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Anotace 

V této diplomové práci je zpracován a zkoumán význam elektronických aukcí pro 

společnost ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. 

V první části mé diplomové práce jsem se zaměřila na teorii nákupu jako takového a na 

teorii elektronických aukcí. Součástí teorie elektronických aukcí je také pohled na jeden 

z e-aukčních systémů, a to na systém PROe.biz. 

V další části je řešena analýza vyuţití elektronických aukcí ve Skupině ČEZ, také je zde 

uveden další e-aukční systém – ppeSystem,  který pouţívá společnost ČEZ, a.s. 

Dále je probírán potenciál společnosti ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. pro zavedení systému 

elektronických aukcí. 

V předposlední kapitole je řesen marketingový výzkum o postoji jiţ stávajících dodavatelů 

společnosti ČEZ Energetické sluţby, a také o postoji potenciálních dodavatelů. 

Návrhem pro začlenění elektronických aukcí do nákupního systému společnosti ČEZ 

Energetické sluţby má diplomová práce končí. 

Klíčová slova : nákup, elektronická aukce, ČEZ Energetické sluţby, dodavatel 

Summary 

This thesis debates and examines the significance of electronic auctions for the company 

ČEZ Energetické sluţby, s.r.o.  

The first part of my thesis focuses on the theory of purchase, as well as on the theory of 

electronic auctions. The theory of electronic auctions includes the view of one type of e-

auction system, called PROe.biz. 

An analysis of e-auction usage in Skupina ČEZ is carried out in the following part, another 

system called ppeSystem, which is being used by company ČEZ, a.s., is also mentioned.  

In the next part, the potential of ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. for the introduction of e-

auctions is discussed. 

The penultimate chapter features a short marketing survey about the attitudes of both 

current and potential suppliers.   

My thesis concludes with a suggestion of introducing the e-auction into the purchasing 

system of ČEZ Energetické sluţby. 

Key words: purchase, electronic auction, ČEZ Energetické sluţby, supplier 
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1   Úvod 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala problematiku, která má velkou 

budoucnost a uţ v současné době zaţívá boom. Ve své podstatě se jedná o vyuţívání 

internetu jako nástroje pro obchodování. Nákupy přes internet uţ nejsou něčím, co by se 

dělo sporadicky, sama znám pár lidí, kteří v kamenných obchodech nakupují snad uţ jen 

potraviny. Internetové neboli webové aukce jsou v současnosti bezesporu jedním 

z nejoblíbenějších nástrojů určených převáţně k nákupu a prodeji zboţí.  

Nákupy a prodeje přes internet jsou však jiţ dál, neţ jen ve fázi, kdy prodejce 

nabízí zboţí za pevnou cenu a zákazník si jej buď koupí, nebo nekoupí. Stále více se do 

popředí dere způsob prodeje, kdy kupující soutěţí o moţnost koupě zboţí tím, ţe zvyšují 

cenu, kterou jsou ochotni za zboţí zaplatit. A převratný rozvoj tohoto způsobu elektronické 

formy draţby neboli aukce následuje v praxi také aukce obrácená, kdy soutěţí prodejci 

o realizaci prodeje zboţí nebo sluţby, nabízejí postupně niţší ceny, dokud některý 

z nabízejících jiţ není ochotný udělat niţší nabídku. V principu se velmi podobá 

výběrovému řízení. A právě problematika organizování elektronických „výběrových 

řízení“ mě zaujala natolik, ţe jsem si ji vybrala pro svou diplomovou práci.  

Na myšlenku zabývat se progresivními metodami výběrových řízení mě přivedla 

administrativní brigáda v nákupním oddělení společnosti ČEZ Energetické sluţby, s.r.o., 

kdy jste měla moţnost nahlédnout „pod pokličku“ výběru dodavatelů zboţí a sluţeb 

a shodou okolností jsem měla moţnost vyslechnout poznatky vedoucí oddělení nákup 

z konference týkající se nákupních elektronických aukcí (dále také e-aukcí). A jelikoţ 

nákupní tým začal diskutovat o moţnosti zavést elektronické nákupní aukce rovněţ pro 

výběr svých dodavatelů, ale nevěděl, jak by tento způsob nákupu ovlivnil dodavatelsko-

odběratelské vztahy, zda by stávající kvalitní dodavatelé k aukci vůbec přistoupili, zda by 

zavedení nákupních e-aukcí mělo patřičný efekt, zda by vyţadovalo velké investice a zda 

by bylo vhodné pro komodity a sluţby společností nakupované, dohodli jsme se, ţe na toto 

téma zpracuji diplomovou práci.  

Abych mohla na všechny neznámé odpovědět, nejdříve zjistím, jaké jsou praktické 

poznatky jiných společností v organizování e-aukcí, a to v oblasti úspor, ve smyslu četností 

aukcí, organizační náročnosti a dalších podmínek. Dále se pokusím zjistit, zda a jakým 
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způsobem pořádají e-aukce ostatní společnosti Skupiny ČEZ a zda by nebylo moţné vyuţít 

totoţných postupů Skupiny ČEZ. Pro vlastní návrh vhodnosti či nevhodnosti vyuţívání  

e-aukcí ve společnosti ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. zjistím postoj vybraných stávajících 

či potenciálních dodavatelů k zavedení nákupních e-aukcí, zmapuji zkušenosti dodavatelů 

s e-aukcemi pořádanými jinými odběrateli a ochotu dodavatelů účastnit se e-aukcí ve 

společnosti ČEZ Energetické sluţby, s.r.o.  

Cílem mé práce je návrh doporučení nákupnímu oddělení, jak přistoupit k zavedení 

e-aukcí do nákupního procesu společnosti, jakým způsobem vyuţít co nejefektivněji 

synergie ve Skupině ČEZ a jaký druh nákupů (pro jaké komodity a sluţby) bude pro tuto 

formu výběrového řízení vhodný.  
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2 Teorie nákupu sluţeb, materiálu a komodit 

2.1 Vymezení pojmu nákup 

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

podnikání. Představuje všechna opatření směřující k zajištění vhodných zdrojů vstupů 

a jejich dalšímu efektnímu vyuţití v rámci podniku. Pojem nákup můţeme chápat jako: 

 funkci – významný úkol v rámci podnikových aktivit, 

 proces – průběh dispozice s dodávaným zboţím či sluţbami, 

 organizační jednotku – pracovní místo, kterému je přidělena nákupní činnost. 

Cílem, zejména u subjektů s jasným a opakovaným výstupem činností, je vytvoření 

dlouhodobých vztahů k vnějším zdrojům. Od nákupu se očekává efektivní řešení, dosaţené 

při optimálních dopravních, transakčních a dalších nákladech, a to v co nejkratším moţném 

čase a při nejlepší kvalitě, spolu s neustálým vyhledáváním moţností kooperace 

a vzájemné koordinace. (Tomek, Vávrová + et al. 2007) 

Nositelem funkce nákupu je obvykle útvar nákupu. Úspěšné fungování tohoto 

útvaru závisí na správném a na přesném vymezení jemu svěřených úkolů, na vymezení 

a způsobu řešení vztahů s vnitřním a vnějším okolím, na pouţívaných a poţadovaných 

formách a metodách řízení procesu nákupu a  v neposlední řadě na účinnosti ekonomické 

stimulace útvaru nákupu jako celku i jeho jednotlivých pracovníků.(Lukoszová + et al. 

1999) 

  



Bc. Lucie Axmannová : Význam e-aukcí pro společnost ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. 

4 

 

2.2 Modely nákupního procesu 

2.2.1 Klasické modely 

Tyto klasické modely vznikaly postupně v 70. letech. Umoţňují marketingovému 

manaţerovi předvídat chování zákazníka a uskutečňovat tak svou činnost efektivněji.  

a) Model Robinsona a Farise 

Tento model je povaţován za základní model nákupního procesu organizací. 

Výhodou tohoto modelu je, ţe ukazuje moţné způsoby zkoumání nákupního chování 

průmyslových podniků. Model nemá globální charakter, svoji analýzu omezuje pouze na 

fáze nákupního procesu a různé nákupní situace. Model nezohledňuje činitele ovlivňující 

subjekty rozhodování, činitele vlastní podniku a činitele spojené s výrobkem. 

b) Ozanův a Churchillův model 

Popisný model navrţený Ozanem a Churchillem zohledňuje vliv komunikace 

potenciálního dodavatele na proces nákupu. Platnost tohoto modelu je omezena pouze na 

zboţí pro další výrobní účely a naráţí na problémy kvantitativního hodnocení a měření. 

c) Model Webstera a Winda 

Model vychází z analýzy nákupního procesu, který vystupuje jako rozhodovací 

proces. Pozice jednotlivce se nachází v centru tohoto modelu, protoţe zohledňuje 

preference a individuální postoje jako důleţité součásti nákupního chování. 

d) Cordozův model 

Cordoz vychází z předpokladu, ţe proces nákupu není vţdy lineární a neskládá se 

ze vzájemně nezávislých fází. V případě synchronního hodnocení vstup přesně odpovídá 

poţadavkům, podmínce rizika, které se akceptuje a ceny, kterou odběratel vyţaduje. 

Potenciální dodavatel musí být vţdy připraven nabídnout výrobky za konkurenční ceny. 

V případě sekvenčního hodnocení různých organizačních stupňů podnik postupně 

eliminuje dodavatele, se kterými jednal, dokud si nevybere jednoho, jehoţ povaţuje za 

schopného splnit jeho očekávání v mezi akceptovatelného rizika. Tento model je typický 

pro podniky, které se snaţí co nejrychleji přizpůsobit inovaci. 
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e) Model Shetha 

Typickým rysem tohoto modelu je globalizace nákupu na průmyslovém trhu. 

Charakterizuje většinu z důleţitých prvků v chování nákupčích a jejich vzájemné vztahy. 

h) Model Choffraya a Liliena 

Tento model patří k modelům novějším, které vznikly na základě výzkumu trhů. 

Nákupní rozhodnutí je přímo ovlivněno marketingovými nástroji, jako je reklama, cena, 

výrobek atd., toto kontroluje potenciální dodavatel. Výhodou tohoto modelu je 

kvantifikace a zjednodušení segmentace trhu na základě rozdílů ve sloţení daného 

nákupního centra. 

2.2.2 Nové modely 

Druhou skupinou jsou tzv. nové tendence ve vývoji modelů nákupního procesu. 

V rámci této skupiny jde především o induktivní –Model Woodsida a Vyasa, Moelerův 

Model a interaktivní proud - Dyadický Model a Interakční Model. Oba proudy objasňují 

sloţitost problematiky nákupního chování. Věnují se shodné činnosti, a to analýze 

nákupního chování individuálního odběratele v situaci přímých vztahů s dodavatelem. 

Induktivní proud zkoumá fungování nákupního centra odběratele, tvořeného souborem 

jednotlivců ve vzájemné interakci. Soustřeďuje se na sběr kvalitativních informací.  

Interaktivní směr je spojován se studiem dodavatelsko-odběratelských vztahů v širším 

rámci interogranizačních vztahů. Proces nákupu je analyzován současně s procesem 

prodeje, protoţe prodej neexistuje bez nakupujícího a nákup bez prodávajícího. 

a) Model Woodsida a Vyasa 

Model vychází z analýzy nákupu surovin a komponentů šesti amerických podniků. 

Model je originální v tom, ţe do nákupu vstupuje nová fáze, a to předvýběr dodavatelů, 

jakoţ i uvedení nových informačních zdrojů a pouţívání kritérií. 

b) Moelerův model 

Metoda zdůrazňuje přípravnou fázi nákupu. Moller zdůraznil předběţnou etapu 

předvýběru, která spočívá v hodnocení kvality a prostředků, které vyuţívají dodavatelé, 

s cílem její kontroly. Model také uvádí fázi obchodního jednání se zvolenými dodavateli. 
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c) Dyadický model 

Tento přístup analýzy se zaměřuje na dvojici osob, resp. podniků, jejichţ činnosti 

jsou závislé ve značné míře na společných faktorech a moci. Je to například dyáda 

prodávající – nákupčí, nebo nákupčí – podnik nákupčího. 

d) Interakční model 

Model byl vypracován mezinárodní vědeckou skupinou International Marketing 

and Purchasing. Vztahy dodavatel-odběratel se zkoumají z dvojího hlediska, a to 

z dlouhodobého a krátkodobého. Nejnovější výzkumy této analýzy poukázaly na nutnost 

zohledňovat současně nákup a prodej. Hlavním nástrojem je tzv. nákupní marketing. 

