
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Abstrakt v ČJ: Bakalářská práce se zabývá prokazováním e-aukce jako ekonomický nástroj 

pro sniţování nákladu v průmyslových podnicích. Teoretická část bakalářské práce popisuje 

různé nástroje elektronického obchodování a analýzu moţností vyuţití systému e-aukcí. 

Praktická část bakalářské práce prokazuje za pomocí dvou příkladu výhodnost vyuţití 

systému e-aukcí ve společnosti ŢDB GROUP a.s na závodě VIADRUS.  

Klíčová slova: e-aukce, výběrové řízení, nákup, elektronické obchodování, průmyslový 

podnik 

 

Abstrakt v AJ: The goal of this abstract labour is to prove, that e-auction, as an economical 

tool, helps to reduce ongoing of industrial companies. Theoretical part of this abstract labour 

describes various tools of electronic-business and analyses the possibility of using e-auction 

system. Practical part of this abstract labour has two examples which prove that the e-auction 

system in ŢDB GROUP a.s, the VIADRUS manufactory, is profitable.      

Key words: e-auction, selection procedure, purchase, electronic-business, industrial 

company. 
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Úvod 

 

K největším cílům kaţdého průmyslového podniku patří určitě neustálé sniţování 

nákladu. A v dnešní době celosvětové ekonomické krize kladou průmyslové podniky 

obzvlášť důraz na sniţování nákladů i u těch nejmenších poloţek.  

Díky stále masivnějšímu rozšiřování elektronizace se čím dál hojněji vyuţívá 

elektronického obchodování. Tento způsob obchodu je velmi rychlý, neomezuje podnik 

jen na místní lokální trhy, ale vyuţívá celý trh a to za minimální náklady. 

Jednou z částí elektronického obchodování jsou elektronické aukce s neomezeným polem 

působnosti na celém trhu. Prozatím se vyuţívá zkráceného názvu e-aukce, ale je 

předpoklad, ţe v budoucnu se odstraní i to písmeno „e“. 

Počátky vyuţívání e-aukcí byli a jsou pomalé. Po té co firmy sami vyzkoušejí jaké 

výhody e-aukce přinášejí při minimálních nákladech, zařadí je do nákupního procesu a 

rychlost vyuţívání se raketově zvýší.  

E-aukce jiţ vytlačují téměř ve všech průmyslových podnicích klasické výběrové řízení a 

přinášejí rychlost zpracování, přehlednost, ale hlavně citelné úspory v nákladech. 

Mým tématem bakalářské práce je e-aukce jako ekonomický nástroj pro sniţování 

nákladů v průmyslovém podniku. V teoretické části práce bych chtěl popsat různé metody 

elektronického obchodování, analyzovat vyuţití systému e-aukcí a zhodnotit přínosy e-

aukce jako nástroje pro zvyšování kvality řízení nákupu a sniţování nákladů 

průmyslových podniků. V praktické části bych chtěl prokázat na dvou příkladech 

ekonomický přínos ve vyuţívání e-aukcí v průmyslovém podniku a to v podniku kde 

pracuji: ŢDB GROUP a.s. na závodě VIADRUS. Na závěr bych chtěl zhodnotit přínosy e-

aukcí a otázku zda jsou ekonomickým nástrojem pro sniţování nákladů v průmyslovém 

podniku. 
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1. Nástroje elektronického obchodování 

 

Samotný nákupní proces probíhá stejně jako běţný nákup, ovšem s maximálním vyuţitím 

výpočetní techniky. V případě potřeby vyhlásíme výběrové řízení, případně rozešleme 

poptávky, shromáţdíme nabídky, srovnáme je dle určených kritérií, rozhodneme o 

dodavateli a uzavřeme s ním smlouvu. [4] 

1.1. Rozdělení elektronického obchodování 

 

Elektronické obchodování lze rozdělit do několika skupin dle různých pohledů: 

- Vyuţití internetu 

- Dle charakteristik obchodních vztahů a účastníků 

- Z geografického pohledu 

Podle některých zdrojů je elektronické obchodování prostředkem k dosaţení cíle, kterým 

je elektronické podnikání. [10] 

1.1.1. Využití internetu   

 

Dle vyuţití internetu můţeme rozdělit obchody na: 

- klasické – jsou to kamenné obchody 

- elektronické – jsou to obchody, které by bez vyuţití internetu nemohly vůbec 

existovat. Lze je dále rozdělit na obchody přímé a nepřímé 

o přímé – v tomto případě přímého elektronického obchodu je celý obchodní 

proces nehmotný.  K úplnému odhmotnění elektronických obchodů dochází 

pouze v případě, kdy výroba, obchod a distribuce se provádí elektronickou 

cestou, předmětem obchodu je produkt v digitální podobě. Obchodovatelný 

produkt musí být také doručitelný čistě elektronickou formou. Příklad těchto 

obchodů je třeba prodej sofwaru, MP3 nebo poradenské sluţby.  

o nepřímé – nepřímými elektronickými obchody jsou ty obchodní transakce, kde 

si kupující vybere zboţí na základě různých katalogů, vyplní formulář a určí 

způsob úhrady za zboţí. Obchodované produkty jsou hmotného charakteru. 
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Příklad těchto obchodů je třeba prodej elektrotechniky, hraček, oblečení či 

dopravních prostředků.  

1.1.2. Dle charakteristik obchodních vztahů a účastníků  

 

Obchodní vztahy a účastníky obchodů rozdělujeme na průmyslové, spotřebitelské a 

správní obchody. 

Průmyslové obchody  

Patří mezi ně obchodování typu B2B. 

- B2B (business-to-business) – jedná se o komerční aktivity mezi firmami navzájem, 

kde předmět nákupu bude nejspíše určen k dalšímu prodeji, nebo zpracování. 

Příkladem nákupu je materiál určený k další výrobě. 

- elektronické zásobování (E-procurement) – je třeba vztah mezi dvěma obchodními 

partnery (B2B), kde je zboţí a sluţby získávány od dodavatelů s vyuţitím 

elektrotechnických médií. Systém nákupu zahrnuje kompletní optimalizaci a integraci 

obchodních procesů. Vyuţívání tohoto způsobu zásobování vede ke sníţení ceny za 

zboţí, sníţení objemu zásob, sníţení nákladů na vnitro firemní procesy a sníţení 

nákladů na uskladnění. Jedná se o nejrozšířenější typ elektrotechnického obchodování 

v současné době.  

Spotřebitelské obchody  

Řadíme mezi ně: 

- B2C (business-to-customer)  

- B2R (business-to-reseller) 

- C2C (customer-to-customer) 

- C2B (customer-to-business) 

- B2E (business-to-employee) 

B2C – jedná se o vztah mezi obchodníkem a konečným spotřebitelem. Spotřebitel kupuje 

zboţí pro své vlastní vyuţití a nehodlá ho dále nabízet k prodeji. Příkladem můţe být 

nákup pračky, televize nebo ledničky pro domácnost.  
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- Elektronický obchod – jedná se o převedení kamenného obchodu do elektronické 

formy.  

- Elektronický obchodní dům -  spojuje několik různých obchodů pod jednu značku. 

Firmy se spojují pod elektronický obchodní dům za účelem sníţení nákladů, úsporou 

času a lepšího prodeje v rámci zavedeného a navštěvovaného obchodu. Tento způsob 

prodeje nabízí zákazníkům bohatší nabídku zboţí a větší mnoţství doprovodných 

sluţeb.  

B2R – jedná se o vztah mezi podnikem a obchodním zástupcem. Příkladem jsou 

autorizovaní prodejci.  

C2C – jedná se o vztah mezi nepodnikatelskými subjekty. Vyuţívá obchodování 

prostřednictvím burzy, aukce nebo výměny zboţí. Příkladem můţou být různá internetová 

trţiště, kde prodejci nabízejí většinou zboţí, které uţ sami nevyuţívají k soukromé 

spotřebě, například na Aukru, eBay  a pod.. 

- elektronická aukce – je tu podobnost s klasickou burzou, kde zboţí získává ten, kdo za 

něj nabídne nejvyšší částku.  

- elektronický bazar – prodej se uskutečňuje prostřednictvím internetu. Prodávající 

nabízí k prodeji buďto pouţité nebo nevhodné zboţí, které uţ nepotřebuje ke své 

spotřebě.  

C2B – jedná se o vztah, kdy zákazník oslovuje podnikatele. Zákazník předá své 

poţadavky a očekává nabídku od prodejce. Příkladem můţe být prodej dovolených nebo 

relaxačních pobytů.  

B2E – jedná se o vztah obchodníka a jeho zaměstnanců nebo spolupráce mezi samotnými 

zaměstnanci. Je to systém velmi podobný intranetu. Příkladem můţou být zprávy o 

zaměstnavatelských motivacích či speciální nabídky pro zaměstnance.  

Správní obchody  

Řadíme mezi ně:  

- B2G (business-to-government) – jedná se o vztah mezi státní správou a firmami. 

Vyuţívá se i názvu marketing veřejného sektoru. Příkladem můţe být komunikace 

s finančními úřady, státní samosprávou, médii apod..  
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- B2A (business-to-administration) – jedná se často o přímou součást B2G. Je to vztah 

na niţší úrovni státní správy, oproti tomu B2G je vztah na úrovni státu.   

1.1.3. Z geografického pohledu  

 

Z tohoto pohledu můţeme rozdělit obchody na lokální a globální.  

- lokální obchody – své zboţí nabízí jen zákazníkům v určité oblasti. Důleţitá je 

schopnost doručovat své zboţí lépe neţ konkurence. Příkladem je výroba rychle 

kazících se výrobků – nelze distribuovat globálně, výrobek by jiţ nedorazil 

k zákazníkovi čerstvý a v poţadované kvalitě.  

- globální obchody – své zboţí nabízí všem zákazníkům po celém světě. Na lokálním 

trhu by tyto obchody nenašly dostatek zákazníků.  S vyuţitím internetu a dopravních 

sluţeb je moţné oslovit zákazníky v globálním měřítku. Nabídka zboţí musí být širší 

neţ u lokálních obchodů.  

1.2. Internetový nákup (e-procurement) 

 

E-procurement funguje stejným způsobem jako klasický nákup, ale s vyuţitím podpory 

elektronického zpracování dat. Funguje to především tak, ţe firma má k dispozici 

softwarový systém, pomocí něhoţ posílá dodavatelům poptávky e-mailem, nebo vyuţívá 

jiné firmy zaměřené na elektronické obchodování. 

Firemní softwarový systém obsahuje: 

- Číslo poptávky 

- Heslo pro přístup do našeho systému 

- Dobu, do kdy jsou nabídky přijímány 

Dodavatelé mají moţnost se přihlásit pomocí internetu do našeho systému, kde si můţou 

přímo zjistit: 

- Výkresovou dokumentaci poptávky 

- Podrobné technické parametry poptávky 

- Mnoţstevní údaje 
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- Časové rozloţení dodávek 

- Logické údaje, mezi které patří doprava, balení způsob doručení aj. 

- Mnoţství odvolávek 

- Veškeré údaje, potřebné pro kalkulaci ceny dílů nebo výrobku 

Do systému mohou dodavatelé zapsat svou nabízenou cenu i termíny. Po stanoveném datu 

nákupčí systém uzavře (uzamkne) a vyhodnotí přijaté nabídky ve výběrovém řízení. Údaje 

od dodavatelů se buďto automaticky seřadí a do srovnávací tabulky, nebo je nákupčí 

promítne sám do srovnávací tabulky a tak přesně vidí, kdo kdy učinil jakou nabídku a jak 

vypadá ve srovnání s ostatními. 

Samotný nákupní proces probíhá stejně jako klasický nákup, ale s maximálním vyuţitím 

výpočetní techniky. V případě potřeby vyhlásíme výběrové řízení – případně rozešleme 

poptávky – shromáţdíme přijaté nabídky – srovnáme je dle zvolených kritérii – 

rozhodneme o dodavateli – uzavřeme s ním smlouvu – na základě smlouvy vystavíme 

objednávku. Cely proces je vyřízen elektronickou cestou. 

1.2.1. Výhody e-procurementu 

 

Úspora manuální práce spojená s organizací, rozesíláním poptávek, telefonicky 

poskytovanými informacemi aj (v některých případech se, ale telefonnímu, případně 

osobnímu kontaktu nevyhneme). 

Úspora administrativy a tzv. papírové práce. Veškeré podklady pro rozhodování jsou 

v elektronické podobě na jednom místě a nákupní procesy jsou zautomatizovány. 

- Eliminace ovlivňování nákupčího dodavatelem. Všichni dodavatelé mají stejné zadání 

s uvedením mnoţství, technických parametrů, dodávek a balení. Konečný výběr je 

pouze otázkou ceny a schopnosti dodavatele vyrábět potřebná mnoţství v poţadované 

kvalitě. 
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1.2.2. Nevýhody – procurementu 

 

- Často jsme omezeni jen na stávající dodavatele a ve výběrovém řízení neoslovujeme 

nové. Nový dodavatel je pro nás totiţ v této fázi něco jako černá skříňka. Nejsme 

schopni posoudit, zda má kapacity a technologii pro vykrytí našich poţadavků. 

- Dalším kritickým bodem je v tomto ohledu důvěrnost informací. Některé technické 

parametry nebo výkresy speciálních dílů by se mohly dostat ke konkurenci. 

- Dodavatele můţeme jen omezeně zapojovat do nákupního procesu nad rámec 

poptávky, protoţe všechny parametry jsou dané a musí být dodrţeny. 

- Nemůţeme posoudit vliv inovací nebo pouţití nových technologii, které je dodavatel 

schopen nabídnout a které mohou v konečném důsledku znamenat zvýšení kvality , 

nebo dalších fyzikálních parametrů dodaných výrobků. 

1.2.3. Databáze dodavatelů 

 

Pokud chce firma provozovat e-procurement na vyšší úrovni, mě by mít firma k dispozici 

databázi firem, která umoţní nákupčím rozesílat informace o výběrovém řízení přímo 

konkrétním dodavatelům (a to „jediným kliknutím“). Firemní internetový systém by měl 

být vytvořen tak, aby dodavatele maximálně motivoval ke vstupu a zadávání nabídek. 

Oproti veřejným databázím, má firemní databáze výhodu v tom se zde registrují pouze 

dodavatelé, kteří mají zájem s tou danou firmou spolupracovat. 

Vytvořením vlastní databáze potencionálních dodavatelů, umoţňuje firmě pracovat 

podobným způsobem jako internetové vyhledávače s tím, ţe si určíme vlastní výběrová 

kritéria podle našich poţadavků. 

2. Analýza možnosti využití systému e-aukce 

 

E-aukcí rozumíme on-line výběr dodavatele ve sdíleném webovém prostředí, kde na 

zveřejňovanou nejlepší nabídku některého z dodavatelů mohou ostatní zúčastněn 

dodavatelé reagovat zlepšováním svých nabídek. [11] 
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2.1. Výhody při využívání systémů e-aukcí. 

 

Asi nejdůleţitější přednosti jsou rychlost, nákup v reálných trţních cenách a průhlednost.  

2.1.1. Předpokládané úspory z e-aukce větší než náklady. 

 

Základním výpočtem pro stanovení efektivního momentu vyuţití e-aukcí je jednoduchý 

výpočet. S celkové sumy předpokládaného nákupu vypočítáme 5% poté se rozhodneme, 

jestli nám výsledná částka stojí za to. V minulosti vyuţívali e-aukce spíše jen velké firmy, 

ale dnes ji uţ vyuţívá i velké mnoţství menších firem.  

Proč počítáme jen s 5% úspor? Jedná se o snesitelně pesimistický odhad. U céčkových 

poloţek dosahujeme úspor kolem 15- 20%, u béček dosáhneme přibliţně kolem 10% a u 

poloţek A (podle ABC analýzy) je průměrná úspora v rozmezí 3-5%. Při pohledu na 

nákupní poloţky přes analýzu XYZ, kde u poloţky Z se úspory pohybují kolem 15% 

původních cenových návrhů. Úspor (3-5%) ve skupině A bude v celkovém nákupním 

objemu 80% a pro ostatní vyšší úspory zůstává jenom 20% nákupního objemu. [3] 

2.1.2. Atraktivita velikosti poptávaného nákupu.  

 

Čím větší bude objem zakázky, tím bude vyšší zájem oslovených potencionálních 

dodavatelů účastnit se výběrového řízení. Neplatí to absolutně (např. kdyţ značka firmy 

má silný kredit), při jejich rozhodování bude určitě také záleţet na síle a důvěryhodnosti 

značky firmy. Na platební morálce firmy, na síle nabídky apod., ale i přesto je velikost 

poptávky jedním z nejdůleţitějších parametrů pro přilákání pozornosti dodavatelů soutěţit 

o ni. [12] 

2.1.3. Možnost výběru dodavatele k delšímu vztahu. 

 

E-aukce lze kdykoliv vyuţít pro jednotlivé konkrétní nákupy, ale většího efektu lze 

dosáhnout výběrem dodavatele určitého zboţí, nebo skupiny zboţí, kdy objem se 

kumuluje v čase. Dodavatel získává objemem atraktivní kontrakt, ve kterém se zavazuje 
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pravidelně zásobovat zákazníka dohodnutým zboţím v ceně a podmínkách, které byly 

vyhrány v e-aukci na dobu kupříkladu půl a jednoho roku.  

