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Anotace  

Předmětem bakalářské práce je zhodnocení nákupních procesů ve společnosti 

Coal Sevices a.s. V teoretické části se zabývám obecným popisem těžební lokality, 

ve které působí skupina Czech Coal Group a vymezením základních pojmů, které se týkají 

oblasti nákupu. Praktickou část pak tvoří představení společnosti, analýza jejích nákupních 

procesů a zhodnocení problémových oblastí. 

Klíčová slova: nákup, nákupní systém, aukce, PROe.biz, dodavatel 

 

 

Summary 

Subject of this thesis is to evaluate the purchasing process at Coal Services. 

The theoretical part deals with a general description of the mining site, where the Czech 

Coal Group has been active and the definition of basic concepts relating 

to the purchase. The practical part forms the presentation of the company, an analysis of its 

procurement processes and evaluation of problem areas. 

Keywords: purchase, procurement systém, auction, PROe.biz, supplier 
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Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

a.s.    akciová společnost 

CCG    Czech Coal Group 

ČSA    Československá armáda 

EPRO    Elektronické požadavky 

IT    Informační technologie 

ONÁK   Odbor nákupu 

PROe-biz   Elektronické poptávky 

RKS    Rámcová kupní smlouva 

SND    Strategické náhradní díly 

UV   Ultrafialové 

ZTP   Zvlášť těžce postižený 

 

Cizojazyčné zkratky 

 B2B   Business to Business 

 B2C   Business to Customer 

 JIT   Just In Time 

 SAP   business software Systems - Applications - Products in data

   processing  
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1 Úvod, cíl práce 

Nákup je v organizační struktuře podniku důležitou součástí. V dnešní době, 

kdy se hledají úspory na všech stranách, je právě činnost oddělení nákupu a jeho 

pracovníků častokrát klíčová pro udržení podniku na trhu a jeho další rozvoj. 

Nákup v nevýrobní společnosti je složitý proces. Nenakupují se výrobní suroviny, 

ale pouze podpůrný materiál, tedy materiál, který přímo nepřidá žádnou hodnotu. Proto 

jsou požadavky na pořízení tohoto materiálu velice přísné. Poměr mezi kvalitou a cenou 

musí být co nejlepší. To znamená, že za co nejnižší cenu chce podnik získat co nejvyšší 

přidanou hodnotu. Mnoho podniků dělá tu chybu, že materiál nakupuje co nejlevněji 

a většinou v nízké kvalitě. Tím se zvyšuje spotřeba té či oné komodity a většinou 

se při účetní závěrce zjistí, že podnik vydal více peněžních prostředků za několik 

nekvalitních nákupů, než kdyby nakoupil jednou, ale v požadované jakosti. 

Proces nákupu v B2B sektoru je diametrálně odlišný od procesu nákupu v sektoru 

B2C. Objemy materiálu v B2B nákupních transakcích jsou podstatně větší, naplno a více 

zde funguje jak zákon nabídky a poptávky, tak přesně zacílené podpůrné prostředky 

prodeje. Důležité jsou i tzv. dodavatelsko-odběratelské vztahy. Dobrý prodejce udržuje 

s odběratelem neustálý kontakt, informuje o novinkách, případně pořádá promo akce 

na nové produkty. Vztahy mezi nákupčím a prodejcem se často dostávají do přátelské 

roviny a z objednávání materiálu se stává rutina – vše, co jde, se odebírá od „oblíbeného“ 

dodavatele. Tyto dobré vztahy se však mohou odběrateli velice prodražit. Nákupčí 

přestávají dělat průzkum trhu, nabídky nových firem mnohokrát zůstávají opomíjené, 

i když jsou výhodnější, než nabídky dodavatelů stávajících. 

Jak toto řešit? 

Jednou z možností je využít elektronický aukční systém, který, dle zadaných 

parametrů, dokáže vyselektovat nejvýhodnější nabídku. Takovým systémem je i PROe.biz 

používaný společností Coal Services a.s. Software PROe.biz pomáhá realizovat výběrová 

řízení. Díky němu je možné zakoupit potřebné komodity v požadované kvalitě 

za optimální cenu a snížit tím nejen náklady, ale i čas potřebný k průzkumu trhu 

a uzavírání transakcí. Analýzou tohoto systému se budu dále zabývat.  
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Cílem bakalářské práce je tedy zhodnotit tento nákupní proces. Celá práce je rozdělena 

do šesti kapitol, ve kterých popisuji obecné metody i metody, pomocí kterých probíhá 

nákup ve společnosti Coal Services. a.s.  
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2 Charakteristika vybrané společnosti 

Přesto, že je Coal Services a.s. poměrně mladá společnost, je neodmyslitelně spjata 

s mosteckou oblastí a celá skupina Czech Coal tak navazuje na dlouhou hornickou 

minulost celého regionu. 

2.1 Historie regionu 

„Kaustobiolity, nebo-li fosilní paliva, jsou hořlavé uhlovodíky, které vznikly 

nahromaděním odumřelé organické substance (nekromasy).“ [5.] 

