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1 ÚVOD 

 

1.1 Úvod k nákupu 

Nákup je neoddělitelnou funkcí každého podniku, bez ohledu na obor a zaměření jeho 

podnikání (výrobní, obchodní, podnik poskytující služby). Nákupem si podnik obstarává 

vstupy do výroby a další produkty potřebné pro chod a správnou funkci podniku. Jedná se 

tedy o nákup hmotných statků (materiálu, polotovarů nebo hotových výrobků), ale také o 

nákup služeb. 

Nákupem se rozumí komplexní proces od stanovení požadavků výroby, přes 

plánování zásob, vyjednávání s dodavateli, výběr dodavatelů, schvalování objednávek, 

sepisování obchodních smluv a kontrola parametrů příchozích dodávek. Zároveň obstarává 

průběžné vyhledávání nových příležitostí v oblasti celého spektra dodávek pro podnik. 

Zodpovídá za funkčnost a dodržování nákupního systému podniku a aktualizuje k tomu 

příslušnou podnikovou dokumentaci. Důležitý je soulad procesu nákupu s ostatními 

podnikovými procesy tak, aby nenastávaly situace jako přerušení výroby z důvodu nedostatku 

materiálu, nebo aby zbytečně nerostly náklady působené držením vysokých zásob. Přesným 

nastavením procesu musí být zajištěna vysoká efektivita za přijatelného rizika. 

Často také podnik řeší dilema, zda potřebný produkt nakupovat nebo si jej obstarat 

vlastními silami. V takovém případě se zvažují velikost potřeby, její opakovanost, výrobní 

technologie, plynulost výroby, možný vliv dodavatele na chod podniku a jiné.  

Nákupní proces je zároveň součástí logistického procesu podniku sahající od nákupu 

přes výrobu po distribuci. Celý logistický proces musí být synchronizován tak, aby mohlo být 

dosaženo maximální efektivity. Nelze tedy dosahovat vysoké efektivity jen jediného prvku 

systému na úkor ostatních. Jen vytvořením efektivního systému jako celku lze udržet nebo 

zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu a získávat konkurenční výhody. Stejný přístup 

můžeme uplatnit v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci tak, aby konečný produkt 

dosahoval požadované kvality za přiměřenou cenu. 

Výstižně popisuje úlohu nákupu McCormack (1986), který říká, jak není snadné 

zjistit, proč mají někteří obchodníci problém dosahovat stejně dobrých výsledků v nákupu, 

jako v prodeji. Peníze získané z prodeje jsou jednoduše mnohem více zřetelné, než peníze 

ušetřené při nákupu. Také proto je na prodej často upnuta většina pozornosti. To však nic 

nemění na tom, že dobrým nákupem lze získat stejně jako prodejem, a nezřídka i více. 
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1.2 Cíl práce 

Cílem této práce je navrhnout optimalizaci části nákupního procesu nepřímých 

nákupů, která se týká objednávání materiálu a služeb. 

Podkladem pro zpracování návrhu optimalizace jsou teoretická východiska, ve kterých 

je specifikována problematika řešeného úkolu. V této části je charakterizován nákupní proces 

typického výrobního podniku, jeho posloupnost a zákonitosti. Určeny jsou jednotlivé části 

nákupního procesu, jeho funkce a cíle. Dále jsou popsány zdroje informací a druhy informací 

potřebné pro nákup, možnosti výběru dodavatelů a jejich hodnocení, vymezení druhů zásob, 

systémy doplňování zásob, úkol skladování a dopravy, nebo význam kontrollingu. Teoretická 

východiska obsahují popis problematiky nákupu, tak jak jej vidí vybraní autoři. 

V praktické části je uveden konkrétní případ nákupních procesů vybraného podniku a 

je řešen návrh optimalizace objednávání nepřímého materiálu a služeb. Podnik se skládá 

z několika výrobních jednotek, které provádějí nákup dle vlastních potřeb. Výrobní jednotky 

se od sebe odlišují výrobou, a proto se odlišují i jejich nákupní požadavky. Nákupy jsou 

řízeny přes nadřízené oddělení nákupu. Zpracovány jsou procesy nákupu nepřímého materiálu 

a služeb v jednotlivých výrobních jednotkách od vzniku potřeby nebo nedostatku po 

vytvoření objednávky. Součástí není řešení výběru a hodnocení dodavatelů. Analýzou procesů 

jsou nalezeny nedokonalosti a neshody nákupních procesů jednotlivých výrobních jednotek 

s nákupním procesem oddělení nákupu. Následně jsou na základě analýzy navržena 

optimalizační řešení části pro objednávání v procesu nákupu. 

 

1.3 Metodologie 

Tato práce je vytvořena s využitím řady metod a přístupů, jako prostředků zpracování 

vstupních informací. V teoretické části práce je využita klasifikace obsahu do skupin pro 

zajištění přehlednosti obsahu, abstrakce k vymezení vztahů mezi kroky procesů či 

provázanosti procesu nákupu s ostatními podnikovými procesy a komparace přístupů 

k problematice jednotlivých autorů. Řešení problému v praktické části slouží modelování a 

deskripce procesů na základě interních informací Firmy, dedukce problémů v procesech, které 

jsou výsledkem komparace procesů mezi sebou navzájem a komparace s požadavky na 

procesy, jak je stanoví interní předpisy Firmy. Ke tvorbě návrhů a doporučení je použita 

analýza procesů vzhledem k nakupovanému zboží a nákupním situacím, a analogie ke 

vhodným řešení z ostatních procesů. Konečný jednotný model procesu objednávání je 

navržen za využití generalizace vhodných řešení a jejich integrace do jednoho celku. 
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2 Teoretická východiska vybrané problematiky procesu nákupu 

 

2.1 Postavení a předmět nákupu 

Nákup je pro firmy velmi specifickou oblastí s vysokou mírou důležitosti. Dokládá to 

fakt, že právě nákup delegují vlastníci firmy na management až jako jednu z posledních 

podnikových funkcí. A většinou si vlastníci ponechávají vysokou míru kontroly nad touto 

oblastí. 

Význam nákupu je také patrný při pohledu na jeho podíl na celkových nákladech. U 

výrobních společností se obvykle pohybuje v rozmezí 40 % až 60 % z celkových nákladů, ale 

jsou i obory, kde může být podíl nákupu na celkových nákladech až 80%. Struktura nákladů 

se pak promítá do dosahovaného zisku (ztráty) a jeho změn. Například zvýšení zisku lze 

dosáhnout zvýšením ceny produktu, to však zapříčiní pokles poptávky. Jinou možností je 

hledat úspory v mzdových nákladech. Ty však mají většinou daleko nižší podíl na celkových 

nákladech, proto by bylo nutné pro potřebný efekt provést razantní snížení mzdových 

nákladů. Tato změny by však byla nereálná. Kdežto úspory nákupu, byť malé, ale provedené 

na velkém objemu (podílu na celkových nákladech), ve výsledku výrazně ovlivní konečný 

zisk. Je si však potřeba uvědomit, že stejný princip platí i opačně. Při vyjednání horších 

nákupních podmínek budou odpovídajícím způsobem ovlivněny zisky firmy. 

Nákupní strategie je ale rozsáhlejší a složitější řešení situace v nákupu, než jen hledání 

nejnižší ceny nakupovaného materiálu. Určuje pravidelnost nákupu, nakupované množství a 

tím stavy zásob. Množství držené zásoby se projevuje v nákladech na skladování, ztrátách z 

neproduktivního vázání kapitálu v zásobách a také výší rizika, které firma podstupuje. Nákup 

,výběrem materiálu, polotovarů nebo výrobků, ovlivňuje náročnost a náklady následné 

výroby. Vhodné fyzikální a chemické vlastnosti pro výrobní proces se projeví ve výtěžnosti 

materiálu nebo spotřebě energií. Logistické náklady jsou pak ovlivněny vhodným nákupem 

balících materiálů. I samotné oddělení nákupu vytváří náklady, které jsou spojeny s vlastním 

nákupem. Tyto náklady je možné redukovat tvorbou efektivních nákupních procesů, nebo 

vhodnou organizační strukturou oddělení. Vliv nákupu ale nemusíme sledovat jen 

prostřednictvím nákladů, ale můžeme použít některé z podnikových ukazatelů, například 

ukazatele rentability. Díky tomu můžeme pozorovat, jak se mění závislost mezi náklady na 

nákupy, velikosti objednávek a množství držených zásob i náklady spojené s logistikou a 

skladováním. (Gros, 2006) 

Nákup můžeme formulovat následující definicí: 
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„Nákup představuje soubor činností, jejichž cílem je zabezpečení výrobní, obchodní a 

jiné činnosti organizace požadovaným sortimentem výrobků, polotovarů, surovin, energií, 

obalů aj. a služeb v požadované kvalitě, v požadovaný čas, na požadované místo při 

ekonomických nákladech.“ (Gros, 2006, s. 9) 

 

2.2 Vývoj významu nákupu z pohledu firmy 

Z dnešního pohledu je již překonaný pohled na nákup jako na funkci uspokojování 

potřeb interních zákazníků, kterými jsou podnikové útvary. Není to však dávno, kdy byl tento 

systém považován za běžný, a mnohdy přetrvává do současnosti. Pracovníci nákupu nemají 

informace, které by sdělovaly, jak nakupované zboží ovlivňuje spokojenost zákazníků, a ani 

nemají možnost posuzovat správnost nákupních požadavků. Nákup se pak provádí od velkého 

množství dodavatelů, po relativně malých dávkách. Hlavním kritériem výběru konkrétního 

dodavatele je cena. Tyto útvary dostávají další funkce jako je tvorba strategií nákupu a 

logistické funkce. A dále provádí hledání a výběr dodavatelů, jednání s dodavateli a 

sjednávání smluv, tvorbu objednávek, zásoby, příjem dodávek i dopravu až na místo výroby. 

Tento způsob však dnes už neodpovídá potřebám vysoce provázaných odběratelsko-

dodavatelských řetězců. Řetězce často dosahují značné šířky přes řadu úrovní od základních 

materiálů až po výsledný produkt. Strategie podniků v řetězci jsou integrovány a 

koordinovány tak, aby bylo dosaženo vysoké efektivity celého řetězce, a produktu schopného 

obstát na konkurenčním trhu. Proto je i strategie nákupu orientovaná na koncový produkt. 

Sjednávány jsou dlouhodobé dodavatelské smlouvy, snaha je udržovat nízký počet 

dodavatelů, a volba dodavatele podléhá složitému výběrovému řízení. Aktuální trendy si 

žádají neustálé inovace, vývoj nových produktů a jejich velmi rychlé uvedení na trh. Inovace 

tak prostupují celým dodavatelským řetězcem, s využitím paralelního vývoje a spolupráce na 

vývoji dílů a sestav vhodných pro postponement. Dodavatelsko-odběratelské vztahy tak 

vznikají už při vývoji produktu. (Gros, 2006) 

 

2.3 Předmět nákupu 

Všechny společnosti, ať už výrobní nebo nevýrobní, mají jasně definované nákupní 

strategie. Uskutečnění konkrétního nákupu má vždy svá specifika podle vlastností 

nakupovaného zboží. Strategie a forma nákupu je volena podle stupně zpracování, vlivu na 

hospodaření společnosti, charakteru spotřeby v množství a čase, vlivu na jakost výrobků a 

služeb, vztahu k hlavní činnosti firmy, dalšího určení zboží v podniku nebo situace na trhu 
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nakupovaného zboží. Nákup lze provést formou přímého nákupu, leasingu a pronájmu. (Gros, 

2006) 

Gros (2006) dále dělí nakupované zboží do sedmi skupin: 

• Suroviny – produkty těžebního průmyslu nebo zemědělství s minimální mírou 

zpracování. Velká množství způsobují značné náklady na dopravu a skladování. 

• Materiály a energie – zpracované suroviny a energie potřebné k výrobě. Využívá se 

více dodavatelů. Zboží má od různých dodavatelů shodnou kvalitu a upotřebení. 

• Díly, komponenty a montážní skupiny – není je nutné dále zpracovávat. Uplatňuje se 

jejich přímá montáž do produktu. 

• Pomocné a režijní materiály – slouží administrativní činnosti, opravy a technologické 

operace. Běžně dostupné výrobky spotřebního charakteru. 

• Hotové výrobky pro obchodní činnost – výrobky ke konečné spotřebě. 

• Zařízení a investiční celky – výrobky pořízené k uskutečňování podnikatelské 

činnosti. Jsou zahrnuty do stálých aktiv společnosti. 

• Služby – logistické, údržbářské, marketingové nebo jiné služby a činnosti, které 

společnost sama neprovádí. Služby jsou často specifické pro konkrétního odběratele. 

Lukoszová (2004) rozděluje zboží prakticky stejně jako Gros do sedmi skupin. 

Přidává ale obecnější pohled nazvaný jako podnikové opatřování, kde se opatřují finanční 

prostředky (peníze a úvěry), personál a hmotné statky, které dělí na provozní prostředky, 

obchodní zboží, cizí služby a materiál (základní materiál, pomocný materiál, provozní 

materiál a polotovary). 

Kita (2011) hovoří o segmentaci portfolia nákupu, a nakupované portfolio specifikuje 

jako statky, které vstupují do hodnoty výsledného produktu, nebo slouží k zajištění funkcí 

podniku. Portfolio rozděluje do jedenácti kategorií: 

• Zboží pro výrobu. 

• Hotové produkty pro přímý prodej. 

• Hotové produkty pro subdodávky. 

• Doprava a logistické služby. 

• Energie. 

• Technické práce (úklid, údržba, atp.). 

• Software a IT služby. 

• Znalostní služby (poradenství, školení, atp.) 

• Marketingové služby. 

• Lidské zdroje (práce netrvalého charakteru) 
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• Investice. 

  

2.3.1 Další vlastnosti nakupovaného zboží 

Protože nákup jakéhokoliv zboží nezbytně produkuje náklady, je díky tomu ovlivněno 

hospodaření společnosti. Vliv nákladů z nákupu na hospodaření lze vyjádřit podílem nákladů 

jednotlivých položek na celkových nákladech. Pro tyto účely se využívá ABC-analýza, která 

je založena na aplikaci Paretova pravidla. Příkladem pravidla může být, že 20% položek 

vytváří 80% nákladů, nebo 20% dodavatelů dodává 80% položek.  

Pravidelnost spotřeby statku má významný vliv na formu jeho nákupu ale i náklady. 

Pravidelná spotřeba v množství i čase lze snadno předpovídat a nákup optimalizovat. 

Spotřeba s výkyvy v čase i množství vytváří nestabilitu. Nepravidelnou spotřebu v čase a 

prostoru nelze předpovídat, a náklady optimalizovat. 

Zboží s vysokým vlivem na jakost konečného produktu je pečlivě kontrolováno 

pomocí sledovaných parametrů. Parametry jsou většinou nastaveny formou horních a dolních 

mezí. Se snižujícím dopadem na konečný produkt, také klesá intenzita předvýrobní kontroly a 

sledované parametry se stávají měkčími.  

Podle vztahu nakupovaného zboží k výrobě se rozlišuje přímý materiál, který se stává 

součástí samotného výrobku a nelze bez něj výrobek vyrobit, a pomocný (nepřímý) materiál, 

který je při výrobě užíván, ale nestává se součástí výrobku. Slouží k vytvoření vhodných 

podmínek pro výrobu, a je označován jako režijní materiál. Může být nahrazeny 

alternativami. Jak uvádí Gros (2006). 

 

2.4 Struktura nákupního procesu 

Aby bylo možno nákup řídit, musí existovat jasně definovaný pracovní postup, který 

říká, co dělat pro uspokojení potřeb a minimalizace nákladů a rizik. Takový pracovní postup 

je nejčastěji zpracován do podoby vývojového diagramu s přesně určenými kroky. Diagramy 

obsahují start, cíl, dílčí kroky, větvení a spojky. Jednotlivé kroky jsou provázány spojnicemi. 

Směr postupu znázorňují šipky. Každý nákup pak musí projít pracovním postupem krok po 

kroku, a díky tomu je možné jej řídit, kontrolovat nebo evidovat. 
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Obr. 01 Proces nákupu – širší pohled (zpracováno na základě interních podkladů) 
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1 Analýza požadavku 
Vstup Činnosti Výstup 

Původ 
požadavku 

1. určení poskytovatelů informací z oddělení 
žádostí a nákupu 

2. oddělení žádostí určí požadavky 
3. kontrola rozpočtu 

Definované 
požadavky 

  

2 Určení strategie zásobování 
Vstup Činnosti Výstup 

Definované 
požadavky 

 1. určení možných dodavatelů 
2. ověření objemů a strategie 
3. určení strategie zásobování 

Definovaná 
strategie 

zásobování 

  

3 Žádost o cenové nabídky 
Vstup Činnosti Výstup 

Definovaná 
strategie 

zásobování 

1. zaslání dohody o mlčenlivosti dodavatelům 
2. vytvoření dokumentace nabídky 
3. určení kritérií hodnocení 

Dostupné 
cenové 
nabídky 

  

4 Ohodnocení 
Vstup Činnosti Výstup 

Dostupné 
cenové 
nabídky 

1. hodnocení přijatých cenových nabídek 
2. vytvoření seznamu dodavatelů 
3. výběr dodavatelů pro vyjednávání 

Seznam 
vhodných 

dodavatelů 

  

5 Vyjednávání 
Vstup Činnosti Výstup 

Seznam 
vhodných 

dodavatelů 

1. určení strategie vyjednávání 
2. vyjednávání s dodavateli 
3. Podpis smlouvy 

Smlouvy a 
obchodní 
podmínky 

  

6 Katalogizace hlavních údajů 
Vstup Činnosti Výstup 

Smlouvy a 
obchodní 
podmínky 

1. zavedení dodavatele do databáze kontraktů 
2. přenesení hlavních obchodních informací do 

elektronického systému 
3. vložení do elektronických katalogů 

Katalogy 

  



Ondřej Žídek  Diplomová práce 

10 
 

7 Požadavek pro nákup 
Vstup Činnosti Výstup 

Katalogy 

1. vytvoření požadavku výběrem z katalogu nebo 
nekatalogizovaných položek 

2. rozpočtové potvrzení požadavku 
3. schválení požadavku 

Schválený 
požadavek 
k nákupu 

  

8 Příkaz k nákupu 
Vstup Činnosti Výstup 

Schválený 
požadavek 
k nákupu 

1. vytvoření příkazu v elektronickém systému 
2. schválení příkazu 
3. potvrzení schválení (vnitřní informační systém, 

Fax, E-mail). 

