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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá systémem elektronických nákupů €L€NA ve společnosti 

Dalkia Česká Republika, a.s. Cílem práce je analyzovat systém elektronických aukcí v DČR a 

zhodnotit jeho efektivitu, přínos a vliv na konkurenceschopnost této společnosti.  

Na základě poznatků získaných studiem odborné literatury dochází v teoretické části 

práce k seznámení s obecným významem nákupu, nákupního marketingu, nákupního oddělení 

a aukcí včetně elektronických aukcí. V praktické části je proveden popis a SWOT analýza 

elektronického nákupního systému €L€NA, včetně zhodnocení jeho fungování. 

Výsledkem je návrh doporučení, která mohou mít vliv na efektivitu a 

konkurenceschopnost využívání systému elektronických aukcí.  

 

Klíčová slova: 
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Abstract  

The thesis deals with the €L€NA electronic purchase system in the company Dalkia 

Česká Republika, a.s. The goal of the thesis is to analyse the electronic auctions system in 

DČR and to assess its efficiency, benefits and influence on competitiveness of this company. .  

On the basis of the findings acquired by studying professional materials, in the 

theoretical part of the thesis the readers get acquainted with general meaning of purchase, 

purchase marketing, purchase department and auctions, including electronic auctions. In the 

practical part a description and SWOT analysis of the €L€NA electronic purchase system is 

carried out, including the assessment of its functioning.  

As a result there are some suggested recommendations which can influence efficiency 

and competitiveness of using the electronic auctions system. 
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Úvod  

Celosvětovým trendem v podnikání je zavádění nových nástrojů a procesů. Jejich 

hlavním účelem je zvyšování produktivity práce, efektivity procesů, konkurenceschopnosti a 

v neposlední řadě snižování nákladů vedoucí ke značným finančním úsporám a k vytvoření 

zisku. Spolu s technickým rozvojem dochází v poslední době i ke značnému rozšíření 

informačních technologií prostřednictvím internetu. Jeho historie se začala psát koncem 

padesátých let minulého století a byl původně určen výhradně pro využití v armádě. Internet, 

tak jak ho známe v dnešní podobě, se objevil mnohem později. Od té doby zaznamenal 

masívní rozšíření po celém světě a pronikl nejenom do komerční sféry, ale i do domácností. 

Jeho rozvoj pomáhá i v rozšíření vzájemných vztahů hlavně mezi soukromými a firemními 

uživateli. [5]  

Jedna z rozvíjejících se oblastí je obchodování a nakupování po internetové síti. 

Většina lidí v produktivním věku již alespoň jedenkrát vyzkoušela nákup v internetovém 

obchodě a stále větší oblibě se těší i systém elektronických aukcí. Jedná se o výběrové řízení v 

elektronické podobě formou vzdáleného přístupu účastníků k aukční síni. Autora této práce 

zaujal podobný proces, kde se naopak firmy snaží nakoupit za nejnižší cenu služby nebo 

výrobky - elektronický nákup.    

 Diplomová práce se zabývá problematikou elektronických nákupů v jedné 

z největších teplárenských společností v ČR. Jedná se o společnost Dalkia Česká republika, 

a.s. a její dceřiné společnosti. Nákupní oddělení společnosti DČR již několik let úspěšně 

využívá ke své práci nástroj elektronických nákupů „€L€NA”. 

 V teoretické části práce se autor bude věnovat charakteristice a významu podniku a 

jeho nákupu. Následně pak aukcím a elektronickým aukcím, jejich historii, právnímu 

prostředí v ČR, které se dané problematiky nejvíce dotýká a také analýze silných a slabých 

stránek v rámci analýzy SWOT. 

 V následujících kapitolách dojde na popis systému elektronických nákupů „€L€NA”, 

jeho praktickému využití ve společnosti Dalkia ČR, a.s. včetně provedení fiktivní aukce. 

Následně popisu silných a slabých stránek a zhodnocení efektivity v letech 2007 až 2012. Za 

použití výsledků analýzy dojde v poslední kapitole k návrhu možných opatření a změn 

vedoucím ke zlepšení tohoto pracovního nástroje a práce s ním. 

Cílem práce je analyzovat systém elektronických aukcí v DČR a zhodnotit jeho 

efektivitu, přínos a vliv na konkurenceschopnost této společnosti.  
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1 Podnik 

Podnikání patří k nejsložitějším lidským činnostem. Můžeme ho charakterizovat jako 

individuální cílevědomou činnost za účelem vytvoření nových zdrojů pro sebe formou 

uspokojování cizích potřeb. Dobrým předpokladem pro úspěšné podnikání je umět se prosadit 

v konkurenčním prostředí, zvládat hospodářské procesy, schopnost reálně odhadnout situaci a 

předvídat budoucnost. Neméně důležité je také umění jednat s lidmi nebo zajistit kapitál i jeho 

zhodnocování, ale také podstupovat rizika. Právně a ekonomicky samostatnou podnikatelskou 

jednotku, založenou za účelem podnikání, tak bychom mohli charakterizovat podnik. Mezi 

jeho základní znaky patří kombinace výrobních činitelů, právní samostatnost, soukromé 

vlastnictví, organizační autonomie a cíle. Primární cíl podniku je odvozen od teorie firmy a 

jde vlastně o vyjádření motivu a účelu podnikání. [11] 

1.1 Nákupní marketing 

Tržně orientovaný způsob myšlení v nákupu podniku nazýváme nákupní marketing. 

Obsahuje všechny podnikatelské tržní aktivity, ve kterých podnik prostřednictvím 

marketingových nástrojů uplatňuje současné i budoucí potřeby, jako poptávající strana trhu 

vůči nabízející straně trhu. Zřejmé je jeho spojení s vysokou úrovní managementu v oblasti 

strategie řízení, dále logistikou a v neposlední řadě i s psychologií, kterou využívají při 

obchodních jednáních pověření pracovníci nákupu. [10] 

1.1.1 Vývoj  

Než se dostal do dnešní podoby, procházel nákupní marketing určitým vývojem. Nové 

myšlenky byly přinášeny do podnikových vstupů již od poloviny 20. století. Převládala silná 

orientace na výrobu a prodej a nedostatek zboží v poválečném období si vyžádal „zásobování 

za každou cenu“. Na konci padesátých let minulého století se východiskem stala změna trhu 

prodávajícího na trh kupujícího, při zachování všeobecných tržních růstových tendencí. Již 

tehdy bylo požadováno dlouhodobé zaměření nabídky výkonů podle potřeb poptávajících. 

Ve vyspělých státech světa se během šedesátých let 20. století výrazně projevuje 

rozvoj průmyslové infrastruktury, dochází k převaze nabídky nad poptávkou, tedy stále více i 

k provádění cenových porovnání a zejména v USA vznikají první práce zkoumající trh 

organizací. V důsledku tlaku trhu kupujícího byl marketing stále více chápán především jako 

funkce řešení úzkého profilu. Philip Kotler ve svých dílech začal podporovat orientaci na 

potřeby zákazníků, a proto se toto období vlastně stalo „hodinou zrození“ praktické aplikace 

marketingu. Marketing se ovšem zabýval pouze výstupem z podniku a byl v této fázi 



3 

 

považován za operativní techniku k ovlivňování zákazníka. Do centra pozornosti se dostaly 

nástroje marketingového mixu. Sedmdesátá léta 20. století jsou určitým mezníkem nejen v 

důsledku „ropných krizí“, ale i důraznějším pohledem na nákup a aktivity s tím spojené tzv. 

podnikatelským pohledem. Hlavním důvodem byl fakt, že si manažeři uvědomili významný 

vliv zásob na hospodářský výsledek podniku, a že právě cílené zaměření se na nákup bude 

ovlivňovat ve svých důsledcích i náklady spojené s jejich pořízením. Formováním teorie 

v oblasti informačních a hmotných toků se vyznačovala osmdesátá léta 20 století, ve kterých 

došlo k rozštěpení zásobování podniku mezi vlastní nákup a logistiku. Soutěž o konkurenční 

výhody na straně prodeje (dodavatele) se projevuje i potenciální výhodou na straně nákupu. 

Uplatňují se koncepce podporující myšlení a jednání zaměřené na trh dodavatelů a chování 

nakupujících organizací. T. J. Peters a R. H. Waterman publikovali své jedinečné výzkumy, 

které obecně určily další cestu podnikového managementu a pomohly marketingovému 

přístupu k nákupnímu managementu. V devadesátých letech minulého století je marketing 

interpretován jako vůdčí koncepce managementu. Z hlediska nákupního procesu organizací 

dochází k pádu firemních a oborových hranic jako charakteristickému fenoménu konkurence 

devadesátých let. Dochází k vertikálním „kvaziintegracím dodavatelských a spotřebitelských“ 

výrobních podniků na základě koncepcí just-in-time a just in case. Rovněž mezi výrobcem a 

obchodem dochází k vytváření horizontálních aliancí. Tyto trendy jsou zapříčiněny jednak 

prudkým rozvojem informačních technologií a dále celosvětovými globalizačními 

tendencemi. Došlo také k výraznému posunu v oblasti logistiky včetně logistiky nákupu. 

Současnost je ve znamení prudkého růstu internetového nakupování, které má zejména v 

oblasti podnikových nákupů celou řadu obrovských výhod. [9] 

1.1.2 Hlavní zásady nákupního marketingu 

Marketingové pojetí nákupu využívá analogické metody a techniky jako marketing s 

prodejní dominantou. Takto pojatý nákup přitom usiluje především o dlouhodobé vzájemně 

výhodné vztahy mezi dodavatelem na jedné straně a odběratelem (nákupcem) na straně druhé, 

a to i v otázkách kvality výrobků, spolehlivosti a pružnosti plnění smluv o dodávkách apod.  

 

Mezi hlavní zásady nákupního marketingu patří: 

 

 schopnost nákupčích při rozhodování či hodnocení ekonomických parametrů 

nákupu zvažovat jejich vliv na plnění dlouhodobých strategických podnikatelských 

cílů firmy. Mimo negativních důsledků (náklady, zásoby apod.) je však důležité 
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hodnotit i pozitivní přínos nákupu vyplývající z mimořádných iniciativních aktivit, 

zejména při prosazování náhodných materiálových substitucí, při prosazování lepšího 

hospodaření s materiálem a při využívání druhotných surovin, účelné standardizaci 

apod.; 

 

 nákup v podniku musí svým postavením odpovídat zásadám moderního řízení 

a stát se důležitým faktorem plnění strategických cílů podniku. Zejména u firem s 

vysokými nároky na jakost vstupního materiálu, velkým podílem subdodávek 

montážního charakteru a materiálových nákladů vůbec, musí být nákup zapojen do 

vrcholového strategického rozhodování podniku; 

 

 marketingové přístupy v nákupu vyžadují dokonalou informační základnu. 

Informace je nutno získávat a aktualizovat, aby vytvářely podklady pro správně 

rozhodování o dodavateli, ceně, dodacích a platebních podmínkách, optimální 

velikosti zásob, časovém režimu dodávek apod.; 

 

 nákupce by měl být schopen plnit funkci vyslance firmy na trhu, proto je 

důležité, aby uměl jednat s obchodními partnery na trhu, získávat je pro dlouhodobou 

kvalitní spolupráci na legálním a etickém základě. Důraz je kladen nejen na jeho 

technické, ekonomické, obchodní a právní znalosti a zkušenosti, ale i na jeho 

osobnost; 

 

 nákup podniku musí vnímat sám sebe jako jednoho ze subjektů trhu a 

prokazovat schopnost „komplexního vidění“ vlastních cílů a problémů. Nákupní 

management zahrnuje i aktivní účast při řízení materiálových a logistických procesů 

uvnitř podniku, spoluúčast v otázkách řízení jakosti, zabezpečování šetrných 

ekologických přístupů včetně hospodaření s odpadem. Nákup působí jako iniciativní i 

aktivní prvek při snižování materiálových nákladů a při zvyšování jakosti a 

prodejnosti výrobků a tím pádem i při zlepšování finálních ekonomických výsledků 

firmy; 

 

 ústředním vnějším subjektem nákupního managementu by měl být dodavatel. 

