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Příloha č. 1 -  Celkový pohled na proces nákupu 

  START 

  Požadavek na nákup 

  Plán tech. rozvoje Posouzení podkladů 1 

Návrh na konstrukční změnu 

  Ne Jedná se nové materiály 

    

   Ano 
 

   2 Vypracování poptávky Poptávka 
 

   3 Zpracování nabídky  Nabídka 
 

   4 Posouzení z hlediska zadání 
 

 

   Je zadání splněno  Ne 

 

   Ano Informace žadatele 5 
 

   6 Výběr dodavatele          KONEC 
 

   7 Zadání dat do řídicího systému 
 

   8 Tvorba návrhů na objednávku 
 

   9 Objednání materiálu Objednávka 
 

   10 Přezkoumání smlouvy  Kupní smlouva 
 

   11 Sledování plnění 

             Žádanka o přepravu 
 

   Je třeba zajistit dopravu  Ano 

 

   Ne Vystavení požadavku 12 
 

  Dodací list (faktura) Příjem dokladů 13 

  Celní doklady 

   Je zboží z dovozu       Ano 

 

   Ne Proclení 14 
 

   1 

Zvýrazněna je část objednávání 
z celkového procesu nákupu. 
Objednávání je předmětem 
optimalizace. 
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   1 
 

   Příjem materiálu 15 
    

   

  Ne Je množství OK   
 

  Reklamační řízení 16 Ano Zastavené zboží 
 

  KONEC Je kvalita OK   Ne 
 

   Ano Označení zboží 17 
  

 Dodací list (faktura) Potvrzení dokladů pro skladování 20 Zablokování zboží 18 
 

   Pořízení dat pro hodnocení dodavatele 21 Reklamační řízení 19 
 

   Zadání do informačního systému 22 KONEC  
 

   Skladování 23 
 

   KONEC 

 

Kroky nákupu: 

1 – Příslušný pracovník posoudí podklady dodané žadatelem o nákup. Žadatel dodá potřebné 

podklady podle účelu jeho požadavku. Účelem nákupu mohou být opakované nákupy pro 

uspokojení běžných potřeb, nebo jednorázové nákupy pro běžnou spotřebu, případně pro 

účely technického vývoje nebo pro potřeby navrhování konstrukčních změn výrobků. 

2 – Provede se zjištění, zda se jedná o nákup zboží už v minulosti nakupovaného, nebo o 

první nákup nového zboží. Pokud je nákup prvním nákupem nového zboží, provede se 

výběrové řízení na dodavatele. To zahrnuje vypracování poptávky. Do poptávky musí být 

zapracovány požadavky z podkladů žadatele pro přesnou specifikaci vlastností 

požadovaného zboží. Poptávka na nové zboží musí rovněž obsahovat požadavky vlivu na 

životní prostředí, které jsou stanoveny příslušným posouzením. Poptávka je zaslána 

dodavatelům. Poptávky jsou rozesílány i na zboží v minulosti už nakupované. Tyto 

poptávky slouží k aktualizaci informací o zboží a situace na trhu. Obesílání dodavatelů 

probíhá obvykle 1x ročně. 

3 - Jsou přijaty a zpracovány nabídky dodavatelů podle kritérií (cena, plnění termínu, kvalita, 

splnění požadavků na životní prostředí, platební podmínky, dodací podmínky, informace 

o dodavateli, vlastní informace o průběhu dřívějších dodávek).  

4 – Posouzení dodavatelů podle kritérií plnění zadání. 
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5 – O nesplnění požadavků dodavatelem nebo dodavateli je informován žadatel. V případě 

nenalezení dodavatele slouží informace z posouzení způsobilosti dodavatelů k úpravě 

požadavků v nové poptávce. 

6 – Na základě posouzení nabídek je vybrán dodavatel požadovaného zboží. 

7 – Do interního informačního a řídicího systému jsou zadána data o dodavateli (osvědčení o 

registraci, IČO, DIČ, platební podmínky, bankovní spojení a další). Následně jsou 

postupně vkládány a aktualizovány dodací a dopravní podmínky, nebo ceník dodavatele. 

8 – Zpracuje se návrh na objednávku požadavků žadatele a nabídky vybraného dodavatele, 

případně podmínek rámcové smlouvy s dodavatelem. Smlouva musí obsahovat přesné 

specifikace (číslo výkresu, materiálovou jakostní normu, rozměrovou normu, technicko - 

dodací předpisy a další), případně specifikace stanovené v rámcové smlouvě.  

Schvalování (kontrolovány jsou formální informace a veškeré informace údaje 

specifikující zboží a podmínky dodání): 

9 – Po schválení je objednávka odeslány dodavateli. Odeslání objednávky se provede 

prostřednictvím internetové komunikace, případně e-mailem nebo poštou podle dohody 

s dodavatelem. 

10 – Dodavatel zašle zpět kupní smlouvu. 

11 – Kupní smlouva je závazný dokument pro obě strany. Smlouva se přezkoumá, zda jsou 

splněny všechny podmínky. Kupní smlouva, která je v pořádku, je podepsána vedoucím 

oddělení nákupu a odeslána zpět. V případě nesplnění podmínek je smlouva zaslána zpět 

s návrhem změn a postup se opakuje. 

