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Anotace 
 
ERTLOVÁ,E.Optimalizace oblasti nakupovaných služeb v ELVAC a.s: bakalářská práce. 
Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické 
technologie, 2010, 63s. Vedoucí práce: Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá optimalizací oblasti nakupovaných služeb ve firmě ELVAC 

AUTOMATION s.r.o.V první části bakalářské práce jsou uvedeny informace o firmě, dále jsou 

popsány služby sledované ve společnosti ELVAC AUTOMATION s.r.o., a jejich zařazení do 

skupin dle druhu služeb. Je proveden rozbor na jehož základě jsou zjištěné sektory, ve kterých  

firma může efektivněji využít vlastních prostředků. V závěru je uvedeno celkové zhodnocení 

práce. 

 

Anotation 

ERTLOVÁ,E.: Optimalisation of Purchased Orders Segment in ELVAC a.s: Bachelor Thesis. 
Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, Fakulty of Mechanical Engineering , 
Department of Mechanical Technology, 2010, 63p. Thesis head: Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. 

This thesis is deal with problems of purchased orders segment in company ELVAC 

AUTOMATION Ltd. In the first part of this thesis are given information about the company, 

the services pursued in the company ELVAC AUTOMATION Ltd. and their classification into 

groups according to type of service are described further. Then performed analysis and on its 

basis are found sector, where the company can effectively use its own resource. There is an 

overall assessment in the end of this thesis. 
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Úvod 

Dvacáté první století je charakteristické neustálými změnami a novinkami. Neustálé 

zlepšování vede firmy k tomu, že produkují stále nové a nové výrobky či stroje, které lidem 

zjednodušují život nebo pomáhají při práci. Vymýšlejí se různé technologie a systémy , které 

by mohly fungovat, které nezatěžují životní prostředí nebo zachraňují lidské životy.  

Uvědomujeme si, že pořád může  být všechno o něco lepší, výkonnější a efektivnější. 

Stále se snažíme vše zlepšovat nebo - li optimalizovat. Nové technologie nám umožňují snížení 

nákladů, úsporu materiálu a energie,  zvýšení bezpečnosti  práce a zlepšení životního prostředí.  

Sektor služeb je nesmírně rozsáhlý. Nejvíce služeb poskytuje ve všech zemích stát. 

Podnikatelský sektor poskytuje služby, za které má určitý zisk. Podnikatelská oblast se 

zaměřuje na pojištění, dopravu, právní poradenství atd. 

Neexistuje organizace, která by pro své potřeby a realizaci produktů nenakupovala  

informační vstupy, respektive některé služby od jiných dodavatelů. Tento řetězec se stal 

nezbytnou součástí každodenního života. 

Firmy můžeme rozdělit do dvou skupin. Ta první skupina služby poskytuje a snaží se 

plně realizovat přání zákazníka a na straně druhé jsou firmy, které služby nakupují. Proces 

nakupování prochází několika stádii, než si firma vybere dodavatele. Hlavními kritérii výběru 

jsou dostupnost, cena a kvalita.  
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1 Analýza současného stavu 

1.1 Historie podniku  

� 1991  

Založení společnosti ELCOM s.r.o., se zaměřením na služby v oblasti průmyslové 

automatizace a elektrotechniky. 

� 1992 

Uzavření strategické dohody o partnerství s předním světovým výrobcem 

automatizačních prostředků francouzskou firmou SCHNEIDER ELECTRIC. 

� 1993  

Zahájení velkoobchodního prodeje komponent a přístrojů pro průmyslovou automatizaci 

a elektrotechniku. 

� 1997  

Rozšíření portfolia služeb o zakázkovou výrobu rozváděčů 

� 1999  

Transformace do akciové společnosti ELCOM GROUP a.s. a vybudování nového sídla 

společnosti na Místecké ulici v Ostravě-Vítkovicích. 

� 2005 

ELCOM GROUP a.s. přechází na společnost holdingového typu. Aktivity v oblasti 

průmyslové automatizace jsou vyčleněny do dceřiné společnosti ELCOM AUTOMATION 

s.r.o. 

� 2006 

  Do ELCOM Automation, s.r.o., vstupuje majoritně firma Ingeteam a.s., která je 

významnou inženýrskou organizací v oblasti automatizace hutních a strojních technologií v 

České republice. ELCOM AUTOMATION s.r.o., se tak stává členem Ingeteamu s centrálou ve 

Španělsku. Spojení se silnou inženýrskou společností přináší širší odborné zázemí a možnost 

proniknout na nové trhy. 
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� 2007  

Od listopadu 2007 jsou činnosti společnosti certifikovány v rámci systému managementu 

jakosti ISO 9001:2001. Certifikace proběhla v těchto oborech činnosti: projekce a výroba 

rozváděčů, velkoobchod s průmyslovým elektromateriálem, projekty obecné automatizace, 

konstrukce a dodávky jednoúčelových strojů a zařízení. 

� 2008  

V tomto roce dostala společnost ELVAC AUTOMATION s.r.o. nový název. Tento název  

odráží vstup nového strategického partnera VAE CONTROLS, s.r.o. do skupiny ELCOM.[2] 

 

EVLAC AUTOMATION s.r.o., je zákaznicky orientovanou inženýrsko-dodavatelskou 

společností střední velikosti s vlastními projekčními a výrobními kapacitami. Hlavním 

předmětem činnosti je široké spektrum služeb v oblastech průmyslové automatizace a 

elektrotechniky, které nabízíme na domácím i zahraničním trhu. Společnost ELVAC 

AUTOMATION s. r. o. působí na trhu od roku 1991. 

ELVAC AUTOMATION s. r.o., je členem holdingové společnosti ELCOM GROUP a.s., 

která sdružuje další sesterské firmy, podnikající v oblasti průmyslové výpočetní techniky, 

konstrukce a výroby strojů a ekotechniky, světelné reklamy a vývoje software. 

Do ELVAC AUTOMATION s.r.o., vstoupila majoritně v roce 2006 firma Ingelectric a.s., 

která je významnou inženýrskou organizací v oblasti automatizace hutních a strojních 

technologií v České republice. ELCAC AUTOMATION s.r.o., se tak stává členem Inge Teamu 

s centrálou ve Španělsku. Spojení se silnou inženýrskou společností přináší širší odborné 

zázemí a možnost proniknout na nové trhy.[2] 

 

Hlavním předmětem činností společnosti ELVAC AUTOMATION, s.r.o. je: 

� montáž, oprava, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, 

� velkoobchod, 

� zpracování obchodu a služeb, 

� výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví, 

� výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén, 

� projektování elektrických zařízení, 
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• inženýrská činnost v investiční výstavbě, 

• poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software.[2] 

 

 

Obrázek 1 - Sídlo firmy ELVAC a.s. 

