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ANOTACE 

V předloţené práci je posouzení dvou rozdílných přístupů k administraci 

poţadavků na objednání materiálu pro těţební i servisní organizace společnosti 

Czech Coal a.s.. 

 V první části je popsána charakteristika zavedení a modernizace 

stávajícího systému. Tento systém byl rozdělen do dvou vývojových etap. První 

etapa řeší vlastní systém nákupu a druhá etapa se zabývá administrací 

poţadavku.  

Následně jsem se věnoval zavedení systému poptávkových a výběrových 

řízení pro externí společnosti a zavedení systému elektronických poţadavků pro 

objednání materiálu.  

Detailně jsem se snaţil popsat rozdíl mezi oběma systémy a na konkrétním 

příkladu je popsána a vysvětlena finanční úspora, kterou je schopen nabídnout 

nově zavedený systém.  

 

SUMMARY 

Two different ways of administration process during ordering procedures in 

Inc. Czech Coal (Service and Mining company) are compared in this thesis.  

First part describes implementation and gradually modernization nowadays 

process. The system was divided into two parts. The first one deals with 

purchasing and second one solves administrative measures. 

Using computers and electronic systems is mentioned in the second part of 

this thesis. Selection and demand procedures are considered as well. 

The author tries to describe both systems in details and gives example in 

order to explain financial saving, when the new system is used.  
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ÚVOD 

 

V mé diplomové práci chci přehledně zformulovat změnu systému nákupu 

materiálu společnosti Czech Coal Group. V roce 2008 se odbor nákupu 

společnosti rozhodl kompletně zmodernizovat a ztransparentnit systém nákupu 

materiálu, systém výběru dodavatelů materiálů a systém vyhlašování 

poptávkových a výběrových řízení. 

Tuto změnu si vyţádal stále se rozšiřující trh externích dodavatelů, 

specifika struktury a sloţitosti těţební technologie povrchového dobývání nerostů, 

snaha o maximální finanční efektivitu a maximální transparentnost systému 

nákupu. Orientovat se v narůstajícím počtu dodavatelů a ve stále širším spektru 

poţadovaných materiálových komodit, není v dnešní době jednoduché. Proto jsme 

chtěli vytvořit nástroj, který by usnadnil práci referentů a převzal na sebe některé 

rutinní pracovní operace. 

Referent je kontaktním článkem s potencionálními dodavateli a musí se 

tedy dobře orientovat v technických specifikacích materiálů a technologiích 

vhodných pro báňský provoz. Materiály, technologie, ochranné pomůcky a ve své 

podstatě jakákoliv dodávka zboţí do společnosti musí splňovat kritéria pro pouţití 

v báňském provozu. Společnost Czech Coal je sloţena z rozdílných dceřiných 

společností a nákup materiálu je zde centralizován. Referent tedy zajišťuje 

materiály a náhradní díly jak pro úseky které se zabývají strojní výrobou nebo 

údrţbou technologických celků a to jak pro povrchové tak i pro hlubinné dobývání. 

Materiál je zajišťován centrálně pro povrchové těţební lokality VUAS a LUAS, pro 

potřeby hlubinného dolu Kohinoor a ostatní společnosti ve skupině které se 

zabývají odvodněním, rekultivacemi a podobně. 

 Především zajišťování materiálů pro hlubinný provoz podléhá přísným 

bezpečnostním předpisům, kde je velmi důleţitá operativnost a odbornost 

referenta. Technologie pro hlubinné i povrchové dobývání je velmi specifická. 

Nezřídka se na těţbě podílejí unikátní technologie a stroje. Pro příklad snad jen 

mohu vzpomenout korečkové rypadlo RK 5000. Zajišťování náhradních dílů pro 
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tento stroj, ve většině případů, přesahuje hranice české republiky. Nabývá tedy na 

významu i jazyková vybavenost pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování dílů 

pro tyto stroje a technologie. Je nutné si uvědomit, ţe pro samotnou těţbu 

nerostných surovin není důleţitá jen samotná těţba ale i podpora ostatních oborů 

lidské činnosti jako je ekonomika, zásobování, logistika a mnoho dalších.  

Proto bylo nutné vytvořit systém, který práci referenta zefektivní a některé 

rutinní operace sám převezme. Tím se vytvoří prostor jak pro případnou úsporu 

lidského potenciálu, nebo prostor pro vyšší kvalifikovanou odbornost jednotlivých 

referentů. 

Nový systém má také přinést ekonomickou úsporu a modernizace 

pracovního prostředí sebou také přinese zvýšení prestiţe a zlepšení image 

společnosti Czech Coal Group. V současné době, kdy se veškeré ekonomické 

vstupy do společnosti zvyšují je velký tlak na úspory uvnitř společnosti. Zvýšení 

vstupních cen se přirozeně musí odrazit v ceně vytěţené suroviny. Veškeré 

inovace, které přinesou ekonomickou úsporu, jsou tedy velmi vítány. 

Celý vývoj nového systému si vyţádal téměř čtyři roky intenzivní práce. 

Jednotlivé celky se postupně uváděly v činnost. Chybí však jednotlivý dokument, 

který by celý koncept popsal, vysvětlil a zhodnotil. Toto má za cíl má diplomová 

práce. U vývoje tohoto systému jsem od jeho počátku a na všech jeho etapách 

jsem se aktivně podílel. Tato práce tedy naplní poţadavek vedení společnosti 

CCG na cílový dokument zavedení nového systému. 
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1. CHARAKTERISTIKA POŽADAVKU PRO ZAVEDENÍ 

SYSTÉMU 

Zavedení a modernizaci stávajícího systému si vyţádal především stále se 

rozšiřující okruh potenciálních dodavatelů, stále větší sloţitost těţebních teologií, 

náročnost na odbornou vybavenost zaměstnanců odpovídajících za nákup dané 

komodity, poţadavku na zefektivnění práce jednotlivých referentů a v neposlední 

řadě poptávka po zvýšení komfortu informovanosti jednotlivých ţadatelů. Velké 

procento referentů prošlo pracovními pozicemi přímo v provozu a proto i rozdělení 

komodit je příslušné profesnímu zaměření referenta. Celý přechod na nový systém 

bylo nutno rozdělit do dvou vývojových etap. 

1.1 První etapa 

 První etapa řešila vlastní systém nákupu materiálu a řízení oprav 

náhradních dílů, způsob vyhlašování poptávkových či výběrových řízení, výběr 

dodavatele či zhotovitele a transparentnost celého systému ve vztahu k externímu 

prostředí. 

1.2 Druhá etapa 

 Druhá etapa řešila způsob a administraci poţadavků a činnost 

zajišťovanou odborem nákupu vzhledem k interním potřebám těţební společnosti. 