12 – V případě, že doprava není dohodnuta s dodavatelem, zajistí se jiným způsobem. 

13 – Jsou přijaty doklady dodavatele – dodací list (faktura).  

14 – Provede se proclení, pokud je zboží z dovozu. 

15 – Provede se kontrola obsahu dodávky z hlediska množství a kvality.  

16 – Nedostatky v obsahu dodávky jsou reklamovány u dodavatele. 

17 – Zboží v dodávce, které nesplňuje kvalitativní požadavky, je označeno, aby nedošlo 

k jejímu použití. 

18 – Označené zboží musí být jednoznačně odděleno od zboží splňující kvalitu. 

19 – Nedostatky v kvalitě dodávky jsou reklamovány u dodavatele. 

20 – Pokud je dodávka v pořádku, potvrdí kontrolní pracovníci dodací list a odešlou ho 

dodavateli. 

21 – Provede se shromáždění a zpracování dat o průběhu dodávky pro hodnocení dodavatele. 

22 – Dodaná množství zboží jsou zavedena do interního informačního a řídicího systému. 

23 – Dodané zboží, které prošlo kontrolou, je dopraveno a uskladněno na příslušném místě. 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě interních podkladů) 
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Příloha č. 2 - Proces nákupu výrobní jednotky č. 1 

  

   START 
 

  Vznik potřeby  
 

  1 V1 ANO  
   NE    

   Zadání požadavku do IIS 2 Zajištění dodávky 11 
 

   Kompletace košíku 3  
 

   Schválení požadavku 4  
  

   Zaslání schváleného požadavku 5  
 

   na oddělení nákupu  
 

   Zpracování objednávky 6  
 

   Vystavení v SAP 7  
 

   Odeslání objednávky dodavateli 8 
 

   Potvrzení objednávky 9 Zadání do SAP 12 
 

 Zadání potvrzení do SAP 10 
  

 Plnění dodávky - krok č. 11  Plnění dodávky - krok č. 11 

 

    Příjem dokladů - krok č. 13 

 

Kroky procesu nákupu 

1 – V1 – výjimky, pro které není potřeba POBJ:  

 a) nákup do 1000 Kč 

 b) nákup režijního materiálu na režijní sklad 

2 – 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. 
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 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. 

3 – Kompletace nákupního košíku a posouzení požadavku. Tento krok je vynechán 

v případě kroku 2a). Provádí referent oddělení nákupu. 

4 – Schválení požadavku provádí pověření schvalovatelé podle schvalovací matice. 

Schválení proběhne elektronicky v IIS. Provádí schvalovatelé. 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  

Provede se prověření dodavatele.  

Žadatel je informován o schválení nebo zamítnutí požadavku. 

5 – Schválený požadavek k nákupu je odeslán na oddělení nákupu. Provádí žadatel. 

6 – Požadavek k nákupu je zpracován do formy objednávky a označena za chválenou. 

Provádí referent oddělení nákupu. Kroky 5 a 6 se provedou v systému automaticky. 

7 – Objednávka je vystavena v SAP a provede se opětovné schválení a kontrola. Provádí 

nákupčí. 

8 – Objednávka je odeslána dodavateli příslušným komunikačním kanálem. Provádí 

nákupčí. 

9 – Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení zákazníkovi. Od této chvíle je 

vázán podmínkami plnění uzavřených v rámcové smlouvě. Provádí dodavatel. 

10 – Potvrzení objednávky je zadáno do SAP. Provádí referent oddělení nákupu. 

11 – Zajištění objednávky jednorázově bez POBJ, nebo podle smlouvy a bez objednávky. 

Provádí pracovník nákupu. 

12 – Po přijetí dokladů z dodávky se zpětně nákup zaeviduje v SAP. 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě interních podkladů) 
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Příloha č. 3 - Proces nákupu výrobní jednotky č. 2 

  

  B A C 

 Uzavření smlouvy 10 START  
   

 Nastavení pojistné zásoby  Vznik potřeby    
 

 Podkročení pojistné zásoby 11 Zadání požadavku do IIS 1 Zadání požadavku do PN 13 
 

   Kompletace košíku 2 Schválení požadavku 14 
 

 Vygenerování POBJ v SAP 12 Schválení požadavku 3  
  

   Zaslání schváleného požadavku 4  
 

   na oddělení nákupu  
 

   Zpracování objednávky 5 
 

   Vystavení v SAP 6 
 

 Odeslání objednávky dodavateli 7 
 

 Potvrzení objednávky 8 
 

 Zadání potvrzení do SAP 9 
  

 Plnění dodávky - krok č. 11 

 

Nákupní situace:  A – platí pro běžné nákupy, jednorázové, bez zásob. 

 B – platí pro opakované nákupy do zásoby. 

 C – platí pro položky vedené v PN. 

Kroky procesu nákupu 

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. 
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2 – Kompletace nákupního košíku a posouzení požadavku. Tento krok je vynechán 

v případě kroku 2a). Provádí referent oddělení nákupu. 

3 – Schválení požadavku provádí pověření schvalovatelé podle schvalovací matice. 