 

Společnost ELVAC AUTOMATION s.r.o., využívá při svých podnikatelských aktivitách 

zázemí holdingové společnosti Elvac a.s. Díky tomu dokáže svým zákazníkům nabídnout 

ucelené dodávky strojů a zařízení na špičkové úrovni s využitím nejnovějších poznatků, 

zejména v oblastech automatizace, diagnostiky, průmyslových hardwarových a softwarových 

řešení a dalších oborů.[3] 

1.2 Hlavní využití strojů: 

Kompletační pracoviště a linky  

 

 

 

 

Obrázek 2 - Poloautomatický montážní stroj na kompletaci termoventilů 
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� Výrobní jednoúčelové stroje 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 -  Automatický šroubovák 

 

� Manipulační a dopravní zařízení  

� Testery hotových výrobků  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 - Tester stykačů 
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1.3 Technická podpora  

Firma je schopna díky detailním znalostem nabízených produktů a dlouholetých 

zkušeností, získaných při jejich nasazování a servisu  nacházet optimální řešení nejen 

z hlediska technických parametrů, ale i ceny.  

Již ve fázi nabídky jsou připraveni se podílet na výběru vhodných technologií, 

komponentů a vyhledat co nejefektivnější způsob jejich nasazení. Mají řadu odzkoušených 

typových řešení. Jejich využitím přispívají ke zkrácení doby realizace, snížení celkových 

nákladů a minimalizaci rizik. Samozřejmostí je také požadavek zajištění záručního a 

pozáručního servisu dodaného zařízení. Předvýrobní práce na jednotlivých projektech je 

realizována v 3D CAD virtuálním prostředí Autodesk Inventor. Vývojový produkt je přístupný 

konzultaci s objednavatelem ještě před zahájením výroby. Součástí konstrukčního návrhu jsou i 

pevnostní kontroly a optimalizace systémem MKP. 

1.4 Vize 

Snaha vytvářet a rozvíjet zákaznicky orientované inženýrsko – dodavatelské společnosti 

střední velikosti, poskytující komplexní služby v oblasti průmyslové automatizace a 

elektrotechniky. 

Dále takové nabízení služeb, které jsou šité na míru aktuálním potřebám zákazníků, 

vyznačující se špičkovou úrovní a vysokým zákaznickým komfortem. 

1.5 Strategie 

Základním prostředkem k naplnění vize je naslouchat potřebám zákazníka. Základním 

měřítkem konkurence schopnosti je kvalita poskytovaných služeb. Jediný, kdo může tuto 

kvalitu potvrdit je zákazník.  

Fungování firmy je nepředstavitelné bez profesně zdatných, spolehlivých, aktivních a 

loajálních zaměstnanců. Nedílnou součástí profesní politiky firmy je motivační systém 

hodnocení a jejich odborný profesní růst. Vývoj počtu pracovníků za uplynutých deset let je 

patrný z grafu č. 1. 
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Graf 1 -  Počet zaměstnanců 

Vztahy s obchodními partnery budují na principech dlouhodobé spolupráce a vzájemné 

výhodnosti. 

 

1.6 Cílové oblasti trhu 

Služby a výrobky nabízené společností ELVAC AUTOMATION s.r.o, směřují  

do následujících oblastí: 

� obráběcí stroje, 

� jednoúčelové stroje, 

� děrovací stroje, 

� automobilový průmysl, 

� energetika, 

� technologie budov, 

� plasty , 

� obecná automatizace.   
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Graf 2 – Obrat společnosti ELVAC v letech 2000-2009 

Velkoobchod 

Distribuce na regionální trh zboží zaměřené na součást trhu elektrotechnické a 

průmyslové automatizace. Cíl je zákazník průmyslového podniku nebo průmyslová firma. 

Úrovní prodejních služeb a šíří nabízeného sortimentu se firma řadí mezi nejvýznamnější 

distributory v ČR. Společnost nabízí široký sortiment strojů pro konstrukci rozvaděčů, rozvodů 

NN a VN napětí i pro průmyslovou automatizaci. 

Průmyslová automatizace 

Jedná se o dodávky „řešené na klíč“ pro koncového zákazníka (podnik , firma). 

Pod pojmem na klíč  rozumíme požadavek zákazníka. Pokud se nabídka zákazníkovi zamlouvá 

podepíše s firmou smlouvu. Po té se navrhne projekt, následuje samotná výroba a dodání 

konečného produktu. Součástí je i záruční a pozáruční servis. 

Technologický proces, který je popsán se firma ELVAC AUTOMATION s.r.o., snaží 

zautomatizovat. 

Výroba rozvaděčů 

Výroba a kompletace elektro rozvaděčů pro oblast rozvodů eklektické energie, 

automatických systémů řízení, měření a regulace zdvihacích zařízení a ovládacích panelů.  
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Výroba jednoúčelových a děrovacích strojů                                                                                                        

 

Obrázek 5 - Děrovací stroj 

 

Jedná se o projekci , konstrukci a dodávky děrovacích strojů, které jsou orientovány na     

bezdeformační prostříhávání profilů.  

V případě zájmu výroba speciálního prostříhavacího zařízení a nebo sestavení kombinace 

stavebnicových děrovacích jednotek pro bezdefomační prostříhávání, včetně poradenství.  

 

 

Graf 3 - Tržby dle produktových řad 
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2 Posouzení současného stavu a specifikace problému 

Nákup ve společnosti ELVAC AUTOMATION s.r.o., je řízen tak, aby bylo zajištěno, že 

nakupovaný výrobek či služba vyhovuje požadavkům zákazníka. 

Pro svou činnost je firma nucena opakovaně přijmout při řešení výrobních zakázek  také 

služeb dalších společností, v praxi to znamená, že službu určitého druhu si musí zadat u externí 

firmy. 

Objednávky provádí obchodní referent v termínech určených podmínkami objednávky a 

aktuálními vlastními potřebami. Objednávky jsou zavedeny do informačního systému K2 a 

schváleny ředitelem.  

2.1 Nakupované služby 

Firma je v rámci realizace zakázek nucena nakupovat níže uvedené služby. 

2.1.1 Projekty 

V rámci provádění projektů je firma nucena nakupovat : 

� služby externistů 

Jedná se o vytváření softwaru a jiných aplikací (CNC- software). 