„Uhlí se vytvářelo v bažinných ekosystémech jezerních pánví, říčních delt nebo nízko 

položených území při okrajích pevnin z těl pravěkých rostlin. Ty nejdříve díky energii 

slunce vytvářely ze vzduchu, vody a minerálních látek uhlovodíky. Po odumření pak klesaly 

pod hladinu bažiny, kde se v prostředí bez přítomnosti kyslíku nemohly rozložit běžnými 

biologickými procesy. Doklady o tomto původu uhlí a druhovém složení pravěkých 

ekosystémů poskytují četné paleontologické nálezy.“ [6.] 

Uhlí se řadí mezi kaustobiolity řady uhelné. Dle stáří a dle podílu uhlíku se dělí 

na antracit, černé uhlí, hnědé uhlí, lignit a rašelinu. Uhlí je významnou energetickou 

surovinou. Každé se vyznačuje jiným složením, vlastnostmi a především jinou 

výhřevností. Toto se liší nejen podle druhu, ale i podle lokality, ve které se ložisko nachází. 

Významným nalezištěm hnědého uhlí je Mostecká pánev. Je to třetihorní příkopová 

propadlina se sedimenty z období miocénu. Leží na území okresů Chomutov, Most, 

Teplice, Louny. Sloje dosahují mocnosti 25 až 45 m. První těžba v této lokalitě je datována 

na počátek patnáctého století a probíhala „selským“ způsobem, tzn. dobývání mělce 

uložených částí uhelných slojí. Uhlí z této těžby bylo využíváno pro vlastní potřebu, 

případně na maloprodej jako náhrada za nedostatkové dříví na otop. [7.] Později tento 

způsob vystřídal systém hlubinných dolů a povrchových malolomů, který ovšem 

pro nerentabilitu brzy zanikl. Od druhé poloviny 19. století byla upřednostňována 

povrchová těžba rozsáhlých území a tím došlo k rozvoji soustavné důlní činnosti 

velkolomů. 

  

http://www.okd.cz/cs/tezime-uhli/jak-uhli-vzniklo/praveke-rostliny
http://www.okd.cz/cs/tezime-uhli/jak-uhli-vzniklo/karbon-era-vzniku-nejkvalitnejsiho-uhli
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2.2 Těžební lokality a jejich zásoby 

Mostecká pánev je rozdělena na několik těžebních lokalit – Bílina, Libouš, Vršany 

a ČSA, které spravují dvě těžební společnosti – Severočeské doly a.s. a Czech Coal Group 

(dále jen CCG). 

2.2.1 Lom Bílina a Lom Libouš 

Lomy Bílina a Libouš jsou ve správě akciové společnosti Severočeské doly. Otvírka 

Lomu Bílina, původním jménem Velkolom Maxim Gorkij, byla zahájena v roce 1964 

a dle limitů by měla pokračovat do roku 2030. Uhelná sloj má mocnost 

od 25 do 35 m a je uložena v hloubce až 200 m, je tedy v mostecké pánvi nejhlubším 

dolem. Díky nasazení techniky je umožněna těžba z velkých hloubek a většina vytěženého 

uhlí se využívá jako palivo v elektrárně Ledvice. 

Lom Libouš je povrchovým dolem s největší plochou v rámci hnědouhelné mostecké 

pánve. Uhlím z tohoto lomu budou Severočeské doly a.s. zásobovat především elektrárny 

Tušimice a Prunéřov a to minimálně do roku 2032. [8.] 

2.2.2 Vršanská oblast 

Vršanská oblast (Lom Jan Šverma a Lom Vršany) je hnědouhelným povrchovým 

lomem. Oblast disponuje zásobami o velikosti téměř 300 mil. tun, tím je její životnost 

dle těžebních limitů stanovena do roku 2052. Především Lom Vršany (289,8 mil. tun) 

je tak lomem s největší životností v rámci České republiky a naopak lokalita Šverma 

(5,7 mil. tun) postupně ukončuje svou činnost. Oba lomy provozuje Vršanská uhelná a.s., 

člen skupiny Czech Coal. [9.]  

2.2.3 Lom ČSA 

Litvínovskou oblast s Lomem ČSA provozuje společnost Litvínovská uhelná a.s., 

rovněž člen CCG. V budoucnu vytěžitelné zásoby uhlí jsou těžebními limity z roku 1991 

stanoveny na 41,6 milionů tun uhlí. Pokud by došlo k prolomení limitů, je k dispozici 

dalších 750 mil. tun velice kvalitního hnědého uhlí s možností těžby až do roku 2100. [10.]  
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2.2.4 Důl Centrum 

V roce 1945 bylo v severních Čechách celkem 34 hlubinných dolů, které byly 

postupně uzavírány. Posledním hlubinným hnědouhelným dolem na Mostecku je v Dolním 

Jiřetíně důl Centrum akciové společnosti Důl Kohinoor. V roce 1888 byla zahájena otvírka 

jámou. Počva uhelné sloje se nachází v hloubce 167 metrů. V současnosti je objem těžby 

400 000 tun ročně a díky dobývací metodě stěnování je možno rozpojovat sloje, ve kterých 

se již v minulosti těžilo. Nicméně ani díky technologiím důl nedokáže plnit parametry 

těžby a počátkem roku 2013 byl zahájen útlum těžby. [11.] 
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3 Historie společnosti Coal Services a.s. 

Akciová společnost Coal Services byla do obchodního rejstříku zapsána 

dne 14. 7. 2010 se základním kapitálem 185 mil Kč a je členem skupiny Czech Coal. 