(Lukoszová + et al. 1999) 
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2.3 Marketingové pojetí nákupu 

2.3.1 Definice marketingu 

Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, 

co potřebují a poţadují prostřednictvím nabídky, tvorby a směny hmotných výrobků 

s ostatními.  

Je to proces řízení, jehoţ výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování 

a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníka efektivním a výhodným způsobem, který 

zajišťuje splnění cílů organizace.  

Představuje vyuţívání interdisciplinárních vědních oborů pro koordinaci plánování, 

organizace a řízení podnikatelské činnosti, která ovlivňuje tok zboţí a sluţeb od výrobce 

ke spotřebiteli tak, ţe spotřebitel je dokonale spokojen a podnik dosáhl svých cílů. 

2.3.2 Nákupní marketing 

Realizace marketingu podniku představuje dvě základní stránky, a to stránku 

poznávací, tzv. analytickou a stránku realizační. Cílem marketingu je upevňování 

a rozšiřování pozice podniku na trhu k prospěchu podniku i zákazníků. V současné době 

roste intenzita konkurence a s ní podniky hledají moţnosti, jak uplatnit své nabídky na 

trhu. 

Smyslem poznávací stránky marketingu je získat aktuální pohled na vnitřní a vnější 

faktory podniku. Jako nástroje tohoto poznávání vystupují různé marketingové analýzy 

a výzkumy trhu. Zde je snad nejdůleţitější činností poznávací stránky samotný výzkum 

nákupního trhu, tedy trhu dodavatele, který ale zároveň vystupuje vůči odběrateli jako 

významná konkurenční síla. Výstupem poznávací stránky marketingu je posouzení 

vlastních silných a slabých stránek, které vyúsťují do tvorby marketingových prognóz 

a segmentace trhu. 

Výsledkem realizační stránky nákupního marketingu je volba konkrétní 

marketingové strategie, včetně efektivního vyuţití nástrojů marketingového mixu. 

(Lukoszová + et al. 1999) 
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2.3.3 Nákupní marketingový mix 

Tento marketingový mix je modifikován ze své čtyřprvkové podoby (cena, 

výrobek, reklama a distribuce) na desetiprvkovou skupinu. Prvky nákupního 

marketingového mixu, které podnik vyuţívá, jsou: 

 informační mix – představuje schopnost vyuţít a vytvořit nákupní informační 

systémy při rozhodování odběratele. Mají být postiţeny jak nejdůleţitější vlivy 

vnějšího prostředí, tak činitelé uvnitř podniku., komunikační mix – soubor 

nástrojů, které podnik odběretele uplatňuje v komunikaci jak s dodavateli, tak 

v rámci vnitropodnikových vztahů, 

 dodavatelský mix – schopnost podniku zvolit optimální dodavatele, 

 konkurenční mix – schopnost identifikovat konkurenční situaci mezi dodavateli. 

S tím souvisí schopnost volby optimálního dodavatele a rozhodování o nákupní 

strategii, 

 cenový mix – schopnost provádět optimální cenovou politiku nákupu, která 

nesleduje pouze výši ceny, ale vede k rozhodnutí, které minimalizuje celkové 

náklady pořízení a vyuţívání dodávky, 

 výrobkový mix – je spojován se schopností rozhodnout o optimální variantě 

nakupovaného výrobku, který tvoří vhodný a dobrý základ pro finální produkt, 

 mix kvality – spočívá ve schopnosti zajistit kvalitu ve všech oblastech 

dodavatelsko-odběratelských vztahů a dodávky, 

 mnoţstevní mix – činnosti spojené s dodávkou, především výši a frekvenci 

realizované dodávky, 

 termínový mix – schopnost časově usměrňovat průběh vnitřních a vnějších 

hmotných a informačních toků jak ve vazbě s dodavateli, tak uvnitř podniku, 

 mix nákupních podmínek – schopnost vyţadovat a realizovat optimální 

platební, dodací a logistické podmínky dodávek ve vztahu s dodavateli, ale 

i s dalšími navazujícími články.(Lukoszová + et al. 1999) 
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2.3.4 Podmínky fungování nákupního marketingu 

Pro zabezpečení fungování nákupního marketingu je potřebné splnit následující 

podmínky, přičemţ ale mohou zároveň představovat riziková místa jeho uplatnění: 

 vymezení funkcí a postavení nákupu v managementu, vyřešení organizačního 

uspořádání, 

 vytvoření informačního systému a vypracování nákupní marketingové strategie, 

 vytvoření pravidel vztahů s dodavateli a sestavení plánu nákupu jako nástroje 

jeho řízení, 

 respektování současných trendů nákupu. 
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2.4 Management nákupu 

Management nákupu je součást managementu obchodní činnosti podniku spolu 

s managementem prodeje. Zahrnuje čtyři prvky, a to plánování nákupu, organizování 

nákupu, vedení zaměstnanců a kontrolu. 

Je to tvůrčí proces, který zahrnuje průzkumné, analytické, předpovídající, 

rozhodovací a tvůrčí projekční aktivity, které formují cíle, určují optimální pouţitelné 

nástroje pro jejich realizaci a poţadavky na zdroje. (Lukoszová + et al. 1999) 

2.4.1 Plánování nákupu 

Při plánování nákupu  je zapotřebí vycházet ze stanovených cílů a ze strategie 

podniku, resp. z obchodní činnosti podniku. Východiskem pro určení těchto cílů v oblasti 

nákupu jsou analýzy situace na trhu i situace vnitropodnikové. 

Součástí plánování je také tvorba nákupní strategie, která zahrnuje čtyři základní 

fáze: 

I. fáze průzkumná – vztahuje se především na nákupní dodavatelský výzkum trhu, 

identifikaci potenciální dodavatelů apod., 

II. fáze analytická – hodnotí výsledky na trhu dodavatelů a parametry, jeţ jsou 

důleţité pro další fáze tvorby nákupní strategie, 

III. fáze předpovídající – prognóza potřeb a potenciálních vnějších parametrů, které 

souvisí se získáváním zdrojů k budoucímu uspokojení potřeb, 

IV. fáze projekční, rozhodovací – povaţuje se za nejdůleţitější fázi tvorby nákupní 

strategie. Východiskem pro tuto fázi jsou výsledky analýzy a predikce 

a vrcholové cíle strategie firmy jako celku. Ve fázi nákupu jsou tedy stanoveny 

cíle nákupu a určeny nejvhodnější reálné způsoby jejich dosahování. 

Plán nákupu je odvozen od plánu výroby (nebo obecně spotřeby, neboť nákup 

materiálu a sluţeb nesouvisí pouze s výrobou, ale také s ostatními procesy) a tento od 

plánu prodeje. Primárním plánem je tedy plán prodeje. Ačkoliv plány prodeje i výroby jsou 

sestavovány v úzkém spojení, nemohou se plně krýt ve svých návrzích a poţadavcích. 

Nastat můţe nesoulad věcný a časový. 
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Základní metodou tvorby plánu, jehoţ cílem je určit potřebu materiálu 

zajišťovaného nákupem pro splnění poţadavků výroby (spotřeby), je bilanční metoda. 

Řešení této bilance se nachází mezi zdroji a potřebami. Na straně zdrojů je zásoba, která je 

k dispozici pro dané období a na straně potřeb je celková spotřeba materiálu v daném 

plánovacím období.(Lukoszová + et al. 1999) 

2.4.2 Organizace nákupu 

Při řešení této problematiky v podniku je nutné hledat a činit správná rozhodnutí 

zaměřená zejména na: 

 funkci nákupu – vedle základní funkce nákupu zajišťovat materiálové vstupy 

v dané kvalitě, mnoţství a daném termínu se zvýrazňují i ekonomická kritéria 

podnikatelské efektivnosti, a také hlediska ekologická, sociální a etická. Je 

nezbytné dbát na zajištění operativní i koncepční harmonizace v informačním 

a rozhodovacím řetězci. Kromě toku informací směrem k výstupu je nutné 

zabezpečit i zpětnou vazbu, 

 míru centralizace a decentralizace nákupu – míra centralizace se odvodí 

s ohledem na důsledky v celkových výsledcích podniku nejen z krátkodobého 

hlediska ale také z dlouhodobého. Centralizace, která je vhodně vytvořená, má 

lepší předpoklady pro efektivnější hospodaření se zásobami a také přináší určité 

výhody při řešení vztahů s dodavateli. Decentralizace umoţňuje účinnější řešení 

systému stimulace a uskutečňování pozitivních změn, 

 vnitřní dělbu práce – uplatňují se zde tři základní typy, a to typ funkčně 

centralizovaný (zaloţen na dělbě práce dle obsahu činnosti), funkčně 

decentralizovaný (uspořádán především dle sortimentní příbuznosti skupin 

materiálů, výhodou je schopnost pruţněji řešit problémy uspokojování 

variabilních potřeb) a typ kombinovaný (má za úkol vyloučit negativní stránky 

předchozích dvou typů).(Lukoszová + et al. 1999) 
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2.4.3 Vedení nákupních skupin 

Kaţdou skupinu pracovníků by měl vést vedoucí, který disponuje určitými 

znalostmi, vlastnostmi, schopnostmi a kreativitou. Mezi ty nejzákladnější patří obchodní 

logika, odborná kvalifikace v oblasti nákupu, pravomoci a tvořivost. 

K základním podmínkám úspěšného vedení nákupních skupin patří pozitivní 

přístup. Tento přístup by se měl vyuţívat na rozvíjení mezilidských vztahů. Mezi další 

vlastnosti patří například otevřenost, vnímavost, schopnost naslouchat, objektivnost, 

respektování zodpovědnosti za svoje návrhy, stimulace, konkrétnost nebo čestnost. 

Důleţitá je také správná motivace pracovníků. Motivace k pracovnímu výkonu je 

závislá jak na tzv. sebemotivaci, tak i na vedení a stimulaci ze strany vedoucího skupiny. 

Motivací je nejen mzda, která je hmotného charakteru, ale také určitá forma 

seberealizace.(Lukoszová + et al.1999) 

2.4.4 Kontrola 

Jako jedna z hlavních manaţerských funkcí se zabývá měřením a korigováním 

vykonané práce. Účelem kontroly je získat jistotu, ţe plán je úspěšně realizován, a i přes 

zjištěné odchylky od plánu vytvořit předpoklad pro uskutečnění nápravných opatření 

k odstranění skutečných nebo potenciálních odchylek. 

Kontrola úzce souvisí s plánováním. Bez plánů a cílů by nemohla kontrola 

existovat, protoţe vykonanou práci lze měřit pouze s ohledem na určitá kritéria. 

Pro kontrolu nákupu se pouţívají tyto ukazatele: 

 strukturní a rámcové ukazatele – počet dodavatelů, počet objednávek, celkové 

náklady v příjmu zboţí, 

 ukazatele produktivity – počet zásilek za určitý čas, 

 ukazatele hospodárnosti – opatřovací náklady na objednávku, 

 ukazatele jakosti – počet vadných objednávek, počet zdrţených 

objednávek.(Lukoszová + et al. 1999) 
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2.5 Dodavatelsko-odběratelské vztahy 

Dodavatelsko-odběratelské vztahy představují obchodní kontrakt nebo různé druhy 

spolupráce mezi dodavatelem a odběratelem na trhu organizací. Tyto vztahy jsou obvykle 

zabezpečovány smluvně, podle platné legislativy obchodně závazkových vztahů. 

S realizací těchti vztahů je spjata řada marketingových, logistických a obchodních činností. 

Za nejdůleţitější faktor je povaţována pozice podniku na daném trhu. 

2.5.1 Ţivotní cyklus dodavatelsko-odběratelských vztahů 

Tento cyklus mezi dvěma podniky je moţno rozdělit do čtyř základních fází: 

I. Předpřípravná fáze související s hodnocením nového dodavatele: 

 v této fázi ještě nedošlo k navázání obchodních vztahů, 

 prvořadým cílem je se vzájemně poznat a pochopit fungování kaţdého 

účastníka vztahu, 

 v průběhu této fáze je ukončení vztahu poměrně jednoduché, neexistují 

ţádné vzájemné závazky, 

 investice v předpřípravné fázi neexistují. 