� projekční činnost 

Některé projekty jsou tak rozlehlé, že firma využije spolupráci s jinou  projekční firmu. 

2.1.2 Ostatní  

� doprava 

 Tuto službu využívá firma při transportu výrobků k budoucímu majiteli. Druh transportu 

je vybírán dle velikosti produktu  a délky  trasy.  

Cca 90% dopravy zaujímá automobilová doprava  a zbytek je rozvržen mezi leteckou, lodní a 

vlakovou dopravu.  
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� manipulační prostředky 

Jsou využívány při nakládce stroje na transport. Velikost a druh stroje se odvíjí              

od velikosti, objemu a hmotnosti stroje.  

� pojištění 

Pojištění se vztahuje na nakládání a přepravovaní výrobků v době jejich transportu a      

po vyložení nákladu na daném místě je již neplatné. ( dle smlouvy).  

� účetnictví a daňové poradenství   

Tyto služby firmě zajišťují pracovníci holdingové společnosti ELVAC a.s. 

� balení 

Tato služba je vyžadována především při přepravě po moři, aby nedošlo k porušení 

funkčnosti nebo znehodnocení stroje. 

2.1.3 Subdodávky 

Firma ELVAC AUTOMATION s.r.o., je pro určitý typ výrobků či služeb nucena 

využívat subdodavatelských objektů a to z toho důvodu, že nevyrábí nebo neposkytuje všechny 

součásti z technických a personálních důvodů. V rámci konkrétní zakázky si firma vybere 

subdodavatele. Jedná se především o dodávky a služby jakými jsou: strojní výroba a s ní 

spojená kompletace a montáž, dodávka hydraulických nebo pneumatických systémů včetně 

montáže a uvedení do provozu, povrchová úprava (lakovaní , pokovování ), revize elektro, 

revize zdvihacích zařízení. 

2.1.4 Montáže 

� služby v rámci výroby 

Firma má své kmenové zaměstnance kteří mají určitý rozsah vzdělání , praxe a 

potřebných zkoušek pro 90% prací, které firma vykonává. Z důvodu absence určitých 

dělnických profesí, firma najímá na základě smluv buď jednotlivé dělníky nebo celé dělnické 

skupiny. Jedná se především o elektromonáže vedení, elektromontáže rozvaděčů, svářecké 

práce, zednické práce, práce ve výškách, montáže hydraulických rozvodů, montáže ve značené 

vzdálenosti od místa působení firmy, montáže v zahraničí, kde investor upřednostňuje místní 

pracovníky apod. 
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� hydraulické systémy  

V posledních letech se hydraulické stroje staly na trhu velmi žádané. Firma ELVAC  

AUTOMATION s.r.o., nemá žádného specialistu, který by byl schopen navrhnout funkční 

mechanismus stroje. Proto ho musí poptávat na provedení práce 
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3 Metodické přístupy pro optimalizaci sledovaného 
segmentu 

3.1 Vývoj v nákupní praxi 

V nákupní praxi panuje množství trendů, které mají pro dodavatelské firmy marketingové 

důsledky. Příchod koupě v pravou chvíli a zvýšená tendence k ústřednímu nakupování, 

zpětnému (marketingu) a leasingu změnily povahu nakupování a způsob, jakým dodavatelé 

soupeří. 

3.1.1 Sladěná výroba a dodávka 

Koncepce sladěné výroby a dodávky směřuje ke snížení zásob na minimum tak, že 

organizuje zásobovací systém přesně načasovaných dodávek částí nebo materiálu pro 

okamžitou potřebu továrny. Podstatně se tak snižují nebo dokonce eliminují skladovací náklady 

a tím pádem rostou zisky. Dále také vzhledem k tomu, že skladování zásob je ochranou před 

prostojem stroje, defektními součástkami nebo lidskou chybou, lze na ně pohlížet také jako na 

rezervu, která funguje jako brzda pro vedení, aby takové nedostatky odstranilo. 

Mnoho postupů sladěné výroby a dodávky je také spojeno se zvýšením kvality. 

Dodavatelé jsou hodnoceni podle toho, jak jsou schopni dodávat výrobky vysoké kvality. Může 

to vést k tomu, že dodavatelé začnou klást větší důraz na kvalitu výrobku. Kupující jsou 

ponoukáni k tomu, aby určili jednu hlavní vlastnost výrobku, což vede k tomu, že dodavatelé 

mají větší volnost ve vnější úpravě výrobku a v metodách výroby. Přednost získává dodavatel, 

který je schopen zaručit kvalitu, což znamená, že se snižuje kontrola jakosti v odběratelské 

firmě a minimalizují se celkové náklady, neboť kontrola kvality u zdroje je efektivnější, než 

dále v dodavatelském řetězci. 

Sladěná výroba a dodávka může mít obrovský celkový dopad. Snižuje se tak nákup zásob 

a náklady na kontrolu, je možno zlepšit provedení výrobku, dobře organizovat do dávky, snížit 

prostoj výroby a zvýšit kvalitu výsledného výrobku.  

Pro uskutečnění sladěné výroby s dodávkami je ovšem nutné integrovat nákupní a 

výrobní činnosti. Protože systém vyžaduje, aby byla na výrobní linku dodávána přesná a přesně 

načasovaná množství materiálu nebo součástek, dodací lhůty musí být velmi spolehlivé a 

dodavatelé musí dodávat výrobky pravidelně – možná dokonce denně.  
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Doba nutná k realizaci objednávky musí být velmi krátká a počet defektních součástí 

velmi nízký. Pro dodavatele je přitažlivé, že je běžné uzavřít dlouhodobé kupní dohody. 

Marketingovým důsledkem koncepce sladěné výroby a dodávky je skutečnost, že chce – li být 

dodavatel konkurenceschopný na více průmyslových trzích, např. automobilovém, musí být 

schopen splňovat požadavky tohoto rychle se rozrůstajícího systému. 

