
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

Abstrakt: Jestliže si chce podnik udržet v současné době konkurenceschopnost, musí 

používat i v oblasti nákupu informační systémy a technologie. Hlavní výhody jsou 

rychlost, operativnost a transparentnost. Jedním z moderních nástrojů využívaných v rámci 

nákupních procesů jsou elektronické aukce. Elektronickou aukcí rozumíme on-line výběr 

dodavatele ve sdíleném webovém prostředí, kde na zveřejňovanou nejlepší nabídku 

některého z dodavatelů mohou ostatní zúčastnění dodavatelé reagovat zlepšováním svých 

nabídek. Práce se věnuje využití systému elektronických aukcí v oblasti moderního 

nákupního procesu organizací. Identifikuje možnosti využití e-aukcí, jejich fáze, přednosti 

a nedostatky.    

Klí čová slova: aukce, nákup, dodavatel, materiál, komunikace 

 

Abstract:  If a company wants to maintain its competitive power nowadays, it must use 

information systems and technologies in the area of purchasing as well. The main 

advantages are speed, operative ability and transparency. Electronic auctions represent one 

of the modern tools used within the purchasing processes. An electronic auction is an 

online selection of a supplier in a shared web environment where the other suppliers can 

react to the issued best offer of one of the suppliers by improving their offers. The Thesis 

deals with the utilization of electronic auction system in modern purchasing processes of 

the organizations. It identifies the possible uses of e-auctions, their stages, advantages and 

disadvantages. 

Key words: auction, purchase, supplier, material, communication 
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1. ÚVOD 

Většina lidí chce být úspěšná a hledá uznání ve svém okolí. Podobně se o úspěch ucházejí 

podniky, které musí uznat trh. Trhy, o kterých píše nejvýznamnější světový marketingový 

poradce a autor Philip Kotler se však mění. Stále více se projevují individuální požadavky 

zákazníků, roste požadavek vyrábět nebo poskytovat službu podle individuálního 

požadavku klienta. Avšak za cenu hromadně produkovaných výrobků nebo služeb. Tento 

pojem se v anglickém jazyku nazývá „mass customisation“. Výsledkem je, že podniky, 

které chtějí prosperovat a dlouhodobě existovat na trzích musí vyrábět stále více odlišných 

výrobků, čímž obrovsky narůstá variabilita výroby. Na druhé straně musejí dosahovat 

vysoké úrovně kvality, spolehlivosti v rychlosti a přesnosti dodávek a to všechno při 

nízkých nákladech, kterých je běžně dosahováno při hromadné výrobě standardních 

výrobků. [6] 

Další problémy jsou determinovány v důsledku neustálého nárůstu cen všech důležitých 

vstupů, nemluvě o aspektech týkajících se globalizace a hyperkonkurence prakticky ve 

všech oblastech. Jednou z klíčových oblastí rozhodující o úspěchu či neúspěchu výrobní 

firmy je bezesporu řízení nákupních procesů. Přestože patří nákup mezi nejdůležitější 

podnikové aktivity, je v podmínkách České republiky jeho význam stále nedoceněn. 

Vedení řady českých společností je stále příliš zahleděno do zvyšování efektivity 

prodejních procesů, přičemž kvalita nákupu rozhoduje o potenciálním tržním úspěchu 

výrobku před zahájením jeho výroby. Úspěšné fungování nákupního procesu pak závisí na 

přesném vymezení funkcí a úkolů, které ho zajišťují, na způsobu řešení vztahů s vnitřním a 

vnějším okolím, na používaných formách a metodách. Mezi moderní a populární metody 

nákupu pak v současné době patří elektronické aukce. Masivní rozvoj využívání 

elektronických aukcí byl zapříčiněn především rozvojem výpočetní techniky 

v devadesátých letech dvacátého století.  

Jedná se v podstatě o on-line výběrové řízení zprostředkované pomocí informačních 

systémů a technologií. V praxi dochází při těchto on-line jednáních k licitování o ceně, 

jakosti, termínu dodání a dalších dodavatelských podmínkách poptávaného kontraktu 

s několika obchodními partnery současně. Podle oficiálně uváděných statistik se tento 

nástroj využívá k nákupu strategických položek u 65 % předních amerických     

společností.[10] V Evropě patří mezi největší příznivce tohoto způsobu obchodování 

Anglie, Německo, Irsko, Rakousko a Belgie. 

Elektronická nákupní aukce je dynamické výběrové řízení. Jedná se o speciální postup, 

umožňující osloveným dodavatelům, vylepšovat v reálném čase parametry svých nabídek, 
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nezávisle na místě, kde se jednotliví účastníci aukce nacházejí. Všichni účastníci vidí zda 

je jejich nabídka konkurenceschopná a mohou ji podle aktuálního stavu stále vylepšovat. 

Zadavatel aukce kromě nejlepších parametrů nabídky získává také velmi přesný nástroj k 

marketingovému průzkumu jednotlivých segmentů trhu, ale také prostředek k certifikaci a 

hodnocení svých dodavatelů. 

Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na problematiku elektronických aukcí. 

Identifikovat všechny fáze při přípravě a realizaci elektronických aukcí, ale také ukázat 

zdařilé současné projekty pro jejich realizaci. Využití elektronického nakupování však 

nemá význam pouze pro firmy, ale v poslední době se stává stále populárnějším i 

v soukromém sektoru. Je proto nutné zmínit i tyto aspekty.  
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2. VÝZNAM INTERNETU V SOU ČASNÉM SVÉTĚ 

Současná společnost má tendenci přeceňovat význam vynálezů. S růstem a velkou 

popularizací internetu a jeho aplikací, se mu začínají připisovat téměř zázračné vlastnosti.  

Ani internet však nemůže okamžitě smazat geografické, jazykové a obchodní hranice, 

které se vyvíjely a ovlivňovali naši civilizaci tisíce let. Přestože internet zásadním 

způsobem mění a ovlivňuje celý svět, není schopen transformovat civilizaci na homogenní 

globální společnost. Díky svým unikátním vlastnostem však internet zásadním způsobem 

změnil řadu tradičních oblastí, a může zasáhnout do života lidí a firem po celém světě. [2] 

V prvé řadě je třeba definovat dnešní chápání internetu. V současném světě je pod názvem 

internet chápana především jeho nejrozšířenější aplikace, World Wide Web a v běžných 

aplikacích se internet s touto službou dokonce volně zaměňuje. Pokud se podíváme mírně 

do historie tak vidíme, že ještě před dvaceti lety však služba WWW vůbec neexistovala. 

Z podobných důvodů lze těžko předpokládat, že za několik let budou internetu dominovat 

služby, jak je chápeme v dnešním pojetí. Dynamika rozvoje tohoto celosvětového média je 

obrovská. [2] 

Pokud bychom měli definovat základní vlastnosti internetu, tak jak je vnímáme v dnešní 

době, pak musíme zmínit globálnost, okamžitost a automatizovanost (obrázek č.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1 Vlastnosti internetu 
 
 
 

DYNAMIKA 
PROSTŘEDÍ 

 
INTERNET 

 
 

Globálnost 

Automatizovanost 

Okamžitost 



 5 

Internet v podobě jaké ho známe dnes je bezesporu globálním médiem. Jeho www služba 

byla globální službou od okamžiku svého vzniku v roce 1993, neboť již tehdy mohla 

navázat na vybudovanou infrastrukturu internetu, která byla přítomna na všech 

kontinentech a ve všech významných státech. Globálnost média je tedy jednou z hlavních 

výhod internetu a zároveň výhodou, ze které mohla jeho nejpopulárnější služba www těžit 

od samého počátku, který byl nikoliv náhodou zároveň počátkem obchodního využití 

internetu. [2] 

Je si však nutné uvědomit, že internet není zdaleka prvním globálním médiem. Již dávno 

předním existovaly globální noviny, globální rozhlasové a televizní stanice (BBC, CNN). 

Jedna vlastnost však internet od ostatních médií zásadně odlišuje: až dosud byla v 

tradičních médiích globálnost služby draze zaplacena. Televizní a rozhlasové stanice  si 

musely pronajmout družicové spoje pro distribuci signálu, vydavatelé novin museli zajistit 

tisk na několika kontinentech souběžně a vyřešit globální distribuci v řadě zemí. Internet je 

oproti tomu médiem, které svoji globálnost nabízí zdarma jako součást své základní 

služby. Každý obsah, který na internet umístíme, je k dispozici na celém internetu. 