Vznikla rozdělením společnosti Czech Coal Services a.s., která byla založena v prosinci 

roku 2004. Je servisní společností pro všechny členy této skupiny. Vzhledem k tomu, 

že CCG disponuje největšími zásobami uhlí v rámci celé České republiky, její hlavní 

činností je těžba a úprava hnědého uhlí. To dodává především energetickému průmyslu, 

ale i malospotřebitelům. Současně CCG patří mezi největší zaměstnavatele v rámci 

Ústeckého kraje.  

Coal Services a.s. zajišťuje služby technického charakteru v těchto oblastech: 

 technická správa, 

 technické poradenství, 

 výrobní oblast, 

 nákup a skladování, 

 inženýrská činnost, 

 laboratorní činnost, 

 důlně měřičská činnost. 

 

V oblasti technické správy se jedná o zásobování elektrickou energií, provozování 

vodního a tepelného hospodářství. V rámci technického poradenství zabezpečuje nejen 

poradenství a služby spojené s provozováním těžební technologie, ale i revize velkostrojů. 

Do výrobní oblasti patří zajišťování nejenom přepravy vytěžených skrývkových 

a uhelných hmot od těžebních zařízení na výsypky, úpravnu, drtírny, skládky, 

ale i přeprava zbytků po spalování z elektráren a tepláren pomocí vlastní kolejové dopravy. 

Pořízení a obnova majetku, včetně přípravy a realizace investic a oprav, spadá 

do inženýrské činnosti. Laboratorní činností společnosti je vyhodnocování vzorků 

vytěženého uhlí a vzorků olejů v její akreditované laboratoři. Provádí se rozbor 

odebraných vzorků nejen pro stanovení obsahu vody, popela a síry, ale i pro určení 

výhřevnosti. Důlně měřičskou činností je provádění měřičských prací dle požadavků 
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odběratelů. Nákup a skladování materiálu a náhradních dílů je oblast, kde se především 

využívá aukční software PROe.biz. [12.], [13.]  
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4 Vymezení základních pojmů z oblasti nákupu 

Oblast nákupu v podniku hraje klíčovou roli, která určuje nejen jeho hospodářský 

výsledek, ale z dlouhodobého hlediska i jeho konkurenceschopnost na trhu. 

4.1 Základní pojmy nákupu 

 Zásoby jsou základními prvky, které vstupují do výrobního procesu podniku. Patří 

do oběžných aktiv a jsou nejhůře likvidním oběžným majetkem. Do zásob patří: 

skladovaný materiál (provozní, pomocný, náhradní díly, obaly, atd.), skladované 

zboží, polotovary vlastní výroby, nedokončená výroba, dokončená výroba. 

 Provozní zásoby jsou označovány jako běžné či cyklické zásoby. Jsou to takové 

zásoby, které jsou potřebné na pokrytí poptávky v podmínkách jistoty. 

 Technologickými zásobami jsou ty komodity, které musí podnik po určitou dobu 

skladovat, aby nabyly požadovaných vlastností (např. vysychání dřeva, proces 

kvašení). 

 Pojistné zásoby se vytváří nad rámec provozních zásob, slouží k vyrovnání 

náhodných výkyvů v dodávkách nebo ve spotřebě. Tyto zásoby se vytváří u běžně 

spotřebovávaných položek. 

 Zásoby na cestě – „zásoby na cestě jsou ty položky, které se nacházejí na cestě 

z jedné lokality do druhé. Lze je považovat za součást běžných zásob, i když nejsou 

dostupné z hlediska prodeje nebo dodávky, dokud nedorazí do místa určení.“ [2.] 

 Strategické zásoby zajišťují co nejrychlejší obnovu provozu při nepředvídaných 

výpadcích v zásobování či nepředvídatelných událostech. O stavech těchto zásob 

se nerozhoduje na základě nákladových kritérií, ale o jejich vytvoření rozhoduje 

vrcholový management. [1.] 

 Spekulativní zásoby se tvoří za účelem dosažení úspor při nákupu. Zpravidla 

se nakupují předčasně a ve velkých objemech v době, kdy se očekává nárůst ceny 

určité komodity. [1.] 
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4.2 Metody řízení zásob  

Držení zásob v podniku má své výhody i nevýhody. Jejich pozitivním významem je, 

že řeší nesoulad mezi výrobou a spotřebou (sortimentní, kapacitní, časový), chrání před 

nepředvídanými událostmi (např. vyčerpání zásob při nečekaně zvýšené poptávce 

či naopak při opožděné dodávce). Jejich negativním významem je, že váží kapitál, nesou 

s sebou další náklady (jako jsou např. náklady na skladování a spotřebu práce) a může dojít 

i k jejich znehodnocení. Cílem každého podniku je držet skladem relativně co nejmenší 

množství zásob jakéhokoli druhu a tím maximálně snížit objem prostředků, které na sebe 

skladové zásoby vážou. Nejde jen o prostředky finanční, ale i o vázané prostorové 

a personální kapacity. V řízení zásob může mnoho podniků najít velké rezervy, po jejichž 

odstranění dojde ke značnému zefektivnění procesů a následně tedy ke zvýšení 

konkurenceschopnosti podniku. 

Velikost zásob by měla být určena tak, aby náklady s nimi spojené, byly co nejnižší 

a současně však musí být v takové výši, aby byl zajištěn plynulý výrobní proces podniku. 