Příkladem firmy, která využívá systém sladěné výroby a dodávky, je montážní hala 

automobilů Nissan ve městě Sunderland ve Velké Británii. Důležitost, jakou pro tuto firmu  

sladěná výroba a dodávka má, znamenala, že se počet dodavatelů součástek na severovýchodě 

Anglie zvýšil ze tří, když sem Nissan v roce 1986 přijel, na dvacet sedm v roce 1992. Nissan si 

osvojil to, čemu se říká „ synchronní dodávka“ -  součástky jsou dodávány jen několik minut 

před tím, než jsou třeba. Například koberce dodává francouzský dodavatel Sommer Libert ze 

své nedaleké pobočky do montážní haly Nissanu postupně tak, aby se hodily k tomu 

správnému modelu. Mezi objednáním koberce a jeho položením do auta uplyne pouhých 42 

minut. Zásoby pro Nissan Micra jsou nyní skladovány jen 10 minut. Systém sladěné výroby  a 

dodávky s sebou ovšem nese rizika v případě, že nelze zaručit stabilitu práce. Na vlastní kůži to 

zakusila firma Renault, když vypukla stávka v továrně na výrobu motorů a převodovek a celé 

výrobní linky ve Francii a Belgii se musely do deseti dnů zavřít. [1] 

3.1.2 Centralizovaný nákup 

Tam, kde má v rámci firmy několik provozních jednotek stejné požadavky a kde je 

možnost posílit vyjednávací pozici nákupem ve velkém, tak se jako vhodná volba jeví 

centralizovaný nákup. Díky centralizaci mohou nákupní specialisté soustřeďovat energii na 

malou skupinu výrobků, což jim umožňuje rozvinout si značné vědomosti o nákladových 

faktorech a činnostech dodavatelů. Posun od místního k centralizovanému nákupu má důležitý 

marketingový dopad. Místní nákup se obvykle soustřeďuje na krátkodobé náklady a zisky, 

kdežto v centralizovaném nákupu se klade větší důraz na dlouhodobé dodavatelské vztahy. 

Vnější vlivy, např. technici hrají větší roli ve výběru dodavatele při místním nakupování, neboť 

méně odborně vyškoleným nákupčím obvykle scházejí odborné znalosti a postavení k tomu, 

aby se tázali na doporučení techniků. Ténto typ odběratelské organizace tedy může 

dodavatelům poskytnou vodítko, pokud jde o důležité osoby v rozhodovací jednotce a jejich 

postavení. 
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3.1.3 Obrácený marketing 

Tradiční pohled na marketing je takový, že dodavatelské firmy aktivně pátrají po 

požadavcích a snaží se je naplnit lépe než konkurence. V tomto modelu je iniciativa na 

dodavateli. Odběratelé mohou zaujmout pasivní postoj a spoléhat se na citlivost dodavatelů 

vůči jejich potřebám a na jejich technické možnosti, díky kterým jsou dodavatelé schopni 

vyřešit jejich problémy. Tento důvěřivý vztah se ovšem dostává do sporu s novou nákupní 

situací společnosti, která se rozvinula v osmdesátých letech a získává na síle. Při získávání 

výrobků a služeb, které jsou potřeba pro soutěžení, na sebe bere nákup mnohem aktivnější a 

agresivnější postoj. Tomuto postupu, kde se kupující snaží přesvědčit dodavatele, aby 

poskytoval přesně to, co odběratelská firma potřebuje se říká obracený marketing. Na obrázku 

je zobrazen rozdíl mezi tradičním modelem a tímto novým pojetím. [1] 

 

Obrázek 6 - Obrácený marketing 

Podstatou obráceného marketingu je skutečnost, že kupující přebírá iniciativu a 

oslovuje nové nebo existující dodavatele a přesvědčuje je, aby splnili dodací požadavky jeho 

firmy. V důsledku toho může obrácený marketing představovat vážnou hrozbu 

nespolupracujícím vnitřním dodavatelům a na druhé straně  může být příležitostí pro vstřícné 

dodavatele, ať již vnitřní či vnější. Pro dodavatele, kteří jsou ochotni naslouchat návrhům 

kupujícího a pozorně zvážit jejich výhody, představuje obrácený marketing dvě významné 

výhody. Za prvé poskytuje možnost navázat silnější a trvalejší vztahy se zákazníkem a za druhé 

může být zdrojem příležitostí pro nové produkty, které lze později dodávat širší zákaznické 

základně. 
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3.1.4 Leasing 

 Smlouva o pronájmu je dohodou, kterou majitel majetku udělí druhé straně na jistou 

dobu právo tento majetek užívat výměnou za platbu nájemného. Leasingová smlouva má pro 

zákazníka výhody v tom, že nemusí zaplatit hotově kupní cenu výrobku či služby, je ochranou 

před rychlým stárnutím výrobku, může mít daňové výhody , řeší problém dispozice s 

vybavením a u jistých druhů leasingových smluv řeší i některé náklady na údržbu. Tyto výhody 

je třeba zvážit oproti výdajům na leasing, které jsou obvykle vyšší, než když se výrobek kupuje 

přímo. 

Existují dva základní typy smlouvy o pronájmu: finanční (nebo-li plná úhrada) a 

operativní leasing (někdy nazývaný dohoda o nájmu). Finanční leasing je dlouhodobým 

pronájmem, přičemž předmět nájmu je po celou dobu trvání smlouvy plně odepisován. Celkové 

platby za leasing obvykle převyšují pořizovací cenu výrobku. Termíny a podmínky leasingu se  

liší v závislosti na zvyklostech a konkurenčních podmínkách. V některých případech se 

dodavatel zaváže platit po celé leasingové období náklady na údržbu. Například je to časté u 

leasingu fotokopírek. Nájemce zpravidla na konci období předmět leasingu odkupuje za 

předem dohodnutou cenu. Operativní leasing se uzavírá na kratší období, lze jej zrušit a po 

dobu leasingu není plně odepsán. Sazby operativního leasingu bývají vyšší než u finančního 

leasingu, protože se jedná o kratší období. V případě , že je zařízení potřeba občasně, pak je 

tato forma pořízení přitažlivá, neboť zaručuje, že továrna nebude muset zbytečně stát. Formou 

krátkodobého nájmu lze pořídit mnoho druhů vybavení, jako třeba bagry, buldozery, sklopné 

vozíky nebo také skladovací prostory 

Leasing může být výhodný pro dodavatele, protože poskytuje zákazníkům výhody, které 

mohou rozlišit nabídky výrobků a služeb. Jako takový může přilákat zákazníky, kteří by si 

jinak výrobek nemohli dovolit. Důležitost leasingu v takových oborech jako automobilovém, 

kopírovacím nebo zpracování dat vede k tomu, že stále více firem zaměstnává leasingové 

poradce, aby se zákazníky probírali výhod leasingu a uzavírali leasingové dohody. 