II. Přípravná fáze související s počátečními rozhovory a navázáním kontaktů: 

 dochází zde k výměně vzorků, objednávek vzorků apod., 

 tato fáze je rozhodující pro navázání trvalejších vztahů, 

 z hlediska dodavatele se zde jedná o vysoké investice, 

 z hledisla odběratele je zde největší riziko transakční, protoţe nelze 

předvídat výši celkových potřebných vloţených prostředků a jaké výsledky 

přinese vloţená investice. 

III. Fáze rozvoje související se smlouvami o dodávkách: 

 ve třetí fázi obě organizace vynakládají určité prostředky a úroveň jejich 

vzájemného poznání se zvyšuje, 

 je zde snaha přizpůsobení se a redukování rozdílů mezi sebou, 

 frekvence nákupů je zde vysoká, 

 fáze stabilizace dlouhodobých vztahů, 

 zde se uskutečňuje rutinní činnost a běţné postupy, 
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 klesají náklady vynaloţené na nákup, jak z hlediska odběratele, tak 

dodavatele, 

 nebezpečí spočívá v tom, ţe jeden z partnerů přestane pruţně 

reagovat.(Lukoszová + et al. 1999) 
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3 Teorie nákupních elektronických aukcí (e-aukcí) 

3.1 Nákupní e-aukce 

Pod pojmem nákupní e-aukce se rozumí 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.  

 Ti, kteří řídí výběrová řízení, znají nákupní proces jako čtveřici na sebe 

navazujících etap: iniciace, příprava, akce a likvidace. Skutečnou e-aukcí je jenom třetí 

krok, tzn. akce. Pouze určitá doba soutěţení, ve které mohou dodavatelé vylepšovat své 

nabídky v reakci na nabídky konkurence. 

Název e-aukce se obecně ujal díky své shodě v procesu s klasickou aukcí. U e-

aukcí  je rozdíl jen v tom, ţe účastníci nesedí ve společné místnosti, naopak kaţdý můţe 

být u svého počítače kdekoliv na světě. E-aukční síň je sdílenou dynamickou virtuální 

tabulkou na monitoru, kde je moţné soutěţit v mnoha poloţkách a v mnoha kritériích 

najednou.  

V současné době se nákupní e-aukce vyuţívají k objektivizaci dodavatelských 

podmínek i u velmi sloţitých a finančně velkých výběrových řízení. (Kaplan, Zrník + et al. 

2007) 
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3.2 Fáze nákupní e-aukce 

Jednotlivých fází nákupní e-aukce bývá nejčastěji šest a  jsou definovány jako 

časobé úseky. Označení jednotlivých fází můţe vyvolat dojem, ţe na jejich přípravu 

jednotlivých je potřeba hodně času, mnoho týdnů, ale v praxi to tak nevypadá. Na všech 

šest fází (časů) obvykle stačí jen několik dnů. 

3.2.1 Čas přípravy 

Tento prostor věnovaný přípravě je v přímé úměře ke konečnému výsledku. 

Součástí této fáze je například formulace zadání, sumarizace poptávaných produktů, 

specifikace jejich mnoţství, podmínek dodání a fakturace.  

Další součástí je mimo jiné i výběr dodavatelů k oslovení, určení časového plánu 

nákupní e-aukce a určení způsobu hodnocení. 

3.2.2 Čas pozvánek 

Účelem je informovat dodavatele, ţe se daná nákupní e-aukce koná. Pozvánka 

obsahuje ve svých přílohách předmět nákupní e-aukce a podmínky, za kterých bude 

uskutečněna. Pozvánka je rozesílána e-mailem. V současné době se rozesílá jen internetové 

avízo s internetovou adresou, kde jsou pozvánka a ostatní dokumenty uloţeny ke staţení. 

3.2.3 Čas předkládání nabídek 

Oslovenému dodavateli, který má zájem, a kterému podmínky spolu s pravidly, 

časem a technologiemi vyhovují, je po akceptaci systémem vydáno přístupové heslo. 

S tímto heslem vstoupí dodavatel do e-aukční síně a můţe vloţit svou nabídku. V této fázi 

systém ukazuje pouze dodavatelovu nabídku a poptávku vyhlašovatele. 

3.2.4 Čas kontroly nabídek a kvalifikačních podmínek 

Je nutností překontrolovat shodu poptávky s nabídkou a obdrţené dokumenty 

dokládající splnění kvalifikačních poţadavků na soutěţící. Pokud je vše zkontrolováno, 

nebo opraveno a je potvrzen vyhodnoceným dodavatelům přesný čas začátku nákupní  

e-aukce, můţe začít tzv. ostré kolo. 
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3.2.5 Čas soutěţení, e-aukce 

Jedná se o vlastní soutěţní kolo, které umoţňuje změny aukčních hodnot 

v předloţených nabídkách. Systém umoţňuje vidět nabídky všech dodavatelů, a také jak 

který dodavatel reaguje úpravou svých nabídek na nabídky ostatních dodavatelů, které 

rovněţ vidí. 

3.2.6 Čas vyhodnocení, určení vítěze, protokoly 

Po skončení nákupní e-aukce si mohou účastníci vytisknout protokoly, ve kterých 

jsou zaznamenány jejich změny nabídky a případná komunikace s vyhlašovatelem. 

Vyhlašovatel má k dispozici souhrnné protokoly se změnami nabídek všech zúčastněných 

dodavatelů spolu s hodnocením. Po skončení nákupní e-aukce má vyhlašovatel časový 

prostor, pro posouzení výsledků a k rozhodnutí o volbě dodavatele. (Kaplan, Zrník + et al. 

2007) 
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3.3 Předpoklady pro úspěch nákupních e-aukcí 

3.3.1 Předpokládané úspory z nákupní e-aukce jsou větší neţ náklady 

Základní výpočet pro stanovení okamţiku efektivního vyuţití nákupních  

e-aukcí je jednoduchý. Jedná se o 5 % podíl z celkové sumy nákupu. Pokud tento 

neplánovaný zisk stojí za pozornost, nákupní e-aukce je tím správným řešením. 

3.3.2 Atraktivní velikost poptávaného mnoţství 

Čím větší bude objem zakázky, tím lze předpokládat zájem oslovených 

potenciálních dodavatelů účastnit se výběrového řízení. Neplatí to samozřejmě obecně, 

důleţitou roli hraje také síla a důvěryhodnost značky, síla nabídky, ale i přesto je velikost 

poptávky jedním z nejdůleţitějších parametrů pro chuť dodavatelů soutěţit. 

3.3.3 Dlouhodobý vztah s dodavateli 

Nákupní e-aukce lze kdykoli vyuţít pro jednotlivé konkrétní nákupy, ale většího 

efektu se dosáhne výběrem dodavatele určitého zboţí nebo skupiny zboţí, kdy objem se 

kumuluje v čase. Dodavatel získává objemem atraktivní kontrakt, ve kterém je spjat 

závazkem zásobovat zákazníka sjednaným zboţím v ceně a za podmínek, které oba 

subjekty sjednali prostřednictvím nákupní e-aukce, po dobu stanovenou rovněţ v nákupní 

e-aukci. (Kaplan, Zrník + et al. 2007) 
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3.4 Nevhodnost využití nákupních e-aukcí 

Mechanismus dynamického porovnávání dodavatelské nabídky formou  

nákupní e-aukce není univerzálně aplikovatelný v kaţdé situaci a na všechny poptávky. 

S růstem míry nestandardizace a stupněm přidané hodnoty produktu klesá i vyuţitelnost 

nákupních e-aukcí. 

3.4.1 Nákup myšlenek pomocí nákupní e-aukce 

Přestoţe i tento případ nákupu je teoreticky moţný, existuje nebezpečí, ţe výsledek 

bude na hony vzdálen od původní představy. Nákupní e-aukce nejsou vybaveny na 

hodnocení něčeho tak špatně uchopitelného, jako je genialita autorových myšlenek. 

Nejjednodušším řešením je zdaleka se vyhnout sjednávání podmínek nákupu myšlenek, 

nápadů, autorské grafiky atd. cestou nákupní e-aukce. 

3.4.2 Pokud není nabídka, není ani nákupní e-aukce 

Převis poptávky nad nabídkou omezuje vyuţití nákupních e-aukcí a ţene ceny 

vzhůru. Taková situace je pro nákupní tým velmi nepříjemná. Tento stav se dá řešit 

zvýšením atraktivity poptávky, např. sdruţením dvou či více subjektů do poptávky.  

3.4.3 Špatně motivovaný nákupní tým 

Pokud má mít zařazení nákupních e-aukcí do firemního nákupu trvalý úspěch, musí 

být nákupní tým motivovaný pozitivně k jejich vyuţívání a musí jednat za podpory 

zástupců managementu firmy. Pokud nákupní tým není hodnocen za pouţívání nákupních 

e-aukcí, tak je přestane vyuţívat, nebo je vyuţívá málo. Nízká frekvence nákupních e-

aukcí nemá pro úsporu nákladů ţádný význam. (Kaplan, Zrník + et al. 2007) 
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3.5 Aukční systémy - softwarová podpora nákupních e-aukcí  

Při pořizování aukčního softwaru je nejdůleţitější rozhodnutí, zda koupit aukční 

software do svého vlastnictví nebo řešit situaci prostřednictvím spolupráce s firmou 

zajišťující daný produkt. Pokud se organizace rozhodne software koupit, měla by vzít 

v úvahu tzv. „desatero“ (níţe uvedené body), které obecně naplňuje představy o vhodném 

řešení, a které je vodítkem pro zájemce o pořízení e-aukčního systému 

3.5.1 On-line systém, který je běţně dostupný 

Funkčnost systému by měla být postavena tak, aby účastník nemusel provádět 

navíc instalace softwaru a mohl se tak zúčastnit v podstatě odkudkoliv. 

3.5.2 Funkčnost systému v cizích jazycích 

Po vstupu do EU se stalo téměř nutností, aby orientace nákupu směřovala také do 

zahraničních firem, proto by e-aukce měla být přístupná v libovolném světovém jazyce. 

3.5.3 Lehká obsluhovatelnost na obou stranách nákupní e-aukce 

Vyhlašovatel i dodavatel se zabývají samotnou nákupní e-aukcí, proto by manuál 

k obsluze měl být co nejjednodušší. Rovněţ by měl být postaven tak, aby svou originalitou 

byl povědomý a většina prvků v něm samozřejmá. 

3.5.4 Stabilita systému v průběhu nákupní e-aukce 

Celý systém musí být maximálně stabilní a spolehlivý. Jakýkoliv výkyv nebo ztráta 

dat sniţuje důvěryhodnost, jak daného výběrového řízení, tak přímo vyhlašovatele. 

3.5.5 Multikriteriálnost 

Samotný výběr dodavatele není jen otázkou ceny a kvality, ale také by v daném 

systému mělo být místo na zadání neméně podstatných doplňků nabídky jako je splatnost, 

termín dodání, způsob dodání apod. 
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3.5.6 Přehledné zpracování výstupů 

Zpracování protokolů z dané nákupní e-aukce by mělo být systémovou 

a automatickou záleţitostí, bez zásahu zvnějšku, stejně jako rozesílání protokolů 

jednotlivým účastníkům nákupní e-aukce. 

3.5.7 Zpětná dohledatelnost a prokazatelnost průběhu e-aukce 

Je to tzv. černá skříňka v softwaru, která umoţňuje vyhlašovateli nahlédnout do 

historie všech vykonaných kroků v konkrétní nákupní e-aukci. Tato funkce můţe ušetřit 

řadu nepříjemností v případech, kdy dodavatel zpochybňuje některé kroky nákupní  

e-aukce. 

3.5.8 Otevřenost systému ke změnám 

Systém by měl být vymyšlen tak, aby umoţňoval co největší škálu moţností pro 

případné další funkce systému, tzv. upgradů. 

