
0 

 



1 

 



2 

 



3 

 



4 

 

  

Abstrakt 

Tato práce proběhla ve spolupráci mezi Katedrou ekonomiky a managementu v metalurgii 

a společností Pars Komponenty, s.r.o., jejíž hlavní činností je výroba dveří, oken a dalšího 

příslušenství pro prostředky veřejné hromadné dopravy.  Hlavním cílem této práce bylo 

nalezení nových dodavatelů vybraných výrobků. Výrobky byly vybrány na základě 

Paretova pravidla a následné konzultace s vedením společnosti. Následně byl proveden 

výzkum nákupního trhu a byli nalezení vhodné dodavatele vybraných výrobků (světelná 

závora, oboustranné tlačítko pro otevírání dveří autobusu a ložisko KH-40PP do výrobce 

INA). Vybraní vhodní dodavatelé byli osloveni poptávkami. Došlé nabídky byly 

analyzovány, jestli odpovídají zadaným specifikacím, které byly zadány technickým 

oddělením. Výsledky práce byly po analýze předány společnosti Pars Komponenty s.r.o., 

která práci zadala. 

Klí čová slova: nákup, průzkum nákupního trhu, ABC analýza, identifikace položek, 

vyhledávání dodavatelů. 

This work took place in collaboration between the Department of Economics and 

Management at the Faculty of Metallurgy and Material Engineering and the company Pars 

Komponenty s.r.o., whose principal activity is the manufacture of doors, windows and 

other accessories for means of public transport. The main objective of this study was to 

find new suppliers of selected products. The products selection was based on Pareto rule 

and subsequent consultation with the leadership of the company. After that, I performed 

the research on the purchasing market and looked for suitable suppliers of selected 

products (photoelectric sensor, double click push button for opening of the buses door and 

the ball bearing KH-40PP from the manufacturer INA). The selected potential suppliers 

were approached by demand. Received offers were analysed, if they are according to the 

specification given by the technical department. The results were after the analysis 

transmitted to Pars Komponenty s.r.o., which collaborated on the work. 

Keywords: purchase, purchase market research, ABC analysis, identification of items, 

searching of suppliers.  
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1. Úvod 

V současné době došlo k silnému poklesu poptávky po průmyslových výrobcích. Podniky 

usilují o zisk nových zakázek s mnohem většími obtížemi než před několika lety. Přitom se 

snaží maximálně snížit náklady, aby obstály v tvrdém konkurenčním boji. Dochází proto 

ke zvyšování efektivity práce, snižování počtu zaměstnanců a omezování nových investic. 

Nákup má velký přínos pro snižování nákladů ve společnosti. Pro větší názornost uveďme 

následující příklad: 

Vycházíme z předpokladu, že docílíme 5% úspor v nákupu ve firmě s obratem 500 mil. 

Kč, kde náklady na vstupy činí 70% výsledné cen, ušetříme 17,5 mil. Kč. Jedná-li se o 

firmu s 200 zaměstnanci, a průměrnou mzdou 25 000 Kč měsíčně, úspora pokryje mzdy 

všech zaměstnanců na 3,5 měsíce. [1] 

Výše uvedený příklad dokládá význam nákupu, který podstatně ovlivňuje konečnou výši 

ceny hotového výrobku. Z tohoto důvodu bychom měli detailně znát nákupní procesy, 

abychom byli schopní objevit skryté rezervy a zefektivnit jednotlivé nákupní operace – 

například lépe spolupracovat se stávajícími dodavateli, případně navázat kontakt s novými 

dodavateli.  

Je rovněž velmi důležité, aby dodávané zboží a služby byly dostupné ve správný čas, na 

správném místě, ve správné kvalitě a za nejlepší možnou cenu. Jestliže jsou zboží nebo 

služby nesprávné nebo nedostupné, dochází k výraznému snížení zisku, případně ke ztrátě, 

protože jsme nedokázali uspokojit zákazníka. Nakupované zboží, které stojí více, než je 

nevyhnutelně nutné, nám opět sníží zisk. [4] 

Tato práce vznikla na základě spolupráce mezi Katedrou managementu a ekonomiky 

v metalurgii a společností Pars Komponenty s.r.o. Klade si za cíl snížit náklady na pořízení 

vstupního materiálu pro výrobu. Dílčími cíli práce jsou: 

• Provedení průzkumu nákupního trhu a nalezení nových dodavatelů 

• Snížení nákupních cen materiálových položek 

• Zlepšení vlastní vyjednávací pozice 

• Optimalizace dodacích podmínek 
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Aby mohly být hlavní cíle naplněny, byl stanoven následující průběh práce:  

• Identifikace strategických materiálových položek, 

• Vybrání položek, které budou poptávány u nových dodavatelů 

• Stanovení informačních zdrojů pro vyhledávání 

• Stanovení specifikace materiálových položek 

• Vyhledání a předběžný výběr potenciálních dodavatelů 

• Oslovení vybraných dodavatelů poptávkami 

• Vyhodnocení nabídek 
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2. Společnost Pars Komponenty s.r.o. 

 

2.1.  O společnosti 

V roce 1900 byla ve Studénce založena Vagónka se záměrem vyrábět železniční kolejová 

vozidla. V průběhu její historie došlo k několika změnám názvu (Moravskoslezská 

Vagónka, ČKD Vagónka,…). Po roce 1990 prochází obdobím velkých změn, jejichž 

výsledkem bylo zeštíhlení firmy. To znamenalo delimitovat některé výroby mimo podnik, 

což výrazně přispělo ke vzniku firmy Pars Komponenty s.r.o., která se rozhodla odkoupit 

know-how na výrobu vagónových komponentů. Společnost Pars Komponenty vznikla v 

roce 1998 za účelem vývoje, výroby a prodeje komponentů vozidel veřejné hromadné 

přepravy cestujících. V roce 1999 byla ve firmě zahájena výroba těchto komponentů, 

přičemž v době svého vzniku zaměstnávala firma 30 zaměstnanců. 

Společnost Pars Komponenty, s.r.o. se zabývá vývojem a výrobou komponentů pro 

prostředky hromadné přepravy osob, zejména železničních vozů, metra, tramvají, 

trolejbusů a autobusů. Nosným výrobním programem společnosti je výroba vnitřních a 

vnějších dveří, dveřních pneumatických a elektrických systémů, oken, zavazadlových 

polic, zdvihacích plošin pro imobilní cestující a interiérových mezistěn pro prostředky 

hromadné přepravy osob. 

Cílem společnosti je uspokojit náročného zákazníka ve všech fázích nového komponentu 

pro nové nebo rekonstruované dopravní prostředky tak, aby dosáhla pohodlného a 

bezpečného užívání komponentů koncovými uživateli – spokojenými cestujícími. 

 

2.2.  Zákazníci a klíčové trhy 

K zákazníkům společnosti patří jak domácí, tak zahraniční výrobci a provozovatelé veřejné 

hromadné dopravy. K významným tuzemským zákazníkům patří například Škoda Vagónka 

a.s., Škoda Transportation s.r.o., Pars Nova a.s. IMI International s.r.o., NORGREN CZ a 

dopravní podniky měst Ostravy, Brna a Prahy. Rozhodující zahraniční trh představuje 

Evropská unie. Z důležitých zahraničních zákazníků lze například uvézt společnosti 

Alstom Ferroviaria, Bombardier Transportation, Faiveley Transport, LFB-Liepziger 

Fahrzeugservice-Betriebe, Máv Vasjármu, PKP-Pomorski Zaklad Przewozów 

Regionalnych, NEWAG, ŽOS Zvolen. 
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2.3. Certifikace 

• Management společnosti Pars Komponenty s.r.o. prosazuje ve všech procesech 

dodržování zásad řízení jakosti dle mezinárodních norem ČSN EN ISO.  

• Prvním z dokladů o zavedeném systému jakosti je Certifikát technické způsobilosti 

dodavatele pro České dráhy z roku 2000, č.: 225.  

• V současnosti došlo ve společnosti k recertifikaci na novou normu ČSN EN ISO 

9001:2009 systém je certifikován společností TÜV SÜD Czech, s.r.o., certifikát č. 

00.557.872. 

 

2.4. Výrobní program 

Výrobní program se člení na: 

Dveře – vnitřní a vnější 

Tvoří jeden ze základních komponentů vozidel hromadné přepravy osob. Podle typu a 

určení mohou být dveře mechanicky, pneumaticky či elektricky ovládané. Křídla dveří pak 

mohou být lepené sendvičové konstrukce nebo svařované. Do dveří je různým způsobem 

vsazeno jednoduché bezpečnostní sklo, dvojsklo, nebo jiné výplň.  

Okna 

Tvoří další ze základních komponentů vozidel hromadné přepravy osob. Podle typu a 

určení vozidla a podle požadovaných funkcí můžeme okna rozdělit na pevná, 

polospouštěcí, výklopná, posuvná a předsuvná, s vnějším rámem nebo bez něj. Pro 

zasklení oken mohou být použita bezpečnostní skla.  

Plošiny  

Tvoří speciální kategorii výrobků určenou pro nástup a výstup imobilních cestujících. Musí 

splňovat nejvyšší požadavky na bezpečnost provozu směrem k přepravovaným osobám. 

Jsou vybaveny vlastním mikroprocesorovým řídicím systémem, který zajišťuje plynulost a 

bezpečnost chodu a řadou samostatných bezpečnostních prvků.  

Dalšími produkty společnosti jsou mezistěny, police a stupačky. Společnost rovněž nabízí 

služby, zejména v oblasti svařování, obrábění, ohýbání a povrchové úpravy. 
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3. Problematika nákupu 

 

3.1.  Úvod do problematiky nákupu 

 

Nákup má z hlediska teorie i praxe významný podíl na příspěvku k podnikovému úspěchu, 

a to z hlediska strategického i operativního. Představuje všechna opatření směřující 

k zajištění relevantních zdrojů a jejich dalšímu využití v rámci podniku. [7] 

V dnešní době prakticky neexistuje organizace, která by nenakupovala. Naopak: zejména 

ve velkých firmách je zcela zřetelný trend soustředit se pouze na strategické aktivity a 

např. výrobu dílčích komponentů svěřovat organizacím, od kterých je potom nakupují. 

V klasickém pojetí pak můžeme definovat základní funkci nákupu jako systematické 

zabezpečování surovin, materiálů, služeb a informací tak, aby byly plněny všechny 

požadavky nakupujícího z hlediska množství, jakosti, termínů, struktury a místo dodání. 

Oblast nákupu prochází v řadě podniků závažnými změnami, které s sebou přinášejí jak 

rozšiřování pole zodpovědností této funkce, tak i postavení této funkce v rámci organizace, 

neboť podniky si uvědomují její význam pro celkovou úspěšnost svého podnikání. Mění se 

i rozsah a zaměření činností, které tyto útvary vykonávají. 

Na oblast nákupu se dříve pohlíželo především jako na obslužnou funkci. Z toho vyplývalo 

i vymezení její zodpovědnosti: plnit požadavky výrobní funkce nebo jiných interních 

funkcí podniku na nákup materiálů. Její povinností již však nebylo zkoumat, zde jsou tyto 

potřeby oprávněné, snažit se o vybudování dlouhodobých vztahů s dodavateli nebo 

rozumět potřebám koncových zákazníků. 