Schválený 
příkaz k 
nákupu 

 

9 Příjem zboží 
Vstup Činnosti Výstup 

Schválený 
příkaz k 
nákupu 

1. příjem zboží od dodavatele 
2. potvrzení přijetí zboží 
3. provedení změny množství v informačním 

systému 

Přijmutí 
zboží 

 

10 Vyřízení faktury 
Vstup Činnosti Výstup 

Přijmutí 
zboží 

1. přijetí faktury v účetním  
2. kontrola faktury  
3. splacení faktury 

Splacená 
faktura 

Obr. 02 Proces nákupu – detailní pohled (zpracováno na základě interních podkladů) 
 

Bowersox (1986) uvádí, že v nákupu jsou vymezitelné tři hlavní kroky: 

• Určení požadavků na dodavatele a objekt nákupu (tento krok je nejdůležitější, musí 

být správně odhadnuty budoucí potřeby jak v kvantitě, tak v kvalitě. Požadavky zahrnují 

požadavky logistiky, dodacích termínů, doprovodné služby atp.). 

• Získání přesných informací o možnostech dodavatele (v tomto kroku se sbírají 

informace o dodavatelích, kteří jsou potenciálně schopni splnit požadavky určené 

v předchozím kroku. Jestli jsou schopni udržet si své kvalitativní vlastnosti a případně je 

zvyšovat. Zda a jak jsou schopni reagovat na změny poptávaného množství. Ochota na 

spolupráci v oblasti výzkum a vývoje. Výhody nad rámec požadavků. Nedílnou součástí je 

vyjednávání o ceně). 
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• Stanovení okruhu vhodných dodavatelů (vytváří se struktura dodavatelů, se kterými 

můžeme dosahovat vlastních cílů při minimálních nákladech i rizika. Budují se dlouhodobé 

vztahy. Průběžně se hodnotí situace na trzích i další možní obchodní partneři). 

O systematizaci nákupu píše Gasser (1995), který rozděluje nákup podrobněji do 

devíti kroků: 

• Vytvoření specifikací (podle specifik výrobního procesu jsou nastaveny požadavky 

pro nákup, vytvořena nákupní strategie, politika a plány). 

• Projednání potřeby (projednávání potřeb s možnými dodavateli, zapojení 

zkušeností). 

• Příprava nabídky (obsahuje orientační ekonomické hodnoty). 

• Poptávky po nabídce (zajištění takového množství dodavatelů, aby byla omezena 

monopolní síla dodavatelů). 

• Hodnocení poptávek (hodnocení naplnění požadavků, nákladů a výnosů). 

• Příprava objednávky (zpřesnění ceny, termínů, platebních podmínek a dalších údajů 

pro zúžený soubor dodavatelů). 

• Výběr dodavatelů (finální výběr). 

• Objednávací procedury (vystavování, odesílání a zpracovávání dokladů). 

• Uskutečnění dodávek. 

• Hodnocení dodavatelů. 

Nejpodrobněji rozdělili nákup Colye, Bardi a Langlea (1996), když popsali celkem 

jedenáct kroků: 

• Identifikace ověřených požadavků. 

• Specifikace požadavků. 

• Rozhodnutí zda potřebu uspokojit nákupem nebo vlastní výrobou. 

• Druh nákupu. 

• Analýza trhu. 

• Nalezení všech možných dodavatelů. 

• Předběžný výběr. 

• Hodnocení zúženého výběru. 

• Konečný výběr dodavatelů. 

• Provedení nákupu. 

• Hodnocení dodavatelů. 

Synek (2002) uvádí v aktivitách nákupního procesu, že se obsah nákupního procesu 

mění a upravuje pro situace, kdy se jedná o nákup první nebo-li nový a dříve neuskutečněný, 
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nebo nákup opakovaný, kdy existují podklady a zkušenosti z dříve provedených nákupů, nebo 

modifikovaný nákup, který je založen na předchozích nákupech, ale dochází ke změně 

některých údajů. Rozlišuje několik fází procesu, které musí být provedeny pouze pro nákup 

první, ale pro opakovaný nebo modifikovaný nákup lze některé fáze vynechat. Nákup dělí na 

tyto fáze: 

• Identifikace potřeby, podle specifik produktu a výroby. 

• Identifikace nezbytností, ve formě objemů potřeby a plánu dodávek. 

• Výzkum nabídek, sběr podkladů o dodavatelích. 

• Volba dodavatele, analýza nabídek dodavatelů. 

• Formulace podmínek dodávek a zadání objednávky. 

• Logistika, překonání prostorových a časových bariér mezi dodavateli a zákazníky. 

• Přejímka dodávky, kontrola kvality a kvantity, reklamační řízení, naskladnění. 

• Fakturace, vyrovnání pohledávek v době splatnosti. 

• Hodnocení dodavatele, dodavatelských služeb. 

Při popisu etap nákupního procesu Kita (2010) cituje Kotlera a Armstronga (1992), a 

rozděluje proces do osmi etap, které by měly odpovídat požadavkům různých oborů, velikosti 

podniků nebo vlastnostem podnikatelského prostředí. Etapy jsou: 

• Vznik problému, poznání a odhad kvality a kvantity potřeby, analýzou plánů výroby. 

• Obecná charakteristika potřeb, požadavků na výrobek, které se odráží v požadavcích 

na materiál, časový a množstevní plán. 

• Vlastnosti zboží nebo služby, zpracování technické dokumentace produktu. 

• Průzkum zdrojů pro nákup, kontaktování stávajících i možných nových dodavatelů. 

• Hodnocení nabídek podle katalogů, komunikace s obchodními zástupci atp. 

• Výběr dodavatele, který dokáže nejlépe uspokojit potřeby produktu a výroby. 

• Tvorba objednávky, přesné specifikace množství, kvality, ceny, platebních a 

dodávkových podmínek, reklamační podmínky nebo tvorba rámcových smluv. 

• Vyhodnocení dodavatelských služeb, systém kontroly a nápravy odchylek 

v dodávkách. 

Lukoszová (2004) v popisu struktury nákupního procesu uvádí také osm kroků 

v podstatě shodných s popisem etap podle Kity, u kterých konkretizuje popis a úkoly. Dále 

uvádí pět obecných kroků, kterými jsou určení spotřeby, nákup, doprava, příjem a skladování. 

Dodržením kroků by mělo zajistit splnění potřeb výrobní organizace zajištěním požadavků 

produkce při minimalizaci nákladů, obchodní organizace tvorbou zisků z prodejů nebo pro 

státní instituce ve formě naplnění závazků k veřejnosti a státu. 
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Dále budou popsány některé kroky procesu nákupu. 

 

2.4.1 Stanovení potřeb organizace 

Potřeby výroby musí být přesně specifikovány. K tomuto účelu by měla být 

vypracována detailní technická dokumentace každého výrobku. Podle dokumentace by pak 

měly být vypracovány normy spotřeby matriálu. Podle plánu produkce a výše zmíněných 

podkladů se navrhne plán zásobování. 

V plánu zásobování musí být uvedeny specifikace položek, jakost dodávaných 

položek včetně tolerancí nebo horních či dolních mezí, které nesmí být překročeny, 

kvantitativní parametry dodávek, harmonogram dodávek, nebo fakturační podmínky. 

Plánovaná produkce se skládá ze složky jisté a nejisté. Jistou skupinu tvoří 

objednávky uzavřené dostatečně dopředu, o jejichž zakoupení jsou již uzavřené smlouvy. 

Nejistou skupinu tvoří prodeje již vyrobených výrobků, nebo výrobků právě ve výrobě. Pro 

plánování této skupiny výroby se využívají předpovědní matematické modely. Zásadní 

problémem je, že jsou vždy zasaženy nějakou odchylkou od skutečného stavu. Odchylka 

může nabývat kladných nebo záporných hodnot, a tomu odpovídají i dodatečné náklady. 

Náklady pak lze vyčíslit podstupované riziko. 

Založit plán zásobování pouze na plánu výroby nelze. Počítat je potřeba s omezenou 

nabídkou některých vstupů do výroby, kapacitou výroby, také měnícími se cenami. Těmito 

proměnnými se pak zabývá optimalizace plánu zásobování, které se snaží uspokojit 

požadavky odběratelů za daných podmínek a s přijatelnou mírou rizika.  

Stanovení potřeby je při nákupu režijních materiálů složitější než u přímého materiálu. 

Mezi spotřebou režijních materiálů a výrobou produktů neexistuje přímá souvislost. V nákupu 

můžeme uplatnit některý z následujících přístupů. Podle situace na trhu řídit nákup materiál 

dle aktuální potřeby. Použít odborné odhady spotřeby režijního materiálu, a jim přizpůsobit 

plán nákupu. Nebo využít matematické předpovědní modely s aplikací analýzy 

matematických řad pozorovaných za delší časové období. (Gros, 2006) 

 

2.4.2 Identifikace výrobků a služeb pro krytí potřeb organizace 

Informace o výrobcích, materiálech a surovinách lze získat z nabídek výrobců a 

prodejců dodávaných poštovními službami, tištěných katalogů, internetových katalogů na 

stránkách dodavatelů, odborného tisku, B2B tržnic (slouží k nabízení zboží mezi podniky, 

existují horizontální a vertikální tržnice, velmi moderní způsob nákupu, řada výhod jako 
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široký výběr, vysoká konkurence, tlak na pokles ceny, aktuální informace, rychlá komunikace 

a další), výstav, veletrhů aj. 

Podnik se snaží vytvořit co nejširší okruh možných dodavatelů, a získat o nich co 

největší množství informací. Každý z dodavatelů nabízí svůj vlastní mix ceny, kapacitních 

možností, kvality produktu, podmínek dodávek a dalších specifik. S ohledem na tyto 

informace může podnik vybrat nejvhodnější dodavatele, kteří budou moci plnit podmínky 

společnosti v požadovaných parametrech. Moderním způsobem je využívání internetových 

tržnic. Tržnice jsou založeny na oborovém zaměření, nebo mohou být orientovány na široké 

poskytování služeb mezi mnoha obory. Podniky pak mohou navštěvovat různé tržnice podle 

svých aktuálních potřeb, nebo si vytvoří vlastní tržnice, kam pozvou své ověřené dodavatele, 

a další možností je vytvoření specializovaného virtuálního prostředí tržnice, do které jsou 

integrovány ostatní tržnice, které bude podnik využívat. (Gros, 2006) 

 

2.4.3 Zpřesnění specifikací zboží pro nákup 

Stanoví se podrobné požadavky výroby, a formulují se konkrétní požadavky na 

dodavatele vstupů do výroby. Úkolem tohoto kroku je určit parametry, u kterých bude 

sledováno jejich splnění. Parametry můžeme rozdělit do dvou skupin. 1. absolutní (tyto musí 

splnit každý dodavatel, který chce projít hodnocením), 2. relativní (kritéria, která slouží jako 

základ hodnocení dodavatelů ve výběrovém souboru). Dalším úkolem je určí konkrétní formu 

a strategii nákupu pro různá zboží, případně se provede vyřazení dodavatelů, kteří už 

evidentně nejsou schopni zpřesněné požadavky splnit. (Gros, 2006) 

 

2.4.4 Hledání dodavatele 

Výběr vhodných dodavatelů má dnes daleko větší význam než v minulosti. Obchodní 

vztahy jednotlivých podniků se posouvají od vyhledávání producentů s velmi nízkou cenou 

ale zároveň nízkou kvalitou, ke dlouhodobým obchodním vztahům ověřených partnerů. Cena 

přestává hrát tu nejdůležitější roli, a do popředí se dostává kvalita dodávaného produktu, 

spolehlivost onoho partnera a právě dlouhodobost obchodních vztahů. Prostřednictvím 

dlouhodobého vztahu získají obě smluvní strany především díky snížení rizik, která podniky 

podstupují, a zároveň zajistí pro obě strany přijatelné ceny. V konečném součtu lze takto 

získat výhodnější podmínky než při orientaci jen na cenu nakupovaného výrobku.  

Řetězením dlouhodobých obchodních vztahů založených na spolehlivosti a 

důvěryhodnosti se pak vytváří dodavatelsko-odběratelské řetězce a sítě. Řetězce a sítě jsou 

orientovány na vysokou efektivitu, přidanou hodnotu konečného produktu a užitek uživatele. 
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Vybraná kritéria hodnocení dodavatelů by měla být dodavatelům předem poskytnuta, 

aby byla zajištěna transparentnost procesu výběru. Identickým způsobem se vybírají kritéria, 

kterými se hodnotí vybraní dodavatelé, zda dokáží plnit požadavky ve smluvené kvalitě. 

Formulace kritérií pro výběr dodavatelů tedy nelze podcenit. Příklad kritérií: 

• Ekonomické zdraví dodavatele. 

• Flexibilita dodavatele. 

• Služby v logistice. 

• Hranice produkčních možností dodavatele. 

• Komunikační možnosti. 

• Jakost služeb a produktu. 

Kvalita dodavatelských služeb se hodnotí v průběhu dodávek, ale pokud je ve 

výběrovém řízení na nákup nového zboží už známý dodavatel, je možné do hodnocení 

zahrnout zkušenosti z minulé spolupráce. (Gros, 2006) 

 

2.4.5 Výběr dodavatele 

Hodnotí se veškeré získané informace o dodavatelích podle výše zmíněných kritérií. 

Kritéria musí být dodavatelů známa v době tvorby jejich nabídek. Vlastní postup a metoda 

hodnocení je individuálním rozhodnutím hodnotící firmy. Stanoví se také vhodná struktura 

dodavatelů. Zhodnocení výhod a nevýhod využití jednoho či více dodavatelů zároveň. Kromě 

hlavních dodavatelů jsou vybíráni také sekundární a vedlejší dodavatelé.  Nejlépe hodnocení 

dodavatelé jsou pak doporučení ke sjednání dodavatelských smluv. (Lukoszová, 2004) 

  

2.4.6 Operativní fáze nákupu 

Když už má společnost stanoveny potřeby surovin, výrobků a služeb, stanoveny 

požadavky na dodavatele tohoto zboží, a vybranou základnu vhodných dodavatelů pro 

poskytování dodavatelských služeb, se kterými má sepsané smlouvy, přichází fáze 

operativního řízení nákupu. Operativní část nákupu zabezpečuje samotný nákup konkrétního 

zboží od zjištění nedostatku zboží po dodání zboží, případně i recyklaci obalových materiálů. 

Gros (2006) se v této části věnuje stanovení velikostí objednávek, projednání dodacích 

podmínek s dodavatelem a stanovení termínu vystavování objednávek. Operativní řízení 

nákupu popisuje v těchto krocích. Interní zákazník pocítí nedostatek nějakého zboží. Definuje 

zboží, které je potřeba nakoupit a definuje, jak má být nákup proveden. Vypracuje se 

objednávka, ve které musí být jasně určeno, o jaké zboží se jedná, množství zboží, dodavatel, 

cena, platební podmínky, dodací lhůta. Objednávka projde interním schvalovacím procesem, 
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případně mohou být upraveny údaje v objednávce. Objednávka je dodána dodavateli 

vhodným komunikačním kanálem. Dodavatel odešle potvrzení objednávky a doručí 

objednané zboží podle podmínek uvedených ve smlouvě a objednávce. Objednatel provede 

přejímku dodaného zboží, a provede kontrolu správnosti, úplnosti a kvality dodaného zboží. 

Objednatel potvrdí dodací list a fakturu. Ve skladech se dodávka roztřídí, jednotlivé položky 

se uloží na své místo a připraví k použití. Objednané zboží je zavedeno do nákladů 

objednatele. Objednatel provádí kontrolu a vyhodnocení dodavatelských služeb dodavatele, 

zda je splněna smluvně dohodnutá úroveň. Provede se případné reklamační řízení, likvidace 

odpadů a obalových materiálů, nebo jejich recyklace. Vratné obaly pro vícenásobné použití si 

převezme dodavatel.  

Mimo vystavování běžných objednávek lze využít další možnosti objednání zboží, 

díky kterým je možné dosáhnou snížení časové a administrativní náročnosti a celkového 

zefektivnění systému nákupu. Například objednávka s termínem dodání, který lze v průběhu 

plnění měnit. Změna termínu dodání se provádí tzv. odvolávkou. Smlouva sepsaná na 

množství velké objednávky, a objednávání menších dodávek o velikosti dle potřeby. Z 

celkového objemu sjednané smlouvy se odečítají dodaná množství opět odvolávkami. Nebo 

opční dohody, které se uzavírají na minimální možné objednatelné množství s opcí na zvýšení 

minimálního množství podle aktuální potřeby (výšení množství nepotřebuje žádné další 

dohody), nebo úplné odstranění objednávek. Používá se při velmi úzké spolupráci dodavatele 

a odběratele na bázi Effective Customer Response. Dodavatelem jsou poskytovány i 

logistické služby. Odběratel informuje dodavatele o aktuálním stavu zásob, a ten podle vlastní 

strategie dodávek a vlastními silami doplňuje zásoby odběratele tak, aby neklesly pod 

minimální dohodnutou hranici. 

Objednávání se věnuje Hádek (2008), kdy definuje řízení zásob, informace pro 

rozhodování v nákupu, počítačové podpoře, informačním systémům a administrativě. 

Objednávku popisuje jako návrh kupní smlouvy, který prochází projednáváním ze strany 

obou smluvních stran, dokud nedojde k jasnému nastavení parametrů smlouvy. Po dokončení 

projednávání je objednávka potvrzena. Blíže se věnuje nákupním informačním systémům 

(NIS). Systém musí mít relevantní informace o vnitřním i vnějším prostředí firmy. Tzn. o 

výkonech, zásobách, dodávkách atp. z vnitřního prostředí, a makroekonomických údajích, 

situaci na trhu, vývoji v oboru atp. z vnějšího prostředí. NIS je využíván jako prostředek 

komunikace, přijímání a evidence informací, sledování ukazatelů, kontroly a operativních 

úkolů nákupu. 
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Vaštíková (2007) tvrdí, že operativní řízení nákupu vychází z nákupní strategie a 

taktických plánů tak, aby byly naplněny cíle nákupu. Podklady pro nákup jsou předpovědi 

budoucích potřeb firmy, specifikované podmínky dodávek, volnost pro jednání s dodavatelem 

o podmínkách, komunikace s obchodním partnerem i dalšími složkami ve firmě a finanční 

omezení. Popisuje aktivity v nákupu jako přípravu, evidenci a sledování objednávek, 

přejímku a skladování, reklamace a fakturování. Dále se zmiňuje o elektronickém nakupování 

ve formě e-aukcí. Vyzdvihuje vysokou efektivitu, rychlost a transparentnost elektronických 

nákupů a elektronického obchodování business to business (B2B). Zmiňuje se také o 

podskupině zvané e-procurement, ve které mohou firmy obstarávat zajištění potřeb podniku 

všeho druhu namísto klasických nákupních oddělení. Platformou pro nákupy je on-line 

prostředí, ve kterém se setkává poptávka s nabídkou. Zákazník přesně stanoví specifika 

nákupu a jasně určí podmínky e-aukce. Dodavatelé pak podávají své nabídky. Po skončení 

aukce je s vítězem uzavřena smlouva podle předem stanovaných podmínek. 