Umístění globální aplikace nás nestojí o nic více než umístění aplikace lokální. Internet je 

tedy globálním médiem právě v tomto vyšším smyslu. Internet pak můžeme přirovnávat 

k síti silnic, jenž obepíná celý svět, s tím rozdílem, že po internetových silnicích se 

můžeme dostat zdarma kamkoliv na naší planetě ve zlomcích sekundy. [4] 

Tato síť má jednu velmi zajímavou vlastnost: pokud se z kteréhokoliv místa této sítě 

podíváme na všechna místa, kam se můžeme dostat, vždy vidíme v podstatě totéž – vidíme 

všechna místa zároveň. Tento náš pohled tedy není závislý na místě, odkud se díváme. 

Z počítače v Praze vidíme stejný internet jako z počítače v Novém Zélandu. Toto můžeme 

označit za další rys globálního charakteru komunikačního prostředí internetu.  

Další klíčovou vlastností internetu můžeme označit jako okamžitost. Internet je 

elektronickým médie pracujícím v reálném čase. Pokud uvedeme zcela triviální případ, pak 

pokud v některém městě přebarvili fasádu domu, tak od okamžiku provedení se změna 

ukáže každému, kdo se na město podívá. Stejným způsobem je ihned viditelná v celém 

médiu internetu jakákoliv změna obsahu naší webové stránky.[2] Žádné z dalších 

globálních médií není schopno této dynamické aktuálnosti.  

Třetím významným faktorem internetu je jeho schopnost automatizovat věci. Internet sám 

je vlastně obří počítačovou sítí a počítačům je vlastní schopnost zpracovávat informace a 

automatizované rutinní úlohy. V okamžiku, kdy internet používáme jen jako prostředí, 

které nám zprostředkuje „průhled“ naší sítí silnic, necháváme tuto možnost nevyužitou. 
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Počítače, které jsou na síti skryty, je možné využít k automatizaci většiny komunikačních 

činností, které se dnes provozují ručně. Dnešní aplikace, kdy za prohlížečem sedí bez 

výjimky živý uživatel, lze přirovnat k využití internetu a všech jeho počítačů pouze jako 

elektronického papíru – tedy k pohledu od nás někam do světa a k zobrazení získané 

informace na našem displeji. Velmi to připomíná používání počítačů v roli jen trochu 

inteligentnějších psacích strojů. Pokud bychom dokázali využít počítače, které v síti stejně 

existují, větší měrou než doposud, získali bychom nástroj, jehož možnosti by byly 

obrovské.[2] Místo dnešních internetových aplikací, které tak výrazně připomínají stávající 

papírová i elektronická média, by vznikl kvalitativně vyšší produkt.  

Pod termínem automatizace internetových aplikací si můžeme představit to, že bychom se 

nemuseli na informace na internetu dívat sami, ale mohli bychom k tomu pověřit jiné 

počítače – ať jsou to počítače v domácnosti, v naší kapse nebo v naší firmě. Ve všech 

případech se navíc bude jednat nejen o klasické počítače, ale zejména o nová jednoúčelová 

síťová zařízení, počínaje hodinkami na našem zápěstí přes personálního digitálního 

asistenta v naší kapse až po chladničku v naší kuchyni či robota ve výrobní lince. [2] 

  

3. ELEKTRONICKÉ AUKCE 

Elektronickou aukcí (dále jen e-aukce) rozumíme on-line výběr dodavatele ve sdíleném 

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

ostatní zúčastnění dodavatelé výběru reagovat zlepšováním svých nabídek.[5] 

Na e-aukce se můžeme dívat jak z pohledu toho, kdo aukci vypisuje (poptává určitou 

komoditu nebo službu), ale také z pohledu potencionálního dodavatele. Často se pojem e-

aukce chápe jako zastřešující termín pro všechny aktivity s realizací elektronických aukcí 

spojené a to od prvního úkolu po konečné protokoly, vyhodnocení a rozhodnutí. Ve své 

podstatě můžeme celý proces organizace elektronických aukcí rozdělit do čtyřech 

základních kroků: 

 

1. Iniciace 

2. Příprava 

3. Akce 

4. Likvidace 
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Pokud bychom měli exaktně definovat otázku e-aukcí, tak v přesném chápaní tohoto 

termínu se jedná jen o třetí krok. Osobní přístupy lidí kolem e-aukcí jsou dány postupným 

poznáním, že to nejdůležitější pro úspěch e-aukčního soutěžení je systematická a pečlivá 

příprava spolu s rozumem vloženým do aktivit, které dynamickému porovnávání nabídek 

předcházejí. [5] 

Pokud jde o samotný pojem e-aukce, ten se ujal díky své procesní shodě s klasickou 

„kamennou“ aukcí, kdy účastníci v kamenné aukční síni mohou reagovat na změny 

aktuálních nabídek Někdo změní cenu a kdo má zájem, zvednete ruku a tím ohlásí lepší 

nabídku. Při klasických aukcích se musí všichni účastníci sejít na jednom místě v daném 

čase. V případě elektronických aukcí se mohou zapojit lidé s kterékoliv částí světa bez 

náročného cestování a jen z pohodlí své kanceláře.  

V případě elektronických aukcí je aukční síň reprezentována virtuální dynamickou 

tabulkou na monitoru osobního počítače a je možné současně soutěžit v dražbě mnoha 

položek prostřednictvím řady kritérií. E-aukce se v současnosti využívají k objektivizaci 

dodavatelských podmínek i u velmi složitých a finančně objemných výběrových řízení.[2]    

 

4. JEDNOTLIVÉ FÁZE ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ 

Celý proces elektronických aukcí můžeme rozdělit do několika etap. V obecné rovině 

můžeme proces realizace těchto aukcí klasifikovat do šesti základních kroků. (viz obrázek 

č. 2). Počet jednotlivých etap může na první pohled vyvolávat dojem, že se jedná o časově 

značně náročný proces. Ve většině případů však doba od vzniku potřeby vytvoření 

elektronické aukce po její závěrečné vyhodnocení je v řádech dnů. Často navíc dochází 

k tomu, že firmy využívají tohoto nástroje pro opakovaný nákup vybrané komodity. 

V tomto případě se většinou mění pouze údaje týkající se doby konaní aukce, případně 

poptávaného množství.   
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Obr. 2 Jednotlivé fáze elektronické aukce 
 

Vznik potřeby nákupu vybraného materiálu – Tento moment může být iniciovaný 

potvrzenou objednávkou nebo jen například poklesem hladiny zásob pro vybranou 

komoditu.  

Doba nutná pro přípravu e-aukce – Často se uvádí, že doba věnovaná samotné přípravě 

aukce je přímo úměrná konečnému výsledku.[2] Formulace zadání, sumarizace 

poptávaných produktů, specifikace jejich množství, kvality, podmínek dodání, kontroly, 

splatnosti, fakturace. Obvykle je součástí této etapy rovněž výběr potenciálních 

dodavatelů, kteří mají být v rámci aukce osloveni. Pokud se jedná o komoditu, která je 

nakupována pravidelně, jsou možní dodavatelé již známí.  

Vznik potřeby nákupu 
vybraného materiálu 

Doba nutná pro přípravu e-
aukce 

Čas kontroly nabídek a 
kvalifikačních podmínek 

Informování potencionálních 
dodavatelů 

Potvrzení podmínek a účasti 

Akce 

Vyhodnocení 

KONEC 
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Informování potencionálních dodavatelů – V tomto okamžiku jsou připraveny veškeré 

informace pro vypsání nové aukce. Je nutné nyní oslovit potenciální dodavatele a zaslat 

jim pozvánku (výzvu k výběrovému řízení). Pozvánka ve svých přílohách obsahuje 

předmět e-aukce a podmínky, za kterých bude uskutečněna. Všechny tato informace jsou 

zaslány elektronickou formou na adresy předem zvolených dodavatelů. Současný trend je 

takový, že pomocí e-mailu jsou rozeslány pouze výzvy, jenž obsahují odkaz, kde je možno 

nalézt všechny ostatní informace.  

Potvrzení podmínek a účasti – Pokud má oslovený dodavatel zájem a podmínky spolu 

s pravidly, časem a formou mu vyhovují, odsouhlasí své přihlášení k elektronické aukci. 

