
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Abstrakt 

Hlavnou témou diplomovej práce je momentálne najrozšírenejší spôsob nakupovania 

výrobkov a sluţieb elektronickou formou, t.j. cez elektronické aukcie. Prvá časť popisuje 

význam elektronického obchodu, jeho členenie a historický vývoj, typy, základné pojmy, 

výhody a nevýhody e-aukcií, prípravu pred e-aukciou a jej samotný priebeh, základné 

pravidlá, postupy a rozdiely z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní, návod ako 

spolupracovať s dodávateľmi a  kde získať informácie o e-aukciách. Druhá časť popisuje 

prehľad najznámejších poskytovateľov elektronických nástrojov v ČR a SR. Zameriava sa na 

analýzu výrobných podnikov vyuţívajúcich e-aukcie, ktorí sú klientmi spoločnosti, v ktorej 

bola diplomová práca spracovaná, ďalej na analýzu najviac nakupovaných komodít v týchto 

podnikoch a úspor pri ich nákupe, na analýzu finančného objemu podľa odvetví a na 

najčastejšie spôsoby hodnotenia e-aukcií.  
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Abstract 

The main subject of the graduation thesis is the currently most extended method of purchasing 

products and services electronically, i.e. by e-auctions. The first part describes the meaning of 

an e-business, its structure and historical development, types, basic terms, advantages and 

disadvantages of e-auctions, preparation process before e-auction and its course, ground rules, 

procedures and differences in the e-auction in accordance with the Public Procurement Act, 

instructions on how to work with suppliers and where to get the information about e-auctions.  

The second part describes the survey of the most well known providers of electronic tools in 

the Czech and Slovak Republic. This part is focused on analysis of business corporations 

which use e-auctions and are clients of company, where the thesis was processed; then it deals 

with the  most frequently purchased commodities in these corporations and focuses on the 

analysis of purchased savings, financial volume in accordance with industry and on the most 

commonly used ways of e-auction´s rating. 
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ÚVOD 

Internet, ktorý sa radí medzi hlavné technologické pokroky 20. storočia, poskytuje 

obrovskú príleţitosť pre zákazníkov vyhľadať ten správny dopytovaný tovar alebo sluţby,  

získať nové informácie a podnety, firmám pomáha jednoduchšie expandovať so svojimi 

produktmi a sluţbami na nové vzdialenejšie trhy, vďaka čomu sa môţu stať 

konkurencieschopnými. Firmám tieţ poskytuje moţnosť vyuţívať nové elektronické formy 

nakupovania nielen pre vlastné potreby, ale hlavne pre potreby zabezpečenia správneho chodu 

prevádzky a výroby podniku.  

V súčasnosti ponúkajú softwarové firmy nespočetné mnoţstvo technologicky vyspelých 

a zloţitých nástrojov, ktoré umoţňujú zlepšenie efektivity práce nákupných tímov,  

a vďaka zjednodušeniu práce, zníţeniu papierovania a moţnosti vyjednávania s účastníkmi 

elektronickou formou, si tieto produkty rýchlo získali obľubu medzi uţívateľmi – nákupcami. 

Keďţe sú e-aukcie trendovým nástrojom, stávajú sa nevyhnutnou súčasťou rozsiahlejších 

nákupných koncepcií [1]. 

Hlavným cieľom diplomovej práce je analyzovanie vyuţívania elektronických foriem 

nakupovania vo výrobných podnikoch, ktoré sú klientmi spoločnosti NAR marketing s.r.o., 

s dôrazom na zistenie najfrekventovanejších komodít v e-aukciách a úspor pri nákupe týchto 

komodít, ako aj zistenie vynaloţených finančných prostriedkov v jednotlivých odvetviach  

a najčastejšieho spôsobu hodnotenia účastníkov. 

Prvá časť tejto práce je zameraná na základné vymedzenie pojmov z oblasti 

elektronického obchodovania a na charakteristiku elektronickej aukcie spolu s jej výhodami 

a nevýhodami. Táto časť tieţ poukazuje na prípravu pred samotnou e-aukciou a jej 

predpokladaný priebeh, ako aj na základné pravidlá, postupy a rozdiely z pohľadu zákona 

o verejnom obstarávaní. Okrem vyššie uvedeného obsahuje aj návod ako komunikovať  

s potenciálnymi dodávateľmi a akým spôsobom získať čo najviac informácií o verejnom 

obstarávaní. 

Druhá časť je zameraná na čiastkové analýzy, ktoré skúmané výrobné podniky rozdelia 

podľa odvetví, nakupované tovary a sluţby zatriedia do jednotlivých kategórií spolu 

s vyčíslenou úsporou pri ich nákupe v rokoch 2011 a 2012 na B2B trhoch Českej a Slovenskej 

republiky, ďalej tieto analýzy vyčíslia spotrebovaný finančný objem v jednotlivých 

odvetviach po e-aukcii a určia najviac vyuţívaný spôsob hodnotenia počas e-aukcie. 
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1 Elektronické podnikanie 

Elektronické podnikanie – e-business predstavuje oblasť, v ktorej sa vyuţívajú 

informačné technológie vo všetkých aspektoch podnikateľskej činnosti a kde sa obchod 

vykonáva prostredníctvom internetu a intranetu
1
. Informačné a komunikačné technológie 

(Information and Communication Technology – ICT) sú elektronickými nástrojmi, ktoré 

zahŕňajú všetky technológie pouţívané pre komunikáciu a prácu s dátami a informáciami. Sú 

to všetky prostriedky, ktoré sa pouţívajú na obstaranie, uchovanie, spracovanie, prenos 

a prezentáciu dát. 

E-business je hierarchicky najvyššia úroveň pre podnikateľské aktivity (t.j. obchodné 

a výrobné aktivity, ktoré zahŕňajú všetky prevádzkové a technicko-správne činnosti) 

realizované s vyuţitím ICT. Ak sa poukáţe len na čisto obchodné aktivity (t.j. aktivity 

orientované na výmenu tovaru alebo sluţieb za ekvivalentnú hodnotu medzi jednotlivými 

článkami v rámci dodávateľského reťazca), ide o tzv. elektronické obchodovanie označované 

ako e-commerce, pod ktoré sa zaraďuje jedno z kľúčových komunikačných rozhraní, a to 

internetové obchody (e-shopy), ktoré sú predstavované konkrétnymi webovými aplikáciami. 

Jednotlivé časti elektronického podnikania sú znázornené na Obrázku 1. 

 
 

 

           Obrázok 1 Časti elektronického podnikania [2] 

                                                 

1
Intranet – súkromná (podniková) sieť, ktorá tvorí integrálnu súčasť IS, zaloţená na technológii internetu.  

Je to vnútropodnikové vyuţitie internetovej technológie, t.j. interné operácie v organizácii a toky dát [3]. 

Extranet – prepojenie informačných systémov jednotlivých spolupracujúcich firiem tak, aby vznikol automaticky 

fungujúci celok [4]. 
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V prípade e-commerce sa predpokladá, ţe všetky činnosti pri realizácii obchodných 

transakcií sú úplne alebo v čo najväčšej miere podporované ICT a prebiehajú po častiach 

alebo automatizovaným spôsobom. Ako príklad obchodnej transakcie podporovanej ICT 

môţeme uviesť: Predajca (Dodávateľ) – Ponuka (elektronická – najmä služby Internetu) – 

Obchodná transakcia (elektronická) – Distribúcia (elektronická v prípade dát) – Zákazník 

(Spotrebiteľ). 

Oblasti elektronického obchodu sa môţu nazývať aj obchodnými modelmi a zaraďujú  

sa pod e-commerce, čo je vlastne transakcia vykonaná prostredníctvom počítačovej siete,  

vďaka ktorej dôjde k prenosu vlastníckych práv na uţívanie tovarov alebo sluţieb [5].  

V prípade vyuţívania mobilných komunikačných zariadení pre nákupy a ďalšie obchodné 

aktivity súvisiace s realizáciou a podporou internetových nákupov sa daná oblasť označuje 

ako m-commerce [2], [10].  

Z hľadiska organizačných a komunikačných väzieb ovplyvňuje elektronické podnikanie  

tzv. hospodárske prostredie (viď Obrázok 2), ktoré je základom vytvárania vzťahov medzi 

podnikateľskou sférou (B), konečnými zákazníkmi  (C) a štátnou a verejnou správou (A). 