Tedy systém chodu poţadavku na opravu nebo nákup nového materiálu od 

ţadatele, způsob doručení poţadavku odpovědnému schvalovateli, jeho převzetí 

odborem nákupu a rozdělení příslušným referátům. Musela se efektivně vyřešit 

následná komunikace mezi ţadatelem a příslušným referentem, která musí nutně 

nastat v případě nedostatečné nebo příliš obecné specifikaci poţadovaného 

náhradního dílu. Znalost referenta problematiky, například DPD, v některých 

případech umoţňuje navrhnout ţadateli optimálnější řešení jeho poţadavku. 

Nový, systémovější přístup k zajišťování materiálových potřeb společnosti 

má zcela jednoznačně zjednodušit systém celého nákupního procesu, zvýšit 

informovanost ţadatele daného materiálu o stavu jeho poţadavku a tím i 

zefektivnit a zrychlit celý nákupní proces. Těţební lokality se nachází na rozlehlém 
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území podkrušnohorské hnědouhelné pánve a vyřešit komunikaci bez nutného 

osobního kontaktu bylo pro celý proces zásadní. Díky zvolenému webovému 

rozhraní s přístupem do systému z jakéhokoliv místa jsme mohli uţivatelům 

nabídnout sledování stavu jejich poţadavku v reálném čase. 

Odbor nákupu (ONÁK) zajišťuje nákup a skladování materiálu pro jednotlivé 

společnosti Czech Coal Group (CCG). Zajišťuje výběr dodavatelů, dohlíţí na 

kompletnost a plynulost dodávek materiálu. V případě reklamace se stará o 

kompletní řešení reklamačního řízení. Dále zajišťuje opravy strategických 

náhradních dílů, jejich hladiny, evidenci a skladování. Zajišťuje archivaci všech 

obchodních případů včetně veškerých souvisejících dokumentů. 

1.3 Stav před zavedením nového systému  

1.3.1 Objednání materiálu 

 Poţadavek na objednání materiálu od příslušného ţadatele je do ONÁK 

zasílán faxem. Zde je po obdrţení pracovníkem ONÁK zapsán do knihy 

poţadavků. Pověřený pracovník ONÁK poţadavky rozdělí dle materiálových 

poloţek jednotlivým referentům. Velká slabina této operace byla v nemoţnosti 

kontroly, zda se poţadavek opravdu do odboru nákupu dostal. Bylo zde několik 

rizikových faktorů. 

 Poţadavek nemusel dorazit chybou faxového přenosu 

 Poţadavek je nečitelný z důvodu vadného kopírování na straně 

odesílatele 

 Poţadavek je nečitelný z důvodu vadného tisku na straně příjemce 

 Faxové zařízení na straně příjemce slouţí velkému počtu referentů 

k veškeré faxové komunikaci a poţadavek se mohl omylem dostat 

mezi jiné dokumenty 

 Ke zdrţení poţadavku mohlo dojít díky špatnému rozdělení 

jednotlivých komodit 
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1.3.2 Práce referenta  

Práce referenta spočívá v objednávání nákupu materiálu. Referent přijme 

poţadavek na objednání materiálu. Prověří, zda poţadovaný materiál není 

skladem v rámci skupiny a zda daný text na poţadavku je dostatečný k přesné 

identifikaci poţadovaného materiálu. Dl, podpisového vzoru zkontroluje, je-li 

poţadavek schválen oprávněnou osobou  a  zda sebou nese veškeré formální 

náleţitosti. V případě zjištění nedostatku kontaktuje ţadatele a ţádá ho o doplnění 

údajů.  

V případě, ţe je materiál drţen skladem informuje ţadatele o této 

skutečnosti. Komunikace mezi referentem probíhá emailem, faxem nebo 

telefonicky. Je logické, ţe především při telefonické komunikaci docházelo k mylné 

interpretaci a rozdílnému výkladu v pohledu na problematické poloţky. Navíc o 

telefonické komunikaci neexistoval ţádný záznam. Proto jeden z poţadavků na 

nový systém je vytvoření jednoho komunikačního kanálu pro všechny účastníky 

podílející se na vyřízení poţadavku.  

V druhém případě, tedy pokud materiál není k dispozici a pokud poţadavek 

nese veškeré informace, přistoupí daný referent k poptání materiálu u 

dodavatelských firem. Tato poptávka probíhá pomocí faxové komunikace 

formulářem, na nějţ se sloţitě kopírují poloţky z obdrţeného poţadavku. Protoţe 

veškerá komunikace probíhá faxem nelze data uchovávat elektronicky. 

Dále vzhledem k nutnosti kaţdou poptávku ale i zpětnou nabídku tisknout 

byl z ekonomických důvodů, v poptávaném spektru dodavatelů omezený počet 

míst. Systém, ve kterém by vše probíhalo elektronicky v jakési aukční síni by 

umoţnil oslovovat neomezený počet dodavatelů bez navýšení dalších nákladů. 
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2. MODUL PRO POPTÁVKOVÉ A VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO 

EXTERNÍ SPOLEČNOSTI 

 

Po navázání kontaktu se softwarovou firmou NAR byly zhruba předneseny 

naše poţadavky na funkčnost moţného nového systému. Výchozí stav ve své 

podstatě kopíroval stávající systém, kdy poţadavky na ocenění poptávek byly 

rozesílány pomocí faxové nebo emailové korespondence s tím, ţe elektronická 

verze by měla být intuitivní tak aby nevznikla nutnost proškolení nebo nutnost 

zvyšování kvalifikace stávajících uţivatelů. 

2.1 Zavedení elektronického systému 

Zavedením elektronického systému pomocí webové aplikace musí umoţnit 

naprostou transparentnost výběrových nebo poptávkových řízení a minimalizovat 

podíl lidského faktoru pro ovlivnění výsledků řízení nebo pro ovlivnění účasti 

potenciálních dodavatelů. Jakýkoliv, i neoslovený dodavatel, má moţnost do 

probíhajícího řízení vstoupit a vloţit svou nabídku. Tato moţnost vstupu do řízení 

je vytvořena přes oficiální stránky společnosti v sekci „Pro dodavatele“  

 

(http://www.czechcoal.cz/cs/kontakt/pro_dodavatele/index.html) 

 

 Dodavatelé mající zájem dodávat komodity do naší společnosti mohou vyplnit 

registrační formulář a získat tak přístup k jednotlivým zakázkám CCG.  Dodavatelé 

v rámci registrace, vedle základních údajů o své firmě, vyberou také nákupní 

kategorie, v kterých chtějí být oslovováni. Informace o poptávkách jsou zasílány 

jednotlivým dodavatelům přímo na jejich e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.czechcoal.cz/cs/kontakt/pro_dodavatele/index.html
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2.2 Registrace 

 

Obrázek č. 1 – zařazení do poptávky  

 

  

Dodavatelé registrováni v systému (obr.1) jsou vygenerováni jiţ při tvorbě 

řízení a dle svého zařazení v komoditních kategoriích, jsou oslovováni systémem 

automaticky. Jde o případy, kdy jiţ poţadavek na objednání materiálu je zaloţen 

v elektronickém systému Epro. Pokud však poţadavek referent obdrţí v 

v jakékoliv jiné formě, musí poptávku vytvořit a tedy i dodavatele vybrat manuálně. 