Tomek (2007) popisuje vystavení objednávky jako završení procesu vyjednávání 

s dodavatelem. Určeny jsou čtyři fáze procesu. Příprava jednání, vedení rozhovoru, analýza a 

rozhodnutí a nakonec vystavení objednávky. V přípravě na jednání se navrhují a připravují 

věcné a organizační podklady a psychické vlastnosti. Při vedení rozhovorů se střetávají různé 

názory, a velký vliv má způsob jejich přednesu a atmosféra jednání. Analýzu výsledků 

jednání provádí každá strana zvlášť, a na základě závěrů dospějí k rozhodnutí o nákupu. 

Pokud je dosaženo dohody, bude vystavena objednávka, která musí dodržet dohodnuté 

náležitosti, formální vlastnosti a ochranná opatření. 

Dalšími úkoly operativního řízení nákupu jsou rozhodování, jestli bude podnik pro 

dané zboží získávat prostřednictvím jednorázových objednávek, nebo pravidelným 

objednáváním menšího množství, nebo zda jej bude vyrábět sám, vystavování požadavků na 

objednávky, schvalování objednávek, správa a kontrola informací o druhu zboží, rychlost 

spotřeby daného zboží, velikost skladů, aktuálním stavu zásob, minimálních pojistných 

zásobách, nákladech na skladování, nákladech na dopravu a počtech objednávek. (Gros, 2006) 

 

2.5 Organizace nákupu 

Organizace nákupu podle Lukoszové (2004) musí odpovídat zvolené strategii. 

Organizační struktura také často není pevná, ale vyvíjí se tak, jak se hledá optimální nastavení 

a tak, jak se vyvíjí samotný podnik a prostředí, ve kterém působí. Organizační struktura 

nákupu se musí být schopna začlenit do celopodnikové organizační struktury. Nutné je zvolit 

stupeň centralizace nákupu, vnitřní dělení a začlenění do podnikové struktury. Při tvorbě 
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organizační struktury nákupu je dobré mít na mysli posloupnosti aktivit, rozhodovacích 

procesů a toků informací. Marketing na výstupu >> tvorba nabídky (výrobku) >> nákup >> 

řízení výroby >> řízení kvality >> prodej. A nezapomenout na zpětnou vazbu v procesu. 

Návrh organizace nákupu je závislý na okolnostech jako je dopad na výkonnost celého 

podniku, velikost oddělení, charakteristiky nakupovaného zboží a služeb a jejich množství, 

podíl uspokojování potřeb vlastními silami a potřeb uspokojovaných nákupem zboží a služeb, 

začlenění do organizační struktury podniku a dodavatelského řetězce nebo vývoj a růst vlastní 

společnosti 

 

2.5.1 Centralizace a decentralizace nákupu a začlenění do organizační struktury 

• Centralizovaný nákup – všechny nákupy jsou prováděny z jediného místa.  

• Decentralizovaný nákup – nákup provádí každá podniková složka samostatně. 

• Částečně centralizovaný nákup – nákup je rozdělen mezi složky podniku a nadřízený 

orgán. Dělení pravomocí se nejčastěji provádí podle druhu zboží a územního členění. 

Centralizace vyniká přehledností struktury řízení, jasností komunikace, úsporách 

režijních nákladů. Nevýhodou centralizace je těžkopádnost, díky které nejsou využívány 

příležitosti. Decentralizace umožňuje rychle reagovat na nastalé situace, více motivovat 

pracovníky, jejich rozvoj a kreativita. Nevýhodou je potřeba většího množství zaměstnanců, 

celkově vyšších nákladech na obstarání nákupu, nebo nejasná hierarchie, obtížná kontrola 

dodržování strategie a méně vhodné prostředí pro komunikace se zákazníky. 

Řešení, kam nákup zařadit v organizační struktuře, je opět celá řada. Nákup často bývá 

rozdělen na nákup přímý a nepřímý, a vhodně umístěn do struktury podniku. Například: 

• Přímé nákupy pod výrobního ředitele a nepřímé nákupy pod obchodního ředitele 

• Přímé i nepřímé nákupy pod obchodního ředitele. 

• Přímé i nepřímé nákupy pod ředitele nákupu. 

• Přímé i nepřímé nákupy a logistika pod obchodního ředitele. 

• Přímé i nepřímé nákupy pod ředitele pro logistiku. 

• Přímé i nepřímé nákupy pod ředitele dodavatelského řetězce. 

• Nákup jako samostatná složka v maticové struktuře. 

Pro nevýrobní společnosti je typické umísťovat nákup pod obchodní oddělení nebo 

oddělení finanční. Ve výrobních společnostech je běžné umístit nákup pod výrobní oddělení. I 

zde lze pozorovat význam nákupu pro společnost, a jak je situován podle toho, co je 

předmětem její hlavní činnosti. Začleněním nákupu do organizační složky nejvíce významné 

má zaručit vysokou míru spolupráce, flexibility, snížení rizik a konečné vyšší efektivity. 
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Vnitřní strukturu nákupu lze uspořádat ze dvou hledisek. Jednou možností je rozdělení 

podle funkcí (např. marketing, nákup, logistika a další), a funkční složky vykonávají příslušné 

činnosti v nákupu všech druhů zboží, surovin nebo služeb. Druhou možností je rozdělit nákup 

podle druhu materiálu do skupin, a v každé skupině provádět výše popsané funkce 

samostatně. První způsob je centralizovaný, druhý je decentralizovaný. Mezistupněm je 

struktura centralizace plánování, předpovědi, tvorby strategie a klíčové rozhodování. 

Operativní řízení nákupu je řízeno decentralizovaně.  

 

2.6 Model procesu nákupu 

Lukoszová (2004) uvádí několik modelů procesů klasických, které byly tvořeny v 20. 

století a popisovaly problematiku nákupu v základních souvislostech.  Pozdější modely ve 20. 

století stavěly na získaných zkušenostech, hlubším pochopení problému a stávající modely 

pozměňují a rozšiřují. Moderní modely nákupu pro třetí tisíciletí uvádí Lukoszová (2012), 

která zdůrazňuje procesní přístup v řízení nákupu, jako prvek který sice není nový, ale 

v průběhu času stále získává na významu. 

 

2.6.1 Klasický model procesu nákupu 

První modely nákupního procesu se objevuji v 60. letech 20. století. Modely v tomto 

období charakterizují průběh nákupu, popisují výběr dodavatelů a rozhodovací proces 

v jednotlivých krocích. Typickým je pro modely této doby členění nakupovaného zboží a 

služeb na nákup první, nákup modifikovaný a nákup opakovaný.  

Známé jsou tyto modely: 

• Model podle Ozana a Churchilla. 

Model byl vytvořen pro podniky působící ve zpracovatelském průmyslu. Založen 

je na ovlivnění průběhu nákupu a rozhodování pomocí komunikace s dodavateli. 

Model obsahuje charakteristiky procesu nákupu, charakteristiky procesu 

rozhodování, faktor času, možnosti alternativního řešení a informace od 

dodavatelů. 

• Model podle Webstra a Winda. 

Model je vhodný pro průmyslové podniky. Rozhodování o nákupu náleží jednomu 

pracovníkovi.  Pracovníci jsou seskupeni v organizační struktuře, na kterou působí 

řada vlivů. Model je ovlivněn těmito charakteristikami: vlastnosti pracovníků, 

jejich zkušenosti, dovednosti, osobnost, mezilidské vztahy v týmu a schopnost je 

kontrolovat, organizační struktura a vlivy okolí nákupu. 
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• Model podle Cordozy. 

Model předpokládá, že proces nákupu není vždy stejný. Kroky procesu mohou být 

vzájemně jinak provázány nebo být nezávislé. Stanoveny jsou dvě situace. První je 

existence dokonalého souladu v požadavcích mezi dodavatelem a odběratelem, 

který byl zjištěn hodnocením. Tato situace je velmi ojedinělá. Druhá situace 

připouští existenci nesouladu v požadavcích obou stran. Hodnocením a jednáním s 

dodavateli pak dochází k eliminaci méně vhodných, a končí výběrem 

nejvhodnějšího dodavatele 

• Model podle Shetha. 

Model je vhodný pro průmyslové podniky. Proces nákupu je považován za 

kolektivní činnost týmu v oddělení nákupu. Důležitá je organizace nákupu a 

mezilidské vztahy. Hlavními činiteli v nákupu jsou členové nákupního oddělení, 

jejich kooperace, kolektivní rozhodování a situace, do kterých se při nákupu 

zaměstnanci dostávají.  

• Model podle Choffray-Liliena. 

Model vybírá jako nejdůležitější faktory nákupního procesu prvky přímé interakce 

s dodavateli. Proces nákupu a výběru dodavatele je přímo ovlivněn marketingem 

dodavatele. Ovlivnění probíhá prostřednictvím ceny, jakosti výrobku a služeb a 

dalších marketingových nástrojů. Jako kritéria pro hodnocení slouží informace o 

dodavateli, proces hodnocení a vzájemní komunikace. Vzniká tak návrh žebříčku 

dodavatelů seřazený podle vhodnosti pro podnik, ze kterého se vybírá hlavní 

dodavatel a případní další alternativní dodavatelé. 

Modely uvádí Lukoszová (2004). 

 

2.6.2 Model procesu nákupu ve 20. století 

Modely této doby vychází z již zavedených modelů z minulosti. Stavějí na jejich 

principech a pokračují v jejich rozvoji. Vymezují se však dva rozdílné proudy v pohledu na 

nákup. Prvním je induktivní teoretický pohled, který se nesnaží popisovat proces teoreticky 

ani modelovat situací na teoretických modelech. Ale pokouší se přesně popsat jevy a 

zákonitosti skutečných situací v nákupu, a v popisu využívá specifika konkrétních trhů a 

marketingových strategií prodejců. Typickými příklady jsou modely podle Moelera nebo 

podle Woodsida a Vyase. Druhým je interaktivní pohled, který vychází z myšlenky, že je 

nezbytné zkoumat proces nákupu zákazníka a proces prodeje dodavatele současně, protože 

jsou ve vzájemné interakci. Typickými zástupci jsou dyadický model a interakční model. 
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Typické modely procesu nákupu ve 20. století: 

• Model podle Woodsida a Vyase 

Model vznikl na základě zkoumání pěti průmyslových podniků. Proces nákupu 

rozděluje do pěti fází, kterými jsou sběr podkladů pro hodnocení, sběr informací 

od dodavatelů, hodnocení dodavatelů a zúžení výběru, podrobné hodnocení výběru 

a seřazení dodavatelů podle vhodnosti a výběr dodavatele.  

• Model podle Moelera. 

Model vychází ze zkoumání šesti finských společností. Proces nákupu je rozdělen 

do osmi kroků. Prvním je příprava, následuje vytvoření systému hodnocení a 

faktorů hodnocení, získání informací o dodavatelích, zúžení výběru o nejméně 

vhodné, analýzy jednotlivých dodavatelů, komunikace s dodavateli o podmínkách 

kontraktu, zvolení konečného dodavatele a nakonec provedení samotného nákupu.  

• Dyadický model. 

Model zkoumá dvojice (dyády) působící na trzích, a jejich chování na trhu. 

Dvojice mohou být mezi podniky uskutečňujícími obchod, nebo dvojice 

konkrétních osob jako je nákupčí prodejce. Dvojice existují také uvnitř 

jednotlivých podniků jako vztah nákupčího s podnikem, nebo prodejce s 

podnikem. Zahrnován je také vliv síly a pozice na trhu každého subjektu. 

Předpokladem je závislost reakcí nákupu na impulzy vysílané prodejci, a 

racionální chování subjektů trhu, využívající veškeré dostupné informace pro 

maximalizaci svého užitku. 

• Interakční model. 

Model je založen na předpokladu, že nákup je provázán se všemi dalšími 

podnikovými procesy (výrobou, prodejem, marketingem, informatikou, logistikou, 

financemi a dalšími). Faktory zainteresovaných stran nákupu jsou prostředí 

nákupu, vztahů mezi stranami nákupu a časové hledisko. Model tvrdí, že nemůže 

na nákup a prodej pohlížet odděleně je chceme pochopit a správně nastavit. Obě 

prostředí jsou neoddělitelně ve vzájemném kontaktu a ani jeden není ve svém 

chování pasivní. Aktivní strategie obou stran vytváří stále se měnící prostor pro 

nalezení vzájemné shody. 

Modely uvádí Lukoszová (2004). 
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2.6.3 Model procesu nákupu pro třetí tisíciletí 

Pro tuto dobu je typická řada různých přístupů k procesu nákupu. Svým obsahovým 

pojetím se od sebe značně liší. Některé popisují proces v širším pojetí jiné v užším pojetí, 

nebo jím zabývají z pohledu dalších hledisek. Mohou to být například tyto modely: 

• Model subprocesů v podnikovém nákupu: 

Z procesu nákupu je oddělen proces skladování. Vznikají tak dva samostatné 

procesy, kdy proces nákupu se skládá z elementárních subprocesů vzniku a popisu 

požadavků, průzkumu dodavatelů, výběru dodavatelů, uzavírání smluv a 

vyřizování objednávek. Proces skladování zahrnuje subprocesy příjem dodávek, 

vstupní kontrolu kvality a kvantity, udržování zásob a výdej materiálu ze skladu. 

Toto uspořádání je využíváni managementem podniku pro uskutečňování a řízení 

změn. V řízení změn se dále předpokládá provázanost zmíněných procesů 

s technickou stránkou a sociální stránkou společnosti. Změny pak musí být 

směřovány podle linií procesu a ve směru procesu. 

• Model administrativy nákupního procesu: 

Model je zaměřena na práci administrativy v nákupu. Slouží k popsání a 

pochopení administrativních potřeb procesu nákupu. 

• Model prvků a vazeb v procesech podnikového nákupu: 

Nákup je chápán jako struktura prvku a vazeb mezi nimi. Z vnitřního prostředí 

jsou považovány jako nejdůležitější tvrdé prvky strategie nákupu, organizační 

struktury nákupu a procesu nákupu, a doplňuje je měkký prvek podnikové kultury. 

Všechny prvky jsou provázány jeden s druhým a současně jsou ovlivněny vazbami 

na vnější prostředí podniku se všemi svými aspekty. Efektivnost v nákupu je pak 

dána harmonizací vzniklých vztahů. 
Modely uvádí Lukoszová (2012). 

 

2.7 Nové trendy v řízení nákupu 

Dlouhodobým trendem je stále širší využívání elektronických systémů podpory 

nákupu. Jedná se o řešení MRP, ERP nebo CRM využívající systému EDI nebo 

elektronických tržnic v nákupu. ERP je systém plánování podnikových zdrojů. MRP jsou 

systémy plánování výroby. Konkrétně MRP znamená Materiál Requirements Planing, a je 

tedy zaměřen na oblast materiálového plánování. Podle stavu zásob, plánu výroby a 

kusovníků dokáže systém MRP stanovit materiálové požadavky a návrhy na nákup materiálu. 
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Dnes je již standardem MRP II, který znamená Manufacturing Resources Planing. Systém 

MRP II je schopen plánovat materiálové a kapacitní zdroje. Zahrnuje i plánováni obchodu, 

výroby i nákupu. V systému lze rovněž sledovat a kontrolovat výrobu, zakázky i skladování. 

(Basl, 2008) 

CRM znamená Customer Relationship Management. V překladu řízení vztahů se 

zákazníky. Zahrnuje taky vztahy business-to-business (B2B) které jsou základem obchodních 

vztahů v nákupu. Vztahy B2B jsou založeny na elektronické výměně dat a informací. Proces 

přenosu informací je standardizován a značně automatizován. Prostřednictvím B2B mohou 

být realizovány nákupy a prodeje zboží a služeb, platby a další finanční transakce, 

financování dodávek, podpora logistiky a dopravy, zpětná logistika (reklamace atp.) nebo 

logistika vratných obalů pro vícenásobné použití. V oblasti obchodování mezi podniky jsou 

vytvářeny internetová tržiště, prostřednictvím kterých jsou obchody realizovány. (Lehtinen, 

2007) 

Nástrojem komunikace mezi podniky je EDI (Elektronic Data Interchange). Slouží pro 

přenos informací mezi obchodními partnery. Nejčastěji se využívá pro přenos objednávek 

zboží, platebních příkazů, informací o přepravě a podobně. Využívá se přenosu 

strukturovaných standardních zpráv mezi aplikacemi obou subjektů. Přispívají ke značné 

úspoře času a nákladů při komunikaci a zpracovávání informací. (Kislingerová, 2010) 

E-procurement je jedním z nástrojů e-business neboli elektronického obchodu. Jedná 

se o způsob obchodování on-line prostřednictvím internetu. Tento způsob obchodování zažívá 

mohutný rozvoj, který odstartovaly velké podniky investováním do těchto systému a jejich 

zaváděním. Do vzniklých ekosystémů kolem velkých podniků se připojují menší firmy, a 

elektronické obchodování se stává standardem. E-procurement je konkrétně získávání nebo 

obstaráními zboží a služeb pomocí internetu. Do systému e-procurement jsou zadány 

požadavky na nákup, a v systému je zajištěno jejich splnění. Hlavní výhodou elektronického 

nákupu je úspora transakčních nákladů.  Dalšími výhodami jsou poskytování slev a bonusů, 

potřeby nižších zásob ve skladech, vysoká kontrola procesu nákupu, začlenění elektronických 

systémů do informačních systémů dodavatele i zákazníka, nebo minimalizace hotovostních 

plateb. (Tvrdíková, 2008) 
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3 Charakteristika společnosti a analýza stávajícího systému nákupu 

 

3.1 Charakteristika firmy 

Firma, které se tato práce týká, si vysloveně nepřeje být jmenována, a nesouhlasí také 

s uváděním jakýchkoliv informací, které by vedly k možné identifikaci identity firmy. Lze ale 

prozradit, že se jedná o výrobní společnost působící v oblasti energetiky. Celosvětově působí 

v desítkách zemí a má více než 100 tisíc zaměstnanců. V České republice zaměstnává několik 

tisíc zaměstnanců. Bližší popis firmy nebude uveden. Pro účely této práce bude dále označena 

jako „Firma“. 

 

3.2 Charakteristika podkladů 

Podklady dodané Firmou pro zpracování úkolu jsou interní směrnice nákupu. 

