

7.3 
Zpracování 

letových spojů a 

ceny do nabídky Dodavatel 

Poptávka na LP zaslaná 

dodavatelům A B C 

Kompletní nabídka 

včetně ceny letenky a 

časů 03.00 

7.4 Vyhodnocení 

nabídek Nákupčí 

Kompletní nabídka 

včetně ceny letenky a 

časů 

Vyfiltrovaná nabídka 

na letecké spojení a 

nejnižší ceny 00.30 
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7.5 
Splnění požadavku 

LP  

Zaměstnanec 

vyslaný na 

služební 

cestu 

Vyfiltrovaná nabídka na 

letecké spojení a nejnižší 

ceny 

Přeposlání nabídky 

manažerovi 00.05 

7.6 
 Studium podkladů 

ke SC a koordinace 

SC Manažer 

Přeposlání nabídky 

manažerovi Schválení SC 24.00 

7.7 
Požadavek na 

rezervaci LP 

Zaměstnanec 

vyslaný na 

služební 

cestu Schválení SC Potvrzení LP 00.10 

7.8 
Potvrzení LP 

vybranému 

dodavateli Nákupčí Potvrzení LP  

Žádost na rezervaci 

LP 00.15 

7.9 
Poskytnutí 

kompletních 

podkladů Dodavatel Žádost na rezervaci LP 

Potvzení LP včetně 

aktuální ceny 00.30 

7.10 Kontrola  a závazná 

objednávka Nákupčí 

Potvzení LP včetně 

aktuální ceny 

Vydán příkaz k 

vystavení rezervace 00.30 

7.11 Vystavení 

rezervace Dodavatel 

Vydán příkaz k vystavení 

rezervace Letenka 00.15 

 

 Tab. 9  Nové postupy činností zajišťující leteckou přepravu 

 

Číslování 

činností Činnost Zdroj Vstup Výstup 

Časový 

interval 

8.1 

Potřeba  LP 

Zaměstnanec 

vyslaný na 

služební cestu   

Požadavek 

nabídky LP 00.10 

8.2 
Zpracování 

letových spojů 

a ceny do 

nabídky Nákupčí 

Požadavek 

nabídky LP 

Kompletní 

vyfiltrovaná 

nabídka, 

nejnižší cena 

letenky  00.30 

8.3 
Splnění 

požadavku LP  

Zaměstnanec 

vyslaný na 

služební cestu 

Kompletní 

vyfiltrovaná 

nabídka, 

nejnižší cena 

letenky  

Přeposlaná  

nabídka 

manažerovi 00.05 

8.4 

 Studium 

podkladů ke 

SC a 

koordinace SC Manažer 

Přeposlání 

nabídky 

manažerovi Schválení SC 24.00 

8.5 Požadavek na 

rezervaci LP 

Zaměstnanec 

vyslaný na 

služební cestu Schválení SC Potvrzení LP 00.10 

8.6 
Poskytnutí 

kompletních 

podkladů Nákupčí Potvrzení LP 

Rezervace LP, 

kontrola  00.30 
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8.7 
Vydán příkaz k 

vystavení 

rezervace Nákupčí 

Rezervace LP, 

kontrola  

Závazná 

objednávka 00.10 

8.8 Vystavení 

rezervace Dodavatel 

Závazná 

objednávka Letenka 00.15 

  

 

 6.2 Hodnotová analýza 

 

Celkové náklady za leteckou přepravu v roce 2013 přesáhly částku 12 500 000,- Kč. 

Předpokládaný náklad, který vyplývá ze zadání  výběrového řízení na dodavatele, byl 

stanoven do částky 8 000 000,- Kč. Je zcela zřejmé, že potenciál úspor nákladů za leteckou 

přepravu může být dosažen jen při zásadních změnách organizace služebních cest. 

 

  6.2.1 Komparace letenek dle stanovených kritérií 

 

Pro potřeby analýzy nákladů byl zvolen rok 2013. Pro vyhodnocení efektivity nákupu se 

zvolilo pět destinací dle následujících kritérií (viz Tab. 10) v celkovém nákladu 10 400 000,- 

Kč: 

 

 nejvyšší počty vystavených letenek za jednotlivé destinace,  

 výše celkových nákladů za jednotlivé destinace, 

 ceny letenek jsou kalkulovány s odletovými poplatky a vyjmuty servisní poplatky 

dodavatelů. 