Ideální stav celého systému nastane v okamţiku, kdy se všichni ve skupině plně 

začlení do vyuţívání elektronických poţadavků. 

 Referent nastaví veškeré parametry řízení. V případě přenosu 

poţadavku z Epro je řízení v Ebiz vyplněno automaticky dle zadání z Ebiz. Pokud 

však poţadavek vzešel mimo Epro tak řízení musí vytvořit referent manuelně. 
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2.3 Manuální vytvoření 

Obrázek č. 2 – základní informace 

 

     

 Záloţka „Základní informace“ slouţí k náhledu nastavení základních 

atributů řízení 

 V záloţce „Základní nastavení“ zadá název poptávky, přidělí jí pořadové 

číslo a stanoví datum a čas začátku poptávky. 

 V záloţce „Kola“ zadá typ řízení, jeho konec případně typ soutěţního kola. 

Časový úsek pro vloţení nabídky není pevně daný. Liší se dle typu 

poptávky, případně sloţitostí zpracování nabídky. Nejen pro tento účel je 

on-line síň vybavena komunikačním (chatovým) kanálem umoţňující 

komunikaci mezi referentem který případ vyhlásil a dodavatelem, jenţ má 

zájem vloţit svou nabídku. Veškerá komunikace je zaprotokolována a 

s daným případem svázána. 

 V záloţce „Účastníci“ administruje jednotlivé dodavatele. V případě finální 

varianty celého systému a tedy v okamţiku kdy budou všichni 
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zainteresovaní vyuţívat výhradně elektronickou tvorbu poţadavku, bude 

všem referentům k dispozici elektronický katalog kvalifikovaných 

dodavatelů, který bude administrován z jednoho místa. 

 Záloţka „Pozorovatelé“ slouţí pro náhled moţných kontrolních pracovníků 

do řízení. 

 V záloţce „Poloţky“ zadává referent jednotlivé poloţky řízení, tedy úplný 

text, technické parametry, typové označení, jejich mnoţstevní jednotky a 

poţadované mnoţství. Kaţdou poloţku lze doplnit přílohou, která můţe být 

vloţena ve všech běţných formátech.  

 Záloţka „Volitelné podmínky“ slouţí k upřesnění termínu dodání, nebo 

k nastavení doby garance nabídnuté ceny. Zde referent stanoví termín 

dodání v závislosti na poţadavku dodávky provozu. Ideální stav je odběr ze 

skladu ihned po dodání. Referent je vţdy s poţadavky z provozu detailně 

obeznámen. 

 Záloţka „Pomocné výpočty“ a „Multikriteriální hodnocení“ slouţí 

k přednastavení parametrů pro vyhlášení vítěze poptávky. Toho na základě 

zadaných parametrů vybere systém sám. 

 Záloţka „Pozvánka“ slouţí k zadání podmínek, za kterých můţe 

potencionální dodavatel dodávat do naší společnosti. Obsahuje tedy 

obchodní a dodací podmínky k danému řízení. 

 V záloţce „Odesílání“ je určeným dodavatelům pomocí e-mailu zaslána 

ţádost o účast v daném řízení. 

 V záloţce „Protokoly“ jsou uloţeny veškeré dokumenty týkající se 

vyhodnocení nabídek, pohyby dodavatelů v aukční síni, veškerá chatová 

korespondence, protokoly jednotlivých poloţek a podobně. Systém sám po 

ukončení řízení vybere vítězného dodavatele dle kritérií zadaných při 

přípravě řízení. Jednotlivé účastníky seřadí v pořadí, v jakém se umístili 

v daném řízení. 
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Obrázek č. 3 – souhrnný protokol poptávky 

 

Tento protokol je součástí archivované objednávky. Nese sebou veškeré 

potřebné identifikátory celého obchodního případu. Především tedy číslo 

následné objednávky, které identifikuje obchodní případ ve vnitřním 

informačním systému společnosti. Dále identifikační číslo řízení, které 

slouţí k identifikaci daného řízení v systémech Epro a E-biz. 

 Záloţka „Přílohy vyhlašovatele“ obsahuje veškeré přiloţené přílohy 

k jednotlivým poloţkám. 

2.4 Vstup do e-aukční síně 

 Důleţité funkční tlačítko nese název „Vstup do e-aukční síně“ s jehoţ pomocí 

referent nahlíţí do e-aukční síně daného případu. V tomto náhledu probíhá 

chatová komunikace mezi vyhlašovatelem a dodavateli. Vyhlašovatel vidí, zda a 

kdo vloţil svou nabídku. Nevidí však její finanční hodnotu. Pouze pole do kterého 

je vloţena nějaká informace změní svou barvu. Vyhlašovatel hodnoty cenových 

nabídek vidí aţ po skončení zadávacího kola. 



Tomáš Škaloud:  Zavedení informačního systému pro nákup materiálu Czech Coal Group 

 

2011 11 

 

Obrázek č. 4 – vstup do e-aukční síně 

     

V okamţiku kdy dodavatel obdrţí e-mail s vyhlášením poptávky tak můţe 

přistoupit k řešení poptávky. Obsahem zprávy jsou dva elektronické odkazy.  

 

 První, který má název „Pozvánka k účasti“ sebou nese veškeré náleţitost 

upravující smluvní vztah mezi společností CCG jako odběratelem a 

příslušným dodavatelem.  

 Pokud s nimi je dodavatel srozuměn a akceptuje je tak můţe přistoupit 

k otevření druhého odkazu „Vaše cenová nabídka“ a zde jiţ můţe ocenit 

jednotlivé poptávané poloţky. 
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Obrázek č. 5 – poptávka (obrazovka dodavatele) 

 

 Dodavatel má po navolení elektronického odkazu (obr. č.5) moţnost 

vloţit ceny za poptávaný materiál v této obrazovce. Texty jednotlivých poloţek, 

jejich mnoţstevní jednotky a poţadovaný počet mnoţství je pro dodavatele 

neměnný. Dodavatel vloţí cenu za jednu jednotku v bílém poli a klávesou „Enter“ 

potvrdí. Součet za celou objednávku se mu automaticky sčítá ve ţlutém poli. 

 Dále můţe změnit „Závazný termín dodání“ a „Závazná garance ceny“. 

Má zde také k dispozici aktivní odkazy na komunikační kanál s administrátorem, 

kalkulačku pro výpočet cen, odkaz na vloţené přílohy nebo moţný přímí vstup do 

„Pozvánky“ kde si můţe ověřit smluvní podmínky. 

 V levém horním rohu je odpočítáván čas do konce vyhlášeného kola a 

vedle název kola. Dle názvu kola ví, zda má mít zobrazenou případnou nejniţší 

nabídku pro dané řízení. 