3.5.9 Grafické zpracování 

Není dobré zapomínat na design. Všem se lépe pracuje v pěkné a uklizené 

kanceláři, proto se dodavatelům i vyhlašovatelům lépe pracuje v přívětivě graficky 

vyvedeném prostoru nákupních e-aukcí. 

3.5.10 Cena 

Cena za nákup software hraje velkou roli. Ceny jednotlivých softwarů se ovšem 

příliš neliší, proto by bylo zbytečné se unáhlit pro pár tisíc korun. (Kaplan, Zrník + et al. 

2004) 
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3.6 PROe.biz – zástupce nákupních e-aukčních systémů 

Na trhu je jiţ několik fungujících nákupních e-aukčních systémů, mezi 

nejrozšířenější patří e-aukční systém PROe.biz. PROe.biz je název e-aukčního software 

postaveného na internetových technologiích. Je lokalizován do šesti evropských jazyků, 

kdy kaţdý z dodavatelů můţe pracovat souběţně s dalšími účastníky e-aukce ve svém 

jazykovém prostředí. Software vyuţívá několik stovek firem, úřadů, institucí a nemocnic 

v České republice, na Slovensku a v Polsku. Systém PROe.biz je atestován pro pouţívání 

ve veřejném sektoru. 

PROe.biz je moderní softwarový nástroj usnadňující práci nákupčích  a pracovníků 

veřejného sektoru zodpovědných za výběrová řízení. S jeho pomocí je snadné v krátkém 

čase porovnat mnoho poloţkové nabídky většího počtu vybraných dodavatelů a získat tu 

nejvýhodnější. Vedle cen za komodity lze také získat zlepšení ostatních dodavatelských 

podmínek. 

Soutěţící vidí během soutěţního e-aukčního kola nejlepší, tzv. ideální nabídku, aniţ 

ví, komu patří a mohou podle této informace a svých moţností v reálném čase přizpůsobit 

svoji nabídku.  

Při změně nabídky některého ze soutěţících v posledních minutách se  

e-aukce automaticky prodluţuje o předem dohodnutý čas. Soutěţí se tak dlouho, dokud 

soutěţící zlepšují své nabídky. 

E-aukce uskutečněné s pomocí software PROe.biz svou transparentností a zpětnou 

doloţitelností jednotlivých kroků nabídek umoţňují zvýšenou ochranu nákupního procesu 

a nákupčích samotných. Data o průběhu e-aukce je moţné v nezměnitelné podobě 

uchovávat několik let. Protokoly se záznamem veškerých kroků vyhlašovatele 

a dodavatelů v e-aukci jsou k dispozici jiţ několik vteřin po jejím ukončení. 

(www.proe.biz) 

3.6.1 Statistiky PROe.biz 

Za devět let provozu e-aukčního systému PROe.biz byla uskutečněna spousta aukcí, 

statistiky (viz tabulku č. 1) pomohou odhadnout potenciál těchto aukcí ve společnosti ČEZ 

Energetické sluţby. 
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Tabulka 1 Statistiky aukčních „nej“ softwaru PROe.biz 

 

Statistiky aukčních „nej“ softwaru PROe.biz  od roku 2001 – 2010 

 

Počet úspěšných online výběrových 

řízení 

45.065 

Počet subjektů 1.117  

Celková suma porovnávané nabídky 50,37 miliard Kč 

Celková suma kontrolovaného nákupního koše 125,89 miliard Kč 

Průměrná úspora prvních e-aukcí přesahuje 15 % 

Transakční úspory času a nákladů přesahují 54 % 

Největší úspora 77,2 % 

Největší objem e-aukce 60 milionů Kč 

Nejvíce zúčastněných dodavatelů v jedné e-aukci 26 

Nejvíce soutěţených poloţek v jedné e-aukci 222 

Nejvíce zemí v jedné e-aukci 9  

Nejdelší trvání e-aukce 9,2 hodin 

Zdroj: Propagační materiály PROe.biz 
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3.6.2 Reference softwaru PROe.biz 

1. Levické Mliekárne, a.s. 

Struktura výroby – konzumní mléko, přírodní sýry, niva, tavené sýry, máslo, 

tvarohy, sušené mléko. (Konference e-biz forum Ostrava 2010) 

Tabulka 2 Statistiky společnosti Levické Mliekárne, a.s. 

Začátek spolupráce se software PROe.biz leden roku 2010 

Počet zrealizovaných e-aukcí 30 

Objem e-aukcí v ročním obratu 2,3 milionů eur 

Průměrná dosáţená úspora z e-aukcí 29 % 

Největší sníţení ceny soutěţené dodávky 61 % 

Předmět e-aukcí materiál, energie, sluţby 

Zdroj: Konference e-biz forum Ostrava 2010 

2. Město Bruntál 

Město Bruntál vyuţilo e-aukce například k těmto akcím – výstavbě Skateparku 

Bruntál, didaktické technice, obnově fasády kaple sv. Michala, opravě povrchu místní 

komunikace a stavební úpravě přechodů pro chodce na silnicích pro zvýšení bezpečnosti 

chodců. (Konference e-biz forum Ostrava 2010) 

Tabulka 3 Statistiky úspor města Bruntálu u jednotlivých programů 

Akce Skatepark Bruntál 

Program Prevence kriminality Moravskoslezského kraje 

Celkové náklady akce 1.380.000 Kč 

Vysoutěţená dotace 700.000 Kč 

Podíl města 680.000 Kč, tj. 49,28% 
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Didaktická technika 

Program Vzdělávání v eGON centru Bruntál 

Celkové náklady akce 2.025.386,80 Kč 

Vysoutěţená dotace 1.721.578,78 Kč 

Podíl města 303.808,02 K, tj. 15% 

Obnova fasády kaple sv. Michala 

Program 
Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí 

v Moravskoslezském kraji na rok 2010 

Celkové náklady akce 916.800 Kč 

Vysoutěţená dotace 457.116 Kč 

Podíl města 459.684 Kč, tj. 49,86% 

Zdroj: Konference e-biz forum Ostrava 2010 

3. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, pouţívá e-aukce 

především k nákupu těchto komodit: 

 dodávky – zdravotnický spotřební materiál, léčiva, potraviny, výpočetní 

technika, tonery a náplně, pracovní obuv, lůţkoviny, sáčky a pytle, přístroje 

a vozidla, 

 sluţby – odvod a likvidace nebezpečného odpadu (úspora 14,29%), 

 stavební práce – 5. etapa rekonstrukce pavilonu interních odborů (úspora 

37,39%). (Konference e-biz forum Ostrava 2010) 
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Tabulka 4 Statistiky Nemocnice Nové Město na Moravě, 

příspěvková organizace 2004 – 2010 

 

Počet zrealizovaných e-aukcí cca 230 e-aukcí 

Celkový objem financí 
cca 150 milionů Kč 

Úspora 
Cca 20,5 milionů Kč, tj. 13,59% 

Zdroj: Konference e-biz forum Ostrava 2010 

4. Psychiatrická léčebna Bohnice 

Psychiatrická léčebna Bohnice realizovala pouze 4 e-aukce, a to dvakrát na stavební 

práce, úklid pavilonu a kancelářské potřeby. (Konference e-biz forum Ostrava 2010) 

 

Tabulka 5 E-aukce realizované na stavební práce v Psychiatrické léčebně Bohnice 

 Výměna oken 

obytného domu 

Oprava střešního pláště 

pavilonu 

Objem zakázky 1.592.180 Kč 2.830.000 Kč 

Konečná úspora 152.358 Kč, tj. 10% 680.493 Kč, tj. 24% 

Hodnotící kritérium celková nabídková cena 

Oslovení zájemci / vloţené nabídky 8 / 2 10 / 3 

Zadávací dokumentace zpracovaný projekt, rozpis poloţek, kvalifikace, 

reference, garance ceny, platební podmínky, 

termín realizace, prohlídka místa plnění 

Zdroj: Konference e-biz forum Ostrava 2010 
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5. Město Košice 

Město Košice se zúčastnilo od roku 2009 dvou e-aukcí, a to e-aukce na výběr 

dodavatele Silvestrovského ohňostroje a e-aukce na výběr zpracovatele Sociálních pohřbů. 

(Konference e-biz forum Ostrava 2010) 

Tabulka 6 E-aukce realizované městem Košice 

 Silvestrovský ohňostroj Sociální pohřby 

Podmínky e-aukce Reference formou 

prezentace na CD 

Přesný popis všech úkonů 

poţadovaných při této sluţbě 

Nejvyšší vstupní cena 5.002,93 eur 150,55 eur 

 Nejniţší výstupní cena 2.340 eur 79,90 eur 

Zdroj: Konference e-biz forum Ostrava 2010 

 

Poznatky získané analýzou nákupních e-aukcí realizovaných prostřednictvím 

systému PROe.biz budou slouţit jako podklady a inspirace při návrhu způsobu vyuţívání  

e-aukcí nákupním oddělením ČEZ Energetické sluţby. 
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4 Analýza současného využívání e-aukcí ve Skupině ČEZ 

4.1 Zadávání neveřejných zakázek 

Postup při zadávání neveřejných zakázek, tj. zakázek, na které se nevztahuje zákon 

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

 vstupem do zadávání neveřejných zakázek je ţadatelem (neboli zaměstnancem, 

který definuje potřebu nákupu materiálu či sluţby) zadaný a jeho nadřízenými 

schválený nákupní poţadavek, 

 v rámci výběrového řízení musí být vţdy dodrţena zásada rovnoprávnosti 

jednotlivých dodavatelů účastnících se výběrového řízení a zásada 

transparentnosti tak, aby nedocházelo ke zpochybňování výsledku výběrového 

řízení ze strany neúspěšných dodavatelů. 

4.1.1 Způsoby výběru dodavatele 

Za návrh způsobu zadání neveřejné zakázky a za návrh potenciálních dodavatelů je 

odpovědný nákupčí, který při návrhu způsobu zadání zakázky spolupracuje s ţadatelem. 

Ve Skupině ČEZ jsou uplatňovány především následující způsoby výběru dodavatele: 

a) Obchodní veřejná soutěţ 

Je vyhlašována učiněním výzvy k podání návrhu neomezenému počtu dodavatelů. Je 

pouţívána ve výjimečných případech zpravidla tehdy, pokud není moţné z dostupných 

zdrojů efektivně zjistit okruh nejlepších moţných dodavatelů. 

b) Zjednodušené výběrové řízení 

Je vyhlašované zasláním poptávky s výzvou k podání nabídky omezenému, předem 

stanovenému okruhu dodavatelů. Je stanoven cenový limit, u kterého je zapotřebí vyuţít 

tohoto typu výběru dodavatele.  

c) Obchodní dotaz 

Pro jednoduché obchodní případy s jasným a jednoznačným technickým zadáním, 

kdy  je několik dodavatelů vyzváno k podání nabídky za podmínek přesně specifikovaných 

v obchodním dotazu. Součástí takového dotazu můţe být jiţ i návrh budoucí smlouvy. 
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d) Přímá volba dodavatele 

Je uplatňována v případě, ţe existují objektivní důvody pro volbu daného 

konkrétního dodavatele, např. dodavatel je výhradním dovozcem určitého materiálu nebo 

má dodavatel podepsánu se Skupinou ČEZ rámcovou smlouvu. Jiným důvodem pro 

přímou volbu můţe být situace, kdy je prováděno výběrové řízení na servis technologie, 

jejímţ výrobcem je tento dodavatel servisu. 

4.1.2 Jednání o ceně a hodnocení nabídek formou e-aukce 

Realizace nákupních e-aukcí ve Skupině ČEZ je proces slouţící k hodnocení 

nabídek, v jehoţ rámci vyhlašovatel pouţívá elektronické nástroje umoţňující 

předpokládání nových sníţených nabídkových cen, případně nových hodnot nabídek, 

a který umoţňuje sestavit aktuální pořadí nabídek při pouţití automatických metod jejich 

hodnocení. E-aukcí je vyuţíváno zejména v případě, kdy jediným hodnotícím kritériem je 

nabídková cena. 