Schválení proběhne elektronicky v IIS. Provede se prověření dodavatele. Provádí 

schvalovatelé. Žadatel je informován o schválení nebo zamítnutí požadavku. 

4 – Schválený požadavek k nákupu je odeslán na oddělení nákupu. Provádí žadatel. 

5 – Požadavek k nákupu je zpracován do formy objednávky a označena za chválenou. 

Provádí referent oddělení nákupu. Kroky 4 a 6 se provedou v systému automaticky. 

6 – Objednávka je vystavena v SAP a provede se opětovné schválení a kontrola. Provádí 

nákupčí. 

7 – Objednávka je odeslána dodavateli příslušným komunikačním kanálem. Provádí 

nákupčí. 

8 – Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení zákazníkovi. Od této chvíle je 

vázán podmínkami plnění uzavřených v rámcové smlouvě. Provádí dodavatel. 

9 – Potvrzení objednávky je zadáno do SAP. Provádí referent oddělení nákupu. 

10 – 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. 

11 – Vznik potřeby je výsledkem automatického řízení zásob. Při podkročení pojistné 

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

12 – 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. 

13 – Vytvoření POBJ mimo IIS v PN. 

14 – Schválení POBJ 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě interních podkladů) 
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Příloha č. 4 - Proces nákupu výrobní jednotky č. 3 

  

  B A C 

 Uzavření smlouvy 10 START  
   

 Nastavení pojistné zásoby  Vznik potřeby   
 

 Podkročení pojistné zásoby 11 Zadání požadavku do IIS 1 Zadání požadavku do e-mailu 13 
 

   Kompletace košíku 2 Schválení požadavku  14 
 

 Vygenerování POBJ v SAP 12 Schválení požadavku 3  
  

   Zaslání schváleného požadavku 4  
 

   na oddělení nákupu  
 

   Zpracování objednávky 5 
 

   Vystavení v SAP 6 
 

 Odeslání objednávky dodavateli 7 
 

 Potvrzení objednávky 8 
 

 Zadání potvrzení do SAP 9 
  

 Plnění dodávky - krok č. 11 

 

Nákupní situace:  A – platí pro běžné nákupy, jednorázové, bez zásob. 

 B – platí pro opakované nákupy do zásoby. 

 C – platí pro neodkladný nákup v případě výpadku zpracování POBJ v SAP 

a IIS. 

Kroky procesu nákupu 

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. 
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 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. 

2 – Kompletace nákupního košíku a posouzení požadavku. Tento krok je vynechán 

v případě kroku 2a). Provádí referent oddělení nákupu. 

3 – Schválení požadavku provádí pověření schvalovatelé podle schvalovací matice. 

Schválení proběhne elektronicky v IIS. Provede se prověření dodavatele. Provádí 

schvalovatelé. Žadatel je informován o schválení nebo zamítnutí požadavku. 

4 – Schválený požadavek k nákupu je odeslán na oddělení nákupu. Provádí žadatel. 

5 – Požadavek k nákupu je zpracován do formy objednávky a označena za chválenou. 

Provádí referent oddělení nákupu. Kroky 4 a 5 se provedou v systému automaticky. 

6 – Objednávka je vystavena v SAP a provede se opětovné schválení a kontrola. Provádí 

nákupčí. 

7 – Objednávka je odeslána dodavateli příslušným komunikačním kanálem. Provádí 

nákupčí. 

8 – Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení zákazníkovi. Od této chvíle je 

vázán podmínkami plnění uzavřených v rámcové smlouvě. Provádí dodavatel. 

9 – Potvrzení objednávky je zadáno do SAP. Provádí referent oddělení nákupu. 

10 – 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. 

11 – Vznik potřeby je výsledkem automatického řízení zásob. Při podkročení pojistné 

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

12 – 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. 

13 – Vytvoření POBJ v e-mailu. V e-mailu je rovněž evidován. Požadavek musí obsahovat 

informace o přesné specifikaci zboží nebo služby, celkovou cenu, termín dodání, 

informace o dodavateli spojující ho s konkrétním dodavatelem v IIS a odůvodněn 

mimořádného požadavku k nákupu v nestandartních podmínkách. Provádí žadatel. 

14 – Schválení požadavku provádí pověření schvalovatelé podle interních směrnic. 

Schválení proběhne elektronicky přes e-mail. Provádí schvalovatelé. 
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Proces pro nákup s nutností bezprostředního plnění. 

 

 START  1 
  

 Vznik urgentní potřeby 1 Vytvoření požadavku v IIS 5 
 

 ohrožující chod podniku s  poznámkou o předchozím schválení 
 

 Obstarání informací od dodavatele 2 Schválení požadavku v IIS 6 
 

 o podmínkách plnění požadavku  Informování oddělení nákupu  7 
  

 Obstarání schválení u manažera divize 3 o provedení nákupu  
 

 bez vystavené objednávky  Vystavení objednávky  8 
 

 Zajištění provedení nákupu nebo služby 4 oddělením nákupu 
 

 Příjem a potvrzení dodacího listu  Data pro hodnocení - krok č. 21 
 

 1  
 

Kroky procesu nákupu 

1 – Vznik potřeby je výsledkem aktuálního nedostatku zboží nebo služby. Požadavek 

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

2 – Kontaktování dodavatele a získání informací o podmínkách dodání a cenové nabídce. 