Rozhodujícím marketingovým rozhodnutím je stanovení leasingových vazeb. Při jejich 

stanovení je třeba mít na paměti následující : 

1.požadovaná relativní přitažlivost leasingu oproti koupi (dodavatel může chtít ve srovnání s 

leasingem propagovat koupi nebo od ní zrazovat) 

2. čistá současná cena leasingových splátek versus přímá koupě 
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3. daňové výhody leasingu pro zákazníka oproti koupi 

4. tarify, které si účtuje konkurence  

5. viditelné výhody rozšíření plateb na zákazníky 

6. všechny další viditelné výhody pro zákazníka, např. náklady na údržbu a pojištění, hradí 

dodavatel [1] 

3.2 Řízení obchodních vztahů 

V pojednání o obráceném marketingu jsou uvedeny příklady kupujících, kteří zaujímají 

při jednání s dodavateli aktivní postoj, a zmínili jsme i důležitosti vztahů mezi kupujícím a 

prodávajícím v obchodování mezi organizacemi. Skupina průmyslového marketingu a nákupu 

vypracovala pro lepší porozumění složitosti vztahů mezi kupujícím a prodejcem interaktivní 

přístup. Z pohledu tohoto přístupu se vztahy odehrávají mezi dvěma aktivními stranami. 

Obrácený marketing je tak jedním projevem interaktivní perspektivy. Obě strany se mohou 

podílet na úpravách svých výrobních technologií tak, aby vyhovovaly i druhé straně, a je 

nepravděpodobné, že jedna strana zavede ve svých činnostech změny bez porady s druhou 

stranou. Za takových okolností je hlavním cílem mít dobré vztahy se zákazníky. Je vhodné 

zvažovat nejen formální dohody organizací, jako např. výběr distributorů, prodejců a 

prodejních poboček, ale také neformální sít osobních kontaktů a vztahů mezi zaměstnanci 

dodavatelské a odběratelské firmy. Ředitelé firmy  Marks & Spenser se dvakrát ročně setkávají 

s představenstvem každé ze svých dodavatelských firem, aby si otevřeně vyměnili názory. 

Když personál Marks & Spenser  navštíví dodavatele, říká se tomu „ královská návštěva“. 

Továrny jsou čerstvě vymalovány, vydají se nové uniformy a čistí se stroje. Odráží to náročné 

normy, které firma vyžaduje od svých dodavatelů a moc, kterou ve vztahu má.  

 

V obchodování mezi organizacemi je zvykem, že mnoho dodavatelů a odběratelů spolu 

obchoduje již řadu let. Například firma Lucas dodává součástí firmě Rover ( a jejím 

předchůdcům) již více než 50 let. Marks & Spenser má s dodavateli obchodní vztahy, které 

trvají již téměř sto let. Takové dlouhodobé vztahy mohou mít značné výhody jak pro odběratele 

tak pro prodejce. Pro odběratele odpadá riziko, neboť znají zaměstnance dodavatelské firmy a 

vědí, jak postupovat v případě, že se objeví nějaké problém. Panuje tedy dobrá komunikace a 

na řadu mohou přijít společná řešení problémů a dohoda o vnějším provedení výrobku. 
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Prodejci mohou hodně  získat, znají – li přesně požadavky odběratele, a pokud získají jeho 

důvěru, vybudují tak bariéru pro vstup konkurenčních firem. Úzké vztahy jsou také velkou 

výhodou pro vývoj nových výrobků. Například k vývoji látek z beránčí vlny, které se dají prát 

v pračce nebo bavlněných košil, které se snadno žehlí, došlo díky úzkým vztahům firmy Marks 

& Spenser s britskými výrobci. 

Na trzích organizací jsou vztahy nezbytností vzhledem k tomu, že měnící se technologie, 

kratší životní cyklus výrobků a zvýšená mezinárodní konkurence vedou k tomu, že marketing a 

nákupní oddělení zaujímají ústřední strategické úlohy. Stále více jednají odběratelé s 

důvěryhodnými dodavateli jako se strategickými partnery, sdělují si navzájem informace a při 

vývoji cenově výhodných a kvalitních nových výrobků čerpají navzájem ze svých zkušeností. 

Marketingovým důsledkem je skutečnost, že úspěšný marketing organizací znamená více než 

jen tradiční uplatnění čtyř základních prvků marketingového mixu – výrobku, místa, propagace 

a ceny. Jeho základy spočívají v obratném pěstování vztahů se zákazníky, kteří mají dohlížet na 

partnerství a vykonávat komunikační a koordinační úlohy, která zajistí spokojenost zákazníků. 

Stále roste počet společností, ve kterých došlo k reorganizaci prodejních oddělení tak , aby 

odrážela důležitost účinného postupu ve vztazích s významnými klienty. Tomuto postupu se 

říká péče o „ významné“ nebo hlavní klienty. 

Porozumění chování zákazníků má důležité důsledky pro pracovníky prodeje i pro řízení 

prodeje. Uvědomíme – li si , že zákazníci kupují výrobky proto , aby překonali problém nebo 

uspokojili potřeby, potom je zřejmé, že prodejce, který chce přistupovat k prodeji efektivně, 

musí tyto potřeby nejprve objevit. Jedině potom může prodat výrobek z řady produktů, se 

kterými společnost obchoduje, který nejlépe splní požadavky zákazníka. 

Pokud je rozhodovací jednotka složitá, jako je tomu v mnoha situacích a nákupů 

organizací, prodejce se musí pokusit proniknout k jejím nejdůležitějším členům a přesvědčit je 

o výhodách svých výrobků. Musí mít také neustále na paměti, že různí členové mohou pro 

hodnocení výrobku používat různých kritérií, proto by měli být schopni podle toho upravit své 

prodejní prezentace.[1] 
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4 Specifikace problému 

Na základě prostudování a analyzování dodaných podkladů vidíme, že projekty od roku 

2007, kdy  prostředky vynaložené na nákup služby „projekty“ činily 560 602 Kč vzrůstají. 

V roce 2009 hodnota vystoupala do výše 1 572 351  Kč , což je nárůst o 270,47 % . V oblasti 

„ostatní“ je hodnota v roce 2009 na částce 1 034 599  Kč, což je oproti roku 2008 mírný 

pokles., ovšem ve srovnání s rokem 2007 je tato hodnota o 78% vyšší. 

 

Tabulka 1 - Dodávky služeb v letech 2007-2009 ELVAC AUTOMATION s.r.o. 

 

 

 

 

 

Subdodávky mají kolísavý charakter. V roce 2007 firma za „subdodávky“ zaplatila 

7 443 232 Kč, v roce 2008 tato hodnota vzrostla o 2,9 mil. Kč. V následujícím roce 2009 ale 

opět klesla na 7 022 593 Kč.  