Optimální velikost zásob se pak určuje pomocí různých metod. Těmito metodami jsou 

ABC analýza, Just-In-Time, Metoda min-max, Metoda dvou zásobníků či Outsourcing. 

Všechny metody jsou vysvětleny v následujících kapitolách. 

4.2.1 ABC analýza 

Metoda ABC analýzy vychází z Paretova pravidla 80/20. Ve smyslu řízení zásob 

lze toto pravidlo vyložit tak, že 80 % ročního obratu v nákupu tvoří 20 % položek. 

ABC analýza hodnotí objemy nákupu u položek za časové období, nejčastěji rok. Pomocí 

této analýzy lze určit kolik prostředků na sebe v tomto období vázal nákup materiálových 

položek. Položky lze pak rozdělit dle následného klíče: 

 položky, které na sebe za období vážou v nákupu cca 85 % kumulovaného obratu, 

se řadí do kategorie A, 

 položky, které na sebe vážou cca 3 – 15 % kumulovaného obratu, se zařadí do 

kategorie B, 

 položky, které na sebe vážou méně jak 3 % kumulovaného obratu, se zařadí do 

kategorie C. 
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Po provedení ABC analýzy a rozčlenění materiálu do skupin se přiřadí každé skupině 

metoda objednávání, inventarizace a kontrol materiálu: 

Skupina A je materiál, který na sebe váže většinu finančních prostředků, zároveň 

je nejdůležitějším materiálem pro podnik. Je označován jako strategický materiál a u této 

skupiny platí, že:  

 je nutné sledovat toky materiálu, plnění objednávek dodavateli a při překročení 

dodací lhůty ihned řešit nedodání materiálu, 

 při objednávání materiálu propočítávat poptávku (není-li stabilní a neměnná), 

objednávat správnou velikost dávky, objednávat často a v malých množstvích, 

 pojistná zásoba je minimální, 

 inventury materiálu skupiny A provádět často, třeba i denně, 

 vhodná metoda řízení zásob pro tuto skupinu materiálu je JIT. 

Skupina B je z hlediska pohledu nákupu „materiálem střední důležitosti“. Váže na sebe 

méně prostředků, nežli materiál skupiny A. U této skupiny lze říci, že: 

 je třeba provádět stejná řídící opatření jako u materiálu skupiny A, ale méně často. 

Velikost dodávek i pojistná zásoba budou větší, materiál bude tedy objednáván 

ve větších dávkách a méně často, 

 vhodné metody řízení zásob pro skupinu B jsou: 

o metoda min – max, 

o objednávání materiálu vázané na konkrétní dávku/období. 

Skupina C obsahuje materiál, který na sebe v daném období, váže minimální objem 

vynaložených prostředků. Pro tuto skupinu lze konstatovat, že: 

 skladové zásoby mohou být větší. Materiál se objednává méně často. Vzhledem 

k malému objemu spotřebovaného materiálu za období a jeho ceně se nevyplatí 

objednávat v malých dávkách, 

 vhodné metody řízení zásob pro skupinu C jsou: 

o metoda dvou zásobníků 

o metoda min – max. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že metoda ABC je základní metodou řízení zásob. 

Již samotná její aplikace a rozdělení materiálu do skupin může ukázat, kde má podnik 

rezervy a kde naopak plýtvá finančními a dalšími prostředky v oblasti nákupu. [2.] 

4.2.2 Just In Time 

JIT, nebo-li dodávka právě včas, je metodou, jejíž hlavní myšlenkou je minimalizace 

skladových zásob a objednávání jen takového množství materiálu, které bude spotřebováno 

ve velmi krátkém časovém období. V ideálním případě dochází k úplné eliminaci 

skladovaného materiálu, s výjimkou malé pojistné zásoby. Při aplikování metody JIT musí 

docházet k výborné interakci mezi dodavatelem a odběratelem, jelikož každé selhání 

dodávky může mít pro odběratele nepříjemné následky.  

Výhodou této metody je minimalizace prostředků vázaných v zásobách materiálu. 

Dle výše uvedené analýzy ABC mohou být tyto prostředky značné, proto i úspory 

po zavedení metody JIT nejsou zanedbatelné. [2.] 

4.2.3 Metoda MIN – MAX 

Metoda MIN-MAX je metodou normování zásob a je velmi účinná. Spočívá v určení 

nejmenší velikosti zásoby materiálu, při které bude objednán další materiál. Dodávky 

zásob jsou v pevně stanovených cyklech (viz. Obrázek 1). Nastavení hladin je nutné provést 

tak, aby korespondovalo s obrátkovostí daného materiálu v čase. Hladiny tedy můžou mít 

v různém časovém období rozdílnou hodnotu. Ve skupině CCG hladiny určuje příslušný 

referent jak na základě obrátkovosti materiálu, tak dle svého know how. [18.] 
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Obrázek 1: Metoda MIN – MAX 

Pramen:[18.], [vlastní zpracování] 

 

4.2.4 Metoda dvou zásobníků 

Metoda dvou zásobníků spočívá v tom, že materiál je uložen ve dvou stejných 

zásobnících, tzv. bufferech. Z jednoho zásobníku se odebírá, druhý zůstává nedotčen 

do doby, než je první zásobník vyprázdněn. Jakmile k tomu dojde, je otevřen druhý 

zásobník a zároveň se objedná materiál o objemu vyčerpaného zásobníku prvního. 