Funkce nákupu je zodpovědná především za vstupní činnosti v rámci dodávkového řetězce, 

zatímco logistika jako celek zahrnuje jak vstupní, tak výstupní vztahy a materiálové toky. 

Pokud si uvědomíme, že nákupy znamenají pro většinu firem největší samostatný výdaj při 

jejich podnikání, pak je zřejmé, že zde objektivně existuje naléhavá potřeba spolehlivého 

měření efektivnosti a výkonnosti funkce nákupu. [3] 
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3.2.  Průzkum a plánování v oblasti nákupu 

 

Současná obecná nejistota podmínek ekonomického prostředí vede k tomu, že rozhodnutí 

v oblasti nákupu klíčových materiálů jsou dnes mnohem složitější a účinky těchto 

rozhodnutí mají mnohem delší trvání. Hlavní obecné ekonomické trendy, které ovlivňují 

oblast nákupu, jsou tyto: nejistota dodavatelských zdrojů a závislost na zahraničních 

zdrojích, zvyšování cen klíčových komodit, prodloužení nebo variabilnost celkových 

dodacích dob, nedostatek energetických zdrojů a zvyšování jejich cen, vládní regulační 

opatření a zvyšování celosvětové konkurence.  

Měnící se ekonomické prostředí nutí pracovníky nákupu, aby se efektivněji zabývali 

průzkumem trhu dodavatelů. Funkce nákupu musí informace o dodavatelských 

podmínkách (např. dostupnost materiálů, celkové dodací doby, ceny, používané 

technologie) poskytovat různým dalším skupinám v rámci podniku, včetně vrcholového 

managementu, logistiky, technických a vývojových skupin, výroby a marketingu. Tyto 

informace jsou důležité při formulování dlouhodobých strategií i při provádění 

krátkodobých rozhodnutí. Manažer funkce nákupu by měl identifikovat ty klíčové 

materiály, u kterých existuje pravděpodobnost problémů v oblasti dostupnosti, cen nebo 

kvality a vytvořit plán opatření, který by zabránil, aby tyto problémy měly pro podnik 

závažné nebo nákladné důsledky. 

 

3.3.  Strategické plánování v oblasti nákupu  

 

Strategické plánování v oblasti nákupu zahrnuje následující činnosti: identifikaci 

kritických nákupů klíčových položek, analýzu dodavatelského trhu, ohodnocení rizika, 

tvorbu strategií a implementaci. Je důležité zjistit, zda nedostatek materiálů nebo jiné 

problémy s materiály mohou kriticky ohrozit současnou nebo budoucí produkci nových či 

existujících výrobků, zda lze očekávat změnu kvality nakupovaných materiálů, zde je 

pravděpodobné, že se ceny budou zvyšovat nebo snižovat, a zda je vhodné provést 

předzásobení. Management by měl vytvořit konkrétní plány pro zajištění nepřerušeného 

přísunu materiálů. 
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3.4.  Identifikace kritických nákupních položek  

 

Typickými kritérii pro identifikaci kritických nákupních položek jsou procento nákupní 

ceny z nákladů výrobku, procento z celkových nákupních výdajů a použití dané položky 

pro výrobek s vysokou marží. Kritéria, která se používají pro zhodnocení rizik na 

dodavatelském trhu, zahrnují počet dodavatelů, dostupnost surovin pro dodavatele, potřeby 

dodavatele v oblasti nákladů a zisku, kapacitu dodávek a technologické trendy.  

Čím kritičtější je nákupní položka a čím rizikovější je příslušný dodavatelský trh, tím více 

pozornosti by se mělo nákupu této položky věnovat. Ohodnocení rizika vyžaduje, aby 

pracovník nákupu zjistil pravděpodobnost nejlepších nebo nejhorších podmínek, které 

mohou nastat. Implementace konkrétní strategie pak vyžaduje zapojení vrcholového 

managementu a integraci s celkovým obchodním plánem podniku. [2] 

 

3.5.  Programy snižování nákladů v oblasti nákupu 

 

Efektivní program snižování nákladů v oblasti nákupu musí mít podporu vrcholového 

managementu podniku a jasně definované cíle. Další podmínkou je, že úspory musí být pro 

vrcholový management viditelné, musí se objektivně měřit, o procesu a jeho výsledcích 

musí být management pravidelně informován a dále je nutno zahrnout cíle v oblasti snížení 

nákladů do pracovního ohodnocení jednotlivců.  

Aby byl program snižování nákladů úspěšný, musí vrcholový management jasně 

deklarovat potřebu dosáhnout snížení nákladů, a to bez ohledu na to, zda se právě podnik 

nachází v období dobrých, nebo v období špatných hospodářských výsledků. Program 

musí jasně definovat cíle, kterých chce podnik v oblasti snížení nákladů dosáhnout, tak aby 

bylo možno měřit a vyhodnotit výsledky.  

 

3.6. Vliv úspor nákupních nákladů na zisk podniku 

 

Úspory v oblasti nákupu mají stejný pozitivní vliv na zisk podniku jako úspory 

logistických nákladů. Pokud vrcholový management požaduje dosažení jistého 
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celoplošného procenta snížení nákladů ve všech nákladových oblastech, potenciální vliv 

funkce nákupu je značný. Vzhledem k tomu, že oblast nákupu spotřebuje velký procentní 

podíl z dosažených tržeb podniku, pak např. 10 % snížení v nákladech na nákup bude mít 

na zisk podniku mnohem větší vliv než 10 % snížení nákladů na pracovní síly nebo na 

režii. [3] Tabulka 1 vyjadřuje náklady v procentech z celkových tržeb podniku. 

Náklady na zboží Procento Snížení nákladů o 10 % 

Práce 5% 0,50% 

Nakoupený 
materiál 55% 5,50% 

Režijní náklady 10% 1,00% 

Celkem 70% 7% 
 

Tab. 1: Náklady v procentech z celkových tržeb podniku. 

 

3.7.  ABC analýza 

 

Analýza ABC vychází z Paretova principu 80:20 (80 % důsledku generuje pouze 20 % 

příčin). Cílem Paretovy analýzy je proniknout k jádru problémů, diferencovat podstatné 

jevy od méně podstatných, určit hlavní indikátory problému a vymezit způsob správného 

vyřešení problému. Její hlavní výhodou je jednoduchost, srozumitelnost, snadná 

aplikovatelnost a jasná vizualizace. Metoda spočívá v klasifikaci položek do 3 nebo více 

skupin:  A – 80 %,  B – 15 %,  C – 5 %. Na rozdíl od analýzy XYZ, která zkoumá, jak jsou 

jednotlivé položky využívány v čase, zkoumá analýza ABC objemovou strukturu položek.  

A dodavatelé 

Položky ve skupině A označujeme jako klíčové, protože v nákupu tvoří velké finanční 

objemy. Jedná se o nejdůležitější suroviny a díly potřebné pro výrobu. S dodavateli těchto 

položek bychom měli udržovat nadstandardní vztahy. Přestože máme s A dodavateli 

obvykle víceletou spolupráci, měli bychom s nimi pravidelně přezkoumávat ceny, protože 

trh se u všech našich dodavatelů neustále mění. I když se může zdát, že změny trhu působí 

na všechny dodavatele stejně, nemusí to být pravda. Úspory vytvořené ve spolupráci 

s dodavatelem A bývají vzhledem k obchodovanému objemu daleko větší než u B a C 

dodavatelů.  
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B a C dodavatelé 

Ve skupině B se zpravidla nachází většina dodavatelů. Veškeré dodávky od B dodavatelů 

bývají většinou plynulé, mají nastavené procesy a jakékoli změny jsou vedené v rámci 

změnového řízení. Vzhledem k tomu, že je tato kategorie dodavatelů nejširší a 

nejpočetnější, bývají od nich realizovány zakázky velmi často. C dodavatelé většinou 

dodávají nepravidelně. Někteří z nich přímo konkurují dodavatelům A a B, a v případě 

potřeby je mohou nahradit. [1] 

 

3.8.  Hodnocení dodavatelů 

 

Účelem hodnocení dodavatelů je především zajištění okamžité zpětné vazby a přináší 

komplexní informace o našich dodavatelích. Je také přímo požadováno systémy řízení 

jakosti a při interních auditech. Například informace o zhoršení či zlepšení dodávek by 

měla být ihned předána dodavateli, který by měl neprodleně přijmout nápravná opatření. 

Pokud se problém opakovaně řeší nedostatečným způsobem, měli bychom najít jiného 

dodavatele.  

Cílem hodnocení z hlediska interního využití je, aby se naši dodavatelé ve své výkonnosti 

neustále zlepšovali, z hlediska externího využití by se výsledky hodnocení měly pokaždé 

dostat do rukou dodavatele, aby i on získal informaci o tom, jak nám vyhovuje a v čem 

nevyhovuje. Pokud takové hodnocení provádíme delší dobu, můžeme sledovat vývoj 

výkonnosti dodavatele v čase. [1] 

 

3.9.  Vyhledávání a předvýběr nových dodavatelů 

 

V současnosti je nejužívanější forma hledání potenciálních dodavatelů prostřednictvím 

internetu. Při práci s internetovými vyhledávači však nacházíme velké množství informací, 

které nás zahltí. Lepším způsobem vyhledávání nových dodavatelů na specializovaných 

serverech, případně využít placené služby oborových specializovaných firem, které sledují 

dění na trhu, a následně informují jednotlivé dodavatele a zákazníky o tom, jaká je aktuální 

poptávka či nabídka. 
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Další metodou pro zjištění informací o možných dodavatelích je využití obchodních 

komor, obchodních zastoupení, nebo zastoupení ve státě, na který se chceme zaměřit. Nové 

dodavatele můžeme přímo oslovit například na odborných veletrzích a výstavách. 

Zajímavou možností může být oslovení našich dodavatelů a zákazníku, kteří rovněž 

odebírají danou komoditu pro svůj výrobní proces. 

Před navázáním úzké spolupráce s dodavatelem musíme také prověřit reference. Měli 

bychom si ověřit, zda jsou informace poskytované v počáteční fázi pravdivé.  

 

3.10. Náplň práce pracovníků nákupu 

 

Nákupčí, zásobovači a zprostředkovatelé nakupují širokou škálu produktů a služeb pro 

firmy a instituce. Usilují o vyjednání co nejlepších podmínek pro svou společnost – 

nejvyšší možnou úroveň kvality a poskytovaných služeb za co nejnižší možnou cenu. Toho 

dosahují zkoumáním prodejních záznamů a aktuálního stavu zásob, hledáním domácích a 

zahraničních dodavatelů a držením kroku se změnami, které se dotýkají nabídky, poptávky 

a potřeby produktů a služeb. Profesionální nákupčí zvažují cenu, kvalitu, dostupnost, 

spolehlivost a technickou podporu při výběru budoucích dodavatelů. Pro vyšší efektivitu 

práce jsou pro nákupní specialisty nezbytné technické znalosti zboží a služeb, které jsou 

poptávány. [10] 

Výsledky práce nákupčího by měl vedoucí posuzovat především z pohledu dopadů na 

ekonomické výsledky v oblasti nákupu, potažmo i celé firmy. Jako forma hmotné odměny 

v oblasti nákupu se využívá především kombinovaná mzda, která obsahuje fixní a 

variabilní složku. 