Za montáže firma ELVAC AUTOMATION s.r.o.,zaplatila nejvíce v roce 2008, hodnota 

činila 9 896 838 tisíc Kč. Tento nárůst je obrovský ve srovnání s rokem 2007, kdy podnik za 

tyto služby zaplatil pouze 1,23 mil. Kč. V roce 2009 se hodnota činila na 3 996 277 tisíc Kč. 

Celkově za veškeré služby firma ELVAC AUTOMATION s.r.o., zaplatila nejvyšší 

částku 13 625 820 tisíc Kč v roce 2009. 

 

 

 

 

 

 

  projekty ostatní subdodávky montáže celkem 

2007 560 602 807 332 7 443 232 1 234 225 10 045 390 

2008 829 388 1 802 212 10 40 6336 9 896 838 22 934 774 

2009 1 572 351 1 034 599 7 022 593 3 996 277 13 625 820 
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Znázornění uvedených hodnot vidíme v následujícím grafu. 

 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

projekty ostatní subdodávky montáže celkem

2007

2008

2009

 

Graf 4 – Dodávky služeb v letech 2007-2009 

 

Dle uvedených podkladů jsem sestavila následují tabulku, která uvádí procentuální 

množství objemu finančních prostředků z celkového objemu v jednotlivých letech. 

 

Tabulka 2 - Procentní závislost vynaložených finančních prostředků 

  projekty ostatní subdodávky montáže 

2007 5,58 8,04 74,1 12,29 

2008 3,62 7,86 45,37 43,15 

2009 11,53 7,5 51,54 29,33 

 

 

Pro lepší názornost jsem vypočtené hodnoty zavedla do následujícího grafu 
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Procentuální závislost nakupovaných 
služeb v letech 2007 až 2009
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Graf 5 – Procentní závislosti nakupovaných služeb v letech 2007 až 2009 

 

Z grafu vidíme, že největší finanční částky firma vynakládá za službu „ subdodávky“. 

V roce 2007 hodnota činila až 74 % celkového objemu vynaložených peněz za rok. V roce 

2008 částka klesla na 45%, ale v roce 2009 vidíme opět nepatrný nárůst. 

V roce 2008 tvořily „ montáže“ zhruba stejnou procentuální částku vynaložených 

prostředků jako „subdodávky“, tato částka činila 43%. V roce 2009 můžeme sledovat pokles na 

29,33% z celkové hodnoty .  

Za službu „ostatní“ firma zaplatí ročně zhruba stejnou procentuální částku. Od roku 2007 

tato hodnota  za poslední dva roky klesla o 1% .  

 Za službu „projekty“ firma vynaložila největší částku v roce 2009, tato hodnota činila 

11,53 % celkového objemu finančních prostředků za rok. Nenižší uhrazená částka byla v roce 

2008, což je ve srovnání s rokem 2007 pokles o 1,96% . 
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4.1 Projekty  

Jedná se především o externí projekty elektro, kde firma ELVAC AUTOMATION s.r.o., 

neměla kapacity nebo neměla potřebné projekční profese, a proto by pro něj bylo obtížné 

vlastními silami naprojektovat některé zakázky. V této částce je zahrnuta i inženýrská činnost, 

které byla součástí smluv v rámci spolupráce s dodavateli projektových prací. Největším 

dodavatelem byla dnes už neexistující firma ELVAC Machinery, jejichž aktivity v roce 2010 

firma převzala včetně 4 projektantů. 

4.2 Ostatní  

 Služba „ostatní“ zahrnuje především dopravu, režijní materiál, údržbu, balení, účetnictví, 

manipulační prostředky atd. 

Většinou se jedná o služby, které se nepodílejí přímo na zakázkách. V celkovém 

finančním objemu je velký počet nakupovaných položek, které jsou ale tvořeny malou finanční 

hodnotou. Při analýze této oblasti konstatuji, že rozbor by byl časově náročný a domnívám se, 

že by nevedl k žádoucím finančním úsporám. 

4.3 Subdodávky  

Jedná se o dodávky jednotlivých částí, dílů nebo nástrojů, které si musí firma ELVAC 

AUTOMATION s.r.o nechat externě vyrobit pro konkrétní výrobek : jednoúčelový stroj.  

Tuto činnost budou"vyvážet" stále, firma nemá zájem budovat své vlastní kapacity, externí jsou 

díky malé opakovatelnosti mnohem levnější. 

4.4 Montáže  

Tyto částky jsou za montáž včetně dodávky materiálu. Jedná se především o dodávky na 

zakázky, na které firma  jako hlavní dodavatel neměla dostatek kapacit nebo neměla některé 
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profese či oprávnění. Především se jedná o montážní činnost na stavbách, která zahrnuje 

montáže technologického zařízení, elektro rozvody včetně uvedení technologií do provozu dle 

projektové dokumentace. Dále zde řadíme i  zámečnické a svářecké práce,dodávky pomocných 

konstrukcí, výpomoc ve výrobě rozvaděčů. 
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5 Řešení problémů, návrh variant řešení 

V této kapitole se budu zabývat podrobněji službami „subdodávky“, „projekty“ a 

„montáže“. Dle poskytnutých údajů jsem dodavatele služeb zařadila jak dle služeb, které 

poskytují, tak dle finanční částky, které jsou za službu vynaloženy a podle let, ve kterých byla 

služba využita. Dodavatele jsem označila třímístným kódem pro ochranu interních údajů firmy 

ELVAC AUTOMATION s.r.o . Opakující se firmy jsou vyznačeny modrou barvou. 

5.1 Dodavatele „ projekty“ 

 V prvním roce firma využívala služeb pouze dvou dodavatelů, což vidíme v tabulce č. 3, 

kterými byli firma BBB a CCC, v tomto roce firma také uhradila za tyto služby „projekty“ 

nejnižší částku. V roce 2008 ELVAC AUTOMATION s.r.o. , využila také služeb firmy DDD. 

Náklady na projekty v tomto roce činily 829 288 Kč. Následují rok firma ELVAC 

AUTOMATION s.r.o., kontaktovala spoustu jiných dodavatelů služby „projekty“. S firmou 

CCC spolupracovala po celé 3 roky. 