Konkrétně směrnice pro nepřímé nákupy, pokud jsou samostatné, nebo směrnice pro přímé i 

nepřímé nákupy, pokud jsou jednotné. Směrnice nákupu jsou poskytnuty ze všech výrobních 

jednotek Firmy a nadřízené složky. Dále pak jsou poskytnuty základní principy pro nákupy, 

které by měly být pří nákupu vždy dodrženy. 

Jednotlivé dílčí jednotky Firmy mají řízenou dokumentaci pro nákup nepřímého / 

režijního materiálu a služeb zpracovány v různých kvalitách. Některé jednotky mají vytvořené 

a udržované samostatné směrnice pro nepřímé nákupy. Jiné jednotky vytvořené a udržované 

směrnice pro nepřímé a přímé nákupy společně. Ale jsou i jednotky, které pro nepřímé 

nákupy nemají zpracovánu směrnici vůbec, a řídí se pouze příručkou nakupování, nebo pro 

řízení nepřímých nákupů není vytvořen žádný dokument. 

 

3.3 Charakteristika úkolu 

Úkolem je navrhnout optimalizaci objednávání nepřímého materiálu a služeb. Podnik 

se skládá z několika výrobních jednotek, které provádějí nákup dle vlastních potřeb. Výrobní 

jednotky se od sebe odlišují výrobou, a proto se odlišují i jejich nákupní požadavky. Nákupy 

jsou řízeny přes nadřízené oddělení nákupu. Zpracovány jsou procesy nákupu nepřímého 

materiálu a služeb v jednotlivých výrobních jednotkách od vzniku potřeby nebo nedostatku po 

vytvoření objednávky. Součástí není řešení výběru a hodnocení dodavatelů. Analýzou procesů 

jsou nalezeny nedokonalosti a neshody nákupních procesů jednotlivých výrobních jednotek 

s nákupním procesem oddělení nákupu. Následně jsou na základě analýzy navržena 

optimalizační řešení části pro objednávání v procesu nákupu. Optimalizace je zaměřena na 
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odstranění nedostatků vzešlých z hodnocení. Výsledkem optimalizace je návrh jednotného 

procesu nákupu nepřímého materiálu a služeb společného pro všechny výrobní jednotky i 

nadřízenou nákupní jednotku. Zpracován je návrh směrnice pro nákup nepřímého materiálu a 

služeb. 

 

3.4 Základní principy pro nákup 

Níže uvedené základní principy pro nákup by měly být dodrženy pro každý nákup 

všech dílčích jednotek Firmy. Základní principy pro nákup: 

• Konkurenční předkládání nabídek musí být doloženo ke každému nákupu, popsáno místní 

politikou. 

• Každý nákup musí být schválen před vystavením objednávky. 

• Schvalovací proces založen na principu 4 očí. 

• Osoby vystavující požadavky na objednávky musí být vymezeny. 

• Žadatel nemůže být zároveň schvalovatelem. 

• Soubor autorit musí být určen v nákupní politice každého nákupu, která odpovídá pravidlu 4 

očí a je zajištěna jejich rozdílnými povinnostmi. 

• Příkaz k nákupu pro každý výdaj musí být zaveden v SAP. Výjimky z tohoto pravidla musí 

být jasně určeny v předpisech, a pravidla schvalování faktur pro ně musí být nastaveny. 

• Nepřímé nákupy musí procházet IIS. 

• Každý nákup bude při doručení dodacího listu přijat v SAP. 

• Každá země vytvoří vlastní směrnici pro nákup, a požadavky na objednávky se budou 

odkazovat na v ní uvedení podmínky. 

(Zpracováno na základě interních podkladů Firmy) 

 

3.5 Stávající systém nákupu 

Do přílohy č. 1 je zpracován celkový proces nákupu od vzniku potřeby až po 

naskladnění dodávky. Z celkového procesu je vybrána část objednávání, tedy část od vzniku 

potřeby po vytvoření objednávky. Tato vybraná část je detailně zpracována v následujících 

odstavcích pro všechny výrobní jednotky i nadřízenou nákupní jednotku. Procesy objednávání 

jsou zpracovány formou slovního popisu textové části práce, a jsou také zpracovány formou 

vývojových diagramů s popisem jednotlivých kroků v přílohové části (přílohy č. 2 až 10). 

V popisu procesů v textové části jsou připojena upozornění na problémové oblasti 

procesů. 

Dále následuje popis jednotlivých procesů objednávání. 
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Proces nákupu výrobní jednotky č. 1 

Pro nakupování nepřímého materiálu a služeb existuje řízená dokumentace zpracovaná 

do směrnice pro nákup nepřímého / režijního materiálu a služeb. Směrnice definuje tři 

možnosti, jak lze nákupy provádět: 

A) Jednorázový nákup 

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

POBJ je zadán do elektronického systému IIS formou sestavení košíku z nakupovaných 

položek. Košík lze sestavit buď výběrem položek z katalogu v systému IIS anebo ručním 

zapsáním potřebných informací do položky v IIS. Položky z elektronického katalogu obsahují 

všechny potřebné informace pro vytvoření POBJ. Při ručním zápisu musí mít položka 

uvedeny všechny potřebné specifikace a musí být doložena cenová nabídka a podmínky 

dodání. Může se jednat o zboží na míru. Tvorbu POBJ provádí žadatel, který má povolení pro 

jeho vystavení. 

Provede se kompletace nákupního košíku a posouzení požadavku. Tento krok je 

možné vynechat v případě vytvoření POBJ z elektronického katalogu, kdy se předpokládá 

správnost všech informací v katalogu. Kompletaci provádí referent oddělení nákupu. 

Následuje schválení POBJ. Provádí jej pověření schvalovatelé podle schvalovací 

matice. Schválení proběhne elektronicky v IIS. Dva kroky schvalování: 

 1.  > 2 000 Kč – schválí manažer nákladového střediska 

  > 20 000 Kč – schválí manažer výrobní jednotky 

  > 150 000 Kč – doloženo výběrové řízení 

 2. podle matice  

Nákup některých komodit (IT, marketing, školení, opravy a údržba budov) podléhá 

ještě schválení tzv. komoditního schvalovatele. 

Schválení musí být provedeno minimálně dvěma oprávněnými osobami. Schvalovací 

matice není ve směrnici uvedena. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní 

jednotku. Žadatel je informován o schválení nebo zamítnutí požadavku. 

PROBLÉM: Ve směrnici je uvedena jen všeobecná část schvalovacího procesu. Ve 

směrnici není vytvořena schvalovací matice. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou 

výrobní jednotku. Není dodrženo pravidlo o konkurenčním předkládání nabídek pro každý 

nákup. 

Schválený požadavek k nákupu je odeslán na oddělení nákupu. Odeslání provádí 

žadatel. Požadavek k nákupu je zpracován do formy objednávky. Provádí referent oddělení 
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nákupu. Tyto činnosti provedou v systému automaticky. Objednávka je vystavena v SAP a 

provede se opětovné schválení a kontrola. Provádí nákupčí. 

Objednávka je odeslána dodavateli příslušným komunikačním kanálem. Provádí 

nákupčí. Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení zákazníkovi. Od této chvíle 

je vázán podmínkami smluvního ujednání. Potvrzení provádí dodavatel. Potvrzení 

objednávky je zadáno do SAP. Potvrzení provádí referent oddělení nákupu. 

Dále následuje plnění dodávky ze strany dodavatele a další příslušné kroky podle 

procesu nákupu uvedeného v příloze č. 1. 

B) Nákup bez POBJ pro výjimky z procesu A 

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

Odděleny jsou nákupy do 1000 Kč, ale zajistí se dodávka pro uspokojení potřeby a úhrada za 

dodávku. Nákup je možno telefonicky domluvit s kontrolorem oddělení nákupu včetně 

termínu dodání, nebo věc zakoupit vlastními silami a účet předložit kontrolorovi nákupu. Účet 

musí být podepsán top-managerem příslušného úseku, který věc zakoupil a pokud se jedná o 

jakoukoli opravu, pak i vedoucím hospodářské správy, který musí být o nákupu předem 

informován. (V obou případech zajišťuje podpisy na účet objednavatel). Provádí oprávněná 

osoba. 

PROBLÉM: Nákupem bez POBJ, mimo položky, které nelze nakupovat jinak, je 

obcházen správný postup procesu nákupu v IIS. Hrozí zneužívání. Podpisem top-managerem 

úseku není dodrženo schválení minimálně dvěma oprávněnými osobami.  

Dále následuje plnění dodávky ze strany dodavatele, příjem dokladů o dodávce a další 

příslušné kroky podle procesu nákupu uvedeného v příloze č. 1. 

Na základě přijatých dokladů o dodávce se zpětně nákup zaeviduje v SAP. 

PROBLÉM: Nákup není přijat v SAP při doručením dodacího listu. 

(Zpracováno na základě interních podkladů Firmy) 

 

 Hodnocení procesu podle základních principů pro nákup: 

- Pro nákup nepřímého materiálu a služeb existuje samostatná směrnice. 

- PROBLÉM: Není dodrženo pravidlo o konkurenčním předkládání nabídek pro každý 

nákup. 

- PROBLÉM: Není dodržen princip schvalování minimálně dvěma oprávněnými osobami. 

- Osoby vystavující požadavky na objednávky jsou vymezeny. 

- Žadatel nemůže být zároveň schvalovatelem. 
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- PROBLÉM: Soubor autorit není směrnicí jednoznačně určen. Neodpovídá pravidlu 4 očí 

a není zajištěna jejich rozdílnými povinnostmi. 

- Příkaz k nákupu pro každý výdaj je zaveden v SAP. Výjimky z tohoto pravidla jsou jasně 

určeny v předpisech, a pravidla schvalování faktur pro ně jsou nastaveny. 

- Nepřímé nákupy jsou prováděny v IIS. Neplatí pro výjimky. 

- PROBLÉM: Každý nákup není  při doručení dodacího listu přijat v SAP. 

 

Proces nákupu výrobní jednotky č. 2 

Pro nakupování nepřímého materiálu a služeb neexistuje samostatná řízená 

dokumentace zpracovaná do směrnice pro nákup nepřímého / režijního materiálu a služeb. 

Nepřímé a přímé nákupy jsou řešeny v příručce jakosti nakupování. 

PROBLÉM: Neexistence samostatné směrnice pro nákup nepřímého / režijního 

materiálu a služeb. 

A) Jednorázový nákup 

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

POBJ je zadán do elektronického systému IIS formou sestavení košíku z nakupovaných 

položek. Košík lze sestavit buď výběrem položek z katalogu v systému IIS anebo ručním 

zapsáním potřebných informací do položky v IIS. Položky z elektronického katalogu obsahují 

všechny potřebné informace pro vytvoření POBJ. Při ručním zápisu musí mít položka 

uvedeny všechny potřebné specifikace a musí být doložena cenová nabídka a podmínky 

dodání. Může se jednat o zboží na míru. Tvorbu POBJ provádí žadatel. 

Provede se kompletace nákupního košíku a posouzení požadavku. Tento krok je 

možné vynechat v případě vytvoření POBJ z elektronického katalogu, kdy se předpokládá 

správnost všech informací v katalogu. Kompletaci provádí referent oddělení nákupu. 

Následuje schválení POBJ. Provádí jej pověření schvalovatelé podle schvalovací 

matice. Schválení proběhne elektronicky v IIS. Schvalování není ve směrnici konkrétně 

nastaveno. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní jednotku. Žadatel je 

informován o schválení nebo zamítnutí požadavku. 

PROBLÉM: Postup schvalování není ve směrnici nastaven. Ve směrnici není 

vytvořena schvalovací matice. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní 

jednotku. 

Schválený požadavek k nákupu je odeslán na oddělení nákupu. Odeslání provádí 

žadatel. Požadavek k nákupu je zpracován do formy objednávky. Provádí referent oddělení 
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nákupu. Tyto činnosti provedou v systému automaticky. Objednávka je vystavena v SAP a 

provede se opětovné schválení a kontrola. Provádí nákupčí. 

Objednávka je odeslána dodavateli příslušným komunikačním kanálem. Provádí 

nákupčí. Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení zákazníkovi. Od této chvíle 

je vázán podmínkami smluvního ujednání. Potvrzení provádí dodavatel. Potvrzení 

objednávky je zadáno do SAP. Potvrzení provádí referent oddělení nákupu. 

Dále následuje plnění dodávky ze strany dodavatele a další příslušné kroky podle 

procesu nákupu uvedeného v příloze č. 1. 

B) Nákup do zásoby prováděné automatickým generováním POBJ v SAP 

Proces je využíván na opakované nákupy na sklad. 

Nejprve je uzavřená smlouva s dodavatelem. 

V systému automatického hlídání stavu pojistných zásob je nastaveno množství, při 

jehož podkročení je nutné začít vyřizovat nákup. Při stanovení zásoby je nutné brát v úvahu 

čas potřebný pro vyřízení objednávky až po naskladnění zboží. Nutná je kooperace nákupu a 

výroby. Provádí pracovník nákupu s pracovníkem výroby. 

Vznik potřeby je výsledkem automatického řízení zásob. Při podkročení pojistné 

zásoby se samočinně vydává povel k nákupu. Provádí automatický systém. 

Generování POBJ se provádí automaticky v SAP. Proces schvalování je pro tento druh 

objednávek automatický. Schvalování je obsaženo v uzavřené rámcové smlouvě, a není 

potřeba schvalovat dílčí objednávky. Provádí se automaticky. 

Dále následuje automatické zpracování objednávky a další příslušné kroky podle 

procesu nákupu uvedeného v příloze č. 3 a příloze č. 1. 

C) Nákup, pro který je POBJ vystavováno v aplikaci PN  

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

Odděleny jsou nákupy, pro které se vystavuje POBJ v aplikaci PN. Provádí oprávněná osoba. 

POBJ je možné zadat do aplikace s časovým zpožděním oproti skutečnému kroku objednání 

zboží/služby pouze v případě objednávání veškerých oprav i materiálu pro opravy, přeprav a 

letenek. 

Schválení POBJ. 

PROBLÉM: Postup schvalování není ve směrnici nastaven. Ve směrnici není 

vytvořena schvalovací matice. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní 

jednotku. 

Dále následuje zaslání POBJ na oddělení nákupu a další příslušné kroky podle procesu 

nákupu uvedeného v příloze č. 3 a příloze č. 1. 
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(Zpracováno na základě interních podkladů Firmy) 

 

Hodnocení procesu podle základních principů pro nákup: 

- PROBLÉM: Pro nákup nepřímého materiálu a služeb neexistuje samostatná směrnice. 

- Dodrženo pravidlo o konkurenčním předkládání nabídek pro každý nákup. 

- PROBLÉM: Není dodržen princip schvalování minimálně dvěma oprávněnými osobami. 

- PROBLÉM: Osoby vystavující požadavky na objednávky nejsou vymezeny. 

- PROBLÉM: Oddělení žadatele a schvalovatele není vymezeno. 

- PROBLÉM: Soubor autorit není směrnicí jednoznačně určen. Neodpovídá pravidlu 4 očí 

a není zajištěna jejich rozdílnými povinnostmi. 

- Příkaz k nákupu pro každý výdaj je zaveden v SAP. Výjimky z tohoto pravidla jsou jasně 

určeny v předpisech, a pravidla schvalování faktur pro ně jsou nastaveny. 

- PROBLÉM: Nepřímé nákupy jsou prováděny v IIS. Neplatí pro vystavování v SAP a PN. 

- Každý nákup je při doručení dodacího listu přijat v SAP. 

 

Proces nákupu výrobní jednotky č. 3 

Pro nakupování nepřímého materiálu a služeb existuje řízená dokumentace zpracovaná 

do směrnice pro nákup nepřímého / režijního materiálu a služeb. Směrnice definuje tři 

možnosti, jak lze nákupy provádět: 

A) Jednorázový nákup 

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

POBJ je zadán do elektronického systému IIS formou sestavení košíku z nakupovaných 

položek. Košík lze sestavit buď výběrem položek z katalogu v systému IIS anebo ručním 

zapsáním potřebných informací do položky v IIS. Položky z elektronického katalogu obsahují 

všechny potřebné informace pro vytvoření POBJ. Při ručním zápisu musí mít položka 

uvedeny všechny potřebné specifikace a musí být doložena cenová nabídka a podmínky 

dodání. Může se jednat o zboží na míru. Tvorbu POBJ provádí žadatel. 

Provede se kompletace nákupního košíku a posouzení požadavku. Tento krok je 

možné vynechat v případě vytvoření POBJ z elektronického katalogu, kdy se předpokládá 

správnost všech informací v katalogu. Kompletaci provádí referent oddělení nákupu. 

Následuje schválení POBJ. Provádí jej pověření schvalovatelé podle schvalovací 

matice. Schválení proběhne elektronicky v IIS. Schvalování není ve směrnici konkrétně 

nastaveno. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní jednotku. Žadatel je 

informován o schválení nebo zamítnutí požadavku. 



Ondřej Žídek  Diplomová práce 

31 
 

PROBLÉM: Postup schvalování není ve směrnici nastaven. Ve směrnici není 

vytvořena schvalovací matice. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní 

jednotku. 

Schválený požadavek k nákupu je odeslán na oddělení nákupu. Odeslání provádí 

žadatel. Požadavek k nákupu je zpracován do formy objednávky. Provádí referent oddělení 

nákupu. Tyto činnosti provedou v systému automaticky. Objednávka je vystavena v SAP a 

provede se opětovné schválení a kontrola. Provádí nákupčí. 

Objednávka je odeslána dodavateli příslušným komunikačním kanálem. Provádí 

nákupčí. Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení zákazníkovi. Od této chvíle 

je vázán podmínkami smluvního ujednání. Potvrzení provádí dodavatel. Potvrzení 

objednávky je zadáno do SAP. Potvrzení provádí referent oddělení nákupu. 

Dále následuje plnění dodávky ze strany dodavatele a další příslušné kroky podle 

procesu nákupu uvedeného v příloze č. 1. 

B) Nákup do zásoby prováděné automatickým generováním POBJ v SAP 

Proces je využíván na opakované nákupy na sklad. 

Nejprve je uzavřená uzavření smlouvy s dodavatelem. 

V systému automatického hlídání stavu pojistných zásob je nastaveno množství, při 

jehož podkročení je nutné začít vyřizovat nákup. Při stanovení zásoby je nutné brát v úvahu 

čas potřebný pro vyřízení objednávky až po naskladnění zboží. Nutná je kooperace nákupu a 

výroby. Provádí pracovník nákupu s pracovníkem výroby. 

Vznik potřeby je výsledkem automatického řízení zásob. Při podkročení pojistné 

zásoby se samočinně vydává povel k nákupu. Provádí automatický systém. 