Zboží musí mít v požadavku uvedeny všechny potřebné specifikace a musí být 

doložena cenová nabídka a podmínky dodání. Provádí žadatel. 

3 – Kontaktování manažera příslušné jednotky a obstarání schválení požadavku k nákupu, 

v rámci předložených podmínek dodavatele, bez objednávky. Provádí žadatel. 

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

dodací list. Provádí žadatel. 

5 – Vytvoření požadavku k nákupu v IIS v nejbližším možném termínu. V požadavku je 

uvedena poznámka o chválení manažerem jednotky. Provádí žadatel. 

6 – Schválení požadavku elektronicky v IIS v nejbližším možném termínu. Provádí 

schvalovatelé. Žadatel je informován o schválení nebo zamítnutí požadavku. 

7 – Předání informací do oddělení nákupu o již dříve uskutečněném dodání dodávky. 

Provádí žadatel. 

8 – Vystavení objednávky a odeslání dodavateli. Provádí referent oddělení nákupu. 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě interních podkladů) 
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Příloha č. 5 - Proces nákupu výrobní jednotky č. 4 

  

   START 
 

  Vznik potřeby  
 

  1 V1 ANO  
   NE 

  ANO V2 2  
      NE  

 Zadání požadavku do IIS 3 Zadání požadavku do IIS 3 Zajištění dodávky 12 
 

 Kompletace košíku 4 Kompletace košíku 4  
 

 Schválení požadavku 5 Schválení požadavku 5  
  

 Zaslání schváleného požadavku 6 Zaslání schváleného požadavku 6  
 

 na oddělení nákupu  na oddělení nákupu  
 

 Zpracování objednávky 7 Zpracování objednávky 7  
 

   Vystavení v SAP 8  
 

 Odeslání objednávky dodavateli 9 Odeslání objednávky dodavateli 9 
 

 Potvrzení objednávky 10 Potvrzení objednávky 10 Zadání do SAP 13 
 

 Zadání potvrzení do SAP 11 
  

 Plnění dodávky - krok č. 11  Plnění dodávky - krok č. 11 

 

    Příjem dokladů - krok č. 13 

 

Kroky procesu nákupu 

1 – Výjimka pro nákupy dle smlouvy bez objednávky. 

2 – Výjimka pro nákupy do 2000 Kč. 

3 – 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. 
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 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. 

4 – kompletace nákupního košíku a posouzení požadavku. Tento krok je vynechán 

v případě kroku 2a). Provádí referent oddělení nákupu. 

5 – Schválení požadavku provádí pověření schvalovatelé podle schvalovací matice. 

Schválení proběhne elektronicky v IIS. Provádí schvalovatelé. Objednávky bez 

uvedené ceny schvaluje jen manažer divize nebo manažer nákupu. Provede se 

prověření dodavatele. Žadatel je informován o schválení nebo zamítnutí požadavku. 

6 – Schválený požadavek k nákupu je odeslán na oddělení nákupu. Provádí žadatel. 

7 – Požadavek k nákupu je zpracován do formy objednávky a označena za chválenou. 

Provádí referent oddělení nákupu. Kroky 6 a 7 se provedou v systému automaticky. 

8 – Objednávka je vystavena v SAP a provede se opětovné schválení a kontrola. Provádí 

nákupčí. 

9 – Objednávka je odeslána dodavateli příslušným komunikačním kanálem. Provádí 

nákupčí. 

10 – Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení zákazníkovi. Od této chvíle je 

vázán podmínkami plnění uzavřených v rámcové smlouvě. Provádí dodavatel. 

11 – Potvrzení objednávky je zadáno do SAP. Provádí referent oddělení nákupu. 

12 – Zajištění objednávky jednorázově bez POBJ, nebo podle smlouvy a bez objednávky. 

Provádí pracovník nákupu. 

13 – Po přijetí dokladů z dodávky se zpětně nákup zaeviduje v SAP. 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě interních podkladů) 
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Příloha č. 6 - Proces nákupu výrobní jednotky č. 5 

 

   START  
 

  Vznik potřeby 
 

  ANO V1 1  
   NE 

 13 Zajištění dodávky ANO V2 2 
   NE 

  3 V3 ANO  
      NE 

 Cestovní příkaz 15 Zadání požadavku do IIS 4  Zadání požadavku mimo IIS (PN) 17 
 

 Schválení c. p. 16 Kompletace košíku 5 Schválení požadavku 18 
 

   Schválení požadavku 6  
  

   Zaslání schváleného požadavku 7  
 

   na oddělení nákupu  
 

   Zpracování objednávky 8  

 

   Vystavení v SAP 9  
 

   Odeslání objednávky dodavateli 10 
 

14 Zadání do SAP  Potvrzení objednávky 11 
 

  Zadání potvrzení do SAP 12 
  

 Plnění dodávky - krok č. 11 Plnění dodávky - krok č. 11 

 

 Příjem dokladů - krok č. 13 

 

Kroky procesu nákupu 

1 – Výjimka pro paušální nákupy, stravování, úklid, benzín, nájmy atp. 