Marketingově pojatý nákupní přístup k dodavateli vyžaduje, aby v něm byl spatřován 
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„partner-spojenec“ a v jistém smyslu i „protihráč“ na tržním kolbišti, tj. v procesu 

směny. Jedním z významných předpokladů úspěchu je znalost dodavatelů, jejich 

silných a slabých stránek, jejich marketingové tržní strategie, využívání jednotlivých 

nástrojů marketingového mixu, stejně jako i jejich celkové ekonomické situace a 

postavení na trhu; 

 

 důležitým nástrojem nákupu je jeho plán. Roli nákupu posilují v ekonomickém 

smyslu tržní podmínky, tím však rostou nároky na celý plánovací proces. Tento plán 

by měl být dostatečně pružný a schopný citlivě reagovat na změny vnitřních a vnějších 

podmínek nákupu; 

 

 tvorba nákupní strategie zahrnuje průzkumné, analytické, predikční, 

rozhodovací a tvůrčí projekční aktivity, jež formulují cíle, určují optimální použitelné 

nástroje pro jejich realizaci a požadavky na zdroje, proto je důležité věnovat pozornost 

strategickému řízení nákupu. [9] 

1.1.3 Nákupní marketingové úlohy 

V následujících bodech nalezneme souhrn hlavních nákupních marketingových úloh: 

 

 sběr a analýza informací o trhu; 

 definování příslušné nákupní strategie - na základě provádění kontroly vnějšího 

prostředí, dle vývoje nákupních tržních trendů, změn konkurenčního postavení 

dodavatelů a odhadu tržních možností dodavatelů; 

 plánování nákupu - sledování vývoje u dodavatelů a nových technologií pro 

potřeby plánu vlastního vývoje produktu; 

 získávání podkladů od podnikového útvaru prodeje a technické přípravy 

výroby; 

 výběr dodavatele - vyhodnocení nabídek dodavatelů na základě tržních 

informací; 

 specifikace nákupu - upřesnění technického zadání, objednávek a podmínek 

dodávek a u dodavatelů; 

 formulace nákupní strategie prostřednictvím nákupního marketingového mixu; 

 jednání s dodavateli - zahájení marketingového nákupního programu, 

vyhodnocení nákupu a všech nákupních aktivit. [9] 
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1.1.4 Nákupní marketingový mix 

Uspořádání nástrojů marketingového nákupního mixu, podobně jako nákupní 

manažerské aktivity, vychází z informačního, dodavatelského a konkurenčního mixu 

(rozhodování o zdroji uspokojení vnitropodnikových potřeb), pokračuje přes mix výrobků a 

služeb (nákupní sortiment), cenový a kontraktační mix (objednávka, smlouva) a končí 

logistickým mixem (dodávkou od dodavatele, uskladněním, udržováním zásob a přesunem na 

místa potřeb). Zvláštní postavení má komunikační mix, který je využíván po celou dobu 

nákupních aktivit. 

1.2 Nákup 

Jednou ze základních podnikových funkcí je nákup a nezáleží, zda je podnik výrobní, 

obchodní nebo působící ve službách. Velmi často však bývá nákup podceňován. Ze 

systémového hlediska lze podnik rozdělit do několika subsystémů, znázorněný na obr. 1.  

 

 

NÁKUP - VÝROBA - PRODEJ 
   NÁKUP - PRODEJ 

         průmyslový podnik 
   

    obchodní podnik 

 

Obr. 1 Základní subsystémy průmyslového a obchodního podniku; zdroj [4]  

 

1.2.1 Útvar nákupu 

Zabezpečit bezporuchový chod výrobních i nevýrobních procesů podniku je jedním ze 

základních úkolů nákupu. Útvar nákupu je nejčastěji součástí obchodního, případně 

obchodně-ekonomického úseku. V některých oborech výroby, zejména ve stavebnictví a 

těžkém strojírenství nebo teplárenství, je nákupní úsek součástí výrobního útvaru. Výhodou 

tohoto začlenění je pružnější řešení operativních problémů při změnách výrobního programu, 

technologie, časového průběhu výroby apod. Ve velkých podnicích se uplatňuje forma 

organizace nákupu jako samostatného nákupního závodu či nákupní správy, což je v České 

republice spíše ojedinělé řešení. Podstatnou složkou úspěšného plnění funkce nákupu jsou 

vzájemné vazby a aktivní spolupráce s útvary přípravy výroby, řízení výroby, údržby, 

účetnictví, rozborů, financí, kontroly, statistiky a obchodně technického řízení při řešení a 

zdokonalování oběhu, přenosu, zpracování, uchování a využití informací s cílem zvýšit 
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ekonomickou a technickou kvalitu řízení nákupního procesu. Mezi velice důležitou úlohu 

útvaru nákupu patří vyhledávání, výběr, kontrola, hodnocení a udržování vzájemně 

výhodných vztahů s dodavateli. Nákup napomáhá k upřesnění nových potřeb podniku, hned 

když vzniknou, proto musí být nákupní aktivity koordinovány se všemi činnostmi podniku. 

Největší problémy obvykle působí vztah nákupu k výrobě. Nákup musí vyžadovat poměrně 

značné množství informací, které v předstihu umožní plnit ve vztahu k výrobě požadované 

funkce. Musí se tedy neustále snažit o zkvalitnění informační základny. [4]   

1.2.2 Nákupce 

Velice důležitá je i role a osoba samotného nákupce, který zná požadavky interních 

vnitropodnikových zákazníků, které je povinen zajistit, ale současně nabízí dodavateli využití 

jeho výkonů. Starostí pracovníků nákupu není často ani tolik zboží samo, ale dodavatelé, 

stálost vybudovaných obchodních styků, existující tržní riziko a jejich vlastní postavení na 

trhu a v podniku, proto obvykle mají jasnou představu, co chtějí a potřebují. Rozdíly 

v osobnosti nákupce jsou dány povahou trhu i vlastního nákupu. Na průmyslovém trhu 

nákupci své požadavky přesně specifikují, s vyšším využitím vyjednávání a leasingu. 

Neuvažují o nákupu jiných alternativ produktů, pokud jsou spokojeni s běžnými vlastnostmi 

výrobků, které jsou většinou charakterizovány jednoznačnými technickými parametry. Při 

rozhodování o nákupech se často opírají o týmová rozhodování – nákupní centra.  

V některých podnicích je funkce nákupce sdružena s jinými funkcemi nebo pozicemi. 

Toto spojení je mnohdy provázeno očekávanou finanční výhodou v podobě snižování nákladů 

na pracovní sílu. Nákupce je při opravdovém využití daných možností v silnějším postavení 

než prodejci jednoduše proto, že poslední a rozhodující slovo patří jemu. Nákupce si ale také 

musí vždy uvědomit, že proti sobě má dosti pevně spojenou skupinu prodejců (dodavatelů), 

která je rozhodnuta prodat mu zboží, protože tržby pro ně představují také zvláštní odměny. 

Zásada (byť zpochybnitelná) prodejců je, že potřebují vůči nákupcům 80% prodejní 

psychologie a jen 20% znalostí o produktu, zato nákupci očekávají přesný opak. Důležitý je 

také proces řízení a kontroly nákupu, kde se mohou mezi nákupčími a dodavateli vytvářet 

nadstandardní vztahy vedoucí ke zvýhodňování nebo korupci. Zde je doporučeno dodržovat 

zásady prevence takových to vztahů např. pravidelnou obměnou - rotací pracovníků, 

mimořádnými prověrkami, používáním speciálních pracovních nástrojů s vyloučením 

osobního kontaktu jako jsou elektronické nákupy nebo aukce. [8] 
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1.3 SWOT analýza 

V šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století na Stanfordově univerzitě 

v USA vedl Albert Humphrey výzkumný projekt, který využíval data nejznámějších 

amerických společností. V souvislosti s tímto výzkumem se mu podařilo vyvinout analýzu 

hodnocení určitých faktorů a nazývanou  SWOT analýzou. [22]     

SWOT analýza je jednou ze základních metod marketingového auditu. Tato analýza se 

zabývá zkoumáním vnějšího a vnitřního prostředí. Můžeme ji aplikovat na projekt, podnikání, 

politiku, výrobek nebo službu. [6] 

Externí prostředí působí na firmu nekontrolovatelnými jevy a faktory, proto se tato 

oblast nachází mimo kontrolu personálu firmy. Informace o vnějším prostředí získává firma 

zpravidla pomocí procesu marketingového výzkumu. 

Činitele vnějšího prostředí: 

 přírodní prostředí; 

 technologické prostředí; 

 demografické prostředí; 

 ekonomické prostředí; 

 politické prostředí; 

 sociálně kulturní prostředí. 

Zásoby přírodních zdrojů a surovin, znečištění nebo klimatické podmínky jsou 

zahrnuty v přírodním prostředí a tvoří základní potenciál pro podnikání.  

V technologickém prostředí hrají klíčovou úlohu jevy, které mají vliv na vývoj nových 

technologií a nových výrobků a služeb (inovací). 

V rámci demografického prostředí sledujeme charakteristické rysy populace (počet, 

věk, míru vzdělání, sociální a příjmovou strukturu, hustotu osídlení a pohlaví). Toto prostředí 

má veliký vliv na utváření, velikost a tempo růstu trhu, při prognózách vývoje spotřeby. 

Ekonomické prostředí zahrnuje faktory ovlivňující kupní sílu a strukturu výdajů 

spotřebitelů, fáze hospodářského cyklu a makroekonomické trendy. 

Politické prostředí je tvořeno zákony a legislativou. 

Sociálně kulturní prostředí ovlivňuje postoje, zájmy, spotřební a kupní chování 

zákazníků. Vnitřní prostředí firmy můžeme rozdělit na interní mikroprostředí a externí 

mikroprostředí. Informace o vnitřním prostředí firmy, získáváme z dat, které jsou dostupné 

nebo vznikají přímo uvnitř firmy. 
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Do externího mikroprostředí firmy řadíme: 

 zákazníky; 

 konkurenci; 

 veřejnost; 

 marketingové prostředníky. 

Zákazníci tvoří klíčový faktor mikroprostředí. Pomáhají vytvářet a hlavně kupují 

výrobky a služby. 

Konkurenci zkoumáme v rámci odvětví, oblasti či regionu a v neposlední řadě 

srovnáváme marketingový mix konkurence s mixem naší firmy. Hledáme slabá i silná místa 

konkurence a snažíme se působit na zákazníka lépe než konkurence. [15] 

Do veřejnosti patří média, vláda, místní komunita a různé nátlakové skupiny. 

Mezi marketingové prostředníky patří logistické firmy, výzkumné a reklamní 

agentury, finanční organizace a zprostředkovatelé služeb. 

Interní mikroprostředí firmy tvoří především technické, výrobní a finanční podmínky, 

konkrétní firmy. Veliký význam pro zhodnocení síly a slabosti organizace má realizovaná 

marketingová činnost. [11] 

SWOT analýza tedy na základě auditu jednotlivých prvků interního a externího 

prostředí, ukazuje silné a slabé stránky v projektu činnosti firmy a posuzuje předpoklady 

k realizaci určitého podnikatelského záměru. Pro lepší představu je možno tuto analýzu 

zobrazit v podobě tabulky znázorněné jako tab. 1 v této práci.  

 

Tab. 1 Princip SWOT matice; zdroj [2] 

 

S - T - využitím 

silných stránek 

eliminovat ohrožení

W - T - eliminací 

slabých stránek 

odstranit ohrožení

Příležitosti     

a šance O

Rizika a 

hrozby T

Externí 

analýza

SWOT matice
Interní analýza

Silné stránky S Slabé stránky W

W - O - eliminovat 

slabiny využitím 

příležitostí

S - O - zhodnocovat 

silné stránky 

využitím příležitostí 
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2 Aukce a elektronické aukce 

Aukce nebo dražba je název pro formu obchodování s výrobky nebo se službami, při 

kterém není předem známa cena. Ta se formuje v průběhu soutěže mezi několika 

nakupujícími či prodávajícími. Zájemci v průběhu aukce podávají své cenové nabídky, dokud 

není nakonec výrobek nebo služba licitátorem (předsedajícím dražbě) přiklepnuta účastníkovi 

(vydražiteli), který nabídl nejlepší cenu a ten získává právo a povinnost za tuto cenu uzavřít 

na předmět dražby kupní smlouvu. [12] 

Spolu s pokrokem a rozvojem telekomunikací došlo ke vzniku globální počítačové sítě 

zvané internet. Postupem času dochází ke zvyšování přenosové rychlosti, lepší stabilitě 

spojení, možnosti přenosu většího objemu dat a v neposlední řadě lepšímu zabezpečení. 