Generování POBJ se provádí automaticky v SAP. Proces schvalování je pro tento druh 

objednávek automatický. Schvalování je obsaženo v uzavřené rámcové smlouvě, a není 

potřeba schvalovat dílčí objednávky. Provádí se automaticky. 

Dále následuje automatické zpracování objednávky a další příslušné kroky podle 

procesu nákupu uvedeného v příloze č. 4 a příloze č. 1. 

C) Nákup, pro který je POBJ vystavováno mimo IIS v e-mailu 

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

Odděleny jsou nákupy, pro které se vystavuje POBJ mimo IIS v e-mailu. Provádí oprávněná 

osoba. 

Schválení POBJ. 
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PROBLÉM: Postup schvalování není ve směrnici nastaven. Ve směrnici není 

vytvořena schvalovací matice. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní 

jednotku. 

Dále následuje zaslání POBJ na oddělení nákupu a další příslušné kroky podle procesu 

nákupu uvedeného v příloze č. 4 a příloze č. 1. 

D) Nákup s nutností bezprostředního plnění 

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

Jedná se potřebu, která nemůže čekat několik dní než projde schvalovacím procesem. Jedná se 

například o případ havárie nebo jiné materiály služby, bez kterých nemůže pokračovat 

výroba. Požadavek nemůže být zadán do IIS. Požadavek je neodkladný. Provádí žadatel. 

Provede se kontaktování dodavatele (-ů) a získání informací o podmínkách dodání a 

cenové nabídce. Vytvoří se požadavek na objednávku v e-mailu nebo na papíře. POBJ musí 

mít uvedeny všechny potřebné specifikace zboží a musí být doložena cenová nabídka a 

podmínky dodání. Provádí žadatel. 

Následuje kontaktování manažera příslušné výrobní jednotky a obstarání schválení 

požadavku k nákupu, v rámci předložených podmínek dodavatele, bez objednávky. Provádí 

žadatel. 

PROBLÉM: Chválení nákupu provádí pouze manažer výrobní jednotky. Schválení 

není nastaveno podle hodnoty nákupu, a nesplňuje nutnost alespoň dvou schvalovatelů. 

Zajištění provedení plnění požadavku dodavatelem. Po provedení je přijat a potvrzen 

dodací list. Provádí žadatel. 

Zpětně se vytvoří požadavek k nákupu v IIS v nejbližším možném termínu. V 

požadavku je uvedena poznámka o chválení manažerem divize. Provádí žadatel. 

Proběhne klasický schvalovací postup požadavku elektronicky v IIS v nejbližším 

možném termínu. Provádí schvalovatelé. Žadatel je informován o schválení nebo zamítnutí 

požadavku. Předají se informací a přijatých dokladů do oddělení nákupu o již dříve 

uskutečněném dodání dodávky. Provádí žadatel. 

PROBLÉM: Postup schvalování není ve směrnici nastaven. Ve směrnici není 

vytvořena schvalovací matice. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní 

jednotku. 

Vystavení objednávky a odeslání dodavateli. Potvrzení dokladů dodávky, dodacího 

listu, faktury. Provádí referent oddělení nákupu.  

Dále následuje sběr informací o dodavateli a další příslušné kroky podle procesu 

nákupu uvedeného v  příloze č. 1. 

(Zpracováno na základě interních podkladů Firmy) 



Ondřej Žídek  Diplomová práce 

33 
 

 

Hodnocení procesu podle základních principů pro nákup: 

- Pro nákup nepřímého materiálu a služeb existuje samostatná směrnice. 

- Dodrženo pravidlo o konkurenčním předkládání nabídek pro každý nákup. 

- PROBLÉM: Není dodržen princip schvalování minimálně dvěma oprávněnými osobami. 

- Osoby vystavující požadavky na objednávky jsou vymezeny. 

- Žadatel nemůže být zároveň schvalovatelem. 

- PROBLÉM: Soubor autorit není směrnicí jednoznačně určen. Neodpovídá pravidlu 4 očí 

a není zajištěna jejich rozdílnými povinnostmi. 

- Příkaz k nákupu pro každý výdaj je zaveden v SAP. Výjimky z tohoto pravidla jsou jasně 

určeny v předpisech, a pravidla schvalování faktur pro ně jsou nastaveny. 

- PROBLÉM: Nepřímé nákupy jsou prováděny v IIS. Neplatí pro vystavování v SAP a e-

mailu. 

- Každý nákup je při doručení dodacího listu přijat v SAP. 

 

Proces nákupu výrobní jednotky č. 4 

Pro nakupování nepřímého materiálu a služeb neexistuje samostatná řízená 

dokumentace zpracovaná do směrnice pro nákup nepřímého / režijního materiálu a služeb. 

Nepřímé a přímé nákupy jsou řešeny smíšeně v jedné směrnici. 

PROBLÉM: Neexistence samostatné směrnice pro nákup nepřímého / režijního 

materiálu a služeb. 

A) Jednorázový nákup 

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

POBJ je zadán do elektronického systému IIS formou sestavení košíku z nakupovaných 

položek. Košík lze sestavit buď výběrem položek z katalogu v systému IIS anebo ručním 

zapsáním potřebných informací do položky v IIS. Položky z elektronického katalogu obsahují 

všechny potřebné informace pro vytvoření POBJ. Při ručním zápisu musí mít položka 

uvedeny všechny potřebné specifikace a musí být doložena cenová nabídka a podmínky 

dodání. Může se jednat o zboží na míru. Tvorbu POBJ provádí žadatel. 

Provede se kompletace nákupního košíku a posouzení požadavku. Tento krok je 

možné vynechat v případě vytvoření POBJ z elektronického katalogu, kdy se předpokládá 

správnost všech informací v katalogu. Kompletaci provádí referent oddělení nákupu. 

Následuje schválení POBJ. Provádí jej pověření schvalovatelé podle schvalovací 

matice. Schválení proběhne elektronicky v IIS. Schvalování není ve směrnici konkrétně 
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nastaveno. Schválení musí být provedeno minimálně dvěma oprávněnými osobami. 

Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní jednotku. Žadatel je informován o 

schválení nebo zamítnutí požadavku. 

PROBLÉM: Postup schvalování není ve směrnici nastaven. Ve směrnici není 

vytvořena schvalovací matice. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní 

jednotku. 

Schválený požadavek k nákupu je odeslán na oddělení nákupu. Odeslání provádí 

žadatel. Požadavek k nákupu je zpracován do formy objednávky. Provádí referent oddělení 

nákupu. Tyto činnosti provedou v systému automaticky. Objednávka je vystavena v SAP a 

provede se opětovné schválení a kontrola. Provádí nákupčí. 

Objednávka je odeslána dodavateli příslušným komunikačním kanálem. Provádí 

nákupčí. Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení zákazníkovi. Od této chvíle 

je vázán podmínkami smluvního ujednání. Potvrzení provádí dodavatel. Potvrzení 

objednávky je zadáno do SAP. Potvrzení provádí referent oddělení nákupu. 

Dále následuje plnění dodávky ze strany dodavatele a další příslušné kroky podle 

procesu nákupu uvedeného v příloze č. 1. 

B) Jednorázový nákup bez nutnosti vystavení v SAP 

Platí pro objednávky u dodavatelů, u kterých je smlouva postavena na odběru služeb či 

materiálu bez objednávky. Všechny tyto smlouvy podléhají schválení manažerem výrobní 

jednotky. 

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

POBJ je zadán do elektronického systému IIS formou sestavení košíku z nakupovaných 

položek. Košík lze sestavit buď výběrem položek z katalogu v systému IIS anebo ručním 

zapsáním potřebných informací do položky v IIS. Položky z elektronického katalogu obsahují 

všechny potřebné informace pro vytvoření POBJ. Při ručním zápisu musí mít položka 

uvedeny všechny potřebné specifikace a musí být doložena cenová nabídka a podmínky 

dodání. Může se jednat o zboží na míru. Tvorbu POBJ provádí žadatel. 

Provede se kompletace nákupního košíku a posouzení požadavku. Tento krok je 

možné vynechat v případě vytvoření POBJ z elektronického katalogu, kdy se předpokládá 

správnost všech informací v katalogu. Kompletaci provádí referent oddělení nákupu. 

Následuje schválení POBJ. Provádí jej pověření schvalovatelé podle schvalovací 

matice. Schválení proběhne elektronicky v IIS. Schvalování není ve směrnici konkrétně 

nastaveno. Schválení musí být provedeno minimálně dvěma oprávněnými osobami. 
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Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní jednotku. Žadatel je informován o 

schválení nebo zamítnutí požadavku. 

PROBLÉM: Postup schvalování není ve směrnici nastaven. Ve směrnici není 

vytvořena schvalovací matice. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní 

jednotku. 

Schválený požadavek k nákupu je odeslán na oddělení nákupu. Odeslání provádí 

žadatel. Požadavek k nákupu je zpracován do formy objednávky. Provádí referent oddělení 

nákupu. Objednávka projde opětovným schválením a kontrolou. Provádí nákupčí. 

Objednávka je odeslána dodavateli příslušným komunikačním kanálem. Provádí 

nákupčí. Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení zákazníkovi. Od této chvíle 

je vázán podmínkami smluvního ujednání. Potvrzení provádí dodavatel. Potvrzení 

objednávky je zaevidováno. Evidenci potvrzení provádí referent oddělení nákupu. 

Dále následuje plnění dodávky ze strany dodavatele a další příslušné kroky podle 

procesu nákupu uvedeného v příloze č. 1. 

C) Nákup bez POBJ pro výjimky z procesu A 

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

Odděleny jsou nákupy služeb s nájemnými prostory (úklid, ostraha, pojištění, poplatky za 

rozhlas a televizi), nájem, energie a plynu, telekomunikační služby, spoje a poštovné, leasing 

aut, pohonných hmot, stravování, přepravy schválenými dodavateli a likvidace odpadu, pro 

které se nevystavuje POBJ v IIS, ale zajistí se dodávka pro uspokojení potřeby a úhrada za 

dodávku. Provádí oprávněná osoba. 

Dále následuje plnění dodávky ze strany dodavatele, příjem dokladů o dodávce a další 

příslušné kroky podle procesu nákupu uvedeného v příloze č. 1. 

Na základě přijatých dokladů o dodávce se zpětně nákup zaeviduje v SAP. 

PROBLÉM: Nákup není přijat v SAP při doručení dodacího listu. 

(Zpracováno na základě interních podkladů Firmy) 

 

Hodnocení procesu podle základních principů pro nákup: 

- PROBLÉM: Pro nákup nepřímého materiálu a služeb neexistuje samostatná směrnice. 

- Dodrženo pravidlo o konkurenčním předkládání nabídek pro každý nákup. 

- PROBLÉM: Není dodržen princip schvalování minimálně dvěma oprávněnými osobami. 

- PROBLÉM: Osoby vystavující požadavky na objednávky nejsou vymezeny. 

- PROBLÉM: Oddělení žadatele a schvalovatele není vymezeno. 
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- PROBLÉM: Soubor autorit není směrnicí jednoznačně určen. Neodpovídá pravidlu 4 očí 

a není zajištěna jejich rozdílnými povinnostmi. 

- PROBLÉM: Příkaz k nákupu pro každý výdaj není zaveden v SAP. Výjimky z tohoto 

pravidla jsou jasně určeny v předpisech, a pravidla schvalování faktur pro ně jsou 

nastaveny. 

- Nepřímé nákupy jsou prováděny v IIS. Neplatí pro výjimky. 

- PROBLÉM: Každý nákup není  při doručení dodacího listu přijat v SAP. 

 

Proces nákupu výrobní jednotky č. 5 

Pro nakupování nepřímého materiálu a služeb neexistuje samostatná řízená 

dokumentace zpracovaná do směrnice pro nákup nepřímého / režijního materiálu a služeb. 

Nepřímé a přímé nákupy jsou řešeny smíšeně v jedné směrnici. 

PROBLÉM: Neexistence samostatné směrnice pro nákup nepřímého / režijního 

materiálu a služeb. 

A) Jednorázový nákup 

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

POBJ je zadán do elektronického systému IIS formou sestavení košíku z nakupovaných 

položek. Košík lze sestavit buď výběrem položek z katalogu v systému IIS anebo ručním 

zapsáním potřebných informací do položky v IIS. Položky z elektronického katalogu obsahují 

všechny potřebné informace pro vytvoření POBJ. Při ručním zápisu musí mít položka 

uvedeny všechny potřebné specifikace a musí být doložena cenová nabídka a podmínky 

dodání. Může se jednat o zboží na míru. Tvorbu POBJ provádí žadatel. 

Provede se kompletace nákupního košíku a posouzení požadavku. Tento krok je 

možné vynechat v případě vytvoření POBJ z elektronického katalogu, kdy se předpokládá 

správnost všech informací v katalogu. Kompletaci provádí referent oddělení nákupu. 

Následuje schválení POBJ. Provádí jej pověření schvalovatelé podle schvalovací 

matice. Schválení proběhne elektronicky v IIS. Schvalování není ve směrnici konkrétně 

nastaveno. Schválení musí být provedeno minimálně dvěma oprávněnými osobami. 

Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní jednotku. Žadatel je informován o 

schválení nebo zamítnutí požadavku. 

PROBLÉM: Postup schvalování není ve směrnici nastaven. Ve směrnici není 

vytvořena schvalovací matice. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní 

jednotku. 
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Schválený požadavek k nákupu je odeslán na oddělení nákupu. Odeslání provádí 

žadatel. Požadavek k nákupu je zpracován do formy objednávky. Provádí referent oddělení 

nákupu. Tyto činnosti provedou v systému automaticky. Objednávka je vystavena v SAP a 

provede se opětovné schválení a kontrola. Provádí nákupčí. 

Objednávka je odeslána dodavateli příslušným komunikačním kanálem. Provádí 

nákupčí. Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení zákazníkovi. Od této chvíle 

je vázán podmínkami smluvního ujednání. Potvrzení provádí dodavatel. Potvrzení 

objednávky je zadáno do SAP. Potvrzení provádí referent oddělení nákupu. 

Dále následuje plnění dodávky ze strany dodavatele a další příslušné kroky podle 

procesu nákupu uvedeného v příloze č. 1. 

B) Nákup bez POBJ pro výjimky z procesu A 

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

Odděleny jsou nákupy služeb s nájemnými prostory (úklid, ostraha, pojištění, poplatky za 

rozhlas a televizi), nájem, energie a plynu, telekomunikační služby, spoje a poštovné, leasing 

aut, pohonných hmot, stravování, přepravy schválenými dodavateli a likvidace odpadu, pro 

které se nevystavuje POBJ v IIS, ale zajistí se dodávka pro uspokojení potřeby a úhrada za 

dodávku. Provádí oprávněná osoba. 

Dále následuje plnění dodávky ze strany dodavatele, příjem dokladů o dodávce a další 

příslušné kroky podle procesu nákupu uvedeného v příloze č. 1. 

Na základě přijatých dokladů o dodávce se zpětně nákup zaeviduje v SAP. 

PROBLÉM: Nákup není přijat v SAP při doručení dodacího listu. 

C) Nákup, pro který je POBJ vystavováno jako cestovní příkaz 

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

Odděleny jsou nákupy, pro které se vystavuje POBJ cestovní příkaz. Provádí oprávněná 

osoba. 

Schválení cestovního příkazu. 

PROBLÉM: Postup schvalování není ve směrnici nastaven. Ve směrnici není 

vytvořena schvalovací matice. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní 

jednotku. 

Dále následuje zaslání POBJ na oddělení nákupu a další příslušné kroky podle procesu 

nákupu uvedeného v příloze č. 8 a příloze č. 1. 

D) Nákup, pro který je POBJ vystavováno v aplikaci PN  

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

Odděleny jsou nákupy, pro které se vystavuje POBJ v aplikaci PN. Provádí oprávněná osoba. 
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Schválení POBJ. 

PROBLÉM: Postup schvalování není ve směrnici nastaven. Ve směrnici není 

vytvořena schvalovací matice. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní 

jednotku. 

Dále následuje zaslání POBJ na oddělení nákupu a další příslušné kroky podle procesu 

nákupu uvedeného v příloze č. 8 a příloze č. 1. 

(Zpracováno na základě interních podkladů Firmy) 

 

Hodnocení procesu podle základních principů pro nákup: 

- PROBLÉM: Pro nákup nepřímého materiálu a služeb neexistuje samostatná směrnice. 

- PROBLÉM: Není dodrženo pravidlo o konkurenčním předkládání nabídek pro každý 

nákup.  

- PROBLÉM: Není dodržen princip schvalování minimálně dvěma oprávněnými osobami. 

- Osoby vystavující požadavky na objednávky jsou vymezeny. 

- Žadatel nemůže být zároveň schvalovatelem. 

- PROBLÉM: Soubor autorit není směrnicí jednoznačně určen. Neodpovídá pravidlu 4 očí 

a není zajištěna jejich rozdílnými povinnostmi. 

- Příkaz k nákupu pro každý výdaj je zaveden v SAP. Výjimky z tohoto pravidla jsou jasně 

určeny v předpisech, a pravidla schvalování faktur pro ně jsou nastaveny. 

- Nepřímé nákupy jsou prováděny v IIS. Neplatí pro výjimky a PN. 

- PROBLÉM: Každý nákup není  při doručení dodacího listu přijat v SAP. 

 

Proces nákupu výrobní jednotky č. 6 

Pro nakupování nepřímého materiálu a služeb neexistuje samostatná řízená 

dokumentace zpracovaná do směrnice pro nákup nepřímého / režijního materiálu a služeb. 

Nepřímé a přímé nákupy jsou řešeny smíšeně v jedné směrnici. 

PROBLÉM: Neexistence samostatné směrnice pro nákup nepřímého / režijního 

materiálu a služeb. 

A) Jednorázový nákup 

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

POBJ je zadán do elektronického systému IIS formou sestavení košíku z nakupovaných 

položek. Košík lze sestavit buď výběrem položek z katalogu v systému IIS anebo ručním 

zapsáním potřebných informací do položky v IIS. Položky z elektronického katalogu obsahují 

všechny potřebné informace pro vytvoření POBJ. Při ručním zápisu musí mít položka 
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uvedeny všechny potřebné specifikace a musí být doložena cenová nabídka a podmínky 

dodání. Může se jednat o zboží na míru. Tvorbu POBJ provádí žadatel. 

Provede se kompletace nákupního košíku a posouzení požadavku. Tento krok je 

možné vynechat v případě vytvoření POBJ z elektronického katalogu, kdy se předpokládá 

správnost všech informací v katalogu. Kompletaci provádí referent oddělení nákupu. 