 

Tab. 10 Přehled nejvíce létaných destinací a celkové náklady 

 

Destinace Počet ks letenek Cena letenek celkem 
Průměrná cena za letenku včetně 

odletových tax 

Ankara 849 6 877 172 Kč 8 100 Kč 

Islamabad 74 1 743 032 Kč 23 554 Kč 

Dubaj 36 816 440 Kč 22 679 Kč 

Moskva 66 623 170 Kč 9 442 Kč 

Paříž 38 331 940 Kč 8 735 Kč 

 

Pro komparaci cen letenek byla stanovena tyto kritéria: 
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 průměrná cena zakoupené letenky u dodavatele (viz Tab. 10) dle stanovených 

destinací, 

 spekulativní nejnižší cena letenky na trhu dle destinací, informace byly získány 

z rezervačního systému Galileo (viz Tab. 11 - 15 ). 

 

U spekulativních cen byly vyjmuty z výběru ceny nízkonákladových společností a zvolena 

logická letecká spojení, tak, aby zaměstnanec strávil co nejméně času na cestě.  

 

Tab. 11 Spekulativní cena do Ankary s leteckými společnostmi 

 

Destinace Lufthansa Turkish Airlines 
Průměrná cena za letenku 

nakoupená VMG 

Ankara 8 400 Kč 6 000 Kč 10 574 Kč 

 

Tab. 12 Spekulativní cena do Islamabádu s leteckými společnostmi 

 

Destinace Emirates Turkish Airlines 
Průměrná cena za letenku 

nakoupená VMG 

Islamabad 21 246 Kč 22 697 Kč 23 554 Kč 

 

Tab. 13  Spekulativní cena do Dubaje s leteckými společnostmi 

 

Destinace Emirates Turkish Airlines 
Průměrná cena za letenku 

nakoupená VMG 

Dubaj 8 263 Kč 6 173 Kč 22 679 Kč 

 

Tab. 14 Spekulativní cena do Moskvy  s leteckými společnostmi 

 

Destinace ČSA Aeroflot 
Průměrná cena za letenku 

nakoupená VMG 

Moskva 5 100 Kč 6 600 Kč 9 442 Kč 

 

Tab. 15  Spekulativní cena do Paříže s leteckými společnostmi 

 

Destinace ČSA Air France 
Průměrná cena za letenku 

nakoupená VMG 

Paříž 3 915 Kč 4 409 Kč 8 735 Kč 
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Vyhodnocení úzkých míst v procesu řízení nám ukázalo, že časová prodleva mezi cenovou 

nabídkou a uskutečněnou rezervaci je 29,35 hod. Tato časová ztráta má za následek nákup 

dražších letenek, protože nižší ceny letenek byly již v tomto časovém intervalu vyprodány. 

Zvláště tam, kde nemá letecká společnost konkurenci, může být tento rozdíl velmi významný.   

 

Za letenky do Ankary vydala VMG částku cca 6 800 000,- Kč. Celkem bylo vystaveno 849 ks 

letenek s průměrnou cenou  8.100,- Kč.  Z podkladů vyplývá, že VGM má korporátní 

smlouvu s Turkish Airlines a s touto leteckou společností nejvíce létá. Proto je možné 

vycházet z ceny letenky s Turkish Airlines, kde je spekulativní cena stanovena na 6 000,- Kč.  

 

Pokud by VMG nakupovalo letenky do Ankary za tuto cenu, celkový náklad by se snížil na 

cca 5 000 000,-  Kč.  V porovnání s reálným nákladem za tuto destinaci by úspora by 

dosahovala částky 1 8000 000,- Kč. U ostatních destinací byla vyčíslena hypoteticky uspořená 

celková částka na 1 235 780,-- Kč.  

 

Celková možná úspora u nejvíce létaných destinací přesahuje hranici 3 000 000,- Kč za rok, 

v což je 24%  úspora z celkových nákladů vydaných za leteckou přepravu v roce 2013. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že předání kompetencí k zajištění letecké přepravy přímo 

nákupčímu je z pohledu úspor důležitým krokem v nákupním procesu. Také je nutno 

poukázat na skutečnost, že korporátní ceny nejsou garantem zvýhodněných cen letenek. Na 

trhu se objevují tzv. promo ceny, které letecké společnosti poskytují plošně v rámci 

marketingových akcí nebo konkrétní IATA agentuře, se kterou na určité období úzce 

spolupracuje a je důležité korporátní ceny porovnávat s cenou pohybující se aktuálně na trhu.  
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    7   NÁVRHY NA OPTIMALIZACI  NÁKUPU VE      

 VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 
 

Z analýzy vyplývá důležitost řešení úzkého místa v procesu řízení nákupu letecké přepravy. 