 

          Obrázok 2 Hospodárske prostredie [3] 
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1.1 Čo je to elektronický obchod 

 Za prvotné elektronické obchody sa povaţovali obchody, kedy odberateľovi prišla  

od zákazníka objednávka, napríklad faxom, ktorá bola faxom aj potvrdená a následne 

spracovaná. Faxom boli tieţ zasielané dodacie listy, faktúry a iné dokumenty. Táto 

komunikácia spadá najmä do obdobia pred začiatkom uvedenia internetu na trh, tzn. ţe 

prebiehala od začiatku 90. rokov minulého storočia. V roku 1970 sa uskutočnili prvé 

praktické aplikácie e-commerce, pričom boli realizované prvé prevody finančných 

prostriedkov, a to hlavne medzi veľkými podnikmi. V nasledujúcom období sa začala rozvíjať 

elektronická výmena dát (EDI – Electronic Data Interchange), ktorá umoţnila ďalšie 

rozšírenie elektronicky realizovaných činností. 

 Prvý elektronický obchod prostredníctvom internetu sa vo svete uskutočnil v roku 1992 

v USA, kde prvými objednanými a predanými tovarmi boli hudobné CD. V Českej republike 

sa prvé elektronické obchody so zameraním na beţného spotrebiteľa začali realizovať 

pribliţne od roku 1995 [14]. Najväčší rozmach zaznamenal elektronický obchod aţ po roku 

2000. V súčasnej dobe okrem toho, ţe tento obchod dokáţe ponúknuť širokú paletu tovarov 

a sluţieb, vyuţíva pokročilé spôsoby platieb cez internet a stal sa náhradou za kamenný 

obchod alebo nákupné centrum [26], [27]. Bezhotovostné platby cez internet sa realizujú 

diaľkovým prenosom dát, pričom pre správnu realizáciu týchto platieb postačí zaobstarať si 

osobný počítač, internetové pripojenie a internet banking, pri ktorom klient komunikuje 

s bankou prostredníctvom internetovej siete [6]. 

  Elektronický obchod znamená zaistenie obchodných aktivít podniku prostredníctvom 

najrôznejších informačných technológií. Tento obchod predstavuje určitú výmenu informácií 

pomocou elektronického média za účelom uzatvorenia obchodu alebo k jeho podpore. 

Komunikácia medzi účastníkmi obchodu prebieha čiastočne alebo úplne prostredníctvom 

štandardných počítačových sietí, počítačov, ich príslušenstva a telekomunikácií.  

Najznámejšou sieťou umoţňujúcou diaľkový prístup je internet, a preto je moţné elektronické 

obchody nazývať obchodmi prostredníctvom internetu. Internet teda zahŕňa rôzne typy 

prenosu dát a informácií, pričom najznámejšie typy aplikácií sú world wide web (www), 

elektronická pošta (e-mail), prenos súborov (file transfer) a diskusné skupiny (chaty) [7], [12]. 

 V uţšom poňatí je moţné elektronický obchod chápať len ako elektronické nástroje na 

podporu a realizáciu obchodných vzťahov, napr. tvorba dopytu, reklama, marketing, vlastný 

predaj, dodávka, platba a poskytovanie ďalších sluţieb zákazníkom, a v širšom poňatí do 
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neho môţeme zahrnúť okrem vyššie spomínaného aj vlastnú činnosť podnikateľa, napr. 

výskum, vývoj, výroba, logistika, administratíva, finančné sluţby, úver, bankové produkty, 

poistenie a pod. [3], [9]. 

 Z právneho hľadiska je moţné elektronický obchod chápať ako prenos prejavu vôle,  

ktorý súvisí s rokovaním o určitom obchode a následným uzatvorením zmluvy [8].  

1.2 Základné členenie elektronického obchodu 

 Elektronický obchod sa zvyčajne rozdeľuje na tieto oblasti: 

 „business to business“ (B2B) – on-line obchodná činnosť vo vzťahu obchodník  

– obchodník, tzn. uzatváranie kontraktov medzi podnikmi, 

 „business to customer“ (B2C) – vzťah obchodník – zákazník, tzn. internetové obcho-

dovanie zamerané na koncového spotrebiteľa,  

 „business to administration“ (B2A) – vzťah obchodník – verejná inštitúcia, t.j. štátna 

správa a miestna samospráva; vzťahy na niţšej úrovni štátnej správy,  

 „business to government“ (B2G) – vzťah obchodník – verejná inštitúcia, t.j. štát ako 

celok; komunikácia s úradmi a orgánmi štátnej správy, napr. podanie daňových 

priznaní s vyuţitím elektronického podpisu, 

 „business to reseller“ (B2R) – komunikácia medzi podnikom a obchodnými zástup-

cami, tzn. vzájomná výmena informácií, 

 „business to employee“ (B2E) – komunikácia medzi podnikom a jej zamestnancami  

a zamestnancami navzájom, 

 „customer to cutomer“ (C2C) – vzťah medzi ponúkajúcim a dopytujúcim spotrebi-

teľom, 

 „consumer to business“ (C2B) – koncový zákazník vystupuje ako dodávateľ pre 

firmu, 

 „citizen to government“ (C2G) – vzťah občan – správa, napr. podávanie daňových 

a majetkových priznaní elektronickou formou,  

 „customer to administration“ (C2A) – vzťah spotrebiteľ – verejná inštitúcia, t.j. 

vzťahy na niţšej úrovni štátnej správy, napr. komunikácia spotrebiteľov s finančnými 

inštitúciami, 

 „government to business“ (G2B) – vzťah správa – obchodník, napr. zadávanie 

verejných zákaziek, informácie o grantoch a dotáciách,  
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 „government to citizen“ (G2C) – vzťah správa – občan, napr. štátom financovaný 

portál poskytujúci pomoc verejnosti pri riešení ţivotných situácií,  

 „government to government“ (G2G) – vzťah správa – správa, t.j. vzájomná (väčšinou 

elektronická) komunikácia rôznych orgánov štátnej moci [2], [11], [16]. 

 Pojmy firma a zákazník by sa pre potreby elektronického obchodu mali chápať 

z ekonomického hľadiska, a to ako subjekty ponúkajúce a dopytujúce tovar a sluţby [8]. 

 Z hľadiska informačného systému znamenajú vyššie uvedené druhy elektronického 

obchodu orientáciu aplikácií (viď Tabuľka 1). 

Tabuľka 1 Zameranie aplikácií [3] 

Zdroj Cieľ 

     B      C     A 

   B 

• nákupné systémy 

veľkých podnikov 

(EDI), 

• ponukové systémy 

• predaj konečnému 

zákazníkovi (knihy, 

CD, elektronika atď.), 

• bankové sluţby 

• ponuka sluţieb a 

tovaru, komunikácia 

so štátnou správou 

   C 

• sledovanie ponúk • aukčné systémy na 

predaj pouţitého 

tovaru ("bazár") 

• komunikácia 

súkromných osôb so 

štátnou správou 

   A 

• zadávanie verejných 

zákaziek, 

• vypisovanie 

grantových projektov 

• poskytovanie 

informácií o verejnej 

správe 

• koordinácia činností 

orgánov verejnej 

správy, 

• medzinárodná  

koordinácia 

 

1.3 Historický vývoj e-aukcie 

 Slovo „aukcia“ je odvodené z latinského slova „augēre“, čo znamená „zvýšiť“ alebo 

„zväčšiť“. Do 17. storočia sa konalo len málo aukcií, pretoţe boli vnímané ako niečo 

neobvyklé, takţe ich realizácia bola veľmi zriedkavá. V praxi bolo oveľa častejšie 

zjednávanie a predaj za stanovenú cenu. Napriek tomu majú aukcie dlhú históriu, ktorá siaha 

aţ do roku 500 pred n. l. Podľa Hérodotosa sa v Babylóne kaţdoročne konali aukcie ţien, a to 

kvôli ich vydaju. Za nelegálne sa v tej dobe povaţovalo vydať dcéru iným spôsobom ako 

pomocou aukcie. V Rímskej ríši sa zase draţila vojnová korisť z dobitých území, do ktorej 

boli započítavaní aj otroci a výťaţky z predaja sa pouţívali na ďalšie vojnové ťaţenie. Ďalej 
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sa tam draţil zabavený majetok dlţníkov. Najvýznamnejšia aukcia v histórii sa konala v roku 

193 n. l., kedy pretoriánska garda (telesná stráţ rímskeho cisára) dala do aukcie celú Rímsku 

ríšu. Od konca Rímskej ríše aţ do 18. storočia neboli aukcie v Európe veľmi obľúbené.  