Celý tento krok je ukončen tím, že je dodavateli zaslán přístupový kód do připravované 

aukce. S jeho využitím otevře prostor elektronické aukční síně, do které vloží svou 

nabídku. V této části procesu vidí na svém monitoru jenom poptávku vyhlašovatele a svou 

právě vloženou nabídku.    

Čas kontroly nabídek a kvalifikačních podmínek – Dříve se této fázi říkalo mezikolo. Je 

nutné překontrolovat shodu poptávky s nabídkou a obdržené dokumenty dokládající 

splnění kvalifikačních požadavků na soutěžící. Když je vše zkontrolováno a opraveno, 

potvrdí vypisovatel aukce všem vyhodnoceným dodavatelům den a hodinu zahájení hlavní 

aukce. [2] 

Akce – Vlastní soutěžní aukce umožňuje změny aukčních hodnot předložených nabídek. 

Ve stanovém dni a hodině (uvedené v pozvánce) se dodavatelům aktivuje elektronický 

aukční systém a v něm vidí vedle své nabídky také současnou nejlepší konkurenční cenu.    

Na informace, které mohou dodavatelé vidět on-line na svém monitoru mohu okamžitě 

reagovat.  

Vyhodnocení – Ihned 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 dodavateli. [5] 

 

Často může dojít také k tomu, že se firma která vypisuje elektronickou aukci rozhodne dát 

do podmínek informaci, za jakou cenu nakupují v současné době sledovanou komoditu. 

V případě, že by závěrečná aukční cena byla vyšší než současná, není důvod měnit 

aktuálního dodavatele. Pokud jde o samotný čas trvání aukce, může se jednat o 20 minut, 

ale také i několik hodin. Často je pak využívána metoda, kdy je čas nastaven například na 
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60 minut a pokud dojde k vylepšení nabídky v posledních pěti minutách, čas se 

automaticky o pět minut prodlouží. Toto umožní ostatním dodavatelů si promyslet další 

postup. Speciálním případem jsou pak soukromé aukce běžných spotřebních věcí, které se 

v poslední době značně rozšířily, kdy nabízené předměty mohou být draženy i několik dní.   

Někdy může dojít k tomu, že ihned po ukončení elektronické aukce některý z dodavatelů 

ještě vylepší podmínky než jsou ty, které byly v aukci vítězné. Přistoupit na podmínky 

nabídnuté po vypršení aukce je však velmi riskantní. Riziko vyplývá z možného 

nedodržení návrhu od dodavatele (jeho nabídka není evidována), ale také je vysoce 

pravděpodobná ztráta důvěryhodnosti vypisovatele aukce. Základem těchto obchodních 

aktivit je především transparentnost. Je možné oslovit subjekt, který v aukci zvítězil a 

prověřit zda je ochoten ještě v aukci pokračovat. Vypisovatel aukce musí mít opravdu 

závažné důvody proto, aby upřednostnil jiného dodavatele, jehož nabídka přišla až po 

ukončení aukce.   

 

5. FAKTORY PODPORUJÍCÍ VYUŽITÍ E-AUKCÍ 

Rozhodnutí zda využít nebo nevyužít systému elektronických aukcí záleží na řadě faktorů. 

Jedním z důležitých aspektů je skutečnost, zda bude pro společnost změna nákupního 

chování ekonomicky přínosná. 

Pokud by náklady na aukci převyšovaly předpokládané úspory, je zbytečné o této variantě 

uvažovat. Většinou se uvádí, že při silně pesimistickém výhledu je očekávaný zisk při 

využití elektronických aukcí 5% z ceny dražené komodity.Většinou jsou úspory při využití 

elektronického obchodování výrazně vyšší, ale hranice 5% se udává pro položky, které 

tvoří v analýze ABC skupinu A. Vzhledem k tomu, že položky skupiny A by měly mít 

objem okolo 80%, bude očekávaný 5% zisk velmi podhodnocený odhad. [5] 

Tato úvaha je podložena dlouhodobými zkušenostmi z oblasti elektronického obchodování. 

Přirozeně čím je vyšší hodnota poptávané komodity nebo služby, tím zajímavější množství 

úspor se nabízí. Velké poptávky také lákají široké spektrum dodavatelů a výsledná cena a 

dodací podmínky dražené komodity mohou být pro vypisovatele velmi příznivé.  

Je pochopitelné, že čím větší bude objem zakázky, tím větší bude zájem oslovených 

potenciálních dodavatelů účastnit se výběrového řízení. Neplatí to však absolutně, při 

jejich rozhodování bude určitě také záležet na síle a důvěryhodnosti firmy která aukci 

vypisuje, ale také na platební morálce a celkové image firmy. [3] 

Dalším důležitým aspektem nejen elektronických aukcí je fakt, že je možné tento nástroj 

využít pro jednotlivé konkrétní nákupy, ale většího efektu se dosáhne, výběrem dodavatele 
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určitého zboží nebo skupiny zboží, kdy objem se kumuluje v čase. Dodavatel poté získává 

objemem atraktivní kontrakt, ve kterém se zavazuje pravidelně zásobovat zákazníka 

sjednaným zbožím v ceně a podmínkách, které jsme sjednali v e-aukci po dobu například 

jednoho roku. [5] 

Vedle síly objemu zakázky sehrává roli i prestiž značky poptávajícího, která přináší vítězi 

v e-aukci možnost uvést si značku vyhlašovatele mezi reference a tím podpořit jiné své 

obchody a vnímání své firmy. Někdy proto může dojít k situaci, kdy je celá e-aukce 

hluboko pod cenou (jedná se o zanedbatelný objem prodeje), ale firma která aukci vyhraje 

se dostane na seznam oficiálních dodavatelů prestižní organizace. Firma, která má ve 

svých referencích takto atraktivní údaj, může pak získat zajímavé zakázky.  

Důležitou skutečností pro realizování aukcí je nutnost existence alespoň minimální sítě 

konkurenčních dodavatelů. Tento aspekt je v dnešním hyperkonkurenčním prostředí velmi 

snadno splnitelný. Ve skutečnosti existuje jen velmi úzký okruh oblastí v nichž není 

konkurenční prostředí.  

V neposlední řadě je důležitým kladem jenž podporuje využívání elektronických aukcí 

především časová nenáročnost. V současné době není možné s jiným nástrojem dosáhnout 

stejně efektivních výsledků. Většina aplikací elektronických aukcí je na zboží, které 

podnik kupuje opakovaně. V tomto případě je časová úspora ještě výraznější. I když se 

jedná o dynamické porovnání hodně složitých komodit s řadou relevantních kritérií a 

množství dodavatelů, bude časová úspora rovněž velmi významná.   

 

6. FAKTORY OMEZUJÍCÍ VYUŽITÍ E-AUKCÍ 

Metodu dynamického porovnávání dodavatelské nabídky formou elektronických aukcí 

není možné považovat za zcela všestrannou a samospasitelnou. S neustálým růstem 

nestandardizace a stupněm přidané hodnoty produktu klesá využitelnost e-aukcí. Nad jiné 

vyčnívají jako problém produkty autorské a všechny podobné s vysokým podílem 

kreativity. Elektronické aukce nejsou v současné době vybaveny na něco tak specifického 

jako je kreativita autorových myšlenek. Je nanejvýš vhodné se vyhnout realizaci nákupu 

myšlenek, nápadů, grafických návrhů architektonických plánů a dalších. Není-li jiná 

možnost lze definovat předem pouze cenu a postavit celý proces do roviny - co je možné 

za ni nabídnout. [5] 

Přirozeně musí být cena řadově srovnatelná s oblastí, o kterou nám jde. V současné době 

lze jednoznačně říci, že v oblasti elektronických aukcí, převažuje poptávka nad nabídkou. 

Toto je způsobeno řadou faktorů. Především pak stále rezistentní a zakořeněnou nechutí 
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dodavatelů se aukcí účastnit. Je si však třeba uvědomit, že dobří a stabilní dodavatelé si 

budou chtít udržet své stávající zákazníky. V současné době se nevyplatí v elektronických 

aukcích upínat pozornost na jediného vítěze. Optimálnější je už předem sdělit, že budou 

vybráni první tři dodavatelé (dle kvality nabídek) a poté bude v rámci ústního jednání 

rozhodnuto o vítězi. Tento systém rovněž zachovává výhody nákupního jednání 

založeného na osobní komunikaci.  