Jednou inovací spojenou s rozvojem internetu je také zavedení elektronických aukcí. Název 

elektronická aukce se obecně ujal díky své procesní shodě s klasickou anglickou nebo 

reverzní aukcí. Na rozdíl od klasických aukcí účastník nesedí ve společné místnosti, ale každý 

může být kdekoli po světě na síti u svého počítače. Aukční síň je sdílená virtuální dynamická 

tabulkovna monitoru počítače každého účastníka a je možné soutěžit v mnoha položkách a 

v mnoha kritériích najednou. Elektronické aukce se v současnosti využívají k objektivizaci 

dodavatelských podmínek i u velmi složitých a finančně velkých výběrových řízení. Definic 

pro elektronickou aukci je velké množství. Může to být online výběr dodavatele ve sdíleném 

webovém prostředí, kde na zveřejňovanou nabídku některého z dodavatelů mohou ostatní 

zúčastnění dodavatelé reagovat zlepšováním svých nabídek.  Takové aukce mohou trvat od 

několika desítek minut až po několik dní podle složitosti a množství nakupovaných položek. 

Na straně druhé ovšem e-aukce není zaručená cesta k získání nejlepší ceny nebo nástroj, který 

vyřeší všechny problémy s nákupem za kupujícího sám. [5] 

Již několik let postupně roste obliba elektronických aukcí nejen u spotřebitelů a 

prodejců, ale i u nákupčích a dodavatelů. Za vše hovoří zvyšující se objem samotných 

obchodů i objem finančních prostředků, které byly zobchodovány.  

Elektronické aukce poskytují tyto výhody: 

 

- úspora nákladů - kupujícímu nevznikají náklady na dopravu na místo aukce, 

ubytovaní, stravné, uskladnění koupené věci apod. Naproti tomu prodávající také 

šetří na uvedených nákladech a navíc na pronájmu prodejního prostoru; 

- flexibilita - prodávající i kupující je schopen rychle reagovat na vzájemné 

požadavky; 
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- transparentnost a bezpečnost - významné zvýšení průhlednosti a snížení 

prostoru ke korupci nebo umělému navyšování nákladů, neustálé zlepšování 

zabezpečení a šifrování datových přenosů poskytuje dostatečnou míru bezpečnosti;   

- časová úspora - dochází nejen k úspoře času realizace obchodu nebo nákupu, ale 

také k úsporám na lidském faktoru - méně papírové administrativy; 

- rychlost - dochází ke zrychlení procesu vyjednávání, možnosti provádět rychlé a 

aktuální změny. 

 

Nevýhody a rizika elektronických aukcí: 

 

- technické vybavení - k uskutečnění a  účasti na aukci je potřeba spolehlivé 

připojení k internetu a technika (PC, notebook, tablet nebo telefon umožňující 

fungování aukční aplikace); 

- neserióznost na straně prodávajícího i kupujícího – riziko je v tom, že uvedené 

zboží nebo služby nemusí být doručeny nebo vykazují vady, dodavatel není 

schopen splnit ujednaný předmět obchodu;   

- bezpečnostní rizika - možnost prolomení šifrování a získání citlivých údajů a 

hesel a jejich zneužití, možnost dohody účastníků proti vyhlašovateli za účelem 

udržení vysoké nebo naopak nízké ceny. 

2.1 Rozdělení aukcí 

Aukce můžeme rozdělit dle různých kritérií a hledisek např. podle aukčního systému, 

podle typu aukce, podle časového limitu nebo podle subjektu.  

 

Nejznámější systémy (typy) aukcí jsou:   

 

 Anglická aukce patří mezi nejčastěji používanou formu v současnosti. Její 

princip spočívá v tom, že účastníci dávají otevřené nabídky jeden proti druhému, kde 

je každá následující nabídka vyšší než ta předchozí. Licitátor musí oznámit ceny, 

dražitelé musí sami nebo prostřednictvím zástupce vyvolat svoje nabídky. Nabídky 

mohou být odevzdány telefonicky nebo elektronicky, kdy je veřejně zobrazena 

současná nejvyšší nabídka. Pokud žádný z účastníků již dál nechce nabízet, aukce 

končí, dražitel s nejvyšší nabídkou získává draženou položku a musí za ni zaplatit 

nabídnutou částku. Nejvýznamnějším rozlišovacím faktorem tohoto typu aukcí je to, 
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že současná nejvyšší nabídka je vždy známá ostatním (potenciálním) dražitelům. Je 

nutné, aby byli přítomni nejméně dva dražitelé. 

 

 Holandská aukce také známá jako otevřená aukce s klesající cenou. U této 

aukce začne licitátor s vysokou nabídnutou cenou, která je postupně snižována, dokud 

není někdo z účastníků ochoten akceptovat vyvolávačovu cenu. Dražitel, který v aukci 

vyhrál, zaplatí oznámenou cenu. Holandská aukce je pojmenována podle svého 

předchůdce „Holandské tulipánové aukce“.  

 

 Obálková metoda je vlastně aukce se zapečetěnými nabídkami, kde vyhrává 

nejvyšší nabídka. V tomto typu aukce všichni dražitelé odevzdají současně svoje 

zapečetěné (uzavřené) nabídky, takže žádný dražitel nezná nabídku žádného dalšího 

účastníka. Dražitel s nejvyšší nabídkou platí cenu, kterou uvedl.
 
U této aukce dražitelé 

neznají nabídky ostatních účastníků, nemohou pak podle jejich nabídek upravit svoji 

vlastní nabídku a smí dát vždy pouze jeden dražitel jednu nabídku. Tento typ aukce 

bývá obvykle využíván v případě veřejných soutěží.  

 

 Vickreyova aukce se v praxi téměř nevyužívá. Její průběh je shodný jako u 

aukce se zapečetěnými nabídkami, kde však vyhrává druhá nejvyšší nabídka. Tento 

typ aukce je téměř identický s obálkovou metodou až na to, že vítězný dražitel zaplatí 

druhou nejvyšší nabídku.  

 

 Aukce se zaplacením všech nabídek (All - pay auction) je aukce, kdy 

draženou položku vyhrává nejvyšší nabídka, ale všichni dražitelé musí zaplatit své 

nabídky i v případě, že nevyhrají. Tyto aukce jsou primárně zajímavé pro 

akademickou půdu, kde mohou být využívány pro modelování lobbingu nebo soutěže, 

jako jsou např. běžecké závody. 

  

 Výkupní aukce je typem aukce se stanovenou cenou (výkupní cena), kterou 

může kterýkoli účastník akceptovat v kterémkoli časovém okamžiku v průběhu aukce 

a tím získá draženou položku a okamžitě ukončí dražbu. Pokud žádný dražitel 

nevyužije možnosti výkupu před koncem dražby, vyhrává dražitel s nejvyšší nabídkou, 

kterou následně zaplatí. 
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 Aukce s nerezervovanou cenou také známá jako absolutní aukce. U této 

aukce jsou položky prodávány nezávisle na ceně. Z pohledu prodávajícího může být 

tento typ aukce velmi přitažlivý, protože tím, že není stanovena žádná rezervovaná 

cena, může potenciálně přilákat více dražitelů díky možnosti výhodné koupě. Tento 

typ je protikladem aukce s rezervovanou cenou. 

 

 Aukce s rezervovanou cenou je aukce, kde nemusí být položky na prodej 

prodány, pokud není konečná nabídka dostatečně vysoká, aby uspokojila prodejce – tj. 

prodávající si ponechává právo akceptovat nebo odmítnout nejvyšší nabídku. 

 

  Obrácená aukce je typem aukce, u které jsou obráceny role prodávajícího a 

kupujícího. Primárním cílem je tlačit kupní ceny dolů. V obrácené aukci soutěží 

prodejci o zprostředkování zboží nebo služby, nabízejí postupně nižší ceny, dokud 

některý z prodávajících není ochotný dát nižší nabídku. 

 

 Tichá aukce je „tichá“ v tom smyslu, že není stanoven žádný vyvolávač, 

dražitelé píšou své nabídky na nabídkový list, který často leží na stole blízko dražené 

položky. Na předem stanoveném konci aukce vyhrává draženou položku nejvyšší 

uvedená nabídka. Tato aukce se často používá při charitativních událostech, kdy se 

draží mnoho věcí zároveň a kdy je čas na dražbu pevně stanoven. Jiné varianty tohoto 

typu dražby mohou obsahovat zapečetěné (uzavřené) nabídky. 

 

 Aukce s daným časem vypršení je prvek (internetová) aukce, ve které je 

stanovený časový limit, do kterého mohou zájemci přihazovat. V okamžiku jeho 

vypršení je předmět vydražen licitátorovi, který umístil poslední platný příhoz. Pokud 

dražba neměla příhozy, předmět nebyl úspěšně vydražen. [12] 

 

U elektronických aukcí prodejních převládá systém tzv. Anglické aukce naproti tomu 

pro elektronické nákupní aukce tzv. Holandské aukce kombinované s reverzní aukcí. 

Nejčastějšími účastníky elektronických aukcí jsou spotřebitelé na obou stranách a tento vztah 

bývá označován C2C. Dalším poměrně častým vztahem bývá na straně prodávajícího 

podnikatelský subjekt a na straně kupujícího spotřebitel a tento vztah je B2C. Méně častým 

vztahem je C2B, kdy spotřebitel kontaktuje podnikatele s konkrétním požadavkem na 
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výrobek nebo službu. Ve vztahu G2B stojí na jedné straně vláda a na druhé podnikatelské 

subjekty. [1]  

Vztahem mezi jednotlivými podnikatelskými subjekty, které stojí na obou stranách, je 

vztah B2B, který je nejrozšířenější u nákupních elektronických aukcí. [7] 

2.2 Historie   

Počátky aukcí sahají až do roku 500 př. n. l., kdy se v Babyloně každoročně pořádaly 

aukce žen za účelem jejich provdání. V době fungování Římské říše zabavovali římští vojáci 

po každém vojenském vítězství na dobytých územích válečnou kořist, která byla následně 

vydražena. Z dražby otroků, kteří byli často zajatí jako „válečná kořist“, šly výtěžky na další 

válečné snažení Římské říše. Římané rovněž používali aukce pro uhrazení dluhů dlužníků, 

jejichž majetek byl konfiskován a následně dražen. Nejstarší aukční síní na světě je 

Stockholm Auction House (Stockholms Auktionsverk). Byla založena ve Švédsku v roce 1674. 

V Evropě nebyly aukce příliš v oblibě až do 17. století a v Asii se nikdy nerozšířily. V 

některých částech Anglie v průběhu 17. a 18. století byly používány pro prodej zboží a pachtů 

tzv. aukce při svíci. Tyto aukce začaly zapálením svíčky, následně byly dávány rostoucí 

nabídky, dokud svíce nezhasla. Nejvyšší nabídka v okamžiku, kdy svíce zhasla, vyhrála aukci. 