Elektronické systémy nám přinášejí jedno moţné vyuţití dlouhodobého vztahu. V případě 

kdy dojdou firmě zásoby pod stanovený limit, je dodavatel automaticky vyzván počítačem 

(informačním systémem) k dalšímu plnění. [1] 

2.1.4. Realizace aliančních nákupů. 

 

Pro organizaci to mají jednodušší firmy z jedné korporace, nebo instituce s jedním 

ústředním vedením, vedoucím odboru apod.. 

Tito mají menší problémy s domluvou, se sjednocením zadání a hlavně s respektováním 

výsledků. Coţ můţe být problém u firem, které se dají dohromady hlavně proto, ţe jsou 

z jednoho města. Můţe to fungovat (a funguje to), ale je nutná větší pozornost v přípravě a 

předem stvrzený vzájemný závazek o respektování výsledků. Oslovení a společné 

schválení dodavatele mají díky velkému sdruţenému objemu poptávky větší moţnost slev 

a uplatní je. Katastrofou se stává, kdyţ si účastníci sdruţení chtějí kaţdý vybrat jiného 

dodavatele a nedodrţet tak z nějakých zásadních důvodů svůj původní závazek. Tím se 

celková suma poptávky stává iluzí a s ní i celá soutěţ končí. Tuto e-aukci jiţ nelze 

opakovat, dodavatelé se pravděpodobně jiţ nebudou chtít účastnit.  

Alianční nákupy mohou mít ještě jeden problém. Kdyţ se podaří sestavit poptávku o 

takovém hromadném objemu, ţe se na trhu nenajde dodavatel o takové výrobní kapacitě, 

musí firmy počítat s případným zaloţením aliance dodavatelů, nebo jejich tiché 

(kartelové) dohody. Mohlo by tímto dojít ke zvýšení cen a dodavatelských podmínek. [2] 

2.1.5. Případ kdy značka firmy má silný kredit. 

 

Společně s objemem zakázky sehrává roli i prestiţ značky poptávající firmy. Pro vítěze e-

aukce to přináší moţnost uvést si značku vyhlašovatele mezi své reference a tím podpořit 

ostatní své obchody a vnímání své značky.  



12 

 

2.1.6. Firma šetří čas. 

 

Není ţádný jiný nástroj, kterým by bylo moţné tak časově efektivně dosáhnout stejných 

výsledků.  

2.2. Nevýhody při využívání systému e-aukcí. 

 

Mechanizmus dynamického porovnávání dodavatelské nabídky formou e-aukce není vše 

řešitelným univerzálním způsobem aplikovatelným v kaţdé situaci a na všechny 

poptávky. 

2.2.1. Nákup myšlenek a e-aukce se k sobě nehodí. 

 

Ne ţe by to nešlo, ale je tu maximální nebezpečí, ţe výsledek bude velmi vzdálen původní 

představě. E-aukce nejsou vůbec vybaveny na hodnocení něčeho, tak špatně 

uchopitelného jako je genialita autorských myšlenek. Je daleko lepší se vyhnout sjednání 

podmínek nákupu myšlenek, nápadů, autorské grafiky, architektonického návrhu apod. 

touto cestou. Není-li zbytí, existuje druhá moţnost určit předem cenu a udělat pouze 

jednokolové e-řízení ve smyslu: „Co všechno jste schopni naší firmě za tuto cenu 

nabídnout?“. Samozřejmě, ţe musí jít o srovnávání srovnatelného ve schopnosti 

oslovených skutečně něco vymyslet.  

2.2.2. Není-li nabídka, nejsou e-aukce. 

 

Velké mnoţství poptávek omezuje vyuţití e-aukcí a ţene ceny vzhůru. To je pro nákupní 

tým velmi nepříjemné, ale existují dvě fakta. Za prvé, ţe omezení není absolutní a za 

druhé, ţe v klasické trţní ekonomice se situace s poptávkou vţdy po nějaké době srovná. 

Dalo by se to řešit i zvýšením atraktivity poptávky oproti konkurenci. Také se to dá řešit i 

alianční nákupní e-aukcí s firmami, které jsou na tom podobně, nebo lze prodlouţit dobu a 

objem kontraktu. [1] 
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2.2.3. Motivace a nákupní tým. 

 

Snaha začít procházet firemní kontrakty dynamickým porovnáváním nabídek dodavatelů 

v rámci e-aukcí nemusí dopadnout dobře, pokud není nákupní tým k akceptaci myšlenky, 

nebo pokynu pouţívat e-aukce dostatečně motivován. Na jedné straně je záměr 

managementu firmy a na druhé je přesvědčit nákupní tým, ţe v „ano a teď“. Cílem je 

vytvořit atmosféru a podmínky aby se jednotlivé osoby týmu nemuseli obávat změn a 

srovnávání své stávající práce s výkony po e-aukcích.  

2.3. Možnosti nákupních týmů. 

 

Generálové, ekonomové a ostatní vrcholoví manaţeři nemusí přirozeně umět e-aukční 

systém ovládat, není to jejich práce, ale měli by vědět, co od něj v rukou svého nákupního 

týmu mohou a mají očekávat.  

2.3.1. Rozhodnutí a motivace. 

 

Je zvláštní sledovat, jak v některých firmách e-aukce fungují výborně a jinde sice nástroj 

je, ale vyuţívá se jen minimálně. Všechno závisí na lidech. Úspěšné nasazení e-aukcí do 

nákupních procesů firmy nebo instituce je především v rukou managementu. Proč by si 

lidé z nákupu (iniciativa zdola) měli bez vidiny patřičného ocenění sami na sebe zvyšovat 

nároky a rozšiřovat moţnosti kontroly své práce, pokud od nich firemní management e-

aukce nevyţaduje, nebo vyţaduje, ale nerozhodně. Nebo váhají, jestli nákupu schválit 

další náklad.  

Rozhodnutí je na – managementu. Ten rozhodne, komunikuje cíle, motivuje, 

vyhodnocuje, fixuje dosaţené cíle a zase motivuje. Při drţení se tohoto známého postupu 

je vše snadnější a kladný výsledek by se měl brzy dostavit.  

2.3.2. E-aukce znamenají změnu. 

 

Osm nejčastějších chyb, na kterých mohou změny ztroskotat: 
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1)  Přílišné sebeuspokojení na arogance. 

o Důleţité je přesvědčit tým o potřebnosti změny a získat ho pro realizaci 

myšlenky. Bez uznání potřeby změny nebude ţádná snaha navíc, ale spíše 

hájení vlastních pozic. 

2) Neschopnost vytvořit dostatečně silnou koalici, která by změny prosazovala.  

o V případě e-aukcí lze zjistit, ţe nejde jenom o to aby vizi vedení uvěřil 

nákupní tým, ale na víc je potřeba kooperaci a podporu technologů, výroby, 

vývoje apod. . 

3) Podcenění síly vize. 

o To za jakým cílem směřuje management a proč nemusí být popsáno 

v mnohastránkových manuálech, ale lidé ke kterým je vize určena ji měli 

slyšet od managementu a měli by cítit, ţe ví a věří.  

4) Nedostatečná komunikace vize. 

o Není to jenom o manuálech nebo o prezentacích, případně podnikových 

tiskovinách. Je třeba zvolit v kaţdém případě takovou cestu, aby 

management získal srdce a mozky svých spolupracovníků. Příkaz je málo.  

5) Dovolit překáţkám, aby zablokovali novou vizi.  

o Je výhodnější počítat s tím, ţe něco nevyjde napoprvé, ţe někdo bude proti, 

ţe prostě budou překáţky. Ovšem kdykoliv se schopní lidé vyhnout jejich 

překonávání, tak prohrávají oni jejich tým a s nimi i proces změny.  

6) Neschopnost vytvářet krátkodobá vítězství.  

o Téměř kaţdá kvalitně připravená e-aukce přináší pozitivní ekonomický 

efekt, který managementu umoţňuje ho komunikovat do týmu i do celé 

firmy a získávat další podporu. Nevyuţít tohoto efektu je nerozumné.  

7) Příliš časné vyhlášení vítězství.  

o U e-aukcí se snad ani vítězný konec vyhlásit a oslavit nedá. Je to stálý a 

nikdy nekončící proces. Budou nové překáţky a nová vítězství. 

8) Zanedbání pevné fixace změn ve firemní kultuře.  

o Nezbývá, neţ z e-aukčních úspěchů udělat úspěch firmy, který bude moţné 

veřejně vyzdvihnout na firemních mítincích a konferencích. Management 

by se měl snaţit, aby byly e-aukce kodifikovány a přijaty celou firmou jako 

součást její kultury. Pokud se tak nestane, budou mít nákupní procesy 

stálou tendenci vracet se ke starým způsobům. [5] 
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2.3.3. Počet nákupčích ovládajících systém e-aukce 

 

Odpovědí na otázku, kolik lidí z nákupního týmu by mělo být schopno připravit a 

administrovat e-aukce, není úplně jednoznačná. V kaţdé firmě jsou různé podmínky 

v přístupu k problému. Nejčastější je poţadavek, aby se naučil pracovat s e-aukčním 

systémem celý tým. Je to navíc praktické řešení, které usnadňuje spolupracovat a předávat 

si zkušenosti při přípravě, realizaci a vyhodnocování výsledků e-akcích jednotlivých 

nakupovaných produktových skupin. Je to samozřejmě přínosem ve vzájemné 

zastupitelnosti a při vyuţívání zkušeností, jak ke kterému on-line výběru dodavatele 

postupovat. 

Ve firmách a institucích, kde pro podobné řešení nejsou personální nebo jiné podmínky, 

bývá jenom jeden nebo dva administrátoři, kteří přebírají veškeré podklady pro nákup od 

ostatních členů nákupního týmu a vytvářejí e-akce za ně. Jeden, nebo dva e-aukční 

specialisté na celý nákupní tým jsou rychlejší formou pro začlenění e-aukčního systému 

do nákupních procesů firmy. Oproti předchozímu modelu (všichni se učí pouţívat e-

aukční systém) se tak usnadňuje příprava dostat se na standardní úroveň a zvláště 

vyhodnocování e-aukcí včetně tvorby reportu pro vedení firmy. Tato druhá cesta vede 

k rychlejší přípravě sjednocení nákupní metodiky a realizaci e-aukcí.  

Nelze říct, která z cest je nejvýhodnější. U metody „všichni“ je výhoda zastupitelnosti a 

lepší organizace, ale u metody s vyuţitím administrátora je výhoda tvorby e-akcí i pro 

nenákupní tým (např. technologové).  

2.3.4. Výběr nákupce využívajícího e-aukce 

 

Pokud management uvaţuj, ţe začne ve firmě vyuţívat e-aukce pouze s jedním, aţ dvěma 

administrátory, tak potřebuje člověka, který: 

- Uţ má zkušenosti s nákupem – výběr z nákupců. 

- Je komunikativní – i při telefonování. 

- Je schopen pracovat na počítači a s internetem. 

- Je kreativní a logický – umí hledat a definovat správné zadání e-aukce 

- Je schopen kooperovat a podporovat ostatní členy nákupního týmu  
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- Umí vyhodnotit a sestavit report pro vedení 

Kvůli zastupitelnosti, je třeba hledat tyto kandidáty dva. Jeden shromaţďuje podklady k e-

aukcím a druhý administruje, ověřuje vyhledané dodavatele, spolupracuje s providerem 

firemního e-aukčního systému (úkoly mohou mít rozděleny i jinak, je to jen jedna 

z moţností). 

2.3.5. Komunikace s dodavateli 

 

Vyuţívání e-aukcí není důvodem k omezení obvyklé komunikace s dodavateli, natoţ pak 

k úplnému uzavření komunikace. Stává se to a určitě to není dobře. Úsporou času vyvářejí 

e-aukce prostor pro potřebný marketing dodavatelských vztahů, který je zaloţen na 

znalosti nákupce výrobních, ekonomických personálních dispozic dodavatele. 

Prohlubování vztahu a marketing obecně je o komunikaci. Respektive komunikace je 

pilířem marketingového kvadrantu. Nejde o to znát jen nějaké informace z dotazníku, 

který vyplnil dodavatel, ale je třeba si je i osobně (pokud je to moţné) ověřit. Účinek a 

akceptaci e-aukcí v praxi zvyšuje i prostý telefonát ze strany vyhlašovatele těsně před 

rozesláním pozvánek a informovat dodavatele o přípravě e-aukce a proč si jej firma 

vybrala. Nebo jen poděkovat za zaslanou nabídku. I tento přístup můţe velmi pomoci 

k příznivému konci e-aukce. [1] 

2.3.6. Využívání taktiky při e-aukcích. 

 

Taktizovat při e-aukcích? Určitě ano. Vţdyť dodavatele taky taktizují. Při vší úctě a 

slušnosti. Jsou to takové nákupně-prodejní činnosti, které jsou součástí nakupování jiţ od 

pradávna. Výsledkem taktizování nákupců by mělo být vyvolání zájmu dostatečného 

počtu relevantních dodavatelů dát firmě nabídku, vyhrát e-aukci a dodávat. Pokud je těch 

správných dodavatelů málo a kde eventuálně hrozí domluvy mezi nimi, musí být 

přesvědčeni, ţe to tak firma nenechá a bude se snaţit zajistit dalšího srovnatelného 

dodavatele. Pokud se do e-aukce přihlásí málo účastníků, tak není dobré v aukční síni 

zveřejňovat údaj o počtu uchazečů (tento údaj je třeba vypnout). [5] 
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2.3.7. E-aukce a problém s černým koněm. 

 

Jedná se o způsob taktizování, který se pohybuje na hraně korektnosti. Je to nejčastěji 

frekventovaný problém v porušování etiky u e-aukcí. Příkladem se můţe jednat o situaci, 

kdy se sám vyhlašovatel přihlásí do své e-aukce jako jeden z dodavatelů a provokuje 

sniţování cen. Pro toto jednání se často pouţívá označení „černý kůň“. Tento problém se 

vyskytuje pouze v komerční sféře. U institucí, které jsou pod dohledem zákona (existují 

zákonné podmínky výběrových řízení) se špatně realizují. 

Uţ samotné podezření, ţe by se mohl takto vyhlašovatel zachovat, nebo se takto jiţ 

v minulosti zachoval, poškozuje pověst e-aukcí, jakými jsou korektnost a transparentnost 

při výběru dodavatele. 

2.3.8. Informační systémy e-aukcí ve firmách 

 

E-aukční systémy, dynamické katalogy a software pro dodavatelský marketing, se vyvíjejí 

jako autonomní specializované softwary oddělené od firemních informačních systémů. 

Mají schopnost spolu kooperovat, sdílet a předávat si důleţitá data. Velká část firem a 

institucí pokrývá potřeby nákupních týmů jiným odděleným softwarem. Mít k dispozici 

vlastní systém umoţňuje násobně operativněji a levněji řešit zákaznické úpravy 

(customizace) bez dalších významných bezpečnostních a systémových rizik, neţ jak 

v případě zásahů do informačních systémů. Po customizaci, je další výhody rychlost 

nutných úprav reagujících na změny trhu, změny zákonu apod.. 

2.3.9. Volba mezi e-aukcemi a outsourcingem 

 

Outsourcingem lze řešit celý nákup, ale bylo by to nejspíše drahé řešení. Nejideálnější 

volbou je ve většině firem rozdělení na standardní a nestandardní výběrové řízení. U 

standardních výběrových řízení, které se opakují jednou, nebo vícekrát ročně si firma řeší 

pomocí vlastních sil a odborníků. U nestandardních výběrových řízení (opravy a stavby 

budov, přeloţení ţelezniční vlečky, výběr expertní sluţby apod.)kde nemá firma průběţné 

zkušenosti  a potřebné know-how, řešení předává. U většiny se jedná o investiční, nebo 
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expertní výběrové řízení, kde by mohlo dojít k velké spotřebě času, niţších úspor, nebo 

dokonce k zmaření celého výběrového řízení. [1] 

2.3.10. Výroba, koupě, nebo pronájem 

 

Vlastní výroba programu pro uţívání e-aukčního systému není, zase tak sloţitá, aby si jej 

firmy nemohly vyrobit. A pokud firma nemá, ţádného schopného technika, je tu moţnost, 

a to daný software koupit. Ale u obou moţností je třeba počítat s dalšími náklady, jak 

finančními, tak i časovými. Návratnost investic není nikterak moc rychlé, o řešení 

problémů se musí firma postarat sama a je nutné program neustále jak technicky, tak 

funkčně aktualizovat. Potom je tady ještě třetí moţnost, a to pronájem. Největšími 

argumenty pro zvolení této moţnosti jsou, rychlost návratnosti investic (počítá se na 

týdny), uţivatelský servis poskytovatele, technické a funkční aktualizace produktu a 

ručení poskytovatele na 100% funkčnost. Existují firmy, kde provozuji e-aukce na svých 

programech, ale většina vyuţívá pronájmu. [5] 

3. ŽDB GROUP a.s.  

 

Společnost ŢDB GROUP má více jak 125-letou tradici a své aktivity má diverzifikovány 

do tří základních pilířů podnikání, a to drátovenství, slévárenství a hutnictví. Jedná se o 

úspěšnou firmu nejen v České republice, ale v celém evropském regionu. Má stoupající 

trend objemu výroby, trţeb, zisku i investic. 