 

7. PŘÍPRAVA ELEKTRONÍCKÝCH AUKCÍ 

Největší množství práce je v rámci realizované elektronické aukce věnována otázce její 

přípravy. Samotný průběh a vyhodnocení je pak velmi rychlá záležitost.  

Hlavním problémem zadání je předmět, tady to co se bude nakupovat. Od něho se poté 

odvíjejí všechny další zadání a také celý proces cenového jednání. Podrobná, detailní a 

přesná specifikace zabrání případným problémům. Jestliže se jedná o komodity, kde jsou 

všechny parametry obtížněji specifikovatelné, je nutné tomu věnovat maximální pozornost. 

Specifikace pak může mít i několik stran technického popisu s přílohami, výkresovou 

dokumentací, certifikáty a fotografie. Toto předem zajistí, že všem z dodavatelům bude 

specifikace zboží dostatečně jasná. Paradoxně pak často nastává situace, že při aukcích 

velmi specifických komodit nejsou žádné problémy, zatímco po dražbách běžných 

kancelářských potřeb, dochází k mnoha reklamačním řízením. Vypisovatelé aukcí 

pravděpodobně u běžných komodit věnují kvalitní specifikaci a přípravě celé aukce 

minimální pozornost.  

Důležitá je především důkladná kontrola seznamu všech uváděných položek. Nejčastější 

problémy se týkají: úplnosti názvu, jednotek ve kterých se budou porovnávat nabídky 

(kusy, balení), ale i dalších základních informací. Často se také při popisu dražené 

komodity může uvádět současná cena, za kterou firma nakupuje. [4] 

Důležitý je rovněž seznam a množství poptávaných položek. V oblasti nákupu středních a 

větších společností se již prakticky nedělají aukce pro jednu nebo jen několik položek. 

Většinou jsou součástí aukce i desítky nakupovaných komodit. Vzhledem k přehlednosti je 

vhodné, aby seznam položek a nabídky dodavatelů se vešly na monitor počítače. Toto 

umožní, aby nebylo nutné u každé změny rolovat obrazovku dolů nebo do boku. Často 

však je v rámci aukce poptáván dlouhý seznam položek. V tomto případě je možné využít 

Paretovy analýzy a na začátek umístit nejvýznamnější položky. [5] 

V obecném povědomí stále panuje názor, že elektronické aukce jsou především nástrojem 

pro snižování cen. Cena však může být často pouze doplňkovým kritériem, neboť daleko 
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větší váhu mají další dodavatelské podmínky. Výhodou elektronických aukcí je především 

skutečnost, že umožňují porovnat široké spektrum dodavatelských podmínek a nabídnout 

poptávající firmě nejlepší řešení. Pokud máme jmenovat některé základní dodavatelské 

podmínky, jenž v rozhodování hrají roli, můžeme uvést tyto: doba splatnosti, garantované 

množství, záruční podmínky, termín dodání, výše slevy poskytnuté na ostatní položky 

z ceníku, držení operativní úrovně pojistné zásoby, poskytovaná úroveň servisu a další. Je 

jasné, že každá poptávka bude přinášet požadavky na odlišné dodavatelské podmínky, 

které se dělí na pevné a variabilní. Pevné jsou podmínky o kterých není firma ochotná 

smlouvat a jejichž plnění je v podstatě předpokladem pro zařazení do výběrového řízení 

(například firma, která vypisuje elektronickou aukci vyžaduje dobu splatnosti 45 dní). Za 

další pevnou podmínku lze například považovat písemné potvrzení před e-aukcí, že 

konečná cena a hodnoty podmínek jsou závazné. Volitelné podmínky jsou pak ty, u 

kterých je potencionálnímu dodavateli umožněno v předem stanoveném rozsahu je 

zlepšovat: délka záruky, čas dodání, výše slevy pro ostatní položky z ceníku a další.  

Pomocí vícekriteriálního rozhodování pak dochází k hodnocení všech kritérií. 

Prostřednictvím přidělených vah jednotlivým kritériím se provede nastavení poměrné 

rozhodovací důležitosti (například termín dodání 50%, cena 30% a podobně).[5]  

Při samotné aukci pak používaný software automaticky vezme cenové nabídky všech 

účastníků včetně hodnot jejich volitelných podmínek a podle úspěšnosti je oboduje. Váhy 

u jednotlivých kritérií jsou přednastavené a je možnost jednoduchou cestou změnit jejich 

poměry. Jestliže je použit princip vícekriteriálního rozhodování, je prostřednictvím 

celkového počtu bodů vyhodnoceno celkové pořadí účastníků. V rámci objektivnosti a 

transparentnosti by měly být jednotlivé váhy pro všechny sledované kritéria stanoveny 

před začátkem celé aukce. Každý z účastníků by měl znát předem nejen hodnoty vah pro 

všechny sledovaná kritéria, ale také systém celkového vyhodnocení elektronické aukce. 

Předejde se tak zbytečným protestům a dohadům mezi oběma stranami.  

Pokud jde o informace, které by měl každý z účastníků aukce vidět na svém monitoru, je 

dobré se držet koncepce, která říká, že by neměl mít více než základní informace nutné 

k tomu, aby potenciální dodavatel mohl do systému vložit svou vstupní nabídku a posléze 

ji upravovat s ohledem na nabídky konkurenční. Většina tuzemských poskytovatelů 

aukčních systémů si vystačí s následujícími informacemi: jméno vyhlašovatele, časy 

konání jednotlivých částí cenového jednání, jména osob odpovědných za cenové jednání 

na straně vyhlašovatele i realizátora, předmět cenového jednání, měrné jednotky, množství 

a variabilní podmínky. [8] 
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Před samotnou realizací aukce musí všichni zúčastnění obdržet elektronickou pozvánku, 

která jim umožní účast na aukci. Musí ve svých jednotlivých částech obsahovat 

nejdůležitější údaje, podle kterých se soutěžící dozví, co firma požaduje, v jakém 

množství, v jakém balení, za jakou cenu a za jakých dodavatelských podmínek. Často bývá 

součástí pozvánky i sdělení kvalifikačních požadavků jako jsou certifikace, testy a další. 

Pro pozvánky se většinou využívá formátovaného e-mailu, tzn. dlouhá zpráva obsahující 

všechny potřebné informace se záhlavím a logem vyhlašovatele a s přílohami nebo prostý 

textový e-mail se základní výzvou k přihlášení do aukce a s informací, na které webové 

adrese je kompletní zadání k dispozici. [5] 

V okamžiku, kdy účastník vyplní všechny důležité údaje pro přihlášení do akce, umožní 

mu přidělené heslo přístup do aukční síně. Zpravidla si všichni noví účastníci aukce 

vyzkouší fungování používaného software a během zkoušky vloží do systému svoji první 

nabídku. Povinností všech účastníků před zahájením aukce je vložení startovací nabídky. 

Vypisovatel aukce má tedy jakousi prvotní informaci, která ale většinou bývá velmi 

orientační. Nabídky ostatních dodavatelů v této chvíli nikdo nemá možnost vidět.   

 

8. PRŮBĚH ELEKTORNICKÉ AUKCE 

V rámci samotné elektronické aukce se v reálném čase porovnávají dynamicky jednotlivé 

dodavatelské nabídky. Ve stanoveném čase se každému účastníkovi zobrazí jeho nabídka 

společně s nabídkou, kterou využívaný program vyhodnotil jako aktuálně 

nejvýhodnější.[5]  

V průběhu soutěžního kola má každý potencionální dodavatel možnost svou nabídku 

upravovat s ohledem na nabídku konkurenční. Pokud není stanoveno jinak, probíhá aukce 

tak dlouho, dokud mají účastníci zájem zlepšovat své nabídky. Rovněž lze říci, že doba 

trvání je závislá na počtu poptávaných položek a soutěživosti účastníků. Většina aukčních 

systémů využívá možnosti automatického prodlužování aukce, pokud došlo před koncem 

ke změně nejvyšší nabídky. Nejčastěji využívaný systém pracuje v režimu jedna – dvě, což 

znamená, že pokud došlo v poslední minutě ke změně ceny, prodlužuje se doba trvání 

aukce o dvě minuty. O tomto rozhodnutí jsou všichni účastníci informováni.  

Důležitým aspektem je pak také nastavení minimálního kroku, pro snížení ceny. Při 

cenovém vyjednávaní má účastník možnost svou cenovou nabídku upravovat pouze 

směrem dolů (u nákupních e-aukcí), tedy zlevňovat a to o předem určený stanovený krok. 