Koncem 18. století, brzy po Francouzské revoluci, se aukce začaly konat v hostincích a 

kavárnách a prodávalo se při nich obvykle umění. V aukční síni Sotheby's, v současnosti 

druhé největší aukční síni na světě, se první aukce konala roku 1744. Aukční síň Christie's, v 

současnosti největší aukční síň na světě, byla založena okolo roku 1766. V současnosti 

funguje celá řada dalších aukčních síní založených v 18. a 19. století. [12] 

Vývoj internetu vedl k významnému nárůstu využívání aukcí, kdy aukcionáři sbírají 

nabídky od velkého množství kupujících přes internet. Draží se mnohem větší množství 

komodit, než bylo dříve možné. Nejstarším a nejznámějším internetovým aukčním portálem 

je server eBay, který byl založen v San José 4. září 1995. První prodanou věcí na tomto severu 

bylo zlomené laserové ukazovátko, které koupil neznámý sběratel za 14 dolarů a 83 centů. V roce 

1999 expanduje společnost eBay do Velké Británie, Německa a Austrálie. [16]  

V ČR vznikl aukční web již v roce 1996. Ladislav Zajíček si ještě v internetovém 

pravěku povšiml úspěchu eBay a v rámci časopisu Bajt spustil „První interaktivní aukce“. V 

roce 1999 přišel Computer Press s aukčním serverem na lukrativní doméně Aukce.cz. Dnes 

web neexistuje a pouze hlavička stránky odkazuje na potenciální budoucí spolupráci s 

Xbazar.cz – na žádný velký návrat ke slávě to nevypadá. Řecká Vatera přišla s ambicemi v 

roce 2001 z Řecka, dnes už je doména spolehlivě zaparkována v rukou doménových 
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spekulantů, projekt se k zajímavým číslům nikdy nepropracoval. V srpnu roku 2003 spatřil 

světlo světa projekt Aukro.cz polské firmy Surf Stop Shop sp. z o. o., která v Polsku provozuje 

aukční server Allegro.pl. V roce 2004 přichází iKup.cz, od počátku se silnou podporou médií 

kolem MediaCopu – jak Týden, tak tehdejší Nedělní svět přitáhnou řadu uživatelů, ale na 

Aukro to nestačí. Posledním zajímavějším projektem je v roce 2006 Odklepnuto, které z části 

vyrostlo na vlně protestu uživatelů proti zvyšovaným poplatkům na Aukru. [23] 

2.3 Fáze elektronických nákupních aukcí  

Elektronické nákupní aukce můžeme rozdělit do několika fází: 

 přípravná – prostor věnovaný přípravě je v přímé úměře ke konečnému 

výsledku. Dochází zde k formulaci zadání, sumarizaci poptávaných produktů, 

specifikaci jejich množství, kvality, podmínek dodání, kontroly, fakturace, požadovaní 

certifikace atd. Součástí je i výběr dodavatelů k oslovení a určení časového plánu a 

způsobu hodnocení; 

 

 pozvánková – přichází po přípravné fázi. Dochází k informování vybraných 

dodavatelů o aukci. Pozvánka nebo výzva k účasti na aukci obsahuje ve svých 

přílohách předmět aukce a podmínky, za kterých bude uskutečněna. Vše je odesláno 

elektronicky e-mailem na adresy předem vybraných dodavatelů. V současnosti je stále 

častěji místo e-mailové výzvy k účasti s přílohami rozesláno e-mailem jenom stručné 

avízo s internetovou adresou, kde jsou pozvánka a ostatní dokumenty uloženy ke 

stažení; 

 

 předkládání nabídek – v případě zájmu o aukci oslovený dodavatel potvrdí 

svoji účast a systém mu vydá jeho přístupové heslo. S jeho použitím otevře prostor e-

aukční síně, do které vloží svou nabídku. V této části procesu vidí na svém monitoru 

jenom poptávku vyhlašovatele a svou právě vloženou nabídku; 

 

 kontroly nabídek a kvalifikačních podmínek – na počátku aukcí se tomu 

říkalo „mezikolo“ a někde se tento název stále užívá. Je nutné překontrolovat shodu 

poptávky s nabídkou a obdržené dokumenty dokládající splnění kvalifikačních 

požadavků soutěžících, Když je vše zkontrolováno a opraveno, potvrdí vyhlašovatel 

vyhodnoceným dodavatelům den a hodinu zahájení „ostrého“ kola; 



16 

 

 soutěžení, samotná aukce - vlastní soutěžní kolo umožňující změny aukčních 

hodnot v předložených nabídkách. V určeném dni a hodině, ohlášeném v pozvánce, se 

dodavatelům zaktivní e-aukční systém a v něm teď už vidí vedle své nabídky také 

nejlepší nabízenou některým z dalších dodavatelů, případně vidí, kdy je jeho nabídka 

nejlepší z předložených. Na to, co dodavatelé spatří, reagují úpravou své nabídky; 

     

 vyhodnocení, určení vítěze, protokoly – bezprostředně po ukončení aukce si 

mohou účastníci vytisknout protokoly, které zaznamenávají jejich změny nabídky a 

komunikaci s vyhlašovatelem. Přirozeně, že vyhlašovatel má k dispozici souhrnné 

protokoly se změnami nabídek všech účastníků spolu s hodnocením. Vyhlašovatel 

poděkuje a ohlásí, kolik si bere času na posouzení výsledků a na rozhodnutí o výběru 

dodavatele. [3] 

2.4 Právní úprava v ČR  

Komplexní právní úprava systému elektronických aukcí není dle mého názoru 

jednoznačně upravená. V této podkapitole dojde ke komentáři zákona o veřejných zakázkách 

včetně popisu druhů zadávacích řízení a rozdělení veřejných zakázek podle předmětu. 

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

vyznačením navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb., účinné k 

1. 4. 2012 takto definuje pojem elektronické aukce: 

 „Pro účely tohoto zákona se rozumí elektronickou aukcí proces sloužící k hodnocení 

nabídek, v jehož rámci zadavatel používá elektronické nástroje umožňující předkládání 

nových snížených nabídkových cen, případně nových hodnot nabídek, a který současně 

umožňuje sestavit aktuální pořadí nabídek při použití automatických metod jejich hodnocení.“   

Výše zmíněný zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje 

postupy při zadávání veřejných zakázek, soutěž o návrh, dohled nad dodržováním tohoto 

zákona, podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému 

certifikovaných dodavatelů. Dle litery zákona o veřejných zakázkách je zadavatel povinen 

dodržovat zásady transparentnosti (průhlednosti), rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Zákon v oblasti veřejných zakázek vyžaduje splnění požadavků, které jsou uvedeny ve 

vyhlášce MMR č. 329 a shodu se zákonem. Tato vyhláška se týká elektronických prostředků a 

nástrojů. Za elektronický prostředek se pro účely tohoto zákona považuje síť a služby 

elektronických komunikací. Za elektronický nástroj se považuje programové vybavení a jeho 

součásti, které jsou spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací a prostřednictvím 
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této sítě nebo služby umožňují provádění úkonů v elektronické podobě včetně zpracování 

zahrnujícího digitální kompresi a uchovávání dat (§ 149 zákona o ZVZ). Využití těchto 

nástrojů zadavatelem je podmíněno tím, že nebudou porušovat zákaz diskriminace, s ohledem 

na předmět veřejné zakázky budou obecně dostupné a slučitelné s běžně užívanými 

informačními a komunikačními technologiemi. Dále do legislativního rámce tohoto zákona 

patří i vyhláška MI ČR č. 326, která se týká podrobností o atestaci. Zákon v této oblasti 

umožňuje elektronizaci druhů zadávacích řízení, elektronické aukce a dynamickému 

nákupnímu systému. Elektronická dražba je prostředek pro hodnocení nabídek. Dynamický 

nákupní systém (DNS) je systém plně elektronický, časově omezený a otevřený všem 

uchazečům, kteří splňují kvalifikaci. Paragraf, který pojednává o podmínkách, rozsahu použití 

a průběhu elektronické dražby, je § 96 a § 97 Zákona č. 137/2006 Sb. Jedním z 

elektronických nástrojů, který se také využívá při zadávání veřejných zakázek, je elektronické 

tržiště. [20] 

 Druhy zadávacích řízení: 

 

 otevřené řízení - nabídka se podává přímo, dokládá se kvalifikace (jen při DNS je 

nabídka předběžná); 

 

 užší řízení - podává se pouze žádost o účast, dokládá se kvalifikace (dále jsou 

oslovováni jen ti, co splní podmínky); 

 

 jednací s uveřejněním - podává se pouze žádost o účast, dokládá se kvalifikace (o 

počtu rozhoduje zadavatel); 

 

 jednací bez uveřejnění- nabídka se podává přímo, dokládá se kvalifikace (je možné jej 

použít v případě neúspěchu v prvních třech druzích zadávacích řízení); 

 

 soutěžní dialog - podává se pouze žádost o účast, dokládá se kvalifikace (pro složitý 

předmět plnění, při kterém veřejný zadavatel není objektivně schopen přesně vymezit 

technické podmínky nebo právní a finanční požadavky na plnění veřejné zakázky); 

 

 zjednodušené podlimitní - nabídka se podává přímo, dokládá se kvalifikace 

(vyzvat se musí minimálně 5 zájemců). 
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V rámci tohoto zákona se za zadavatele veřejné zakázky považuje veřejný, dotovaný a 

sektorový zadavatel. Veřejným zadavatelem je Česká republika, státní příspěvková 

organizace, územní samosprávný celek nebo jiná právnická osoba, která byla založena za 

účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu nebo je financována a ovládaná zejména státem 

nebo jiným veřejným zadavatelem. Dotovaným zadavatelem je PO nebo FO, která zadává 

veřejnou zakázku hrazenou více než 50% peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo 

pokud tyto prostředky přesahují 200 milionů. Kč. Odvětvovým zadavatelem je osoba 

vykonávající některou z relevantních činností podle § 4, jako např. v odvětví plynárenství, 

teplárenství, elektroenergetiky, vodárenství, veřejné dopravy, poštovních služeb apod. Dále 

rozlišujeme pojmy zájemce (ten kdo podal žádost o účast), uchazeč (ten kdo podal nabídku) a 

dodavatel (ten se kým je následně uzavřena smlouva). [20] 

Veřejná zakázka je zakázka realizována na základě písemné smlouvy mezi 

zadavatelem a jedním či více dodavateli. Předmětem plnění je poskytnutí dodávek, služeb 

nebo realizace stavebních prací za úplatu. 

Veřejné zakázky můžeme dělit podle jejich předmětu do těchto kategorií: 

 

 veřejné zakázky na dodávky; 

 veřejné zakázky na služby; 

 veřejné zakázky na stavební práce. 

 

Dále můžeme tyto zakázky rozdělit podle výše jejich předpokládané hodnoty s 

ohledem na jejich předmět: 

 

 malého rozsahu; 

 podlimitní zakázky; 

 nadlimitní zakázky. 

 

Společnost Dalkia Česká republika, a.s., která bude zmíněna dále v textu, patří 

k odvětvovým zadavatelům z oboru teplárenství. 
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3 €L€NA systém elektronického nakupování  

« €L€NA » je název dynamického pracovního nástroje na vyjednávání, který vlastní 

společnost Dalkia Česká republika, a.s. Název tvoří zkrácení dvou českých slov „elektronické 

nakupování” a symbol eura jako znak budoucích úspor, které společnost získá 

prostřednictvím tohoto nástroje. Jedná se o pracovní pomůcku, která je určena pro realizaci 

vnitřních elektronických výběrových řízení (elektronické aukce) pro všechny nákupčí 

společnosti Dalkia Česká republika, a.s. €L€NA byla vytvořena pro tyto způsoby použití při 

řešení vnitřních výběrových řízení: 

 

 výběrové řízení pro přesně specifikovaný předmět nákupu (existuje precizní 

technické zadání bez možnosti více variant) – „ přímý nákup”; 

 

 výběrové řízení, kdy technické zadání není přesně specifikováno, pak tento nástroj 

je možno použít jako transparentní formu „ druhého kola podání cenových 

nabídek”. 

 

Zavedení tohoto systému bylo v r. 2006 schváleno generálním a výrobním ředitelem 

společnosti na základě pozitivních zkušeností z r. 2005, ve kterém útvar nákupu dceřiné 

společnosti realizoval tři pilotní projekty prvních elektronických nákupů (aukcí), aby 

přesvědčil vedení nákupního oddělení o výhodnosti využívání této možnosti cenového 

vyjednávání a případně zjistil jejich rizika. [21] 

Systém €L€NA funguje na adrese www.dalkia-en.cz, kde jsou uvedeny všechny 

potřebné informace pro zájemce a také pro již zaregistrované dodavatele, včetně kontaktů na 

supervizory a administrátory. Vše je velmi přehledně a graficky příjemně zpracováno. 