3.1. O společnosti 

 

Ve výrobním programu lze najít litinové kotle a radiátory VIADRUS, odlitky, jemné 

válcované profily, ingoty, nízkouhlíkové a vysokouhlíkové taţené ocelové dráty, ocelové 

kordy, ocelová lana, pruţiny, průvlaky a kovové tkaniny. [13] 

Společnost ŢDB GROUP a.s. má sídlo na Bezručově ulici 300, v Bohumíně.  

V současné době má přibliţně 2050 zaměstnanců. 
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Trţby se pohybují kolem 6 000 mil. Kč a z toho export 4 000 mil. Kč. 

Současnými představiteli společnosti je top management: 

- Generální ředitel – Ing. Jan Marinov 

- Ekonomický ředitel – Ing. Dagmar Orszulíková 

- Ředitel pro strategii – Ing. Petr Teichmann [14] 

3.2. Historie 

 

Jako základním kamenem se stala v roce 1885 rourovna, zaloţená Albertem Hahnem a 

Heinrichem Eisnerem. V roce 1890 zahájil provoz slévárny na výrobu litinových 

radiátorů, po té následovala výstavba drátěného průmyslu, válcování za tepla a parní 

Siemens-Martinské pece. Po roce 1906 se zaváděla výroba pozinkovaného drátu, 

rozšiřovala se válcovna a jemná trať, výroba ocelových lan z nízkouhlíkových ocelí a 

mědi. Výroba patentovaného drátu začala v roce 1927.  

V roce 1945 došlo k znárodnění podniku. Deset let po té, začala výroba drátu 

z martenzické oceli a z oceli pro jehly, zahájení výroby pruţin a rozšíření ocelárny o 

novou obloukovou pec.  

V roce 1952 došlo k výstavbě nové slévárny a šest let na to ke spojení dvou původně 

samostatných podniků do jednoho s názvem Ţelezárny a drátovny Bohumín. 

V roce 1966 byl vybudován nový provoz na výrobu ţelezničních dvojkolí a byl ukončen 

provoz rourovny. 

Roku 1993 byl převeden státní podnik na akciovou společnost ve státním vlastnictví 

s názvem ŢDB a.s. V roce 1994 byla dokončena privatizace metodou kuponové 

privatizace a soukromími investory. Rok po té valná hromada společnosti zvolila do 

představenstva a dozorčí rady představitele většinových vlastníků. 

V důsledku procesu převzetí obchodního jmění působí počínaje 1. srpnem 2006 

společnost ŢDB GROUP a.s. jako právní nástupce dosavadní společnosti ŢDB a.s. [15] 
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3.3. Rozdělení společnosti na závody 

 

Společnost je rozdělena na sedm závodů: 

- Závod VIADRUS 

- Závod Drátovna 

- Závod Lanárna 

- Závod Kovové tkaniny Kamenná 

- Závod Pérovna a průvlakárna 

- Závod válcovna, ocelárna a recyklace 

- Závod Strojírenská výroba BOSTROJ 

3.4. Organizační schéma společnosti ŽDB GROUP a.s. 

 

 

 

  

 

                                                 [9] 

3.5. Nakupovaní v ŽDB GROUP a.s. 

 

Veškeré nakupování ve společnosti se musí řídit z příkazu generálního ředitele, dle 

základního dokumentu ON 12/2.  

Nakupování lze rozdělit do několika základních bodů: 

1) Odpovědnost 

2) Specifikace poţadavků 

3) Výběr dodavatele 

4) Příjem a zpracování nabídek 

5) Výběr dodavatele 

6) Uzavření rámcové smlouvy 

7) Dílčí objednávky 

Ředitel pro strategii, investice a energetiku Asistentka generálního ředitele

Závod VIADRUS

Závod Drátovna

Závod Lanárna

Závod Kovové tkaniny Kamenná

Závod Pérovna a průvlakárna

Závod Válcovna, ocelárna a recyklace

Závod Strojírenská výroba BOSTROJ

Právní odbor

Odbor Personální záležitosti

Odbor Řízení kvality

Odbor Financování, plán a nákup

Odbor Účetnictví a daně

Odbor Informační a telekomunikační systémy

Ekonomický ředitel

Generální ředitel

PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA
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1) Odpovědnost 

Manaţer nákupu: 

- zajištění, ţe nakupovaný produkt vyhovuje specifickým poţadavkům 

- zajištění, ţe dodavatelé jsou na politiku integrovaného systému managementu a cíle 

kvality a environmentální cíle závodu. 

Nákupčí: 

- vést kartotéku dodavatelů s vlivem na kvalitu 

- vést aktuální seznam vybraných dodavatelů s vlivem na kvalitu 

- spolupracovat při specifikaci poţadavků na nákup 

- podílet se na výběru dodavatele 

- prokazatelně předat technické poţadavky, např. výkresová dokumentace dodavateli 

- doručit smlouvu dodavateli 

- kontrolovat plnění objednávky 

- vést (ve spolupráci s kontrolou kvality) reklamační řízení 

- hodnotit dodavatele s vlivem na kvalitu 

- zabezpečit schválení poţadavků na nákup 

Poţadující: 

- specifikovat poţadavky na nákup v souladu se schválenými zdroji 

- zpracovat příslušnou technickou dokumentaci (např.: technické podmínky, výkresy, 

návrh smlouvy apod.) 

- poţadující společně s nákupčím připravit smlouvu a zabezpečit její schválení 

- kontrolovat naplňování dodávky 

- hodnotit dodavatele s vlivem na kvalitu 

- podílet se na výběru dodavatele 

Schvalující: 

- schvalovat poţadavky na nákup produktů 

- schvalovat smlouvy dle nařízení ředitele závodu 

Posuzující – veškeré nákupy posuzuje ekonomický ředitel: 

- posoudit poţadavky na nákup 



22 

 

výběrová komise: 

- provést výběrové řízení dodavatele produktu 

- vybrat dodavatele 

- sloţení výběrové komise na závodě: 

o manaţer nákupu 

o ekonomický ředitel 

o zástupce ŢDB GROUP a.s. 

o výrobně-technický ředitel 

o případní specialisté [7] 

 

2) Specifikace požadavků 

Podnětem pro nákup produktu je zejména: 

- roční plán výroby měsíčně upřesňovaný do 15. dne v měsíci na následující měsíc 

- poţadavek na nákup obchodního zboţí 

- poţadavek na zajištění náhradního dílu 

- specifikace a naplnění poţadavků zákazníka 

- specifikace a naplnění poţadavků výzkumu a vývoje 

- stav zásob surovin/materiálů s vlivem na kvalitu 

- stav stávajícího nebo potřeba pořízení nového dlouhodobého majetku 

- potřeba zajištění běţného chodu útvaru 

- zajištění činností, které se v ŢDB GROUP a.s. neprovádějí 

 

Produkty s vlivem na kvalitu  

Jsou to zejména: 

- Suroviny / materiály, které vstupují do hotelového produktu nebo jejichţ pouţití ve 

výrobním procesu ovlivňuje kvalitu hotových výrobků (jsou vedeny v seznamu 

surovin / materiálů s vlivem na kvalitu 

- výrobní zařízení, které přetvářejí všechny suroviny / materiály na hotový výrobek 

nebo při jejich pouţití se ovlivňuje kvalitu hotových výrobků, a to včetně náhradních 

dílů k nim 
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- sluţby, které přímo ovlivňují veškeré suroviny/materiály, výrobní zařízení nebo lidské 

zdroje jako např.: 

o externí doprava, 

o externí měrová sluţba, 

o externí vzdělávací a lektorská činnost, 

o externí jazykové překlady, 

o externí zkoušky, 

o externí výzkumné a vývojové práce, 

o externí sluţby v souvislosti s nákupem investic, oprav a údrţby 

o externí kooperace ad. 

 

3) Výběr dodavatele 

Výběr dodavatele na závodě provádí Nákup, který je zodpovědný za realizaci výběrového 

řízení. Poţadující z jednotlivých úseků předkládají manaţerovi nákupu zadání výběrového 

řízení.  

 

Nákupčí zahájí výběrové řízení i u ostatních nákupů v případech, kdy: 

 

- ředitel závodu určí povinnost provedení výběrového řízení 

- společně s poţadujícím se dohodnou na konání výběrového řízení 

 

Hlavní kritéria výběru dodavatele: 

- dodrţení poţadovaných parametrů produktu 

- kvalitu nakupovaného produktu 

- cena 

- časový harmonogram dodávky 

- provedení dodávky 

- odezva na problémy 

- zkušenosti z předcházejících dodávek 

- reference o dodavateli 

- výkonnost dodavatele ve srovnání s konkurencí 

- odezva dodavatele na poptávku 

- předloţené nabídky 
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- instalace a podpora po dodání 

- soulad s příslušnými zákonnými poţadavky a poţadavky předpisů 

- logistika dodavatele 

- finanční ţivotaschopnost dodavatele v průběhu předpokládané doby dodávek a 

spolupráce [7] 

 

Specifikaci kritérií výběru dodavatele navrhuje manaţer nákupu pro kaţdý výběr 

dodavatele produktu, a to dle typu nakupovaného produktu, doplňující poţadavky určují 

členové výběrové komise.  

Při výběru dodavatele jak přímo nákupčím, tak i výběrovou komisí se upřednostňuje 

dodavatel s lepším splněním stanovených kritérií výběru a vyuţívá se kartotéka 

dodavatelů, kterou vede příslušný nákupčí pro kaţdý typ nakupovaného produktu s vlivem 

na kvalitu. 

V případě nákupu investičního majetku po výběru dodavatele nákupčí společně s 

poţadujícím připraví projekt investiční akce a nechají jej schválit příslušným 

schvalujícím. Při výběru dodavatele musí nákupčí, který vystavuje externí objednávku, 

dodrţovat zásady výhodnosti a hospodárnosti: 

 

- kvalita materiálu 

- plnění poţadovaného mnoţství 

- termínové plnění 

- cenová úroveň 

- platební podmínky 

 

Jako podklad pro výběr dodavatelů slouţí kartotéka dodavatelů.  

 

Po výběru dodavatele výběrovou komisí nákupčí uzavře s vybraným/i dodavatelem/li 

kupní smlouvu (objednávku) dle návrhu, který byl součástí zadávacích podmínek 

výběrového řízení. Součástí uzavřené rámcové nebo kupní smlouvy na dodávky zboţí 

bude prokazatelným způsobem předána aktuální výkresová dokumentace k předmětu 

plnění dodávky. Změna výkresové dokumentace v rámci plnění dodávky bude 
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prokazatelně dodavateli předána min. 14 dní před poţadovaným plněním termínu 

dodávky. 

 

Kartotéka dodavatelů 

Nákupčí vede vţdy kartotéku eventuálních dodavatelů (obsahuje dodavatele stávající i 

potenciální) pro jemu svěřené produkty s vlivem na kvalitu. Kartotéka je vedena v 

elektronické formě v informačním systému – Lotus Notes. 

Nákupčí shromaţďuje u kaţdého dodavatele v kartotéce následující údaje: 

- název, IČ, DIČ, sídlo dodavatele 

- záznamy z technicko-kvalitativního a obchodního hodnocení dodavatele 

- záznamy z reklamací dodávek produktů dodavatelem 

- dle zváţení i ostatní údaje, které by mu při následujících nákupech usnadnily výběr 

dodavatele [7] 

Nákupčí doplňuje kartotéku průběţně i o další potenciální dodavatele příslušného 

produktu: 

- z marketingového průzkumu, který: 

o sám provádí 

o provádí marketing 

- dle doporučení ostatních pracovníků, a to zejména z: 

o průzkumu trhu 

o došlých nabídek 

o přímých kontaktů 

o informací z medií a zveřejněných reklam 

o účastí na veletrzích a výstavách, seminářích, prezentacích produktů 

 

Pravidla pro zařazování dodavatelů 

Pro prvotní hodnocení dodavatele u produktů s vlivem na kvalitu musí nákupčí závodu, 

který materiál zajišťuje, vyţádat u dodavatele údaje formou dotazníku (příloha č. 01.). 

Tento dotazník je zaloţen u nákupčího. Periodicita hodnocení dotazníkovým systémem je 

min. 2 roky. Dalším podkladem pro prvotní hodnocení jsou výsledky z první dodávky, 

která musí být jednorázová, anebo je moţno si vyţádat reference od jiných odběratelů.  
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Hodnocení dodavatelů 

Technicko-kvalitativní a obchodní hodnocení dodavatele produktů s vlivem na kvalitu 

provádí minimálně  2x ročně nákupčí společně s příslušnými poţadujícími a eventuálně 

s ostatními pracovníky, kteří nakupované produkty pouţívají. V případě, ţe v daném 

období nebyla realizována dodávka, je ponecháno poslední platné hodnocení a je 

aktualizováno pouze datum jeho hodnocení. Při zjištění závaţných změn nebo vad je nové 

hodnocení provedeno okamţitě. [7] 

 

Jako doplněk hodnocení dodavatelů slouţí údaje formou dotazníku (příloha č. 01). 

 

4) Příjem a zpracování nabídek 

Veškeré nabídky dodavatelů se musí archivovat a zaznamenávat do příslušných 

výsledných tabulek pro případ kontroly a výběrová řízení. 

 

5) Výběr dodavatele 

U výběrového řízení 

Předseda výběrové komise (ředitel závodu) zajišťuje zejména: 

- předloţení ke konečnému schválení vybraného dodavatele u jednotlivých nákupů se 

řídí nařízeními generálního ředitele ŢDB GROUP a.s. 

 

Manaţer nákupu zajišťuje: 

- specifikaci podmínek výběrového řízení 

- specifikaci kritérií hodnocení nabídek 

- řízení výběrového řízení 

- návrh ke schválení vybraného dodavatele u ostatních nákupů 

- evidenci výsledků výběrových řízení v databázi "Výběrová řízení" 

 

Nákupčí zajišťuje zejména: 

- oslovení potenciálních dodavatelů 

- sběr doručených nabídek a vzorků, v případě vyţádání poţadujícího, které je písemně 

doloţeno 
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- vyhodnocení nabídek a převedení jejich informací do tabulky pro vyhodnocení 

výběrového řízení 

- ostatní administrativní činnosti, které mu určí manaţer nákupu. 

 

Pokud to povaha výběrového řízení dovoluje, provádí výběrová komise výběrové řízení 

ve více kolech, a to s cílem dosaţení výhodnějších nákupních podmínek. 

 

6) Uzavření rámcové smlouvy 

Nákupčí po vybrání dodavatele anebo schválení projektu investiční akce:  

- připraví veškeré podklady pro uzavření smlouvy 

- zabezpečí jejich schválení příslušným schvalujícím 

- doručí je dodavateli 

- průběţně s poţadujícím kontroluje jejich naplňování 

Smlouvu se uzavírá následujícími způsoby: 

- potvrzení objednávky dodavatelem 

- odsouhlasením návrhu smlouvy (kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o přepravě 

věcí, nájemní smlouva,…) 

- plněním externí objednávky 

- nákupem za hotové 

V případě změny interní objednávky, předprojektu investiční akce, interního poţadavku 

nákupčí projedná poţadovanou změnu s dodavatelem a v případě dohody s dodavatelem 

zabezpečí změnu uzavřené smlouvy nebo vystavené externí objednávky. 

Rámcová smlouva nebo u jednorázových nákupů externí objednávky, resp. Smlouva 

musí: 

- dodrţovat platný "Jednotný vizuální styl" 

- její součástí být i "Nákupní podmínky ŢDB GROUP a.s." (příloha č. 16) 

o pouze generální ředitel, ekonomický ředitel a ředitel závodu jsou oprávnění při 

uzavírání smluv odsouhlasit změnu nákupních podmínek ŢDB GROUP a.s. 

- obsahovat následující náleţitosti: 

o název a sídlo dodavatele 
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o adresu dodavatele, pokud není součástí jeho sídla 

o číslo objednávky, resp. kupní smlouvy 

o specifikace poţadavků 

o datum vystavení 

o dodací lhůta 

o název, sídlo, adresa, IČ, DIČ, bankovní spojení ŢDB GROUP a.s. 

o kontakt na nákupčího 

o jménu, funkce, útvar, podpis a razítko schvalujícího [16] 

 

7) Dílčí objednávky 

 Interní objednávka 

Písemná forma interní objednávky je předkládána na tiskopise – Interní objednávka 

(příloha č. 02.) a musí obsahovat: 

- název objednávajícího pracoviště a jeho nákladové středisko 

- místo dodání - sklad č. .... 