Osobnost vedoucího nákupu, styl vedení nákupčích, který uplatňuje, jeho schopnost 

stanovovat cíle nákupu, patří k velmi silně působícím faktorům motivace. Zejména cíle 

jsou významnými motivačními prvky. 

Žádný pracovník nepracuje efektivně, je-li vystaven nejistotě. Obecně platí, že nedostatek 

informací působí na zaměstnance nemotivačně. Možnost spolurozhodovat, participovat, 

podílet se na řízení nákupu a rozhodování vychází z potřeby seberealizace, uznání a pocitu, 

že splnění cílů nákupu pomůže i ke splnění osobních cílů pracovníka. [2] 
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4. Logistické řízení nákupu 

Logistické řízení nákupu v průmyslových podnicích je proces plánování, realizace a 

kontroly efektivního a výkonného toku a skladování materiálu, zboží, služeb a 

souvisejících informací z místa vzniku do místa spotřeby, jehož cílem je uspokojit 

požadavky zákazníku. Netýká se nářadí, náhradních dílů a kancelářských potřeb. Logistika 

má dbát, na to, aby místo příjmu bylo zásobeno podle jeho požadavků z místa dodání 

správným výrobkem, ve správném množství a stavu, ve správném čase za minimálních 

nákladů. [2] 

Nákupní (zásobovací) logistika stanoví a kontroluje potřebný stupeň služeb a zaměřuje se 

na zabezpečení nejrůznějších potřeb (získání zboží a jeho zpřístupnění účelnému použití), 

přičemž její důležitou úlohou je uspořádání toku nakupovaného zboží a materiálu, dále i 

transfer informací mezi nákupním trhem a nositelem potřeb v podniku. [5] 

Známe tyto typy nákupních situací:  

• opakovaný nákup – rutinní činnost, podnik má uzavřeny dlouhodobé smlouvy s 

dodavateli 

• modifikovaný nákup – dochází ke změnám požadavků při dalších nákupech 

• nový nákup – podnik nakupuje výrobky, které dosud nenakupoval 

 

4.1. Fáze nákupního procesu: 

Vznik potřeby 

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

za následek požadavek koupě zboží nebo služby. Oddělení nákupu reaguje na 

požadavky ostatních oddělení (doplnění skladových zásob, přímý nákup materiálu 

pro výrobu, nalezení dodavatele komponent pro výrobu nových výrobků apod.). 

Tento problém vzniká na základě vnějších a vnitřních stimulů. 

Základní údaje o potřebě a určení potřebného množství   

Potřeba je základním způsobem specifikována především pomocí druhu a množství 

zboží. U složitějších a strategicky významných položek nákupu nákupčí 

spolupracuje při stanovování požadovaných vlastností také se zákazníky a 

pracovníky jiných podnikových útvarů. Velikost potřebného množství vzniká na 
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základě kusovníku (receptury). Pro plánování potřebného množství využíváme 

prognózy ze statistických údajů a počítačové programy MRP (Material Resources 

Planning). V této fázi může také významně napomoci dodavatel, který může 

zákazníka seznámit s vlastnostmi nabízeného zboží. 

Specifikace poptávaného materiálu nebo služeb 

V tomto kroku se jedná o stanovení technických parametrů zboží. V rámci 

hodnotové analýzy zpracovává technickohospodářský tým projekt, jehož smyslem 

je snižování nákladů, při němž jsou jednotlivé součásti pečlivě studovány. Při 

analyzování konstrukčně složitějších nakupovaných výrobků obvykle platí, že 20 % 

jejich části vyvolává 80 % nákladů – Paretovo pravidlo. Při specifikaci 

poptávaného výrobku musíme brát v úvahu tyto skutečnosti: 

• Technické parametry (katalogové označení, technické zadání, výkresová 

dokumentace, technické normy) 

• Technologické parametry (v závislosti na výrobních technologiích) 

• Jakostní požadavky (atesty, certifikace, normy, odvětvové standardy) 

• Logistické požadavky (způsob balení, přepravy, termíny dodání) 

Hledání potenciálních dodavatelů 

V této fázi dochází k vyhledání konkrétního dodavatel odběratelem, smyslem je 

v prvé řadě shromáždit informace o potenciálním dodavateli. V případě prvního 

nákupu je hledání informaci o novém dodavateli významnější a složitější. Rovněž i 

dodavatel by měl být aktivní a vyhledávat potenciální odběratele, s cílem dostat se 

na hlavní seznam dodavatelů. Hledaný dodavatel by měl splňovat předem 

stanovená kritéria (naplnění specifikace, ceny, dodací podmínky apod.) 

Oslovení potenciálních dodavatelů a stanovení kritérií pro výběr 

Dodavatele můžeme oslovit přímo nabídkou, můžeme je rovněž požádat o zaslání 

vzorku. V případě poptávání atypických výrobků zasíláme dodavateli výkres, 

model, případně technické zadání. Při pořádání internetové aukce dodavatele o této 

aukci informujeme zasláním pozvánky k účasti na e-aukci. 
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Vyhodnocení nabídek 

Vyhodnocení informací získaných na základě doručených nabídek a následný 

výběr nejlepšího dodavatele. U složitějších a finančně náročnějších druhů materiálů 

vyžadují odběratelé detailnější návrhy, které jsou jak technickými, tak 

marketingovými zprávami. Na základě posuzování nabídek jsou někteří dodavatelé 

ihned vyloučeni, jiní dále vyzvání k přímému jednání. Konkrétní nabídku lze také 

vyjednat na základě osobních jednání. 

Konečný výběr dodavatele 

V této fázi dochází ke konečnému výběru dodavatele. Nákupčí v podniku zpravidla 

hodnotí schopnosti dodavatele podle různých kritérií (hledisek) s ohledem na jejich 

důležitost (váhy). Kromě výběru nejvhodnějších dodavatele vybere podnikový 

nákup také sekundárního dodavatele a vedlejší dodavatele, aby příliš nevzrůstala 

síla vyjednávacího vlivu některého z nich. 

Vyjednání a uzavření kupní smlouvy, objednávka 

Obsahem konečné objednávky, kterou vystavuje odběratel vybranému dodavateli, 

je formální uvedení dohodnutých technických parametrů, množství, termínu 

dodávek, postupu při odmítnutí vadných dodávek, záruk apod.  

V rámci dlouhodobější spolupráce odběratelé spíše preferují realizaci souborných 

objednávek před periodickými. Důvodem je úspora administrativních nákladů 

spojených s podáním vždy nové objednávky. Zároveň je také v rámci 

dlouhodobých vztahů vhodné dohodnout menší a častější dodávky, což vede 

k žádanému snížení zásob a s nimi spojených nákladů na zásoby.  

Zhodnocení nákupu 

V této fázi hodnotí odběratel výkon určitého dodavatele. Může například přímo 

oslovit konečné uživatele výrobků, porovnat skutečné náklady na nákup 

s předpokládanými náklady, nebo hodnotit dodavatele podle stanovených kritérií. 

Účelem hodnocení dodavatelů je především zajištění okamžité zpětné vazby. 

Přináší komplexní informaci o našich dodavatelích. Informace o zhoršení či 

zlepšení dodávek by měla být ihned předána dodavateli, který by měl neprodleně 

přijmout nápravná opatření. [1] 
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5. Nové přístupy v oblasti nákupu 

5.1.  Možnosti nových přístupů ke způsobu řešení nákupu 

 

Pokud se podíváme na obchod a jeho finance zblízka, můžeme si myslet, že zaměstnanci, 

kteří utrácejí peníze společnosti, musejí být pro společnost přítěží. Přesto jsou právě 

odborníci na nákup ti, kdo zajišťují podniku produkty a služby, a mohou zefektivnit 

podnikání společnosti a pomoci ušetřit peníze. Snižování nákladů začíná lepším 

nakupováním za méně peněz.  

Řady let nákupčí jednoduše nakupovali to, co jim ostatní oddělení zadala. Používaly se 

nákupní seznamy pro různé produktové skupiny. Nákupci jednoduše zavolali prodejnímu 

oddělení svého dodavatele, a vyjednali kvalitu výrobků, dodací čas a to nejdůležitější – 

cenu.  

Navzdory současné recesi musí nákup vytvořit nové strategie k získání nejnižších možných 

cen. Po mnoha kolech vyjednávání s dodavateli stále existuje potřeba snížit cenu i jen o pár 

procentních bodů.  

5.2.  Centralizace nákupu a možnosti e-aukcí 

 

Nákupní oddělení se stala centralizovanými poradenskými společnostmi, které hledají pro 

jednotlivá oddělení společnosti nejlepší (a nejlevnější) řešení. Vnímají současné světové 

trendy a nejnovější vývoj trhu. Doporučují kdy, kde a co nakoupit. Jejich pověst závisí na 

tom, že jsou vnímány jako experti na nákup se znalostmi trhu s efektivními vnitřními 

procesy a efektivní strategií pro vyjednávání.  

Současné trendy zahrnují obrácené aukce, obvykle ve formě nabídkového procesu na 

internetu. Pro mnoho lidí jsou aukce již známou záležitostí, například v Sotheby´s. Ale 

místo pobízení obchodníků, aby soutěžili o dražený předmět, nákupci vytvářejí poptávky 

pro návrhy a umožňují dodavatelům soutěžit o zakázku. V klasické aukci sice vyhrává 

osoba, která nabídne nejvyšší nabídku, ale v obrácených aukcích dodavatelé soutěží o to, 

kdo nabídne nejnižší nabídku. 
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5.3. Využití necenových kritérií 

Pokud najednou přijde více nabídek od dodavatelů, jsou hodnoceny jejich silné a slabé 

stránky. Obvykle se používá systém vah a využívající necenová kritéria, jako jsou 

například zkušenosti s dodavatelem nebo jeho technické schopnosti. Takto mohou nákupci 

lépe srovnat nabídky. Následně mohou nákupci a dodavatelé začít s vyjednáváním o 

různých aspektech jednotlivých nabídek.  

Například jeden dodavatel může nabízet desetiletou záruku na výrobní zařízení, ale 

v lokalitě zákazníkovy společnosti nemá žádné opravárenské centrum. Další může 

nabídnout pětiletou záruku servisu zařízení a má opravárenské centrum v blízkosti 

zákazníka. Je však otázkou, která z těchto dvou nabídek je „lepší“? 

Zde se musí nákupci rozhodnout, co je nejdůležitější pro konkrétní oddělení. Je to otázka 

pro vzájemnou diskusi mezi nejlepšími nákupčími a zaměstnanci dotčeného oddělení. 

V kombinaci s vnitropodnikovým poradenstvím a lepší vyjednávací strategií lze dosáhnout 

snížení konečné ceny. [8] 

5.4.  Nákup prostřednictvím e-aukce 

 

E-aukcí rozumíme on-line výběr dodavatele ve sdíleném webovém prostředí, kde na 

zveřejňovanou nejlepší nabídku některého z dodavatelů mohou ostatní zúčastnění 

dodavatelé výběru reagovat zlepšováním svých nabídek. Aukce nám mohou výrazně snížit 

cenu poptávaného výrobku, protože je na zúčastněné dodavatele vyvíjen silný tlak na cenu, 

která je v tomto případě jediným kritériem.  