Software toho pracovního nástroje je naprogramován v mezinárodním programovacím jazyce Perl a 

podporuje většinu běžně používaných internetových prohlížečů. 

3.1 Skupina Dalkia Česká republika 

Skupina Dalkia Česká republika je součástí jedinečného světového koncernu Veolia 

Environnement, který je zaměřen výhradně na poskytování environmentálních služeb a nabízí 

kompletní škálu těchto služeb v rámci svých 4 divizí: vodohospodářství, nakládání s odpady, 

energetické služby a doprava. Toto rozdělení nalezneme na obr. 2. 
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Obr. 2 Struktura VEOLIA ENVIRONNEMENT; zdroj [21] 

 

 

Obr. 3 Členění zákazníků skupiny Dalkia Česká republika; zdroj [21] 
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Skupina Dalkia Česká republika je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města 

a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a 

obchodní i administrativní centra. Zároveň je největším nezávislým producentem elektrické 

energie vyrobené v kogeneraci v České republice a významným poskytovatelem 

energetických služeb. Dálkovým teplem zásobuje 257 000 domácností v Moravskoslezském, 

Olomouckém, Středočeském a Karlovarském kraji a v Praze. Znázornění členění zákazníků je 

patrné na obr. 3. 

V roce 2011 skupina Dalkia Česká republika prodala svým zákazníkům 12 694 TJ 

tepelné energie a 2 036 GWh elektřiny, zaměstnávala 2350 zaměstnanců a celkový obrat 

společnosti činil 13,2 mld. Kč. Do skupiny Dalkia v České republice patří kromě Dalkia 

Česká republika, a.s. také společnosti Dalkia Kolín, a.s., Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o., 

Olterm & TD Olomouc, a.s., AmpluServis, a.s. a Dalkia Industry CZ, a.s. včetně jejích dvou 

dceřiných společnosti Dalkia Commodities CZ, s.r.o. a Dalkia Powerline Sp. z o. o. působící 

v Polsku. Závody a dceřiné společnosti znázorňuje na mapce obr. 4.  

 

 

 

Obr. 4 Závody a dceřiné společnosti skupiny Dalkia Česká republika; zdroj [21]    
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Dalkia ČR věnuje velkou pozornost minimalizaci dopadů své činnosti na životní 

prostředí. Obrovský důraz je kladen na kogenerační výrobu elektrické energie a tepla, jež 

vyprodukuje mnohem méně emisí než oddělená výroba obou komodit. Kromě toho neustále 

zvyšuje podíl obnovitelných a druhotných zdrojů energie ve výrobě. Ve Frýdku - Místku byla 

zahájena výstavba nového bio bloku, v Teplárně Přívoz je dlouhodobě využíván veškerý 

koksárenský plyn a kogenerační výroba elektrické energie zase funguje na dole ČSA. 

V regionech, kde Dalkia Česka republika působí, směřuje svoji pomoc občanům 

prostřednictvím několika nadačních fondů. Nadační fond Dalkia Humain pomáhá 

zaměstnancům v obtížných životních situacích a Nadační fond Dalkia pro životní prostředí 

podporuje projekty, které mají pozitivní dopad na životní prostředí. Nadační fond Dalkia 

Česka republika přispívá ke snižování nezaměstnanosti tím, že podporuje vznik nových 

pracovních míst. Nadační fond Dalkia Česka republika již 12 let pomáhá ke snižování 

nezaměstnanosti v Moravskoslezském, Olomouckém a Karlovarském kraji podporou 

začínajících drobných a malých podnikatelů. Za celou dobu jeho působení obdrželo nadační 

příspěvek 923 projektů a bylo vytvořeno 1596 pracovních míst. [13] 

3.1.1 Útvar nákupu a zásobování  

 

 

Obr. 5 Organizační struktura útvaru nákupu a zásobování DČR; zdroj [21] 

 

 



23 

 

Útvar nákupu a zásobování patří ve společnosti Dalkia ČR ke klíčovým útvarům. 

Spadá přímo pod výrobního ředitele Dalkia ČR. Organizační struktura společnosti je uvedena 

v příloze č. 1. Útvar řídí vedoucí a je rozdělen do čtyř oddělení. Jedna část oddělení část sídlí 

na ředitelství a druhá je soustředěna v regionech a dceřiných společnostech. Výhodou tohoto 

členění je pružnější a operativnější řešení nákupních případů a problémů přímo na 

jednotlivých výrobních závodech. Organizační strukturu znázorňuje obr. 5. na počátku této 

podkapitoly. 

Pracovníci na pozici referent nákupu vystupují v systému €L€NA na pozici 

administrátorů. Mezi jejich činnosti patří realizace a vyhodnocování výběrových řízení, 

závěrečné kontraktace všech nákupů a významných investičních celků, včetně  výběrových 

řízení a veřejných zakázek v souladu s legislativou a interními předpisy, popř. předpisy v 

oblasti dotačních programů, mimo nákup energií a paliv. Na tento typ nákupů má skupina 

Dalkia ČR další dvě specializovaná centrální oddělení. Nákupčí studuje a uplatňuje v praxi 

zákony, vyhlášky, směrnice a nařízení související s výkonem funkce a uplatňuje strategii 

nákupu v skupiny Dalkia v České republice.  Vyjednává s dodavateli o cenových dohodách a 

kontroluje jejich plnění. Na základě požadavků regionů a dceřiných společností provádí 

průzkum trhu a výrobních programů u dodavatelů a vede předepsanou evidenci obchodních 

případů.  

3.2 Jak funguje €L€NA 

Na internetové adrese www.dalkia-en.cz najdeme popis, jak by měl nástroj 

elektronického nákupu fungovat. „Systém elektronických nákupů €L€NA slouží k realizaci 

vnitřních výběrových řízení na dodávky služeb, prací, investičních zakázek, materiálů, zboží 

apod. Tato řízení vypisuje útvar nákupu a zásobování skupiny Dalkia v České republice, popř. 

dceřiná společnost Olterm&TD Olomouc, v podobě elektronických výběrových řízení. Účast 

prostřednictvím systému €L€NA je umožněna všem dodavatelům po řádné registraci a 

uzavření „Smlouvy o účasti v systému elektronických nákupů €L€NA“, kterou musí dodavatel 

doručit vyplněnou a podepsanou ve 2 vyhotoveních na nákupní oddělení společnosti. Každé z 

nich je považováno za originál. Registrace v systému €L€NA je umožněna každé firmě (pouze 

jako dodavatel), která splňuje všechny podmínky uvedené v čl. III., odst. 1. „Smlouvy o účasti 

v systému elektronických nákupů €L€NA“. Na základě splnění všech výše uvedených 

podmínek, bude firmě přiděleno uživatelské jméno a heslo a zasláno na kontaktní e-mail 

uvedený v průběhu registrace. Heslo je generováno systémem automaticky bez vlivu a 

možnosti zjištění ze strany supervizora. Tímto heslem se pověřený zástupce dodavatele bude 
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přihlašovat do elektronického systému €L€NA. Na základě doporučení bezpečnostních 

expertů by mělo být heslo průběžně měněno. Vygenerování nového lze provést kdykoliv v 

menu dodavatele a aktivováno bude po odsouhlasení aktivačního e-mailu, který bude odeslán 

automaticky na kontaktní adresu uvedenou při registraci. Firma se může účastnit právě 

probíhající aukce, která obsahuje nabídku z oboru jejího podnikání. K účasti v aktuálně 

probíhající aukci bude vybraný dodavatel vyzván prostřednictvím e-mailu, který uvede při 

registraci. V sekci „Aktuální EN“ jsou zveřejněny právě probíhající aukce. Kliknutím na 

právě probíhající aukci bude dodavatel, který byl vybrán administrátorem k účasti v aukci, 

vyzván k zadání jména a hesla. Po úspěšném přihlášení se může dodavatel účastnit konkrétní 

aukce zasláním své nabídky. V případě zaslání cenově výhodnější nabídky jedním z účastníků 

aukce, budou ostatní dodavatelé neprodleně informováni o změně aktuálního stavu aukce 

prostřednictvím e-mailu tak, aby mohli reagovat co nejdříve a zaslat svou novou nabídku. 

Aukce bude ukončena k předem stanovenému datu a hodině. V případě podání nabídky 

v posledních minutách před vypršením stanovené lhůty pro ukončení výběrového řízení, může 

být každá aukce automaticky prodloužena o 5, 10, 15, 30 nebo 60 minut. Toto prodloužení 

nastaví Administrátor před započetím samotné aukce s přihlédnutím na složitost a rozsah 

obchodní zakázky. O prodloužení aukce budou všichni účastníci neprodleně informováni e-

mailem. Registrace firem a vlastní účast v elektronických aukcích prostřednictvím systému 

€L€NA je bez poplatků. Systém podporuje většinu běžně používaných internetových 

prohlížečů. Pro správné a korektní chování celého systému je nutné, aby internetový prohlížeč 

měl zapnutou podporu JavaScriptu a podporu Cookies.“ [17] 

3.2.1 Ochrana a bezpečnost informací 

Bezpečnost a ochranu informací charakterizuje společnost Dalkia Česká republika 

takto: „Systém elektronických nákupů Dalkia Česká republika, a.s. a jejich dceřiných 

organizací je chráněn proti průniku, který by mohl způsobit odcizení důvěrných dat nebo 

narušení probíhajících transakcí. Veškerá data jsou uložena v databázi, která je chráněna 

přístupovým jménem a heslem. Citlivá data, jako jsou přístupová jména a hesla, jsou chráněna 

128 bitovým šifrováním.  

Přístupy do systému elektronických nákupů jsou chráněny jménem a heslem. 

Uživatelské přístupy do tohoto systému jsou omezeny pomocí přidělovaných rolí. Veškerá 

data, nutná pro provádění výběrových řízení, jsou zálohována tak, aby nemohlo dojít k jejich 

ztrátě v důsledku havárií nebo jiných poškození. Současně je zaručena důvěrnost obchodních 

informací a jejich dostupnost pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Dalkia Česká 
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republika, a.s., včetně dceřiných organizací. Všichni pověření zaměstnanci společnosti DČR 

zaručují a jsou odpovědni za rovné a transparentní používání elektronického nákupního 

systému €L€NA.“ [18] 

3.2.2 Podmínky účasti  

Podmínky účasti v systému elektronických nákupů detailně popisuje společnost Dalkia 

Česká republika takto: 

„Obchodování v systému elektronických nákupů €L€NA je umožněno všem 

zaregistrovaným dodavatelům po ověření správnosti jejich zaslaných údajů a podkladů 

administrátorem systému €L€NA a zavedením do databáze schválených dodavatelů. Po 

vyplnění registračního formuláře dodavatelem je automaticky zaslán jeho požadavek na 

registraci supervizorovi systému €L€NA.  

Pro schválení dodavatele je nutno, aby splňoval následující základní kritéria: 

 fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem podle č. III., odst. 1. 

„Smlouvy o účasti v systému elektronických nákupů €L€NA“; 

 řádně vyplní registrační formulář dle přiloženého vzoru a splňuje další 

podmínky „Smlouvy o účasti v systému elektronických nákupů €L€NA“, která je k 

dispozici v sekci "Podmínky účasti"; 

 dodavatel nesmí být v době probíhající elektronické aukce v žádném sporu se 

společností  Dalkia Česká republika, a. s. ani s její dceřinou společností; 

 dodavatel bere na vědomí, že v rámci výběrových řízení může Dalkia Česká 

republika, a. s. vystupovat i za své dceřiné společnosti v tom smyslu, že bude 

supervizorem, resp. administrátorem elektronické aukce a s vítězným dodavatelem 

budou uzavírat příslušné smlouvy na základě platně uzavřených mandátních smluv; 

 dodavatel bere na vědomí, že Dalkia Česká republika, a. s. neodpovídá za 

úkony a závazky dceřiných společností a naopak; 

 dodavatel je povinen doložit výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list a 

další doklady, které zadavatel uvede v zadání konkrétní elektronické aukce a to ve 

lhůtě stanovené v zadání vlastní elektronické aukce; 

 podle registračních údajů uzavře před vlastním zařazením do databáze 

schválených dodavatelů systému €L€NA „Smlouvu o účasti v systému elektronických 

nákupů €L€NA“; 

 pokud bude dodavatel schválen a zařazen do databáze dodavatelů v systému 

€L€NA, bude kontaktní osoba dodavatele informována prostřednictvím e-mailu, 
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uvedeného při registraci, že jeho požadavek byl schválen a firma je zařazena do 

databáze dodavatelů v systému €L€NA; 

 supervizoři elektronického systému €L€NA jsou zaměstnanci skupiny Dalkia 

Česká republika uvedeni na stránkách www.dalkia-en.cz; 

 adresa pro doručení dokumentů v písemné podobě: 

Ředitelství společnosti  

Dalkia Česká republika, a.s. 