K e-aukci nákupčí přizve pouze ty dodavatele, jejichţ nabídky vyhověly 

poţadavkům posuzovaným v rámci posouzení nabídek. Těmito poţadavky mohou být 

například: 

 splnění kvalifikačních předpokladů, 

 reference z obdobné dodávky realizované v minulosti, 

 splnění poţadavků na dodrţování bezpečnostních předpisů, 

 vlastnictví technologií potřebných pro realizaci dodávky, 

 atd.. 

Nákupčí vyzve prokazatelně jednotlivé dodavatele k účasti na elektronické aukci 

a poskytne jim veškeré nezbytné údaje a podmínky dané e-aukce. E-aukce můţe být dle 

podmínek dané zakázky a dosaţených výsledků prováděna i vícekolově v jednotlivých 

aukčních kolech s tím, ţe vyhlašovatel můţe postupně omezovat počet dodavatelů, které 

vyzve do dalších kol e-aukce. 

Po provedené e-aukci, na jejímţ základě byla sníţena nabídková cena, vyzve 

nákupčí vítězného dodavatele k předloţení rozpočtu či kalkulace na novou sníţenou cenu, 

a to v postupu jako při výběrovém řízení. 
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U zakázek s  finančním objemem daným interními předpisy, stanovuje komise 

záznam z posouzení a hodnocení nabídek, který obsahuje zejména:  

1) přehled dodavatelů, 

2) výsledky posouzení nabídek, 

3) seznam nabídek, které komise na základě posouzení vyřadila z hodnocení, 

4) seznam nabídek, které byly hodnoceny, 

5) výsledek případné e-aukce, 

6) celkový výsledek hodnocení jednotlivých nabídek, 

7) případné přílohy. 

Záznam po provedeném posouzení a hodnocení nabídek podepisují všichni členové 

komise. Pokud některý člen komise zastává odlišný názor, záznam podepíše, ale v příloze 

záznamu uvede svůj odlišný názor s příslušným odůvodněním. Tento záznam z posouzení 

a hodnocení nabídek musí být po jejím schválení postoupen schvalovatelům nákupního 

případu ke schválení výběru nejvhodnější nabídky. 

Zakázky s finančním limitem určeným interními předpisy, a budou-li nabídky 

posuzovány a hodnoceny nákupčím ve spolupráci s ţadatelem, musí mít toto vyhodnocení 

také formu zápisu dokumentovaného v dokumentaci výběrového řízení, který zpracovává 

nákupčí. (Metodika pro zadávání neveřejných zakázek společnosti ČEZ, a.s., 2010) 
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4.2 Zadávání veřejných zakázek 

Ve Skupině ČEZ jsou dodrţovány postupy a zásady při zadávání veřejných zakázek, 

tj. zakázek, na jejichţ zadávání se vztahuje zákon  

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

Vstupem pro zadání veřejných zakázek je ţadatelem zadaný a jeho nadřízenými 

schválený nákupní poţadavek. Schválený nákupní poţadavek kontroluje nákupčí 

z hlediska formální správnosti a z hlediska dostatečnosti informací pro zadání veřejné 

zakázky. V případě, ţe zadání není úplné či nedostatečné, je takovýto uplatněný nákupní 

poţadavek se zdůvodněním ţadateli vrácen. 

4.2.1 Způsoby zadání veřejných zakázek 

Způsob výběru dodavatele veřejné zakázky navrhne na základě podkladů ţadatele 

nákupčí. Rozhodnutí o způsobu výběrového řízení je provedeno v nákupním systému 

vloţením vyplněného  formuláře. Po schválení schvalovateli nákupního případu, nebo dle 

charakteru obchodního případu (zpravidla u veřejných zakázek) je vyhotovováno 

a schvalováno v písemné podobě před zahájením vlastního obchodního zajištění veřejné 

zakázky.  

Pokud existují důvody pro pouţití jednacího řízení bez uveřejnění jako způsobu 

zadání veřejné zakázky, vyhotoví ţadatel v rámci nákupního poţadavku zdůvodnění tohoto 

způsobu zadání, tzv. zdůvodnění přímé volby dodavatele. Toto zdůvodnění bude 

schvalovatelem nákupního poţadavku schváleno v rámci schválení nákupního poţadavku. 

Zadavatel má na výběr tyto moţnosti zadávání veřejných zakázek: 

a) Otevřené řízení 

b) Uţší řízení 

c) Jednací řízení s uveřejněním 

d) Jednací řízení bez uveřejnění 

- Jednacího řízení bez uveřejnění můţe zadavatel pouţít pouze v případě, ţe jsou 

naplněny taxativně stanovené podmínky uvedené v § 23 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách. 
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4.2.2 Kritéria hodnocení pro výběr 

 Způsoby hodnocení nabídek v případě výběrového řízení: 

a) Dle výše nabídkové ceny 

Hodnotí se podle jediného kritéria, kterým je pouze výše nabídkové ceny u nabídek, 

které nebyly vyřazeny v rámci jejich posuzování. 

b) Dle technicko - ekonomické vhodnosti nabídky  

Hodnotí se vhodnost nabídky s ohledem na naplnění technických předpokladů 

a v souladu se stanovenými kritérii. 

Návrh kritérií hodnocení připraví nákupčí. V případě multikriteriálního hodnocení 

navrhuje nákupčí kritéria hodnocení ekonomická a obchodní. Kritéria pro hodnocení 

nabídek z technického hlediska navrhuje ţadatel. Způsob hodnocení a kritéria hodnocení 

budou schvalována schvalovateli nákupního případu. 

Kritéria hodnocení musí odpovídat charakteru daného výběrového řízení 

a poţadovaného předmětu plnění. Měla by být měřitelná, popř. objektivně vyhodnotitelná, 

nejlépe pomocí matematických modelů. 

4.2.3 Jednání o ceně a hodnocení nabídek pomocí e-aukce 

 Rovněţ v případě veřejné zakázky je e-aukce prostředek slouţící k hodnocení 

nabídek, v jehoţ rámci zadavatel pouţívá elektronické nástroje umoţňující předkládání 

nových sníţených nabídkových cen. Předpokladem vyuţití e-aukce je v tomto případě 

uveřejnění této skutečnosti v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. 

E-aukci nelze vyuţít, jde-li o veřejnou zakázku na stavební práce nebo na sluţby, 

jejímţ předmětem je plnění týkající se práv duševního vlastnictví. 

Podmínky a pravidla pro pouţití e-aukce jako nástroje pro vyhodnocení nabídek 

v rámci veřejných zakázek jsou stanovena zákonem  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vyuţití e-aukce jako prostředku hodnocení 

schvalují schvalovatelé nákupního případu v rámci oznámení či výzvě o zahájení 

zadávacího řízení. (Metodika pro zadávání veřejných zakázek společnosti ČEZ, a.s., 2010) 
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4.3 ppeSystem, modul B2B  

Společnost ČEZ, a.s. vyuţívá v rámci e-aukcí systém vyvinutý společností PPE.CZ  

s.r.o.. Systém vyuţívají pro své e-aukce mnohé významné společnosti a instituty, mimo 

jiné Fakultní nemocnice Ostrava, Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz, Dopravní podnik Ostrava, Dopravní podnik hlavního města Prahy nebo 

VŠB – TU Ostrava. Aplikace ppeSystem B2B je vyvinuta s ohledem na uţivatelskou 

přívětivost při vysokém funkčním standardu. Pomáhá výrazně racionalizovat nákupní 

procesy odběratelů a zvýšit účinnost vyjednávání o podmínkách dodávek s dodavateli. 

Společnost PPE.CZ s.r.o. získala jako první ve svém oboru certifikát zavedení 

systému managementu bezpečnosti informací a aplikace ppeSystem atest Ministerstva 

informatiky pro elektronické zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006. Oba 

tyto dokumenty jsou potvrzením vysoké míry bezpečnosti a důvěryhodnosti, ale také 

vysoké technické úrovně aplikace i rozsahu systémem nabízených sluţeb. Systém nabízí 

několik modulů, které mohou být vyuţity např. pro poptávky, pro jednorázové e-aukce 

nebo pro opakované nákupy komodit. 

a) ppeSystem Poptávka 

Základní modul umoţňující snadné a rychlé vytvoření poptávky. Je výhodná díky 

rychlé odezvě vloţením nabídek dodavatelů. Zajišťuje snadnou a přesnou srovnatelnost. 

Tento modul představuje velké usnadnění při opakovaných poptávkách a umoţňuje přímý 

sběr dat pro centrální nákup. 

b) ppeSystem Aukce 

Modul navazující na poptávky, přejímá vyhodnocené nabídky jako vstupní ceny do 

e-aukce. Pouţitelný rovněţ samostatně, bez pouţití předchozího modulu, dodavatelé vloţí 

ceny přímo do ostrého kola e-aukce. Umoţňuje nastavitelné hodnocení celkové ceny. 

c) ppeSystem Nákupní systém 

Nákupní systém charakteru elektronického trţiště, výhodný pro opakovaný nákup 

stejných komodit. Všechny opakující se procesy jsou přednastaveny. (www.ppe.cz) 
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4.3.1 Zakládání nového zadávacího řízení 

Neţ společnost začne zadávat a tvořit zadávací řízení do e-aukčního systému, je 

nutné, aby vytvořila různá škálová kritéria. Škálová kritéria jsou ta, u nichţ společnost 

vyţaduje od účastníků e-aukce výběr jedné z definovaných moţností. Zpracovaná škálová 

kritéria zůstávají přednastavena pro další e-aukce. Ke kaţdému kritériu se také mohou 

zadávat váhy (v %) podle společností zvolené důleţitosti. 

Příprava zadávacího řízení v aplikaci ppeSystem probíhá v krocích, které jsou 

řazeny tak, aby postupně vzniklo kompletní prostředí pro odeslání zadávací dokumentace 

na obrazovky jednotlivých účastníků, do nichţ vloţí své nabídky. 

Poptávka je nejčastější formou komunikace mezi odběratelem a dodavatelem při 

jednání o podmínkách budoucích dodávek. Dodavatelé vkládají své nabídky bez přímého 

on-line boje s konkurenty. V tomto období vkládání cen účastníky zadávacího řízení se na 

obrazovce administrátora zadávacího řízení neobjevují vkládané ceny, ale pouze kříţkové 

symboly nahrazující vloţenou cenu k dané poloţce. Administrátor tak má moţnost 

kontrolovat, kdo cenu jiţ vloţil a kdo ne. 

Nákupní e-aukce se od poptávky liší tím, ţe probíhá ve dvou kolech. Nejprve mají 

účastníci k dispozici kolo pro vkládání nabídek, stejně jako v poptávce. Zatímco v tomto 

kole neví nic o nabídkách konkurentů, v navazujícím kole, tzv. ostrém kole, které na 

vkládání nabídek bezprostředně navazuje, se jim zobrazí sloupec s minimálními nabídkami 

všech uchazečů. Základní kolo e-aukce se nastavuje na 30 – 60 minut podle počtu 

účastníků a poloţek v aukci. Existují také prodluţovací kola. 

4.3.2 Vkládání komodit 

Komodity se musí rozdělovat do různých sekcí (např. komodita automobily bude 

mít sekci nákladní automobily, osobní automobily, atd.), nebo alespoň do jedné.  Sekce se 

mohou dělit na různé poloţky (např. sekce osobní automobily bude mít jednu poloţku 

automobil FABIA 1,4). Jednou sekcí by měla být kritéria, zde patří např. splatnost faktury, 

garance ceny apod. 
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Tabulka 7 Zadávání komodit a dalších položek 

Název  Pojmenování komodity 

Kód Skladové nebo jiné označení komodity 

Měrné jednotky MJ Měrné jednotky, podle nichţ budou uchazeči vkládat cenu 

Poţadováno MJ  Počet měrných jednotek, které společnost poţaduje 

Minimální krok úpravy 

ceny 

Toto je aktuální jen při e-aukci 

Počet desetinných míst

   

Vloţení čísla počtu, který společnost očekává, ţe mohou uchazeči 

vkládat.  