Na začátku společnost formuluje své zadání, specifikuje poptávaný druh výrobku, 

množství, dodací podmínky, kvalitu apod. Součástí je i výběr dodavatelů, k oslovení a 

určení časového plánu e-aukce a způsobu hodnocení. Dodavatelům jsou zaslány „výzvy 

k účasti ve výběrovém řízení“. Pokud dodavatelé podmínky e-aukce akceptují, jsou jim 

zaslána přístupová hesla.  

Před samotným započetím samotné e-aukce se koná „mezikolo“, ve kterém se zkoumá 

shoda jednotlivých nabídek se zadanou poptávkou. Po vyhodnocení nabídek je 

odstartováno „ostré“ kolo e-aukce, ve které dodavatelé soutěží mezi sebou. Po skončení 

aukce vyhlašovatel poděkuje dodavatelům za účast a ohlásí, za jak dlouho posoudí 

jednotlivé výsledky a rozhodne o dodavateli. [6] 
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6. Proces nákupu ve společnosti Pars Komponenty 

6.1.  Organizační směrnice 

 

Ve společnosti Pars Komponenty je proces nakupování upraven příslušnou směrnicí. Ta 

obsahuje vývojový diagram postupu procesu nakupování, podle kterého se při nakupování 

řídí všichni dotčení zaměstnanci.  

Účelem této organizační směrnice je stanovení závazných postupů pro proces nakupování 

materiálu a služeb, stanovení postupů pro výběr a hodnocení dodavatelů a způsob řízení 

externích procesů. Směrnice platí pro pracovníky oddělení zabezpečující nakupování 

výrobků a služeb a ostatní pracovníky společnosti podílející se na činnostech uvedených ve 

směrnici. Zcela jednoznačně vymezuje jejich povinnosti a pravomoci v rámci procesu 

nakupu.  

6.2.  Vznik požadavku a jeho přezkoumání 

 

Samotný proces nakupování je upraven vývojovým diagramem. Proces začíná požadavkem 

na nákup, který je dále přezkoumán pracovníkem oddělení nákupu. Poptávka se provede, 

pokud se jedná o první nákup materiálu, který dle metody ABC spadá do kategorie A, 

případně došlo-li u daného materiálu k cenovým výkyvům na trhu. V případě, že je 

prodávající stanoven zákazníkem nebo technickou dokumentací, se poptávka neprovádí. 

6.3.  Poptávka a výběr dodavatele 

 

Odpovědný nákupčí zašle poptávku alespoň třem potencionálním dodavatelům buď 

telefonicky, písemně, elektronicky, faxem nebo osobním jednáním. Výsledkem 

poptávkového řízení jsou nabídky jednotlivých prodávajících, které jsou založeny u 

průvodního listu objednávky nebo poptávky. Na základě vyhodnocení nabídek z hlediska 

splnění požadavků na produkt, ceny, termíny dodávek a platební podmínky vybere 

odpovědný pracovník nejvhodnějšího dodavatele. Pokud žádný z potenciálních dodavatelů 

nesplňuje požadavky, zašle odpovědný pracovník nové poptávky. Informace o dodavateli 

jsou uloženy v informačním systému. 
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6.4.  Vystavení objednávky, kupní smlouvy 

 

Odpovědný pracovník zašle dodavateli návrh kupní smlouvy – objednávku (dále jen NKS), 

vystavený v informačním systému. S prvním NKS jsou prodávajícímu zaslány Všeobecné 

nákupní podmínky, které obsahují veškeré požadavky na produkt, platební podmínky, 

požadavky na dodání dokumentů kontroly, záruky, reklamační řízení, apod.  Podmínky 

uvedené přímo v NKS jsou nadřazeny Všeobecným nákupním podmínkám. Pokud hodnota 

kupní smlouvy překročí limit 100 000 Kč, je předána k podpisu jednateli nebo řediteli 

společnosti. NKS je zaslán faxem nebo elektronicky prodávajícímu a je založen jako nový 

obchodní případ v informačním systému. Dodavatelem potvrzený NKS je opět 

přezkoumán. NKS přechází potvrzením dodavatele v platnou kupní smlouvu. Současně 

musí být prodávajícím písemně potvrzeny Všeobecné nákupní podmínky kupujícího.  

6.5.  Převzetí dodávky 

 

Odpovědný pracovník skladového hospodářství převezme materiál od dodavatele včetně 

dodacího listu a ostatní průvodní dokumentace. Obsahem tohoto ověření je porovnání 

objednávky s dodacím listem a následně početní a vizuální kontrola, o níž je proveden 

záznam v PC a na dodacím listu. Při zásadních nesrovnalostech vedoucích k odmítnutí 

zásilky informuje nákupčí dodavatele o nepřevzetí zásilky. Pokud je potvrzena 

kvantitativní i kvalitativní shoda pracovníkem zodpovídajícím za jakost dodávek, je předán 

originál dodacího listu pracovníkovi skladového hospodářství. Identifikační štítky a dodací 

list označí kontrolor zelenou nálepkou, v případě neshody žlutou nálepkou.  

6.6.  Uzavření obchodního případu 

 

Odpovědný pracovník překontroluje dodávku co do věcné i formální správnosti. Dodávka 

je uskutečněna, je-li dodána do společnosti dle sjednané kupní smlouvy, včetně 

požadované průvodní dokumentace (Prohlášení o shodě, Bezpečnostní listy atd.). 

Uzavřením obchodního případu se rozumí: 

• splnění sjednaných dodávek dle kupní smlouvy, 

• ukončení sjednaných garančních lhůt, 

• dořešení veškerých neshod. 
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Po uzavření obchodního případu jsou dokumenty uloženy a archivovány.  

6.7.  Hodnocení dodavatelů 

 

Cílem hodnocení a výběru dodavatelů je vytipování konkrétních nejvýhodnějších 

dodavatelů požadovaných materiálů, výrobků a služeb, jako záruky nejefektivnějšího 

nákupu. Pro hodnocení jsou vstupy členěny do tří kategorií: 

• A – vstupy, jejichž pořizovací cena je vyšší než 50 000,- Kč v rámci předmětné 

kupní smlouvy, nebo jehož hodnota je vyšší než 300 000,- Kč v rámci dodávek 

za 1 rok. 

• B – chemické látky a plyny. 

• C – vstupy, jejichž pořizovací cena je nižší než 50 000,- Kč v rámci předmětné 

kupní smlouvy nebo materiál, jehož pořizovací cena může být vyšší než 

50 000,- Kč, ale z pohledu užití nevstupuje do finálního výrobku.  

Pro vstupy skupiny A a B platí postupy pro hodnocení a výběr dodavatelů. Výjimku tvoří 

vstupy, pro které je dodavatel určen zákazníkem nebo uveden v písemných požadavcích 

jednotlivých úseků společnosti a pro tyto vstupy se hodnocení a výběr dodavatelů 

neprovádí. Pro vstupy skupiny C se periodické hodnocení a výběr dodavatelů neprovádí. 

Informace o dodavatelích se nejčastěji získávají z: poptávkového řízení, realizovaných 

dodávek, osobního kontaktu, osobního kontaktu, inzerce, telefonického kontaktu, veletrhů 

a internetu. Environmentální systém se hodnotí z hlediska, zda je či není u prodávajícího 

EMS zaveden nebo se právě zavádí.  

Hodnocení dodavatelů se automaticky generuje z dat dostupných v systému a provádí se 

čtvrtletně. Výsledkem je zařazení dodavatele do příslušné kategorie (A – způsobilý, B – 

způsobilý s výhradami, C – nezpůsobilý). 
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7. Průběh průzkumu nákupního trhu 

7.1. Sestava plánu průzkumu nákupního trhu 

Před samotným započetím práce byl vytvořen časový harmonogram průzkumu, který 

určoval průběh realizace průzkumu nákupního trhu (viz ganttův diagram v příloze 1 a 

harmonogram průběhu průzkumu nákupního trhu v příloze 2). V průběhu řešení jsem se 

sice dostal v některých bodech do časového skluzu (identifikace položek, vyhledávání 

dodavatelů, oslovení dodavatelů poptávkami), díky dostatečné časové rezervě se mi přesto 

podařilo průzkum včas dokončit. Výjimkou je vytvoření karet dodavatelů v podnikovém 

informačním systému, které bude realizováno oddělením IT po předložení výsledků 

průzkumu vedení společnosti. 

 

7.2.  Identifikace strategických materiálových položek 

Prvním krokem průzkumu bylo nalezení materiálových položek, které celkově tvoří 80% 

hodnoty ze všech položek pomocí ABC analýzy podle Paretova pravidla. Data jsem získal 

z podnikového ERP systému K2 a následně upravil v tabulkovém editoru. Zde byly 

jednotlivé položky sestupně uspořádány dle ročního objemu nákupu v období 1. 11. 2008 

až 1. 11. 2009.   

Pomocí kumulativních součtů jsem vybral 169 z 2139 nakupovaných položek tvořících 

80% hodnoty ročního nákupu, které jsem následně přiřadil k jednotlivým dodavatelům (viz 

příloha 3). Tím jsem zjistil, které nakupované položky jsou pro podnik nejdůležitější a u 

kterých dodavatelů je nakupuje.  

 

7.3.  Výběr poptávaných výrobků 

Získaná data byla prezentovaná na schůzce s vedením společnosti (majitel, generální 

ředitel a ekonomická ředitelka). Na začátku schůzky byly členům vedení prezentovány 

informace o nejvýznamnějších nakupovaných položkách a společnostech, které je 

dodávají. Jednotlivé položky byly dány vedení k posouzení, zda u nich realizovat průzkum 

nákupního trhu. 

Ze 169 výrobků, které tvořily 80% hodnoty celého ročního nákupu, byly vybrány výrobky 

s hodnotou přesahující 500 000 Kč, tj. 44 výrobků od 21 dodavatelů. Jednotliví dodavatelé 
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byli následně individuálně posouzeni. Ze seznamu bylo vedením vyřazeno dalších osm 

dodavatelů.  

Jedním z hlavních důvodů, proč tito dodavatelé nebyli zařazeni do výběru, bylo, že změna 

těchto dodavatelů by byla pro společnost velmi náročná vzhledem k nutnosti získání 

potřebných povolení od odběratelů, zejména Českých drah, a.s., a provedení zátěžových 

zkoušek a testů. Byli také vyřazeni ti dodavatelé, kteří byli přímo vybráni zákazníkem.  

Výsledkem jednání byl výběr 18 položek, u kterých bude společnost provádět průzkum 

nákupního trhu (viz příloha 4). Vzhledem k jejich poměrně vysokému počtu byly pro 

potřeby zpracování bakalářské práce vypracovány tři položky:  

• tlačítko CHT5-165-H,  

• světelná závora BOS65K-5-M110T-1, 

• ložisko KH-4060-PP). 