 Kaţdá poloţka sebou můţe nést přílohu. Vyuţívá se především pro 

zadání opravy nebo výroby speciálních dílů pro kolesová rypadla KU 800, KU 300 

nebo obdobnou dobývací či zakládací technologii. Pro příklad mohu uvést, zadání 

výroby ocelových koulí pro otoč KU 800. Tam kde jsme, vlastníky výkresové 

dokumentace ji můţeme, touto cestou poskytnout dodavateli. 
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3. MODUL ELEKTRONICKÝCH POŽADAVKŮ PRO 

OBJEDNÁNÍ MATERIÁLU 

 

Obrázek č. 6 – modul elektronických požadavků 

   

 

Titulní strana aplikace slouţí k přihlášení jednotlivých uţivatelů (referentů, 

ţadatelů o nákup a jejich schvalovatelů) a dodavatelů do vlastního prostředí     

(obr. č.6). 

Registraci uţivatelů systému provádí správce. Neregistrovaný dodavatel 

můţe na „homepage“ portálu poţádat o registraci. (Nová registrace). 

 

3.1 Žadatel 

 Pracovník pověřen vystavením poţadavku na objednání materiálu je 

v aplikaci pojmenován „Ţadatel“. Ţadatelé z jednotlivých společností skupiny 

obdrţí od odboru nákupu – ONÁK  přístupy do aplikace. Jedná se většinou o 

pracovníky – technology a elektromechaniky, kteří se starají přímo o těţební 

technologie. 
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Doporučujeme kaţdému uţivateli – zde ţadatelům po prvním přihlášení 

vstoupit do volby „Nastavení - Obecné“ a změnit si své přístupové údaje (obr. č.7). 

Ţadatelé nemají však přístup do poptávkového systému PROe.biz a nemohou 

vyplňovat přístupové údaje v záloţce „Oprávnění“, ty slouţí jen pracovníkům 

nákupu. 

Obrázek č. 7 – karta osoby 

 

  

3.2 Nový požadavek 
 

Ţadatel, který ještě nevytvořil ţádný poţadavek má aplikaci prázdnou 

s oznámením „zakázka nenalezena“, po zadání pod-volby (šedé menu) „Nový 

poţadavek“ vstoupí do formuláře poţadavku a můţe vypsat poloţky poţadavku. 
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Obrázek č. 8 – nový požadavek 

 

Hlavička je jiţ přednastavena. Jediné údaje, které zde můţe měnit, jsou 

soustředěny do pravé části hlavičky. Můţe zadat číslo nákladového střediska, 

číslo zakázky, případně se kterým nákupčím tento poţadavek předjednal, nebo 

kterého dodavatele doporučuje. V některých případech referent sám můţe vyuţít 

svých znalostí a ţadateli předem navrhnout jinou alternativu. Pokud pak ţadatel 

uvede jeho jméno do poţadavku tak má jistotu, ţe daný referent se bude jeho 

poţadavkem zabývat. Pod hlavičkou v poli poznámka můţe popsat klíčovými 

slovy předmět poţadavku pro jeho přesnější identifikaci, například ţe se jedná o 

konkrétní budovu, strojní zařízení podobně. 
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Obrázek č. 9 – požadavek 

 

3.3 Definování položky 

Ţadateli je automaticky nabídnuta první poloţka k zápisu. Šedá pole jsou 

povinná. Jsou to minimální údaje nutné k identifikaci poţadovaného materiálu. 

V podmínkách povrchového lomu je velká rozdílnost a unikátnost některých 

zařízení. Proto k poloţce můţe přidat komentář (pole pod poloţkou) a také přílohu 

– kliknutím na tlačítko „Přílohy“. 

Ne všichni provozní pracovníci jsou technicky vybaveni a umí správně 

specifikovat své poţadavky. Uvedu na příkladu: poţadavek zněl na „ čidlo pro 

brzdu“. Aţ místním šetřením na místě se ukázalo, ţe se jedná o jazýčkové relé pro 

eldro. Na místě se pořídila fotodokumentace vadné součástky i fotokopie štítku 

technických parametrů eldra. Vše bylo formou přílohy vloţeno k poloţce 

v poptávce a dodávka nové součástky proběhla naprosto bez problémů. 
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Obrázek č.10 - Fotodokumentace jazýčkového relé a eldra. 

Pokud ponese poţadavek pouze jednu poloţku, můţe odeslat poţadavek 

ke schválení. V tomto případě musí vybrat schvalovatele. Schvalovatele určuje dle 

vnitřních předpisů a je v jeho zodpovědnosti nechat si schválit poţadavek 

správným schvalovatelem (Schvalovateli). Kaţdý poţadavek můţe mít několik 

schvalovatelů, přitom se stav poţadavku změní na „Schváleno“ aţ v okamţiku 

schválení posledním z nich. 

3.4 Historie položky 

U kaţdé poloţky je samostatně evidovaná její historie. Tedy je uchována 

časová posloupnost jednotlivých kroků, jako je vystavení, schválení, objednání 

atd.. Aplikace umoţňuje zadávat do jednoho poţadavku různé druhy nákupních 

poloţek, které pak nákupní referenti třídí – kategorizují (poţadavek se rozpadne u 

ONÁK na samostatné poloţky). Po odeslání poţadavku schvalovatelům jsou tito u 

poţadavku evidování a ţadatel má moţnost sledovat, jak je jeho poţadavek 

předáván dále.  
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Obrázek č.. 11- Historie položky 

 

3.5 Vrácený požadavek od Schvalovatele:  Upřesnění -S 

Schvalovatel po obdrţení poţadavku projde poloţky, objemy, finance. 

V případě nesrovnalostí vrátí poţadavek k upřesnění ţadateli. K tomuto účelu 

Schvalovatel pouţije opět pole pro psaní poznámek, které se nachází přímo pod 

poloţkou. Všechny úkony i změny stavů jsou opět archivovány.  O tomto kroku 

můţe být ţadatel informován prostřednictvím emailového upozornění (tato 

moţnost se nastavuje v části Nastavení – povolit notifikaci).  Ţadatel dle pokynu 

schvalovatele upraví poţadavek a odešle jej zpět ke schválení, případně jej můţe 

stornovat a zaloţit nový poţadavek. Důvodem vrácení poţadavku ze strany 

schvalovatele můţe být rovněţ nezvolení správného schvalovatele, a proto se při 

vrácení poţadavku ţadateli opět zobrazí všichni moţní schvalovatelé.  
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Obrázek č. 12 – upřesnění požadavku schvalovatelem 

3.6 Schválený požadavek  

Schválený poţadavek je od schvalovatele automaticky předán do odboru 

nákupu a jeho statut se změní na „Schváleno“. Ţadatel si můţe opět zobrazovat 

všechny své poţadavky navolením statutu v levém menu. 

 

3.7 Převzetí požadavku referentem 

Všechny schválené poţadavky se automaticky shromaţďují ve webovém 

prostředí, ke kterému mají přístup všichni referenti odboru nákupu. Poţadavky se 

v této aplikaci rozpadnou na jednotlivé poloţky. Tato vlastnost právě umoţňuje 

ţadateli na jeden poţadavek uvést rozdílnou skladbu poţadovaného materiálu. 