Do Ázie sa nikdy nerozšírili. V niektorých častiach Anglicka sa v priebehu 17. a 18. storočia  

pouţívala tzv. aukcia pri sviečke, tzn., ţe aukcia začala zapálením sviečky a počas jej horenia 

sa podávali rastúce ponuky aţ dovtedy, kým sviečka nezhasla. Ponuka, ktorá bola najvyššia 

v okamihu zhasnutia sviečky, vyhrala aukciu.  

 Najstaršou aukčnou sieňou na svete je Stockholm Auction House, ktorá bola zaloţená  

vo Švédsku v roku 1674. Po Francúzskej revolúcii, t.j. koncom 18. storočia, sa aukcie 

konávali v krčmičkách a kaviarničkách, kde sa obvykle predávali umelecké predmety. V roku 

1766 bola v Londýne zaloţená najväčšia aukčná sieň Christie’s. V druhej najväčšej sieni 

s názvom Sotheby’s, ktorá bola zaloţená tieţ v Londýne, sa prvá aukcia konala v roku 1744 

[28], [29]. Začiatkom 90. rokov minulého storočia, vďaka vývoju a rozšíreniu internetu (ktorý 

poznáme dnes) po celom svete, narástlo vyuţívanie aukcií. V súčasnosti sa k pojmu aukcia 

pridáva slovíčko elektronická a najčastejšie sa pouţíva v skrátenom tvare, a to e-aukcia 

(anglicky e-auction, e-Auction).  
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2 Definícia pojmu elektronická aukcia 

E-aukcie, označované tieţ ako on-line výberové konania, sú dynamickým on-line 

porovnávaním aktuálnych dodávateľských moţností. V ich priebehu môţu jednotliví 

zúčastnení dodávatelia vo vymedzenom čase bezprostredne a stále reagovať na zmeny v 

konkurenčných ponukách úpravami vlastnej ponuky. Reakcie účastníkov na dopyt 

vyhlasovateľa sú prezentované v zdieľanom prostredí porovnávacej tabuľky umiestnenej na 

internete, pre ktorú účastníci pouţívajú názov e-aukčná sieň, resp. virtuálna aukčná sieň. 

Pretoţe nákupné výberové konania sú v značnej prevahe nad predajnými, spomínaným 

porovnávaním "dodávateľských moţností" sa označuje nákupné výberové konanie.  

Pri predajných e-aukciách sa namiesto pojmu dodávateľ pouţíva odberateľ, resp. kupujúci 

[13].  

2.1 Prehľad typov elektronických výberových konaní 

Všeobecné rozdelenie výberových konaní: 

a) Primárne typy aukcií: 

 Anglická aukcia – otvorená aukcia so zvyšujúcou sa cenou. 

 Holandská aukcia – zvláštna variácia Anglickej aukcie. Je to otvorená aukcia 

s klesajúcou cenou. 

 Obálková metóda – aukcia so zapečatenými ponukami, v ktorej vyhráva najvyššia 

ponuka.  

 Vickreyová aukcia – aukcia so zapečatenými ponukami, v ktorej vyhráva druhá 

najvyššia ponuka. 

b) Sekundárne typy aukcií: 

 All-pay-auction – všetci draţitelia musia zaplatiť svoje ponuky aj v prípade, ţe 

nevyhrajú. 

 Výkupná aukcia – stanovenú výkupnú cenu môţe akýkoľvek draţiteľ akceptovať 

kedykoľvek v priebehu aukcie, tým sa draţba ukončí a draţiteľ získa draţenú poloţku. 

 Kombinatorické aukcie – predaj viac ako jednej poloţky, v ktorom draţitelia podávajú 

ponuku na balíček poloţiek na báze „všetko alebo nič“. 

 Aukcia s nerezervovanou cenou – tieţ absolútna aukcia, v ktorej sú poloţky predávané 

nezávisle na cene. 
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 Aukcia s rezervovanou cenou – poloţky nemusia byť predané dovtedy, kým nie je 

konečná ponuka dostatočne vysoká, aby uspokojila predajcu. 

 Obrátená aukcia – úlohy predávajúceho a kupujúceho sú obrátené. Primárnym cieľom  

je tlačiť kúpne ceny smerom dole. 

 Tichá aukcia – variant Anglickej aukcie, v ktorej sa ponuky píšu na list papiera. 

 Top-up aukcia – variant All-pay aukcie, ktorá sa vyuţíva pri charitatívnych 

udalostiach. 

 Walrasian aukcia – vyvolávač prijíma ponuky od kupujúcich aj predávajúcich na trhu 

s viacerými druhmi tovaru. 

 Aukcia s daným časom vypršania – aukcia so stanoveným časovým limitom, počas 

ktorého môţu záujemcovia prihadzovať [28]. 

Typy výberových konaní, ktoré sú najviac používané v ČR a SR: 

 Nákupné výberové konanie – v tomto type e-aukcie vidí kaţdý dodávateľ okrem 

svojej ponuky aj najniţšiu ponuku v súťaţi alebo svoje aktuálne poradie. Pokiaľ má  

e-aukcia viacero poloţiek, dodávateľ vidí najniţšie ponuky pri všetkých poloţkách. V 

súťaţnom kole je moţné cenovú ponuku len zniţovať. Ak sú v súťaţi nastavené aj 

voliteľné podmienky, môţu byť dodávateľom menené len tým spôsobom, ktorý 

stanovil vyhlasovateľ. 

 Predajné výberové konanie – v prípade realizácie predajnej e-aukcie sa pravidlá 

konania e-aukcie odlišujú iba v parametroch zverejňovania ponúk a postupe 

odberateľa. Odberateľ vidí okrem svojej ponuky aj najvyššiu ponuku. Svoju cenovú 

ponuku môţe len zvyšovať. Vyhlasovateľ potom v podmienkach predlţovania 

súťaţného kola definuje minimálny krok zvyšovania jednotkovej ceny.  

 Dopyt (poptávka) – pouţíva sa zvyčajne len na zber ponúk alebo marketingový 

prieskum bez súťaţe. 

 Zapečatené obálky – toto výberové konanie sa dá povaţovať za beţné podávanie 

ponúk v obálkach v prípade papierových výberových konaní. Akt otvárania obálok 

nastane po ukončení konania, resp. kola (v prípade, ţe je toto kolo posledné) alebo 

začiatkom ďalšieho kola, ktoré začne podľa priebehu. Pouţíva sa v prípade,  

keď administrátor a zvolení pozorovatelia v priebehu tohto konania (kola) nemôţu 

vidieť hodnoty ponúk, ktoré účastníci zadali. 
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 Elektronická aukcia podľa Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – verejný 

zadávateľ je povinný pouţiť elektronickú aukciu pri zadávaní verejnej zákazky  

na dodávky tovarov a sluţieb, ktoré sú vymedzené príslušným právnym predpisom 

podľa § 96, viac informácií, viď bod 2.4. 

 Elektronická aukcia podľa Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.  

– realizácia elektronických aukcií podľa tohto zákona má menšie rozdiely v porovnaní 

s českým zákonom, viac informácií, viď bod 2.5. 

 Draţba – predajná e-aukcia väčšinou s jednou poloţkou. Predávaný predmet e-aukcie 

získa ten, kto zaň ponúkne najviac. V e-aukčnej sieni sú k dispozícii obrázky 

predávaného predmetu. 

 Ticker nákupná e-aukcia (známa aj pod nipon, japonská) – e-aukcia zaloţená  

na vyvolávacej cene stanovenej zadávateľom, na ktorú účastníci reagujú jej 

postupným zniţovaním. E-aukcia je ukončená, keď uţ ţiadny z dodávateľov 

neakceptuje ponúknutú cenu.   

 Holandská nákupná e-aukcia – e-aukcia zaloţená na niţšej vyvolávacej cene,  

ktorá je priebeţne a automaticky zvyšovaná systémom aţ do jej potvrdenia jedným 

z dodávateľov. Potvrdením ceny (jej akceptáciou) jedným z dodávateľov e-aukcia 

končí [13].  

2.2 Vysvetlenie základných pojmov on-line výberových konaní 

On-line výberové konania, označované tieţ ako e-aukcie, sú dynamickým on-line 

porovnávaním aktuálnych dodávateľských moţností. V ich priebehu jednotliví zúčastnení 

dodávatelia môţu vo vymedzenom čase bezprostredne a stále reagovať na zmeny 

v konkurenčných ponukách úpravami vlastnej ponuky. Reakcie na dopyt vyhlasovateľa  

sú prezentované v zdieľanom prostredí porovnávacej tabuľky umiestnenej na internete, pre 

ktorú účastníci pouţívajú názov e-aukčná sieň, resp. virtuálna aukčná sieň.  