Minimální cena  Limitní dolní hranice ceny (riziko špatné kvality) 

Maximální cena         U běţné e- se nevyplňuje 

Porovnávací cena      Společnost si můţe vloţit stávající nebo očekávanou cenu pro 

statistické porovnání výsledku ZŘ 

Zdroj : Uţivatelský manuál ppeSystem, 2007 

 

4.3.3 Vkládání příloh 

Pro vkládání dokumentů, fotografií, specifikací apod. se pouţívá rubrika 

Dokumentace. Po otevření formuláře jsou k dispozici dvě sloţky.  Do sloţky Veřejné 

dokumenty se vkládají ty dokumenty, které jsou určeny pro dodavatele a jsou tedy veřejně 

přístupné. Do sloţky Interní dokumenty se můţou uloţit všechny dokumenty, které jsou 

přístupné pouze administrátorovi. Mohou to být nascanované dokumenty, e-maily, dopisy 

apod. 
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4.3.4 Pozvánka 

Základním dokumentem pro komunikaci s uchazeči je pozvánka. Tento dokument 

je základem Zadávací dokumentace a obsahuje všechny údaje vyplněné v předchozích 

formulářích. Po uloţení pozvánky je dokument připraven k odeslání vybraným uchazečům. 

Odesláním pozvánek dá společnost na vědomí svou elektronickou adresu, kde 

naleznou uchazeči zadávací dokumentaci konkrétního zadávacího řízení. V rubrice 

Komunikace jek dispozici záznam o tom, kdy a komu společnost pozvánku poslala, a kdy 

si ji dotyčný přečetl a byl s podmínkami obeznámen. 

4.3.5 Aktivace účastníků 

Před samotným zahájením e-aukce je nutné zaktivovat přizvané účastníky. Jedná se 

o bezpečnostní opatření, aby se do e-aukce nedostal účastník, kterého tam společnost 

nechce. Chyba mohla nastat například u poslání pozvánky na špatnou 

e-mailovou adresu. Po aktivaci se můţe účastník přihlásit do dané e-aukce a začít vkládat 

své nabídky. 

4.3.6 Vyhodnocení zadávacího řízení 

Vyhodnocením končí proces realizace zadávacího řízení. Po ukončení se zobrazí 

výsledková listina s uvedením bodové hodnoty, kterou získaly jednotlivé nabídky 

uchazečů podle zadaných kritérií. 

4.3.7 Řízení e-aukce administrátorem 

Administrátor je osoba, která aukci zřídila a také ji řídí. Má oprávnění činit tyto 

kroky : 

a) Prodlouţení e-aukce – e-aukce se můţe manuálně prodluţovat o libovolný 

počet minut, 

b) zneplatnění ceny dodavatele - můţe se stát, ţe dodavatel zadá zjevně chybnou 

cenu (např. chyba v desetinné čárce), je moţné dodavatele poslat o krok 

dozadu, aby svou chybu napravil,  

c) odstoupení účastníka - tato funkce se pouţívá jen ve zvláštních případech, kdy 

je moţné daného účastníka z e-aukce vyloučit, 
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d) chat - je nástroj pro komunikaci administrátora s účastníky e-aukce. Je 

k dispozici odeslání sdělení jen vybraným účastníkům nebo všem. Celá 

komunikace v této rubrice se ukládá, aby byla transparentní, 

e) report - v této poloţce je zaznamenáván celý průběh daného zadávacího řízení. 

 

4.3.8 Modul dodavatele 

Kaţdému dodavateli, který se zaregistruje do daného zadávacího řízení, zřídí 

aplikace ppeSystem prostředí, do kterého se mu soustředí všechny informace vztahující se 

ke všem zadávacím řízením, kterých se v aplikaci ppeSystem zúčastní. Dodavatel tak má 

k dispozici podobné prostředí jako administrátor a kompletní historii účastí ve všech 

zadávacích řízeních. 

4.3.9 Funkce pozorovatel 

V některých případech e-aukcí je dán poţadavek, aby průběh e-aukce mohl 

sledovat zástupce konečného uţivatele nakupované komodity. Tento poţadavek plní 

v aplikaci funkce Pozorovatel. Pozorovatel je v aplikaci jedinou virtuální osobou s jediným 

přiděleným jménem a heslem bez ohledu na fyzický počet pozorovatelů. 

Vzhledem k tomu, ţe s e-aukcí  pracuje velký počet osob, doporučuje se vţdy po 3 

měsících jméno a heslo pro funkci Pozorovatele změnit. Pro Pozorovatele jsou e-aukce 

sledovatelné pouze do okamţiku ukončení A  nemá právo do výsledků e-aukce vstupovat 

po jejím ukončení. (Uţivatelský manuál ppeSystem, 2007) 
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4.4 Statistiky společnosti ČEZ, a.s.  

Tyto statistiky jsou zcela anonymní. Vznikly během spolupráce s panem  

Ing. Vladimírem Zezulou, který zastává ve  společnosti ČEZ, a.s. pozici specialisty nákupu 

experta. Kaţdodenní náplní jeho práce je mimo jiné administrace nákupních e-aukcí. Díky 

němu jsem měla moţnost získat zásadní informace pro analýzu stávající praxe ve 

vyuţívání e-aukcí ve Skupině ČEZ.  

Specialisté nákupu pracují ve skupinách, kdy jednotlivé skupiny zajišťují nákupy 

vţdy pro určitý konkrétní segment nakupovaných komodit či sluţeb. Existuje např. 

skupina pro nákup core materiálu, jiná zajišťuje nákup non core materiálu.  

Ing. Zezula pracuje ve skupině, která zajišťuje veškeré nákupy pro dceřinou 

společnost ČEZ Distribuce, a.s. Následující statistiky se týkají právě této dceřiné 

společnosti. 

Statistika Výběrových řízení pro ČEZ Distribuci, a.s. 

Tabulka 8 Výběrová řízení provedená útvarem Nákup služby pro Distribuci v roce 2010 

Název posuzovaného údaje Číselný údaj 

Počet provedených výběrových řízení 2437 výběrových řízení 

Počet provedených e-aukcí (ostrých kol) 921 ostrých kol 

Celkový soutěţený objem financí (dle referenční 

ceny) 

cca 2,2 miliardy Kč 

Objem financí soutěţených prostřednictvím e-aukcí cca 1,6 miliardy Kč 

Průměrná úspora (u staveb soutěţených v e-aukci) cca 2,5 % 

Počet oslovených firem přes systém ppeSystem cca 270 firem 

Rozmezí cen jednotlivých staveb soutěţených v e-

aukci 

cca 150 tisíc Kč – cca 125 milionů Kč 

Základní doba trvání e-aukce 20 minut 

Průměrná doba trvání e-aukce cca 30 minut 
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Nejdelší doba trvání e-aukce cca 2 hodiny (cca 50 prodlouţení) 

Zdroj: podklady ČEZ, a. s. 

4.4.1 Úspěšnost uchazečů ve Výběrových řízeních - početně 

V následující tabulce je pouze uţší výběr z původních 270 uchazečů zúčastněných 

v e-aukcích realizovaných specialisty pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. v roce 2010. 

 

Tabulka 9 Úspěšnost firem v e-aukcích v roce 2010 

Název společnosti Počet účastí v e-aukci Počet umístění na 1. místě 

A 1 253 99 

A 2 220 83 

A 3 214 59 

A 4 177 19 

A 5 169 48 

A 6 157 42 

A 7 151 73 

A 8 145 36 

A 9 137 67 

A 10 135 55 

A 25 57 13 

A 35 50 15 

A 42 45 20 

A 50 36 5 

A 62 29 12 
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A 75 24 11 

A 84 23 10 

A 92 21 3 

A 100 19 1 

A 111 15 7 

A 126 12 6 

A 134 10 4 

A 158 6 3 

A 176 5 5 

A 189 3 0 

A 200 3 2 

A 230 1 1 

A 258 1 0 

A 270 1 0 

Zdroj: podklady ČEZ, a. s.  
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4.4.2 Úspěšnost uchazečů ve Výběrových řízeních – graficky 

Následující graf znázorňuje úspěšnost daného uţšího výběrů zmíněných uchazečů 

výběrových řízení prostřednictvím e-aukcí ve společnosti ČEZ, a.s. pro společnost ČEZ 

Distribuce, a.s. 

 

Graf 1 Úspěšnost uchazečů 
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5 Potenciál ČEZ Energetické služby, s.r.o. pro využití e- aukcí 

5.1 Nákupní proces ve společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

 

Organizace nákupu ve společnosti ČEZ Energetické sluţby, s.r.o je podřízena 

nákupnímu procesu a pravidlům pro nákup stanoveným pro všechny členy Skupiny ČEZ.  

 

Základním předpokladem je, ţe kaţdý člen Skupiny ČEZ má pro jednotlivé nákupy 

stanoven finanční limit, v rámci kterého nakupuje materiál a sluţby. To znamená, ţe 

v rámci tohoto limitu si o způsobu obchodního zajištění (způsobu výběru dodavatele) 

nákupních poţadavků rozhoduje kaţdý člen sám, nákupní poţadavky nad tento limit 

obchodně zajišťují zaměstnanci centrálního nákupu ČEZ, a. s. 

 

Finanční limit pro vlastní zajištění nákupů ve společnosti ČEZ Energetické sluţby, 

s.r.o je 200.000,- Kč na jednotlivý nákup. V porovnání s nákupními objemy, které realizuje 

celá Skupina ČEZ, se tato částka můţe zdát zanedbatelná, vzhledem k četnosti nákupů zde 

ovšem existuje velký prostor pro úsporu nákladů sníţením cen nakupovaných materiálů 

a sluţeb. 

 

V rámci limitu jsou nákupy v ČEZ Energetických sluţbách, s.r.o. ošetřeny 

vnitřními předpisy. Vzhledem k tomu, ţe nákupy nad uvedený limit realizuje centrální 

nákup ČEZ, a. s., následující popis se těmito nákupy nezabývá.  

Nákupy „v limitu“ je moţné rozdělit na běţné a speciální: 

 Na běţně nakupovaný materiál a sluţby jsou podepsány rámcové smlouvy. Tyto 

smlouvy (a podmínky jimi dané) jsou výsledkem vyjednávání, ať uţ nákupního 

oddělení ČEZ Energetické sluţby, s.r.o nebo skupiny centrálního nákupu ČEZ, a. s. 

Na základě těchto smluv jsou realizovány dílčí objednávky na běţný materiál 

a sluţby; 

 Na speciální a objemnější nákupy jsou pořádána poptávková či výběrová řízení, ve 

kterých jsou srovnávány vedle technických parametrů, jejichţ dodrţení je na 

prvním místě, také ceny, obchodní a dodací podmínky, moţnosti a kvalita servisu, 
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reference a další. Kritéria mají různou váhu, ne vţdy má nejvyšší váhu cena, ovšem 

při srovnatelných ostatních parametrech by niţší cena měla rozhodnout o volbě 

dodavatele, který tuto nejniţší cenu nabídnul. 

 Výběrová a poptávková řízení jsou realizována většinou formou e-mailovým 

obchodním dotazem o ceně a dalších podmínkách. Tato řízení jsou většinou 

několikakolová, tzn., ţe dodavatelé, jejichţ nabídky „uspěly“ po ostatních 

stránkách, mohou být vyzváni k přehodnocení cenové nabídky. Tímto se sniţují 

ceny vstupů, ne vţdy je však efektivní dělat vícekolová výběrová řízení. Můţe se 

neúměrně prodlouţit doba dodávky a rovněţ dochází ke zvyšování fixních nákladů 

na zajišťovaný nákup (mzdové náklady nákupčích, náklady spojené 

s telefonováním, korespondencí a dalšími). 
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5.2 E-aukce ve společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

 

Výběr dodavatele prostřednictvím e-aukce prozatím v ČEZ Energetických 

sluţbách, s.r.o. neprobíhá.  

 

S ohledem k pozitivním ohlasům na výsledky e-aukcí firem a institucí realizujících 

své nákupy prostřednictvím e-aukčního systému PRO.ebiz a s přihlédnutím k analýzám 

výsledků z e-aukcí mateřské společnosti ČEZ, a.s., projevilo oddělení nákupu ČEZ 

Energetických sluţeb, s.r.o zájem realizovat rovněţ nákupy v rámci svého limitu 

prostřednictvím e-aukcí. 