Kaţdému jednotlivému referentu se při přihlášení do systému zobrazí 

seznam všech poloţek, které čekají na převzetí a vyřízení. Referent si ze 

seznamu převezme poloţky, které spadají do jeho referátu bez ohledu na to, kdo 
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poţadavek vystavil. Můţe se stát, ţe některá poloţka nebude nikým převzata. 

Důvodem můţe být velmi obecný název poloţky. Pro tento případ mají vedoucí 

jednotlivých útvarů v systému moţnost poloţku přidělit jakémukoli referentovi.    

Po převzetí poloţky přistoupí referent k její realizaci. 

 

3.8 Vrácený požadavek referentem – upřesnění-N 

I referent můţe mít upřesňující poţadavky na zadavatele poţadavku. 

V tomto případě se jiţ poţadavek vrací v jiném zobrazení. Referent můţe kaţdou 

poloţku poţadovat upřesnit. Pokud referent zjistil například, ţe daný materiál se jiţ 

nevyrábí a zjistil moţnou náhradu, můţe ji do poţadavku vepsat a ţadateli 

odeslat. 

Aby však zůstala kontinuita mezi historií a poslední změnou vrací se 

poloţka jiţ jako dvouřádková kde vrchní řádek je původní zadání ţadatelem a 

druhý (spodní) řádek je upravená poloţka. Tato skutečnost musí být zachována i 

proto, aby se neztratil název poloţky, který byl schválen. V případě shody obou 

řádku můţe referent připomínkovat jinou skutečnost, kterou popíše v poli pro 

poznámky (pod poloţkou). 

Obrázek č. 13 – úprava požadavku referentem nákupu 
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Zde je zobrazena moţnost referenta upřesnit poloţku. Horní pole u 

jednotlivé poloţky je trvale zachováno a je nepřepisovatelné. Spodní pole 

(vyznačeno ţlutě) slouţí k upřesněnému názvu poloţky. Do poptávky se překlopí 

upřesněná varianta. Původní zůstává uloţena v systému pro zpětnou kontrolu.  

Po upřesnění poloţky referent v poli „Kategorie“ zvolí kategorii dodavatelů 

příslušnou dané poloţce, a pokud poloţka jiţ splňuje veškeré náleţitosti, tak 

v levé části zvolí odkaz „Poptat“ a poloţku tím odešle do „Poptávky v přípravě“. 

U druhé poloţky si můţeme všimnout, ţe je zde jiţ od ţadatele vloţena 

příloha k poloţce. 

Vkládat přílohy k poloţce můţe ţadatel, referent ale i dodavatel. V tomto 

reţimu můţe například probíhat poptávka na výrobu rozvodny. Technolog vloţí 

prvotní projektovou dokumentaci k poloţce. Referent provede formální kontrolu a 

vloţí do poptávky. Dodavatel bude chtít nabídnout jiné nebo upravit stávající 

řešení. Referent koordinuje setkání, kde dojde k případné úpravě projektu. 

Dodavatel ho upraví a vloţí přílohu k poloţce. Referent přílohu vyzdvihne, 

formálně zkontroluje a s technologem ověří správnost nového řešení.                   

Po odsouhlasení technologem tuto skutečnost potvrdí dodavateli. 
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4. POJMY V POŽADAVKU 

4.1 Poptávka 

Poloţkám poţadavku, které si referent upřesnil včetně poloţek, které 

nemusel komentovat, přidělí nákupní kategorii pro identifikaci potenciálních 

dodavatelů a vytvoří tak poptávku (v přípravě), kterou odešle do poptávkové a 

aukční aplikace PROe.biz. Zde jsou osloveni ověření dodavatelé a poţádáni o 

ocenění jednotlivých poloţek poptávky. Poptávání je ukončeno výběrem 

nejvhodnější nabídky - dodavatele a přidělením a vystavením objednávky. 

4.2 Objednáno 

Přidělením čísla objednávky referentem nákupu poloţka změní svůj status z 

„Poptáno“ do statusu „Objednáno“. Ţadatel, tedy má neustálý přehled o stavu 

poloţek ze svých poţadavků. 

4.3 Ukončeno 

Stav „Ukončeno“ slouţí ţadateli k informaci, ţe poţadovaný materiál byl 

dodán do skladu společnosti a je připraven k odběru. V okamţiku dodání materiálu 

do skladu společnosti vstoupí do systému pracovník odboru nákupu odpovědný za 

kvantitativní a kvalitativní příjem materiálu. Pokud proběhne přejímka materiálu 

v pořádku, dá příslušný pracovník poloţce příznak dodáno. V menu u ţadatele se 

poloţka přesune do stavu „Ukončeno“. Tento stav je v současnosti nevyuţívaný. 

Jeho uvedení do provozu je v současné době ve finální úpravě a jeho spuštění je 

dle předpokladu otázkou nejbliţších týdnů. 

4.4 Schvalovatel 

Ve většině případů se jedná o přímého nadřízeného pracovníka ţadatele. 

Schvalovatelé obdrţí od odboru nákupu – ONÁK  přístupy do aplikace. 

Doporučujeme kaţdému schvalovateli po prvním přihlášení vstoupit do volby 

„Nastavení - Obecné“ a změnit si své přístupové údaje. Ţadatelé nemají přístup do 

poptávkového systému a nemusí vyplňovat přístupové údaje v záloţce 

„Oprávnění“, ty slouţí jen pracovníkům nákupu. Schvalovatelé, rovněţ needitují 
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nákupní poţadavky pouze v poli poznámka, mohou připomínkovat poţadavek, 

případně ho pomocí tlačítka „Upřesnit“ vrátit ţadateli zpět. 

 

4.5 Referent – nákupčí 

Referentovi se po přihlášení načte seznam schválených poloţek 

poţadavků, které ještě nebyly ţádným z referentů převzaty tzv. stav Nerozdělené. 

 

Obrázek č. 14 - seznam položek do poptávky. 

 

Referent zkontroluje poloţky v seznamu a odebere „Převzít“ jemu příslušné 

poloţky ke zpracování. Poloţky ve stavu „Porucha“ jsou označeny v poli reţim 

červeným P. poloţky, které jsou jiţ po termínu plnění, jsou označeny celé červeně. 

  

 Stav „Do poptávek“. V tomto stavu se nachází poloţky, které si nákupčí 

převzal ke zpracování, nebo které mu byly přiděleny vedoucím. Kaţdá 

poloţka se rozšíří o editační pole slouţící k upřesnění popisu poloţky a o 

pole pro vloţení zprávy.  V Editačním poli referent doplní nebo opraví 

zadání poloţky a především vyplní nákupní kategorii, která je zde zadávána 

z titulu párování se s příslušnými dodavateli zavedených v katalogu 

dodavatelů. Můţe zde rovněţ připomínkovat termín dodání, případně 

dokumentaci v příloze. Referent se můţe rozhodnout pro několik způsobů 

vyřízení  poloţky. K tomu slouţí tlačítka vpravo. 
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 Sklad a Jinak 

Poloţka, která bude řešena jinak, neţ poptáváním se označí budˇ „Jinak“, 

můţe se stát, ţe poloţka jiţ není potřeba nebo se našla dostupná náhrada. 