Nejčastěji se doporučuje, aby krok pro snížení ceny byl co možná nejnižší, většinou 0,1 %. 

Přirozeně, ale všichni účastníci mohou upravovat (snižovat) cenu výrazněji, dle vlastního 
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uvážení a své strategie. Po ukončení aukce si mohou všichni účastníci vytisknout protokoly 

o průběhu aukce. Přirozeně každý dodavatel si může vytisknout pouze průběh svých změn 

a informace o realizovaných změnách v průběhu aukce. Provozovateli aukce jsou přístupné 

všechny informace o všech účastnících. V protokolech jsou zaznamenány především 

veškeré změny nabídek a vzájemná komunikace s vyhlašovatelem v průběhu výběrového 

řízení. Data o proběhlých aukcích by měly být vzhledem k možným budoucím sporům a 

reklamacím pečlivě archivovány, jak u poskytovatele (providera) tak u vypisovatele aukce.  

 

9. MOŽNOSTI REALIZACE E-AUKCÍ 

Pro pořízení aukčního systému je především důležité jak často budeme samotné 

elektronické aukční nákupy realizovat. Jiný přístup je možno zvolit v případě, že budeme 

touto formou poptávat řadu komodit několikrát do měsíce, odlišný pakliže budou ročně 

realizovány dvě elektronické aukce. Podle způsobu řešení můžeme klasifikovat základní tři 

možnosti:  

 

a) využití zavedeného poskytovatele e-aukcí (Provider) – nejčastější řešení 

b) nákup a implementace programu pro realizaci internetových aukcí 

c) vytvoření vlastního nástroje pro e-aukce. [9]  

 

Využití zavedeného poskytovatele elektronických aukcí je výhodné především tehdy, 

pokud podnik tento způsob nákupu využívá jen příležitostně. Tento způsob zároveň klade 

na firmu minimální nároky. Většinu potřebných věcí zařídí poskytovatel. Jestliže podnik 

chce realizovat elektronické aukce častěji, je vzhledem k úspoře nákladů vhodné zvážit 

pořízení a provoz vlastního aukčního systému. Tato varianta je jistě z počátku nákladnější 

a klade vyšší nároky na školení pracovníků. V dlouhodobém horizontu však bude pro 

podnik ekonomicky výhodnější než využívání internetových poskytovatelů. Poslední 

možností je pak tvorba vlastního programu pro provozování elektronických aukcí. Tato 

varianta je přirozeně časově nejnáročnější. Výhodou může být, že při vývoji bude možné 

zohlednit řadu specifik, které si podnik definuje. Je však otázkou, jak je tato varianta 

v dnešní době ekonomicky výhodná, když na trhu existuje celá řada velmi univerzálních 

programů. Na trhu jsou v dnešní době sofistikované, velkým množstvím aukcí prověřené a 

firmami a institucemi odzkoušené aukční systémy. Pokud by se firma přesto rozhodla si 

pro provozování svých elektronických aukcí vytvořit vlastní nástroj, je možné poté 

uvažovat i o jeho komerčním využití.   
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10. E- AUKCE V SYSTÉMU PROe.biz  

Program PROe.biz je softwarový systém k realizaci on-line výběrových řízení v 

marketingu dodavatelských vztahů. Umožňuje nakupovat v objektivizovaných cenách a 

snižuje výrazným způsobem transakční náklady a potřebný čas.[14] 

V současné době patří tento projekt k nejúspěšnějším v České republice. V prostředí 

PROe.bizu se k 31.12.2009 uskutečnilo 21 260 úspěšných on-line výběrových řízení (e-

aukcí) pro více než 950 subjektů v Česku, Polsku a na Slovensku.[14] Celková suma 

porovnávané nabídky dosáhla 43,7 mld. Kč, což představuje sumu kontrolovaného 

nákupního koše 109,4 mld. Kč. Aukční software je lokalizován do šesti jazyků a umožňuje 

tak účastníkům mezinárodních on-line výběrových řízení (e-aukcí) pracovat v různých 

jazycích.  

 

11. PROSTŘEDÍ AUK ČNÍHO SYSTÉMU 

Podíváme-li se na systém aukcí v projektu PROe.biz můžeme identifikovat srovnatelné 

kroky, které jsme si identifikovali v rámci jednotlivých fází e-aukcí. Z pohledu 

potencionálního dodavatele, je možný přístup a samotný průběh elektronických aukcí 

velmi snadný. Do e-aukční síně se lze přihlásit v době, kdy je tato síň přístupná. To 

znamená, že je již otevřeno první kolo e-aukce, tj. zpravidla zadávací kolo. Termín začátku 

zadávacího kola je uveden v pozvánce do e-aukce. Pozvánku do elektronické aukce obdrží 

dodavatelé zpravidla dle záměrů vypisovatele aukce. Pro přihlášení do e-aukční síně je 

nutné nejprve se do e-aukce přihlásit. Po obdržení pozvánky nebo výzvy k účasti v 

elektronickém výběrovém řízení vyplní dodavatel přihlašovací formulář, který po odeslání 

systém zaregistruje a na základě této přihlášky odešle na e-mailovou adresu přihlášeného 

přihlašovací klíč. Každý z účastníků si při přihlašování zvolí své přihlašovací jméno a 

přihlašovací heslo. Přihlašovací údaje slouží k zabezpečení přístupu účastníka do e-aukční 

síně. Bez těchto údajů se nikdo do e-aukční síně nemůže přihlásit a podávat nebo měnit 

nabídky. Po obdržení přístupového klíče a po otevření zadávacího kola (nebo jiného kola, 

kterým se zpřístupní e-aukční síň), je nutné otevřít vstupní portál příslušné e-aukční síně. 

Do formulářových políček v pravém dolním rohu se vloží přihlašovací údaje (obrázek č. 

4). 
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Obr. 3 Přihlášení do výběrového řízení [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Otevření aukčního systému prostřednictvím přidělených identifikačních prvků [13] 

 

 



 18 

Po přihlášení do aukčního systému (obrázek č.3,4) je možné zadávat nabídky na 

vypisované komodity. Jestliže probíhá aukce pro více položek současně (většinou), je 

možné měnit cenu u všech individuálně  (obrázek č.5).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Změna ceny [13] 

 

Pro každou aukci jsou pevně stanoveny všechny aspekty dražby týkající se cenových 

podmínek, údaje k maximálnímu a minimálnímu kroku změny, možnosti změny cenových 

nabídek v jednotlivých kolech, doby trvání aukce a další. Všechny tyto podmínky jsou 

většinou součástí pozvánky. Pokud tomu tak není, je potenciálnímu dodavateli zaslán 

odkaz, na kterém může všechny informace najít.   
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Obr. 6 Změna podmínek [14] 

 

Během probíhající aukce není možné měnit jen nabízenou cenu a tím reagovat na návrhy 

konkurentů. V rámci každé aukce jsou vypisovány u všech komodit další dražební 

podmínky jako splatnost faktur, termín dodání, výše slevy poskytnuté na ostatní položky 

z ceníku, záruční doba a další (obrázek č.6).  

Žlutě označený sloupec na obrázku č.6 slouží pro zveřejňování údajů a minimálních 

nabídek (v případě nákupní e-aukce). Červeně vyznačený rámeček na obrázku č.6 ukazuje 

políčko umožňující změnu doplňkových podmínek.  

Každý subjekt, který se účastní aukce pak vidí aktuální cenu, za kterou bude daná 

komodita prodána (nebo nakoupena), jestliže již do konce aukce nedojde k žádné další 

změně. Každý účastník aukce, který je oficiálně přihlášen, může kdykoliv v průběhu aukce 

do dražebního systému vstoupit a učinit nabídku. Systém umožňuje také přístup a 

pozorování průběhu aukce třetím – nezúčastněným osobám. O tomto rozhoduje 

vypisovatel aukce.   
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Obr. 7 E-aukce z pohledu zřizovatele – výběrové řízení na dodávku léků [14] 

 

Vypisovatel aukce může v průběhu dražby sledovat její průběh a provádět drobné 

operativní zásahy. Současně pak během průběhu aukce odpovídá na případné dotazy 

potenciálních dodavatelů. Diskuze probíhá formou „chatové“ komunikace, která je 

součástí aukčního systému. Na obrázku č.7 jsou červeně vyznačeni dodavatelé, účastnící se 

dražby a s nimi související informace.  