- kontaktní osobu za objednatele 

- mnoţství a název poţadovaného materiálu 

- technickou specifikaci  

- poţadovaný termín plnění dodávky  

- datum vystavení interní objednávky 

- schválení vedoucím pracoviště  

 

Externí objednávka 

Externí objednávka se vystavuje vyplněním objednávky v elektronické formě v Lotus 

Notes (příloha č. 03.) v databázi "Objednávky" - pro suroviny, materiály a komponenty 

nebo v elektronické formě v Lotus Notes v databázi "Sluţby" a musí obsahovat následující 

náleţitosti:  

- název dodavatele 

- sídlo dodavatele 

- číslo objednávky 

- datum vystavení 

- dodací lhůtu 
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- IČ, DIČ odběratele 

- bankovní spojení odběratele 

- specifikaci poţadavků 

- způsob předání/převzetí sluţby (jen u objednávek sluţeb) 

- vyřizuje (jméno, číslo telefonu a fax, e-mail) 

- razítko a podpis nákupčího, podpis schvalujícího, v době jeho nepřítomnosti 

pracovníka závodu pověřeného k této činnosti dle příslušné instrukce ředitele závodu 

- v případě působení dodavatele v areálu ŢDB GROUP a.s. musí být jejich součástí i 

všeobecné podmínky ŢDB GROUP a.s 

 

Podkladem pro vystavení externí objednávky nákupčím je schválená interní objednávka, a 

měsíční plán výroby.  

 

Evidence externích objednávek 

Evidenci vystavených externích objednávek surovin a materiálů vede nákupčí v knize 

objednávek, v elektronické podobě v Lotus Notes v databázi "Objednávky ŢDB GROUP 

(archiv) " - jsou zde pouze schválené objednávky v daném roce, kaţdý rok se vytvoří nová 

databáze, stará se zálohuje v elektronické podobě v Lotus Notes v databázi "Sluţby  " - 

jsou zde pouze schválené objednávky v daném roce, kaţdý rok se vytvoří nová databáze, 

stará se zálohuje. [7] 

 

Uzavření kupní smlouvy 

 

K uzavření kupní smlouvy dochází: 

- potvrzením externí objednávky dodavatelem 

- odsouhlasením návrhu kupní smlouvy zúčastněnými stranami 

- plněním externí objednávky 

- nákupem za hotové 

 

nákup za hotové 

Jedná se o mimořádnou formu nákupu, kdy je zajišťování materiálu obvyklými formami 

zdlouhavé nebo by mohlo dojít k ohroţení výrobního procesu. 
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Plnění kupní smlouvy 

Řádný průběh realizace kupní smlouvy zabezpečuje nákupčí závodu a to pravidelnou 

kontrolou plnění kupní smlouvy.  

Při dodání materiálu informuje skladník o příchodu materiálu nákupčího, a to vystavením 

příjemky. 

Při změně plnění kupní smlouvy nebo externí objednávky provede nákupčí urgenci u 

dodavatele. Při neúspěšné intervenci zajistí náhradní plnění.  

3.5.1. Závod VIADRUS 

 

V praktické části této bakalářské práce budu vyuţívat hlavně informace ze závodu 

VIADRUS kde pracuji jako pracovník technické přípravy výroby.  Popíši zkráceně 

historii, organizační schéma závodu a systém nákupu, dále zde detailněji popíši dva 

příklady výběrových řízení a to klasickým způsobem a formou e-aukce, které jsem osobně 

připravoval. 

3.5.1.1. Historie a současnost 

 

Prvními topenářskými odlitky slévárny šedé litiny zaloţené v Bohumíně roku 1887 se 

staly v roce 1890 litinové radiátorové články do té doby dováţené ze Spojených států 

následované v roce 1920 litinovými kotlovými články pro výrobu teplovodních kotlů 

ústředního vytápění.  

Závod VIADRUS je součástí akciové společnosti ŢDB GROUP a.s. Se svými téměř 900 

zaměstnanci tvoří jeden z hlavních výrobních celků společnosti, jejíţ tradice sahá aţ do 

roku 1885. 

VIADRUS je tradičním ryze českým výrobcem litinové tepelné techniky. Ve výrobním 

programu jsou litinové radiátory s klasickým i originálním designem, teplovodní kotle na 

plynná, tekutá i pevná paliva (včetně dřeva a dřevěných pelet) a teplovzdušná lokální 

krbová topidla. Dále vyrábí litinové kotlové články a kotlová tělesa i další topenářské i ne-

topenářské zakázkové odlitky z šedé litiny. Kotlové články a tělesa jsou dodávány s 

úspěchem na tuzemském i zahraničním trhu. 
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V roce 2001 byly významně modernizovány výrobní úseky přípravy formovací směsi, 

výroby forem a čistírny odlitků. Byla instalována špičková formovací linka německo-

japonské firmy HWS SINTO. Výsledkem je výrazné zvýšení produktivity práce, kvality 

výroby a schopnost převzetí technicky náročných zakázek na odlitky. Tato ucelená 

modernizace procesu výroby středních a velkých odlitků navazuje na jiţ dříve 

realizovanou investici do výroby kotlových jader metodou COLD-BOX. 

Závod je od roku 1993 drţitelem certifikátu systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 

9001 a od roku 1997 systému ekologického řízení podle ČSN EN ISO 14001. [17] 

3.5.1.2. Organizační schéma závodu VIADRUS 

- Ředitel závodu 

o Manaţer výzkumu a vývoje 

 Pracovníci vývoje a výzkumu 

 Zkušební technik 

 Konstruktéři 

o Manaţer nákupu 

 Strategický nákupčí 

 Referenti nákupu 

 Referent nákupu senior 

 Vedoucí skladu 

o Výrobně technický ředitel 

 Specialista 

 Praktikant 

 Přípravář výroby 

 Vedoucí technického oddělení 

 Pracovník technického rozvoje 

 Specialista 

 Vedoucí konstrukce 

 Konstruktéři 

 Vedoucí technologie a modelárny 

 Technologové 

 Mistr modeláren 

 Pracovník technické přípravy výroby 
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 Vedoucí provozu slévárny a montovny radiátorů 

 Vedoucí provozu slévárna kotlů 

 Vedoucí provozu montovna kotlů 

 Vedoucí údrţby 

o Manaţer kvality a ekologie 

 Ekolog 

 Pracovník kontroly kvality a ekologie 

 Pracovník BOZP 

 Pracovník řízení kontroly kvality 

 Pracovníci kontroly kvality 

 Pracovník řízení servisu reklamací 

 Pracovníci servisu a reklamací 

o Obchodní ředitel 

 Area Sales Manager střední Evropa 

 Area Sales Manager západní Evropa + svět 

 Area Sales Manager východní Evropa 

 Vedoucí oddělení prodeje a expedice 

 Manaţer marketingu 

 Manaţer slévárenských produktů 

 Obchodní zástupci 

o Ekonomický ředitel 

 Vedoucí oddělení plán a rozbory 

 Hlavní účetní 

 Vedoucí oddělení personalistika a odměňování  

 Vedoucí oddělení informatika 

 Aplikační administrátor 

o Manaţer slévárny oceli a neţelezných kovů 

 Technolog  

 Obchodní zástupci 

 Mistři [8] 
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3.5.1.3. Představení mé pozice na závodě VIADRUS 

 

Má pozice na závodě VIADRUS je: Pracovník technické přípravy výroby pro modelárny. 

Popis mé pracovní činnosti: 

- Zastupování mistra modeláren 

- Zajištění výkresové dokumentace pro potřeby výroby na modelárně 

- Vypracování harmonogramů výroby na modelárně 

-  Vypracování kalkulaci na výrobu modelového zařízení pro externí a interní zákazníky 

- Nákup materiálu a sluţeb 

o Nakupování 

o Výběrové řízení 

o E-aukce 

3.5.2. Nakupování na závodě VIADRUS 

 

Nakupování na závodě  VIADRUS se musí řídit příslušnými zákony a nařízeními 

generálního ředitele ŢDB GROUP a.s. (ON 12/2) a ředitele závodu (PŘZ 15/1). 

Systém nakupování na závodě VIADRUS je stejný jako v celé společnosti, lze také 

shrnout do několika bodů: 

1) Odpovědnost 

2) Specifikace poţadavků 

3) Výběr dodavatele 

4) Příjem a zpracování nabídek 

5) Výběr dodavatele 

6) Uzavření rámcové smlouvy 

7) Dílčí objednávky 

Pro některé body činnosti jsou jen vytvořené jiné vzorové dokumenty. 

V případě kdy nákupčí vyhodnocuje přijaté nabídky a převádí tyto informace do tabulky 

pro vyhodnocení výběrového řízení je vytvořen vzorový dokument (příloha č. 04). 
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U dílčích objednávek jsou vytvořeny vzorové dokumenty pro interní objednávky (příloha 

č. 02) a externí objednávky (příloha č. 03). 

3.5.2.1. Příklad klasického výběrového řízení 

 

Jedná se o klasické výběrové řízení pro nákup sluţeb, které je prováděno tří-kolovým 

způsobem. Toto výběrové řízení jsem připravoval v druhé polovině roku 2010. 

 

1) Zadání úkolu 

Je třeba vyrobit nové formovací rámy pro odlévací linky WG 1. Bylo rozhodnuto, ţe 

odlévat se budou formovací rámy u nás na závodě VIADRUS a opracovávat se budou 

externě.  

Vedoucí technologie a modeláren mi zadal úkol: zajistit opracování 100 kompletů (jeden 

komplet se skládá ze spodní a horní poloviny, obě poloviny se liší jen v detailech). 

 

2) Příprava 

Od konstrukce jsem si vyţádal výkresovou dokumentaci (příloha č. 05 a č. 06). Po 

přečtení výkresové dokumentace jsem rozhodl o výrobě všech komponentů na závodě 

VIADRUS, coţ znamená nakoupit materiál a zajistit tepelné zpracování. Pro opracování 

odlitků formovacích rámů se bude muset vytvořit výběrové řízení na výběr dodavatele. 

 

3) Vyhlášení výběrového řízení 

Vyhlásil jsem výběrové řízení, tím, ţe jsem tuto skutečnost ohlásil manaţerovi nákupu a 

zavedl výběrové řízení do harmonogramu výběrových řízení. Po té systém přidělil mému 

výběrovému řízení evidenční číslo.  

 

4) Výběr dodavatelů 

Dodavatele materiálu jsem vybral z kartotéky závodu VIADRUS, jedná se o zavedeného 

dodavatele s několikaletou dobrou zkušenosti. 

 

Dodavatele tepelného zpracování jsem vybral z kartotéky závodu VIADRUS, jedná se o 

dodavatele, se kterým jsem jiţ několikrát spolupracoval a mám s ním dobrou zkušenost. 
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Výběr dodavatele pro výběrové řízení jsem vyuţil kartotéku dodavatelů závodu 

VIADRUS. Dle ţádaných schopností a zkušeností jsem vybral 10 firem (A, B, C, D, E, F, 

G, H, I, J) 

 

5) Vytvoření poptávky a odeslání dodavatelům 

Vytvořil jsem poptávku (příloha č. 07) a odeslal všem vybraným firmám. Na druhý den 

jsem osobně obvolal všechny firmy a ujistil se, ţe jim poptávka přišla, případně 

odpověděl na jejich dotazy a pokud měli zájem o další informace, tak jsme se domluvili 

na mém termínu návštěvy u nich. 

 

6) Přijetí nabídek a následné shrnutí 

Informace z přicházejících cenových nabídek jsem zapsal do tabulky vyhodnocení 

(příloha č. 04).  Po přijetí všech cenových nabídek, nebo případné odmítnutí účasti na 

výběrovém řízení a zapsáním do tabulky vyhodnocení (příloha č. 08), jsem tabulku 

rozeslal všem členům výběrové komise a pozval je na první kolo mého připraveného 

výběrového řízení. 

 

7) První kolo výběrového řízení 

V daný den a hodinu se sešla výběrová komise. Pomocí velkoplošné projekce jsem od-

prezentoval všechny informace, které jsem získal k danému výběrovému řízení. 

Jednotlivý členové výběrové komise se vyjádřili k různým částem mého výběrového 

řízení a ukončili první kolo s tím, ţe nevybrali dodavatele a poslali mé výběrové řízení do 

dalšího kola. 

 

8) Rozeslání dopisů a další jednání 

Všem zúčastněným výběrového řízení jsem rozeslal dopis o ukončení prvního kola s tím, 

ţe z prvního kola nevzešel vítěz výběrového řízení. V dopise byli také další podmínky pro 

vstup do dalšího kola (například maximální cena). Pomocí telefonického, nebo osobního 

jednání jsem přesvědčoval zúčastněné o vylepšení jejich nabídky. 

 

9) Druhé kolo výběrového řízení  

Informace a cenové nabídky k druhému kolu výběrového řízení jsem zapsal do tabulky 

vyhodnocení (příloha č. 08) a přeposlal na členy výběrové komise.  
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V daný den a hodinu se sešla výběrová komise k druhému kolu mého výběrového řízení. 

Opět jsem od-prezentoval všechny informace a odpověděl na všechny otázky výběrové 

komise. Výběrová komise nevybrala výherce výběrového řízení tohoto kola. Rozhodla o 

další podmínce do dalšího kola. 

 

10) Rozeslání dopisů a další jednání pro třetí kolo 

Všem zúčastněným druhého kola výběrového řízení jsem rozeslal dopis o ukončení 

s podmínkami do třetího kola. Opět jsem pomocí telefonického, nebo osobního jednání 

přesvědčoval zúčastněné o vylepšení jejich nabídky. 

 

11) Třetí kolo výběrového řízení 

Informace a cenové nabídky k třetímu kolu výběrového řízení jsem zapsal do tabulky 

vyhodnocení (příloha č. 08) a přeposlal na členy výběrové komise.  

 

V daný den a hodinu se sešla výběrová komise k třetímu kolu výběrového řízení. Od-

prezentoval všechny informace, včetně té, ţe do třetího kola se přihlásili jen dvě firmy a to 

firma A a firma E a odpověděl jsem na všechny otázky.  

 

Výběrová komise rozhodla o vítězi výběrového řízení. Stala se jim firma A. Hlavním 

důvodem byla nejniţší cena, dále doprava do vzdálenosti jednoho kilometru a určité 

zkušenosti s jiţ prováděnými opravami v minulosti.  

 

Po ukončení výběrového řízení, všichni členové podepíši vytištěný dokument, na kterém 

je tabulka vyhodnocení (příloha č. 08), datum a slovně nasáno která firma vyhrála 

výběrové řízení. 

 

V tabulce vyhodnocení je dosaţená průměrná úspora 22%, ale tato hodnota nevyjadřuje 

úsporu k minulému nákupu, ale jen úsporu k prvnímu kolu výběrového řízení. Formovací 

rámy, které tyto nové rámy nahradili byly zakoupené přímo z odlévací linkou. 

 

12) Zaslání výsledku výběrového řízení nákupčímu a manažerovi nákupu  

Originál tabulky vyhodnocení (kde je jiţ schválený výběr dodavatele a podpisy celé 

výběrové komise) jsem zaloţil u sebe mezi ostatní originály.  
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Kopii tabulky vyhodnocení jsem odeslal příslušnému nákupčímu (nákupčí, který se stará o 

tuto kategorii nákupu) a manaţerovi nákupu.  

 

13) Archivace a uzavření výběrového řízení 

Nákupčímu, kterému dorazila kopie tabulky vyhodnocení, uzavřel dané výběrové řízení 

v harmonogramu výběrových řízení, tím ţe doplnil veškeré údaje do příslušných tabulek. 

 

Manaţer nákupu po uzavření výběrového řízení, přesunul v informačním systému dané 

výběrové řízení do archívu, kde si jej můţou prohlédnout všichni uţivatelé, kteří mají 

k těmto informacím přístup. 

 

14) Odeslání dopisů pro zúčastněné firmy na daném výběrovém řízení 

Všem účastníkům výběrového řízení, kteří nevyhráli, jsem napsal dopis dle vzoru pro 

neúspěšné uchazeče (příloha č. 10). 

Firmě, která vyhrála výběrové řízení (v jiných případech to můţe být i více výherců), jsem 

napsal dopis dle vzoru pro úspěšné uchazeče (příloha č. 11). 

 

15) Odeslání návrhu rámcové smlouvy 

Nákupčí zaslal návrh rámcové smlouvy firmě A (firma, která vyhrála výběrové řízení) 

společně s termínem, do kdy musí firma reagovat. 

 

16) Uzavření rámcové smlouvy 

Po vzájemné dohodě uzavřel závod VIADRUS s firmou A rámcovou smlouvu. 

 

17) Interní objednávka 

Protoţe nemám povolení psát externí objednávky, musel vypsat interní objednávku 

(příloha č. 09) pro příslušného nákupčího. Interní objednávka jde prvně na schválení 

vedoucímu příslušného úseku, kterým je v tomto případě vedoucí technologie a 

modeláren. Po té dorazila k danému nákupčímu.  

 

18) Externí objednávka 

Nákupčí na základě mé interní objednávky (příloha č. 09) a uzavřené rámcové smlouvy 

vypsal externí objednávku (příloha č. 03). 
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3.5.2.2. Čas vynaložený na klasické výběrové řízení 

 

U klasických výběrových řízení je potřeba minimálně 1 týden na jedno kolo + další čas 

vynaloţený na přípravu a po té na dokončení aţ po objednávku.  

 

Výběrové řízení v mém příkladu trvalo přibliţně 6 týdnů. V těchto 6 týdnech jsem se 

nevěnoval jenom tomuto výběrovému řízení, ale i tak to spotřebovalo většinu mého 

pracovního času. 

3.5.2.3. Nakupování na závodě VIADRUS po zavedení e-aukcí 

 

E-aukce se objevili v ŢDB GROUP a.s. jiţ před 5 lety, ale nikdo je nepouţíval. Koncem 

roku 2009 se začali pouţívat na závodě VIDRUS 

 

Z počátku to bylo jen pozvolné začleňování do nákupního procesu, ale dnes představují jiţ 

90% všech výběrových řízení. Těch zbylých 10% představuje výběrová řízení, která jsou 

velmi specifická, nebo je jasný předpoklad, ţe by nebyla výhodná. 