U této metody musí být přesně propočítán objem spotřeby materiálu v návaznosti 

na dodací lhůty materiálu. Aby tato metoda byla účinná a efektivní, nesmí nikdy dojít 

k vyprázdnění obou bufferů. 

Pokud se povede sladit termíny objednávek s dodacími lhůtami a lhůtami spotřeby, 

bude materiál do prázdného zásobníku dovezen těsně před tím, než se vyčerpá zásobník 
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plný (analogie JIT). Správným propočtem a časováním lze i touto metodou ušetřit nemalé 

finanční prostředky. [4.] 

4.2.5 Outsourcing 

Specifickou metodou nákupu je outsourcing. Název vznikl spojením slov „outside“ 

(externí, vnější) a „resourcing“ (zajišťování, zásobování). Outsourcingu předchází 

rozhodování „make or buy“ (dělat sám nebo nakupovat). V určité chvíli se podnik musí 

rozhodnout, zda si všechny výkony bude zajišťovat sám (make), či zda je bude využívat 

z externích zdrojů (buy). Musí se rozhodnout, jaká varianta mu může pomoci 

optimalizovat fixní náklady. Výsledkem rozhodnutí „buy“ jsou outsourcingové vztahy. 

Tím se podnik může soustředit na svou hlavní činnost a zajistit si tak vyšší 

konkurenceschopnost. Výhodou outsourcingových vztahů je, že dodavatelská firma 

se na danou činnost specializuje. Předmětem takovýchto vztahů bývá dodávání polotovarů, 

logistické služby (včetně skladování, balení a distribuce), zpracování dat, úklid, údržba 

i IT služby. [1.] 
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5 Zhodnocení současného stavu v procesu 

nákupu ve vybrané společnosti 

Každá společnost způsob řízení zásob volí podle druhu své činnosti, dle dostupných 

skladovacích prostor, dle použitelných kapitálových prostředků. V rámci jedné společnosti 

je možné využít různé metody řízení zásob. Ty se pak volí podle nároků na požadované 

komodity, případně podle kapacit pro skladování. Rovněž jsou využívány i různé systémy 

nákupu, ty mohou být definovány např. ve vnitropodnikových směrnicích nákupu. Jako 

účinný pomocník při zadávání požadavků na dodávky nakupovaných komodit 

je v poslední době stále častěji využíván systém e-aukcí. Využívá se nejen pro nákup 

komodit, ale i pro nákup služeb, např. opravy speciálních náhradních dílů. Nákup 

a skladování materiálu pro všechny členy CCG zajišťuje odbor nákupu společnosti Coal 

Services a.s. (dále jen ONÁK). Jeho úkolem je vybírat dodavatele, zajišťovat dohled 

nad úplností a plynulostí smluvních dodávek a nad řízením zásob, případně kompletně řešit 

reklamační řízení. Zodpovídá za archivaci obchodních smluv a všech dokumentů, které 

s obchodními případy souvisí. 

5.1 Základní pojmy z oblasti zásob CCG 

Pojmy používané ve společnosti CCG se neliší od pojmů standardně používaných 

v oblasti nákupu. Důvodem je srozumitelnost pro všechny, tedy pro odběratele i 

dodavatele, a tím pádem i efektivnější komunikace.  

Jsou pouze dvě výjimky a to pro: 

 strategické náhradní díly, 

 režim porucha. 

5.1.1 Strategické náhradní díly 

Strategické náhradní díly (dále jen SND) jsou náhradní díly, které jsou nepostradatelné 

pro samotný provoz povrchové či hlubinné těžby. SND jsou součástí kritických uzlů těžby 

a dopravy surovin, jsou to komponenty, jejichž výpadek ohrožuje samotnou těžbu. Jsou 

to náhradní díly (např. pro stroj DPD 1800 – buben hnací, buben vratný nebo napínací), 
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které nejsou běžně dostupné nebo by jejich oprava trvala dlouho. I když je jejich pořízení 

finančně náročné a může se stát, že, než dojde k jejich použití, jsou zastaralé a tím 

neupotřebitelné. Nicméně pro společnost je nutné držet i tyto zásoby. Pokud by SND 

v případě poruchy nebyly k dispozici, může dojít k pozastavení provozu, čímž by vznikly 

obrovské finanční ztráty. Náklady vynaložené na SND se pohybují ve výši 240 mil. Kč 

a jsou financovány provozním dlouhodobým úvěrem. I v tomto případě mohou být zásoby 

optimalizovány, např. tím, že místo celé převodovky je držen skladem pouze výkovek. 

5.1.2 Režim porucha 

Režim porucha se dle vnitropodnikové směrnice PVAŘ 12.1 používá v případě 

zakázek zvláštního charakteru. Jsou to především požadavky na odstranění poruch 

a havárií u strojů a zařízení, staveb, jejichž řešení vyžaduje bezprostřední reakci. [14.] 

Vzhledem k minimalizaci zásob nelze všechny potřebné komodity držet skladem. Režim 

porucha se využije v případě, kdy potřebná komodita není skladem a je třeba její okamžité 

použití. V tuto chvíli není vypisována žádná aukce ani výběrové řízení a nákup proběhne 

ihned. Prioritou je pohotové zajištění provozu, tudíž na prvním místě rozhoduje rychlost 

dodávky a až na druhém místě je cena. 