Záznam o komunikaci je ukládán společně s výsledky dražby.  

 

V rámci aukčního systému PROe.biz  jsou realizovány aukce v následujících oblastech: 

- elektrická energie, 

- doprava, 

- obalové materiály, 

- kancelářské materiály, 

- čistící a hygienické pomůcky, 

- služby, 

- stavební materiály, 

- potraviny, 
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- léky, 

- zdravotnický materiál.  

 

V poslední době se neustále zvyšuje popularita výběrových řízení v oblasti dopravy. 

Přeprava surovin a materiálů patří k nejrozšířenějšímu druhu služeb. Pro řadu společností 

tvoří dopravní náklady velkou skupinu výdajů. Při přípravě elektronické aukce v oblasti 

dopravy můžeme narazit na několik typů zadání dle charakteru poskytované služby. 

V zásadě můžeme identifikovat tyto čtyři základní druhy přepravy:  

 

- Nahodilá přeprava – Jedná se o zcela nepravidelnou přepravu vybraných komodit, 

při ojedinělých příležitostech (stěhování, oprava, rekonstrukce a podobně). 

Přeprava je zpravidla realizována na kratší vzdálenost a většinou se jedná o 

omezený objem přepravovaných komodit (pro tento typ přepravy je využíváno 

elektronických aukcí v současné době velmi málo).  

- Hromadná nepravidelná přeprava - Jedná se o přepravu velkých objemů zboží 

zpravidla na velkou vzdálenost (mezi zeměmi nebo kontinenty). Většinou je nutné 

použít kombinací více druhů doprav (časté použití systému e-aukcí). 

- Hromadná pravidelná doprava – Většinou se jedná o zásobování velkých 

obchodních řetězců spotřebním zboží nebo dopravu stavebních materiálů. 

Elektronické aukce se využívají v případě výběru strategických dopravců na určité 

časové období.  

- Individuální pravidelná doprava – Zpravidla se jedná o přepravu zboží velké 

hodnoty nebo komodit, jenž je nutné přepravovat za poměrně speciálních 

podmínek. V elektronických aukcích se vyskytují velmi zřídka, protože je může 

realizovat pouze úzká skupina dopravců. Při dopravě takovýchto komodit jsou také 

mezi zákazníky a dodavateli těchto služeb většinou dlouhodobé vztahy. K výměně 

dodavatelů dochází velmi zřídka.  

 

Při přípravě elektronických aukcí v oblasti dopravy je nutné zohlednit řadu faktorů, které 

jsou proměnlivé. Klasickým příkladem můžou být cenové podmínky pro stanovování 

cenových odchylek při eventuální změně ceny pohonných hmot. Zajímavostí je, že některé 

společnosti využívající systémově e-aukce pro sjednávání cenových podmínek na dopravu, 

využívají pro realizaci e-aukcí i wap modul, který umožní účast v e-aukcích  i menším 

přepravcům přes “mobil” v době, kdy jsou na cestách. [10] 
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Ověřování podmínek je bezpodmínečně nutné opakovat v pravidelných intervalech, 

zejména v současné době, kdy dochází k velkým změnám v cenách pohonných hmot. 

Prostřednictvím využívání elektronických aukcí je možné zajistit, že při zvyšování nákladů 

na dopravu nebude firma platit víc než je nezbytně nutné. [5] 

 

12. PŘÍKLADY PROVEDENÝCH ELEKTORNICKÝCH AUKCÍ 

Elektronické aukce mohou pro firmu která se snaží snížit nákupní náklady znamenat velký 

přínos. V řadě aukcí se podaří snížit nákupní cenu často o desítky procent. Zpravidla firmy 

také donutí své dodavatele poskytnout výrazně lepší dodavatelské podmínky (splatnost, 

servis, slevy na další položky). Příklady některých úspěšných aukcí jenž byly realizovány 

prostřednictvím systému PROe.biz ukazuje tabulka č.1. Aukce byly realizovány 

prostřednictvím poskytovatele služby, který tento aukční systém provozuje.  

 

Firma: Mapei, s.r.o. 

Komodita: Dopravní služby 

Objem nákupu: 1.500.000 Kč 

Počet poptávaných položek: 1 

Délka aukce. 2 hodiny 3 minuty 

Získaná úspora: 14,5 % 

Firma: TON a.s. 

Komodita: Kartónové obaly 

Objem nákupu: 4.500.000 Kč 

Počet poptávaných položek: 80 

Délka aukce: 2 hodiny 56 minut 

Získaná úspora: 17,90 % 

Firma: Ústřední vojenská nemocnice 

Komodita: Nízkomolekulové hepariny 

Objem nákupu: 6.000.000 Kč 

Počet poptávaných položek: 10 

Délka aukce: 40 minut 

Získaná úspora: 10,26 % 

Firma: Nemocnice Nové Město 

Komodita: Instantní nápoje 
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Objem nákupu: 1.043.000 Kč 

Počet poptávaných položek: 4 

Délka aukce: 1 hodina 12 minut 

Získaná úspora: 44 % 

Firma: Pars nova a.s. 

Komodita: Dodávky chladičů spalovacích motorů 

Objem nákupu: 15 – 30 mil. Kč 

Počet poptávaných položek: 3 

Délka aukce: 3 hod 

Získaná úspora: 33,2 % 

Firma: Racio, s.r.o. 

Komodita: Dochucovací prášky 

Objem nákupu: 3.300.000 Kč 

Počet poptávaných položek: 6 

Délka aukce: 55 minut 

Získaná úspora: 14,8 % 

Firma: Moravské naftové doly, a.s. 

Komodita: Technický líh 

Objem nákupu: 30.000.000 Kč 

Počet poptávaných položek: 1 

Délka aukce: 4 hodiny 10 minut 

Získaná úspora: 5,6 % 

Firma: Ostroj, a.s. 

Komodita: Ochranné a pracovní pomůcky 

Objem nákupu: 1.850.000 Kč 

Počet poptávaných položek: 15 

Délka aukce: 3 hodiny 10 minut 

Získaná úspora: 16,6 % 

 

Tab. 1 Vybrané realizované aukce v systému PROe.biz [13] 
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13. PRIVÁTNÍ ELEKTORNICKÉ AUKCE SPOT ŘEBNÍCH VĚCÍ  

Podíváme li se na svět elektronického obchodu a aukcí obecně, vidíme jak dramaticky se 

v posledních letech zvýšila obliba elektronického obchodování. Tento trend není patrný jen 

v České republice, ale celosvětově se jedná o masivní rozšíření. Nejznámější světový 

obchodní a aukční portál eBay patří mezi nejúspěšnější projekty, které v této oblasti 

vznikly. 

 

 

 

Obr. 8 Nejznámější celosvětový elektronický aukční a obchodní portál eBay [17] 

 

EBay (obrázek č.8) je internetový obchodní portál, který umožňuje uživatelům nakupovat 

a prodávat zboží po celém světě. Prostřednictvím tohoto internetového trhu je možné 

navázat spojení s celosvětovou komunitou prodejců a vybírat z milionů položek zboží, 

které tu jsou k dispozici. Společnost eBay je v současnosti největším virtuálním obchodem 

na světě a zároveň vedoucím lídrem aukčních internetových trhů. Lze tu koupit nebo 

prodat téměř cokoliv. Přes tento obchod se prosazují a fungují desetitisíce profesionálních 

obchodníků. Výhodou internetových obchodů je možnost koupě zboží přímo z domova, 

rychle, jednoduše a poměrně bezpečně. Nevýhodou může být třeba jazyková bariéra, 
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nemožnost „osahání“ zboží nebo celková cena zboží. Na eBay totiž může docházet k tomu, 

že cena poštovného převýší prodejní hodnotu zboží. Od března 2010 se internetový 

obchodní portál eBay rozhodl masivněji prosadit také na českém trhu a své stránky bude 

pro tento trh lokalizovat do českého jazyka. Bezpečnost internetových obchodů na eBay je 

zajištěna prostřednictvím registračního systému, dodržováním pravidel, ale i systémem 

komentářů. Po každé obchodní transakci se prodejce a kupující vzájemně ohodnotí. Toto 

hodnocení je pro prodejce velmi důležité. Nemůže-li totiž kupujícím předložit kladná 

hodnocení, stává se jeho zboží okamžitě téměř neprodejným. Tato metoda zaručuje 

kupujícím rychlé dodání zboží bez skrytých vad a ochotu prodejců.  