Toto úzké místo na sebe váže zvýšené náklady za nákup letecké přepravy a časově 

neefektivní využití práce nákupčího.  

 

Společnosti VMG je navržena inovativní metoda ve formě implementace GDS Galileo přímo 

ve VÍTKOVICE ACCOUTING A.S., která zajišťuje servis pro celou skupinu. Z navržené 

implementace vyplývá zásadní změna v postupu zajišťování letecké přepravy a ve  výběru 

dodavatelů. Výsledek těchto návrhů přinese maximální míru flexibility a minimalizaci 

nákladů za leteckou přepravu. 

 

  7.1 Implementace IS 

 

Z hlediska optimalizace nákladů a zefektivnění procesního nákupu bylo doporučeno 

implementaci globálního rezervačního systému přímo do podniku. Tento návrh sebou nese 

inovativní přístup v současné praxi. Byl vybrán rezervační systém Galileo  

 

Bylo navrženo rozdělit implementaci GDS do čtyř etap:: 

 

 výběr jediného dodavatele, který poskytne GDS a stane se garantem implementace, 

 uzavření obchodního vztahu mezi VMG a dodavatelem, 

 školení nákupčího a implementace GDS,  

 help desk a podpora pro VMG 

 

Výběr jediného dodavatele, který poskytne GDS a stane se garantem implementace 

 

Tímto aktem se odbourají jak veřejná výběrová řízení, tak i interní.  Dodavatel, IATA 

agentura, se stane úzkým partnerem VMG.  Objemy se soustředí na jednoho dodavatele, proto 

i obchodní podmínky mohou být pro VGM exkluzivní. IATA agentura se stane prostředníkem 

mezi GDS systémem a leteckou společností a nese zodpovědnost za celý proces 

implementace. Pravomoce a kompetence musí být v  obchodní smlouvě nadefinovány, tak 

aby během implantace nedocházelo ke kolizím.  



46 

 

Uzavření obchodního vztahu mezi VMG a dodavatelem 

 

Aby nedocházelo k navyšování nákladů spojené s implementací GDS, je doporučeno vyjednat 

s dodavatelem využívání GDS zdarma bez stanovení segmentace (za měsíc je stanoven počet 

vystavených segmentů, v případě, že stanovené parametry nesplní, je ze strany GDS 

penalizován). Zároveň snížení či úplné zrušení transakčních poplatků, které si dodavatelé 

účtují, je důležitým bodem v obchodních podmínkách. IATA agentura bude sloužit jen jako 

konečný článek v procesu nákupu letenky a to je finalizace rezervace – vystavení letenky.  

Proto není opodstatnění, proč by měla IATA agentura požadovat transakční poplatek. 

Samotný proces vystavení letenky je jednoduchým úkonem, který agentuře zabere 5 - 10 

minut času. Ta nedůležitější část leží na nákupčí, tj. vyhledání spojení, rezervace, zajištění 

rezervace proti případným zrušením ze strany letecké společnosti.    

 

Školení nákupčího a implementace GDS  

 

V dostatečném časovém úseku projednat proškolení nákupčího na rezervačním systému 

Galileo, jak přímo u GDS, tak i u dodavatele. VMG získá znalostního pracovníka, který se 

vyprofiluje do specialisty v nákupu letecké přepravy. Nákupčí, který ovládá rezervační 

systém, je pro podnik přínosem a to především jako garant nákupů cenově nejvýhodnějších 

letenek. 

 

V rezervačním systému existuje tisíce různých leteckých tarifů, cen, viz Obr. 10 - 11. Pro 

studium konkrétního případu byla vybrána letecká společnost ČSA na trase Praha Moskva 

Praha s datem odletu 14. dubna 2015. Tarifní struktura je očíslována od 1 až po 8. V každém 

řádku je vidět cena letenky a všeobecné podmínky, jako je knihovací třída, minimální a 

maximální platnost tarifu.  Ke každému tarifu jsou připojeny podmínky, názorná ukázka je  

vidět na Obr. 12.  Každý tarif se skládá až z 31 paragrafů, náš sledovaný případ má 15 

paragrafů viz Obr. 13. 
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 Obr. 10  Tarifní struktura letecké společnosti ČSA v rezervačním systému Galileo

    

  

 

 