E-aukčná sieň je elektronické prostredie, v ktorom dodávatelia svojimi ponukami 

reagujú na dopyt (v prípade predaja na ponuku) vyhlasovateľa. Je umiestnená na určenej 

adrese vo verejnej dátovej sieti internet. 
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Takto môže vyzerať e-aukčná sieň z pohľadu administrátora, viď Obrázok 3: 

 

Obrázok 3 Pohľad administrátora do e-aukčnej siene [13] 
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Vyhlasovateľ (v prípade verejných zákaziek regulovaných českým zákonom sa pouţíva 

výraz zadávateľ), je osoba, ktorá v elektronickom prostredí deklaruje svoj záujem kúpiť,  

resp. nakupovať predmet výberového konania a definuje podmienky výberového konania, 

spôsob a čas potrebný na vyhodnotenie, zodpovedné osoby za priebeh e-aukcie vrátane 

administrátora a nevyhnutných kontaktov. V prípade predajnej e-aukcie vyhlasovateľ 

deklaruje záujem predať, resp. predávať predmet výberového konania.  

Dodávateľ/účastník (v prípade verejných zákaziek regulovaných zákonom sa pouţíva 

termín uchádzač), je osoba, ktorá v e-aukčnej sieni počas on-line výberového konania podáva 

a upravuje svoje cenové ponuky a voliteľné podmienky v reakcii na zmeny v konkurenčných 

návrhoch. Všetky tieto zmeny musia byť v súlade s nastavením e-aukcie a poţiadavkami 

vyhlasovateľa. V prípade nákupnej e-aukcie ide o účastníka/dodávateľa, pri predajnej e-aukcii 

ide o odberateľa, resp. kupujúceho. 

  



13 

 

Takto môže vyzerať e-aukčná sieň z pohľadu účastníka, viď Obrázok 4: 

 

Obrázok 4 Pohľad účastníka do e-aukčnej siene [13] 

Poskytovateľ je osoba/firma, ktorá poskytuje technológie nevyhnutné na prípravu  

a administráciu on-line výberového konania vrátane technickej podpory. V prípade 

outsourcingovaných on-line výberových konaní zaisťuje činnosti spojené s administráciou 

v zastúpení vyhlasovateľa. 

Administrátor je osoba na strane vyhlasovateľa alebo poskytovateľa, ktorá priamo 

vykonáva prípravu, realizáciu a vyhodnocovanie on-line výberového konania. 

Pozorovateľ je osoba, ktorá na základe rozhodnutia vyhlasovateľa môţe pozorovať 

priebeh on-line výberového konania, a to buď ako pozorovateľ na strane vyhlasovateľa alebo 

pozorovateľ na strane dodávateľa. Vyhlasovateľ môţe v priebehu výberového konania 

rozhodnúť o zrušení pozorovateľského prístupu.  
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Predmet e-aukcie je dopytovaný tovar (alebo sluţby), ktorý by si chcel vyhlasovateľ 

prostredníctvom nákupnej e-aukcie zaobstarať. V prípade predajnej e-aukcie môţe 

vyhlasovateľ tovar alebo sluţby ponúknuť na predaj. 

Zadávacie podmienky, ktoré definuje vyhlasovateľ, sa môţu týkať mnoţstvových, 

kvalitatívnych, platobných, časových a ostatných podmienok. Ich splnenie je predpokladom 

účasti dodávateľa/účastníka, resp. kupujúceho v prípade predaja, v on-line výberovom konaní. 

Voliteľné podmienky sú podmienky, ktoré sú v priebehu on-line výberového konania 

súčasťou ponuky dodávateľa/ účastníka, resp. kupujúceho v prípade predaja a účastníci ich 

môţu počas e-aukcie väčšinou ľubovoľne meniť.  

Zadávacie kolo znamená sprístupnenie e-aukčnej siene na podávanie ponúk účastníkov  

bez moţnosti súťaţe. 

Medzikolo znamená časový priestor po ukončení Zadávacieho kola a pred zahájením 

Súťaţného kola. Obvykle vyhlasovateľovi slúţi ku kontrole predloţených ponúk od 

jednotlivých účastníkov v Zadávacom kole. Počas tohto kola vyhlasovateľ môţe poţadovať 

od účastníkov doplnenie neúplnej cenovej ponuky, prípadne vloţenie poţadovanej prílohy 

alebo si môţe vyţiadať vzorky na posúdenie kvality dopytovaného tovaru. 

Súťažné kolo znamená on-line porovnávanie ponúk získaných v Zadávacom kole a ich 

vyhodnocovanie v limitovanom čase, tzn., ţe v tomto kole uţ účastníci medzi sebou súťaţia 

[13]. 

Z dôvodu doplnenia a vysvetlenia pojmov je vhodné uviesť, čo je to elektronický 

nástroj a elektronické trhovisko. 

Elektronický nástroj je programové vybavenie, ktoré je spojené so sieťou alebo sluţbou 

elektronických komunikácií a prostredníctvom tejto siete umoţňuje vykonávanie úkonov v 

elektronickej podobe vrátane spracovania, ktoré zahŕňa prenos a uchovávanie dát [13]. 

Elektronické trhovisko (e-trhovisko) je virtuálne miesto, kde sa stretáva dopyt 

zadávateľov (verejných obstarávateľov a obstarávateľov) s ponukou uchádzačov a záujemcov 

(firmy). Celý proces prebieha elektronicky prostredníctvom internetu a softwarových 

systémov. Umoţňuje elektronické zadávanie verejných zákaziek podľa českého zákona 
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(elektronické trhovisko verejnej správy je uvedené v zozname elektronických trhovísk, ktoré 

spravuje správca e-trhovísk Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
2
) aj slovenského zákona 

(správcom je Ministerstvo vnútra SR). Nahrádza doterajší listinný spôsob zadávania 

verejných zákaziek [15], [30]. 

2.3 Príprava pred nastavením e-aukcie a priebeh nákupného výberového 

konania vo výrobnom podniku 

Presný postup a priebeh nakupovania vo výrobnom podniku nie je moţné presne určiť,  

pretoţe ak ide o zákazku mimo reţim zákona, t.j. podniky nie sú obmedzené zákonom, 

postupujú a riadia sa svojimi internými predpismi a nákupnými (predajnými) skúsenosťami. 

Zvolený postup pri nakupovaní záleţí aj na predmete zákazky, tzn. čo podnik potrebuje 

zaobstarať.  

Jedným zo základných úkonov, ktoré by mal podnik urobiť, je dôkladná príprava 

zadania zákazky, tzn. definícia predmetu plnenia, ktorá by mala byť jednoznačná a úplná. Do 

špecifikácie vhodných zmluvných podmienok patria okrem samotného popisu parametrov 

a funkcií predmetu nákupu, aj platobné a záručné podmienky, napríklad v akej mene bude 

nákup realizovaný, či cena bude zadávaná s DPH alebo bez, minimálna splatnosť faktúr, 

garancia ceny alebo záručná lehota. Ďalej by sa mali stanoviť dodacie podmienky, v ktorých 

by sa malo určiť miesto a spôsob dodania (Incoterms). Dôleţité je tieţ stanoviť dobu plnenia 

zákazky, t.j. v akom predpokladanom časovom období bude nákup uskutočnený, prípadne 

stanoviť termín dodania od objednania a akým spôsobom bude objednávka realizovaná, napr. 

prostredníctvom telefónu, e-mailu, pošty a pod. Ak vyhlasovateľ nemá presne stanovené 

všetky zadávacie podmienky, resp. kritériá, ale má určitú predstavu o intervaloch a škálach 

jednotlivých podmienok, môţe v elektronickej aukcii tieto podmienky nastaviť ako voliteľné 

podmienky, do ktorých účastníci zadajú hodnotu z nastaveného intervalu (škály) podľa svojich 

moţností. Okrem základných obchodných podmienok môţe vyhlasovať stanoviť aj ostatné 

podmienky, do ktorých môţe uviesť, napr. ţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 

predloţené ponuky, súťaţ zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo, alebo tu môţe uviesť ako bude 

postupovať v prípade technických problémov (výpadok internetu), akým spôsobom 

                                                 

2
Ministerstvá a jeho podriadené orgány a inštitúcie majú povinnosť zadávať verejné zákazky prostredníctvom 

koncesovaného trhoviska. 
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účastníkom oznámi zmeny týkajúce sa výberového konania, ako bude postupovať v prípade 

odstúpenia víťazného účastníka alebo v prípade, ţe sa na rovnakom mieste umiestnia viacerí 

účastníci, či bude poţadovaná pokuta za nedodrţanie podmienok, v akom prípade bude 

moţné účastníka vyradiť a pod.  