Tabulka 3- Dodavatelé „projekty“ 

 

 

 

 

 

 

Firma v roce 2010 převzala aktivity dnes již neexistující firmy ELVAC Machinery včetně 

jejich 4 projektantů, za účelem snížení finančních prostředků. Další možností,  kterou navrhuji 

a doporučuji je,  navázat dlouhodobou spolupráci s firmou CCC vedoucí k snížení finanční 

náročnosti oblasti „projekty“. 

rok 2007 rok 2008 rok 2009 

BBB 287 601,67 CCC 641 000 CCC 782 280 
CCC 273 000,00 DDD 100 801 EEE 350 000 
    BBB 87 587 FFF 257 135 
      GGG 85 000 
      HHH 49 750 
      KKK 39 185 

        LLL 9 000 

celkem 560 602 celkem 829 388 celkem 1 572 350 
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5.2 Dodavatele „subdodávky“ 

Pro výrobu jednoúčelových strojů firma ELVAC AUTOMATION s.r.o., poptává 

dodavatele, kteří jsou schopni dodat nebo vyrobit jednotlivou součástku nebo díl. Vzhledem     

k malé opakovatelnosti a specifikaci jednotlivých dílů, firma nemá zájem budovat své kapacity 

na provedení této práce.  

Firma ELVAC AUTOMATION s.r.o., pro dodávku určitého typu výrobků nebo služby . 

v rámci konkrétní zakázky vybere subdodavatele .  

Dodavatele služby „subdodávky“ vidíme podrobně v následující tabulce, pro lepší 

orientaci jsou opakující se dodavatelé označeni  modrou barvou. 

Tabulka 4 - dodavatele  „subdodávky“ 

rok 2007 rok 2008 rok 2009 

AAA 4 475 257,00 AAA 5 312 882 AAA 2 560 487 

AAB 745 035,80 AAL 1 286 295 ACA 1 041 345 

AAC 578 310,00 AAM 890 107 ADA 745 500 

AAD 533 284,00 AAN 779 800 AEA 400 504 

AAE 315 660,20 AAO 620 521 AFA 348 407 

AAF 250 904,90 AAP 278 000 AGA 347 620 

AAG 204 001,40 AAG 276 495 AHA 287 905 

AAH 125 800,00 AAR 205 470 AAN 269 641 

AAI 106 463,84 AAS 196 742 AIA 150 440 

AAJ 91 887,50 AAT 189 960 AJA 136 800 

AAK 16 627,00 AAU 115 000 AKA 132 570 

    AAF 113 697 ALA 103 801 

   AAV 59 301 AMA 96 190 

   AAW 28 912 ANA 95 176 

   AAX 18 590 AOA 83 347 

   AAX 17 700 APA 57 564 

   AAZ 11 065 AQA 44 287 

   ABA 5 800 ARA 36 100 

       ASA 29 291 

      ATA 15 061 

      AUA 12 949 

       AFA 12 160 

      AVA 8 450 

        AWA 7 000 

celkem 7 443 232 celkem 10 406 336 celkem 7 022 593 
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V roce 2007 měla firma ELVAC AUTOMATION s.r.o., nejméně dodavatelů služby 

„subdodávka“. Největší částky firma uhradila firmě AAA, se kterou firma ELVAC 

AUTOMATION s.r.o., spolupracuje i v následujících letech. K opakujícím se dodavatelům 

patří i firma AAF. 

V roce 2008 se dodavatelé rozrostli o téměř dvojnásobek. To je způsobeno rozšířením 

požadavků zákazníků a možností realizace těchto požadavků. Firma AAN se stala dodavatelem 

i v dalším roce 2009. V roce 2008 zaplatila firma za subdodávky nejvyšší částku, ta  vystoupala 

až na 10 406 336 kč. 

Následující rok 2009 se opět navýšilo množství dodavatelů subdodávek , ale celkové 

náklady klesly o 3 383 743 Kč. ELVAC AUTOMATION s.r.o ., začal spolupracovat mino jiné 

i s firmou AFA. 

Navrhuji proto nadále spolupracovat s firmou AAA a snažit se o vytvoření dlouhodobých 

vztahů.. 

5.3 Dodavatele „montáže“ 

Jedná se především o dodávky na zakázky, na které firma jako hlavní dodavatel neměla 

dostatek kapacit nebo neměla některé profese či oprávnění.  

V roce 2008 firma poptávala nejvíce dodavatelů služby „montáže“, to je způsobeno 

konjunkturou trhu.V tomto roce za služby zaplatila i nejvyšší částku , která činí 9 896 838 Kč. 

Stejně jako v roce 2007 firma ELVAC AUTOMATION, s.r.o . i v tomto roce 

spolupracovala s firmami EAA, FAA a HAA. K těmto firmám přibyly také firmy SAA, XAA, 

IAA a KAA. S těmito dodavateli spolupracuje ELVAC AUTOMATION s.r.o., i v následujícím 

roce 2009, kdy se ale výrazně snižují náklady a to o 248%.  

Služba „montáže“ zahrnuje „služby v rámci výroby“ a „hydraulické systémy“. Z 

poskytnutých údajů z firmy jsem dospěla k názoru, že se firmě nevyplatí zaměstnat pracovníka, 

který by se specializoval na hydraulické systémy. Tento pracovník by vzhledem k počtu 
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zakázek na hydraulická zařízení neměl ve firmě celoroční uplatnění a proto je pro firmu lepší 

ho nakupovat. Doporučuji nadále spolupracovat s firmami, se kterými má firma ELVAC 

AUTOMATION s.r.o dlouholetou spolupráci, protože ví, v jaké kvalitě poskytují služby. 

Dlouholetá spolupráce jistě přinese i finanční výhody pro obě strany.  

Tabulka 5 – dodavatelé „montáže“ 

rok 2007 rok 2008 rok 2009 

BAA 462 342,07 IAA 1 692 409 IAA 1 931 101 
CAA 223 458,00 JAA 1 637 790 YAA 1 190 745 
DAA 191 100,00 KAA 1 612 445 XAA 152 400 
EAA 154 440,00 BAA 1 182 107 KAA 127 530 

FAA 123 699,00 EAA 719 717 ABC 95 357 
GAA 63 620,00 LAA 719 326 DEF 88 170 
HAA 15 565,50 FAA 501 654 GAH 78 200 
   MAA 457 920 IJK 64 480 
   NAA 379 340 LMN 62 300 
   OAA 234 597 OPQ 53 614 
   PAA 175 877 RST 42 400 
   QAA 100 000 UVW 40 850 
   RAA 88 734 XYZ 36 450 
   SAA 82 365 SAA 32 680 
   TAA 78 138    
   UAA 74 700    
   VAA 62 356    
   WAA 54 160    
   XAA 22 140    
    HAA 21 064     
celkem 1 234 224 celkem 9 896 838 celkem 3 996 277 

 

Při návštěvě firmy mi byly poskytnuty informace týkající se kapacity společnosti. Proto si 

myslím, že firmě se vyplatí zaměstnat pracovníka na „ služby v rámci výroby“. Firma má 14 

kmenových zaměstnanců, kteří pracují na dílně. Firma ELVAC AUTOMATION s.r.o.,by 

mohla tento počet zvýšit až o 10 pracovníků.  