3.5.2.4. Systém e-aukcí 

 

E-aukce fungují jako webová aplikace. Tuto aplikaci vyuţívá celé ŢDB GROUP a.s. Pro 

veřejnost je přístup do e-aukcí přes oficiální webové stránky http://www.zdb.cz/ a přímo 

přes stránky http://aukce.zdb.cz/, kde se lze podívat na všechny aktivní e-aukce v ŢDB 

GROUP a.s. včetně mého závodu VIADRUS. [18] [19]  

 

Jedná se o aplikaci vytvořenou našim zaměstnancem před 5 lety. Od této doby nebyla 

aplikace nijak inovována, nebo opravována. Zaměstnanec, který tuto aplikaci vytvořil, uţ 

v ŢDB GROUP a.s. nepracuje a nikdo jiný neumí tuto aplikaci dále upravovat a 

opravovat.  Proto má tato aplikace spoustu nedokonalostí a chyb. Od začátku tohoto roku 

probíhají jednání o nákupu nové webové aplikace a to včetně technické podpory, která by 

měl vyřešit všechny problémy se stávající aplikací. 

 

Některé z problémů naši webové aplikace e-aukcí: 
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- Nedá se nastavovat minimální krok přihazování (sniţování) 

o V současné době je přednastaven minimální sníţení 1%, ale tento údaj lze 

přepsat a sniţovat třeba i o 0,01% - coţ velmi prodluţuje e-aukce 

- Kdyţ aktuální nabízená cena je vyšší, neţ vyvolávací 

o Systém pořád zobrazuje původní vyvolávací cenu, při více poloţkách, kdy není 

technicky moţné stíhat rozklinkávat detaily jednotlivých poloţek, dojde 

k ukončení e-aukce, aniţ by všichni zájemci nabídli své nejniţší ceny 

o Systém funguje, tak ţe po skončení předem stanovené doby e-aukce pokračuje 

do té doby, dokud 5 minut nikdo nepřihodí na poloţku v e-aukci. Při více 

poloţkách se ukončují jednotlivé poloţky zvlášť. 

- Při postupném ukončování jednotlivých poloţek, dochází k přeskupování těchto na 

jiné řádky 

o Tím se e-aukce stává nepřehlednou a také dochází k častým omylům při 

oceňování 

- Během e-aukce nedokáţe administrátor opravovat omyly při zadávání cen (např. 

v desetinné čárce 

o Databázi je třeba stáhnout do Accessu, opravit a nahrát zpět – to se ale při 

průběhu ostrého kola nemůţe aplikovat 

 

Nejčastěji se vyuţívají e-aukce na začátku a v půlce roku. Většina výběrových řízení se 

provádí na dobu 6 měsíců.   

 

Rozdíly mezí nákupem před a po zavedení e-aukcí 

Celý systém nákupu s vyuţitím e-aukcí je přibliţně stejný jako u vyuţívání jen klasických 

výběrových řízení. Liší se jen o samotné výběrové řízení. 

 

Celý postup, funkce, vstupy, výstupy a komunikaci popíši na dalším praktickém příkladě 

výběrového řízení, které jsem jiţ řešil formou e-aukce. 
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3.5.2.5. Příklad na využití e-aukcí  

 

Toto výběrové řízení jsem připravoval za vyuţití systému e-aukce. Vybral jsem záměrně 

výběrové řízení na stejné poloţky i stejný počet kusů, jako u předchozího příkladu na 

klasické výběrové řízení, pro snadnější porovnávání. 

 

Bude se jednat o prakticky tutéţ zakázku, ale pro druhou odlévací linku WG2. E-aukci 

jsem připravoval na začátku roku 2011. 

 

1) Zadání úkolu 

Je třeba vyrobit nové formovací rámy pro odlévací linky WG 2. Bylo opět rozhodnuto, ţe 

odlévat se budou formovací rámy u nás na závodě VIADRUS a opracovávat se budou 

externě.  

 

Vedoucí technologie a modeláren mi zadal úkol: zajistit opracování 100 kompletů (jeden 

komplet se skládá ze spodní a horní poloviny, obě poloviny se liší jen v detailech). 

 

2) Příprava 

Od konstrukce jsem si vyţádal výkresovou dokumentaci (příloha č. 05 a č. 06). Po 

přečtení výkresové dokumentace jsem rozhodl o výrobě všech komponentů na závodě 

VIADRUS, coţ znamená nakoupit materiál a zajistit tepelné zpracování. Pro opracování 

odlitků formovacích rámů jsem se rozhodl vyuţít e-aukce. 

 

 

3) Vyhlášení výběrového řízení 

Vyhlásil jsem výběrové řízení, tím, ţe se bude konat formou e-aukce. Tuto skutečnost 

ohlásil manaţerovi nákupu a zavedl e-aukci do harmonogramu e-aukcí. Po té mé e-aukci 

systém přidělil evidenční číslo.   

 

4) Výběr dodavatelů 

Dodavatele materiálu jsem vybral z kartotéky závodu VIADRUS a dle vlastních 

zkušeností z předchozích zakázek, jedná se o zavedeného dodavatele s několikaletou 

dobrou zkušenosti. 



41 

 

 

Dodavatele tepelného zpracování jsem vybral z kartotéky závodu VIADRUS, jedná se o 

dodavatele, se kterým jsem jiţ několikrát spolupracoval a mám s ním dobrou zkušenost. 

Výběr dodavatele pro e-aukci jsem vyuţil kartotéku dodavatelů závodu VIADRUS. Dle 

ţádaných schopností a zkušeností jsem vybral 9 firem (A, B, C, D, E, F, G, H, I). 

 

5) Komunikace s administrátorem e-aukcí 

Administrátorovi e-aukcí jsem zaslal vyplněný formulář dle vzoru (příloha č. 12). Do 

formuláře se vyplňuje: 

- Název e-aukce 

- Období na jaké se bude vztahovat tato e-aukce 

- Vyhlašovatel 

- Závod 

- Termín zkoušky 

- Termín ostré e-aukce 

- Názvy firem 

- Kontakty na firmy 

- Dodací podmínky 

- Název poloţek 

- Poptávané mnoţství 

- Měrné jednotky 

- Výchozí cena  

- Popis – barva, norma, číslo výkresu apod. 

 

Administrátor připravil e-aukci – zadal všechny údaje do e-aukční aplikace a po 

dokončení je bylo moţné vidět jako otevřená e-aukce na webové stránce: 

http://aukce.zdb.cz/VIADRUS/. Na tuto stránku se lze dostat i přes oficiální stránky ŢDB 

GROUP a.s. : http://www.zdb.cz/ - výběrová řízení – závod VIADRUS. 

 

Díky tomu, ţe zadání je vidět na veřejném webu, stává se občas, ţe do e-aukce se pokusí 

připojit i jiný – nevybraný dodavatel. Po té je na zváţení jestli dodavatele pustit do e-

aukce, nebo nepustit. 
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6) Zaslání zadávací dokumentace 

Vyplnil jsem vzor zadávací dokumentace (příloha č. 15) a odeslal všem vybraným 

dodavatelům.  

 

V zadávací dokumentaci musí být vyplněno: 

- Předmět plnění 

- Doba plnění 

- Mnoţství 

- Kontaktní osoby 

- Termín nabídky 

- Příloha 

- Poznámky 

- Jméno nákupčího 

 

7) Přijetí podmínek a potvrzení účasti na e-aukci 

Na druhý den po odeslání zadávacích dokumentací jsem telefonicky kontaktoval všechny 

dodavatele, za účelem zjištění zda jim došla zadávací dokumentace a zda nemají další 

otázky k dané e-aukci. V některých případech jsem musel některé dodavatele navštívit a 

vysvětlit určité detaily. 

 

Informaci o celkovém počtu přijatých podmínek zadávací dokumentace a potvrzených 

účastí na e-aukci jsem zaslal administrátorovi e-aukce (potvrdilo účast a přijalo podmínky 

5 firem). Administrátor má seznam firem, které můţe pustit do e-aukce. Jedná se o 

opatření, aby nikdo cizí nemohl narušit probíhající e-aukci. 

 

8) Zaslání dopisu s bližšími informacemi o e-aukci  

Všem dodavatelům, kteří potvrdili účast na e-aukci, jsem zaslal dopis (příloha č. 13). 

V dopise byl: 

- Název e-aukce 

- Termín zkušebního kola 

- Termín ostrého kola 

- Adresa webové stránky se všeobecnými podmínkami 

- Postup registrace 

- Informace o obdrţení hesla 
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- Informaci o zvolení krycího jména (e-aukce je tajná – ţádný z dodavatelů nesmí zjistit 

jméno svého konkurenta) 

- Informace o prvním přihlášení 

- Kontakt na administrátora e-aukce 

- Nápovědu [20] [21] 

 

9) Zkušební kolo 

Do zkušebního kola se přihlásili všichni dodavatelé a zkoušeli si přihlašování a cvičně 

přihazovat na obě poloţky.  

 

Během zkušebního kola došlo k několika menším problémům s přihlášením a 

přihazováním, ale všechny se vyřešili s pomocí administrátora. 

 

10) Ostré kolo 

Do ostrého kola se přihlásili všichni dodavatelé – i kdyţ z nějakých důvodů tři dodavatelé 

se přihlásili aţ přibliţně 15 minut před koncem e-aukce.  

 

E-aukce skončila o 25 minut později, neţ jak bylo naplánováno – e-aukce končí, aţ kdyţ 

po skončení oficiální doby nikdo nepřihodí během 5 minut – po té se nastavuje dalších 5 

minut, aţ do doby kdy nikdo nepřihodí. 

 

11) Výstup z e-aukce 

Po skončení e-aukce mi administrátor zaslal výsledek (příloha č. 14). Ve výsledkovém 

formuláři jsou informace o splatnostech, nejniţší nabízené ceny, srovnání výchozích a 

koncových cen a také návrh výherce dle nejniţší nabízené ceny. 

 

12) Prezentace e-aukce před výběrovou komisí 

Výsledek e-aukce jsem zaslal všem členům výběrové komise a pozval je na daný den 

k prezentaci.  

 

Po prezentaci mé e-aukce jsem odpověděl na všechny otázky výběrové komise a po té 

komise vybrala výherce e-aukce. Vyhrála firma E. Důvody výběru: nejniţší nabízená 

cena, splatnost a velmi dobré zkušenosti s danou firmou.  
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Výběrová komise má několik moţností výběru: 

- Výběr dle nejniţší nabízené ceny 

- Výběr dle jiných výhodných podmínek 

- Zrušit e-aukci a nařídit novou 

 

Po určení výherce jsem vytiskl poslední list formuláře s vyznačeným výhercem e-aukce a 

nechal jej podepsat celé výběrové komisi. 

 

13) Další kroky 

V dalších krocích se jiţ pokračuje stejně jako u klasického výběrového řízení: 

- Zaslání výsledku e-aukce nákupčímu a manaţerovi nákupu  

- Archivace a uzavření výběre-aukce 

- Odeslání dopisů pro zúčastněné firmy na e-aukci 

- Odeslání návrhu rámcové smlouvy 

- Uzavření rámcové smlouvy 

- Interní objednávka 

- Externí objednávka 

3.5.2.6. Čas vynaložený na e-aukci 

 

U e-aukcí je potřeba minimálně 1 týden na samotnou e-aukci + další čas vynaloţený na 

přípravu a po té na dokončení aţ po objednávku.  

 

E-aukce v mém příkladu trvala přibliţně 3 týdny. Tato e-aukce mi zabrala asi 2 týdny 

intenzivní účasti. 

3.5.2.7. Porovnání dvou příkladu 

 

Díky tomu, ţe se jedná o prakticky stejné zakázky jen jinak připravené, lze je dobře 

porovnávat.  
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V prvním případě jsem vytvořil v druhé polovině roku 2010 klasické výběrové řízení, 

které spotřebovalo mnoho času a energie s dosaţením velmi slušné ceny. Moje představa 

byla cena za kus 9 500,- Kč, ale nakonec jsem se dostal aţ na částku 8 745,- Kč. 

 

V druhém případě jsem vytvořil na začátku roku 2011 e-aukci, za účelem pokusu o 

sníţení nákladů. Měl jsem předpoklad sníţení ceny o 5%, ale dosáhl jsem dokonce sníţení 

ceny 10,2% a čas strávený na e-aukci se sníţil minimálně na polovinu. 

 

Úspora při vyuţití e-aukce byla 179 000,- Kč (10,2%) oproti klasickému výběrovému 

řízení. K této částce se dá ještě přičíst můj ušetřený čas. Částku za uspořený čas nelze 

vypočítat přesně, protoţe jsem v obou příkladech pracoval ještě i na jiných úkolech, ale 

přibliţně se dá spočítat úspora kolem 15 000,- Kč. Uspořený čas výběrové komise se 

vykompenzuje s časem stráveným administrátorem e-aukcí. 

 

Cenový rozdíl můţe být samozřejmě způsoben i časovým odstupem šesti měsíců. Ale i tak 

je jasně patrné, ţe pokud bych pouţil formu e-aukce i v prvním případě sníţil bych dost 

radikálně náklady na modernizaci obou linek WG 1 a 2. 

3.5.3. Celkové úspory díky e-aukcí na závodě VIADRUS 

 

V roce 2010 bylo uspořeno díky e-aukcím 3 298 517,- Kč. Vyjádřeno v procentech 

k celkovému objemu e-aukcí je průměrná úspora 15,99 %. Díky neustále rostoucím cenám 

za materiál, je toto procento tak nízké. U některých materiálů je procento úspory aţ -30%. 

 

V roce 2011 se prozatím o úsporách nedá mluvit, protoţe se vytvářeli e-aukce kde ceny 

stoupali velmi nahoru. K datu 31. 3. 2011 je „uspořena“ částka -1 019 393,- Kč. Toto 

záporné číslo vytvořila zvýšená cena za dopravu, kde je úspora -1 315 850,- Kč. Celková 

úspora v procentech je -8,03 %. 

 

Z výsledků tohoto roku by se mohlo zdát, ţe vyuţívání e-aukcí není natolik výhodné, ale 

vrcholový management závodu i akciové společnosti tuto situaci předpovídal, včetně 

dalšího nárůstu cen za materiál. Je předpoklad, ţe při nevyuţití e-aukcí by ceny za 

dopravu byly ještě o 10 – 15 % vyšší. 
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U všech nakupovaných komodit kde nestoupá cena strmě nahoru, se pohybuje úspora nad 

18 % a u některých e-aukcí se dokonce pohybuje i nad 50% 

 

Proto i nadále bude intenzivně pokračovat celá akciová společnost, včetně závodu 

VIADRUS ve vyuţívání e-aukcí jako ekonomický nástroj pro sniţování nákladů. 
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Závěr 

 

Shrnutí výhod a nevýhod klasického výběrového řízení a e-aukcí 

 

Výhody klasického výběrového řízení  

- Klasické výběrové řízení je určitě osobnější variantou oproti e-aukci.  

- Pro některé nákupčí, kteří mají opravdu vynikající přesvědčovací schopnosti, to můţe 

být i daleko výhodnější metoda.  

- Mezi jednotlivými koly výběrového řízení leze navzájem uzavírat různé kompromisy, 

vzájemné dohody, nebo můţe na poslední chvíli dodavatel přijít s lepší variantou a tím 

sníţit cenovou nabídku.  

- Existuje mnoho dodavatelů (spíše menších), kteří preferují jenom klasické výběrové 

řízení. 

 

Nevýhody klasického výběrového řízení 

- Nepřehledné výběrové řízení. 

- U variant, kde dochází k velkému počtu kol, to svádí předčasně ukončit výběrové 

řízení. 

- Obrovská časová náročnost a s tím spojené daleko vyšší náklady. 

- Prostor pro moţné zneuţití korupci  

 

Výhody e-aukcí 

- Tím, ţe výběrové řízení se provádí jen v jeden den a většinou, v jedinou hodinu a 

vlastní boj o nejniţší cenu jen přibliţně v 10 minutách, tak průhlednost tohoto 

výběrového řízení je téměř maximální. 

- Ţádné geografické omezení 

- Jedna z největší výhod je, ale čas – díky tomu, ţe se musí dodavatelé rozhodovat ve 

velmi krátkém čase, často dochází k přihození ještě niţší částky, neţ jakou si 

dodavatel zvolil při začátku e-aukce. 

- Také daleko menší náročnost na spotřebu pracovního času vyhlašovatele i dodavatele 

je výhodou. 

- Největší výhodou jsou samozřejmě mnohem větší úspory v nákladech, neţ u běţných 

výběrových řízení. 
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- E-aukci můţe provádět i nákupčí se špatnými přesvědčovacími schopnostmi – 

v mnoha případech není nutné téměř komunikovat s dodavateli. 

- Prostor pro korupci, nebo jiné zneuţití výběrového řízení je velmi minimalizováno. 

 

Nevýhody e-aukcí 

- Neosobní přístup k dodavatelům 

- Samotný výběr nejlepší nabídky je omezený čistě na cenu a jiné finančně 

kvantifikovatelné ukazatele  

- Všechny problémy se musí vyřešit před spuštěním samotné e-aukce. 