Hana Čajová  

28. října 3337/7 

709 74 Ostrava.“ [19] 

3.2.3 Pozice supervizora a administrátora 

Funkce supervizora je v systému elektronických nákupů nadřazena pozici 

administrátora. Obě funkce mají rozdílné povinnosti a pravomoci, jejichž podstatná část je 

uvedena na stránkách elektronického systému €L€NA (dále jen EN) DČR sekci v „Desatero“. 

Administrátorem systému může být pouze referent nákupu skupiny Dalkia ČR, který 

je pověřený vedoucí útvaru nákupu a zásobování. Aktuální jména zaměstnanců, kteří 

vykonávají tuto funkci, jsou uvedena na internetové adrese EN DČR sekci 

v „ADMINISTRÁTOR“. Administrátor může přizvat do aukce pouze firmy v DB systému 

€L€NA schválené pro zadanou oblast nákupu. Pro druhé kolo cenového jednání přizve k aukci 

pouze uchazeče, kteří podali technicky vyhovující nabídku v prvním kole (týká se to aukcí, 

které mohou navazovat na předchozí výběrové řízení v papírové podobě). Musí zachovávat 

mlčenlivost o nezveřejněných údajích průběhu všech aukcí a je povinen vždy uvést reálnou 

vyvolávací cenu. Pokud je výsledek aukce ekonomicky výhodný pro společnost Dalkia v ČR, 

může ho administrátor považovat za konečný. V případě pochybností nebo technických 

problémů musí neprodleně informovat minimálně jednoho supervizora o průběhu popř. 

výsledku aukce nebo vzniklých problémů. 

Funkci supervizora vykonávají 4 pověření zaměstnanci. Jejich aktuální jména jsou 

uvedena na internetové adrese EN DČR v sekci  „SUPERVIZOR“. Supervizor provádí 

schválení firem do DB po jejich registraci, a to pouze na základě kvalifikačních předpokladů a 

po podpisu „Smlouvy o účasti v systému elektronických nákupů“. Pouze supervizor může 

vyloučit schválenou firmu v DB systému €L€NA při porušení podmínek účasti ze strany 

uchazeče nebo neúčasti ve třech po sobě jdoucích aukcích. Jen supervizor má možnost 

odmítnout pouze prokazatelně chybnou nabízenou cenu účastníka aukce s tím, že všem 
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osloveným účastníkům aukce bude vždy zasláno zdůvodnění odmítnutí na kontaktní e-mail. 

Aukce tímto úkonem nemusí být zrušena. Pouze supervizor může zrušit aukci dle článku III, 

bod 7. „Smlouvy o účasti v systému elektronických nákupů.“ Vzor této smlouvy je v příloze 

č. 3. 

3.2.4 Právní aspekty  

Jak již bylo zmíněno na počátku kapitoly 3, jedná se interní pracovní nástroj útvaru 

nákupu, který společnost Dalkia Česká republika nevyužívá v režimu veřejných zakázek, 

protože tento nástroj nemá certifikaci MMR, která je dle zákona ZVZ nutná pro administraci 

veřejných zakázek prostřednictvím dynamického nákupního systému. Tyto zakázky probíhají 

v tzv. papírové podobě a informace o nich najdeme na internetové adrese 

www.dalkia.cz/cz/vyberova-rizeni a samozřejmě na www.iszvus.cz.  

Ve skupině Dalkia ČR je systém EN používán výhradně pro podlimitní zakázky dle 

zákona ZVZ. 

Společnost Dalkia Česká republika, a.s. informuje dodavatele ve „Smlouvě o účasti v 

systému elektronických nákupů €L€NA“  o skutečnosti, že výběrové řízení nepodléhají režimu 

zákona o veřejných zakázkách, nejsou obchodní veřejnou soutěží dle obchodního zákoníku či 

jinou formou výběrového řízení (jako např. dražba). I v případě vítězství v elektronickém 

nákupu nedochází automaticky ke vzniku žádných práv ani k uzavření nákupní smlouvy.   

Samotných elektronických nákupů a následných úkonů se tak pravděpodobně dotýkají 

paragrafy zákona č. 513/1991 sb., obchodního zákoníku a zákona č. 513/1991 sb., o 

účetnictví. [14] 

3.3 Fiktivní elektronická aukce pro účely této diplomové práce 

Pro účely této diplomové práce byla dne 11. 10. 2012 zaregistrována fiktivní firma 

Dulawa a později i Čajová Consulting a Moravčinská Energo. Po úspěšné registraci a 

schválení firmy pro systém EN společnosti DČR byl zaslán potvrzující e-mail na registrační 

adresu. Tato zpráva obsahovala uživatelské jméno a heslo. Fiktivní elektronický nákup - 

Aukce s identifikačním číslem 474 a názvem „Modernizace budovy na ulici 28. října 3337/7“, 

se uskutečnila jako druhé kolo – cenového vyjednávání dne 15. 3. 2013 od 14:00 hodin do 

14:45 hodin na adrese http://www.dalkia-en.cz/index.php?page=detailaukce&id=474. 

Vycházeli jsme z předpokladu, že bylo úspěšně absolvováno kolo první, splnění technického 

zadání a byli přizváni tři dodavatelé. Průběh aukce bude popsán z pohledu nákupčího 

(supervizora) i z pohledu dodavatele.    
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3.3.1 Činnosti a pohled ze strany nákupčího (supervizora) 

Nákupčí má po přihlášení do systému €L€NA k dispozici úvodní stránku. Po vyplnění 

registračního formuláře firmou, která se hlásí do systému EN, obdrží supervizor automaticky 

generovaný e-mail se žádostí o schválení firmy do databáze dodavatelů. Supervizor 

zkontroluje, zda obdržel kompletní dokumentaci včetně řádně vyplněné a podepsané 

„Smlouvy o účasti v systému elektronických nákupů €L€NA“ a byly splněny veškeré 

podmínky pro zařazení firmy do databáze dodavatelů. Pokud jsou všechny tyto doklady řádně 

zkontrolovány, supervizor následně schválí firmy do DB dodavatelů EN a systém pošle na 

kontaktní e-mail schválené firmě, uvedený při registraci, potvrzení o úspěšné registraci včetně 

přihlašovacího jména a hesla. Heslo je systémem EN generováno automaticky bez 

jakéhokoliv zásahu supervizora. V případě jeho ztráty jej nemůže dohledat ani supervizor ani 

administrátor, je nutné si v systému o něj znovu požádat prostřednictvím pole „Zapomněli jste 

heslo?“ v přihlašovacím okně. Následně administrátor nebo supervizor založí v systému 

samotnou nákupní aukci a vybere dodavatele, kteří se mohou elektronické aukce zúčastnit, 

popř. budou přizvání do aukce k soutěži o vítěznou cenu v tzv. „druhém kole cenového 

vyjednávání“. V  případě naší fiktivní aukce byla aukce založena 2 hodiny před vlastním 

započetím. 

 

Obr. 6 Okno ze zadávání fiktivní aukce supervizorem; zdroj [21] 
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Systém přidělí příslušné aukci automaticky ID číslo a administrátor vyplní formulář pro 

editaci elektronické aukce, tj. uvede název začátek a konec (datum + čas), typ aukce, měnu, 

množství o kolik je možno minimálně snížit cenový návrh, vyvolávací cenu, prodloužení 

aukce a příslušný kód kategorie nákupu (kategorie nákupu jsou ve skupině standardizovány a 

používány k finančním a jiným analýzám), obchodní podmínky a další jiné nezbytné 

informace. 

Pro účely DP – Fiktivní aukce ID 474, název „Modernizace budovy na ulici 28. října 

3337/7“, termín 15. 3. 2013 od 14:00 hodin do 14:30 hodin, měna Kč, minimální snížení 

5.000 Kč, vyvolávací cena 5.560.000 Kč a prodloužení aukce o 5 minut. Okno ze zadávání 

nákupčím je patrné na obr. 6. Založení aukce systém automaticky oznámí zasláním e-mailu na 

registrační adresu všem vybraným dodavatelům.  

 

 

 

Obr. 7 Okno z průběhu fiktivního nákupu; zdroj [21] 

 

Fiktivní aukce začala ve 14:00 hodin a dodavatelé aktivně soutěžili. První nabídka 

snížení ceny na 550 000 Kč přišla ve 14:03 hodin od dodavatele Dulawa, další od firmy 

Moravčinská Energo ve 14:05 hodin a pak se střídaly nabídky firem Dulawa a Čajová 

Energoconsulting, což je patrné z obr. 7. znázorňujícího okno z průběhu aukce z pohledu 
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administrátora. Hned v  první „nové“ nabídce zaznamenané fiktivní aukcí došlo omylem 

k zaslání nabídky o řád nižší, v takovém případě má možnost supervizor využít své právo 

popsané v bodě 3.3.3. odstavec 3. této diplomové práce: „odmítnout pouze prokazatelně 

chybnou nabízenou cenu účastníka aukce s tím, že všem osloveným účastníkům aukce bude 

vždy zasláno zdůvodnění odmítnutí na kontaktní e-mail.“ Aukce tímto úkonem nemusí být 

zrušena. Pouze supervizor může zrušit aukci dle článku III, bod 7. „Smlouvy o účasti v 

systému elektronických nákupů.“ V této fiktivní aukci nebyla tato možnost využita. Aukce 

byla poprvé prodloužena o 5 minut do 14:35 hodin nabídkou zaslanou ve 14:28 hodin. Pak 

probíhalo snižování dále a došlo ještě ke dvěma prodloužením. Konec aukce 14:45 hodin byl 

oznámen e-mailem všem jejím účastníkům. Následně došlo ke kontrole administrátorem a 

oslovení dodavatele, který nabídl nejnižší cenu. Pak oficiálně pokračují další upřesňující 

jednání, která končí podpisem smlouvy.  

3.3.2 Činnosti a pohled ze strany účastníka aukce  - dodavatele 

Dodavatel musí být zaregistrován a schválen v databázi systému EN. Po založení 

aukce administrátorem obdrží účastník (dodavatel) informační e-mail o založení elektronické 

aukce, který je generován také automaticky. Zpráva obsahuje text s upozorněním na založení 

aukce, název, začátek a konec v podobě data a přesného času a http adresu, na které bude 

elektronická aukce probíhat. Internetová stránka je pasivně zobrazena pouze pro čtení ihned 

po založení aukce administrátorem, je zde upozornění na termín zahájení aukce, ale není 

aktivní tlačítko pro odeslání nové nabízené ceny.  Aukce se objeví v seznamu všech aukcí se 

statusem před spuštěním, označeným béžovým puntíkem. Na obr. 8 můžeme vidět pohled ze 

strany dodavatele na seznam aukcí, kde je patrné, že aktuální aukce je před spuštěním. Na 

začátku aukce se změní barva z béžové na zelenou a po ukončení na červenou. Takto zůstane 

v seznamu aukcí a je přístupná všem registrovaným dodavatelům, bez uvedení průběhu aukce 

a výsledné ceny. Vlastní průběh aukce je zobrazen pouze účastníkům, kteří byli k této aukci 

přizváni.  