Okrem splnenia zadávacích podmienok môţe vyhlasovateľ poţadovať preukázanie 

profesijnej kvalifikácie, t.j. odbornej spôsobilosti účastníkov, a to tak, ţe mu účastníci 

v priebehu výberového konania poskytnú výpis z obchodného registra, doklady o oprávnení 

na podnikanie, ţivnostenské oprávnenie, licencie alebo certifikáty. Ďalej môţe vyhlasovateľ 

poţadovať poskytnutie referencií, splnenie základných kvalifikačných predpokladov (napr. ţe 

účastník nebol právoplatne odsúdený za spáchanie trestného činu, nemá daňové a poistné 

nedoplatky, nie je v likvidácii atď.) alebo iných finančných a technických kvalifikačných 

predpokladov. Účastníci obvykle tieto dokumenty prikladajú počas Zadávacieho kola  

do e-aukčnej siene formou prílohy. 

Samozrejme, ţe okrem stanovenia predmetu nákupu je dôleţité určiť rozpočet (budget), 

ktorý je vyhlasovateľ schopný vydať na realizáciu nákupu. Tento rozpočet môţe vychádzať 

z vopred vyhradenej finančnej čiastky na daný nákup alebo z cien z minulého obdobia 

nákupu, prípadne z predpokladanej hodnoty nákupu.  

Ďalším dôleţitým krokom je stanovenie hodnotiacich kritérií, t.j. podľa čoho sa bude 

výberové konanie hodnotiť. Najčastejším spôsobom hodnotenia je cenové kritérium,  

t.j. hodnotenie podľa najniţšej celkovej ceny, prípadne podľa najniţšej ceny pri jednotlivých 

poloţkách. Ďalšie časté hodnotenie, ktoré firmy pouţívajú, je multikriteriálne hodnotenie, do 

ktorého sa okrem ceny môţe zahrnúť aj necenové kritérium, ako napr. termín dodania, 

splatnosť faktúr, hodnotenie vzoriek, záručná lehota na materiál, poskytnutie zľavy a pod. Ku 

všetkým kritériám sa pridelí váha, t.j. počet bodov, a systém podľa prednastaveného vzorca 

prepočíta body ku kaţdému kritériu. Do hodnotení, ktoré môţe firma pouţiť, sa ešte môţe 

zaradiť hodnotenie podľa percenta najniţších cien, podľa rôznych pomocných výpočtov 

a podľa skupín poloţiek. 

Predtým ako vyhlasovateľ pristúpi k samotnému nastavovaniu e-aukcie, môţe 

zrealizovať prieskum trhu, t.j. v akých cenových reláciách sa pohybuje daná komodita  

a aké moţnosti existujú na trhu. Na tento účel môţe tieţ zvoliť pouţitie elektronického 

nástroja a to tak, ţe si pomocou tohto nástroja nastaví a zrealizuje dopyt (poptávku).  

Po skončení dopytu, t.j. zberu informácií od účastníkov, môţe pokračovať Súťaţným kolom 
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alebo sa ihneď rozhodne pre víťaza dopytu bez moţnosti ďalšej súťaţe. Dopyt sa zvyčajne 

nastavuje minimálne na 3 dni. 

         Po stanovení vyššie spomínaných zadávacích a ostatných podmienok môţe vyhlasovateľ 

pristúpiť prostredníctvom vybraného poskytovateľa elektronického nástroja k realizácii 

samotnej elektronickej aukcie. Realizáciu e-aukcie uskutoční vyhlasovateľ (firma) 

svojpomocne tým, ţe si prenajme na určité obdobie (obvykle 1 rok) software od vybraného 

poskytovateľa. Inou moţnosťou je, ţe si neprenajme celý software, ale kúpi si len určitý počet 

e-aukcií, ktoré môţe v systéme realizovať vlastnými silami. Ďalšou moţnosťou je, ţe 

vybranému poskytovateľovi poskytne všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu 

obstarávania a poskytovateľ mu za úplatu v systéme e-aukciu nielen nastaví, ale ujme sa aj 

administrácie, t.j. dohľadu na správny priebeh e-aukcie. Tento tretí spôsob sa nazýva 

realizácia e-aukcie tzv. outsourcingom. Posledný spôsob realizácie e-aukcie firmou môţe byť 

taký, ţe si firma vytvorí (naprogramuje) vlastný systém na realizáciu e-aukcií. 

Najčastejším typom e-aukcie je nákupná elektronická aukcia, ktorá je nastavená 

buď s  2 (Zadávacie a Súťaţné) alebo 3 kolami (Zadávacie, Medzikolo a Súťaţné). 

V Zadávacom kole účastníci zadajú do e-aukčnej siene svoje cenové ponuky, prípadne vloţia 

hodnoty do prednastavených voliteľných podmienok, tzv. necenových kritérií, a nakoniec 

vloţia poţadované prílohy. Optimálna dĺţka tohto kola je 1 aţ 2 týţdne, záleţí pritom  

na predmete obstarávania. Obvykle ale podniky nastavujú 3 aţ 4 pracovné dni. V Medzikole 

administrátor, ktorý je zodpovedný za priebeh e-aukcie, skontroluje, či boli zadané všetky 

ponuky a vloţené poţadované prílohy, ak zistí, ţe niečo chýba, môţe poţadovať nápravu.  

Ak účastník nesplní stanovené podmienky alebo kvalifikačné poţiadavky, môţe ho 

administrátor z výberového konania vyradiť. Toto kolo sa zvyčajne nastavuje v rádoch hodín. 

Ak sú potrebné aj vzorky, tak dĺţka kola sa predĺţi na určitý počet dní. V Súťaţnom kole 

administrátor dohliada na jeho priebeh. V prípade nejasností alebo problémov na strane 

účastníka môţe do priebehu zasiahnuť. Keďţe sa Súťaţné kolo môţe predĺţiť v posledných 

minútach o určitý počet minút, tak pevne stanovený čas tohto kola sa väčšinou nastavuje na 

20 aţ 30 minút. Účastníci taktieţ musia dodrţať prednastavený minimálny a maximálny krok 

zníţenia cenovej ponuky (v prípade nákupu).  

Po skončení Súťaţného kola vyhlasovateľ vyberie najvýhodnejšiu ponuku podľa 

zvoleného hodnotiaceho kritéria a oznámi výsledky e-aukcie víťazovi a ostatným účastníkom. 

S víťazným účastníkom vyhlasovateľ pristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, prípadne 

k ďalším rokovaniam [13].  
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2.4 Elektronické aukcie v režime Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách (ČR) 

Zadávateľ je povinný pri postupe podľa tohto zákona dodržiavať zásady 

transparentnosti (prehľadnosti), rovného zaobchádzania a zákazu diskriminácie.  

Zákon v oblasti verejných zákaziek poţaduje splnenie poţiadaviek, ktoré sú uvedené vo 

vyhláške MMR č. 329 a zhodu so zákonom. Táto vyhláška sa týka elektronických 

prostriedkov a nástrojov. Za elektronický prostriedok sa pre účely tohto zákona povaţuje sieť 

a sluţby elektronických komunikácií. Za elektronický nástroj sa povaţuje programové 

vybavenie a jeho súčasti, ktoré sú spojené so sieťou alebo sluţbou elektronických 

komunikácií a prostredníctvom tejto siete alebo sluţby umoţňujú vykonávanie úkonov 

v elektronickej podobe vrátane spracovania zahŕňajúceho digitálnu kompresiu a uchovávanie 

dát (§ 149 zákona o ZVZ). Vyuţitie týchto nástrojov zadávateľom je podmienené tým, ţe 

nebudú porušovať zákaz diskriminácie a s ohľadom na predmet verejnej zákazky budú 

všeobecne dostupné a zlúčiteľné s beţne uţívanými informačnými a komunikačnými 

technológiami.  

Ďalej do legislatívneho rámca tohto zákona patrí aj vyhláška MI ČR č. 326, ktorá sa 

týka podrobností o atestácii. Zákon v tejto oblasti umoţňuje elektronizáciu druhov zadávacích 

konaní (viď niţšie), elektronické aukcie a dynamický nákupný systém. Elektronická aukcia je 

prostriedok na hodnotenie ponúk. Dynamický nákupný systém (DNS) je systém úplne 

elektronický, časovo obmedzený a otvorený všetkým uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikáciu. 