Pro uskutečnění jakéhokoliv nákupu či prodeje přes eBay je nutná registrace a zřízení 

uživatelského účtu. Pokud se podíváme do historie tak zjistíme, že server eBay založil pod 

jménem Auctionweb 4. září 1995 počítačový programátor Sierr Omidayr v San José. V 

roce 1997 doménu přejmenoval na ebay.com. 21. září 1998 vstoupila společnost na burzu s 

přibližně 3,5 miliony akcií, jejichž hodnota až do roku 1999 velmi rychle rostla. Po roce 

2000 však akcie mnoha firem klesaly a firmy začaly krachovat. Společnost eBay však krizi 

ustála.  

V současné době má společnost více než 84 miliónů uživatelů ve více než šedesáti zemích 

světa. Zajímavé také je, že eBay se také stal vlastníkem softwarového komunikačního 

systému Skype nebo platebního systému PayPal. Jako první zavedlo eBay porovnávání cen 

produktů mezi jednotlivými prodejci. To se stalo velmi oblíbeným a dnes často 

používaným ukazatelem výhodnosti nákupu. Systém porovnávání cen produktů pak 

převzali další provozovatelé aukčních portálů.  

Společnost prošla za dobu svého působení na trhu řadou změna a inovací. Dnes může 

svým uživatelům nabídnout prověřený systém online aukcí a obchodování prostřednictvím 

internetu. Obchodovat lze buď pomocí klasické aukce, při které kupující postupně navyšují 

cenu zboží nebo za pevnou cenu, za kterou je zboží možné ihned koupit. Za rok 2007 se 

přes server eBay uskutečnily obchody za více jak 60 miliard dolarů. [17] 

V rámci České republiky patří mezi největší aukční portály pro dražby různých komodit 

server Aukro. V současné době je se jedná o největší a nejnavštěvovanější český aukční 

portál. V posledních letech zažívá opravdovou expanzi. Aukro bylo založeno roku 2003 a 

momentálně je na něm zaregistrováno více než 1 milion aktivních členů. Na aukru se 

vyskytují obyčejní prodejci, provozovatelé e-shopů, ale i velkoobchodní prodejci.  

Je možné zde nalézt opravdu velký výběr finančně přijatelných produktů. Hodnota 

prodaného zboží za loňský rok překročila hranici 2,5 miliardy korun. Aukro.cz funguje pod 
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záštitou polského uskupení Allegro group a kromě české a polské varianty nabízí i 

modifikace v těchto jazycích: Bělorusko, Bulharsko, Kazachstán, Maďarsko, Rusko, 

Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Ukrajina.  

 

 

 

Obr. 9 Nejpopulárnější český aukční portál Aukro [16] 

 

Loňský rok patřil mezi nejúspěšnější za dobu fungování tohoto projektu. Důvodem může 

být ekonomická krize, která donutila lidi více přemýšlet o financích. Také podstatnou 

úlohu sehrál marketing a celkově rostoucí trend nakupování na internetu a odstraňování 

starých zábran. V současné době patří Aukro mezi jednoznačně nejúspěšnější aukční 

systémy v České republice. V roce 2009 bylo v rámci aukčního portálu Aukro prodáno 

přes 11 miliónů předmětů v celkové hodnotě 4,2 miliardy korun. Nejvíce  prodávaný 

sortiment byl: sběratelství, oblečení, elektronika, věci pro děti, dům a zahradu. V současné 

době je v rámci tohoto aukčního systému registrováno přes 1,3 miliónu členů.   
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14. KRITICKÉ ZHODNOCENÍ 

Současná ekonomická krize stále více podporuje snahy o zvyšování pozornosti ve vztahu 

k úsporám především týkajících se nákupu. Elektronické aukce představují zajímavý nový 

nástroj, který díky své jednoduchosti a dosahovaným výsledkům se stává nezbytnou 

součástí dnešních nákupních operací. V rámci sledovaného aukčního systému PROe.biz je 

průměrná úspora při využití elektronické formy nákupu více než 18 %. V řadě případů se 

podařilo snížit nákupní náklady i o desítky procent. Jak bylo demonstrováno na příkladu 

systému PROe.biz (u nás nejrozšířenější systém), je využívání e-aukcí uživatelsky velmi 

nenáročné. Jestliže se firma rozhodne využít některého z řady tuzemských poskytovatelů, 

jedná se o snadné a rychlé řešení. Používané programy pro realizaci internetových aukcí, 

jsou velmi jednoduché a jejich obsluha je uživatelsky velmi přátelská. Většina aukčních 

systémů rovněž umožňuje využívání více jazyků, což je nutností pokud spolupracujeme se 

zahraničními partnery. Jestliže firma vybírá některý z řady aukčních systémů na trhu, je 

nutné porovnávat šíři, kvalitu a odbornost služeb, kterou poskytovatel nabízí.    

Velkou pozornost je třeba věnovat také samotné přípravě e-aukcí. Formulace zadání, 

seznam poptávaných produktů, ale rovněž přesná specifikace všech podmínek, které se 

týkají množství a kvality jsou nejdůležitějším předpokladem úspěšné realizace.  

V tuzemských podmínkách se stále projevuje zakořeněný odpor vůči využívání 

elektronických forem obchodování. Častými argumenty firem jsou tvrzení ve smyslu 

unikátnosti jejich výroby nebo specifických podmínek nákupu některých komodit. Jak 

však ukazují nejen zahraniční výsledky e-aukcí, jsou touto formou obchodovány prakticky 

všechny používané komodity. Je nesmyslné věřit tomu, že není možné dynamicky 

porovnávat dodavatelské nabídky. Oblastí ve kterých to nejde je opravdu velmi málo.  

Dalším častým argumentem je, že e-aukce brání budování dlouhodobých vztahů a jsou 

velmi neosobní. Jak ukazují partnerské vztahy mezi dodavateli a odběrateli u velkých 

zahraničních firem, je toto tvrzení značně diskutabilní. Průběžná kontrola nastavených 

dodavatelsko – odběratelských podmínek jen podpoří vzájemně korektní vztahy. Česká 

republika je velmi dobrým příkladem, kdy dlouhodobé vztahy bez průběžné kontroly a 

porovnání s reálnými tržními podmínkami jsou ideálním prostorem pro korupci. Při 

verifikaci dodavatelských podmínek prostřednictvím e-aukcí, jsou tyto trendy nemožné.  

Často je pracovníky z oblasti nákupu také zmiňována obava z možné nejistoty dodávek. 

Tento názor je v dnešní době již pouze relikt minulosti. V období, kdy začínaly probíhat 

první elektronické aukce, mohlo docházet k tomu, že nezkušený nákupčí pozval do 

výběrového řízení zcela neznámou firmu. Tyto problémy byly determinovány také 
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právním stavem v první polovině devadesátých let v České republice. V současné době se 

udává, že v případě e-aukcí je množství neplněných požadavků ze strany dodavatelů asi 

0,2 %. Vypisovatelé e-aukcí nemají přirozeně zájem zvát do výběrových řízení 

nespolehlivé subjekty. V případě jakýchkoliv problémů jsou tito dodavatelé z dalších 

poptávek vyloučeni.  

Může se stát, že se některý subjekt pokusí zmařit výsledek celé aukce nebo ji 

znedůvěryhodnit. Při průběhu aukce se to projeví tak, že nabídne naprosto nereálné 

podmínky nebo ceny. Nejlepším řešením je potom přerušení celé aukce a informování 

všech účastníků o tom, že v jejím průběhu nedošlo k technické chybě. Současně je nutné 

ihned kontaktovat dodavatele a prověřit jeho nabídku. Může se stát, že šlo pouze o špatné 

zadání ceny. V tomto případě není problém, aby administrátor cenu opravil a aukce mohla 

pokračovat dál. Jiný problém může nastat pokud je v aukci podána zajímavá nabídka, která 

je ovšem vzhledem k předchozím zkušenostem s dodavatelem nedůvěryhodná. V tomto 

případě je možné postupovat i tak, že je aukce přerušena na delší dobu a nabídka 

dodavatele bude detailně přezkoumána. Nejjednodušším řešením jak se vyhnout podobným 

problémům, je neposílat oznámení o aukci dodavatelům, s nimiž máme negativní 

zkušenosti. Pokud je pozvánka na vypisovanou aukci veřejná, je možné po přihlášení 

problémového dodavatele do výběrového řízení jej informovat o tom, že se nemůže 

zúčastnit připravované aukce a vyřadit ho ze systému. V praxi probíhá výběr dodavatelů do 

aukcí tak, že nákupní týmy firem standardně zvou jenom dodavatele, které vnímají jako 

kvalifikované, osvědčené, ke kterým mají důvěru a kteří svou nabídkou vyhovují jejich 

parametrům. Často dochází k tomu, že se aukce účastní současný dodavatel a jeho nabídka 

je konfrontována s dalšími 4 – 5 dodavateli.  