2 – Výjimka pro nákupy letenek, ubytování, jízdenek, pronájmu aut ke služební cestě atp. 

3 – Výjimka pro nákupy prováděné v PN. 

4 – Požadavek je zadán do IIS. Provádí žadatel. 

 Požadavek může být vytvořen dvěma způsoby: 



Ondřej Žídek  Diplomová práce 

2 
 

 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. 

5 – Kompletace nákupního košíku a posouzení požadavku. Tento krok je vynechán 

v případě kroku 2a). Provádí referent oddělení nákupu. 

6 – Schválení požadavku provádí pověření schvalovatelé podle schvalovací matice. 

Schválení musí být provedeno minimálně dvěma oprávněnými osobami. Schválení 

proběhne elektronicky v IIS. Provádí schvalovatelé. Každý nákup v hodnotě nad 

150 000 Kč musí být doložen výběrovým řízením. Provede se prověření dodavatele. 

Žadatel je informován o schválení nebo zamítnutí požadavku. 

7 – Schválený požadavek k nákupu je odeslán na oddělení nákupu. Provádí žadatel. 

8 – Požadavek k nákupu je zpracován do formy objednávky a označena za chválenou. 

Provádí referent oddělení nákupu. Kroky 7 a 8 se provedou v systému automaticky. 

9 – Objednávka je vystavena v SAP a provede se opětovné schválení a kontrola. Provádí 

nákupčí. 

10 – Objednávka je odeslána dodavateli příslušným komunikačním kanálem. Provádí 

nákupčí. 

11 – Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení zákazníkovi. Od této chvíle je 

vázán podmínkami plnění uzavřených v rámcové smlouvě. Provádí dodavatel. 

12 – Potvrzení objednávky je zadáno do SAP. Provádí referent oddělení nákupu. 

13 – Zajištění objednávky jednorázově bez POBJ, nebo podle smlouvy a bez objednávky. 

Provádí pracovník nákupu. 

14 – Po přijetí dokladů z dodávky se zpětně nákup zaeviduje v SAP. 

15 – Vystavení cestovního příkazu 

16 – Schválení cestovního příkazu 

17 – Vytvoření POBJ mimo IIS v PN. 

18 – Schválení POBJ 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě interních podkladů) 
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Příloha č. 7 - Proces nákupu výrobní jednotky č. 6 

  

   START Uzavření limitní smlouvy 16 
 

  Vznik potřeby  Zadání požadavku do IIS 3 
 

  1 V1 ANO Kompletace košíku 4 
   NE 

     ANO V2 2 Schválení požadavku 5 
      NE 

   Zadání požadavku do IIS 3  Zaslání schváleného požadavku 6 

  

 Zadání požadavku v PN 12 Kompletace košíku 4 na oddělení nákupu 
 

 Schválení požadavku 13 Schválení požadavku 5 Vystavení v SAP 8 
  

   Zaslání schváleného požadavku 6  
 

   na oddělení nákupu  Zpracování objednávky 7 
 

   Zpracování objednávky 7 Odeslání objednávky dodavateli 9 
 

   Vystavení v SAP 8 Potvrzení objednávky 10 
  

   Odeslání objednávky dodavateli 9 
 

   Potvrzení objednávky 10 Zadání do SAP 17 
 

 Zadání potvrzení do SAP 11 
  

  Plnění dodávky - krok č. 11  Plnění dodávky - krok č. 11 

 

     Příjem dokladů - krok č. 13 

 

Kroky procesu nákupu 

1 – Výjimka pro paušální nákupy, stravování, úklid, benzín, nájmy atp. 

2 – Výjimka pro nákupy do 5000 Kč. 

3 – 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. 
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 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. 

4 – Kompletace nákupního košíku a posouzení požadavku. Tento krok je vynechán 

v případě kroku 2a). Provádí referent oddělení nákupu. 

5 – Schválení požadavku provádí pověření schvalovatelé podle schvalovací matice. 

Schválení proběhne elektronicky v IIS. Provádí schvalovatelé. 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. 

6 – Schválený požadavek k nákupu je odeslán na oddělení nákupu. Provádí žadatel. 

7 – Požadavek k nákupu je zpracován do formy objednávky a označena za chválenou. 

Provádí referent oddělení nákupu. Kroky 6 a 7 se provedou v systému automaticky. 

8 – Objednávka je vystavena v SAP a provede se opětovné schválení a kontrola. Provádí 

nákupčí. 

9 – Objednávka je odeslána dodavateli příslušným komunikačním kanálem. Provádí 

nákupčí. 

10 – Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení zákazníkovi. Od této chvíle je 

vázán podmínkami plnění uzavřených v rámcové smlouvě. Provádí dodavatel. 

11 – Potvrzení objednávky je zadáno do SAP. Provádí referent oddělení nákupu. 

12 – Vytvoření POBJ mimo IIS v PN 

13 – Schválení POBJ 

14 – Uzavřená limitní smlouvy. Tj. smlouva na dodávku zboží nebo služeb v hodnotě 

odhadu objemu potřebného na 1 rok. Vytvoření požadavku V IIS podle parametrů této 

smlouvy s 1. položkou v hodnotě odhadnutého objemu. 