 

Vzhledem ke specifičnosti nákupů a dodavatelů ČEZ Energetických sluţeb, s.r.o. 

bude nezbytnou součástí rozhodnutí o přistoupení k realizaci poptávek či výběrových 

řízení prostřednictvím e-aukcí průzkum o postoji dodavatelů k tomuto druhu poptávkových 

a výběrových řízení. 
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6 Marketingový průzkum o postoji dodavatelů 

Marketingový výzkum se uskutečnil formou elektronického dotazníku, vytvořeného 

pomocí serveru vyplnto.cz, zveřejněného na adrese: http://postoj-spolecnosti-k-

ucasti.vyplnto.cz/. Výzkum trval od 14. 3. 2011 do 21. 3. 2011. 

6.1 Získání internetových adres dodavatelů 

 S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nebylo moţné od  

společnosti ČEZ Energetické sluţby, s.r.o získat pro tento průzkum konkrétní kontakty jiţ 

dodávajících subjektů, Proto byly poskytnuty pouze názvy společností s tím, ţe e-mailové 

adresy bylo nutné získat z veřejně dostupných zdrojů, přičemţ nejvhodnějším se jevil  

server firmy.cz. 

Tímto způsobem bylo zjištěno 127 kontaktů a e-mailových adres, na které byly 

odeslány pozvánky k účasti do dotazníkového výzkumu s krátkým vysvětlením. 

Ze 127 odpovědělo pouze 35 respondentů. Mezi odpovídajícími byli také 

respondenti neurčení společností ČEZ Energetické sluţby, s.r.o, ale přesto patří mezi 

potenciální dodavatele. Přesto byl tento vzorek dle konzultace s nákupním oddělením ČEZ 

Energetické sluţby, s.r.o. pro účely analýzy dostatečný. 
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6.2 Dotazníkové šetření   

V dotazníku bylo uvedeno 9 otázek k zodpovězení. 8 otázek mělo nadefinované 

odpovědi a 1 otázka, poslední, byla otevřená, kde kaţdý mohl napsat svůj názor. 

6.2.1 Otázka – Slyšeli jste uţ o elektronických aukcích? 

Tato první otázka měla nadefinované odpovědi (ano – ne) 

 

Graf 2 Vyhodnocení otázky č. 1 

6.2.2 Otázka – Účastnili jste se jiţ elektronické aukce jako dodavatelé? 

Otázka měla nadefinované odpovědi (ano – ne). 

 

Graf 3 Vyhodnocení otázky č. 2 
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6.2.3 Otázka – Elektronické aukce 

Otázka měla nadefinované odpovědi (se účastníme pravidelně – jsme se zúčastnili 

několikrát – jsme se zúčastnili jednou nebo dvakrát) 

 

Graf 4 Vyhodnocení otázky č. 3 

6.2.4 Otázka – Uvaţovali byste o účasti v e-aukci, kdybyste do ní byli jako dodavatel 

přizváni? 

Otázka měla nadefinované odpovědi (ano – ne) 

 

Graf 5 Vyhodnocení otázky č. 4 
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6.2.5 Otázka – Patří mezi Vaše odběratele ČEZ Energetické sluţby, s.r.o.? 

Otázka měla nadefinované odpovědi (ano, jsou naším pravidelným odběratelem – 

ne, nikdy jsme nic nedodávali – ano, dodáváme pouze výjimečně)

 

Graf 6 Vyhodnocení otázky č. 5 

6.2.6 Otázka – Patří mezi Vaše odběratele jiná společnost skupiny ČEZ? 

Otázka měla nadefinované odpovědi (ano – ne) 

 

Graf 7 Vyhodnocení otázky č. 6 
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6.2.7 Otázka – Byli byste ochotni zúčastnit se výběrového řízení na dodávku 

materiálu nebo sluţby pro ČEZ Energetické sluţby, s.r.o., a tím přímo ovlivnit 

výběr své společnosti jakoţto dodavatele? 

Otázka měla nadefinované odpovědi (ano – nevím – ne)

 

Graf 8 Vyhodnocení otázky č. 7 

6.2.8 Otázka – Jste člověkem, který můţe ve Vaší společnosti ovlivnit účast či 

neúčast ve výběrovém řízení formou elektronické aukce? 

Otázka měla nadefinované odpovědi (ano – ne) 

 

Graf 9 Vyhodnocení otázky č. 8 
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6.2.9 Otázka – Zde máte prostor sdělit nám cokoliv k problematice e-aukcí ve 

společnosti ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. 

Tato otázka byla otevřená, kaţdý mohl napsat cokoliv, co chtěl k dané 

problematice. Dále jsou uvedeny některé z odpovědí. Odpovědi typu „nemám co dodat“ 

bylo z 35 zodpovězených dotazníků uvedeno 17krát, coţ je 48,57 %. Další odpovědi jsou 

uvedeny níţe. 

1) „ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. nemá podle mě zájem o další dodavatele.“ 

(Axmannová, L. – Postoj společnosti k účasti v elektronických aukcích (výsledky 

průzkumu), 2011. Dostupné online na http://postoj-spolecnosti-k-ucasti.vyplnto.cz.) 

2) „Dávám přednost osobním vztahům mezi nakupujícím a prodávajícím, jasným 

a jednoznačným podkladům pro profesi projektanta, coţ při neosobním jednání 

přes písemné zadání e-aukce musí nutně vést k podcenění či přecenění akce a proto 

jsem zatím tuto formu uplatnění firmy na trhu nevyhledával a domnívám se, ţe 

takto se solidní vztahy nebudují. Připouštím, ţe tento názor můţe byt ovlivněn 

mým věkem a tím, ţe preferuji důvěru i mezi obchodními partnery.“ (Axmannová, 

L. – Postoj společnosti k účasti v elektronických aukcích (výsledky průzkumu), 

2011. Dostupné online na http://postoj-spolecnosti-k-ucasti.vyplnto.cz.) 

3) „e-aukcí se zúčastňujeme, ale v oblasti našeho podnikání (energetika) je 

nepovaţujeme za dobrý způsob výběru. Během e-aukce nelze při výběru zohlednit 

další důleţité aspekty: schopnost dodavatele dostát závazkům, profesionalita 

obchodních zástupců apod. Zkrátka nejniţší cena nemusí nutně znamenat nejlepší 

volbu pro odběratele. Přímý výběr dodavatele (výběrové řízení organizované 

odběratelem) povaţujeme za lepší řešení.“ (Axmannová, L. – Postoj společnosti 

k účasti v elektronických aukcích (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na 

http://postoj-spolecnosti-k-ucasti.vyplnto.cz.) 

4) „Elektronická aukce nepostihuje kvalitativní úroveň dodávky. Pouţívají ji pouze 

profesně neznalí pracovníci, kteří se z nedostatku znalostí v dané oblasti zaštiťují 

výběrem na základě nejniţší ceny. Ta ale nemusí značit ekonomicky nejvýhodnější 

nabídku (kvalita, ţivotnost, záruky, následný servis a jeho cena, dobré jméno 

dodavatele atd.) Pro dodavatele je takovýto způsob ucházení se o přízeň odběratele 

poniţující a proto naše společnost tímto způsobem se svými potencionálními 

dodavateli rozhodně nejedná!!!“ (Axmannová, L. – Postoj společnosti k účasti 
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v elektronických aukcích (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na 

http://postoj-spolecnosti-k-ucasti.vyplnto.cz.) 

5) „Elektronické aukce je jedna z nejlepších forem zadávání veřejných zakázek“ 

(Axmannová, L. – Postoj společnosti k účasti v elektronických aukcích (výsledky 

průzkumu), 2011. Dostupné online na http://postoj-spolecnosti-k-ucasti.vyplnto.cz.) 

6) „Naše dodavatelské moţnosti jsou dány potrubním propojením vzduchové sítě 

a nemohou být tedy z technických důvodů řešeny elektronickou aukcí“ 

(Axmannová, L. – Postoj společnosti k účasti v elektronických aukcích (výsledky 

průzkumu), 2011. Dostupné online na http://postoj-spolecnosti-k-ucasti.vyplnto.cz.) 

7) „Problém, všeobecně, je ten, ţe v elektronických aukcích převáţně vítězí 

společnosti s nejlevnějším produktem, který není často provozně ekonomický. 

V elektronických aukcích (jestliţe nákup stoje si klade za cíl sníţení např. nákladů 

elektrickou energii) by měla mít větší váhu energetická účinnost, spotřeba 

elektrické energie, provozní náklady....“ (Axmannová, L. – Postoj společnosti 

k účasti v elektronických aukcích (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na 

http://postoj-spolecnosti-k-ucasti.vyplnto.cz.) 

8) „Rád bych se dozvěděl něco bliţšího o e-aukci, protoţe na webu ČEZ Energetické 

sluţby jsem ţádné informace nenašel.“ (Axmannová, L. – Postoj společnosti 

k účasti v elektronických aukcích (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na 

http://postoj-spolecnosti-k-ucasti.vyplnto.cz.) 

9) „tento způsob nakupování je nejvýhodnější pro odběratele - co se týče 

nejvýhodnější ceny. menší dodavatel, který dodává nejen materiál, ale i sluţby 

s materiálem související je tímto předem vyloučen z obchodu s materiálem neboť 

nikdy nemůţe dosáhnout na ceny velkoprodejců. tzn ţe ten kdo jen prodává a nemá 

ţádné další náklady se skladováním, instalací, školením pracovníků atd má 

pohodlnější situaci na trhu a také větší zisky. toto jen dokazuje, ţe vyhrají velké 

obchodní firmy. terciální sféra opět dostává zabrat, neboť těţko můţe konkurovat 

společnostem, které mají niţší náklady. ono prodávat housky je přece jen 

jednodušší, neţ se naučit opravovat například komponenty datových komunikací. 

servisním firmám by obchod s přiměřeným ziskem také mohl pomoci zaplatit jejich 

zaměstnance. a navíc jedna malá otázka: proč nejsou na webu elektronické aukce 

nákupu energií pro menší a malé odběratele? pak by zisky energetických 
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skoromonopolů byly moţná trošku přiměřenější, ne? to jen pro doplnění - je to 

názor vysokoškoláka, který vyplnil tento dotazník a se spoustou věcí kolem sebe 

nesouhlasí, ale je mu to stejně houby platné. ona sociální stránka věci je moţná 

divná věc, ale dnešní manaţeři, kteří s úsměvem válcují lidskou část 

profesionálních vztahů, budou po čase velmi překvapeni, jak vlastně svým tvrdým 

příkladem vychovávají dnešní nastupující generaci vedoucích - kteří jim pak (aţ 

těm starším bude kolem 50tky) ukáţe, jak se vyhazují "staří" a "nevýkonní".“ 

(Axmannová, L. – Postoj společnosti k účasti v elektronických aukcích (výsledky 

průzkumu), 2011. Dostupné online na http://postoj-spolecnosti-k-ucasti.vyplnto.cz.) 

10) „Vzhledem k tomu, jak bohuţel funguje většina výběrových řízení a aukcí, které 

jsou nastaveny tak, aby ji vyhrál předem vybraný dodávat (většinou patřičně 

zainteresovaný), nejsem si jistá, jestli má vůbec smysl se do takových to aukcí 

hlásit.“ (Axmannová, L. – Postoj společnosti k účasti v elektronických aukcích 

(výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na http://postoj-spolecnosti-k-

ucasti.vyplnto.cz.) 

11) „Zatím jsme nebyli poptáni do e-aukce od společnosti ČEZ E.S., ale pokud to bude 

nový způsob výběrů našeho odběratele rádi se zúčastníme. E-aukcí v našich 

poptávkách vyuţívá z našich dodavatelů zejména ČEZ Distribuce a.s.“ 

(Axmannová, L. – Postoj společnosti k účasti v elektronických aukcích (výsledky 

průzkumu), 2011. Dostupné online na http://postoj-spolecnosti-k-ucasti.vyplnto.cz.) 
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7 Návrh pro začlenění e-aukcí do nákupního procesu v ČEZ 

Energetické služby, s.r.o. 

 

Na základě vyhodnocení dotazníkového průzkumu jsem došla k závěru, ţe e-aukce 

by byly pro společnost ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. vhodné. 74,29 % firem 

odpovídajících na dotazník odpovědělo, ţe by byli ochotni se e-aukce společnosti ČEZ 

Energetické sluţby, s.r.o. zúčastnit. Pouze 11,43% odpovědělo, ţe o tom neuvaţují. 