Následuje schválení POBJ. Provádí jej pověření schvalovatelé podle schvalovací 

matice. Schválení proběhne elektronicky v IIS. Každý nákup v hodnotě nad 150 000 Kč musí 

být doložen výběrovým řízením. Do 20 000 Kč schvaluje manažer zásobování a kontrolor pro 

výrobní jednotku, nad 20 000 Kč schvaluje manažer zásobování, kontrolor pro výrobní 

jednotku a manažer výrobní jednotky. Požadavek se považuje za schválený, pokud se cena 

realizace neliší od ceny v požadavku o >10% (nákup do 100 000 včetně) a o >5% (nákup nad 

100 000). Provede se prověření dodavatele. Žadatel je informován o schválení nebo zamítnutí 

požadavku. 

PROBLÉM: Postup schvalování nastaven příliš hrubě. 

Schválený požadavek k nákupu je odeslán na oddělení nákupu. Odeslání provádí 

žadatel. Požadavek k nákupu je zpracován do formy objednávky. Provádí referent oddělení 

nákupu. Tyto činnosti provedou v systému automaticky. Objednávka je vystavena v SAP a 

provede se opětovné schválení a kontrola. Provádí nákupčí. 

Objednávka je odeslána dodavateli příslušným komunikačním kanálem. Provádí 

nákupčí. Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení zákazníkovi. Od této chvíle 

je vázán podmínkami smluvního ujednání. Potvrzení provádí dodavatel. Potvrzení 

objednávky je zadáno do SAP. Potvrzení provádí referent oddělení nákupu. 

Dále následuje plnění dodávky ze strany dodavatele a další příslušné kroky podle 

procesu nákupu uvedeného v příloze č. 1. 

B) Nákup bez POBJ pro výjimky z procesu A 

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

Odděleny jsou nákupy dle smluv na nemovitosti, úklid, energie, leasing aut, benzín, 

stravování, hovorné, dopravu, likvidace odpadu, PC techniku a leasing, pro které se 

nevystavuje POBJ v IIS, ale zajistí se dodávka pro uspokojení potřeby a úhrada za dodávku. 

Provádí oprávněná osoba. 

Dále následuje plnění dodávky ze strany dodavatele, příjem dokladů o dodávce a další 

příslušné kroky podle procesu nákupu uvedeného v příloze č. 1. 

Na základě přijatých dokladů o dodávce se zpětně nákup zaeviduje v SAP. 

PROBLÉM: Nákup není přijat v SAP při doručení dodacího listu. 
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B) Nákup, pro který je POBJ vystavováno v aplikaci PN 

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

Odděleny jsou nákupy, pro které se vystavuje POBJ mimo IIS, nejčastěji v PN, nebo cestovní 

příkaz nebo e-mailové schvalování. Provádí oprávněná osoba. 

Schválení POBJ. 

PROBLÉM: Postup schvalování nastaven příliš hrubě. 

Dále následuje zaslání POBJ na oddělení nákupu a další příslušné kroky podle procesu 

nákupu uvedeného v příloze č. 7 a příloze č. 1. 

C) Nákup opakovaný nebo dílčí dodávky na základě limitní smlouvy 

Proces je využíván na nákupy dle smluv na nemovitosti, úklid, energie, leasing aut, 

benzín, stravování, hovorné, dopravu, likvidace odpadu, PC techniku a leasing. 

Nejprve je uzavřená limitní smlouvy. To je smlouva na dodávku zboží nebo služeb v 

hodnotě odhadu objemu potřebného na 1 rok. Vytvoří se požadavek v IIS podle parametrů 

této smlouvy s 1. položkou v hodnotě odhadnutého objemu. Postup tvorby POBJ v IIS je 

shodný jako v případě jednorázového nákupu. Provede se kompletace a kontrola nákupního 

košíku. Následuje schválení POBJ, zaslání na oddělení nákupu a vystavení v SAP. 

PROBLÉM: Postup schvalování nastaven příliš hrubě. 

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

Odděleny jsou nákupy, které se uskutečňují na základě limitní objednávky. 

Zpracuje se objednávka na dílčí množství ročního odhadu dle informací uvedených 

v limitní smlouvě a požadavku vystaveného v SAP. Objednávka je odeslána dodavateli 

příslušným komunikačním kanálem. Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení 

zákazníkovi. Od této chvíle je vázán podmínkami plnění uzavřených ve smlouvě. 

Dále následuje plnění dodávky ze strany dodavatele, příjem dokladů o dodávce a další 

příslušné kroky podle procesu nákupu uvedeného v příloze č. 1. 

Na základě přijatých dokladů o dodávce se nákup zaeviduje v SAP tak, že se přidají 

dalších položek do dříve vytvořeného požadavku. Nevystaví se samostatné POBJ. Hodnota 

položky 1 se sníží o dílčí část, rovnající se velikosti nákupu, a přidá se položka 2 v hodnotě 

nákup. Další nákupy se doplňují průběžné přidáváním dalších položek. Požadavek se 

doplňuje, dokud není vyčerpána jeho limitní hodnota. Provádí referent nákupu. 

(Zpracováno na základě interních podkladů Firmy) 

 

Hodnocení procesu podle základních principů pro nákup: 

- PROBLÉM: Pro nákup nepřímého materiálu a služeb neexistuje samostatná směrnice. 
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- PROBLÉM: Není dodrženo pravidlo o konkurenčním předkládání nabídek pro každý 

nákup.  

- Je dodržen princip schvalování minimálně dvěma oprávněnými osobami. 

- Osoby vystavující požadavky na objednávky jsou vymezeny. 

- Žadatel nemůže být zároveň schvalovatelem. 

- Žadatel nemůže být zároveň schvalovatelem. 

- Soubor autorit je směrnicí jednoznačně určen. Odpovídá pravidlu 4 očí a je zajištěna 

jejich rozdílnými povinnostmi. 

- Příkaz k nákupu pro každý výdaj je zaveden v SAP. 

- Nepřímé nákupy jsou prováděny v IIS. Neplatí pro vystavování v aplikaci PN. 

- Každý nákup není  při doručení dodacího listu přijat v SAP. 

 

Proces nákupu výrobní jednotky č. 7 

Pro nakupování nepřímého materiálu a služeb neexistuje samostatná řízená 

dokumentace zpracovaná do směrnice pro nákup nepřímého / režijního materiálu a služeb. 

Nepřímé a přímé nákupy jsou řešeny smíšeně v jedné směrnici. 

PROBLÉM: Neexistence samostatné směrnice pro nákup nepřímého / režijního 

materiálu a služeb. 

A) Jednorázový nákup 

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

POBJ je zadán do elektronického systému IIS formou sestavení košíku z nakupovaných 

položek. Košík lze sestavit buď výběrem položek z katalogu v systému IIS anebo ručním 

zapsáním potřebných informací do položky v IIS. Položky z elektronického katalogu obsahují 

všechny potřebné informace pro vytvoření POBJ. Při ručním zápisu musí mít položka 

uvedeny všechny potřebné specifikace a musí být doložena cenová nabídka a podmínky 

dodání. Může se jednat o zboží na míru. Tvorbu POBJ provádí žadatel. 

Provede se kompletace nákupního košíku a posouzení požadavku. Tento krok je 

možné vynechat v případě vytvoření POBJ z elektronického katalogu, kdy se předpokládá 

správnost všech informací v katalogu. Kompletaci provádí referent oddělení nákupu. 

Následuje schválení POBJ. Provádí jej pověření schvalovatelé podle schvalovací 

matice. Schválení proběhne elektronicky v IIS. Schvalování není ve směrnici konkrétně 

nastaveno. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní jednotku. Žadatel je 

informován o schválení nebo zamítnutí požadavku. 
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PROBLÉM: Postup schvalování není ve směrnici nastaven. Ve směrnici není 

vytvořena schvalovací matice. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní 

jednotku. 

Schválený požadavek k nákupu je odeslán na oddělení nákupu. Odeslání provádí 

žadatel. Požadavek k nákupu je zpracován do formy objednávky. Provádí referent oddělení 

nákupu. Tyto činnosti provedou v systému automaticky. Objednávka je vystavena v SAP a 

provede se opětovné schválení a kontrola. Provádí nákupčí. 

Objednávka je odeslána dodavateli příslušným komunikačním kanálem. Provádí 

nákupčí. Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení zákazníkovi. Od této chvíle 

je vázán podmínkami smluvního ujednání. Potvrzení provádí dodavatel. Potvrzení 

objednávky je zadáno do SAP. Potvrzení provádí referent oddělení nákupu. 

Dále následuje plnění dodávky ze strany dodavatele a další příslušné kroky podle 

procesu nákupu uvedeného v příloze č. 1. 

B) Nákup bez POBJ pro výjimky z procesu A 

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

Odděleny jsou nákupy dle rámcových dohod na servis, nájemné, servis budov, energie, 

leasing, doprava, benzín nebo servis aut, pro které se nevystavuje POBJ v IIS, ale zajistí se 

dodávka pro uspokojení potřeby a úhrada za dodávku. Provádí oprávněná osoba. 

Dále následuje plnění dodávky ze strany dodavatele, příjem dokladů o dodávce a další 

příslušné kroky podle procesu nákupu uvedeného v příloze č. 1. 

Na základě přijatých dokladů o dodávce se zpětně nákup zaeviduje v SAP. 

PROBLÉM: Nákup není přijat v SAP při doručení dodacího listu. 

C) Nákup, pro který je POBJ vystavováno mimo IIS 

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

Odděleny jsou nákupy, pro které se vystavuje POBJ mimo IIS, nejčastěji v PN, nebo cestovní 

příkaz nebo e-mailové schvalování. Provádí oprávněná osoba. 

Schválení POBJ. 

PROBLÉM: Postup schvalování není ve směrnici nastaven. Ve směrnici není 

vytvořena schvalovací matice. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní 

jednotku. 

Dále následuje zaslání POBJ na oddělení nákupu a další příslušné kroky podle procesu 

nákupu uvedeného v příloze č. 8 a příloze č. 1. 

D) Nákup opakovaný nebo dílčí dodávky na základě limitní smlouvy 
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Využívá se pro opakované nákupy, nepravidelným charakterem využívání. Jedná se 

například o práce údržby, servisu nebo nákup balené pitné vody atp. 

Nejprve je uzavřená limitní smlouvy. To je smlouva na dodávku zboží nebo služeb v 

hodnotě odhadu objemu potřebného na 1 rok. Vytvoří se požadavek v IIS podle parametrů 

této smlouvy s 1. položkou v hodnotě odhadnutého objemu. Postup tvorby POBJ v IIS je 

shodný jako v případě jednorázového nákupu. Provede se kompletace a kontrola nákupního 

košíku. Následuje schválení POBJ, zaslání na oddělení nákupu a vystavení v SAP. 

PROBLÉM: Postup schvalování není ve směrnici nastaven. Ve směrnici není 

vytvořena schvalovací matice. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní 

jednotku. 

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

Odděleny jsou nákupy, které se uskutečňují na základě limitní objednávky. 

Zpracuje se objednávka na dílčí množství ročního odhadu dle informací uvedených 

v limitní smlouvě a požadavku vystaveného v SAP. Objednávka je odeslána dodavateli 

příslušným komunikačním kanálem. Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení 

zákazníkovi. Od této chvíle je vázán podmínkami plnění uzavřených ve smlouvě. 

Dále následuje plnění dodávky ze strany dodavatele, příjem dokladů o dodávce a další 

příslušné kroky podle procesu nákupu uvedeného v příloze č. 1. 

Na základě přijatých dokladů o dodávce se nákup zaeviduje v SAP tak, že se přidají 

dalších položek do dříve vytvořeného požadavku. Nevystaví se samostatné POBJ. Hodnota 

položky 1 se sníží o dílčí část, rovnající se velikosti nákupu, a přidá se položka 2 v hodnotě 

nákup. Další nákupy se doplňují průběžné přidáváním dalších položek. Požadavek se 

doplňuje, dokud není vyčerpána jeho limitní hodnota. Provádí referent nákupu. 

(Zpracováno na základě interních podkladů Firmy) 

 

Hodnocení procesu podle základních principů pro nákup: 

- Pro nákup nepřímého materiálu a služeb existuje samostatná směrnice. 

- PROBLÉM: Není dodrženo pravidlo o konkurenčním předkládání nabídek pro každý 

nákup.  

- PROBLÉM: Není dodržen princip schvalování minimálně dvěma oprávněnými osobami. 

- PROBLÉM: Osoby vystavující požadavky na objednávky nejsou vymezeny. 

- PROBLÉM: Oddělení žadatele a schvalovatele není vymezeno. 

- PROBLÉM: Soubor autorit není směrnicí jednoznačně určen. Neodpovídá pravidlu 4 očí 

a není zajištěna jejich rozdílnými povinnostmi. 
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- Příkaz k nákupu pro každý výdaj je zaveden v SAP. Výjimky z tohoto pravidla jsou jasně 

určeny v předpisech, a pravidla schvalování faktur pro ně jsou nastaveny. 

- Nepřímé nákupy jsou prováděny v IIS. Neplatí pro výjimky. 

- PROBLÉM: Každý nákup není  při doručení dodacího listu přijat v SAP. 

 

Proces nákupu výrobní jednotky č. 8, 9, 10 a 11 

Pro nakupování nepřímého materiálu a služeb neexistuje řízená dokumentace 

zpracovaná do směrnice pro nákup nepřímého / režijního materiálu a služeb. Existují pouze 

manuály pro práci v IIS a SAP. Nepřímé nákupy jsou prováděny v IIS. 

PROBLÉM: Neexistence směrnice pro nákup nepřímého / režijního materiálu a 

služeb. 

Proces nákupu v IIS 

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

POBJ je zadán do elektronického systému IIS formou sestavení košíku z nakupovaných 

položek. Košík lze sestavit buď výběrem položek z katalogu v systému IIS anebo ručním 

zapsáním potřebných informací do položky v IIS. Položky z elektronického katalogu obsahují 

všechny potřebné informace pro vytvoření POBJ. Při ručním zápisu musí mít položka 

uvedeny všechny potřebné specifikace a musí být doložena cenová nabídka a podmínky 

dodání. Může se jednat o zboží na míru. Tvorbu POBJ provádí žadatel. 

Provede se kompletace nákupního košíku a posouzení požadavku. Tento krok je 

možné vynechat v případě vytvoření POBJ z elektronického katalogu, kdy se předpokládá 

správnost všech informací v katalogu. Kompletaci provádí referent oddělení nákupu. 

Následuje schválení POBJ. Provádí jej pověření schvalovatelé podle schvalovací 

matice. Schválení proběhne elektronicky v IIS. Schvalování není konkrétně nastaveno. 

Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní jednotku. Žadatel je informován o 

schválení nebo zamítnutí požadavku. 

PROBLÉM: Postup schvalování není ve směrnici nastaven. Ve směrnici není 

vytvořena schvalovací matice. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní 

jednotku. 

Schválený požadavek k nákupu je odeslán na oddělení nákupu. Odeslání provádí 

žadatel. Požadavek k nákupu je zpracován do formy objednávky. Provádí referent oddělení 

nákupu. Tyto činnosti provedou v systému automaticky. Objednávka je vystavena v SAP a 

provede se opětovné schválení a kontrola. Provádí nákupčí. 
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Objednávka je odeslána dodavateli příslušným komunikačním kanálem. Provádí 

nákupčí. Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení zákazníkovi. Od této chvíle 

je vázán podmínkami smluvního ujednání. Potvrzení provádí dodavatel. Potvrzení 

objednávky je zadáno do SAP. Potvrzení provádí referent oddělení nákupu. 

Dále následuje plnění dodávky ze strany dodavatele a další příslušné kroky podle 

procesu nákupu uvedeného v příloze č. 1. 

(Zpracováno na základě interních podkladů Firmy) 

 

Hodnocení procesu podle základních principů pro nákup: 

- PROBLÉM: Pro nákup nepřímého materiálu a služeb neexistuje samostatná směrnice. 

- PROBLÉM: Není dodrženo pravidlo o konkurenčním předkládání nabídek pro každý 

nákup.  

- PROBLÉM: Není dodržen princip schvalování minimálně dvěma oprávněnými osobami. 

- PROBLÉM: Osoby vystavující požadavky na objednávky nejsou vymezeny. 

- PROBLÉM: Oddělení žadatele a schvalovatele není vymezeno. 

- PROBLÉM: Soubor autorit není směrnicí jednoznačně určen. Neodpovídá pravidlu 4 očí 

a není zajištěna jejich rozdílnými povinnostmi. 

- Příkaz k nákupu pro každý výdaj je zaveden v SAP. Výjimky z tohoto pravidla jsou jasně 

určeny v předpisech, a pravidla schvalování faktur pro ně jsou nastaveny. 

- Nepřímé nákupy jsou prováděny v IIS. Neplatí pro výjimky. 

- Každý nákup při doručení dodacího listu je přijat v SAP. 

 

Proces nákupu nadřízené nákupní jednotky 

Pro nakupování nepřímého materiálu a služeb existuje řízená dokumentace zpracovaná 

do směrnice pro nákup nepřímého / režijního materiálu a služeb. Směrnice definuje tři 

možnosti, jak lze nákupy provádět: 

A) Jednorázový nákup 

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

POBJ je zadán do elektronického systému IIS formou sestavení košíku z nakupovaných 

položek. Košík lze sestavit buď výběrem položek z katalogu v systému IIS anebo ručním 

zapsáním potřebných informací do položky v IIS. Položky z elektronického katalogu obsahují 

všechny potřebné informace pro vytvoření POBJ. Při ručním zápisu musí mít položka 

uvedeny všechny potřebné specifikace a musí být doložena cenová nabídka a podmínky 

dodání. Může se jednat o zboží na míru. Tvorbu POBJ provádí žadatel. 
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Provede se kompletace nákupního košíku a posouzení požadavku. Tento krok je 

možné vynechat v případě vytvoření POBJ z elektronického katalogu, kdy se předpokládá 

správnost všech informací v katalogu. Kompletaci provádí referent oddělení nákupu. 

Následuje schválení POBJ. Provádí jej pověření schvalovatelé podle schvalovací 

matice. Schválení proběhne elektronicky v IIS. Provede se prověření dodavatele. Požadavek 

se považuje za schválený, pokud se cena realizace neliší od ceny v požadavku o >10% (nákup 

do 100 000 včetně) a o >5% (nákup nad 100 000). V opačném případě je pro realizaci nákupu 

nutné nové schvalování.  

Schvalovací matice pro POBJ: 

 - do 5 000 manažer nákladového centra 

 - do 200 000 manažer nákupu pro klastr a manažer pro nákladové jednotky 

 - do 1 000 000 finanční kontrolor nadřízené nákupní jednotky 

 - do 50 000 000 finanční ředitel 

 - nad 50 000 000 generální ředitel 

Schvalování probíhá postupně přes úrovně po tu s příslušnou hodnotou nákupu. 