- Menší dodavatelé a dodavatelé speciálních zakázek nejsou většinou ochotni 

přistupovat na tento způsob výběru dodavatele. 

 

Porovnání 

Dle mého názoru jednoduchost, vyšší úspory času, vyšší úspory nákladů a průhlednost 

jasně favorizují vyuţívání e-aukcí. 

 

Konečné zhodnocení 

Díky obrovským úsporám, které se pohybují od 15% a výše je volba mezi vyuţíváním a 

nevyuţíváním e-aukcí jasně pro. A jakmile se i zpomalí, nebo úplně zastaví růst cen za 

některé materiály, budou se pohybovat úspory nad 20 %. U klasických výběrových řízení 

se taky dosahuje úspor, ale ty se pohybují někde kolem 8 %. 

 

Co se týče úspory času a tím i případné úspory na nákupčích, je e-aukce ideálním 

nástrojem. U některých jednoduchých e-aukcí (např. normalizované součástky, katalogové 

poloţky apod.) je zapotřebí jen jednoho týdne a i to ještě nákupčí dokáţe vytvářet i více 

podobných e-aukcí najednou. U jednodušších klasických výběrových řízení je většinou 

dosahován výsledek po dvou, aţ třech týdnech s intenzivnější přípravou, neţ u e-aukcí. 

 

Přehlednost, je také hlavním důvodem proč volit vyuţívání systému e-aukcí. Ať je to 

vedení podniku, jednotlivý nadřízení, kontrolní orgány, nebo naopak dodavatelé a 

v některých případech i zákazníci – všichni tito si mohou jednoduše a rychle zkontrolovat 

správnost, legálnost, průhlednost, rovnost podmínek aj.. U klasických výběrových řízení 

jistě taky moţnost kontroly, ale existuje zde mnoho moţností jak výběrové řízení 

zfalšovat, znehodnotit, pokazit a po té se jiţ mnohem hůře dohledávají souvislosti.  
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Ze všech uvedených informací a souvislostí lze dojít k názoru, ţe přínosy vyuţívání e-

aukcí jako nástroje pro zvyšování kvality řízení nákupu a sniţování nákladu 

v průmyslových podnicích jsou určitě vysoké. 
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Příloha č. 1 

 

D O TA Z N Í K  H O D N O C E N Í  D O D AVAT E L E  

 

V rámci hodnocení dodavatelů Vás laskavě ţádáme o poskytnutí následujících informací: 

 

Dodavatel: 

(název firmy a adresa) 

 

1. Má Vaše firma zaveden systém řízení jakosti podle norem řady ISO 9000 

ANO  NE 

V případě zaškrtnutí odpovědi ANO, zašlete prosím s těmito informacemi kopii Vašeho 

certifikátu. 

 

2. Buduje Vaše firma systém řízení jakosti podle norem řady ISO 9000? 

(odpovězte, pokud v předchozím bodě je odpověď negativní). 

ANO  NE 

V případě zaškrtnutí ANO, sdělte prosím, zda přípravu provádíte sami neb s poradenskou 

firmou, předpokládaný termín zavedení a certifikační společnost. 

Poradenská firma: 

ANO  NE 

Termín:  ………………………….. 

Certifikační společnost:  ……………………………………………………………… 

 

3. Sdělte prosím kontaktní adresu pracovníka zodpovědného za systém řízení jakosti ve Vaší 

firmě 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………. 

Telefon: ………………………………………  FAX: ……………………………… 

Odpověď očekáváme obratem na adresu: ŢDB GROUP a.s. 

závod: …………………. 

jméno:  ………………………… 

FAX: 596 08 …………………… 

Za pochopení a za brzkou odpověď předem děkujeme 

Vyřizuje: 

Datum: 

 
 

 



 

 

Příloha č. 2 

V  Z  O  R 

Objednávající 
provoz 

 
Objednávka čís. 047/2008 

ze dne 3.4.2008 

Dodávající 
provoz 

128211-
expedice  
Radiatoru 

 

nákup  
 p.Zámečník L 
p.Zámečník T. 

Ing. Vlk 
Ing. Nowak 

Ing. Mičková 
p.Kantor M. 

ks, bm kg Věc 

3000  Kartonová proložka 400x600mm  T:24.4.2008 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Složit na exp.radiatorů p.Klanduch kl.2039 

  Vystavil Jarošek / 2233 
 

Příloha č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 „Název firmy“ 

 „osoba“ 

 „ulice“ 

 „Město a PSČ“ 

  

IČO:  

 

        
Váš dopis značky/ Ze dne Naše značka Vyřizuje/Tel./Fax Dne 

    

    

    

 

 

OBJEDNÁVKA „číslo objednávky“ 
(Prosím o uvedení při korespondenci) 

Objednáváme u Vás: 

 Množství Cena  

„položka č. 1“ ? ?  

 

„položka č. 2“ ? ?  

 

 

 

Celková cena objednávky:   ………  + DPH 20 %                  

Dodací podmínky:    - Avizujte odeslání zásilky ! 

Platební podmínky:  Faktura se splatností ve dnech – 90  

Termín dodání:  …………….. 

  

Požadovaná dokumentace: Na všech dokladech uvádějte číslo objednávky a cenu. 

Ke každé dodávce přiložte prohlášení o shodě, bezpečnostní list, 

prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh, doklad o plnění 

povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů, informaci, zda se 

jedná o předplacený obal. 

Dodací adresa:  ŽDB GROUP a.s. – závod VIADRUS, sklad 515 

Bezručova 300, 735 93  Bohumín 

 

 

Žádáme zdvořile o písemné potvrzení naší objednávky. Příjem materiálu v pracovních dnech 7.00 - 

13.00 hodin. 

Tato objednávka se řídí nákupními podmínkami ŽDB GROUP a.s., které naleznete na internetu na adrese 

www.zdb.cz  v sekci "O společnosti / Obchodní podmínky" 

 

 

       Ing. Roman Sikora MBA 

       ředitel závodu VIADRUS 
                                    

IČ: 26877091         

DIČ: CZ26877091        

Zapsána Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vloţka 2980     

 

 

 



 

 

Skonto v % 0 Skonto v % 0 Skonto v % 0 Skonto v % 0 Skonto v % 0 Skonto v % 0

Bonus v % 0 Bonus v % 0 Bonus v % 0 Bonus v % 0 Bonus v % 0 Bonus v % 0

Jednotková 

CZK
Celková Jednotková C Celková cena

Jednotková 

CZK
Celková Jednotková C Celková cena

Jednotková 

CZK
Celková Jednotková C Celková cena

Jednotková 

CZK
Celková Jednotková C Celková cena Jednotková CZK Celková Jednotková C Celková cena

Jednotková 

CZK
Celková Jednotková C Celková cena

(holá cena) (holá cena)
+skonto 

+bonus

(vč. skonta a 

bonusu)
(holá cena) (holá cena)

+skonto 

+bonus

(vč. skonta a 

bonusu)
(holá cena) (holá cena)

+skonto 

+bonus

(vč. skonta a 

bonusu)
(holá cena) (holá cena)

+skonto 

+bonus

(vč. skonta a 

bonusu)
(holá cena) (holá cena)

+skonto 

+bonus

(vč. skonta a 

bonusu)
(holá cena) (holá cena)

+skonto 

+bonus

(vč. skonta a 

bonusu)

1 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00

Skonto v % 0 Skonto v % 1 Skonto v % 1 Skonto v % 0 Skonto v % 0 Skonto v % 0

Bonus v % 0 Bonus v % 0 Bonus v % 0 Bonus v % 0 Bonus v % 0 Bonus v % 0

Jednotková 

CZK
Celková Jednotková C Celková cena

Jednotková 

CZK
Celková Jednotková C Celková cena

Jednotková 

CZK
Celková Jednotková C Celková cena

Jednotková 

CZK
Celková Jednotková C Celková cena Jednotková CZK Celková Jednotková C Celková cena

Jednotková 

CZK
Celková Jednotková C Celková cena

(holá cena) (holá cena)
+skonto 

+bonus

(vč. skonta a 

bonusu)
(holá cena) (holá cena)

+skonto 

+bonus

(vč. skonta a 

bonusu)
(holá cena) (holá cena)

+skonto 

+bonus

(vč. skonta a 

bonusu)
(holá cena) (holá cena)

+skonto 

+bonus

(vč. skonta a 

bonusu)
(holá cena) (holá cena)

+skonto 

+bonus

(vč. skonta a 

bonusu)
(holá cena) (holá cena)

+skonto 

+bonus

(vč. skonta a 

bonusu)

1 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00

Skonto v % 0 Skonto v % 0 Skonto v % 0 Skonto v % 0 Skonto v % 0 Skonto v % 0

Bonus v % 0 Bonus v % 0 Bonus v % 0 Bonus v % 0 Bonus v % 0 Bonus v % 0

Jednotková 

CZK
Celková Jednotková C Celková cena

Jednotková 

CZK
Celková Jednotková C Celková cena

Jednotková 

CZK
Celková Jednotková C Celková cena

Jednotková 

CZK
Celková Jednotková C Celková cena Jednotková CZK Celková Jednotková C Celková cena

Jednotková 

CZK
Celková Jednotková C Celková cena

(holá cena) (holá cena)
+skonto 

+bonus

(vč. skonta a 

bonusu)
(holá cena) (holá cena)

+skonto 

+bonus

(vč. skonta a 

bonusu)
(holá cena) (holá cena)

+skonto 

+bonus

(vč. skonta a 

bonusu)
(holá cena) (holá cena)

+skonto 

+bonus

(vč. skonta a 

bonusu)
(holá cena) (holá cena)

+skonto 

+bonus

(vč. skonta a 

bonusu)
(holá cena) (holá cena)

+skonto 

+bonus

(vč. skonta a 

bonusu)

1 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 m 0 0,00 1,000 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00 xxx 0,00

Legenda: Nejnižší nabídka Splatnost: Splatnost: Splatnost: Splatnost: Splatnost: Splatnost:

Bonus: Bonus: Bonus: Bonus: Bonus: Bonus:

Skonto: Skonto: Skonto: Skonto: Skonto: Skonto:

Záruka: Záruka: Záruka: Záruka: Záruka: Záruka:

Kons. sklad: Kons. sklad: Kons. sklad: Kons. sklad: Kons. sklad: Kons. sklad:

Výběrová komise:Ing. Sikora, MBA Dodací lhůta: Dodací lhůta: Dodací lhůta: Dodací lhůta: Dodací lhůta: Dodací lhůta:

                         :Ing. Baier

                         :Ing. Jurczek Přeprava: Přeprava: Přeprava: Přeprava: Přeprava: Přeprava:

                         :Ing. Kusněř

Ostatní: Ostatní: Ostatní: Ostatní: Ostatní: Ostatní:

Uchazeč 3

Cena 

původní
Index ČSÚČíslo materiálu ŽDB MJ Množství:

Vyhodnocení výběrového řízení - VZOR

Uchazeč 4

Celkem za dílčí plnění

Vítězná 

cena

Procento 

úspory

Uchazeč 1 Uchazeč 2

Poř. 

číslo:

Množství:

Název materiálu: MJ Množství:

Cena 

původní 

x index

Celkem za dílčí plnění

Dílčí plnění I. - 

Poř. 

číslo:
Název materiálu:

Číslo materiálu ŽDB

Uchazeč 4

Uchazeč 1 Uchazeč 2 Uchazeč 3 Uchazeč 4

Cena 

původní

Uchazeč 1 Uchazeč 2 Uchazeč 3

Celkem za dílčí plnění

Index ČSÚ

Dílčí plnění I. - 

VŘ xxx - 2008

Poř. 

číslo:
Název materiálu:

VYHODNOCENÍ 1. KOLA

MJ
Vítězná 

cena

Procento 

úspory
Číslo materiálu ŽDB

Dílčí plnění I. - 

Cena 

původní 

x index

Uchazeč 5 Uchazeč 6

Uchazeč 1 Uchazeč 2 Uchazeč 3 Uchazeč 4 Uchazeč 5 Uchazeč 6

Uchazeč 5 Uchazeč 6

Uchazeč 5 Uchazeč 6

Cena 

původní
Index ČSÚ

Cena 

původní 

x index

Vítězná 

cena

Procento 

úspory

Příloha č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha č. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 6



 

 

Příloha č. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poptávka na opracování formovacích rámů 
 
 
 
 
Dobrý den, poptávám u Vás opracování námi dodaných litinových odlitků formovacích rámů dle 
přiložených výkresů číslo R-50-078-1a a R-50-079-1a . Pro detailnější probrání výkresové 
dokumentace bych přijel osobně.  
 
Podmínky: 
 

- Opracování 100 kusů horních formovacích rámů č.v.: R-50-079-1a 
- Opracování 100 kusů spodních formovacích rámů č.v.: R-50-078-1a 
- V případě objednávky Vám budou odlitky průběžně dováženy od 19. 7. 2010 
- Pokud bude potřeba, tak námi dodané odlitky budou žíhány na odstranění vnitřního pnutí 
- Přídavky na opracování jsou 3 – 5 mm 
- Váha jednoho odlitku je cca 360 kg 
- Termín dodání je 1. 12. 2010 
- Splatnost faktur je 90 dnů 
- Výběrové řízení bude mít více kol, s tím že může skončit i po druhém kole 

 
 

 
 
 

Naše značka:            Vyřizuje / linka / e-mail:              V Bohumíně: 
 

                        Poptávka č. 418-2010           Tomáš Vrubel                                           28. 5. 2010 
                                                                       Pracovník technické přípravy výroby 
                                                                       Závod Viadrus / modelárna 
                                                                       596 082 038 , 731 437 526 
                                                                       Fax. 596 082 808 
                                                                       tvrubel@viadrus.cz 

ŽDB GROUP a.s.  /  závod VIADRUS 

Bezručova 300  /  735 93 Bohumín  /  CZ 
Tel.: +420 596 083 050  /  Fax: +420 596 082 822 
www.viadrus.cz  /  info@viadrus.cz 
ŽDB GROUP a.s.  
IČ: 26877091  /  DIČ: CZ26877091 
Číslo účtu: 1005005294/5500, RAIFFEISENBANK a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výběrové řízení na opracování formovacích rámů pro WG 1

Množství: cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za

ks 1 ks celkem 1 ks celkem 1 ks celkem 1 ks celkem 1 ks celkem 1 ks celkem 1 ks celkem

1 Horní formovací rám 100 0,00 0,00 1 054 100,00 #DIV/0! 11 780,00 1 178 000,00 12 000,00 1 200 000,00 18 900,00 1 890 000,00 21 800,00 2 180 000,00 17 450,00 1 745 000,00 18 200,00 1 820 000,00 10 544,00 1 054 400,00

2 Spodní formovací rám 100 0,00 0,00 1 178 000,00 #DIV/0! 11 780,00 1 178 000,00 16 000,00 1 600 000,00 18 900,00 1 890 000,00 24 900,00 2 490 000,00 14 590,00 1 459 000,00 21 200,00 2 120 000,00 12 931,00 1 293 100,00

3 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 0 0 2 232 100,00 0 xxx 2 356 000,00 xxx 2 800 000,00 xxx 3 780 000,00 xxx 4 670 000,00 xxx 3 204 000,00 xxx 3 940 000,00 xxx 2 347 500,00

Legenda: Poznámka :
Nejnižší nabídka

Splatnost: 60 dnů Splatnost: 90 dnů Splatnost: 90 dnů Splatnost: 90 dnů Splatnost: 90 dnů Splatnost: 90 dnů Splatnost: 90 dnů

Záruka: 24 měsíců Záruka: 24 měsíců Záruka: 24 měsíců Záruka: 24 měsíců Záruka: 24 měsíců Záruka: 24 měsíců Záruka: 24 měsíců

Dodací lhůta: 1.12.2010 Dodací lhůta: 1.12.2010 Dodací lhůta: 1.12.2010 Dodací lhůta: 1.12.2010 Dodací lhůta: 1.12.2010 Dodací lhůta: 1.12.2010 Dodací lhůta: 1.12.2010

Přeprava: DDU Přeprava: EXW Přeprava: EXW Přeprava: EXW Přeprava: EXW Přeprava: EXW Přeprava: EXW

Výběrová komise: ing. Procházka

                           ing. Řeha

                           ing. Jurczek

                           ing. Baier

                           ing. Klajmonová

   Vypracoval : Vrubel

VŘ 418 - 2010

Poř. 