15 – Přidání dalších položek do dříve vytvořeného požadavku. Nevystaví se samostatné 

POBJ. Hodnota položky 1 se sníží o dílčí část položky 2 a dalších. Provádí referent 

nákupu. Požadavek se doplňuje, dokud není vyčerpána jeho limitní hodnota. 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě interních podkladů) 
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Příloha č. 8 - Proces nákupu výrobní jednotky č. 7 

 

     Uzavření limitní smlouvy 16 
 

  START  Zadání požadavku do IIS 3 
 

  Vznik potřeby Kompletace košíku 4 
 

  ANO V1 1 Schválení požadavku 5 
   NE 

 Zajištění dodávky 12 ANO V2 2 Zaslání schváleného požadavku 6 
      NE 

   Zadání požadavku do IIS 3  na oddělení nákupu 
 

 Zadání požadavku mimo IIS (PN 14 Kompletace košíku 4 Vystavení v SAP 8 
 

 nebo Cestovní příkaz nebo e-mail) Schválení požadavku 5   
 

 Schválení požadavku 15   Zpracování objednávky 7 
  

   Zaslání schváleného požadavku 6 Odeslání objednávky dodavateli 9 
 

   na oddělení nákupu  Potvrzení objednávky 10 
 

   Zpracování objednávky 7  
 

   Vystavení v SAP 8  
  

   Odeslání objednávky dodavateli 9 
 

13 Zadání do SAP  Potvrzení objednávky 10 Zadání do SAP 17 
 

 Zadání potvrzení do SAP 11 
  

 Plnění dodávky - krok č. 11  Plnění dodávky - krok č. 11  Plnění dodávky - krok č. 11 

 

 Příjem dokladů - krok č. 13    Příjem dokladů - krok č. 13 

 

Kroky procesu nákupu 

1 – Výjimka pro paušální nákupy, stravování, úklid, benzín, nájmy atp. 

2 – Výjimka pro nákupy na limitní smlouvy a POBJ mimo IIS. 

3 – Požadavek je zadán do IIS. Provádí žadatel. 

 Požadavek může být vytvořen dvěma způsoby: 
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 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. 

4 – kompletace nákupního košíku a posouzení požadavku. Tento krok je vynechán 

v případě kroku 2a). Provádí referent oddělení nákupu. 

5 – Schválení požadavku provádí pověření schvalovatelé podle schvalovací matice. 

Schválení proběhne elektronicky v IIS. Provede se prověření dodavatele. Provádí 

schvalovatelé. 

Žadatel je informován o schválení nebo zamítnutí požadavku. 

6 – Schválený požadavek k nákupu je odeslán na oddělení nákupu. Provádí žadatel. 

7 – Požadavek k nákupu je zpracován do formy objednávky a označena za chválenou. 

Provádí referent oddělení nákupu. Kroky 6 a 7 se provedou v systému automaticky. 

8 – Objednávka je vystavena v SAP a provede se opětovné schválení a kontrola. Provádí 

nákupčí. 

9 – Objednávka je odeslána dodavateli příslušným komunikačním kanálem. Provádí 

nákupčí. 

10 – Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení zákazníkovi. Od této chvíle je 

vázán podmínkami plnění uzavřených v rámcové smlouvě. Provádí dodavatel. 

11 – Potvrzení objednávky je zadáno do SAP. Provádí referent oddělení nákupu. 

12 – Zajištění objednávky jednorázově bez POBJ, nebo podle smlouvy a bez objednávky. 

Provádí pracovník nákupu. 

13 – Po přijetí dokladů z dodávky se zpětně nákup zaeviduje v SAP. 

14 – Vytvoření POBJ mimo IIS, v apl. PN, cestovní příkaz nebo e-mailové schvalování. 

15 – Schválení POBJ 

16 – Uzavřená limitní smlouvy. Tj. smlouva na dodávku zboží nebo služeb v hodnotě 

odhadu objemu potřebného na 1 rok. Vytvoření požadavku V IIS podle parametrů této 

smlouvy s 1. položkou v hodnotě odhadnutého objemu. 

17 – Přidání dalších položek do dříve vytvořeného požadavku. Nevystaví se samostatné 

POBJ. Hodnota položky 1 se sníží o dílčí část položky 2 a dalších. Provádí referent 

nákupu. Požadavek se doplňuje, dokud není vyčerpána jeho limitní hodnota. 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě interních podkladů) 
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Příloha č. 9 - Proces nákupu výrobní jednotky č. 8, 9, 10 a 11  

  

  START 
 

  Vznik potřeby  
 

   Zadání požadavku do IIS 1     
 

   Kompletace košíku 2   
 

   Schválení požadavku 3   
  

   Zaslání schváleného požadavku 4   
 

   na oddělení nákupu  
 

   Zpracování objednávky 5  
 

   Vystavení v SAP 6  
  

   Odeslání objednávky dodavateli 7 
 

   Potvrzení objednávky 8 
 

 Zadání potvrzení do SAP 9 
  

 Plnění dodávky - krok č. 11 

 

Kroky procesu nákupu 

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. 