Žadatel je informován o schválení nebo zamítnutí požadavku. 

PROBLÉM: Schvalovací matice nesplňuje pro nákupy s hodnotou do 5 000 Kč 

pravidlo schválení alespoň dvěma osobami. 

Schválený požadavek k nákupu je odeslán na oddělení nákupu. Odeslání provádí 

žadatel. Požadavek k nákupu je zpracován do formy objednávky. Provádí referent oddělení 

nákupu. Tyto činnosti provedou v systému automaticky. Objednávka je vystavena v SAP a 

provede se opětovné schválení a kontrola. Provádí nákupčí. 

Objednávka je odeslána dodavateli příslušným komunikačním kanálem. Provádí 

nákupčí. Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení zákazníkovi. Od této chvíle 

je vázán podmínkami smluvního ujednání. Potvrzení provádí dodavatel. Potvrzení 

objednávky je zadáno do SAP. Potvrzení provádí referent oddělení nákupu. 

Dále následuje plnění dodávky ze strany dodavatele a další příslušné kroky podle 

procesu nákupu uvedeného v příloze č. 1. 

B) Nákup bez POBJ pro výjimky z procesu A  

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

Odděleny jsou nákupy energií, leasing aut, stravování, hovorné, doprava, úhrady autokartami, 

úhrady platebními kartami a poplatky za GPS jednotky v autech, pro které se nevystavuje 

POBJ v IIS, ale zajistí se dodávka pro uspokojení potřeby a úhrada za dodávku. Provádí 

oprávněná osoba. 
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Dále následuje plnění dodávky ze strany dodavatele, příjem dokladů o dodávce a další 

příslušné kroky podle procesu nákupu uvedeného v příloze č. 1. 

Na základě přijatých dokladů o dodávce se zpětně nákup zaeviduje v SAP. 

PROBLÉM: Nákup není přijat v SAP před doručením dodacího listu. 

C) Nákup opakovaný nebo dílčí dodávky na základě limitní smlouvy 

Využívá se pro opakované nákupy, nepravidelným charakterem využívání. Jedná se 

například o práce údržby, servisu nebo nákup balené pitné vody atp. 

Nejprve je uzavřena limitní smlouva. To je smlouva na dodávku zboží nebo služeb v 

hodnotě odhadu objemu potřebného na 1 rok. Vytvoří se požadavek v IIS podle parametrů 

této smlouvy s 1. položkou v hodnotě odhadnutého objemu. Postup tvorby POBJ v IIS je 

shodný jako v případě jednorázového nákupu. Provede se kompletace a kontrola nákupního 

košíku. Následuje schválení POBJ, zaslání na oddělení nákupu a vystavení v SAP. 

PROBLÉM: Schvalovací matice nesplňuje pro nákupy s hodnotou do 5 000 Kč 

pravidlo schválení alespoň dvěma osobami. 

Proces začíná vznikem potřeby na nákup materiálu nebo služby režijního charakteru. 

Odděleny jsou nákupy, které se uskutečňují na základě limitní objednávky. 

Zpracuje se objednávka na dílčí množství ročního odhadu dle informací uvedených 

v limitní smlouvě a požadavku vystaveného v SAP. Objednávka je odeslána dodavateli 

příslušným komunikačním kanálem. Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení 

zákazníkovi. Od této chvíle je vázán podmínkami plnění uzavřených ve smlouvě. 

Dále následuje plnění dodávky ze strany dodavatele, příjem dokladů o dodávce a další 

příslušné kroky podle procesu nákupu uvedeného v příloze č. 1. 

Na základě přijatých dokladů o dodávce se nákup zaeviduje v SAP tak, že se přidají 

dalších položek do dříve vytvořeného požadavku. Nevystaví se samostatné POBJ. Hodnota 

položky 1 se sníží o dílčí část, rovnající se velikosti nákupu, a přidá se položka 2 v hodnotě 

nákup. Další nákupy se doplňují průběžné přidáváním dalších položek. Požadavek se 

doplňuje, dokud není vyčerpána jeho limitní hodnota. Provádí referent nákupu. 

(Zpracováno na základě interních podkladů Firmy) 

 

Hodnocení procesu podle základních principů pro nákup: 

- Pro nákup nepřímého materiálu a služeb existuje samostatná směrnice. 

- PROBLÉM: Není dodrženo pravidlo o konkurenčním předkládání nabídek pro každý 

nákup.  

- PROBLÉM: Není dodržen princip schvalování minimálně dvěma oprávněnými osobami. 
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- Osoby vystavující požadavky na objednávky jsou vymezeny. 

- Žadatel nemůže být zároveň schvalovatelem. 

- Soubor autorit je směrnicí jednoznačně určen. Odpovídá pravidlu 4 očí a je zajištěna 

jejich rozdílnými povinnostmi. 

- Příkaz k nákupu pro každý výdaj je zaveden v SAP. Výjimky z tohoto pravidla jsou jasně 

určeny v předpisech, a pravidla schvalování faktur pro ně jsou nastaveny. 

- Nepřímé nákupy jsou prováděny v IIS. Neplatí pro výjimky. 

- PROBLÉM: Každý nákup není  při doručení dodacího listu přijat v SAP. 

 

3.6 Analýza stávající systém nákupu 

Uvedeny jsou zjištěné problémy jednotlivých procesů objednávání. 

 

Proces nákupu výrobní jednotky č. 1 

Ve směrnici je uvedena jen všeobecná část schvalovacího procesu. Ve směrnici není 

vytvořena schvalovací matice. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní 

jednotku. Není dodrženo pravidlo o konkurenčním předkládání nabídek pro každý nákup. 

Nákupem bez POBJ, mimo položky, které nelze nakupovat jinak, je obcházen správný 

postup procesu nákupu v IIS. Hrozí zneužívání. Podpisem top-managerem úseku není 

dodrženo schválení minimálně dvěma oprávněnými osobami.  

Nákup není přijat v SAP před doručením dodacího listu. 

Není dodrženo pravidlo o konkurenčním předkládání nabídek pro každý nákup. 

Není dodržen princip schvalování minimálně dvěma oprávněnými osobami. 

Soubor autorit není směrnicí jednoznačně určen. Neodpovídá pravidlu 4 očí a není 

zajištěna jejich rozdílnými povinnostmi. 

Každý nákup před doručením dodacího listu není přijat v SAP. 

 

Proces nákupu výrobní jednotky č. 2 

Neexistence samostatné směrnice pro nákup nepřímého / režijního materiálu a služeb. 

Postup schvalování není ve směrnici nastaven. Ve směrnici není vytvořena 

schvalovací matice. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní jednotku. 

Pro nákup nepřímého materiálu a služeb neexistuje samostatná směrnice. 

Není dodržen princip schvalování minimálně dvěma oprávněnými osobami. 

Osoby vystavující požadavky na objednávky nejsou vymezeny. 

Oddělení žadatele a schvalovatele není vymezeno. 
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Soubor autorit není směrnicí jednoznačně určen. Neodpovídá pravidlu 4 očí a není 

zajištěna jejich rozdílnými povinnostmi. 

Nepřímé nákupy jsou prováděny v IIS. Neplatí pro vystavování v SAP a PN. 

 

Proces nákupu výrobní jednotky č. 3 

Postup schvalování není ve směrnici nastaven. Ve směrnici není vytvořena 

schvalovací matice. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní jednotku. 

Schválení nákupu provádí pouze manažer výrobní jednotky. Schválení není nastaveno 

podle hodnoty nákupu, a nesplňuje nutnost alespoň dvou schvalovatelů. 

Není dodržen princip schvalování minimálně dvěma oprávněnými osobami. 

Soubor autorit není směrnicí jednoznačně určen. Neodpovídá pravidlu 4 očí a není 

zajištěna jejich rozdílnými povinnostmi. 

Nepřímé nákupy jsou prováděny v IIS. Neplatí pro vystavování v SAP a e-mailu. 

 

Proces nákupu výrobní jednotky č. 4 

Neexistence samostatné směrnice pro nákup nepřímého / režijního materiálu a služeb. 

Postup schvalování není ve směrnici nastaven. Ve směrnici není vytvořena 

schvalovací matice. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní jednotku. 

Nákup není přijat v SAP před doručením dodacího listu. 

Pro nákup nepřímého materiálu a služeb neexistuje samostatná směrnice. 

Není dodržen princip schvalování minimálně dvěma oprávněnými osobami. 

Osoby vystavující požadavky na objednávky nejsou vymezeny. 

Oddělení žadatele a schvalovatele není vymezeno. 

Soubor autorit není směrnicí jednoznačně určen. Neodpovídá pravidlu 4 očí a není 

zajištěna jejich rozdílnými povinnostmi. 

Příkaz k nákupu pro každý výdaj není zaveden v SAP. Výjimky z tohoto pravidla jsou 

jasně určeny v předpisech, a pravidla schvalování faktur pro ně jsou nastaveny. 

Každý nákup není  při doručení dodacího listu přijat v SAP. 

 

Proces nákupu výrobní jednotky č. 5 

Neexistence samostatné směrnice pro nákup nepřímého / režijního materiálu a služeb. 

Postup schvalování není ve směrnici nastaven. Ve směrnici není vytvořena 

schvalovací matice. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní jednotku. 

Nákup není přijat v SAP před doručením dodacího listu. 

Pro nákup nepřímého materiálu a služeb neexistuje samostatná směrnice. 
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Není dodrženo pravidlo o konkurenčním předkládání nabídek pro každý nákup.  

Není dodržen princip schvalování minimálně dvěma oprávněnými osobami. 

Soubor autorit není směrnicí jednoznačně určen. Neodpovídá pravidlu 4 očí a není 

zajištěna jejich rozdílnými povinnostmi. 

Každý nákup není  při doručení dodacího listu přijat v SAP. 

 

Proces nákupu výrobní jednotky č. 6 

Neexistence samostatné směrnice pro nákup nepřímého / režijního materiálu a služeb. 

Postup schvalování nastaven příliš hrubě. 

Nákup není přijat v SAP před doručením dodacího listu. 

Postup schvalování nastaven příliš hrubě. 

Pro nákup nepřímého materiálu a služeb neexistuje samostatná směrnice. 

Není dodrženo pravidlo o konkurenčním předkládání nabídek pro každý nákup.  

 

Proces nákupu výrobní jednotky č. 7 

Neexistence samostatné směrnice pro nákup nepřímého / režijního materiálu a služeb. 

Postup schvalování není ve směrnici nastaven. Ve směrnici není vytvořena 

schvalovací matice. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní jednotku. 

Nákup není přijat v SAP před doručením dodacího listu. 

Není dodrženo pravidlo o konkurenčním předkládání nabídek pro každý nákup.  

Není dodržen princip schvalování minimálně dvěma oprávněnými osobami. 

Osoby vystavující požadavky na objednávky nejsou vymezeny. 

Oddělení žadatele a schvalovatele není vymezeno. 

Soubor autorit není směrnicí jednoznačně určen. Neodpovídá pravidlu 4 očí a není 

zajištěna jejich rozdílnými povinnostmi. 

Každý nákup není  při doručení dodacího listu přijat v SAP. 

 

Proces nákupu výrobní jednotky č. 8, 9, 10 a 11 

Neexistence směrnice pro nákup nepřímého / režijního materiálu a služeb. 

Postup schvalování není ve směrnici nastaven. Ve směrnici není vytvořena 

schvalovací matice. Schvalovací matice se mohou lišit pro každou výrobní jednotku. 

Pro nákup nepřímého materiálu a služeb neexistuje samostatná směrnice. 

Není dodrženo pravidlo o konkurenčním předkládání nabídek pro každý nákup.  

Není dodržen princip schvalování minimálně dvěma oprávněnými osobami. 

Osoby vystavující požadavky na objednávky nejsou vymezeny. 
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Oddělení žadatele a schvalovatele není vymezeno. 

Soubor autorit není směrnicí jednoznačně určen. Neodpovídá pravidlu 4 očí a není 

zajištěna jejich rozdílnými povinnostmi. 

 

Proces nákupu nadřízené nákupní jednotky 

Schvalovací matice nesplňuje pro nákupy s hodnotou do 5 000 Kč pravidlo schválení 

alespoň dvěma osobami. 

Nákup není přijat v SAP před doručením dodacího listu. 

Není dodrženo pravidlo o konkurenčním předkládání nabídek pro každý nákup.  

Není dodržen princip schvalování minimálně dvěma oprávněnými osobami. 

Každý nákup není  při doručení dodacího listu přijat v SAP. 

 

Sumarizace problémů 

Sumarizace problémů je zvolena z důvodu následné optimalizace procesů formou 

vytvoření jediného společného procesu nákupu nepřímého materiálu a služeb. Proto není 

vhodné řešit problémy každého jednotlivého procesu zvlášť, ale pokusit se nalézt jedno 

komplexní řešení souhrnu nedostatků.  

Hlavním problémem je neexistence směrnice pro nepřímé nákupy zboží a služeb u 

některých výrobních jednotek. Nákupy nepřímého charakteru jsou pak prováděny podle 

směrnic pro přímé nákupy, nebo podle příruček pro nakupování, směrnic jakosti nebo podle 

postupů nevedených v písemné podobě. Takové nákupy lze jen těžko řídit a kontrolovat, a 

mohou tak vznikat finanční úniky nebo konflikty při odhalení nedodržení správného postupu. 

V případě existence smíšené směrnice pro přímé a nepřímé nákupy můžou nastat chyby v 

procesu nesprávnou interpretací nebo promícháním obou postupů. Rizikem jsou pak ztráty 

z prodlení z důvodu opakování nákupního procesu. 

Schvalování POBJ je velmi problematickou částí procesu, protože jednotlivé jednotky 

mají specifické požadavky na proces schvalování vzhledem ke své organizační struktuře, 

specifikům výroby, sortimentu nebo velikosti jednotky. 

Všechny nepřímé nákupy by měly být prováděny přes IIS, což je speciální aplikace 

vytvořená pro nepřímé nákupy. Proto by se měly všechny nepřímé nákupy primárně provádět 

přes tuto aplikaci. 

Firma využívá nástrojů SAP pro podporu nakupování. To platí pro přímé i nepřímé 

nákupy. Aplikace IIS je provázána s nástroji SAP. V SAP jsou vystavovány, evidovány a 
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spravovány objednávky, včetně k nim příslušných dokladů. Jedná se o hlavní nástroj kontroly 

nákupu. Proto musí být veškeré nákupy zavedeny do SAP. 

Není dodrženo pravidlo, aby byl každý nákup podložen konkurenčním předkládáním 

nabídek. Tato požadavek se týká situací, kdy není dodavatel vybírán ze seznamu schválených 

dodavatelů. V seznamu schválených dodavatelů obsaženi dodavatelé, kteří prošli výběrovým 

řízení, proto jsou tito dodavatelé preferování, a není nutné dokládat výsledek výběrového 

řízení. Při uvedení nového dodavatele v objednávce je potřeba je nutné podložit jeho výběr 

výsledkem výběrového řízení. Toto pravidlo ve směrnicích chybí nebo je vyžadováno u 

hodnoty objednávky nad 150 000 Kč. 

Není možné, aby ve Firmě mohl objednávat, co se mu zlíbí. Směrnice musí definovat, 

které osoby jsou oprávněny vystavovat POBJ a mají přístup do objednávkových systémů. 

Také musí být zajištěno vystavovatel POBJ (žadatel) nestal zároveň jeho schvalovatelem. To 

by byl konflikt zájmů. Tyto podmínky směrnice také často neobsahují. 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4 Návrhy a doporučení optimalizace nákupu pro konkrétní firmu 

 

4.1 Návrh řešení problémů 

Samostatná směrnice pro nepřímé nákupy a centralizace nepřímého nákupu: 

Navržena je jediná směrnice pro nákup nepřímého materiálu a služeb platná pro 

všechny výrobní jednoty i pro nadřízenou nákupní jednotku. V rámci centralizace nepřímého 

nákupu, je navrženo identifikovat zaměstnance v jednotkách, kteří zabezpečují nepřímé 

nákupy. Tyto zaměstnance převést do centrálního týmu zabezpečující nákup nepřímého 

materiálu  a služeb. Centralizace týmu pro nepřímé nákupy je jedním z cílů Firmy v oblasti 

nákupu. 

Schvalování:  

Navržena je schvalovací matice oprávněných osob, ve které je dodrženo pravidlo 

schválení vždy alespoň dvěma oprávněnými osobami pro každou hodnotu nákupu. 

Schvalovací matice pro POBJ v případě nákupu na nákladové centrum: 

- do 5 000  manažer nákladového centra a manažer nákupu 

- do 200 000 manažer nákupu pro klastr a manažer pro nákladové jednotky 

- do 1 000 000 finanční kontrolor nadřízené nákupní jednotky 

- do 50 000 000 finanční ředitel 

- nad 50 000 000 generální ředitel 
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Schvalovací matice pro POBJ v případě nákupu na projekt: 

- do 5 000  manažer projektu a manažer nákupu 

- do 200 000 manažer nákupu pro klastr a manažer pro nákladové jednotky 

- do 1 000 000 finanční kontrolor nadřízené nákupní jednotky 

- do 50 000 000 finanční ředitel 

- nad 50 000 000 generální ředitel 

Schvalování probíhá vždy postupně od nejnižší úrovně vyšší úrovně po 

úroveň příslušnou k hodnotě nákupu. 

POZNÁMKA: schvalovací matice určuje pouze základní princip schvalování. 

Konkrétní tabulky oprávněných schvalovatelů musí být nastaveny pro každou dílčí jednotku 

Firmy zvlášť. Tabulky schvalovatelů budou součásti směrnice nákupu a budou vedeny v IIS. 

Žadatel nesmí být zároveň schvalovatelem. 

Vystavování v IIS: 

Pro veškeré nákupy se POBJ vystavuje v IIS jako jednorázový nákup nebo nákup 

limitní objednávkou. Pro nákupy zvláštního charakteru je vytvořena výjimka. Výjimka je 

navržena pro nákup pohonných hmot do firemních automobilů, úhrady autokartami, úhrady 

platebními kartami, na poplatky za GPS jednotky ve firemních autech, poplatky za poštovní 

služby a jiné spoje, platby za ubytování a nákup letenek. Pro nákup letenek a ubytování je 

potřeba mít schválený cestovní příkaz. 

Zavedení do SAP:  

Postupy navržených procesů nákupu jsou navrženy tak, že příkaz k nákupu je vystaven 

v SAP. Výjimky z tohoto pravidla jsou navrženy pro výjimky uvedené v předchozím 

odstavci.  

Každý nákup je při doručením dodacího listu přijat v SAP. 