číslo:
Název materiálu:

VYHODNOCENÍ 1. KOLA

původní cena 

celkem

x index

Vítězná cena

G

JAPA Vsetín spol. s r.o.A B

A B C

C

D

D

F

F

Procento 

úspory

Původní cena 

ks

E

E

Příloha č. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výběrové řízení na opracování formovacích rámů pro WG 1

Množství: cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za

ks 1 ks celkem 1 ks celkem 1 ks celkem 1 ks celkem 1 ks celkem 1 ks celkem 1 ks celkem

1 Horní formovací rám 100 10 541,00 1 054 100,00 999 000,00 5,23% 9 990,00 999 000,00 10 750,00 1 075 000,00 9 999,00 999 900,00 20 275,00 2 027 500,00 10 450,00 1 045 000,00 16 000,00 1 600 000,00 10 544,00 1 054 400,00

2 Spodní formovací rám 100 11 780,00 1 178 000,00 999 000,00 15,20% 9 990,00 999 000,00 13 000,00 1 300 000,00 9 999,00 999 900,00 23 160,00 2 316 000,00 10 950,00 1 095 000,00 18 000,00 1 800 000,00 12 931,00 1 293 100,00

3 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 0 0 1 998 000,00 0 xxx 1 998 000,00 0,00 2 375 000,00 xxx 1 999 800,00 xxx 4 343 500,00 xxx 2 140 000,00 xxx 3 400 000,00 xxx 2 347 500,00

Legenda: Poznámka :
Nejnižší nabídka

Splatnost: 60 dnů Splatnost: 90 dnů Splatnost: 90 dnů Splatnost: 90 dnů Splatnost: 90 dnů Splatnost: 90 dnů Splatnost: 90 dnů

Záruka: 24 měsíců Záruka: 24 měsíců Záruka: 24 měsíců Záruka: 24 měsíců Záruka: 24 měsíců Záruka: 24 měsíců Záruka: 24 měsíců

Dodací lhůta: 1.12.2010 Dodací lhůta: 1.12.2010 Dodací lhůta: 1.12.2010 Dodací lhůta: 1.12.2010 Dodací lhůta: 1.12.2010 Dodací lhůta: 1.12.2010 Dodací lhůta: 1.12.2010

Přeprava: EXW Přeprava: EXW Přeprava: EXW Přeprava: EXW Přeprava: EXW Přeprava: EXW Přeprava: EXW

Výběrová komise: ing. Procházka

                           ing. Řeha

CELKEM % ÚSPORY CELKEM % ÚSPORY CELKEM % ÚSPORY CELKEM % ÚSPORY CELKEM % ÚSPORY CELKEM % ÚSPORY CELKEM % ÚSPORY

                           ing. Jurczek 1. KOLO 2 356 000,00 Kč  0 2 800 000,00 Kč  0 3 780 000,00 Kč  0 4 670 000,00 Kč  0 3 204 000,00 Kč  0 3 940 000,00 Kč  0 2 347 500,00 Kč  0

2. KOLO 1 998 000,00 Kč  15,2 2 375 000,00 Kč  15,2 1 999 800,00 Kč  47,1 4 343 500,00 Kč  7 2 140 000,00 Kč  33,21 3 400 000,00 Kč  13,71 2 347 500,00 Kč  0

                           ing. Baier rozdíl 358 000,00 Kč     15,2 425 000,00 Kč     15,2 1 780 200,00 Kč  47,1 326 500,00 Kč     7 1 064 000,00 Kč  33,21 540 000,00 Kč     13,71 -  Kč                  0

                           ing. Klajmonová 25.6.2010,

   Vypracoval : Vrubel

Stručný přehled všech kol VŘ

A

Vítězná cena
Původní cena 

ks

původní cena 

celkem

x index

A

B

C

D

Stručný přehled všech kol VŘ Stručný přehled všech kol VŘ Stručný přehled všech kol VŘ Stručný přehled všech kol VŘ

VYHODNOCENÍ 2. KOLA VŘ 418 - 2010

Procento 

úspory

Poř. 

číslo:
Název materiálu:

Stručný přehled všech kol VŘ Stručný přehled všech kol VŘ

G

G

B

C

D E F

E F

Příloha č. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výběrové řízení na opracování formovacích rámů pro WG 1

Množství: cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za cena za

ks 1 ks celkem 1 ks celkem 1 ks celkem 1 ks celkem 1 ks celkem 1 ks celkem 1 ks celkem

1 Horní formovací rám 100 10 541,00 1 054 100,00 874 500,00 17,04% 8 745,00 874 500,00 10 750,00 1 075 000,00 9 999,00 999 900,00 20 275,00 2 027 500,00 8 750,00 875 000,00 16 000,00 1 600 000,00 10 544,00 1 054 400,00

2 Spodní formovací rám 100 11 780,00 1 178 000,00 874 500,00 25,76% 8 745,00 874 500,00 13 000,00 1 300 000,00 9 999,00 999 900,00 23 160,00 2 316 000,00 8 750,00 875 000,00 18 000,00 1 800 000,00 12 931,00 1 293 100,00

3 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 0 0 1 749 000,00 0 xxx 1 749 000,00 0,00 2 375 000,00 xxx 1 999 800,00 xxx 4 343 500,00 xxx 1 750 000,00 xxx 3 400 000,00 xxx 2 347 500,00

Legenda: Poznámka :
Nejnižší nabídka

Splatnost: 60 dnů Splatnost: 90 dnů Splatnost: 90 dnů Splatnost: 90 dnů Splatnost: 90 dnů Splatnost: 90 dnů Splatnost: 90 dnů

Záruka: 24 měsíců Záruka: 24 měsíců Záruka: 24 měsíců Záruka: 24 měsíců Záruka: 24 měsíců Záruka: 24 měsíců Záruka: 24 měsíců

Dodací lhůta: 1.12.2010 Dodací lhůta: 1.12.2010 Dodací lhůta: 1.12.2010 Dodací lhůta: 1.12.2010 Dodací lhůta: 1.12.2010 Dodací lhůta: 1.12.2010 Dodací lhůta: 1.12.2010

Přeprava: EXW Přeprava: EXW Přeprava: EXW Přeprava: EXW Přeprava: EXW Přeprava: EXW Přeprava: EXW

Výběrová komise: ing. Procházka

                           ing. Řeha

CELKEM % ÚSPORY CELKEM % ÚSPORY CELKEM % ÚSPORY CELKEM % ÚSPORY CELKEM % ÚSPORY CELKEM % ÚSPORY CELKEM % ÚSPORY

                           ing. Jurczek 1. KOLO 2 356 000,00 Kč  0 2 800 000,00 Kč  0 3 780 000,00 Kč  0 4 670 000,00 Kč  0 3 204 000,00 Kč  0 3 940 000,00 Kč  0 2 347 500,00 Kč  0

2. KOLO 1 998 000,00 Kč  15,2 2 375 000,00 Kč  15,2 1 999 800,00 Kč  47,1 4 343 500,00 Kč  7 2 140 000,00 Kč  33,21 3 400 000,00 Kč  13,7 2 347 500,00 Kč  0

                           ing. Baier 3. KOLO 1 749 000,00 Kč  12,5 2 375 000,00 Kč  0 1 999 800,00 Kč  0 4 343 500,00 Kč  0 1 750 000,00 Kč  18,2 3 400 000,00 Kč  0 2 347 500,00 Kč  0

rozdíl 607 000,00 Kč     25,8 425 000,00 Kč     15,2 1 780 200,00 Kč  47,1 326 500,00 Kč     7 1 454 000,00 Kč  45,4 540 000,00 Kč     13,7 -  Kč                  0

                           ing. Klajmonová

2.7.2010,

   Vypracoval : Vrubel závěr: byla vybrána firma A

VYHODNOCENÍ 3. KOLA VŘ 418 - 2010

Poř. 

číslo:
Název materiálu:

Původní cena 

ks

původní cena 

celkem

x index

Vítězná cena
Procento 

úspory

A

G

B C D E F G

A B C D E F

Stručný přehled všech kol VŘStručný přehled všech kol VŘ Stručný přehled všech kol VŘ Stručný přehled všech kol VŘ Stručný přehled všech kol VŘ Stručný přehled všech kol VŘ Stručný přehled všech kol VŘ

 

Příloha č. 8



 

 

Příloha č. 9 

 

Objednávající 
provoz 

 
Objednávka čís. 418/2010 

ze dne 15. 7. 2010 

Dodávající 
provoz 

modelárny 
 

nákup  
 p.Zámečník L 

 

ks, bm Cena / ks Věc 

100 11 780,- Kč Opracování odlitku horní formovacího rámu  
Dle výkresu číslo: R-50-079-1a 

100 11 780,- Kč Opracování odlitku spodního formovacího rámu  
Dle výkresu číslo: R-50-078-1a 

   

  Detaily dle výběrové řízení na opracování formovacích 
rámů pro WG 1 

  Výhercem a tím i dodavatelem se stala firma A 
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Příloha č. 10 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Vyřizuje:   Radovan Vlk, 596 083 498                             Bohumín, pátek, 22. dubna 2011 

 
 
Vážení obchodní přátelé, 
 
po provedeném posouzení a vyhodnocení nabídek všech kol výběrového řízení rozhodla 
hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky podané ve výběrovém řízení na dodávku 
……………………………………oznamuje, že Vaše nabídka nebyla shledána jako nejvýhodnější 
pro ŽDB GROUP, a.s./ závod VIADRUS.  
 
Děkujeme Vám za účast ve výběrovém řízení a těšíme se na případnou další spolupráci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
 
                Ing. Richard Baier 
  Manager nákupu závodu VIADRUS 
  

OZNÁMENÍ  ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 

 



 

 

Příloha č. 11 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Vyřizuje:                            Bohumín, pátek, 22. dubna 
2011 
 
Vážení obchodní přátelé, 
 
po provedeném posouzení a hodnocení nabídek rozhodla hodnotící komise o výběru nejvhodnější 
nabídky podané ve výběrovém řízení na dodávku …………………………. a oznamuje, že jako 
nejvýhodnější byla vybrána nabídka Vaší společnosti pro: 
……………………………………. 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti budete v nejbližší době vyzvání k uzavření Rámcové 
smlouvy o dodávce zboží.  
 
Těšíme se na další spolupráci a jsme s pozdravem 
 
 
Ceny stanovené v jednotlivých destinacích (v závazkovém listě ze dne XX) budou uzavřeny „ve 
smlouvě“… 
Zaslat připomínky ke smlouvě můžete do:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
 
         Ing. Richard Baier 
  Manager nákupu závodu VIADRUS 

OZNÁMENÍ  ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 



 

 

Název: Opracování rámů WG 2

Období: 1.2.2011 - 30.3.2011

Vyhlašuje: Vrubel Tomáš

Závod: Viadrus

Termín zkušební: 4.2.2011

Termín ostrý: 6.2.2011

Firmy: (MIN)

Firm Username Name Email telefon
splatnost   

[ dny ]

firma A 90

firma B 90

firma C 90

firma D 90

firma E 90

Dodací podmínky: DDU Bohumín, 90dní splatnost

Počet položek:

Počet skupin:

Výchozí cena VC *:

Koncová cena KC *: Oslovené firmy

Rozdíl ** [Kč]: 0,00 Kč Registrované

Rozdíl ** [%]: #DIV/0! Zůčastněné firmy

Příloha č. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

cmat. Nazev mnozs mj VJC Popis VC

a01 spodní rám 100 ks 8745,- Kč opracovaní odlitku formovacího rámu dle výkresu číslo R-50-078-1a

a02 horní rám 100 ks 8745,- Kč opracovaní odlitku formovacího rámu dle výkresu číslo R-50-079-1a

Příloha č. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 12 

 

cmata identifikační číslo materiálové položky pokud nebude uvedeno, pro potřeby e-RFQ bude doplněno fiktivním číslem !!!

Nazev stručný, ale co nejvýstižnější název položky

mnozs poptávané množství položky

mj zkratka měrné jednotky pro udávané množství

VJC výchozí jednotková cena mater. položky reálná tržní cena (např. posledně obchodovaná, z ceníku jiné firmy apod.)

Popis blizší charakteristika mater. položky např. barva, norma, č.výkresu aj. NUTNÉ údaje pro přesný popis položky

VC výchozí cena = množství * VJC

… je třeba je vyplnit při zadávání e-RFQ

… není třeba vyplnit při zadávání e-RFQ

legenda k reportům č.1 až 3:

VJC ... výchozí jednotková cena

VC … výchozí cena (tj. VJC*MNOZS)

KJC … koncová jednotková cena (tj. min cenová nabídka)

KC … koncová cena (tj. KJC*MNOZS)

 

 

 



 

 

Příloha č. 12 

 

 

 

Nejnižší nabídky jednotlivých firem

idzbozi nazevzbozi firma A firma B firma C firma D firma E

Splatnost 60 90 90 90 90

a01 spodní rám -  Kč                    -  Kč                    -  Kč                    -  Kč                    -  Kč                    

a02 horní rám -  Kč                    -  Kč                    -  Kč                    -  Kč                    -  Kč                    
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Vyhodnocení nejlepších firem u jednotlivých položek

idzbozi nazevzbozi mnozs VJC KJC VC KC

a01 spodní rám 100 8 745,00 Kč  -  Kč           874 500,00 Kč   -  Kč                

a02 horní rám 100 8 745,00 Kč  -  Kč           874 500,00 Kč   -  Kč                

1 749 000,00 Kč 0,00 Kč

Při nákupu dle nejnižších cen:

Aukční hodnota

Výchozí hodnota

Úspora [Kč]

-  €                           

              1 749 000,00 € 

1 749 000,00 €              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 13 

e-RFQ Výběrové řízení  na dodavatele 

 

Opracování odlitků formovacích rámů WG 2 

 

Vážení obchodní  přátelé ! 

  

Dovolujeme si Vás pozvat na výběrové řízení, které uskutečníme  

na internetu, tj. jako internetové výběrové řízení (tzv. e-RFQ)   

dne 6. 2. 2011 od 8.00 – 9.00 hod. 

 

Dne 4. 2. 2011 od 10.00 – 14.00 hod. proběhne registrace a zkušební kolo. 

Prosím, postupujte následovně: 

 

a) Pozorně prohlédněte seznam poptávaného zboží (po kliknutí na název položky 
se červeně objeví i bližší specifikace, která se nevešla do názvu položky). 

 

b) Přečtěte si všeobecné podmínky (dalším krokem potvrzujete souhlas s těmito 
podmínkami!!!) 

 

c) Zaregistrujte se na adrese : http://aukce.zdb.cz/VIADRUS/ a v menu zvolte položku 
„registrace“ (nebo přímo na  http://aukce.zdb.cz/VIADRUS/registrace.asp ) 

 

d) Po registraci Vám bude automaticky zasláno číselné heslo pro přihlášení. Jakmile 
jej obdržíte, zavolejte správci e-RFQ, aby Vaši registraci aktivoval (proběhne 
během Vašeho rozhovoru se správcem !!!) 

 

e) Ihned po aktivaci Vašeho účtu se prosím přihlaste (registrovanou email adresou a 
číselným heslem), vyberte kategorii „Služby“ a požadovanou skupinu ze tří 
nabízených. 

 



 

 

Příloha č. 13 

 

f) Alespoň u jedné položky poptávaného zboží stiskněte tlačítko „BID“, aby bylo 
zřejmé, že systém registruje Vaši nabídku jako nejlepší (ve sloupci „aktuální prodejce 
se zobrazí Vaše tzv.“krycí jméno“, které jste obdrželi současně s číselným heslem). 

 

g) Pokud jste ještě e-RFQ neprováděli, prosím seznamte se blíže s prostředím pro 
zadávání Vašich nabídek, popř. si přečtěte „nápovědu“.  

 

h) Pokud máte jakýkoliv dotaz, ihned telefonicky obraťte na správce 
internetové výběrového řízení (viz. níže uvedený kontakt). 

 

Veškeré potřebné informace jsou uvedeny v nápovědě na níže uvedené internetové 
adrese.  

 

                         S pozdravem a s přáním hezkého dne 

                                                                                                 za ŽDB GROUP a.s. , 

závod VIADRUS 

                                                                                                 Tomáš Vrubel 

                                                                                                 tel: 596 082 038,  

                                                                                                 email:  

     

Správce internetového výběrového řízení (e-RFQ) 

Ing. Kohut Richard 

596 082 597, popř. rkohut@zdb.cz 

 

Internetová adresa e-RFQ  www adresa :  http://aukce.zdb.cz/  

                  

 

 

 



 

 

Název: Opracování rámů WG 2

Období: 1.2.2011 - 30.3.2011

Vyhlašuje: Vrubel Tomáš

Závod: Viadrus

Termín zkušební: 4.2.2011

Termín ostrý: 6.2.2011

Firmy: (MIN)

Firm Username Name Email telefon
splatnost   

[ dny ]

firma A 90

firma B 90

firma C 90

firma D 90

firma E 90

Dodací podmínky: DDU Bohumín, 90dní splatnost

Počet položek:

Počet skupin:

Výchozí cena VC *:

Koncová cena KC *: Oslovené firmy

Rozdíl ** [Kč]: 0,00 Kč Registrované

Rozdíl ** [%]: #DIV/0! Zůčastněné firmy

Příloha č. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 14 

cmat. Nazev mnozs mj VJC Popis VC

a01 spodní rám 100 ks 8745,- Kč opracovaní odlitku formovacího rámu dle výkresu číslo R-50-078-1a

a02 horní rám 100 ks 8745,- Kč opracovaní odlitku formovacího rámu dle výkresu číslo R-50-079-1a
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cmata identifikační číslo materiálové položky pokud nebude uvedeno, pro potřeby e-RFQ bude doplněno fiktivním číslem !!!

Nazev stručný, ale co nejvýstižnější název položky

mnozs poptávané množství položky

mj zkratka měrné jednotky pro udávané množství

VJC výchozí jednotková cena mater. položky reálná tržní cena (např. posledně obchodovaná, z ceníku jiné firmy apod.)