5.2 Metody nákupu využívané společností CCG 

Vnitropodnikovou směrnicí PVAŘ 12.1 je dán postup při nákupu jednotlivých 

komodit. Všechny pak musí splňovat kritérium pro použití v báňském provozu 

dle předpisů Báňského úřadu. To znamená, že musí být např. prachotěsné, nevýbušné, 

robustnější konstrukce, odolné vůči UV záření, nesmí být náchylné na otřesy apod. CCG 

skladuje především SND a vybraný spotřební materiál, u kterého se hlídá jeho obrátkovost. 

Ostatní spotřební materiál nakupuje metodou JIT.  

Nejdříve se na každou požadovanou komoditu vystaví elektronický požadavek 

žadatele (dále jen EPRO), který je následně schválen odpovědnou osobou. Žadatelé 

i schvalovatelé jsou oprávnění pracovníci, kteří jsou v systému přesně identifikováni. 

Požadavek je předán do odboru nákupu, kde příslušný referent prověří oprávněnost 

požadavku a případně zjistí, zda se požadovaný materiál nenachází ve skladových 

zásobách společnosti. Jestliže jsou naplněny všechny atributy pro pořízení materiálu 
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od externího dodavatele, je přistoupeno k poptávce formou e-aukce (PROe.biz). 

Ta pomůže zmapovat trh a stanovit cenu. V případě, že se aukce zúčastní pouze jeden 

dodavatel (např. z důvodu toho, že je jediným výrobcem), uzavřou se Rámcové kupní 

smlouvy. 

Rámcové kupní smlouvy jsou zvláštním typem smluv (dále RKS), které tvoří základ 

dlouhodobých právních vztahů. RKS jsou kupní smlouvy, které jsou uzavírány na rámcově 

ohraničený druh komodit. RKS ustanovují nejen všeobecné smluvní podmínky mezi 

oběma stranami dle Obchodního zákoníku, ale i specifické podmínky, které by byly 

v případě obchodního sporu složitě vymahatelné (příkladem je povinnost dodat vzorek 

nafty s každou dodávkou nafty). Na jejím základě jsou pak uzavírány jednotlivé dílčí 

smlouvy, které tyto podmínky ještě více specifikují a upřesňují. [15.] 

Elektronická aukce není vystavována pouze na jeden druh zboží, ale může být 

i vícepoložková. V tom případě se aukce vystavuje na celou skupinu položek. Může být 

vystavena i pro dodávky na delší období. Outsourcingovým vztahem je zajišťován levný 

spotřební materiál velkého objemu, který se zaváží denně (např. kancelářské potřeby). 

Ochranné pomůcky jsou odebírány v režimu náhradního plnění. V tomto případě má 

těžební společnost uzavřený smluvní vztah přímo s chráněnou dílnou. Vzhledem k tomu, 

že společnost nezaměstnává žádné osoby se zdravotním postižením, plní zákonem 

stanovenou povinnost náhradním plněním. Tím je současně i zajištěna úspora nákladů, 

které by vznikly při odvodu finančních prostředků do státního rozpočtu. 

Od roku 2004 je pro zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci zákonem stanovena 

povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, v platném znění, je stanoven povinný podíl těchto osob na celkovém 

počtu zaměstnanců. Pro splnění této povinnosti jsou tři možnosti: 

 zaměstnat osoby se zdravotním postižením v poměru min. 4 % k celkovému počtu 

zaměstnanců, 

 odvést podíl do státního rozpočtu (cca 61 tis Kč/osoba ZTP)  

 náhradní plnění – odebrat zboží nebo služby od firmy zaměstnávající více než 50 % 

zdravotně postižených (ve výši cca 171 tis Kč/osoba ZTP). [16.] 
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5.3 Princip e-aukce 

E- aukce je systém, který slouží k realizaci výběrových řízení on-line. Je to de facto 

reverzní aukce. Výhodou těchto elektronických aukcí je jejich průhlednost a úspora času 

i nákladů a v neposlední řadě i oslovení širokého trhu externích dodavatelů Vzhledem 

k transparentnosti dochází k minimálnímu ovlivňování výběru dodavatele, výběr 

je objektivnější. Využívá se především v případě, kdy objem požadované komodity 

je tak velký, aby byla zakázka zajímavá pro dodavatele. Velký důraz je kladen i na to, 

že tento princip zefektivňuje, zjednodušuje a zrychluje celé výběrové řízení. Vítězem 

se stává ten účastník, který při splnění všech požadavků dodavatele nabídne nejnižší cenu. 

Prvotní podmínkou je přesná specifikace požadavku zadavatele. Výsledkem je pak snížení 

transakčních nákladů, především nákladů na papíry, tonery, údržbu faxů a tiskáren, 

a nákladů na nákup zboží a služeb. 

5.3.1 PROe.biz 

Společnost CCG začala od roku 2008 využívat softwarový systém PROe.biz. Byl 

vybrán proto, že jedním z požadavků bylo i intuitivní ovládání bez nutnosti speciálního 

školení uživatelů a slouží k výběru optimálního dodavatele. Tato softwarová aplikace 

je produktem společnosti NAR marketing s.r.o., která každou aplikaci upravuje 

dle požadavků zákazníka. 