  Obr. 11 Pokračování tarifní struktury v rezervačním systému Galileo 
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 Obr. 12 Ukázka podmínek tarifu zobrazené v GDS Galileo 

 

 

 

   Obr. 13 Paragrafy tarifní struktury 

 

Právě cenová struktura letenek hraje důležitou roli v nákupu letecké přepravy. Jak je patrné 

z Obr. 10 – 11, na trase Praha Moskva Praha, lze zakoupit letenky v cenovém rozmezí 

v ekonomické třídě od 1 620 Kč až do 13 560,-- Kč + odletové poplatky, které jsou nedílnou 

součástí ceny letenky. U jednoduchých rezervací jako  je zvolená trasa Praha Moskva Praha 

jsou tyto cenové rozdíly marginální.  

 

U složitého směrování jsou však rozdíly v cenových nákladech za letenku značné. Složitým 

směrováním je myšlena cesta, let, například Praha – Peking (obchodní jednání) – přelet do  

Šanghaje (obchodní jednání) – přelet do Delhi (reklamace klienta) – Praha. V tomto případě 
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jde o desítky kombinací a cenových nabídek. Toto je velmi důležitý bod v nákupu letecké 

dopravy.  

 

Help desk a podpora pro VMG 

 

Zodpovědnost vyhledání optimálního letu z pohledu leteckého spojení a ceny bude na 

nákupčím. Je velmi důležité, aby nákupčí byl velmi dobře vyškolen a podpora ve formě 

předávání znalostí pokračovala i po absolvování kurzu. Je doporučeno zřídit ze strany 

dodavatele help desk, aby nákupčí měl konzultační podporu. Proto při výběru dodavatele je 

nutné vzít v úvahu i tyto přednosti a volit agenturu, která disponuje  velkou základnou 

korporátních klientů. Velmi záleží na profesionalitě a zkušenostech agenta, který může 

klientovi snížit náklady za jeho let na minimální částku. 

 

 7.2  Další doporučení 

 

 Vyhodnocení implementace GDS Galileo za 6 měsíců po zahájení nákupní činnosti  

v rezervačním systému Galileo. Předpokládaná optimalizace nákladů za leteckou 

přepravu je stanovena na 20 % v porovnání s rokem 2013. Tento předpoklad je 

podložen hodnotovou analýzou, ve které byla vyčíslena spekulativní úspora na 24 % 

při nákupu nejlevnějších letenek na trhu. Je doporučeno porovnávat jak celkové 

náklady za letenky, tak i počet vystavených letenek a sledovat průměrnou cenu 

letenky.  

 

   Z návrhu je zřejmé, že dojde k zásadní změně ve výběru dodavatele. Na kvalitním 

dodavateli závisí úspěch či neúspěch implementace. Je doporučeno primárně oslovit 

stávající dodavatele. Musí však splňovat stanovené kritéria pro výběr dodavatele. 

Všechny tyto kritéria úzce souvisí s garancí profesionality a znalostní agenturou 

oblasti Corporate Travel Managementu: 

 

o splnění kvalifikačních požadavků - certifikovaná IATA agentura, 

o využívání  GDS Galileo, 

o předložení referencí od korporátních klientů na poskytované služby agenturou.    
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8 ZÁVĚR 

 

Konkurenceschopnost podniku závisí na „otevřené mysli“ nákupčích a tvůrčích schopnostech 

managementu. Vidět dál za hranice reality, být aktivním článkem v procesním řízení, to jen 

část schopností, které gradují ve sférách produktivity práce, snižování nákupních nákladů.   

 

Existuje mnoho jiných variant, jak ve VÍTKOVICE MACHINERY GROUP optimalizovat 

proces nákupu letecké přepravy. Doporučení, která vyplývají z této diplomové práce, vychází 

i z názoru Philipa Kotlera, který je přesvědčen, že dodavatelské vztahy se mění v partnerství. 

Podnik i dodavatelé investují do vzájemné spolupráce a vytvářejí tak týmy, které se podílejí 

na prototypech či inovací ve výrobě.  Dodavatel v dané výrobkové řadě je jen jeden, ale ten 

nejlepší [5]. 

 

Lukoszová vidí modernizaci nákupních procesů v propojení hmotných a informačních 

procesů. Tvrdí: „ Aktuálním nástrojem pro zprůhlednění podnikového nákupu v současných 

podmínkách je uplatnění procesních modelů zohledňující interakce nejen s jinými 

vnitropodnikovými procesy, ale také s dalšími prvky dodavatelského řetězce“[20]. 

 

 

 

 

.  
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