Popis blizší charakteristika mater. položky např. barva, norma, č.výkresu aj. NUTNÉ údaje pro přesný popis položky

VC výchozí cena = množství * VJC

… je třeba je vyplnit při zadávání e-RFQ

… není třeba vyplnit při zadávání e-RFQ

legenda k reportům č.1 až 3:

VJC ... výchozí jednotková cena

VC … výchozí cena (tj. VJC*MNOZS)

KJC … koncová jednotková cena (tj. min cenová nabídka)

KC … koncová cena (tj. KJC*MNOZS)
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Nejnižší nabídky jednotlivých firem

idzbozi nazevzbozi firma A firma B firma C firma D firma E

Splatnost 60 90 90 90 90

a01 spodní rám 7 900,00 Kč           9 200,00 Kč           8 600,00 Kč           8 000,00 Kč           7 850,00 Kč           

a02 horní rám 7 900,00 Kč           9 200,00 Kč           8 600,00 Kč           8 000,00 Kč           7 850,00 Kč           

 



 

 

Vyhodnocení nejlepších firem u jednotlivých položek

idzbozi nazevzbozi mnozs VJC KJC VC KC

a01 spodní rám 100 8 745,00 Kč 7 850,00 Kč 874 500,00 Kč  785 000,00 Kč  

a02 horní rám 100 8 745,00 Kč 7 850,00 Kč 874 500,00 Kč  785 000,00 Kč  

1 749 000,00 Kč 1 570 000,00 Kč

Při nákupu dle nejnižších cen:

Aukční hodnota

Výchozí hodnota

Úspora [Kč]

Úspora [%]

Výběrová komise:

ing. Sikora

ing. Kusněř

ing. Jurczek

ing. Baier

ing. Klajmonová

Vypracoval : Vrubel

1 570 000,00 €           

            1 749 000,00 € 

179 000,00 €                

10,2
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Zadávací dokumentace 

 

Předmět plnění:    Výběrové řízení (VŘ) č. 1. 

na…………………………………………………………………….   

           

Zadavatel :  ŢDB GROUP a.s., závod VIADRUS, Bezručova 300, 735 93 Bohumín  

 

Doba plnění:  

VŘ je vypsáno na období od …………………..……………..…… do  …………………..………….. 

…………… 

Zadavatel VŘ vyţaduje zahájení plnění dnem účinnosti tzv. Kupní smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo 

změnit zahájení, případně dokončení plnění obsahu VŘ a rovněţ si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez 

udání důvodu nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout. 

 

Místo plnění: Místem plnění jsou sklady kupujícího, případně sídlo kupujícího pokud není ve smlouvě uvedeno 

jinak.      

           

Množství  : ….. …………………………. / rok nebo měsíc        

           

Kontaktní osoby    :  pro věci obchodní  -  Jméno, Příjmení, fce, tel., mail                                                                                                          

                : pro věci technické -  Jméno, Příjmení, fce, tel., mail                                                                                                          

           

Požadované údaje:  

        

1.) Platební podmínky – fakturace 

Cenová nabídka bude předloţena v měnové jednotce CZK, případně v zahraniční měnové jednotce (EUR) bez 

DPH za jednotku zboţí  

Zadavatel VŘ poţaduje po účastnicích VŘ, kteří splní kritéria účasti VŘ (obchodní, technické) a nabídnou 

optimální cenu, aby rovněţ nabídli splatnost min. 90 dnů (delší splatnost je výhodou ve VŘ). Zálohy na nákup 

zboţí, sluţeb se neposkytují. 
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2.) Podmínky změny nabídkové ceny  

Změnit nabídkovou cenu po podepsání Kupní smlouvy oběma stranami je moţné pouze v odůvodněných 

případech a pouze po dohodě obou stran, která musí být řešena dodatkem smlouvy.  

 

3.) Dodací podmínky – způsob dopravy 

Zadavatel VŘ si vyhrazuje právo dát přednost dodavatelům, kteří budou schopní nabídnout realizace dodávek na 

dopravní paritě DDU Bohumín dle INCOTERMS 2000 

 

4.) Dodací podmínky – čas doručení  

Dodavatel je povinen uvést dodací termín od data vystavení objednávky pro první objednávku (v případě 

nových výrobků, sluţeb) a termín dodání pro další dodávky 

       

5.) Dodací podmínky - délka záruční doby 

Dodavatel je povinen uvést délku záruční doby na uvedené produkty, případně sluţby a v případě dodání 

produktů poskytnout kupujícímu návod k obsluze v českém jazyce 

 

6.) Ostatní podmínky – konsignační sklad 

V případě moţnosti mít tzv. konsignační sklad pro potřeby kupujícího, je tento povinen na tuto skutečnost 

zadavatele upozornit a uvést rovněţ velikost skladové rezervy a rychlost dodání zboţí v případech expresních 

dodávek (do 24 hodin) 

 

7.) Ostatní podmínky – Způsob podání nabídky 

Uchazeč VŘ je oprávněn podat písemnou nabídku následujícím způsobem: 

- e-mailem na uvedenou kontaktní adresu 

- faxem na uvedené kontaktní číslo 

- písemně na uvedenou dodací adresu společnosti zadavatele VŘ 

 

8.) Ostatní podmínky – Náklady na  VŘ 

Účastníci VŘ, kteří předloţí nabídky a zúčastní se jednotlivých kol nemají nárok na úhradu nákladů, spojených 

s účastí ve výběrovém řízení. Předloţené nabídky jsou archivovány v sídle zadavatele VŘ a nebudou vraceny 

účastníkům VŘ  
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9.) Ostatní podmínky – Hodnotící komise 

Hodnocení nabídek v jednotlivých kolech VŘ bude probíhat prostřednictvím tzv. hodnotící komise, která bude 

tvořena zástupci nákupního oddělení a managementu společnosti, případně zástupci jednotlivých divizí 

společnosti (výzkum a vývoj, prodej, výroba, technologie) 

 

10.) Ostatní podmínky – hodnotící kritéria nabídky dodavatele 

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny na základě následujících kritérii: 

- Splněné obchodní technické poţadavky 

- Nabídková Cena 

- Uvedená splatnost faktur 

- Ostatní podmínky, zde neuvedené 

 

Zadavatel VŘ si vyhrazuje právo hodnotit nabídky s různou váhou na jednotlivá hodnotící kritéria s přihlédnutím 

k dalším, zde nejmenovaným faktorům (např. interní hodnocení dodavatelů). 

 

Hodnotící komise bude hodnotit předloţené nabídky v několika kolovém výběrovém řízení, přičemţ před 

vyhlášením dalšího kola budou všichni uchazeči obeznámeni, zda postupují do dalšího kola a jakou formou toto 

kolo proběhne (elektronicky, e-aukce, osobní jednání 

 

11.)Ostatní podmínky – Prohlášení uchazeče 

Uchazeč, který podá nabídku zadavateli VŘ bere na vědomí a prohlašuje, ţe pro soutěţní období podal nejlepší 

moţnou nabídku. Učiní-li po ukončení soutěže další nabídku kupujícímu, bude tato povaţována jako závaţné 

porušení pravidel soutěţe a jako taková bude odmítnuta 

         

Termín nabídky     : nabídku očekáváme nejpozději do ……………………………………………………….. 

po tomto datu jiţ nebudeme přijímat ţádné nabídky! 

           

Přílohy VŘ :  

TP č. …..,  CD s výkresy, návrh Kupní smlouvy, další technické, obchodní specifikace apod.    

          

Poznámka : 
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S pozdravem          

Jméno Nákupčího 

závod VIADRUS          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ŽDB GROUP a.s.    Telefon 596 08x xxx  IČO 26877091  

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě spis zn.B.573  Telefax 596 082 847  DIČ CZ26877091  

ZÁVOD  VIADRUS    Telex 533 023  Bankovní spojení  

Bezručova 300    E-mail nakup@viadrus.cz ČSOB Praha,  

735 93  Bohumín     www.viadrus.cz    
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NÁKUPNÍ PODMÍNKY 

obchodní společnosti ŽDB GROUP a.s. 

sídlo: Bohumín, Bezručova 300, PSČ: 735 93 

IČ: 268 77 091 

zapsané v OR vedeného KS v Ostravě – oddíl B., vložka 2980 

 

 

Tyto podmínky jsou závazné pro nákup zboţí. Jakékoliv odchylky od těchto podmínek 

nebo jejich dodatky jsou platné pouze, jsou-li odsouhlaseny oběma smluvními stranami a 

jsou-li tyto součástí kupní smlouvy. Za uzavření kupní smlouvy v písemné formě se 

povaţuje i potvrzení písemné objednávky (návrhu kupní smlouvy) kupujícího 

prodávajícím. Objednávka (návrh smlouvy) musí obsahovat alespoň tyto údaje: 

nakupované zboţí určené jednotlivě nebo co do mnoţství a druhu, cenu zboţí, termín a 

místo dodání, záruční dobu a ujednání, ţe nedílnou součástí objednávky jsou Nákupní 

podmínky obchodní společnosti ŢDB GROUP a.s. 

Uzavřením smlouvy pozbývají právní účinnosti jakákoliv přechozí ujednání a 

korespondence vztahující se k obsahu smlouvy. Dodatky a změny této smlouvy jsou 

platné jen v písemné formě. Návrh kupních smluv, změn a dodatků je kupující oprávněn  

podepisovat a označovat elektronickým způsobem. Telegrafická a dálnopisná sdělení a 

sdělení elektronickými prostředky, jeţ umoţňují zachycení obsahu právního úkonu a 

určení osoby, která právní úkon učinila, jsou povaţována za písemnou formu. 

Kupující je vázán svým návrhem na uzavření smlouvy po dobu 30 dnů ode dne odeslání 

písemné objednávky (návrhu smlouvy). Souhlas s objednávkou (návrhem) lze vyznačit 

přímo na objednávce (návrhu). Smlouva vzniká okamţikem obdrţení souhlasu 

prodávajícího s objednávkou (návrhem smlouvy). Přijetí návrhu musí mít písemnou 

formu. V případě přijetí návrhu smlouvy po lhůtě, po kterou je kupující vázán, vzniká 

smlouva jen pokud kupující toto opoţděné přijetí návrhu do 5 dnů písemně neodmítne. 

Dohoda o ceně je předpokladem pro vznik smlouvy. Prodávající není oprávněn po 

uzavření smlouvy změnit cenu v neprospěch kupujícího bez jeho písemného souhlasu.  

Místo dodání zboţí je místo dohodnuté ve smlouvě. Jinak dodání zboţí je uskutečněno 

jeho  předáním kupujícímu. Dodání zboţí předáním prvnímu dopravci k přepravě pro 

kupujícího musí být ve smlouvě výslovně sjednáno. 

Prodávající kaţdé plnění předem avizuje kupujícímu s tím, ţe vţdy uvede celé číslo 

objednávky,  její datum vyhotovení a přesnou specifikaci zboţí. 

Při přepravě zásilek se prodávající řídí dispozicemi kupujícího. U zásilek v hmotných 

jednotkách přepravovaných za vyuţití vagónů ČD je nutné její úřední zváţení. 

Podkladem pro úhradu kupní ceny je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náleţitosti 

poţadované příslušným zákonem (zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů). Kaţdá faktura musí být  doručena kupujícímu vţdy s jednou 

kopií. V případě, ţe prodávající  nesplní tyto podmínky, bude kupující povaţovat tuto 

fakturu za neúplnou a do doby, kdy mu bude doručena úplná faktura, nebude povinen ji 

uhradit. 
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Faktury se zásadně vystavují zvlášť pro kaţdou objednávku. Faktura je splatná do 45 dnů 

ode dne jejího doručení kupujícímu. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny 

(zaplacením faktury) je prodávající oprávěn poţadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 

0,035 % z dluţné částky za kaţdý den prodlení. 

Pro přípřípad, ţe prodávající nedodrţí dodací lhůtu, je povinen zaplatit kupujícímu za 

kaţdý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,10% z ceny nedodaného zboţí. Trvá-li 

prodlení prodávajícího s dodáním zboţí déle neţ 7 dní, zakládá tato skutečnost současně 

právo kupujícího odstoupit od smlouvy formou písemného oznámení prodávajícímu. V 

tomto případě odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení od 

smlouvy prodávajícímu.  Kupující neposkytuje prodávajícímu dodatečnou přiměřenou 

lhůtu. 

Prodávající ručí za to, ţe dodá zboţí v mnoţství, jakosti a provedení, jeţ určuje smlouva a 

zboţí opatří pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě. Má-li dodané zboţí vady a 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je prodávající povinen vady odstranit do 10 dnů 

ode dne písemného oznámení vad kupujícím. Současně je kupující oprávněn poţadovat po 

prodávajícím úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny vadného zboţí. Při prodlení 

prodávajícího s povinností odstranit vadu dodaného zboţí v této lhůtě 10 dnů, je kupující 

oprávněn za kaţdý tento den prodlení poţadovat po prodávajícím úhradu smluvní pokutu 

ve výši 0,10% z ceny vadného plnění. Kupující je oprávněn kdykoliv odstoupit od 

smlouvy, resp. její části, pokud mu prodávající řádně a včas neposkytl zboţí ve 

smluveném mnoţství, jakosti a provedení. Prodávající je pak povinen vrátit kupujícímu 

neprodleně zaplacenou kupní cenu nebo její část s příslušným úrokem z prodlení, pokud 

kupující nevyuţil právo nezaplatit kupní cenu v rozsahu vadného zboţí. 

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboţí v okamţiku jeho předání v místě plnění nebo 

v okamţiku, kdy získá oprávnění zásilkou nakládat dle ust. § 443 obchodního zákoníku. 

Prodávající není oprávněn zadrţet zboţí z důvodu existence jakýchkoliv protipohledávek 

nebo takové nároky jednostranně započítávat. Platnost započtení jakýchkoliv vzájemných 

pohledávek prodávajícího a kupujícího je podmíněna písemnou dohodou o započtení. 

Pokud prodávající nebo kupující postoupí nebo zastaví pohledávku druhé strany ve 

prospěch třetí osoby nebo prodávající uskuteční jednostranný zápočet vzájemných 

pohledávek bez souhlasu kupujícího bude strana, která porušila toto ujednání, povinna 

zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši 30% z předmětné pohledávky a tento zápočet 

bude neplatný. 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost smluveného zboţí. Pokud není ve 

smlouvě uvedeno jinak, činí délka záruční doby 6 měsíců. Záruční doba začíná dnem 

dodání zboţí do místa plnění. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující 

nemůţe uţívat zboţí pro jeho vady. 

Prodávající vyznačí vţdy v kupní smlouvě a ve faktuře, zda součástí dodávky je vratný 

obal. Cenu vratného obalu prodávající fakturuje kupujícímu zvlášť samostatnou fakturou, 

pokud kupující tento vratný obal nevrátí prodávajícímu ve lhůtě 6 měsíců ode dne dodání 

zboţí.  
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Prodávající je povinen kaţdou dílčí dodávku hlásit návěštím (avízem) na adresu, na kterou 

dodávku zboţí odesílá. Veškeré dodávky (kusové, poštovní, ţelezniční apod.) prodávající 

označuje vţdy přesnou adresou a číslem příslušné objednávky (návrhu smlouvy) nebo 

kupní smlouvy na vnější straně obalu, ve všech písemnostech, odesílacích dokladů 

(nákladních listech, průvodkách, dodacích listech apod.) prodávající vţdy uvádí přesnou 

adresu a číslo objednávky (návrhu smlouvy) nebo kupní smlouvy kupujícího. V případě, 

ţe prodávající sdruţuje v jedné zásilce zboţí, které je dodáno v rámci více kupních smluv 

uzavřených s kupujícím, avízuje kaţdou dodávku samostatně a vyúčtuje ji, pokud není 

dojednáno jinak, samostatnou fakturou. Prodávající odešle veškeré doklady potřebné ke 

správnému převzetí dodaného zboţí (návěští, dodací list, balící list, loţný list apod.) 

nejpozději s dodávkou zboţí. Za nedodrţení těchto ustanovení kupující vyúčtuje 

prodávajícímu vzniklé škody a vícenáklady. 

Prodávající je povinen uhradit kupujícímu vícenáklady, které mu vznikly v souvislosti s 

opoţděnou nebo vadnou dodávkou, eventuálně s odstoupením od smlouvy. Právo 

kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody, včetně ušlého zisku, není tímto dotčeno. 

Náklady na přepravu zboţí, včetně obalů, hradí prodávající, pokud nebude ve smlouvě 

dohodnuto jinak. Zpětné náklady za přepravu obalů vrácené kupujícím hradí kupující, 

pokud nebude ve smlouvě ujednáno jinak. 

Kupující a prodávající uzavírají tímto ve smyslu ust. § 525 občanského zákoníku dohodu 

o nepostupování pohledávek ze vzájemných obchodních vztahů. Strana, která tuto dohodu   

poruší, je povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 30% z předmětné 

pohledávky. 

Prodávající ručí za to, ţe dodané zboţí bude splňovat poţadavky zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických poţadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto nákupní podmínky jsou platné od 15.03.2002 a jsou nedílnou součástí uzavřené 

kupní smlouvy. 

 

       ……………………………………….. 

            kupující  

       (razítko ŢDB GROUP a.s. a podpis) 

 