2 – Kompletace nákupního košíku a posouzení požadavku. Tento krok je vynechán 

v případě kroku 2a). Provádí referent oddělení nákupu. 
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3 – Schválení požadavku provádí pověření schvalovatelé podle schvalovací matice. 

Schválení proběhne elektronicky v IIS. Provede se prověření dodavatele. Provádí 

schvalovatelé. 

Žadatel je informován o schválení nebo zamítnutí požadavku. 

4 – Schválený požadavek k nákupu je odeslán na oddělení nákupu. Provádí žadatel. 

5 – Požadavek k nákupu je zpracován do formy objednávky a označena za chválenou. 

Provádí referent oddělení nákupu. Kroky 4 a 5 se provedou v systému automaticky. 

6 – Objednávka je vystavena v SAP a provede se opětovné schválení a kontrola. Provádí 

nákupčí. 

7 – Objednávka je odeslána dodavateli příslušným komunikačním kanálem. Provádí 

nákupčí. 

8 – Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení zákazníkovi. Od této chvíle je 

vázán podmínkami plnění uzavřených v rámcové smlouvě. Provádí dodavatel. 

9 – Potvrzení objednávky je zadáno do SAP. Provádí referent oddělení nákupu. 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě interních podkladů) 
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Příloha č. 10 - Proces nákupu nadřízené nákupní jednotky 

      
 

     Uzavření limitní smlouvy 13 
    

   START  Zadání požadavku do IIS 2 
       

   Vznik potřeby  Kompletace košíku 3 
 

  ANO V1 1 Schválení požadavku 4 
   NE 

Zajištění dodávky 11 Zadání požadavku do IIS 2 Zaslání schváleného požadavku 5 
 

   Kompletace košíku 3 na oddělení nákupu 
 

   Schválení požadavku 4 Vystavení v SAP 7 
  

   Zaslání schváleného požadavku 5  
 

   na oddělení nákupu  Zpracování objednávky 6 
 

   Zpracování objednávky 6 Odeslání objednávky dodavateli 7 
 

   Vystavení v SAP 7 Potvrzení objednávky 8 
  

   Odeslání objednávky dodavateli 8  
 

12 Zadání do SAP  Potvrzení objednávky 9 Zadání do SAP 14 
 

 Zadání potvrzení do SAP 10  
  

 Plnění dodávky - krok č. 11 Plnění dodávky - krok č. 11  Plnění dodávky - krok č. 11  

 

 Příjem dokladů - krok č. 13    Příjem dokladů - krok č. 13 

 

 

Kroky procesu nákupu 

1 – Výjimka pro paušální nákupy, stravování, úklid, benzín, nájmy atp. 

2 – 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. 
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 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. 

3 – Kompletace nákupního košíku a posouzení požadavku. Tento krok je vynechán 

v případě kroku 2a). Provádí referent oddělení nákupu. 

4 – Schválení požadavku provádí 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). 

Žadatel je informován o schválení nebo zamítnutí požadavku. 

5 – Schválený požadavek k nákupu je odeslán na oddělení nákupu. Provádí žadatel. 

6 – Požadavek k nákupu je zpracován do formy objednávky a označena za chválenou. 

Provádí referent oddělení nákupu. Kroky 5 a 6 se provedou v systému automaticky. 

7 – Objednávka je vystavena v SAP a provede se opětovné schválení a kontrola. Provádí 

nákupčí. 

8 – Objednávka je odeslána dodavateli příslušným komunikačním kanálem. Provádí 

nákupčí. 

9 – Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a odešle potvrzení zákazníkovi. Od této chvíle je 

vázán podmínkami plnění uzavřených v rámcové smlouvě. Provádí dodavatel. 

10 – Potvrzení objednávky je zadáno do SAP. Provádí referent oddělení nákupu. 

11 – Zajištění objednávky jednorázově bez POBJ, nebo podle smlouvy a bez objednávky. 

Provádí oprávněná osoba. 

12 – Po přijetí dokladů z dodávky se zpětně nákup zaeviduje v SAP. 

13 – Uzavřená limitní smlouvy. Tj. smlouva na dodávku zboží nebo služeb v hodnotě 

odhadu objemu potřebného na 1 rok. Vytvoření požadavku V IIS podle parametrů této 

smlouvy s 1. položkou v hodnotě odhadnutého objemu.  

14 – Přidání dalších položek do dříve vytvořeného požadavku. Nevystaví se samostatné 

POBJ. Hodnota položky 1 se sníží o dílčí část položky 2 a dalších. Provádí referent 

nákupu. Požadavek se doplňuje, dokud není vyčerpána jeho limitní hodnota. 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě interních podkladů) 
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Příloha č. 11 – Návrh směrnice pro nákupu nepřímého materiálu a služeb 

 organizační jednotka 
 

  

  
stav: revize: jazyk: účinnost od: správce dokumentu druh dokumentu: strana: 

návrh  cz    1/30 
vytvořil (datum): kontroloval (datum): schválil (datum): 

   
Poznámka: 

 

Vytištěno dne: 

 

ŘÍZENÝ VÝTISK – vytiskl (jméno / podpis) 

 

 

 

Nákup nepřímého materiálu a služeb 
Purchase of indirect material and services 
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1. Účel a platnost 

Účelem této směrnice je stanovit pravidla pro vystavování, schvalování a evidenci 

požadavků na objednávku. 