Elektronické aukce umožňují velké úspory také v souvislosti s tím, že v průběhu aukce 

uvidí současný dodavatel úroveň možností jeho srovnatelných konkurentů a záleží pak již 

jen na něm, zda stojí o to, aby přizpůsobil svou nabídku. Elektronické aukce umožňují 

odběratelům také výrazným způsobem zkvalitnit současné dodavatelské podmínky. Často 

dochází k tomu, že o vítězi aukce rozhodnou právě výrazně lepší dodavatelské podmínky. 

Přirozeně největší důraz je při tomto druhu obchodování kladen na cenu. Ne vždy musí 

ovšem nejnižší cena znamenat nejlepší. Avšak pokud firmě někdo důvěryhodný nabídne za 

stejných podmínek co do kvality a záruky dodávek poptávanou komoditu o tolik levněji, 

není důvod nabídku nepřijmout. Tento typ obchodování vytváří přirozený tlak na současné 

dodavatele, kteří vidí, že hodnověrná konkurence může nabídnout o tolik nižší cenu.   
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Pokud máme shrnout všechny výhody e-aukcí je na prvním místě nutno zmínit snížení 

nákupní ceny, která se dlouhodobě v průměru sníží o 20 %, proti stavu před zavedením 

aukčního systému. Přitom e-aukce umožňují nákupy v objektivizovaných cenách, zkrácení 

transakčních časů a snížení transakčních nákladů. Další významné výhody elektronických 

aukcí lze shrnout do následujících bodů: nákup komodit za objektivní tržní ceny, velmi 

pružně nastavitelný proces kontroly podle potřeb podniku, jenž aukci vypisuje, 

jednoznačnost a transparentnost celého procesu výběrového řízení, minimalizace možných 

korupčních aspektů, krátký čas průběhu výběrového řízení, výrazné snížení mzdových 

nákladů, snadné vyhodnocování současných tržních trendů, možnost použití prakticky pro 

všechny druhy nakupovaných komodit, žádná geografická omezení. 

Základní podmínkou pro využívání e-aukcí je přirozeně motivace. Maximálního efektu je 

dosaženo v případě, že management firmy stojí o využívání tohoto nástroje a vytvoří pro 

nákupní oddělení patřičné podmínky. Nebude-li dostatečná vůle a podpora nejvyššího 

vedení pro tento typ obchodování, bude těžké motivovat pracovníky nákupu ke změně 

jejich zažitých postupů.  
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15. ZÁVĚR 

Současné tržní prostředí klade na všechny subjekty velké nároky. Super-konkurenční 

prostředí nutí všechny výrobce nejen neustále inovovat své produkty, ale zároveň hledat 

potencionální oblasti pro snižovaní nákladů. Jednou z oblastí, která byla dlouhou dobu 

opomíjena je nákupní proces. Před vypuknutím světové ekonomické krize, se snažila 

většina společností především v maximální míře rozvíjet marketingové a prodejní strategie.     

Přestože efektivita a kvalita nákupního procesu rozhoduje často v konečném důsledku o 

úspěchu  vyrobeného produktu. Pokud se nepodaří nákup cenově příznivých a kvalitních 

komodit, může být již před samotným procesem transformace vstupů na výstupu 

rozhodnuto o výsledku. Proto je klíčové, aby podniky věnovali nákupnímu procesu 

náležitou pozornost. Pod pojmem kvalita nákupu však nemůžeme vnímat pouze samotnou 

cenu. V současném tržním prostředí rozhodují mezi jednotlivými dodavateli především 

poskytnuté dodací podmínky jako jsou servis, dodací lhůta, kvalita zboží, splátkové 

podmínky a další. Zajímavým nástrojem, který umožňuje dodavatelům jednak snižovat 

cenu nakupovaných produktů a zároveň zlepšovat všechny ostatní dodavatelské kritéria, je 

bezesporu elektronické obchodování. Přesněji řečeno elektronické aukce.  

Elektronické aukce lze v rámci vnitropodnikových procesů chápat především jako 

prostředek jenž zvyšuje efektivitu sjednávání obchodních a dodacích podmínek zboží, 

surovin a služeb. V rámci procesu elektronických aukcí v nákupní činnosti firmy je vždy 

osloven vymezený okruh potencionálních dodavatelů s požadavkem na dodání určité 

komodity. Ostatní účastníci nemají do vyjednávacího procesu přístup. Elektronické 

nákupní aukce jsou ve své podstatě dynamické výběrové řízení. Jedná se o speciální postup 

umožňující osloveným dodavatelům vylepšovat v reálném čase parametry svých nabídek. 

Všichni potenciální dodavatelé zároveň mohou vidět výši současné nejlepší nabídky.   

Cílem této práce bylo analyzovat principy využití tohoto moderního nástroje v oblasti 

nákupu. Jak bylo demonstrováno, elektronické aukce nacházejí uplatnění prakticky ve 

všech oblastech podnikání. Hlavním přínosem je především výrazné snížení nákupních 

nákladů. Z dlouhodobých statistik je potvrzeno, že například u zmiňovaného systému 

PROe.biz byly průměrné úspory u vypsaných aukcí více než 18%. U organizací, kde jsou 

elektronické aukce poprvé zaváděny, jsou úspory často v desítkách procent. Jednoznačně 

lze říci, že prostřednictvím elektronického obchodování je možné se co nejvíce přiblížit  

tržním cenám. Proces elektronických aukcí vytváří jednoznačné, transparentní a 

nezpochybnitelné výběrové řízení. Již ze svého principu minimalizuje všechny možné 

korupční vlivy. Zejména u větších firem může často docházet k poměrně nepřehledným 



 31 

vazbám mezi pracovníky nákupu a dodavateli, které většinou determinují zvyšování 

nákupních nákladů. Elektronické aukce lze chápat jako určitý nástroj kontroly a prevence, 

který podporuje dlouhodobé odběratelsko – dodavatelské vztahy, protože pravidelně 

konfrontuje nastavené podmínky s tržním prostředím. Samotné výběrové řízení je také 

výrazně kratší a umožňuje operativnější zásahy při nákupu a výběru dodavatelů. 

Elektronické aukce zároveň vůbec nevylučují využívání klasických forem nákupních 

jednání. Často dochází k tomu, že jsou v rámci aukce vybrání tři nejlepší dodavatelé a 

s nimi poté podnik zahájí konkrétní jednání. Jak již bylo zmíněno, pokud jsou v podniku 

poprvé aplikovány principy e-aukcí, dochází většinou ke skokovému snížení nákupních 

nákladů. Podnik může využít elektronické aukce také  k tomu, že si zmapuje současné tržní 

prostředí. Toto se provádí tak, že podnik vypíše e-aukci na vybranou komoditu a součástí 

aukčních podmínek je informace o aktuální cenně, za kterou podnik v současné době 

komoditu nakupuje. Pokud při aukci je nabídnutá cena vyšší než současná, není důvod 

měnit aktuálního dodavatele.  

Pokud jde o samotnou realizaci elektronické aukce, je nejčastější varianta využití služeb 

některého z poskytovatelů. Časově náročnější variantou je provozování vlastního aukčního 

systému nebo dokonce jeho samotné vytvoření. Elektronické aukce ve své podstatě bourají 

veškeré geografické omezení. Díky tomu, že jejich realizace je založena na platformě 

celosvětové informační sítě – internetu, je možné se účastnit z kteréhokoliv místa planety. 

Zároveň umožňují poptávat jakoukoliv komoditu. Ve všech oblastech je přece reálné 

dynamicky porovnávat jednotlivé nabídky.  

Význam elektronických aukcí, umožňujících značné snižování nákladů, efektivní a 

transparentní výběr dodavatelů, bude růst i vzhledem k současným dopadům světové 

ekonomické krize.     
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