Výběrové řízení pro neschválené dodavatele: 

Zapsání dodavatele do POBJ, který není ze seznamu schválených dodavatelů, je nutné 

doložit výsledkem výběrového řízení. 

Vystavení POBJ: 

Vystavovat POBJ může jen osoba s oprávněním přístupu do IIS. 

Další návrhy: 

Zredukovat množství výjimek v procesech. Výjimky ve většině případů nedodržují 

požadavky uvedené v základních principech. Jsou potenciálním zdrojem zneužití a obcházení 

požadovaného postupu. Odstraněním výjimek pro nákupy o velmi malé hodnotě, bude žadatel 
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motivován nakupovat větší množství méně často. To by se mělo projevit v nižších nákladech 

nákupu.  

Ověřit možnosti nákupu co největšího množství materiálu a služeb prostřednictvím 

jednorázových nákupů s využitím IIS nebo opakovaně limitními objednávkami 

s využitím IIS. Pro ostatní případy navrhnout jasně vymezenou výjimku. 

Postup procesu objednávání pro výjimky nastavit tak, aby byl příkaz k nákupu 

vystaven v SAP dříve, než bude doručen dodací list dodávky. 

Objednávky automaticky generované v SAP při podkročení pojistné zásoby ve 

skladech není vhodný způsob pro nepřímé nákupy. Využívá se především přímé nakupování. 

Z toho důvodu nebude tato metoda nákupu v návrhu použita. 

Navrženo je zrušení vystavování a schvalovaní POBJ v e-mailu. Při tomto postupu 

není dodržen žádný z požadavků základních principů nákupu. Pro e-mailové schvalování 

nejsou nastavena žádná pravidla, a nelze jej řídit a kontrolovat. Jedná se o potenciálně velký 

zdroj problémových situací v nákupu. 

Navrženo je zrušení využívání aplikace PN pro vystavování POBJ. Všechny 

nakupované položky vedené v aplikaci PN, a nejsou vedeny v katalozích IIS, mohou být do 

katalogů IIS doplněny. Je zbytečné a nevhodné pro nepřímé nákupy využívat více aplikací 

než je nezbytně nutné. Aplikace IIS je primárně určena pro nepřímé nákupy. 

 

4.2 Návrh procesu nákupu 

Navrženy jsou tři možnosti jak provést nákup nepřímého matriálu nebo služby.  

Prvním je jednorázový nákup, pro který je vystavován POBJ v IIS. Jedná se o nejvíce 

využívanou metodu nákupu. Touto metodou budou prováděny veškeré nákupy nepřímého 

materiálu a služeb kromě nákupů umožněných v dalších dvou metodách nákupu. 

Druhým je opakovaný nákup nebo nákup dílčí dodávky na základě limitní smlouvy 

vystavený v IIS. Touto metodou budou nakupovány materiály a služby opakovaného 

charakteru na základě uzavřených limitních smluv včetně nájmu a servisu budov, úklidu, 

ostrahy, leasingu, stravování (závodní jídelny) telekomunikačních poplatku, dopravu (kurýrní 

služby), likvidaci odpadů a rámcových smluv na servis vozidel. 

Třetím je nákup bez POBJ vystaveného v IIS. Touto metodou budou prováděny 

nákupy pohonných hmot do firemních automobilů, úhrady autokartami, úhrady platebními 

kartami, poplatky za GPS jednotky ve firemních autech, poplatky za poštovní služby a jiné 

spoje, platby za ubytování a nákup letenek. Pro nákup letenek a ubytování je potřeby mít 

schválený cestovní příkaz. Pro poslední metodu nákupu je vytvořena výjimka z IIS a 

z objednávání v SAP. 
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Návrh procesu jednorázového nákupu 
     

 START   
       

 Vznik potřeby  

    

Zadání požadavku do IIS 1 – Požadavek je zadán do IIS. Provádí žadatel. 

Požadavek může být vytvořen dvěma způsoby: 

a) opakovaný nákup – při sestavování požadavku jsou položky 

vybrány z elektronického katalogu zboží v IIS. V katalogu jsou 

obsaženy všechny potřebné informace o zboží. 

b) první nákup – zboží není v katalogu. Může se také jednat o 

zboží na míru. Zboží musí mít v požadavku uvedeny všechny 

potřebné specifikace a musí být doložena cenová nabídka a 

podmínky dodání. 

Vystavovat POBJ může jen osoba s oprávněním přístupu do IIS 

Upozornění: Zadání jiného dodavatele než ze seznamu 

schválených dodavatelů musí být vždy podloženy výsledkem 

výběrového řízení. 

Kompletace košíku 2 – Kompletace nákupního košíku a posouzení požadavku. Tento 

krok je vynechán v případě kroku 1a). Provádí referent oddělení 

nákupu. 

Schválení požadavku 3 – Schválení požadavku provádí pověření schvalovatelé podle 

schvalovací matice. Schválení proběhne elektronicky v IIS. 

Provede se prověření dodavatele. 

Vystavení v SAP 4 – Schválený požadavek k nákupu se po potvrzení schválení 

automaticky odešle do SAP, kde se z něj automaticky vytvoří 

objednávka. Provádí žadatel. 

Provede se opětovné schválení a kontrola objednávky. 

Požadavek se považuje za schválený, pokud se cena realizace 

neliší od ceny v požadavku o >10% (nákup do 100 000 včetně) a 

o >5% (nákup nad 100 000). 

Provádí nákupčí.  

Odeslání obj. dodavateli 5 – Objednávka je odeslána dodavateli příslušným komunikačním 

kanálem. Provádí nákupčí. 
 

1 
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Potvrzení objednávky 6 – Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení 

zákazníkovi. Od této chvíle je vázán podmínkami plnění 

uzavřených v rámcové smlouvě. Provádí dodavatel. 

Zadání potvrzení do SAP 7 – Potvrzení objednávky je zadáno do SAP. Provádí referent 

oddělení nákupu.  

 Plnění dodávky - krok č. 11   

 

     

Návrh procesu opakovaného nákupu nebo nákupu dílčí dodávky na základě limitní 

smlouvy 

Platí pro nákupy materiálu a služby opakovaného charakteru na základě uzavřených 

limitních smluv včetně nájmu a servisu budov, úklidu, ostrahy, leasingu, stravování (závodní 

jídelny) telekomunikačních poplatku, dopravu (kurýrní služby), likvidaci odpadů a 

rámcových smluv na servis vozidel. 

 
      

 START   
       

Uzavření limitní smlouvy 1 – Uzavření limitní smlouvy. To je smlouva na dodávku zboží nebo 

služeb v hodnotě odhadu objemu potřebného na 1 rok.  

Zadání požadavku do IIS 2 – Požadavek je zadán do IIS podle parametrů této smlouvy s 1. 

položkou v hodnotě odhadnutého objemu. Provádí žadatel. 

Požadavek může být vytvořen dvěma způsoby: 

a) opakovaný nákup – při sestavování požadavku jsou položky 

vybrány z elektronického katalogu zboží v IIS. V katalogu jsou  

  obsaženy všechny potřebné informace o zboží. 

  b) první nákup – zboží není v katalogu. Může se také jednat o 

zboží na míru. Zboží musí mít v požadavku uvedeny všechny 

potřebné specifikace a musí být doložena cenová nabídka a 

podmínky dodání. 

Vystavovat POBJ může jen osoba s oprávněním přístupu do IIS 

Upozornění: Zadání jiného dodavatele než ze seznamu 

schválených dodavatelů musí být vždy podloženy výsledkem 

výběrového řízení. 

 

1 

1 
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Kompletace košíku 3 – Kompletace nákupního košíku a posouzení požadavku. Tento 

krok je vynechán v případě kroku 1a). Provádí referent oddělení 

nákupu. 

Schválení požadavku 4 – Schválení požadavku provádí pověření schvalovatelé podle 

schvalovací matice. Schválení proběhne elektronicky v IIS. 

Provede se prověření dodavatele. 

Vystavení v SAP 5 – Schválený požadavek k nákupu se po potvrzení schválení 

automaticky odešle do SAP, kde se z něj automaticky vytvoří 

objednávka. Provádí žadatel. 

  Provede se opětovné schválení a kontrola objednávky.  

  Požadavek se považuje za schválený, pokud se cena realizace 

neliší od ceny v požadavku o >10% (nákup do 100 000 včetně) a  

Vznik potřeby  o >5% (nákup nad 100 000). 

Provádí nákupčí.  

Zpracování objednávky 6 – Požadavek k nákupu je zpracován do formy objednávky. Provádí 

referent oddělení nákupu.  

Odeslání obj. dodavateli 7 – Objednávka je odeslána dodavateli příslušným komunikačním 

kanálem. Provádí nákupčí. 

Potvrzení objednávky  8 – Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení 

zákazníkovi. Od této chvíle je vázán podmínkami plnění 

uzavřených v rámcové smlouvě. Provádí dodavatel. 

Přidání dalších položek do dříve vytvořeného požadavku. 

Hodnota položky 1 se sníží o dílčí část položky 2 a dalších. 

Provádí referent nákupu. Požadavek se doplňuje, dokud není 

vyčerpána jeho limitní hodnota 

Zadání do SAP 9 – Přijetí dodacího listu (faktury) je zadáno do SAP. Provádí 

referent oddělení nákupu.  

 Plnění dodávky - krok č. 11   

 

 Příjem dokladů - krok č. 13    

 

1 
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Návrh procesu nákupu bez POBJ vystaveného v IIS 

Platí pro nákupy pohonných hmot do firemních automobilů, úhrady autokartami, 

úhrady platebními kartami, poplatky za GPS jednotky ve firemních autech, poplatky za 

poštovní služby a jiné spoje, platby za ubytování a nákup letenek. Pro nákup letenek a 

ubytování je potřeby mít schválený cestovní příkaz. 

Pro poslední metodu nákupu je vytvořena výjimka z IIS a z objednávání v SAP. 
      

 START   
       

Vznik potřeby   

 

Zajištění dodávky 1 – Zajištění objednávky jednorázově bez POBJ. Provádí oprávněná 

osoba.  

Vystavení v SAP 2 – Kompletace nákupního košíku a posouzení požadavku. Tento 

krok je vynechán v případě kroku 1a). Provádí referent oddělení 

nákupu. 

Zadání do SAP 3 – Přijetí dodacího listu (faktury) je zadáno do SAP. Provádí 

referent oddělení nákupu.  

 Plnění dodávky - krok č. 11   

 

 Příjem dokladů - krok č. 13    
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5 Závěr 
Úkolem této práce je navrhnout optimalizaci objednávání nepřímého materiálu a 

služeb. Prozkoumány byly nákupní procesy všech výrobních jednotek Firmy, včetně 

nákupního procesu nadřízené jednotky pro nákup na základě dodaných podkladů. Podrobně 

byl průzkum zaměřen na proces objednávání nepřímého materiálu a služeb. Pro zpracování 

práce byly použity podklady ve formě interních směrnic Firmy pro nepřímé nákupy. Směrnice 

dosahovaly různého stupně zpracování od úplné a samostatné směrnice nákupu nepřímého 

materiálu a služeb, přes směrnice společné pro přímé i nepřímé nákupy, až po situaci, kdy 

směrnice pro nepřímé nákupy vůbec nebyla vytvořena. Na základě těchto podkladů byly 

vymodelovány procesy objednávání v jednotlivých složkách Firmy. Modely byly zpracovány 

formou vývojových diagramů struktury procesů s popisem jednotlivých kroku pro zvýšení 

přehlednosti, a slovním popisem postupu procesů.  

Procesy objednávání byly prověřeny, zda odpovídají požadavkům základních principů 

pro nákup nepřímého materiálu a služeb, které jsou stanoveny a požadovány Firmou. 

Označeny byly části, kde nejsou požadavky splněny, a dále byly identifikovány další 

problémové části procesů. 

Nejdůležitějším nedostatkem je neexistence směrnice pro nákup nepřímého materiálu 

a služeb v některých výrobních jednotkách. Bez směrnice nelze po zaměstnancích vyžadovat 

dodržování požadovaných postupů nákupu. Nákup nelze adekvátně řídit a kontrolovat. 

Podobné problémy mohou nastávat tam, kde je pro nepřímý nákup zpracována směrnice 

společně s nákupem přímým. Problémy nebudou tak závažné, ale mohou nastat konfliktní 

situace z nepochopení výkladu směrnice, záměnou procesů pro přímé a nepřímé nákupy, nebo 

nechtěným propojením postupů procesů dohromady.  

Nevhodná je pro nepřímé nákupy stávající individualita procesů v jednotlivých 

jednotkách. Ačkoliv jistá individualita je v procesu každé jednotky potřebná, týká se ale 

nastavení podmínek vystavování a schvalování POBJ a objednávky. Kategorie a skupiny 

nakupovaného zboží a služeb se mezi jednotkami příliš neliší. To také odpovídá charakteru 

nepřímého materiálu, který přímo nesouvisí s výrobou. Vhodněji je použít společný postup 

nepřímých nákupů ve všech jednotkách, který zajistí jasnější a přehlednější formu pro 

užívány systému, řízení i kontrolu.  

Navržena je jediný proces objednávání jako součást procesu nákupu nepřímého 

materiálu a služeb, která je platný pro všechny dílčí jednotky Firmy. Návrhem jediného 

procesu zpracovaného do jediné společné směrnice pro nákup nepřímého materiálu a služeb je 
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zajištěna existence směrnice pro každou jednotku Firmy, a odstraněna nevhodná roztříštěnost 

procesu v jednotlivých jednotkách. 

V návaznosti na unifikaci směrnice nepřímého nakupování jde centralizace nepřímého 

nákupu do jediné struktury. Navrženo je identifikovat zaměstnance v jednotkách, kteří 

zabezpečují nepřímé nákupy. Tyto zaměstnance převést do centrálního týmu zabezpečující 

nákup nepřímého materiálu a služeb. Centralizace týmu pro nepřímé nákupy je jedním z cílů 

Firmy v oblasti nákupu. Nakupované nepřímé materiály nejsou příliš specializované, a proto 

je možné centralizovaným nákupem dosahovat úspor nákladů díky hromadným nákupům, 

snížení administrativy, nebo zrychlení komunikace. Dalšími přínosem je sjednocení strategie 

a cílů nepřímého nákupů v rámci Firmy.  

Individualita procesů objednávání v jednotlivých jednotkách se projevuje velkým 

množstvím postupů nákupu a výjimek, pro které lze tyto postupy používat. Výjimky jsou 

v současnosti využívány pro zjednodušení nákupu vybraného sortimentu nebo pro nákupy 

malé hodnoty. Tato individuální nastavení procesů však často nedodržují nebo obcházejí 

požadované postupy a principy. Jsou také motivací pracovníků chovat se při nákupu tak, aby 

bylo možno těchto výjimek využívat. Důsledkem toho jsou ztráty z nižší efektivity a další 

problémy například v účetnictví nebo evidenci nákupů.  

Navrženy jsou celkem tři základní postupy, podle kterých je možné nakupovat veškeré 

nepřímé materiály a služby pro uspokojení potřeb všech organizačních složek podniku. Je to 

postup pro jednorázový nákup s POBJ vystaveným v aplikaci IIS, postup pro opakovaný 

nákup na základě limitní smlouvy vystavený v IIS a postup pro nákupy, které nevyžadují 

vystavení POBJ. 

Schvalovací proces POBJ vykazoval velké množství nedostatků v porovnání 

s požadavky, které jsou sepsány v základních principech pro nákup. Jedná se především o 

jasné vymezení schvalovací struktury, schválení každého POBJ alespoň dvěma osobami, 

schvalovatelé mají mít rozdílné úkoly a povinnosti ve Firmě, a nutnost oddělení osoby 

vystavovatele POBJ od osoby schvalovatele. Postupy schvalování byly rozdílné prakticky 

v každé jednotce, ale je to pochopitelné, z důvodu rozdílné organizace, výroby a velikosti 

jednotek.  

Navržena je schvalovací matice pro nákupy na nákladové centrum nebo na projekt, ve 

které jsou obsaženy výše popsané principy schvalování. Matice má ale obecný charakter, a 

konkrétní nastavení oprávněných schvalovatelů musí být, z uvedených důvodů, zpracováno 

pro každou jednotku zvlášť. Navrženo je schvalování každého nákupu od dodavatele, který 

není zařazen v seznamu schválených dodavatelů, pouze s doloženým výsledkem výběrového 
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řízení. Ve směrnici je také obsaženo jasné vymezení osob oprávněných vystavovat požadavky 

na objednávku. Vymezení se bude opět lišit pro každou jednotku Firmy. 

Pro objednávání nepřímého materiálu a služeb je vytvořena speciální aplikace IIS. 

Veškeré nákupy prováděné přes jiné aplikace, jako je aplikace pro přímé nákupy, e-mailové 

schvalování nebo vystavení přímo v SAP, jsou nežádoucí, a nejsou v návrhu procesu využity. 

Pro výjimky, které nepotřebují vytavení POBJ, povinnost vystavení v IIS neplatí. 

Pro veškeré nákupy, přímé i nepřímé jsou využívány nástroje pro podporu nákupu 

SAP. Aplikace IIS je propojena se SAP, a proto jsou všechny nákupy provedené v aplikaci 

IIS vystaveni i v SAP. Podmínky vystavení v SAP při doručení dodacího listu je také jedním 

ze základních principů pro nákup. Tato podmínka není splněna u řady současných výjimek. 

Navržený postup pro nákupy bez vystavení POBJ v IIS je upraven tak, aby byla tato 

podmínky splněna. 

Popsané návrhy optimalizace procesu nepřímých nákupů jsou završeny vytvořením 

návrhu směrnice pro nákup nepřímého materiálu a služeb. Návrh směrnice je hrubým 

nástinem dokumentu, tak jak by mohl vypadat při zavedení ve Firmě. Informace uvedené v 

návrhu směrnice poskytují základní rámec pro řešení nákupních situací, a jeho konkrétní 

detaily budou upraveny v rámci diskuze a schvalování její konečné podoby. Návrh směrnice 

je součástí přílohové části. 
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Seznam zkratek 
 

B2B Business-to-Business (Vztah obchodník obchodník). 

CRM Customer Relationship Management (Řízení vztahů se zákazníky). 

EDI  Electronic data interchange, (Elektronická výměna dat). 

IIS Elektronická aplikace pro nepřímé nákupy. 

JIT Just In Time (Logistická technologie, v doslovném překladu „právě včas“). 

PN Elektronická aplikace pro přímé nákupy. 

MRP Material Requirement Planning. (Plánování materiálových požadavků). 

MRP II Manufacturing Resources Planing (Plánování zdrojů pro výrobu). 

POBJ Požadavek na objednávku. 

SAP Systems-Applications-Products in data Processing (Aplikace informačního 

systému používaného Firmou). 
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