 

7.4.  Specifikace poptávaných výrobků: 

 

Jednotlivé specifikace byly vytvořeny technickým oddělením: 

Specifikace tlačítka CHT5-165-H – oboustranné je následující: 

• Provozní určení – otevírání dveří autobusu (dveře dovnitř kyvné s celoskleněnou 

výplní) 

• Ovládání dotykem (kapacitní senzor) 

• Uchycení na sklo T5mm (max. 8mm), lepené 

• Vývod kabelů na bok do profilu dveří, délka kabelů cca 1,5m 

• Napájení 24V DC 

• Teplota okolí -30 až + 80°C 

• Provozní prostředí středoevropské 

• Krytí zvenku IP67 

• Signalizace provozní připravenosti – poosvětlení světelnými diodami 

• Signalizace sepnutí – červenými diodami 

• Další světelná signalizace dle nabídky 
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• Na obou čelech (zvenčí i zevnitř) piktogram pro otevření dveří – pro postižené 

piktogram vyvýšený nad okolní plochu 

• Atesty 3.1 dle EN 10204. 

Specifikace světelné závory BOS65K-5-M110T-1 

• Provozní určení – nezávislá ochrana proti přivření u nástupních dveří kolejových 

vozidel. Při zjištění překážky zabraňuje elektronickému systému zavření dveří. 

• Umístění – na boční stěně v prostoru schodů ve spodní části dveří.  

• Dosah do 2m, s nastavitelnou vzdáleností podle šířky vstupu, nastavení musí být 

stabilní za všech provozních podmínek vozidla. 

• Činnost závory nesmí být ovlivněna změnou světelných podmínek během 

celoročního provozu vozidla ve dne i v noci, ani odrazem světelných paprsků od 

ostatních stěn. 

• Napájení 24V DC +/-30% 

• Rozsah okolních teplot -40°C až +80°C 

• Provozní prostředí středoevropské a severoevropské. 

• Krytí IP67 

• Použití na kolejových vozidlech – odolnost vůči otřesům (max. 5g), splnění 

požadavků el. norem pro KV. 

• Splnění požadavků protipožární bezpečnosti na KV. 

• Vnější rozměry cca 35x75x85mm + konektor. 

• Atesty 3.1 dle EN 10204. 

 

 Specifikace Ložiska KH-4060-PP výrobce INA (nové označení KH40-PP) 

Toto ložisko vyrábí německá společnost INA, člen Schaeffler Group. U ložiska bylo 

uvedeno jen katalogové číslo a název výrobce. V minulosti došlo k přečíslování 

jednotlivých typů ložisek, proto jsou uvedena obě označení. 

 

7.5.  Vyhledání nových dodavatelů 

Před začátkem vlastního vyhledávání jsem si nejprve vyhledal uvedené výrobky na 

stránkách výrobců (distributorů). Pro vlastní vyhledávání jsem využil jak internetové 
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vyhledávače (Google a Seznam), tak i specializované servery (např. Axis4), na kterých lze 

najít kontakty nových dodavatelů podle oboru činnosti a produkovaných výrobků. Při 

nalezení potenciálního dodavatele jsem nejdříve ověřoval shodnost výrobků. Poptávané 

výrobky se vyráběly v zahraničí (hlavně v Německu, Švýcarsku, Dánsku a Velké Británii). 

K ověření shody se zadanými specifikacemi jsem proto vycházel především z katalogů 

výrobců, které byly k dispozici v jazyce výrobce.  

Například výrobců a distributorů tlačítek lze v zahraničí vyhledat tisíce, mnohem složitější 

je však nalézt dodavatele, který by vyráběl tlačítka přímo pro otevírání dveří prostředků 

veřejné hromadné dopravy. A i u těchto výrobků nakonec nesouhlasily technické 

specifikace požadované zákazníkem (viz níže). 

Při hledání distributorů ložisek byl postup jednodušší, protože jednotlivá ložiska mají 

předem daná katalogová označení. Německý výrobce poptávaných ložisek INA na svých 

stránkách navíc uvádí i seznam českých distributorů.  

Z dostupných kontaktních informací o třech poptávaných výrobcích jsem sestavil tabulku 

nových dodavatelů a distributorů poptávaných položek, ve které jsou uvedeny názvy a 

adresy potenciálních dodavatelů, kontakty a kontaktní osoby (viz příloha 5). 

 

7.6.  Vytváření poptávek 

Pro oslovení jednotlivých dodavatelů jsem využil předem připravené oficiálních šablony 

dopisu společnosti Pars Komponenty s.r.o., které byly připraveny v rámci certifikace ISO. 

Vytvořil jsem tři verze poptávek, které se mezi sebou lišily specifikacemi (tlačítko, 

světelná závora, ložisko). V jednotlivých poptávkách jsem dodavatele vyzval, aby nám 

odeslali nabídku, která bude obsahovat: 

• cenu v Kč, příp. EUR 

• dodací termín od data naší objednávky 

• dodací podmínky 

• minimální objednací množství v jedné objednávce 

• množstevní slevy 

• kapacitní možnosti 
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V poptávce jsem rovněž uvedl předpokládaný roční odběr (tlačítko 800 ks, světelná závora 

400 ks, ložiska 1200 ks) a požádal dodavatele o 60 denní splatnost. Termín zaslání nabídek 

byl stanoven na 24. 3. 2010. Vzorové poptávky jsou uvedeny v příloze 6. 

 

7.7.  Odeslání objednávek a příjem nabídek 

 

Po vzájemné dohodě s ředitelkou nákupu bylo rozhodnuto, že jednotlivé poptávky budou 

předány specializovaným nákupčím, kteří je přeposlali všem vybraným dodavatelům. Po 

odeslání poptávek začaly přicházet nabídky od dodavatelů.  

 

7.8. Vyhodnocení jednotlivých nabídek 

 

 Tlačítka 

Byli osloveni tito dodavatelé: Avnet, s.r.o., Schurter, s.r.o., Mechatronic spol. s r.o., a 

Dewhurst, plc. Oslovení dodavatelé tlačítek nabízejí sice ve svých katalozích tlačítka 

určená k otevírání dveří ve veřejné hromadné přepravě, bohužel však nenaplnili 

požadovanou specifikaci. Hlavním problémem pro nově oslovené dodavatele byla 

oboustrannost tlačítka – výrobci nabízeli jen jednostranná tlačítka. Specifikaci bohužel 

nesplnila ani britská společnost Dewhurst, která vyrábí tlačítka pro kolejová vozidla. 

 

 Světelná závora 

Byli osloveni tito dodavatelé: Na poptávku odpověděla nabídkou jen společnost 

Infrasensor. Ta sice nabídla jiný typ výrobku, který však funkci současného snímače 

dokáže nahradit. Nabízený výrobek se od současného odlišuje způsobem identifikace 

cestujícího v prostoru dveří.  

Současný výrobek – BOS 65K-5-M110T-1 používá difúzní optický snímač s potlačeným 

pozadím. Výrobcem je společnost Baluff CZ, s.r.o. Při zavírání dveří vyzařuje z vysílače 

neviditelný infračervený paprsek, ten se odráží od cestujícího, který se snaží na poslední 

chvíli nastoupit do vlaku. Odražený paprsek se vrátí zpět do přijímače (vysílač a přijímač 
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jsou ve společném pouzdře). Dojde k zastavení zavírání dveří, a následně k opětovnému 

otevření. Tento snímač lze najít například v rámu vstupních dveří osobního vlaku City 

Elefant.  

Nabízený výrobek – infračervený snímač s vysílačem SMT 6000 SG T3 a přijímačem 

SMR 6204/R. Výrobcem je společnost Telco Sensors. Vysílač a přijímač nejsou ve 

společném pouzdře jako u současného snímače, ale proti sobě. Z vysílače vyzařuje do 

přijímače neviditelný infračervený paprsek. Při jeho přerušení dojde k zastavení zavírání 

dveří a dveře se opět otevřou. Nabízený výrobek je určen pro kolejová vozidla. 

Výhody nabízeného nového výrobku oproti současnému: 

• Nižší pořizovací cena (1 770,- Kč  x  2 267,- Kč) 

• Lepší odolnost vůči otřesům (30g x 5g) 

• Menší rozměry (9,5x11x69   x     72,5x85x32) 

• Vyšší rozmezí provozní teploty (od - 25 do + 60°C   x   od -20 do +55°C) 

• Vysoká odolnost vůči vibracím: 10 – 55 Hz 

• Vyšší přípustné okolní světlo:  20 kLux  x   3 kLux 

• Nižší výstupní proud (10-20 mA x 200 mA) 

Možné nevýhody nového výrobku oproti současnému: 

• Složitější montáž 

• Snímače je nutné připojit přes konektor M8, 3 pin (oproti přímému připojení ke 

svorkovnici současného výrobku), který se musí poptat zvlášť k vysílači a přijímači 

(cca 2 x 150,- Kč) . 

• Materiál pouzdra je vyroben z polyesteru (oproti polykarbonátu) 

• Vyšší proud naprázdno (I0 max)  100mA  oproti 40 mA 

• Bez výstupu alarm 

 

Při srovnání světelné závory používané v současnosti a poptávané světelné závory, byla 

poptávaná závora v několika ohledech lepší než ta současná (např. větší dosah, větší 

odolnost vůči otřesům, nižší spotřeba energie apod.).  

Poptávaný výrobek je však složitější pro montáž. Současný má vysílač i přijímač umístěný 

v jednom zařízení, ve kterém je přímo svorkovnice pro připojení k síti. Poptávaný výrobek 

má vysílač a přijímač rozdělený. Pro připojení k elektrickému obvodu by bylo ještě nutné 
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dokoupit kabely s konektorem M8 3 pin. Instalace zařízení k rámu dveří by byla složitější 

oproti současnému zařízení. Společnosti Turck, s.r.o. a Axima spol. s r.o. nepodaly 

konkrétní nabídku. 

 

Při srovnání ceny osloveného dodavatele se současným sice získáme úsporu 497,- Kč na 

jeden výrobek, ale s připočtením pořizovací ceny kabelů s konektorem M8 3 pin (dva kusy 

cca 300,- Kč) a dalších nákladů na montáž zařízení nemusí být v konečném důsledku tato 

nabídka výhodnější. 

  

Ložisko KH-4060-PP 

Bylo osloveno 13 dodavatelů ložisek, konkrétní nabídky byly zaslány pouze od šesti z 

nich. Uvedení dodavatelé ve svých nabídkách uvedli konkrétní cenu. Podmínky dodání, 

platební podmínky a dodací termíny předložili jen někteří z nich. Jednotlivé nabídky jsou 

uvedeny v tabulce 2. Distributoři ložisek většinou své nabídky vyjádřili v Eurech, protože 

výrobcem ložisek je německá společnost INA.  

Dodavatel 
Cena/ks      
v EUR 

Cena/ks      
v Kč 

Dodací 
pod. Splatnost 

Dodací 
termín  

VK Ložiska 12,29 320 DDU 14 31 
ZPV-Brno 17,19 447     14 
Arkov 14,68 382 EXW     
Exvalos 17,27 449   60   
Industrial 
Ložiska 14,98 390       
Mateza 18 468       
Současný 
dodavatel 15,19 395 

 

Tab. 2: Nabídky jednotlivých dodavatelů ložiska KH-4060-PP (1 Euro = 26 Kč). 