Paragraf, ktorý pojednáva o podmienkach, rozsahu použitia a priebehu elektronickej aukcie, 

je § 96 a § 97 Zákona č. 137/2006 Sb.  Jedným z elektronických nástrojov, ktorý sa tieţ 

vyuţíva pri zadávaní verejných zákaziek, je elektronické trhovisko, viď bod 2.2.  

Druhy zadávacích konaní (česky řízení): 

 otvorené konanie (otevřené řízení) – ponuka sa podáva priamo, dokladá sa 

kvalifikácia, len pri DNS je ponuka predbeţná,  

 uţšie konanie (uţší řízení) – podáva sa len ţiadosť o účasť, dokladá sa kvalifikácia, 

ďalej sú oslovovaní len tí, ktorí splnia podmienky, 

 rokovacie s uverejnením (jednací s uveřejněním) – podáva sa len ţiadosť o účasť,  

dokladá sa kvalifikácia, o počte uchádzačov rozhoduje zadávateľ,  
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 rokovacie bez uverejnenia (jednací bez uveřejnění) – ponuka sa podáva priamo,  

dokladá sa kvalifikácia, je moţné ho pouţiť v prípade neúspechu v prvých troch 

druhoch zadávacích konaní,  

 súťaţný dialóg – podáva sa len ţiadosť o účasť, dokladá sa kvalifikácia, vyuţíva sa pri 

zloţitom predmete plnenia, pri ktorom verejný zadávateľ nie je schopný objektívne a 

presne vymedziť technické podmienky alebo právne a finančné poţiadavky na plnenie 

verejnej zákazky,  

 zjednodušené podlimitné – ponuka sa podáva priamo, dokladá sa kvalifikácia,  

vyzvať sa musia minimálne 5 záujemcovia.  

V rámci tohto zákona sa za zadávateľa verejnej zákazky povaţuje verejný, dotovaný 

a sektorový zadávateľ. Verejným zadávateľom je Česká republika, štátna príspevková 

organizácia, územný samosprávny celok, prípadne iná právnická osoba, ktorá bola zaloţená  

za účelom uspokojovania potrieb verejného záujmu alebo ktorá je financovaná a ovládaná 

najmä štátom alebo iným verejným zadávateľom. Dotovaným zadávateľom je PO alebo FO,  

ktorá zadáva verejnú zákazku hradenú viac ako 50 % peňaţných prostriedkov z verejných 

zdrojov alebo pokiaľ tieto prostriedky presahujú 200 mil. Kč. Sektorovým zadávateľom je 

osoba vykonávajúca niektorú z relevantných činností podľa § 4, napr. v odvetví plynárenstva, 

teplárenstva, elektroenergetiky, vodárenstva, verejnej dopravy, poštových sluţieb a pod.  

         Ďalej rozlišujeme pojmy záujemca, uchádzač a dodávateľ. Záujemcom je ten, kto podal 

ţiadosť o účasť, uchádzačom je ten, kto podal ponuku a dodávateľom je ten, s kým je 

uzatvorená zmluva. 

         Verejná zákazka je zákazka realizovaná na základe písomnej zmluvy medzi 

zadávateľom a jedným alebo viacerými dodávateľmi. Predmetom plnenia je poskytnutie 

dodávok, sluţieb alebo realizácia stavebných prác za úplatu.  

Verejné zákazky sa podľa predmetu delia na:  

 verejné zákazky na dodávky 

 verejné zákazky na sluţby 

 verejné zákazky na stavebné práce [17]. 
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Podľa výšky predpokladanej hodnoty zákazky s ohľadom na predmet zákazky sa delia 

na, viď Tabuľka 2 a 3: 

Tabuľka 2 Finančné limity ČR
3
 [vlastná tvorba] 

Finančné limity (bez DPH) – zadávateľ 

  Malý rozsah 
Podlimitná 

zákazka 

Nadlimitná 

zákazka 

Dodávky,       

služby 
< 1 000 000 Kč ≥ 1 000 000 Kč 

od výšky limitu 

vykonávacieho 

predpisu 

Stavebné 

práce 
< 3 000 000 Kč ≥ 3 000 000 Kč   

 

Tabuľka 3 Nadlimitná zákazka ČR [vlastná tvorba] 

Nadlimitná zákazka k 1.1 2012  

ČR a štátne PO 3 256 000 Kč 

Územno-

správne celky  
5 010 000 Kč 

Sektoroví 

zadávatelia  
10 021 000 Kč 

Stavebné práce  

§ 16  
125 265 000 Kč 

 

2.4.1 Postup pri zadávaní zákazky podľa Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách (ČR)  

Elektronické aukcie podľa tohto zákona sa môţu realizovať len na takých 

elektronických nástrojoch, ktoré sú atestované (§ 149 odst. 2) alebo po novele, ktoré sú 

                                                 

3
Finančné limity boli upravené a zníţené novelou Zákona č. 137/2006 s účinnosťou od 1.4.2012. Náleţitosti 

k predpokladanej hodnote verejných zákaziek podľa predmetu môţeme nájsť v paragrafoch 13 aţ 16. 
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certifikované (§ 149 odst. 9) a získajú certifikát zhody elektronického nástroja v rozsahu 

činností uvedených v certifikačnom protokole [31]. 

Zverejňovanie zákaziek a príslušnej dokumentácie je jedným z prvých krokov pred 

nastavením samotnej elektronickej aukcie. Český model zverejňovania zákaziek rozlišuje dva 

základné pojmy, a to zverejňovanie zákazky a sprístupnenie dokumentácie. V prvom prípade 

(zverejňovanie zákazky) ide o to, ţe keď sa zadávateľ rozhodne niečo zaobstarať,  

tak informáciu o tom, ţe bude nejaký tovar alebo sluţbu nakupovať, zverejní vo Vestníku 

verejných zákaziek (platí to vţdy pre nadlimitné zákazky a takmer vţdy pre podlimitné, 

pretoţe ak pôjde o zjednodušené podlimitné konanie, tak túto informáciu nezverejní  

vo Vestníku, ale na Profile zadávateľa). Ak sa uţ zákazka zverejnila, resp. zadávateľ vyjadril 

svoj zámer a záujem niečo nakúpiť, musí sprístupniť informácie, t.j. zadávaciu dokumentáciu, 

a v nej potrebnú špecifikáciu o dopytovanom tovare alebo sluţbe, napr. čo má spĺňať, ako má 

vyzerať, ako prebehne e-aukcia a pod. Táto zadávacia dokumentácia sa vţdy zverejňuje na 

Profile zadávateľa, viac bod 2.4.3 (platí to pre všetky nadlimitné, podlimitné aj zjednodušené 

podlimitné zákazky). 

Elektronická aukcia je v zmysle zákona 137/2006 Sb. prostriedkom pre hodnotenie 

ponúk. Predpokladom vyuţitia e-aukcie je uverejnenie tejto skutočnosti v Oznámení alebo vo 

Výzve na zadávacie konanie. Zadávacie konanie zadávateľ zverejní vo Vestníku verejných 

zákaziek (v prípade zjednodušeného podlimitného konania sa toto zverejnenie vykoná na 

Profile zadávateľa, viď niţšie) a zadávaciu dokumentáciu sprístupní na Profile zadávateľa. 

Zadávateľ realizuje konanie v tzv. listinnej podobe, t.j. príjme predbeţné ponuky uchádzačov, 

a pred komisiou, ktorá otvorí obálky, vykoná kontrolu, či je ponuka napísaná v poţadovanom 

jazyku a či je návrh zmluvy podpísaný oprávnenou osobou. Zadávacie konanie môţe 

prebiehať nielen v listinnej podobe, ale aj elektronickou formou (t.j. elektronické podanie 

ponúk).  V tomto prípade musí mať poskytovateľ elektronického nástroja certifikát nielen na 

realizáciu e-aukcie, ale aj na zadávacie konanie. V prípade pouţitia elektronickej aukcie je 

otváranie obálok neverejné. V komisii, ktorá posudzuje a hodnotí ponuky, zadávateľ posúdi 

úplnosť a správnosť podaných ponúk (posúdenie je vykonané z pohľadu zadávacích 

podmienok a zákona o ZVZ). Hodnotiaca komisia vylúči všetky ponuky, ktoré nevyhovujú 

poţiadavkám zadávateľa a zo svojho jednania vyhotoví  Správu o hodnotení a posúdení 

ponúk. Vzhľadom na skutočnosť, ţe do tejto správy môţu účastníci nahliadnuť, musí komisia 

zaistiť oddelenú evidenciu informácií o identite uchádzačov (toto opatrenie sa týka výhradne 

toho zadávacieho konania, v ktorom je prostriedkom na hodnotenie elektronická aukcia). 
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Uchádzačom, ktorí neboli zo zadávacieho konania vylúčení, je zaslaná Výzva na účasť 

v elektronickej aukcii. Títo uchádzači sú vyzvaní na podanie nových aukčných hodnôt.  