Před zasláním cenové nabídky má dodavatel mimo jiné tyto základní údaje o právě 

probíhající aukci: 

 zadávací dokumentaci; 

 dobu trvání aukce; 

 kontakt na administrátora, který aukci editoval; 

 vyvolávací cena; 

 nejnižší cenová nabídka. 
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Obr. 8 Okno seznamu aukcí se statusem před spuštěním; zdroj [21] 

 

Ve 14:00:04 hodin dodavatel obdržel e-mail s upozorněním na zahájení elektronického 

nákupu včetně jeho ID, názvu, termínu začátku a konce v podobě data a přesného času a http 

adresy, na které bude elektronická aukce probíhat. Mezitím došlo ke změně statusu z „aukce 

před spuštěním“ na „aktuální aukce“ a tlačítko „vložte svou nabídku“ se aktivovalo. Nyní má 

účastník možnost vstoupit aktivně do probíhající aukce zasláním cenové nabídky. Zasláním 

cenové nabídky potvrzuje, že souhlasí se všemi zadávacími podmínkami aukce, po svém 

aktivním vstupu má navíc k dispozici právě aktuální minimální cenovou nabídku.  

Pokud jeden z dodavatelů, který se právě účastní aukce a zadá cenově výhodnější 

nabídku, než je stávající, jsou všichni aktivní účastníci (včetně toho, který poslal nejnižší 

cenovou nabídku) informováni o této změně stavu aukce prostřednictvím e-mailu, který je 

rovněž generován automaticky. Tato zpráva obsahuje mimo název, termín a čas konání 

elektronického nákupu, také internetovou adresu, kde tato akce probíhá a hlavně upozornění 
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s aktuální nejnižší cenou. Zároveň dojde k aktualizaci částky i v otevřeném okně prohlížeče. 

Každý z účastníků aukce vidí všechny své nabídky v dolní části obrazovky, pokud by mu byla 

nabídka z technických důvodů zrušena, uvidí i tuto s důvodem zrušení. Pokud se pokusí zaslat 

novou nabídku, která není snížena o minimální určenou částku - v našem případě 5.000 Kč, 

systém mu to neumožní a nahoře se objeví červený nápis „Neplatná nabídka.“ Na obr. 9 je 

zobrazeno okno z průběhu aukce z pohledu dodavatele. Aukce probíhala postupným 

zasíláním nabídek se snižováním ceny až do 14:28 hodin. Pak zaslal nabídku dodavatel 

Dulawa a na základě předem stanovených kritérií došlo k prodloužení aukce o 5 minut do 

14:35 hodin. Obchodování probíhalo dále a došlo ještě ke dvěma prodloužením.  

 

 

Obr. 9 Okno z průběhu aukce z pohledu dodavatele; zdroj [21] 

 

V průběhu prodloužení došlo ze strany dodavatele Dulawa omylem (v zápalu 

soutěžení) k zaslání další nabídky. V tomto případě došlo k neúmyslnému dvojímu snížení 

stejnou firmou a zde má možnost zasáhnout supervizor a aukci zrušit nebo upravit. Dle 

ujištění paní Moravčinské se podobný případ stal i při skutečné aukci, ale dodavatel své 

pochybení uznal a nedožadoval se zrušení aukce a následně dostál svým závazkům. Fiktivní 

aukce pokračovala dále, ale došlo k další zajímavé situaci. Dodavatel Dulawa opět omylem 
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poslal novou nabídku, ale již po faktickém ukončení prodloužení aukce ve 14:40:17 hodin. 

Systém sice aukci ukončil automaticky a odeslal e-mail s oznámením o ukončení aukce ve 

14:40 hodin, ale zároveň nabídku akceptoval a znovu aktivoval prodloužení aukce o dalších 5 

minut do 14:45 hodin, jenže se zpožděním. Tento e-mail je znázorněn na obr. 10. Reálně se 

mohlo tedy stát, že některý z dodavatelů si toho nevšimne a už se aukce nezúčastní a třeba 

vypne počítač a odejde pryč. Následně pak může výsledek aukce zpochybnit a vyžádat novou. 

Na tuto skutečnost autor práce upozornil supervizora a také vedoucí útvaru nákupu a 

zásobování. Aukce byla následně řádně ukončena ve 14:45 hodin vypršením termínu bez další 

změny soutěžené částky. Průběh aukce je podrobně zaznamenán v příloze č. 3. Ihned po 

ukončení systém automaticky odeslal e-mail s oznámením o ukončení aukce, který je patrný 

na obr. 11 a obdrželi ho všichni účastníci aukce. 

 

 

 

 

Obr. 10 Okno s e-mailem oznamujícím první ukončení aukce; zdroj vlastní 
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Obr. 11 Okno s e-mailem oznamujícím skutečné ukončení aukce 14:45; zdroj 

vlastní 
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4 Efektivita €L€NY   

V rámci této kapitoly bude provedena analýza dat dostupných ze stránek systému 

elektronických nákupů €L€NA za léta 2007 až 2012 a SWOT analýza tohoto nástroje, kde 

autor vycházel z dat dostupných pro rok 2011. 

4.1 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednou ze základních metod marketingového auditu. Tato analýza 

tedy na základě auditu jednotlivých prvků interního a externího prostředí, ukazuje silné a 

slabé stránky nástroje elektronických aukcí a posuzuje předpoklady k realizaci určitého 

záměru nebo vylepšení. V této podkapitole budou identifikovány a popsány externí a interní 

faktory působící na EN €L€NA  potažmo na společnost DČR.  

4.1.1 Vnější prostředí  

Ekonomické prostředí v roce 2011 bylo ve znamení jemného ekonomického růstu, 

způsobeného mimo jiné mírným zotavením světové ekonomiky a rozvojem zahraničního 

obchodu, který se projevil i v České republice. Hrubý domácí produkt vzrostl meziročně o 1,9 

% z 3799,5 mld. Kč v roce 2010 na 3841,4 mld. Kč a také meziročně stoupla spotřeba 

domácností o 0,7 %. Průměrná mzda mírně vzrostla. Míra inflace stoupla na 2,4 %, ale snížila 

se nezaměstnanost na 6,7 %.  

Podnikání v oblasti teplárenství v roce 2011 v České republice významně ovlivnily 

klimatické podmínky a nadnormální teplota. Dále se na něm podílí také značné zásoby paliv, 

které se nachází v blízkosti některých závodů. 

Technologické prostředí je nejrychleji se rozvíjející složka mikroprostředí. Společnost 

Dalkia Česká republika, a.s. za posledních 5 let zažila veliký rozvoj v oblasti implementací 

nových technologií. V roce 2007 došlo k zavedení nového nákupního nástroje €L€NA . 

V průběhu dalších let dochází k postupnému zavádění výroby elektrické energie 

z kogenerace.  

Základním ukazatelem demografického prostředí státu je počet obyvatel v členění 

podle pohlaví a jeho věkové složení. V rámci demografického prostředí pak můžeme v detailu 

sledovat charakteristické rysy populace (počet, věk, míru vzdělání, sociální a příjmovou 

strukturu, hustotu osídlení a pohlaví). Toto prostředí má veliký vliv na utváření, velikost a 

tempo růstu trhu, při prognózách vývoje spotřeby. 

V důsledku výrazného úbytku narozených dětí v roce 2011 přirozený přírůstek 

obyvatel klesl o 8,5 tisíce a dosáhl 1,8 tisíce osob. Počet přistěhovalých převýšil počet 
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vystěhovalých o 16,9 tisíce osob. Podle výsledků bilance, která navazuje na výsledky sčítání 

lidu, bytů a domů k 26. 3. 2011, žilo k 31. 12. 2011 v České republice 10 504,2 tisíce osob. 

Politické prostředí a právní prostředí zažívalo v roce 2011 turbulence, stejně jako v 

minulých letech turbulence, ale výrazně neovlivnilo fungování společnosti.  

Sociálně kulturní prostředí bylo mírně ovlivněno strachem ze ztráty zaměstnání, ač 

došlo k mírnému poklesu nezaměstnanosti. Domácnosti sice více utrácely, ale ne nijak 

dramaticky.  

Z výše zmíněných vnějších faktorů významně ovlivňují podnikání skupiny Dalkia 

Česká republika především přírodní prostředí, politicko-právní prostředí a ekonomické 

prostředí.   

4.1.2 Vnitřní prostředí 

Na základě výsledků externí a interní marketingové analýzy byly identifikovány 

faktory, které působí na vnitřní prostředí. Tyto faktory jsou: 

Silné stránky: 

 S1 - transparentní nákupní proces; 

 S2 - finanční úspory; 

 S3 - snížení administrativy při procesu vyjednávání; 

 S4 - zrychlení procesu vyjednávání; 

 S5 - vzájemná výměna zkušeností; 

 S6 - společný nástroj pro všechny nákupčí; 

 S7 - jednotný způsob vyhodnocení nabídek. 

 

Slabé stránky: 

 W1 - nutný přístup na Internet;  

 W2 - možnost proniknutí do systému a zneužití hesla;  

 W3 - nutnost stanovení správné vyvolávací ceny; 

 W4 - osoba nákupčího, respektive její vliv na rozhodovací proces. 

 

Příležitosti: 

 O1 - sdílení centrální databáze dodavatelů napříč skupinou; 

 O2 - možnost sdílení informací o zrealizovaných aukcích v rámci DČR; 

 O3 - standardizace technického zadání;  

 O4 - snadná přístupnost v internetovém rozhraní. 
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Ohrožení: 

 T1 - rozdíly v kvalitativní úrovni nabídek, které nelze postihnout v jednoduchém 

výběrovém řízení; 

 T2 - nesprávné použití tohoto nástroje, díky kterému vznikne nedůvěra pro příští 

zakázky; 

 T3 - legislativní zásah do systému provozu elektronických nákupů např. zavedení 

speciálního SW a HW; 

 T4 - „neseriózní“ dodavatel, který nebude schopen dodržet kvalitu své nabídky. 

 

Vyhodnocení faktorů bylo provedeno pomocí metody plus/minus matice analýzy 

SWOT, která porovnává vzájemné vazby mezi silnými a slabými stránkami spolu 

příležitostmi a hrozbami. 

 

Tab. 2 Plus minus matice SWOT analýzy; zdroj vlastní 

 

 

 

 

Z tab. 2 výsledků plus minus matice SWOT jasně vyplývají klíčové faktory, na které 

by se měl útvar nákupu a zásobování ve společnost Dalkia Česká republika, a.s. zaměřit ve 

stanovení strategie pro další fungování €L€NY.  

UNaZ DČR by měl dále posilovat silnou stránku „S6 společný nástroje pro všechny 

nákupčí“ nejen pro skupinu Dalkia a její dceřiné společnosti, ale nabídnout a prosazovat 

využití tohoto nástroje i v rámci skupiny Veolia Environnement a tím umožnit rozvoj dalšího 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 W1 W2 W3 W4

O1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ - -- + - - 15 1.

O2 + ++ + ++ ++ ++ ++ - - ++ - 14 2.

O3 ++ + ++ ++ ++ ++ ++ 0 - + - - 14 2.

O4 0 + + + ++ ++ + -- -- 0 0 8 4.

T1 + + - - - 0 ++ + 0 - - - - - -8 4.

T2 - 0 - - - - - 0 - - - - - -11 3.

T3 - -- - - -- ++ ++ 0 - - - - - - -13 1.

T4 - - - - - - ++ + + 0 - - - - - - -12 2.
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ukazatele v pořadí „S5 vzájemné výměny zkušeností“ a posilovat i další silné stránky tohoto 

nástroje. Zároveň se domnívám, že posilování obou zmíněných silných stránek pomůže 

eliminovat nebo alespoň snížit vliv nejslabšího faktoru, kterým se jeví „W4 osoba 

nákupčího“. Vedoucí útvaru nákupu a zásobování by také neměl zapomínat na sledování a 

vyhodnocování analýz vývoje trhu dodavatelů a potřeb pracovníků nákupu a včas na tyto 

podněty reagovat. 

Příležitostí se pro útvar nákupu a zásobování DČR stává „O1“ využití znalostí z jiných 

společností celé skupiny Veolia Environnement, která působí v rámci České republiky. Tímto 

se otvírá prostor pro zavádění nových dodavatelů v rámci České republiky a možnost využití 

zkušeností i ze zahraničí.  