Z interních informací vyplývá, že by pro firmu bylo výhodné zaměstnat pracovníka 

vyučeného v oboru elektromechanik nebo absolvent SPŠ elektro. Firma by tohoto pracovníka 

zaučila ve čtení technické dokumentace v anglickém jazyce. Tímto by firma výrazně ušetřila.  
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5.4 Další varianty úspor 

Na základě prostudování literatury Managementu prodeje a analýzy interních údajů firmy 

jsem zjistila, že firma ELVAC AUTOMATION s.r.o., při své činnosti využívá  tzv. 

centralizovaný nákup, obrácený marketing a leasing. Sladěná výroba ještě není využita naplno. 

5.4.1 Sladěná výroba a dodávka 

Koncepce sladěné výroby a dodávky je zaměřena na snížení zásob na minimum tím, že 

organizuje zásobovací systém přesných načasovaných dodávek.Tímto způsobem se podstatně 

snižují nebo dokonce eliminují skladovací náklady. 

Firma ELVAC AUTOMATION s.r.o., zatím sladěnou výrobu plně nevyužívá i přesto, že 

u výroby strojů by se tento systém dal naplánovat na určitý čas. Podmínkou je, že by se veškeré 

činnosti zaváděly do informačního systému. Firma využívá informační systém K2, a proto by 

pro firmu bylo výhodnější tento systém plně využívat a zavést tak sladěnou výrobu, který by 

firmě přinesla finanční úsporu a skladovací prostory by firma ELVAC AUTOMATION s.r.o., 

mohla využít k jiným činnostem. 

5.4.2 Centralizovaný nákup 

Díky centralizaci mohou pracovníci nákupního oddělení soustředit energii na malou 

skupinu výrobků, což jim umožňuje rozvinout si značné vědomosti o nákladových faktorech a 

činnostech dodavatelů. 

Centralizovaný nákup v dřívějším období firma nevyužívala. Nyní ovšem teto způsob 

nákupu vyžívá plně, což přináší úporu jak finanční, tak časovou. 

5.4.3 Obrácený marketing 

Pod pojmem obrácený marketing si můžeme představit postup, kdy se kupující snaží 

přesvědčit dodavatele, aby poskytoval přesně to, co odběratelská firma potřebuje To znamená, 

že obrácený marketing může představovat hrozbu pro nespolupracující dodavatele a na druhou 

stranu příležitosti pro dodavatele vstřícné.Pro dodavatele, kteří jsou ochotní naslouchat přáním 
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zákazníka, představuje obráceny marketing dvě významné výhody. Tou první je možnost 

navázání silnějších a trvalejších vztahů se zákazníkem a druhou výhodou je, že může být 

zdrojem příležitostí pro nové produkty, které lze později dodávat širší skupině zákazníků. 

V zhledem k tomu, že firma ELVAC AUTOMATION s.r.o., vyrábí výrobky „šité na 

míru zákazníka“, tento postup využívá velmi často. Firma za svou dlouholetou praxi 

spolupracuje s dodavateli, kteří jsou schopni vyhovět požadavkům, které firma ELVAC 

AUTOMATION s.r.o.,vyžaduje. Vzhledem k nabízenému sortimentu je firma nucena 

spolupracovat s dodavateli služeb „projekty“, „ostatní“, subdodávky“a „montáže“. V každé této 

skupině najdeme několik firem, se kterými firma ELVAC AUTOMATION s.r.o.,spolupracuje 

několik let. 

5.4.4 Leasing 

Smlouva o pronájmu je dohodou, kterou majitel majetku udělí druhé straně na jistou dobu 

právo tento majetek užívat výměnou za platbu nájemného.[1] 

Firma ELVAC AUTOMATION s.r.o., využívá leasing pouze na auta, která využívají na 

přepravu strojů. Firma vyrábí nový stroj, který by mohla poskytovat operativním leasingem 

jiným firmám. Tento způsob přinese firmě nové finanční prostředky a zajistí plnou využitelnost 

stroje. 
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Závěr 

Tato práce se zabývá optimalizací nakupovaných služeb firmy ELVAC AUTOMATION 

s.r.o. V první části práce je posouzen současný stav nakupovaných služeb a zařazení do čtyř 

hlavních oblastí : „projekty“, „ostatní“, „subdodávky“ a „montáže“. Po prostudování a 

analyzování dodaných podkladů jsem došla k závěru, že firma , ELVAC AUTOMATION 

s.r.o., snížila finanční prostředky vynaložené na službu „ projekty“ tím, že v roce 2010 převzala 

aktivity dnes již neexistující firmy ELVAC Machinery včetně jejich 4 projektantů. Služba 

„ostatní“ zahrnuje služby, které se nepodílely přímo na zakázkách. V celkovém finančním 

objemu je velký počet nakupovaných položek, které jsou tvořeny malou finanční hodnotou. Po 

analýze této oblasti konstatuji, že rozbor by byl velice zdlouhavý a domnívám se, že by nevedl 

k žádoucím finančním úsporám. Služba „subdodávky“ zůstává nadále nakupovanou službou v 

celém rozsahu, protože díky malé opakovatelnosti a specifikaci jednotlivých dílů, firma nemá 

zájem budovat své kapacity na provedení této práce. Firma nakupuje také službu „ montáže“ , v 

této části by firma mohla snížit vynaložené finanční prostředky zaměstnáním pracovníka v 

oboru elektro, kterého by vyškolila ve čtení technické dokumentace v anglickém jazyce. Další 

finanční úsporu by firma ELVAC AUTOMATION s.r.o., získala zavedením sladěné výroby a 

dodávky, protože jedinou překážkou je zavádění veškeré dokumentace a zakázek do 

informačního systému K2. Podstatnou finanční úsporu firmě přináší centralizovaný nákup a 

také obrácený marketing, tím, že firma za svou dlouholetou praxi spolupracuje s dodavateli, 

kteří jsou schopni vyhovět požadavkům firmy ELVAC AUTOMATION s.r.o. Firma využívá 

operativní leasing pouze na auta, která využívají na přepravu strojů. Firma vyrábí nový stroj, 

který by mohla poskytovat formou operativního leasingu jiným firmám. Tento způsob by firmě 

přinesl nové finanční prostředky a zajistil plnou využitelnost stroje. 
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