„Sklad“, poloţka je volně ve skladech společnosti.  

 Poptat 

Pokud jsou veškeré náleţitosti u poloţky v pořádku, tak se odesílá poloţka 

do poptávky v dané kategorii. 

 Upřesnit 

Odesílá poloţku zpět ţadateli, aby upřesnil zadání, nebo odsouhlasil 

změnu. Referent má v některých případech lepší přehled o moţných 

náhradách na trhu a můţe jí touto cestou ţadateli nabídnout. 

 Přílohy 

Pro případ nedostatečného popisu, nebo rozsáhlé dokumentace k poloţce 

můţe referent ţádat upřesnění v obvyklých formátech. 

 Vrať 

V případě, ţe referent převzal poloţku, která mu nenáleţí, nebo ji nemůţe 

realizovat, má moţnost ji tímto krokem vrátit zpět do seznamu 

nerozdělených poloţek. 
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5. REALIZACE POŽADAVKU 

5.1 Přímá objednávka 

 Tuto variantu je moţno vyuţít v případech, kdy se zajišťuje materiál na 

který je stanovený ceník a jehoţ dodavatel prošel dlouhodobým výběrem. Tedy se 

tyto poloţky obchodují mimo elektronické poptávky. Systém z poţadavku obejde 

poptávku referentovi vygeneruje přímo pole kde referent zadá číslo objednávky a 

datum dodání. 

5.2 Poptávky - příprava 

Poloţky, které referent odeslal (tlačítko Popt. ve stavu Do poptávek) do 

poptávky se automaticky zapíší do příslušné kategorie poptávaných poloţek. 

Zvolením volby „Poptávky“ – „Příprava“ se zobrazí seznam poptávek v přípravě. 

Pro danou kategorii má referent rozpracovanou vţdy jen jednu poptávku a nové 

poloţky vţdy padají do této kategorie. Je jen na referentovi, kdy tuto poptávku 

uzavře a odešle ji k zpracování dodavatelům. 

Obrázek č. 14 – příprava poptávky 

Obrázek č. 15 – příprava poptávky 

5.3 Formulář poptávky 

Po rozkliknutí poptávky ze seznamu se zobrazí detail poptávky, tedy 

hlavička a jednotlivé poloţky. Nákupčí má před odesláním ještě moţnost 

nevhodně zvolené poloţky vrátit zpět do stavu „Do poptávek“ (tlačítko „Vymaţ“). 
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Obrázek č. 16 – formulář do poptávky 

 

Ve chvíli, kdy se referent rozhodne poptávku v přípravě ukončit a zařadit do 

probíhajících poptávek, vyplní ve spodní části formuláře název poptávky a její 

předpokládaný začátek (datum a čas) a tlačítkem „Odeslat do PROe.biz“ odešle 

poptávku do stavu „Poptávky“ – „Probíhá“. Zde je povinný údaj název poptávky. 

Předpokládaný začátek je nepovinný údaj a lze jej měnit a upravovat ve vlastní 

poptávce. 

Tímto úkonem se poptávka odesílá do poptávek v PROe.biz, kde si referent 

provede poslední úpravy, specifikuje podmínky, termíny, způsob realizace 

poptávky a odešle email přímo dodavatelům s poţadavkem o ocenění poloţek 

poptávky. V tomto okamţiku se veškerá řízení vyhlášená odborem nákupu a 

nejsou řešena v reţimu „Porucha“ automaticky zveřejní na webu společnosti. 

 

5.3.1 Poptávky - probíhá 

V seznamu probíhajících poptávek lze nahlíţet na jednotlivé detaily 

poptávek (viz výše Formulář poptávky). Je zde navíc poskytnuta informace pod 

jakým číslem je evidována poptávka v PROe.biz. 
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Obrázek č. 17– probíhající poptávka 

 

Z aplikace Poţadavky je moţné automaticky spouštět aplikaci PROe.biz. 

Kliknutím na volbu PROe.biz v hlavním menu se referentovi v novém okně otevře 

seznam poptávek v PROe.biz. Pokud má pro obě aplikace zadané shodné 

přístupové údaje otevře se mu aplikace PROe.biz bez nutnosti zadávání 

přihlašovacích údajů. 

 

Obrázek č. 18 – karta referenta 

 

Aby přímé propojení obou aplikací bylo uskutečnitelné, musí referent ve volbě 

nastavení v hlavním menu mít zadané přístupové údaje do PROe.biz (karta osoby, 

část oprávnění). Doporučuji zvolit shodné přístupy do obou aplikací.  
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5.3.2 Poptávky - objednané 

V tomto stavu se nachází ukončené poptávky v PROe.biz, kterým bylo 

referentem přiděleno číslo objednávky v závěrečném protokolu poptávky – 

v PROe.biz. Po vloţení čísla objednávky do příslušného pole se u ţadatele změní 

stav automaticky. 

5.3.3 Poptávky - ukončené 

Do tohoto stavu se poţadavek dostane v okamţiku, kdy bude proveden 

příjem materiálu na skladě. Pro tuto operaci je zřízena aplikace, do které mají 

přístup zaměstnanci skladu odpovědní za příjem materiálu a dodanému materiálu 

v poţadavku ţadatele zadají příznak dodáno. 
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6. MODUL SKLAD 

 

 Celý systém aby pracoval tak jak bylo původně specifikováno, musí 

být ukončen modulem, který umoţní ţadatele informovat o splnění jeho 

poţadavku. 

 K tomuto účelu slouţí poslední vyvíjený modul a to modul „Sklad“. 

Pomocí tohoto modulu jsou pracovníci skladu zodpovědní za příjem materiálu do 

skladů společnosti po provedení kvantitativní a kvalitativní přejímky označit danou 

poloţku příznakem „Dodáno“. 

 Po provedení této operace se ţadateli změní stav poloţky z 

„Objednáno“ na stav „Dodáno“. Po ukončení zkušebního provozu tohoto modulu a 

po jeho zavedení do plného provozu bude celý proces elektronického zajištění 

poloţek z poţadavku na objednání materiálu ukončen. 

 Přihlašování do systému mají oprávněné osoby přes identické 

webové rozhraní jako všichni předešlí uţivatelé. 

 Po přihlášení do systému se oprávněné osobě zobrazí tato 

obrazovka. 