Směrnice je závazná pro všechny organizační složky Firmy. Vstupuje v platnost dnem 

vydání. 

  

2. Pojmy a zkratky 

SAP Informační systém používaný ve Firmě 
IIS Objednávkový systém propojený se SAP 
POBJ Požadavek na objednání 
 
 
3. Související dokumenty 

X1 Tabulky oprávněných schvalovatelů 
X2 Výběr dodavatele 
 
 
4. Předmět dokumentu 

Nepřímý materiál je zboží a/nebo služba, které nevstupují do konečného výrobku, ale 

jsou nutné pro zajištění provozu všech oddělení firmy. Nakupování probíhá na základě 

požadavku vystaveného v ISM, zjednodušeného objednávání limitní objednávkou nebo pro 

stanovené výjimky bez požadavku na objednávku.  

 

5. Všeobecná ustanovení 

Výběr dodavatele pro nepřímý nákup probíhá dle směrnice X2  „Výběr dodavatele“. 

Schvalování požadavku probíhá dle X1 „Tabulky oprávněných schvalovatelů“  

Každý nákup je před doručením dodacího listu přijat v SAP.  

Žadatel nesmí být zároveň schvalovatelem. 

Zapsání dodavatele do POBJ, který není ze seznamu schválených dodavatelů, je nutné 

doložit výsledkem výběrového řízení. 

Vystavovat POBJ může jen osoba s oprávněním přístupu do IIS. 

 

6. Způsoby nákupu 

 

Předmětem této směrnice jsou požadavky na objednávku nepřímého (režijního) 

materiálu rozlišené do níže uvedených kategorií. 
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6.1 Jednorázový nákup 
     

 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.  

 Dodávka   

 

     

6.2 Opakovaný nákup nebo nákup 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.  

 Dodávka   

 

 Příjem dokladů    

 

1 
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6.3 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.  

 Dodávka   

 

 Příjem dokladů   

  

 
 

7. Vystavení požadavku 
POBJ mohou vystavit všichni pověření zaměstnanci organizační jednotky (viz rozsah 

platnosti). Vystavení POBJ provede pověřený zaměstnanec vyplněním formuláře v aplikaci 

IIS 

POBJ musí obsahovat: 

 Přesnou specifikaci objednávaných položek včetně množství 

 Dohodnutou / předpokládanou cenu 

 Dodavatele 

 Číslo nákladového objektu 

 Další atributy potřebné pro jednoznačnou identifikaci předmětu nákupu 

 

Požadavek se považuje za schválený a nevyžaduje se jeho další schvalování v případě, 

že se cena schválená v požadavku na objednávku neliší o více než 10% od ceny, za niž se 
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nákup realizuje (dodatečné náklady, fluktuace cen, kursové rozdíly, další pořizovací náklady) 

u požadavků na objednávku do 100 000,- Kč včetně a o více než 5% u požadavků na 

objednávku nad 100 000,- Kč. 

 

8. Schválení požadavku 
Požadavek na objednávku na materiál režijní povahy, služby režijního charakteru a 

režijní materiál v aplikaci IIS je schvalován dle schvalovací matice. Jednotliví schvalovatelé 

se vyjadřují k požadavkům vždy v pořadí od prvního schvalovatele po posledního dle výše 

nákladů na pořízení. Pokud jeden ze schvalovatelů požadavek zamítne, požadavek se vrátí k 

zadavateli k přepracování nebo zrušení. 

Schvalovatel je povinen nastavit nejméně jednoho zástupce pro schvalování pro případ 

své nepřítomnosti nebo jiné překážky v provádění schvalování požadavků. 

Požadavek je schválen po odsouhlasení všemi schvalovateli, kteří jsou za dané 

středisko nominováni. O konečném schválení je autor požadavku informován, na základě 

tohoto schválení pak zajistí odeslání objednávky dodavateli. 

Supply Manager v procesu schvalování POBJ ověří vybraného dodavatele. V případě, 

že tento dodavatel není ze skupiny preferovaných dodavatelů, rozhodne SM, zda se nákup u 

tohoto dodavatele bude realizovat. Výběr dodavatele, který není ze seznamu schválených 

dodavatelů, je nutné doložit výsledkem výběrového řízení. 

Je odpovědností vystavovatele požadavku, aby zajistil schválení POBJ. 

 

8.1. Schvalovací matice  

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 

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 postupně přes úrovně po tu s příslušnou hodnotou nákupu. 
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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. 

Tabulka obsazení pozic schvalovatelů pro jednotlivá nákladová střediska je vytvořena 

a udržována v aplikaci IIS. Tabulka je dokument s řízeným přístupem a její změny jsou 

dokumentovány. 

 

9. Závěrečná ustanovení 
Odpovědný zaměstnanec provádí objednání v SAP vždy na základě schváleného 

POBJ. 

Vystavovatel objednávky nebo žadatel zajistí, aby dodavatel na faktuře vždy uváděl 

číslo nákupní objednávky. Všechny faktury, na kterých číslo objednávky uvedeno nebude, 

budou vraceny dodavatelům.  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě interních podkladů) 

 