„Filosofie PROe.bizu je poskytovat majitelům a managementu firem a institucí služby 

v oblasti e-businessových firemních procesů s vysokou přidanou hodnotou, které 

jim umožní zvyšovat konkurenceschopnost.“ [17.]  

5.3.2 Vystavení aukce 

Výběrového řízení se může zúčastnit jakýkoliv dodavatel. Možnost registrace nalezne 

na oficiálních stránkách společnosti CCG, odkaz Pro dodavatele v sekci Kontakty. 

Zde jsou rovněž uvedeny nejen základní informace, všeobecné podmínky, návod 

k registraci, ale i právě probíhající aukce, kterých je možné se zúčastnit (viz. Obrázek 2). 
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Obrázek 2: Zadaná výběrová řízení 

Pramen: [zdroj: http://www.czechcoal.cz/] 

 

Komodity jsou rozděleny do jednotlivých kategorií. Každý dodavatel 

si sám již při registraci určí, ve kterých kategoriích chce být oslovován (viz. Obrázek 3). 

 

Obrázek 3: Registrace do systému e-aukce 

Pramen: [zdroj: http://www.czechcoal.cz/] 

http://www.czechcoal.cz/
http://www.czechcoal.cz/
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Za vystavování a spravování aukcí zodpovídá referent ONÁK. Aplikace EPRO 

zajišťuje podproces „poptávka zákazníka“. Požadavky na nákup jsou vkládány do systému 

EPRO žadatelem přímo z provozu. Současně systém automaticky oslovuje potencionální 

dodavatele tak, jak jsou zařazeny v jednotlivých kategoriích. Je třeba přesně specifikovat 

podmínky aukce. Důraz je kladen na to, aby byly všechny parametry aukce zadány 

správně. V případě, že provoz nevloží požadavek do systému, ale předá ho jinou formou 

referentovi ONÁK, musí referent manuálně vytvořit poptávku a tím i manuálně vybrat 

dodavatele, kteří budou osloveni. Pokud jsou veškeré parametry nastaveny správně, dojde 

k přenosu z EPRO do PROebiz. Elektronický požadavek je přenesen do aukční síně. 

5.3.3 Průběh aukce 

Průběh jednotlivých aukcí může vyhlašovatel sledovat pomocí tlačítka „Vstup 

do aukční síně“. Pouze referent (případně jiná pověřená osoba) vidí, kdo se do aukce 

přihlásil, nicméně nevidí cenovou nabídku. Ta je zřejmá až po ukončení celé aukce. 

Součástí každé aukční síně je tzv. chatový kanál. Ten zajišťuje komunikaci mezi 

zadavatelem a dodavatelem, který má zájem se výběrového řízení zúčastnit. Slouží 

především ke specifikaci položek. Pomocí chatového kanálu může dodavatel upozornit 

nejen na změnu výrobních parametrů, ale i na to, že se již požadovaná komodita nevyrábí, 

může nabídnout náhradu apod. Ovšem v případě technických problémů musí dodavatel 

zadavatele informovat klasickou cestou, tj. telefonicky, e-mailem. 

Upozornění na nově vyhlášenou aukci obdrží potenciální dodavatel e-mailem. Obsah 

zprávy se skládá ze dvou částí. První je pozvánkou k účasti s veškerými náležitostmi 

aukce. V případě, že všechny podmínky přijímá a má zájem se řízení zúčastnit, najde 

v druhé části přímý odkaz do aukce. Názvy požadovaných komodit, jejich jednotky 

a množství jsou pro dodavatele nezměnitelné. Lze měnit a doplnit pouze cenu za jednotku, 

závazný termín dodání a závaznou garanci ceny. V případě, kdy je vyhlášeno výběrové 

řízení na specifickou komoditu, vyhlašovatel může vložit jako přílohu např. vlastní 

výkresovou dokumentaci. 
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5.3.4 Ukončení aukce 

Samotné ukončení aukce neznamená automaticky objednání materiálu. Aukce 

je ukončena časovým ohraničením, ale lze ji prodloužit o další kola. Tohoto se využívá 

v případě, kdy např. některý z účastníků mohl mít technické problémy s připojením 

do systému, nebo za předpokladu, že by dalším kolem mohlo ještě dojít ke snížení 

nabídnuté ceny. Systém sám vyhodnotí jednotlivé nabídky a seřadí dodavatele 

do výstupního protokolu od nejlepšího až po dodavatele, kteří sice byli osloveni, 

ale nabídku nevložili. Teprve na základě výstupního protokolu je možné vstoupit 

do smluvního vztahu s vybraným dodavatelem a objednat požadovaný materiál. 

5.3.5 Přehled poptávek v PROe.biz za rok 2012 

Díky systému PROe.biz lze snadno získat přehled všech zadaných poptávkových 

aukcí. Během roku 2012 bylo vystaveno 1 686 realizovaných poptávek v celkovém objemu 

184,5 mil. Kč. V Režimu porucha pak proběhlo 170 aukcí, což činí 10 % z celkového 

počtu výběrových řízení. (viz. Tabulka č. 1; Obrázek č. 4, Obrázek č. 5) 
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Tabulka 1: Přehled výběrových řízení v roce 2012 ve společnosti Coal Services a.s.  