 

 

Obrázek č. 19 – objednávky v modulu „Sklad“ 

 

 Kaţdý uţivatel tohoto modulu má moţnost si nastavit identifikátor skladu, pro 

který bude příjem dělat. V zásadě tedy lze, aby příznaky k jednotlivým poloţkám 

v tomto modulu dělal jeden zaměstnanec. 
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 Pracovník vidí soupis všech objednávek, které jsou vytvořeny v návaznosti na 

systém elektronických poţadavků či poptávek. Z dodacího listu zjistí číslo 

objednávky, se kterou chce pracovat. Pomocí filtru si vybere danou objednávku a 

ta se mu zobrazí poloţkově.  

  

6.1 Splnění požadavku 

 Pokud pracovník zjistí, ţe dodávka splnila veškeré náleţitosti, dodané zboţí 

je v pořádku, plně odpovídá poţadavku i objednávce tak přiřadí poloţce 

příznak „Dodáno“ a ţadateli se automaticky odešle informační email o 

splnění poloţky. 

 Pokud dojde, pouze k částečnému splnění mnoţstevního parametru 

poloţky vepíše do příslušné kolonky skutečně dodané mnoţství. Informační 

email ţadateli bude obsahovat pouze skutečně dodané mnoţství. Poloţka 

tedy bude označena jako „částečně splněno“ 
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7. ÚSPORY A ZHODNOCENÍ 

 

7.1 Systém kontroly stavu hlubinného zásobníku na ÚUK Komořany 

Projekční oddělení dostalo za úkol zmodernizovat systém kontroly 

hlubinných zásobníků uhlí na lokalitě ÚUK v Komořanech. Po vzájemné 

komunikaci mezi technologií, elektromechanikem daného úseku a referentem 

ONÁK byla vyspecifikována sortimentní potřeba materiálu a objem 

předpokládaných prací. 

Po zpracování projektu projektantem, byl projekt předán 

elektromechanikovi. Ten projektovou dokumentaci rozpracoval a určil, kolik hodin 

práce bude na tuto činnost potřeba. Poté na tento projekt připravil zakázku. 

V dalším kroku připravil poţadavek na objednání materiálu. Ten se po 

schvalovacím procesu dostal do rukou referenta ONÁK, který má dané komodity 

z poţadavku na starosti. V případě vyuţití starého (papírového) systému se pro 

schvalovací proces (ţadatel-schvalovatel-referent) vyuţívala faxová cesta. Tedy 

cesta náročná na technické vybavení, problematikou sdílených faxových přístrojů 

pro jednotlivá oddělení nebo velmi problematickou kontrolou doručení. V případě 

nového systému vše probíhá přes webové rozhraní v reálném čase. 

Referent byl jiţ předběţně informován o celém případu v přípravném řízení. 

Po obdrţení schváleného poţadavku přistoupil k vyhlášení poptávkového řízení 

na potřebný materiál. Jiţ od projektanta nesl celý projekt informaci o typu dílů od 

výrobce Vegaplus a informaci o moţnosti dodání dílů pro montáţ od výhradního 

dodavatele pro českou republiku firmy LEVEL Instrument. Cena, kterou nabídl, při 

dotazování technologie byla 899 851,-kč. Referent přesto přistoupil k poptávce. 

Osloveno bylo několik velkoobchodů a výhradní zástupce LEVEL Instrument. 

Poptávka byla také umístěna na webu naší společnosti a kterýkoliv podnikatelský 

subjekt měl moţnost do poptávky vstoupit a vloţit svou nabídku (to za starého 

systému nebylo moţné). 
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Poptávka byla vyhlášena na dva dny. Během doby, kdy bylo moţno vkládat 

cenové nabídky, se do poptávky přihlásila firma ELMOS a.s. 

 

Obrázek č.20 - zpoždění doručení poptávky firmě která reagovala z internetových 

stránek CCG 

 

 Výhradní dodavatel, poté co obdrţel elektronickou poptávku, a 

uvědomil si, ţe by jeho nabídka nemusela být vítězná, přepočítal svou ziskovou 

poloţku a cenu do elektronické poptávky poníţil na 881 788,-kč. Firma A.P.O.-

ELMOS o jejíţ existenci jsme neměli tušení vyuţila moţnosti vstoupit do poptávky 

a její cena za identický materiál byla 772 110,-kč. V tento okamţik ušetřil systém 

elektronických poptávek majiteli společnosti prokazatelně 127 741,-kč coţ je cca 

14% nákladů na materiál.  

Odpovědnost za dodávku materiálu, její rychlost a kvalitu nese referent. 

Logistiku dodávek jednotlivých komponentů koordinuje s elektromechanikem 

zodpovědným za montáţ tak, aby komponenty byly k dispozici v okamţiku jejich 

potřeby. Omezuje tedy předčasné naskladnění komponentů a tím optimalizuje 

jejich záruční dobu a zbytečně nenavyšuje finanční objem skladovaných zásob. 
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Obrázek č.21 - protokol poptávky na danou komoditu 

 

 

7.2 Zajištění požadavku na baterie a článkové řetězy 

Obdobných případů jaký jsem prezentoval na hladinoměrech pro ÚUK bych 

mohl popsat spousty. Všechny procházejí obdobnou procedurou kdy je nezbytná 

odborná znalost báňské technologie. Referent je ten rozhodující článek který 

vystaví objednávku a ručí za správnost, funkčnost a technickou specifikaci 

materiálu. Pro lepší představu jsou přílohou dva obchodní případy. 

Přílohou číslo jedna je znázorněna úspora dosaţená vyhlášením 

soutěţního (tedy druhého) kola u poptávky na akumulátory pro důlní svítilny. 

Specifika těchto akumulátorů jsou především v ţivotnosti a stupni krytí, které 

vyţaduje báňský provoz. Referent, který má tyto akumulátory ve svém portfoliu, je 

detailně seznámen s předpisy a normami které musí tyto svítilny splňovat. Je také 

jediným komunikačním článkem mezi CCG a potencionálním dodavatelem. Proto 

dokáţe posoudit případnou typovou náhradu a dobře stanovit podíl kvalita cena. 

Znalostí trhu potenciálních dodavatelů zařízení pro pouţití v báňském 

provozu a moţností elektronického systému dokázal optimalizovat cenu a oproti 

prvnímu kolu dosáhl úspory 4 140,-kč. 

Obdobný případ řešil jiný referent, který má na starosti hutní materiál, 

řetězy a podobně. Pro tohoto referenta je nutné znát tvrdosti materiálů 

pouţívaných v báňském provozu. Musí znát jejich abrazivitu pro materiály 

pouţívané jako otěrové lišty v násypkách, certifikaci pro veškerý hutní materiál 
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nebo pevnostní třídy pro řetězy. Přílohou číslo tři je obchodní případ nákupu 

řetězů pro strojní údrţbu DPD. Vyčíslená úspora po vyhlášeném soutěţním kole 

oproti kolu prvnímu činní v tomto případě 4 068,-kč 

 

7.3 Zhodnocení systému 

Kaţdá změna jakéhokoliv postupu nebo systému sebou nese jak 

poţadavky na lepší a jednodušší pracovní prostředí, optimalizaci jednotlivých 

operací, intuitivnější ovladatelnost procesu a v neposlední řadě finanční úsporu. 