Podľa § 96 bod 5 je verejný zadávateľ povinný pouţiť elektronickú aukciu pri zadávaní 

verejnej zákazky na dodávky tovaru, ktorý je vymedzený vykonávacím (prováděcím) 

právnym predpisom, tzn., ak pôjde o komoditu uvedenú v danom predpise, musí sa pouţiť 

elektronická aukcia.  

Zadávateľ by si mal pre potreby zadávacieho konania vybaviť kvalifikovaný certifikát, 

ktorý si zaistí sám na Českej pošte alebo v Prvej certifikačnej autorite – I.CA, viac bod 2.4.2. 

Potom zašle vybranému poskytovateľovi systému splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje 

k nevyhnutým úkonom technickej pomoci (hotline, supervízia) a k zastupovaniu zadávateľa 

vo verejných zákazkách podľa rozsahu plnej moci. Poskytovateľ môţe sám poskytnúť svoj 

vzor splnomocnenia.  

Do Zadávacej dokumentácie (ZD) musí zadávateľ vloţiť vzorový text, ktorý sa týka 

budúcej aukcie vrátane adresy siene, základných informácií o priebehu a postupe e-aukcie, 

hodnotiace kritériá, obmedzenia nových hodnôt ponúk od uchádzačov, informácie, ktoré budú 

uchádzačom poskytnuté v priebehu elektronickej aukcie, podmienky, za ktoré budú uchádzači 

oprávnení podávať nové aukčné hodnoty, stanovenie minimálnych rozdielov na jednotlivé 

podania aukčných hodnôt, informácie týkajúce sa pouţitých elektronických prostriedkov 

a technické informácie potrebné na elektronickú komunikáciu. Táto dokumentácia nesmie 

obsahovať neodôvodnené obmedzenie súťaţe odkazom na konkrétne firmy.  

Zahájenie aukčného kola elektronickej aukcie môţe prebehnúť najskôr dva pracovné 

dni od odoslania Výzvy. Elektronická aukcia sa nastavuje buď dvojkolová so Zadávacím 

kolom a Aukčným kolom, pričom hodnotiacim kritériom je najnižšia ponuková (nabídková) 

cena alebo ekonomická výhodnosť ponuky, alebo sa nastavuje trojkolová so Zadávacím 

kolom, Medzikolom a Aukčným kolom, pričom hodnotiacim kritériom je najnižšia ponuková 

(nabídková) cena alebo ekonomická výhodnosť ponuky. Hodnotiacimi kritériami nesmú byť: 

kvalifikácia a budúce zmluvné podmienky ako splatnosť faktúr, záruka, výška penále a pod. 

Ak sa výberové konanie bude hodnotiť podľa ekonomickej výhodnosti, zadávateľ musí 

do Výzvy na účasť priloţiť prílohu s výsledkom predbežného hodnotenia, ktorú dostane kaţdý 

účastník zvlášť. Táto príloha musí obsahovať prepočítaný počet dosiahnutých bodov (podľa 

stanovených čiastkových (dílčích) hodnotiacich kritérií, ktoré vyjadrujú vzťah uţitočnej 

hodnoty a ceny) a predbeţné poradie uchádzača. 
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Pre kaţdú aukčnú zmenu sa odporúča, aby bola povinne podpísaná elektronickým 

podpisom uchádzača, t.j. aby uchádzač okrem svojho protokolu o účasti v elektronickej 

aukcii, podpísal aj kaţdú zmenu svojej cenovej ponuky v e-aukčnej sieni. Výzva na účasť 

v elektronickej aukcii musí byť uchádzačom zaslaná najmenej dva celé pracovné dni pred 

začatím samotnej e-aukcie. V kaţdom type e-aukcie podľa zákona musia uchádzači vidieť 

svoje poradie, výnimkou je e-aukcia s jednou poloţkou, pri ktorej sa zadávateľ môţe 

rozhodnúť, či toto poradie zobrazí. V priebehu Zadávacieho kola je uchádzač povinný vloţiť 

do e-aukčnej siene ponuku, ktorá zodpovedá jeho listinnej ponuke v predbeţnom hodnotení. 

Ak uchádzač počas Zadávacieho kola svoju ponuku nevloţí alebo sa jeho vloţená ponuka 

bude odlišovať od ponuky z predbeţného hodnotenia, môţe zadávateľ, resp. administrátor e-

aukcie v priebehu Medzikola vloţiť ponuku za účastníka, prípadne ju upraviť podľa listinnej 

ponuky tak, aby pri zahájení Aukčného kola boli všetky ponukové hodnoty od všetkých 

uchádzačov totoţné s hodnotami uvedenými v listinných ponukách určených na predbeţné 

hodnotenie. Počas Aukčného kola môţe vykonávať zmeny aukčných hodnôt prostredníctvom 

elektronického podpisu len uchádzač, administrátor nesmie zasahovať do priebehu.  

E-aukcia je vţdy ukončená systémom, nie je moţné ju nijako skrátiť. E-aukcia sa môţe 

predĺţiť predloţením nových aukčných hodnôt tak, ţe splnia minimálny krok zníţenia 

cenovej ponuky. Informácie za akých podmienok môţe byť e-aukcia predlţovaná musia byť 

uvedené v Zadávacej dokumentácii a vo Výzve na účasť. V e-aukcii musí byť nastavený 

minimálny krok zníţenia cenovej ponuky, prípadne maximálny krok. Celé nastavenie  

e-aukcie musí zodpovedať informáciám uvedeným v Zadávacej dokumentácii. 

V prípade nutnosti, napr. technických problémov na strane zadávateľa alebo 

poskytovateľa systému, je moţné e-aukciu zopakovať, ale vţdy celú od začiatku. Po skončení 

e-aukcie uchádzač podpíše elektronickým podpisom protokol o účasti v elektronickej aukcii.  

          Po skončení e-aukcie musí zadávateľ dokončiť proces zadávacieho konania, tzn., ţe  

s výsledkami e-aukcie sa musí zoznámiť hodnotiaca komisia, ktorá spíše zápis s výsledným 

poradím uchádzačov a predloţí ho na schválenie štatutárnemu zástupcovi. Lehoty na podanie 

námietok a odvolaní uchádzačov a termíny zadávateľa na riadne spracovanie procesu  

sa realizáciou elektronickej aukcie nijako nemenia, sú špecifikované priamo v zákone.  

         Zverejňovanie výsledkov výberového konania prebieha na Profile zadávateľa. Profil 

zadávateľa musí byť previazaný s Vestníkom verejných zákaziek (ISVZ) tak, aby sa prípadný 

záujemca o výsledky mohol podľa vyhľadania konkrétneho zadávateľa na stránkach Vestníka 

dostať priamo na jeho Profil, v ktorom nájde hľadané informácie [13], [17]. 
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2.4.2 Elektronický podpis 

Kvalifikovaný certifikát predstavuje dátovú štruktúru, ktorá je zviazaná s určitou 

osobou a pomocou neho je moţné túto osobu (zariadenie) jednoznačne identifikovať.  

Pomocou certifikátu je moţné overiť elektronický podpis danej osoby. Súčasťou vydaného 

certifikátu sú informácie o drţiteľovi certifikátu, doba platnosti, účel pouţitia, verejný kľúč, 

prípadne ďalšie informácie. Taktieţ je v ňom uvedená identifikácia certifikačnej autority,  

ktorá certifikát vydala [32]. Osobný kvalifikovaný certifikát je potrebný ako pre zadávateľa, 

ktorý realizuje zákazku podľa zákona 137/2006 Sb, tak aj pre uchádzača, ktorý chce podať 

ponuku prostredníctvom elektronického nástroja.  