Nasnadě je však otázka, zda e-aukce zavést do nákupního procesu společnosti ČEZ 

Energetické sluţby, s.r.o. plošně (na všechny druhy nákupů) nebo se zaměřit na určitý typ 

nákupů.  

 

7.1 Vhodnost využití e-aukcí pro jednotlivé druhy nákupů 

Na základě rozhovorů s nákupčími, s vedoucí oddělení nákup ČEZ Energetické 

sluţby, s.r.o. a s nákupčím – expertem -  z mateřské společnosti ČEZ, a. s. jsem došla 

k závěru, ţe systém nákupních e-aukcí je třeba zavádět systematicky, per partes a 

v ţádném případě ne plošně. V následujících bodech uvedu některé typy aukcí, které byly 

úspěšné v jiných společnostech a srovnáním s podmínkami společnosti ČEZ Energetické 

sluţby, s.r.o., zváţím vhodnost či nevhodnost konkrétního typu aukce. 

7.1.1 Materiálová nákupní e-aukce pro konkrétní druh běţného materiálu 

Elektronické aukce pro nákup jednoho konkrétního druhu běţného materiálu jsou 

velmi vhodné pro společnosti, které drţí skladem velké zásoby jednoho druhu materiálu. 

Zde je pak moţné vyuţít nejen úspor z rozsahu, ale rovněţ získat konkrétní druh materiálu 

prostřednictvím nákupní e-aukce za velmi výhodné ceny. Příkladem mohou být 

velkoobchody materiálem, výrobní společnosti, které spotřebovávají velké mnoţství 

jednoho nebo několika druhů materiálu, nadnárodní společnosti, které řeší zásobování 

centrálně (mají např. konsignační sklady na celém území svého působení a logistiku 

nastavenu tak, ţe zásobují jednotlivé provozy just-in-time). 

Toto není případ společnosti ČEZ Energetické sluţby, s.r.o., která spotřebovává 

mnoho druhů materiálu v malém mnoţství, mnohdy téměř jednorázově. Je to dáno tím, ţe 
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mnoţství činností, u kterých je materiál spotřebováván, řeší subdodavatelsky, kdy 

subdodavatelé sami dodávají sluţby včetně materiálu. V případě údrţby a oprav vlastního 

zařízení se činnosti provádí dle plánu oprav a údrţby, v případě poruchy či havárie 

nahodile. Vzhledem k velmi dobré dostupnosti a pruţnosti regionálních dodavatelů 

elektromateriálu a strojního materiálu má společnost moţnost vyuţívat nákupů přímo do 

spotřeby bez nutnosti navyšování skladových zásob.  

Tento typ e-aukcí tedy pro společnosti ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. nedoporučuji, 

takovéto aukce by nebyly efektivní. V případě, ţe by společnost začala paušálně vyuţívat 

e-aukčního systému, doporučovala bych vyuţít pouze modulu poptávek, kdy by společnost 

běţný materiál mohla poptat pro srovnání cen u více dodavatelů. Výrazně však doporučuji 

vyjednat s výše zmíněnými regionálními dodavateli dlouhodobé nákupní kontrakty, které 

by zaručovaly např. paušální slevu z běţných ceníkových cen, případně vyjednání takové 

slevy, která by rostla s mnoţstvím odebraného materiálu v daném roce. 

 

7.1.2 Materiálová nákupní e-aukce pro nákladnější poloţky 

V případě, ţe společnost bude nakupovat nějaký speciální materiál, který je ještě 

v rámci jejího nákupního limitu 200 tis. Kč., ale je na jeho hranici (dle informací 

nákupčích se můţe jednat v oboru elektro např. o transformátor, z oblasti IT např. o server, 

případně o kompresor pro oblast strojní), doporučuji realizovat nákupní e-aukci 

jednorázově.  

7.1.3 Materiálová nákupní e-aukce pro soubor poloţek 

Jedná se o nákup souboru materiálových poloţek učených pro jednu konkrétní akci 

(investiční akci, externí zakázku, plánovanou opravu logického celku, atd.) Pokud je pro 

takovouto akci přesně daný soupis poloţek (daný např. projektem) a nejedná se o zcela 

běţný materiál, který by byl dle bodu 7.1 kontrahován (tudíţ není moţno tento materiál 

nakoupit od místních dodavatelů přímo do spotřeby), jedná se většinou o nákupy 

přesahující limit společnosti pro nákup „vlastními silami“ bez zásahu nákupčích z 

centrálního nákupu.  

Pro nákup takovéhoto souboru materiálu tedy doporučuji vyuţít centrálního nákupu 

ČEZ a. s., který vzhledem ke své vyjednávací síle můţe dosáhnout větší úspory. Dle 

rozsahu nákupu pak můţe e-aukce vyuţít právě centrální nákup.  
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7.1.4 Nákupní e-aukce pro nákup běţných sluţeb 

Ekvivalentně jako u nákupu materiálu doporučuji pro běţně nakupované činnosti 

vyjednat a smluvně zakotvit výši hodinových zúčtovacích sazeb pracovníků, cen 

mechanismů (např. montáţních plošin, jeřábů, bagrů nebo nákladních aut), cen dojezdů 

techniky a pracovníků. Tyto smlouvy by opět měly být z důvodu úspory cestovních a 

dopravních nákladů vyhotoveny s místně dostupnými firmami.  

 Pro nákup běţných výkonů (sluţeb) nepovaţuji e-aukci za vhodnou. 

7.1.5 Nákupní e-aukce pro nákup souboru sluţeb  

Stejně jako u materiálu se jedná o nákup souboru výkonů učených pro jednu 

konkrétní akci (investiční akci, externí zakázku, plánovanou opravu logického celku, atd.) 

Soupis činností pro kaţdou takovouto akci je opět přesně popsán projektem. Vzhledem ke 

skutečnosti, ţe takovéto akce se většinou nakupují jako celek včetně materiálu, do limitu 

200.000,- Kč (tj. nákupčími ČEZ Energetické sluţby, s.r.o.) je nakupováno minimum akcí. 

Většina takových akcí limit přesáhne, tudíţ je zajišťována skupinou centrálního nákupu. 

Pro nákupy na hranici limitu by bylo vhodné organizovat nákupní e-aukce rovněţ 

nákupním oddělením ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. 

Pro zajištění nejlepší nabídkové ceny vyuţívají jednotlivé nákupní skupiny 

centrálního nákupu pro nákupy výkonů poptávaných společností ČEZ Energetické sluţby, 

s.r.o. většinou několikakolové poptávkové řízení (pokud zakázka nepodléhá zákonu č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů). 

Vzhledem k moţnostem, úspěchům a hlavně rychlosti nákupních e-aukcí doporučuji, 

aby bylo pro nákupy souborů sluţeb pro společnost ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. 

vyuţíváno ve větší míře nákupních e-aukcí. Předpokládám, ţe se tímto nákup zlevní, 

zrychlí a bude naprosto transparentní (konkurenční dodavatelé budou vědět, „s jakou 

cenou“ konkurent zakázku získal). 
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7.2 Software pro e-aukce společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

Navrhuji, aby společnost ČEZ Energetické sluţby, s.r.o., pokud se rozhodne pro 

realizaci systému nákupních e-aukcí, vyuţila sluţeb software ppeSystem, jelikoţ tento 

software pouţívá také společnost ČEZ, a. s. Bude tak zachována kompatibilita a 

provázanost nákupů s mateřskou společností.  

 

7.3 Doporučení pro nákupní oddělení ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

Doporučení jsem učinila s přihlédnutím k faktu, ţe většina dodavatelů společnosti 

je ochotna přistoupit k zapojení do e-aukcí. S ohledem na skutečnost, ţe pro určitý typ 

nákupů (nákladnější materiálové poloţky, soubor sluţeb v ceně na hranici limitu nákupu 

zajišťovaného „vlastními silami“ nákupním oddělením ČEZ Energetické sluţby, s.r.o.) 

jsou nákupní e-aukce velmi vhodné, přičemţ četnost takovýchto nákupů je velká, 

doporučuji pro tento typ nákupů zařadit nákupní e-aukce v maximální míře do nákupního 

procesu ČEZ Energetické sluţby, s.r.o.  

Před konečným rozhodnutím zda e-aukce ano či ne však doporučuji zjistit, za 

jakých podmínek (především finančních) by bylo moţné vyuţít softwaru ppeSystem, který 

vyuţívá mateřská společnost. Pokud by byla moţnost se pouze bezplatně či za minimální 

paušální částku „připojit“ ke stávající smlouvě na vyuţívání systému dojednané mateřskou 

společností,  byl by efekt ze zařazení nákupních e-aukcí do nákupního procesu maximální 

a jednoznačně bych zavedení nákupních e-aukcí doporučila. Pokud by byly náklady na 

pořízení systému výraznější, bylo by nutné před rozhodnutím vyčíslit návratnost investice 

do nákupu tohoto, nebo případně zcela jiného softwaru pro realizaci nákupních e-aukcí. 
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8 Závěr 

 

Cílem mé diplomové práce je návrh doporučení nákupnímu oddělení společnosti 

ČEZ Energetické sluţby,s.r.o., jak přistoupit k zavedení e-aukcí do nákupního procesu 

společnosti, jakým způsobem vyuţít, co nejefektivněji synergie ve Skupině ČEZ a jaký 

druh nákupů bude pro tuto formu výběrového řízení vhodný. 

 

E-aukce, jako taková, je nejrychlejší způsob zajištění dodávek v potřebném čase 

a mnoţství. Z provedeného dotazníkového průzkumu konaného v rámci potřebného 

poznání (marketingový průzkum o postoji dodavatelů), lze vyvodit ţe 88,57% dotázaných 

má povědomí o elektronických aukcích a těch více znalých (61,29%) by se jich zúčastnilo. 

Pokud by však byli přizváni do elektronické aukce jako dodavatelé, pak by se účastnilo 

68,29%  respondentů. 45,71 % jsou pravidelní dodavatelé pro ČEZ Energetické sluţby 

s.r.o., 60% pak přiznává, ţe se jedná i o jiné společnosti Skupiny ČEZ. 

 

Z provedeného výzkumu dále vyplývá : 

 

 Objevuje se názor, ţe společnost ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. nemá zájem o další 

dodavatele 

 Je dávána přednost osobním vztahům mezi nakupujícím a prodávajícím a jasným 

jednoznačným podkladům pro jednání 

 Elektronická aukce nemusí postihovat kvalitní úroveň dodávky, protoţe ji pouţívají 

profesně neznalí pracovníci dané komodity a rozhodující je jen cena 

 V elektronických aukcích převáţně vítězí společnosti s nejlevnějším produktem, 

který často není provozně ekonomický. 

 

S rozvojem IT technologie poroste také rozvoj elektronických aukcí. Zdokonalí se 

zejména zadávací proces, kdy vstupní prvky obou účastníků vhodným softwarovým 

řešením vygenerují optimální cenu při poţadovaném aspektu na : 

 

 Rychlost dodání 

 Způsob dodání – včetně dopravy 
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 Záruční podmínky – úhrady vad 

 Účinnost, bezpečnost, spotřeba energií 

 Garantovaná ţivotnost 

 

Elektronická aukce je vhodná : 

 

 Pro nákup komodit cenově nákladných a to jak jednorázových, tak v roce 

opakovaných 

 Pro nákup realizace investičních záměrů 

 Pro nákup pravidelných dodávek 

 Běţně pro individuální potřeby s cenou do 200.000 Kč. 

 

Elektronická aukce není vhodná pro operativní potřebu komodit (pokud jsou 

v malém objemu) a k dostání v běţné distribuční síti. 

 

Je proto potřebné dále působit na stávající obchodní partnery, aby ve větší míře 

uplatňovali obchod prostřednictvím elektronických aukcí. Na webových stránkách ČEZ 

Energetické sluţby vhodným způsobem popularizovat výhodnost této formy obchodu 

s uvedením způsobu, jak se do elektronické aukce hlásit, jak s nabídkou, tak i s poptávkou. 

Cílem je vytvořit takové prostředí, které i starší generaci „zásobovačů“ přesvědčí, ţe všem 

zainteresovaným usnadní a urychlí práci. 
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