Pracovní prostředí, tedy vlastní systém celého procesu poţadavků a 

poptávání materiálových poloţek u dodavatelů před zavedením nového systému 

se neslo v duchu tištěných papírových podkladů bez moţnosti kontroly doručení, 

malé moţnosti komunikace a nezbytné nutnosti osobních kontaktů při upřesňování 

poloţek nebo předávání nutné dokumentace. 

Jakékoliv předání tiskopisu pro jeho další vyřízení bylo nutné předávat buď 

osobně, nebo faxem. Vznikla tedy větší náročnost na dostatečné pokrytí a častý 

servis faxových přístrojů. Také vzhledem k rozsáhlosti území vznikaly další 

náklady na dopravu odpovědných pracovníků. Nyní mohou veškeré operace 

probíhat v reálném čase z jakéhokoliv počítače s přístupem k internetu. 

Ţadatel, který vyplní elektronicky poţadavek na objednání materiálu, ho 

můţe ihned odeslat určenému schvalovateli, aniţ by musel poţadavek tisknout a 

posléze faxovat dále. Navíc mu nový systém umoţňuje neustálou kontrolu 

v reálném čase, v jakém stavu se jeho poţadavek nachází. 

Celý systém je vyvinut tak, aby jeho ovládání bylo intuitivní a minimalizovala 

se nutnost proškolování odpovědných pracovníků. Zkušenosti nám to 

jednoznačně potvrdily. Problémy typu nevědomosti ovládání se téměř nevyskytli. 

Pokud nějaké nastali tak šlo ve většině přídech o softwarové chyby v nastavení 

jednotlivých počítačů. 

Přirozeně nejsledovanějším parametrem jsou reálně vyčíslené finanční 

úspory. Ty lze najít uţ v samotném přístupu k administraci jednotlivých 

obchodních případů směrem k dodavatelům. 



Tomáš Škaloud:  Zavedení informačního systému pro nákup materiálu Czech Coal Group 

 

2011 35 

 

Zatímco předchozí systém administrace pracoval s omezeným počtem 

dodavatelů, stávající systém umoţňuje bez navýšení pracnosti a finančních 

nákladů oslovovat neomezený počet dodavatelů (příloha č.2). Jednotlivé obchodní 

případy jsou zveřejňovány na webových stránkách společnosti a přihlásit se do 

nich můţe prakticky kdokoliv, aniţ by byl pro společnost znám. Jeho účast je 

podmíněna vyplněním vstupního formuláře s jeho identifikátory pro zpětnou 

kontrolu společnosti v obchodním rejstříku. Je přirozené, ţe širší konkurenční 

prostředí tlačí automaticky cenové nabídky směrem dolů. Zde se odhadovaná 

úspora můţe pohybovat do pěti procent oproti administraci starým způsobem. 

Další funkcionalita, která dokáţe významně vykázat finanční úsporu je 

vyhlašování soutěţního kola po ukončeném poptávkovém kole. Kaţdé poptávkové 

řízení, které je aktivní neumoţňuje referentovi sledovat výši cenových nabídek. 

Teprve po jeho ukončení se referentovi objeví cenové nabídky. 

V tento okamţik se referent rozhodne, jak dále s poţadavkem naloţí. 

Pokud je vítězná nabídka za malý finanční objem (cca do 10 000,-kč) můţe 

přistoupit rovnou k objednání u vítězného dodavatele. 

Pokud je však částka vyšší nebo u dané poptávky vznikne dojem, ţe lze 

ještě z vítězné ceny slevit, přistoupí referent k vyhlášení soutěţního kola. V tomto 

kole jsou jiţ obesláni pouze ti dodavatelé, kteří vloţili nabídku v prvním tedy 

poptávkovém kole. Kaţdý obeslaný dodavatel v soutěţním kole jiţ vidí nejniţší 

nabídku za celý obchodní případ. Můţe tedy svou nabídku upravit tak aby byla 

vítězná. Cenová nabídka jde upravovat pouze směrem dolů. Pokud dojde ke 

změně cenové nabídky v posledních třech minutách tak se soutěţní kolo 

automaticky o další tři minuty prodlouţí. 

Zkušenosti ze soutěţních kol a protokoly které jsou archivovány nám jasně 

ukázaly, ţe úspora u některých poptávek můţe být aţ dvacetiprocentní (příloha 

č.3 a 4). Pokud však budeme úsporu v soutěţních kolech průměrovat, tak se 

pohybuje okolo pěti aţ deseti procent oproti nabídce z prvního kola. Přitom si 

musíme uvědomit, ţe jiţ nabídky v prvním kole mohlo dát neomezené mnoţství 
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dodavatelů a tedy jiţ tyto nabídky byly pravděpodobně niţší neţ pokud by byly 

poptávka administrována ve starém systému. 
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ZÁVĚR 

 

Vývoj celého systému aţ do jeho konečné podoby je vyvíjen od jara 2008. 

Všechny kroky a novinky byly vţdy s velkou pečlivostí nejprve testovány ve 

zkušebních reţimech tak, aby uţivatelům byl předloţen nástroj plně funkční. 

Tvorba jednotlivých elektronických formulářů byla vţdy konsultována s pracovníky, 

kteří s nimi v současné době pracují. Byly tedy takzvaně zpracovány na míru 

konkrétním poţadavkům budoucích uţivatelů. Počáteční obavy uţivatelů z nového 

systému se ukázali jako liché. Ti, kteří v novém systému pracují, si uţ jen stěţí 

dovedou představit návrat ke starému způsobu. Komfort obsluhy systému, 

dokonalý přehled o svém poţadavku změny stavu v reálném čase to jsou vše 

atributy, které uţivatelů zefektivnily práci s poţadavky na objednání materiálu a 

tedy i v tomto okamţiku se dá hovořit o úspoře pracovního času a o ekonomickém 

přínosu pro těţební společnost. 

Nástroj, který byl vytvořen, snese přísná kritéria nejedné auditorské 

společnosti a vysokou úrovní zpracování, dizajnem jednotlivých stránek podtrhuje 

charakter a význam společnosti pro kterou byl vytvořen a které slouţí. Důkazem 

toho mohou být nesčetné pozvánky na semináře softwarové společnosti, která 

vlastní software na základě našich podnětů a zkušeností vyvinula. Zde je velký 

zájem o poznatky a zkušenosti našich zaměstnanců, které po dobu vývoje 

systému nasbírali.  

Vývoj v odvětví, ve kterém se tento systém tvořil, jde v dnešní době 

dopředu mílovými kroky. Nikdy tedy nelze říci, ţe práce na konkrétním produktu 

jsou ukončené. Nezbývá tedy neţ tomuto informačnímu systému popřát hodně 

spokojených uţivatelů, rychlou reflexi na vývojové změny a udrţení minimálně tak 

vysokého standartu sluţeb jaký nastavil. 
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