Porovnáním nabídky společnosti VK Ložiska se současným dodavatelem můžeme 

dosáhnout úspory 90 000,- Kč ((395 - 320) x 1200). Dodavatel hradí i náklady na přepravu 

(dodací podmínka DDU), nezmiňuje se však o minimálním objednacím množství. 
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8. Závěr 

Hlavním cílem práce bylo nalezení nových dodavatelů, kteří by mohli nahradit současné 

dodavatele třech vybraných výrobků (ložisko KH-4060-PP světelná závora BOS65K-5-

M110T-1 a oboustranné tlačítka CHT5-165-H), případně zvýšit vlastní vyjednávací pozici 

společnosti při jednání se stávajícími dodavateli. 

Tyto cíle se podařilo naplnit s úspěchem jen u ložisek, kde někteří dodavatelé předložili 

cenově výhodnější nabídky, než současný dodavatel. Předložená nabídka dodavatele 

světelné závory byla sice cenově nižší, její montáž je však složitější a je nutné odděleně 

dokoupit konektory pro připojení k elektrickému obvodu. Z oslovených dodavatelů tlačítek 

sice odpověděli všichni dodavatelé, žádný z nich však nesplňoval požadovanou specifikaci. 

Pokud by podnik chtěl navázat spolupráci s nově oslovenými dodavateli, měl by si ověřit 

jejich finanční zdraví. K tomuto účelu lze využít některou z dostupných databází firem 

specializujících se na sběr a vyhodnocení platebních informací společností, např. databáze 

CreditInfo – Firemní Lustrátor společnosti CreditInfo Czech Republic, s.r.o.  

Tato práce mi výrazně pomohla pochopit jednotlivé činnosti v procesu nákupu od 

vyhledávání jednotlivých potenciálních dodavatelů po srovnávání jednotlivých nabídek 

s požadovanými specifikacemi. Nákupce musí mít široké spektrum znalostí (technické, 

ekonomické, obchodní, informační, administrativní, jazykové atd.). Musí rovněž umět 

komunikovat jak s dodavateli, tak i s ostatními odděleními uvnitř firmy.  
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Příloha 2 

ETAPY REALIZACE A ČASOVÝ HARMONOGRAM PR ŮZKUMU NÁKUPNÍHO 
TRHU U STRATEGICKÝCH MATERIÁLOVÝCH POLOŽEK 

 
V rámci průzkumu budou realizovány následující činnost: 
 
1. Identifikace strategických materiálových položek 
 
Strategické položky (předpokládaný počet cca 5) se vymezí ve dvou krocích: 
 

a) významný podíl na celkových nákupech materiálu v hodnotovém vyjádření 
(zpravidla jde o 20 % položek tvořících 80 % hodnoty celkových nákupů) 

b) z vybraných materiálových položek se zvolí pouze ty, které se vyznačují: 
o malým počtem dodavatelů v databázi 
o s větším počtem dodavatelů, kteří jsou však zařazeni z hlediska jejich 

hodnocení do kategorie B (způsobilý s výhradami) a C (nezpůsobilý) 
o s větším počtem dodavatelů zařazených do kategorie A (způsobilý), ale se 

silnou vyjednávací schopností (nechtějí přistoupit na nákupní podmínky, 
nabízejí vysoké ceny apod.) 

 
Nutnost spolupráce: 
 

– ekonomické oddělení 
– oddělení MTZ (oddělení materiálně technického zabezpečení) 

 
Termín: 9. 11. 2009 – 30. 11. 2009 
 
2. Stanovení souboru informací o dodavatelích 
 
Zahrnuje: 
 

– návrh obecného formuláře poptávky (nutné rozhodnout pod jakou hlavičkou bude 
jednání s dodavateli probíhat) 

– návrh „Karty dodavatele“ (informací o dodavatelích, které budou vedeny v knize 
dodavatelů) 

– posouzení návrhů zainteresovanými pracovníky společnosti a vytvoření jejich 
finálních verzí 

 
Nutnost spolupráce: 
 

– oddělení MTZ 
– ekonomické oddělení 

 
Termín: 9. 11. 2009 – 30. 11. 2009 
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3. Stanovení specifikace materiálu (vyžadovaných parametrů) 
 
Specifikace v následujících oblastech: 
 

– technické parametry (katalogové označení, výkresová dokumentace, technické 
normy) 

– technologické parametry (výrobní technologie dodavatele) 
– jakostní požadavky (atesty, certifikace) 
– logistické požadavky (způsob balení, přepravy) 

 
Nutnost spolupráce: 
 

– technické oddělení 
– oddělení MTZ 

 
Termín: 1.12. 2009 – 20. 12. 2009 
 
4. Určení informačních zdrojů pro vyhledávání 
 
Základní informační zdroje: 
 

– databáze společností Albertina data s.r.o. a Creditinfo Czech Republic s.r.o. 
(placená licence zakoupená VŠB – TU Ostrava) pro české a zahraniční dodavatele 
působící na českém trhu 

– volně dostupné internetové databáze pro zahraniční dodavatele nepůsobící na 
českém trhu (případně zaplacení přístupu některé z placených databází) 

 
Termín: 20. 12. 2009 (vyhledání vhodných zahraničních databází) 
 
5. Vytvoření knihy dodavatelů  
 
Schválená karta dodavatele se převede do informačního systému společnosti (testovací 
režim). 
 
Nutnost spolupráce: 
 

– oddělení IT 
 
Termín: 1. 12. 2009 – 31. 1. 2010 
 
6. Vyhledávání a předběžný výběr potenciálních dodavatelů 
 
Zahrnuje: 
 

– výběr potenciálních dodavatelů z databází, kteří: 
o z dostupných informací mohou splňovat danou specifikaci materiálu 
o jsou ekonomicky zdravou firmou 

– konečný výběr potenciálních dodavatelů ve spolupráci se zainteresovanými 
pracovníky společnosti 
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Nutnost spolupráce: 
 

– ekonomické oddělení 
– technické oddělení 
– oddělení MTZ 

 
Termín: 21. 12. – 31. 1. 2010 
 
7. Oslovení vybraných dodavatelů poptávkami 
 
Zahrnuje: 
 

– přípravu a odeslání poptávek 
– příjem a zpracování nabídek 

 
Termín: 1. 2. 2010 – 28. 2. 2010  
 
8. Vyhodnocení nabídek a výběr vhodných dodavatelů 
 
Konečný výběr  vhodných dodavatelů ve spolupráci se zainteresovanými pracovníky 
společnosti 
 
Nutnost spolupráce: 
 

– ekonomické oddělení 
– technické oddělení 
– oddělení MTZ 

 
Termín: 1. 3. 2010 – 31. 3. 2010 
 
9. Vytvoření databáze dodavatelů 
 
Naplnění knihy dodavatelů v informačním systému 
 
Nutnost spolupráce: 
 

– oddělení IT 
 
Termín: 1. 4. 2010 – 30. 4. 2010 
 
 
V Ostravě dne 6. 11. 2009 
 
 
 
Zpracovali: 
 
doc. Ing. Radim Lenort, Ph.D. 
Kryštof Walica 
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Dodavatel  Název zboží 

 SMC deska EVV307(A003)   SMC 
Rotomax vedení lineární 2HR1530UU+525L 
MSV elektronika Systém ovládání dveří 
MSV elektronika SOD 97-DVx71V9 ozn. 200 1997.1.SOD.0.00 
Bibus Oboustranné tlačítko CHT5-165-H, na sklo 
Egas stupačka sklopná P 
Egas stupačka sklopná L 
Hennlich lineární vedení VB3-300Hx22 Z 
Kukleny převodovka 
SMC válec CDG50-375L(A002)   SMC 
SMC válec CDG50-375R(A002)   SMC 
Břetislav Kotas Ložisko 
Balluff závora světel. BOS65K-5-M110T-1 
Rotomax tyč W40H6*867 
SMC válec CDG50-375L(A001) 
MSV elektronika SPD 10K ozn. 2001995.1.SPD.1.00 
SMC válec CDG50-375R(A001) 
SMC deska přístroj. EVV307(A004)   SMC 
SMC válec pneu. MY1B25G-660   SMC 
Contra páska kontaktní SKS 18-1   l-1800 ( s odporem ) 
Petr Pludra zámek L 
ERASO zámek P 
SMC tlačítko hříbkové VM32R-OBK00004   SMC 
Rotomax Ložisko 
SMC kohout uzavír.s ocel. kladkou EVM430-F01-01S 
MSV elektronika F-Blok kontroly profilu 
Happich zámek 
Fimes rohovník  EN AC-42 100.T6 
Aluminium M P výplň police 458.0.114.53.019 modrá - RAL 5013 
Balluff snímač indukč. 
AMTEK tlačítko STŘÍBRNÉ EAO 56-TYP 006 PARSK 
PSP Pohony elektromotor s brzdou IMB5 
Rotomax Ložisko 
SMC snímač polohy D-F59L  SMC 
Contra páska kontaktní 
EM BRNO elektromotor 3MB 80J 1,5kW 24V  2000 ot/min 
MSV elektronika Blok ovládání dveří SOD 97_SW00113/P 
MSV elektronika SPD 10K_PRECH 
Kdynium segment přítlačný 910-001-01 
Sapa Profil Al 
SMC pneumatický válec L 
SMC pneumatický válec P 
MSV elektronika F-blok plošiny SOP 02/R-blok řídící elektroniky 
Hriadel dvojsklo horní 
ASSA ABLOY zámek ABLOY EL560/55/24.12V 
Profily profil pryžový 
MSV elektronika Blok výkonové elektroniky 
SMC válec pneum. MY1B25G-860   SMC 
Hriadel sklo  ohnuté 
Hriadel sklo  ohnuté 
Pepperl+Fuchs snímač PIR 20/31 sw, 24V DC 
Hriadel dvojsklo spodní 
Bosch Rexroth vedení lineární 1081-650-40 , Rexroth 
KOT STEEL Ložisko 
SKF Ložiska Ložisko 
Sapa Profil Al 

 Příloha 3:   169 nakupovaných položek tvořících 80% hodnoty nákupu 



39 

 