Zároveň nám tato matice identifikovala možná ohrožení systému, kterým je „možnost 

legislativního zásahu T3“. Právní oddělení společnosti by mělo monitorovat veškeré 

legislativní změny nejenom na úrovni státu, ale i EU. Na tyto změny včas upozornit UNaZ 

DČR a pomoci při úpravě systému elektronických nákupů €L€NA tak, aby byl minimalizován 

vliv legislativy na celý proces. Druhým identifikovaným faktorem ohrožení je „T4 neseriózní 

chování dodavatele“. Zmírnit negativní vliv tohoto faktoru by mohlo eliminovat právě využití 

a rozvoj faktoru „O1 sdílení centrální databáze dodavatelů napříč skupinou“ a vyvarovat se 

tak schválení neseriózního dodavatele do systému dodavatelů systému elektronických aukcí.  

4.2 Vyhodnocení úspěšnosti aukcí  

Pro lepší přehlednost při vyhodnocení úspěšnosti systému elektronických aukcí autor použil 

tři grafy, ze kterých jsou patrné sledované ukazatele. Prvním ukazatelem je počet všech 

uskutečněných aukcí sledovaný po jednotlivých letech. Druhým ukazatelem je rozdělení 

všech elektronických aukcí podle předmětu (typu) za sledované období a posledním 

ukazatelem je srovnání % úspor za použití elektronických aukcí a klasických nákupů. 

Sledované období je za léta 2007 – 2012. Při tvorbě grafů autor vycházel z dat, které jsou 

dostupné přihlášeným dodavatelům na stránkách systému EN €L€NA. Pouze poslední graf 

vychází z interních statistik, které autor obdržel od paní Ing. Blanky Moravčinské. 

Obr. 12 znázorňuje celkový počet aukcí systému elektronických nákupů €L€NA po 

jednotlivých letech od jeho zavedení až do minulého roku. V roce 2007 došlo ke spuštění 

systému po předchozím pilotním provozu a bylo uskutečněno 48 aukcí. V následujícím roce 

již byly konkrétní osoby proškoleny a dodavatelé měli roční zkušenosti z používání tohoto 

systému, a jak je patrné došlo k nárůstu o 29% na 62 aukcí. V roce 2009 proběhlo historicky 

nejvíce elektronických aukcí, což bylo způsobeno plánovaným množstvím oprav na 
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výrobních zařízeních. Naopak rok 2010 byl ve znamení poklesu aukcí až pod úroveň roku 

2008 na 57 aukcí. Tento pokles způsobilo jednání pracovníků UNaZ, pro které už systém 

zevšedněl a na naléhání dodavatelů se vrátili ke starému systému. Na tento pokles reagovalo 

vedení UNaZ implementací nápravných opatření, která v roce 2011 způsobila opětovný růst 

až na 94 aukcí. V posledním roce sledovaného období došlo opět k poklesu na 73 aukcí. 

Důvodem tohoto poklesu bylo získání státních dotací v rámci programů OPPI a OPŽP na 

investiční zakázky s environmentálním pozitivním dopadem z fondu EU. Podle pravidel MPO 

a MŽP je však vyloučeno následné cenové jednání po předání nabídek. Za sledované období 

bylo celkem uskutečněno 438 nákupních aukcí.  

 

 

Obr. 12 Počet aukcí v letech 2007 – 2012; zdroj [21] 

 

Útvar nákupu a zásobování společnosti Dalkia Česká republika, a.s. rozlišuje čtyři 

typy aukcí dle předmětu: materiál, opravy, služby a investice. Z obr. 13 je patrné rozdělení 

elektronických nákupů dle těchto čtyř typů. Ve sledovaném období proběhlo nejvíce aukcí se 

zaměřením na opravy. Celkem bylo uskutečněno 200 aukcí. Dále bylo uskutečněno 128 aukcí 

se zaměřením na investice. Na materiál bylo provedeno  65 aukcí a nejméně byl systém 

€L€NA využíván na pořizování služeb a to pouze ve 45 případech. Z grafu je patrné 

zastoupení výše zmíněných typů aukcí v jednotlivých letech 2007- 2012. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

48 

62 

104 

57 

94 

73 

Počet aukcí v letech 2007 - 2012 

Počet aukcí 



40 

 

 

 

Obr. 13 Rozdělení aukcí dle typu v letech 2007 – 2012; zdroj [21] 

 

 

 

 

Obr. 14 Srovnání úspory při nákupech v letech 2007 – 2012; zdroj [21] 
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Jedním z nejzajímavějších ukazatelů, je porovnání % úspor za použití elektronických 

aukcí a klasických nákupů, které je patrné z grafu na obrázku 14. V letech 2007 - 2010 byl 

rozdíl mezi klasickým vyjednáváním a elektronickým vyjednáváním velmi výrazný. V prvním 

roce byl rozdíl téměř 25 %, v následujícím roce 21,6 %. V roce 2009 byl rozdíl roven 14,6 % 

a v roce 2010 to bylo 12,1 %. V posledních dvou letech sledovaného období byl rozdíl 

minimální. V roce 2011 pouze 2,5 % a v následujícím roce jen 0,9 %. Z grafu je patrný téměř 

setrvalý stav u klasického vyjednávání, kdy maximální úspora byla 5,8 % a minimální 3,2 %. 

U elektronického vyjednávání je patrný klesající trend. Největší propad je mezi roky 2010 a 

2011. Sestupná tendence je u opakujících se elektronických aukcí běžná. Tento pokles v čase 

je způsoben tím, že u podobných a opakovaných typů aukcí jsou dodavatelé již zavedeni a 

administrátoři (nákupčí) mají zkušenosti s podobnými nákupy. Administrátoři také většinou 

nezohledňují ve výši vyvolávacích cen každoročně se zvyšující vstupní náklady dodavatelů.  

Z výše uvedené analýzy a rozboru vyplývá, že systém elektronických nákupů 

společnosti Dalkia Česká republika, a.s. je již zavedený a stále má potenciál ke svému rozvoji. 
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5 Doporučení a vize 

Skupina Dalkia Česká republika má přímou konkurenci ve většině lokalit, kde 

podniká. Ve sledovaném období nemá systém elektronických nákupů €L€NA  výrazný vliv na 

konkurenceschopnost skupiny Dalkia Česká republika ani samotnou DČR. Je to způsobeno 

jednak malým množstvím nákupů, které přes tento systém probíhají a také tím, že mimo tento 

systém probíhá nákup paliva a energií, které tvoří poměrně významnou složku nákladů. Tato 

situace se může výrazně změnit v následujících letech, začnou působit legislativní opatření a 

bude muset nejen společnost DČR, ale celá skupina Dalkia Česká republika postupně začít 

nakupovat povolenky CO
2
, což jí výrazně zvedne náklady a znevýhodní na energetickém trhu. 

Pokud začnou pracovníci útvaru nákupu a zásobování více využívat systém EN a výrazněji se 

zvedne objem a počet aukcí, systém elektronických nákupů €L€NA by v budoucnu mohl 

pomoci snížit náklady a tudíž přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Dalkia 

Česká republika, včetně všech jejich dceřiných společností.  

 Systém €L€NA je hardwarově nenáročný, snadno ovladatelný, přizpůsobivý a 

uživatelsky příjemný nástroj pro realizaci elektronických aukcí. Již úspora vyjednaná při 

první aukci pokryla veškeré náklady na jeho vývoj, pořízení a implementaci. Od roku 2007, 

kdy byl zaveden, výrazně usnadnil nejen přípravu, ale i samotný průběh nákupů v DČR i 

v jejich dceřiných společnostech. Jeho rozšíření v rámci skupiny Veolia Environnement by 

mohlo přinést nejenom časové a finanční úspory, ale také možnosti sdílení informací o 

dodavatelích a uskutečněných aukcích. Tím pádem by se snížilo riziko ohrožení v případě 

neseriózního dodavatele.  

Doporučení pro vylepšení systému elektronických nákupů €L€NA: 

 

1. nenechat změnu hesla na dodavateli, ale zavést automatickou změnu po uplynutí 

určitého časového období; 

 

2. pro přihlášení do systému zavést autorizaci pomocí sms kódu; 

 

3. vylepšit systém zabezpečení stránek, kde aukce probíhají pomocí bezpečnostního 

certifikátu např. SSL, který v dnešní době nepředstavuje zásadní finanční náklad; 

 

4. opravit chybu v systému a zamezit akceptování nabídky zaslané po ukončení aukce 

a znemožnit tak znovuspuštění (prodloužení aukce); 
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5. upravit systém €L€NA vhodnou aplikací pro použití nejen v PC, ale také na 

tabletech a chytrých telefonech; 

 

6. zavést systém monitorování účastníků (dodavatelů) aukce, kteří jsou on-line aby 

v případě problémů s připojením k internetu nebo problémů s odesláním nabídky, 

bylo možno zjistit, za jakých podmínek tento problém nastal a zda ho mohl 

dodavatel ovlivnit nebo způsobit úmyslně. 

 

Během fiktivní aukce měl možnost autor systém vyzkoušet z pohledu dodavatele a vše 

probíhalo bezproblémově až na zádrhel s prodloužením aukce, popsaný v podkapitole 

„Pohled ze strany dodavatele“ této práce. Obecně se jedná o velice zdařilého pomocníka, 

který je úspěšně využíván celou skupinou Dalkia Česká republika. Jeho přínos je nesporný 

v oblasti zrychlení a transparentnosti výběrových řízení. Rozšíření v rámci skupiny Veolia 

Environnement by mohlo přinést nejenom časové a finanční úspory, ale také možnosti sdílení 

informací o dodavatelích a uskutečněných aukcích. 
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Závěr  

Transformace české ekonomiky z centrálně řízené na tržní způsobená společenskými 

změnami, umožnila privatizaci stávajících podniků do soukromého vlastnictví, vznik nových 

firem a vstup zahraničních investorů a společností. Podnikatelská sféra musela čelit náročným 

výrazným změnám v prostředí i řízení a hlavně neznalosti nového druhu podnikání a tržních 

praktik. V minulých letech se také výrazně projevila hospodářská recese a firmy byly nuceny 

hledat nejenom konkurenční výhodu, ale také metody jak snížit své náklady. Spolu 

s technickým pokrokem se otevřely nové možnosti, jak získat konkurenční výhodu nebo snížit 

náklady. S  rozvojem internetu a datových přenosů se otevřely i nové možnosti komunikace. 

Dnes už si nedokážeme představit firemní komunikaci bez použití e-mailů, sms zpráv nebo 

videokonferenčních hovorů. Došlo k výraznému zrychlení a zefektivnění určitých procesů a 

elektronické aukce rozhodně patří mezi ně.  

V první části této práce byly použity poznatky z oblasti marketingu, nákupu včetně 

sytému aukcí a práva získané studiem odborné literatury i na VŠB. Povedlo se zde popsat 

problematiku aukcí i elektronických aukcí podle typu i jejich výhody, mezi které nesporně 

patří transparentnost nebo finanční a časová úspora a nevýhody, kam patří bezpečnostní rizika 

nebo nutnost technického vybavení a připojení k internetu, včetně platné legislativy, která se 

týká této problematiky i veřejných zakázek. Ve druhé části byla představena skupina Dalkia 

Česká republika a na základě vlastního výzkumu popsáno, jak funguje interní pracovní nástroj 

systém elektronických aukcí €L€NA a jeho využití ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s. 

Pro lepší orientaci v této problematice byla uskutečněna fiktivní elektronická aukce, které se 

autor přímo zúčastnil v roli dodavatele. Na základě rozboru této fiktivní aukce, poskytnutých 

interních materiálů společnosti a řízených pohovorů se zaměstnanci na 

pozicích administrátorů a supervizorů systému elektronických aukcí €L€NA, byla provedena 

analýza tohoto nástroje i faktorů (vnějších a vnitřních), které na něho působí. Tato analýza 

pomohla identifikovat silné a slabé stránky spolu s příležitostmi a ohroženími. Za pomoci plus 

minus matice SWOT analýzy, porovnání ukazatelů množství a účinnosti vyjednávání pomocí 

elektronických aukcí a vlastního pozorování a výzkumu navrhl autor této práce určitá 

vylepšení např. v oblasti zabezpečení systému a také v oblasti rozvoje a širšího využití 

s možností rozšíření do celé skupiny Veolia Environnement. Tato doporučení najdeme 

v kapitole 5 „Doporučení a vize“. 
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