 

Režim porucha Všechny aukce 

Období Počet aukcí [ks] Objem nabídek [Kč] Počet aukcí [ks] Objem nabídek [Kč] 

leden 14 420 333,52  157 10 732 416,30  

únor 23 526 315,75  175 6 799 991,63  

březen 19 210 490,55  186 10 510 653,40  

duben 13 226 390,30  141 10 132 264,86  

květen 5 181 078,14  140 16 263 471,91  

červen 12 336 437,16  130 21 618 921,44  

červenec 13 431 133,40  103 19 476 172,63  

srpen 9 289 802,75  123 18 550 269,32  

září 11 220 910,20  119 15 266 836,72  

říjen 17 352 894,34  163 22 048 272,17  

listopad 16 488 782,50  135 15 684 302,32  

prosinec 18 1 381 087,18  112 17 429 565,98  

Celkem  170 5 065 655,79  1 684 184 513 138,68  

Pramen: [interní zdroj] 

 

 

Obrázek 4: Graf počtu aukcí v roce 2012 [ks] 

Pramen: [interní zdroj] 
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Obrázek 5: Graf objemu aukcí v roce 2012 [Kč] 

Pramen: [interní zdroj] 
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6 Návrhy a opatření 

Organizační útvar ONÁK prochází neustálými změnami, které mají přispět 

k zefektivnění útvaru a k zajištění dostatečné kontroly nad procesy v ONÁK. Celý proces 

nákupu je rozdělen do jednotlivých částí a každá část je podpořena jinou softwarovou 

aplikací. 

Zavedením systému EPRO se předchází riziku ztráty informací (vše je zaznamenáváno 

v informačním systému), riziku v chaosu dělby práce a odpovědnosti za jednotlivé úkony, 

protože je dána směrnicí přesná posloupnost postupu a jednoznačná identifikace 

odpovědnosti všech zúčastněných, tj. žadatele, schvalovatele i referenta ONÁK. Rovněž 

je eliminována duplicita činností nebo jejich absence. Nevýhodou pak je, že vše probíhá 

v reálném čase a není možný export dat do sestav, které by zhodnotily delší časové období. 

Aplikace PROe.biz pomáhá vybrat nejvhodnějšího dodavatele všech potřebných 

komodit. Výsledkem celého procesu jsou pak různé obchodně-smluvní vztahy.  

Vlastní realizace nákupu je podpořena business softwarem SAP, což je podnikový 

informační systém, který zahrnuje marketing, personalistiku, účetnictví atd. Do tohoto 

procesu patří uzavření smluvního vztahu objednávkou a fakturace, která celý proces 

ukončuje. Porovnáním výstupů z PROe.biz a SAP společnost zjistí, zda realizovaný proces 

volby dodavatele je shodný s finálně uzavřeným smluvním vztahem a fakturou. 

Porovnáním přehledu z PROe.biz a ze SAP za měsíc prosinec 2012 bylo zjištěno, že: 

 bylo realizováno 112 výběrových řízení, z toho v 11 případech (9,8 %) byla 

výsledná hodnota fakturace (objednávka) vyšší než konečná cena z aukce, 

ve 4 případech (3,6 %) byla výsledná fakturace nižší než konečná cena z aukce, 

 z těchto 11 případů je navíc v 5 případech zvýšení ceny provázeno uzavřením 

vztahu s jiným dodavatelem, než vítězem výběrového řízení. 
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Změna ceny či dodavatele byla způsobena: 

 výherce chybně ocenil dodávaný předmět odlišný od požadovaného. Návazně 

pak nákupčí přistoupil k volbě dodavatele druhého v pořadí a současně tuto změnu 

zadokumentoval v protokolu PROe.biz, 

 výherce nesplňoval termín dodání. Referent ONÁK opět přistoupil k volbě 

dodavatele druhého v pořadí a opět tuto změnu zadokumentoval v protokolu 

PROe.biz, 

 byla snížena hodnota objednaného množství z titulu zahrnutí hodnoty dopravy 

do objednávky, 

 došlo k nepatrnému zvýšení, případně snížení objednaného množství. 
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7 Závěr 

Cílem managementu každého podniku je snížení nákladů, a tedy v konečném důsledku 

dosažení vyšší ziskovosti, zvýšení a udržení konkurenceschopnosti firmy. Metod 

a způsobů, které vedou k dosažení tohoto cíle je více. Vše pak závisí nejen na přesném 

plánování, ale i na zpětném vyhodnocování výsledků účetních závěrek. Důležitým prvkem 

je vztah odboru nákupu s ostatními útvary v podniku. Komunikace a spolupráce mezi nimi 

by měla být harmonická a bezproblémová. 

Ve své práci jsem se zaměřila na společnost Coal Services a.s. Nejdříve jsem 

charakterizovala obecné pojmy z oblasti zásobování, následně jsem popsala postup 

nákupních procesů, který společnost používá.  

Systém elektronických aukcí je moderní a efektivní řešení nákupního procesu, který 

společnosti CCG přináší nemalé úspory, a to nejen ve vynaložených nákladech 

na nakupované zboží. Díky jeho online propojení mezi oddělením nákupu a jednotlivými 

dodavateli se mnohonásobně zvýšila efektivita i transparentnost celého nákupního procesu. 

Organizační útvar ONÁK prošel a stále prochází řadou změn. Tyto změny přispívají 

ke zvýšení efektivity útvaru a současně i k zajištění dostatečné kontroly nad procesy 

ONÁK a tím i nad celým nákupním systémem. 
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