Dodavatel Název zboží 

 Profily profil pryžový 
SMC deska přístrojová EVV5Z5(A012) 
Profily profil pryžový 
Hennlich vedení lineární 2HR1530UU+645L 
Rollon lineární technika Jezdec NTE 28 
Sapa Profil Al 
Sapa Profil Al 
URRO service WAGO sestava S33 
Aluminium M P výplň polic rohová 458.0.114.53.020 modrá 
ALLTEC dvojsklo horní 
ALLTEC dvojsklo spod. 
Hriadel dvojsklo 
Rollon lineární technika vedení lineární TLV 28  L=1360 mm 
SMC válec krátkozdvižný CQ2B20-10S   SMC 
SMC ventil škrtící 
Sapa Profil Al 
MSV Metal Studénka F-blok tlačítka 
ROKO TREIN Roleta 
PSP Pohony brzda elektromag. d=18H7( kabel 1800 mm ) 
Sapa Profil Al 
Sapa Profil Al 
Rotomax Ložisko 
AGC Processing dvojsklo 
Hriadel dvojsklo 
Profily profil pryžový 
ALOR trade Trubka KR 
AMTEK tlačítko EAO zelené, obj.č. 56-TYP 048 PARSK 
BGI DH Ložiska Ostrava Ložisko 
Hriadel dvojsklo 
MSV Metal Studénka rameno 
Sapa Profil Al 
Rollon lineární technika teleskopické vodítko  DEF 35-770/01  ROLLON 
Profily profil pryžový 
Alu Konig Trubka KR 
Fimes pouzdro zámku levé EN AC-43000 
AMTEK tlačítko EAO  (56-TYP 083 13T-BRNO) 
Balluff koncovka sním. 
ROKO TREIN Roleta 
MSV Metal Studénka F- blok tlačítka 
Bosch Rexroth vodící tyč Ds 50 h7 - 1552  Rexroth 
Profily profil pryžový 
Rotomax Ložisko 
AMTEK tlačítko EAO ZELENÉ, obj.č. 56-TYP 028 PARSK 
Sapa Profil Al 
Profily profil pryžový 
Fimes pouzdro zámku pravé EN AC-43000 
Hriadel sklo ohnuté s vyhříváním 
Rotomax Ložisko 
PSP Pohony brzda elektromag. EBA 4, 18 V, 2.4A 
Bosch Rexroth matice kuličková FEM-E-S 25*10  Rexroth 
Pružinárna SUHA pružina 
Sapa Profil Al 
SMC snímač polohy D-Y59AL  SMC 
Sapa Profil Al 
Rollon lineární technika vedení lineární TLV 28  L=1840 mm 
Hriadel dvojsklo 

Příloha 3:   169 nakupovaných položek tvořících 80% hodnoty nákupu 
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Dodavatel Název zboží 

Aluminium M P výplň polic fialová 
Profily profil pryžový 
DH GROUP Ložiska Ložisko 
Sapa Profil Al 
Bosch Rexroth kuličková matice FEM-E-S 25*5  ,  Rexroth 
Hriadel sklo ohnuté s vyhříváním 
Profily profil pryžový 
MSV Metal Studénka Vahadlo přední P 
SMC válec CBM2C25-75-WN(A001) 
Rollon lineární technika Jezdec CSWT 28-80 2Z, závit M6 
ALLTEC sklo 
Sapa Profil Al 
Sapa Profil Al 
PM-Plastic laminátový panel 3.0023.91.002 RAL 9002 
MARKO - ND kloubová hlavice P 316746061 - MAKRO-ND 
Profily profil pryžový 
Aluminium M P výplň police 458.0.114.53.019 červená 
SMC válec MY1B50G-370  (1.0019.06.09.0 + 10.0) 
Rotomax Ložisko 
Sapa Profil Al 
PLOSKON AT snímač indukč. PAS 186 311 - kabel 2,5m 
Hennlich energetický nosič. IGUS 06.10.038.0  35 čl. 
Sapa Profil Al 
Bollhoff Matice nýtovací 
Bibus lišta spínací TAPESWITCH TS16S 
MSV elektronika houkačka na AL jednotku MSV  (i pro v.ř. 854) 
Sapa Profil Al 
AGC Processing sklo spodní 
DH GROUP Ložiska Ložisko 
Bosch Rexroth Ložisko lineární 
EBS Blansko konektor -zásuvka úhl. C091A T3361 005 
ALOR trade Trubka KR 
Sapa Profil Al 
SMC ventil AS2201F-01-08S   SMC 
Sapa Profil Al 
ELVAC automation jednotka spínací ZBE-1016P 
Petr Pludra Zámek P 
Happich profil pryžový HAPPICH 
Kdynium vahadlo levé 
Alupa Tyč PLO Al 
Sapa Profil Al 
Josef Rýnar elektromotor 1LA 7096-6AA11  1,1kW  IMB5 
Fimes vložka EN AC-43000 
MSV elektronika F-SPD10K_DIN 
MSV elektronika předstabilizátor ZZD 01  ( 24 V / 12 V) 
Bosch Rexroth šroub kuličkový 25*10 L-1205  Rexroth 
MSV elektronika F-Systém ovládání dveří SOD 98 - POL1 
MSV Metal Studénka Vahadlo přední L 
Bosch Rexroth tyč KR 40 H7 -1279   Rexroth 
Fabory Matice nýtovací 
Alu Konig Tyč PLO Fe 
Fabory profil pryžový 
Sapa Profil Al 
SMC deska přístrojová EVV307(A014) 
Chambrelan SAS vedení R71 - modifikace dle PARSK - pozink 

 

Příloha 3:   169 nakupovaných položek tvořících 80% hodnoty nákupu 
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Příloha 4 
 

VÝSTUPY ZE SCHŮZKY K VÝB ĚRU MATERIÁLOVÝCH 
POLOŽEK, U KTERÝCH SE BUDE PROVÁD ĚT PRŮZKUM 

NÁKUPNÍHO TRHU - ZE DNE 26. 1. 2010 
 
Na dané schůzce byl proveden předběžný výběr materiálových položek určených 
k poptávání. Dodatečné údaje byly stanoveny na základě konzultace s ředitelkou nákupu a 
technickým ředitelem.  
 
Předběžně vybrané materiálové položky: 
 

Nakupované zboží (název 
zboží/zkratka) 

Současný 
dodavatel 

Poznámka 

Sestava výrobků pro 
jeden určitý typ dveří 

SMC Industrial 
Automation CZ 

s.r.o., 

• Nákup není schopen 
specifikovat položky pro 
konkrétní dveře, proto 
proběhla předběžná 
konzultace s technickým 
ředitelem  

• Technický ředitel upozornil 
na nutnost schválení 
dodavatele Českými drahami 
a.s., nutnost speciálních 
zkoušek, nároky na splnění 
řady norem a vysokou 
náročnost přípravy 
specifikace pro poptávku 

• Z uvedených důvodů dosud 
nebyla konkrétní sestava 
specifikována 

vedení lineární 
2HR1530UU+525L/VED. 
LINEÁRNÍ 2HR1  

ROTOMAX, 
a.s. 

• Byli poptáváni Hennlich, 
Schneeberger 

tyč 
W40H6*867/W40H6*867 

ROTOMAX, 
a.s. 

 

Ložisko/GE12E (12*22) 
INA 

ROTOMAX, 
a.s. 

• Byli poptávání BGI, DH 
GROUP, Rotomax, Břetislav 
Kotas 

Ložisko/2205 E 2RS1 ROTOMAX, 
a.s. 

• Byli poptávání BGI, DH 
GROUP, Břetislav Kotas 

stupačka sklopná 
P/1.0080.65.01.0 

EGAS s.r.o.  

stupačka sklopná 
L/1.0080.65.02.0 

EGAS s.r.o.  
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profil pryžový/216 090 
288-901,3000 

PROFILY, s.r.o.  

lineární vedení VB3-
300Hx22 Z/VB3-
300HX22 Z 

Hennlich 
Industrietechnik 

spol. s r.o. 

• Byli poptáváni Rotomax, 
Schneeberger 

Oboustranné tlačítko 
CHT5-165-H, na 
sklo/CHT5-165-H 

BIBUS s.r.o. • Nutno vyjasnit s technickým 
úsekem, zda není součástí 
určité sestavy (zda není 
nutné poptat s tímto zbožím i 
další položky) 

závora světel. BOS65K-5-
M110T-1/BOS 65K 

Balluff CZ s.r.o. • V současnosti je poptáván 
nový dodavatel 

• Nutno poptat v sestavě se 
snímač indukč./BES 516-
355-E5-Y-S4 

snímač indukč./BES 516-
355-E5-Y-S4 

Balluff CZ s.r.o. • V současnosti je poptáván 
nový dodavatel 

• Nutno poptat v sestavě 
závora světel. BOS65K-5-
M110T-1/BOS 65K 

páska kontaktní SKS 18-1   
l-1800 ( s odporem )/SKS 
18-1  DL.1800 

CONTRA spol. 
s r.o. 

 

páska kontaktní/SKS 18-1  
DL.1700 

CONTRA spol. 
s r.o. 

 

Ložisko/KH 4060PP Břetislav Kotas • Byli poptávání BGI, DH 
GROUP, Rotomax 

tlačítko STŘÍBRNÉ EAO 
56-TYP 006 
PARSK/EAO 56-
1213.2600 

AMTEK, spol. 
s r.o. 

• Nutno vyjasnit s technickým 
úsekem, zda není součástí 
určité sestavy (zda není 
nutné poptat s tímto zbožím i 
další položky) 

rohovník  EN AC-42 
100.T6/23-01-033-P-003 

FIMES, a.s. • Současně s tímto zbožím 
poptat: pouzdro zámku levé 
EN AC-43000/23-01-033-P-
005, pouzdro zámku pravé 
EN AC-43000/23-01-033-P-
004, vložka EN AC-
43000/23-01-033-P-006 

zámek/602 N610 GHE HAPPICH 
CZ s.r.o. 

• Byla poptávána firma Ital 
Accesory 

segment přítlačný 910-
001-01/1.0029.72.005 VY 

Kdynium, s.r.o.  
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Příloha 5 
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Příloha 6:   Příklady zaslaných poptávkových dopisů 

 

  

 
 
 
 
Matter: Transacts: Phone:  Studénka:  
2010/1000 Alena Dostálová +420556455029 2010-03-12 
     

 Object: 

Demand 
 

Dear Mr/Mrs, 
 
our company is currently seeking for a new supplier of product, which is given bellow: 
 
 
Double-sided switch for utilization in public transport 
 
 
Operating conditions: Opening of the bus doors (the inside swinging doors with glass 
panes 
Touch Control (capacitance sensor) 
Attachments to the glass, axial length 5mm, max. 8mm (0,2 - 0,3 inches), glued 
Cable outlet on the side of the switch leads into the profile of the door. The length of the 
cable is about 1,5 meter (1,65 yards). 
Power supply 24V DC 
Ambient temperature -30 °C to + 80 °C  (-22 °F to 176 °F) 
Operating environment - Central Europe 
IP code 67 
Operational preparedness signalling via illuminated diodes 
Signalling of being switched via red diodes 
Another light signals according to offer 
On the ends of the switch (outside and inside) pictogram for opening the door - for 
disabled people is pictogram raised above the surrounding area  
Certificates 3.1 according to EN 10204 
 
 

Pars Komponenty s.r.o. 
Butovická, 742 13 Studénka        

ČESKÁ REPUBLIKA

Dewhurst, plc. 
Dear Mr. 
Mike Leach 
Inverness Road 
TW3 3LT Hounslouw 
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We are looking forward to Your offer, which should include: 
- prize in Euro 
- delivery date from the date of our order 
- delivery terms 
- minimum order quantity per order 
- quantity discounts 
- your capacity options 
 
The annual consumption amounts to 800 pieces. 
 
We expect 60-day maturity. 
 
Please send your offer to 24. 3. 2010. 
 
Best regards  
 

 

Alena Dostálová 

MTZ (purchaser)  
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Příloha 6:   Příklady zaslaných poptávkových dopisů 

 

 

 
 
 
 
Značka: Vyřizuje: tel:  Studénka:  
2010/1000 Alena Dostálová 556455029 2010-03-12 
     

 Věc: 

Poptávka 
 

Dobrý den, 
 
v rámci oslovování nových dodavatelů poptáváme produkt, jehož specifikace je 
následující: 

 
Světelná závora 
 
Provozní určení – nezávislá ochrana proti přivření u nástupních dveří kolejových vozidel. Při 
zjištění překážky zabraňuje elektronickému systému zavření dveří. 
Umístění na boční stěně v prostoru schodů ve spodní části dveří.  
Dosah do 2m, s nastavitelnou vzdáleností podle šířky vstupu, nastavení musí být stabilní za všech 
provozních podmínek vozidla. 
Činnost závory nesmí být ovlivněna změnou světelných podmínek během celoročního provozu 
vozidla ve dne i v noci, ani odrazem světelných paprsků od ostatních stěn. 
Napájení 24V DC +/- 30% 
Rozsah okolních teplot -40 °C až +80 °C 
Provozní prostředí středoevropské a severoevropské. 
Krytí IP67 
Použití na kolejových vozidlech – odolnost vůči otřesům (max. 5g), splnění požadavků el. norem 
pro KV. 
Splnění požadavků protipožární bezpečnosti na KV. 
Vnější rozměry cca 35x75x85mm + konektor. 
Atesty 3.1 dle EN 10204. 

 
 

Pars Komponenty s.r.o. 
Butovická, 742 13 Studénka        

ČESKÁ REPUBLIKA

Infrasensor, s.r.o. 
ul. Vřesová 571 
Horní Jirčany 
252 42 Jesenice u Prahy 
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Uvítali bychom, pokud byste nám mohli odeslat Vaši předběžnou nabídku. Vaše nabídka 
by měla obsahovat: 

 
• cenu v Kč, příp. EUR 
• dodací termín od data naší objednávky 
• dodací podmínky 
• minimální objednací množství v jedné objednávce 
• množstevní slevy 
• kapacitní možnosti 

 
Předpokládaný roční odběr činí 400 ks. 
Požadujeme 60 denní splatnost. 
 
Vaši nabídku prosím zašlete do 24. 3. 2010.  
 
S pozdravem 
 
 

Alena Dostálová 

oddělení MTZ 
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Příloha 6:   Příklady zaslaných poptávkových dopisů 

 

 
 
 
 
Značka: Vyřizuje: tel:  Studénka:  
2010/1000 Lukáš Pitucha 556455008 2010-03-12 
     

 Věc: 

Poptávka 
 

Dobrý den, 
 
v rámci oslovování nových dodavatelů poptáváme produkt, jehož specifikace je 
následující: 
 
Ložisko KH-4060-PP 
 
Uvítali bychom, pokud byste nám mohli odeslat Vaši předběžnou nabídku. Vaše nabídka 
by měla obsahovat: 
 

• cenu v Kč, příp. EUR 
• dodací termín od data naší objednávky 
• dodací podmínky 
• minimální objednací množství v jedné objednávce 
• množstevní slevy 
• kapacitní možnosti 
 

Předpokládaný roční odběr činí 1200 ks. 
Požadujeme 60 denní splatnost. 
 
Vaši nabídku prosím zašlete do 24. 3. 2010.  
 
S pozdravem 
 

Lukáš Pitucha 

oddělení MTZ 

Pars Komponenty s.r.o. 
Butovická, 742 13 Studénka        

ČESKÁ REPUBLIKA

Arkov 
Vážená paní 
Zdeňka Šípková 
ul. Sečská 861 
538 21 Slatiňany 
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Příloha 7: 

Karta Dodavatele 
 

 
 
 
 
 
 

Dodavatel: Infrasensor, s.r.o. 
  
  

Adresa:  Vřesová 571 
               Horní Jirčany 
               25 242 Jesenice u Prahy 
 

Kontaktní osoba: Pavel Šulcek Země: ČR 

Telefon:  +420 241 940 990 Webová adresa: www.infrasensor.cz 

e-mail: senzory@infrasensor.cz   

Poptávané produkty: Cena: 
  
 Vysílač SMT 6000 SG T3  690,- Kč 
 Přijímač SMR 6204/R SG T3  1080,- Kč 

   
    

Předmět činnosti společnosti: prodej: 
- Ložiska a jejich příslušenství 
- Hydraulické a pneumatické systémy a komponenty 
- Oblast těsnění, pohonných systémů, gumového a plastového programu 
  

Dodací podmínky:  -  Množství: 

 400 ks (10 x 40 ks) 

Platební podmínky: 30 dni Platnost nabídky: - 

   

Přímá konkurence: 

 Baluff CZ s.r.o. 
Poznámky: Cena platí při objednávce 400 ks, žádné další slevy nejsou možné. 
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Příloha 7: 

Karta Dodavatele 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodavatel: VK Ložiska s.r.o. 
  
  

Adresa:  Soukenická 162 
               549 54 Police nad Metují 
 

Kontaktní osoba: Miloš Ištok 
 Země: ČR 
Telefon:  +420 491 541 600 
 Webová adresa: www.vkloziska.cz 
e-mail:  istok@vkloziska.cz 
   

Poptávané produkty: Cena: 
 Ložisko KH 4060PP  320,- Kč / 12,29,- EUR 

    
    
    

Předmět činnosti společnosti: prodej: 
- Ložiska a příslušenství 

 

  

Dodací podmínky:  DDU Množství: 1200 ks 
  

Platební podmínky: Převodní příkaz 
Platnost nabídky:  
24.3.2010 – 24.4.2010 

   

Přímá konkurence: 

 BGI, DH GROUP, Rotomax, Arkov, ZPV-Brno, Exvalos, Industrial Ložiska 
Poznámky:   
 
Nebylo upřesněno minimální objednací množství. 
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Příloha 7: 

Karta Dodavatele 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodavatel: Arkov, spol. s r.o. 
  
  

Adresa:  Sečská 861 
               53 821 Slatiňany 
 

Kontaktní osoba: Marcela Jirásková 
 Země: ČR 
Telefon:  +420 469 363 113 
 Webová adresa: www.arkov.cz 
e-mail:  jiraskova@arkov.cz 
   

Poptávané produkty: Cena: 
 Ložisko KH 4060PP  382 Kč / 14,68 EUR 

    
    
    

Předmět činnosti společnosti: prodej: 
- Ložiska a jejich příslušenství 
- Hydraulické a pneumatické systémy a komponenty 
- Oblast těsnění, pohonných systémů, gumového a plastového programu 
  

Dodací podmínky:  EXW  Množství: 
 1200 ks 

Platební podmínky: - Platnost nabídky: 
  od 18. 3. – 18. 4. 2010 

Přímá konkurence: 

 BGI, DH GROUP, Rotomax, VK Ložiska, ZPV-Brno, Exvalos, Industrial Ložiska 
Poznámky:  
 
Cena platí při objednávce 1200 ks, platební podmínky budou upřesněny 
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Příloha 7: 

Karta Dodavatele 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodavatel: Industrial Ložiska, spol. s r.o. 
  
  

Adresa:  Na Břehu 27 
               190 03Praha 9 - Vysočany 
 

Kontaktní osoba: Robert Schejbal 
 Země: ČR 
Telefon:  +420 283 891 466 
 Webová adresa: www.industrial.cz 
e-mail:  robert.schejbal@industrial.cz 
   

Poptávané produkty: Cena: 
 Ložisko KH 4060PP  390,- Kč / 14,98,- EUR 

    
    
    

Předmět činnosti společnosti: prodej: 
- Ložiska a jejich příslušenství 
  

Dodací podmínky:   Množství: 
 1200 ks,  min. dodávka 100 ks 

Platební podmínky: Převodní příkaz Platnost nabídky: 
  od 16. 3. – 15. 9. 2010 

Přímá konkurence: 

 BGI, DH GROUP, Rotomax, VK Ložiska, ZPV-Brno, Exvalos, Arkov 
Poznámky:  
nabízená cena již obsahuje 65% slevu, fakturace v Eurech, případně podle aktuálního 
kurzu ČNB v korunách.  
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Příloha 7: 

Karta Dodavatele 

  
 
 
 
 
 
 
 

Dodavatel: ZPV Group, s.r.o. 
  
  

Adresa:  Edisonova 3 
               612 00 Brno – Královo pole 
 

Kontaktní osoba: Blanka Přetáková 
 Země: ČR 
Telefon:  +420 541 420 177 
 Webová adresa: www.zpv-brno.cz 
e-mail:  b.pretakova@zpv-brno.cz 
   

Poptávané produkty: Cena: 
 Ložisko KH 4060PP  447,- Kč / 17,19,- EUR 

    
    
    

Předmět činnosti společnosti: prodej: 
- Ložiska a příslušenství 
- Převodovky a příslušenství 
- Obchodně-technické služby 
- Výrobky pro přenos výkonu 

  

Dodací podmínky:  14 dní Množství: 
  

Platební podmínky:  Platnost nabídky: 
   

Přímá konkurence: 

 BGI, DH GROUP, Rotomax, VK Ložiska, Arkov, Exvalos, Industrial Ložiska 
Poznámky:  
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Příloha 7: 

Karta Dodavatele 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodavatel: Exvalos spol. s r.o. 
  
  

Adresa:  Dobrovského 367 
               563 01 Lanškroun 
 

Kontaktní osoba: Jan Lampárek 
 Země: ČR 
Telefon:  +420 465 323 140 
 Webová adresa: www.exvalos.cz 
e-mail:  lampářek@exvalos.cz 
   

Poptávané produkty: Cena: 
 Ložisko KH 4060PP  449,- Kč / 17,27,- EUR 

    
    
    

Předmět činnosti společnosti: prodej: 
Ložiska a jejich příslušenství, lineární vedení, kuličkové šrouby, gufera, klínové 
řemeny, nářadí, mazací lisy, mazničky řemenice, řetězová kola, hadicové spony, 
stahováky ložisek, lepidla, pouzdra KU KX, teploměry, endoskopy, indukční 
ohřívače, termovizní kamery, stroboskopy. 

  

Dodací podmínky:   Množství: 
 1200 ks,  min. dodávka 100 ks 

Platební podmínky: 60 dní Platnost nabídky: 
   

Přímá konkurence: 
 BGI, DH GROUP, Rotomax, VK Ložiska, ZPV-Brno, Arkov, Industrial Ložiska 
Poznámky:  
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Příloha 7: 

Karta Dodavatele 
 

 
 
 
 

 

Dodavatel: Mateza, spol. s r.o. 
  
  

Adresa:  Konečná 3503 
               580 01 Havlíčkův Brod 
 

Kontaktní osoba: Bohuslav Vavrina 
 Země: ČR 
Telefon:  +420 469 363 113 
 Webová adresa: www.mateza.cz 
e-mail:  b.vavrina@mateza.cz 
   

Poptávané produkty: Cena: 
 Ložisko KH 4060PP  468,- Kč / 18,- EUR 

    
    
    

Předmět činnosti společnosti: prodej: 
- Ložiska a jejich příslušenství 
  

Dodací podmínky:   Množství: 
 400 ks 

Platební podmínky: Převodní příkaz Platnost nabídky: 
  od 18. 3. – 18. 4. 2010 

Přímá konkurence: 

 BGI, DH GROUP, Rotomax, VK Ložiska, ZPV-Brno, Exvalos, Industrial Ložiska 
Poznámky:  
 
 
 