Zahraničný účastník, ktorý by sa chcel zúčastniť výberového konania podľa českého 

zákona a nechcel by si vybaviť elektronický podpis od českej certifikačnej autority, si môţe 

vybaviť podpis vo svojej krajine (predpokladom je, ţe je členom EU, napr. Slovenská 

republika) od certifikačnej autority podľa platnej legislatívy, ktorá má akreditáciu od orgánu 

vydávajúceho akreditácie v danej krajine (napr. Národný bezpečnostný úrad Slovenskej 

republiky – NBÚ SR). Podpisy, ktoré certifikačná autorita vydáva, musia byť uznané aj 

v ostatných krajinách EU. Z technického hľadiska sa takýto podpis dá vo vybranom 

elektronickom nástroji pouţiť, ale poskytovateľ tohto nástroja musí vlastniť koreňový 

certifikát certifikačnej autority, ktorý navyše musí byť podpísaný akreditačným orgánom, 

napr. NBÚ SR, tzn. poskytovateľ musí vlastniť aj koreňový certifikát NBÚ SR, ktorý sa dá 

stiahnuť z ich webových stránok [13].  

2.4.3 Profil zadávateľa  

Profil zadávateľa je konkrétna adresa elektronického nástroja na internete, ktorá 

umoţňuje neobmedzený a priamy diaľkový prístup. Táto internetová adresa je zverejnená vo 

Vestníku verejných zákaziek. Prostredníctvom profilu zadávateľ uverejňuje informácie 

a dokumenty týkajúce sa verejných zákaziek. Namiesto profilu nie je moţné pouţiť beţné 

webové stránky zadávateľa, pretoţe elektronické nástroje musia byť atestované alebo 

certifikované.   

Spôsob zverejnenia, rozsah zverejňovaných informácií a náleţitosti profilu sa riadia 

podľa vykonávacieho právneho predpisu Vyhlášky 133/2012 Sb. Platí, že jeden zadávateľ  

má vytvorený jeden profil. V profile zadávateľa musí byť garantovaná identita zadávateľa, 

ochrana proti zmene, zničeniu a neoprávnenému prístupu, identifikácia osoby, ktorá 
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uverejňuje dokument, dátum a čas zverejnenia, ochrana dokumentu proti zmene a zaistenie 

nepretrţitej prístupnosti, časový údaj koordinovaný so svetovým časom [11]. Internetová 

adresa profilu uverejnená vo Vestníku verejných zákaziek sa musí odkazovať na webovú 

stránku vereného zadávateľa. Všetky dokumenty musia byť verejné a bezplatne prístupné 

počas 5. rokov. Profil zadávateľa, prípadne jeho zmeny oznamuje verejný zadávateľ do ISVZ 

pomocou formulára s názvom Oznámenie profilu zadávateľa  (od 15.9.2010). Ak dôjde 

k zániku profilu, zadávateľ oznámi túto skutočnosť pomocou formulára s názvom Zrušenie 

profilu zadávateľa [31]. 

Na Profile zadávateľa sa zverejňuje: 

 Písomná výzva na zjednodušené podlimitné konanie,
4
 

 Zadávacia a kvalifikačná dokumentácia podľa § 48, 

 Dodatočné informácie podľa § 49, 

 Písomná správa podľa § 85, 

 Informácie o umoţnení prehliadky miesta plnenia podľa § 49, 

 Oznámenie o výbere najvhodnejšej ponuky podľa § 81, 

 Rozhodnutie o vylúčení uchádzača podľa § 60 a § 76 [17]. 

Pre povinné zverejňovanie verejných zákaziek na Profile zadávateľa, ktorý by mal byť 

prepojený s Vestníkom verejných zákaziek (v Českej republike), je moţné uviesť tento 

príklad, viď Obrázok 3 [31]. 

                                                 

4
Pokiaľ zadávateľ vyuţíva elektronické trhovisko (trţiště), musí zverejniť názov a internetovú adresu trhoviska. 
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Obrázok 5 Profil zadávateľa [31] 
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2.5 Elektronické aukcie v režime Zákona o verejnom obstarávaní č. 

25/2006 Z. z. (SR) 

Základné princípy tohto zákona sú princíp transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, 

nediskriminácie, efektívnosti a hospodárnosti.  

Uznesenie vlády SR č. 653/2010 s účinnosťou od 1.1.2011, ktoré má poslúţiť 

k zvýšeniu transparentnosti verejného obstarávania, upravuje pouţívanie elektronickej aukcie  

pri zadávaní zákazky na dodanie a predaj tovaru (okrem súťaţného dialógu, rokovacieho 

konania bez zverejnenia a súťaţe návrhov), na poskytnutie sluţieb a uskutočnenie stavebných 

prác (ak je moţné presne určiť technické poţiadavky týkajúce sa predmetu zákazky), ďalej pri 

zadávaní zákazky v rámci dynamického nákupného systému a pri opätovnom otvorení súťaţe 

medzi všetkými účastníkmi rámcovej dohody (rozpočtové organizácie, príspevkové 

organizácie, obchodné spoločnosti so 100 % účasťou štátu, štátne podniky) [18]. 

Účelom novely Zákona o verejnom obstarávaní je zvýšiť pouţívanie elektronického 

verejného obstarávania s cieľom zabrániť obchádzaniu a manipulácii súťaţí. Cieľom tejto 

novely je dosiahnuť efektívnosť vynakladania verejných zdrojov spojenú s posilnením 

súťaţného princípu,  zabezpečiť flexibilitu a aktívnu otvorenosť procesov verejného 

obstarávania, chrániť kvalitných a poctivých dodávateľov [19].  

Od 18.2.2013 nadobudla účinnosť ďalšia novela č. 28/2013, ktorou sa mení a dopĺňa 

Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.  

Paragraf, ktorý pojednáva o podmienkach, rozsahu pouţitia a priebehu elektronickej 

aukcie, je § 43. 

Druhy výberových konaní: 

 verejná súťaţ – vyhlasuje sa pre neobmedzený počet záujemcov, 

 uţšia súťaţ – vyhlasuje sa pre neobmedzený počet záujemcov, ale verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ môţe obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na 

predloţenie ponuky,  

 rokovacie konanie so zverejnením – postup, v rámci ktorého sa rokuje s vybraným 

uchádzačom alebo uchádzačmi o podmienkach zákazky, vyhlasuje sa pre 

neobmedzený počet záujemcov, ale verejný obstarávateľ a obstarávateľ môţe 

obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloţenie ponuky a na rokovanie,  
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 rokovacie konanie bez zverejnenia – postup, v rámci ktorého sa rokuje s vybraným 

uchádzačom alebo uchádzačmi o podmienkach zákazky, nie je moţné uzavrieť 

rámcovú dohodu, 

 súťaţný dialóg – vyhlasuje sa pre neobmedzený počet záujemcov, ale verejný 

obstarávateľ môţe obmedziť počet záujemcov, s ktorými vedie dialóg,  

s cieľom vypracovať jedno alebo viac vhodných riešení, 

 súťaţ návrhov – postup, ktorý umoţňuje vyhlasovateľovi súťaţe návrhov získať 

návrh, ktorý vybrala porota z návrhov predloţených do súťaţe,  

 otvorená rámcovka (§ 64 – Rámcová dohoda) – je moţné ju uzavrieť najviac na 4 

roky, a to na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie 

sluţieb, ktoré nevyţadujú zloţité technické poţiadavky, končí uplynutím času alebo  

za podmienok uvedených v rámcovej dohode. 

Zákon podľa § 6 a § 8 rozlišuje dva typy obstarávateľov, kde prvým typom je verejný 

obstarávateľ, ktorým je Slovenská republika v zastúpení svojich orgánov, obec, vyšší územný 

celok, právnická osoba financovaná a kontrolovaná verejným obstarávateľom, zdruţenie 

právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z vyššie uvedených verejných 

obstarávateľov. Druhým typom je obstarávateľ, ktorým je právnická osoba, na ktorú má 

verejný obstarávateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na základe vlastníckeho 

práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými spravuje a vykonáva aspoň jednu 

z činností uvedených v odsekoch 3 aţ 9, napr. v energetike, tepelnej energetike, vodárenskom 

a plynárenskom odvetví, vo verejnej doprave alebo poštové sluţby, alebo ktorým je právnická 

osoba vykonávajúca aspoň jednu z činností uvedených v odsekoch 3 aţ 9 na základe 

osobitných alebo výlučných práv [20].  

Základným rozdielom, ktorý odlišuje tieto dva typy obstarávateľov, je okrem 

vlastníckeho podielu štátu a predmetu zákazky aj to, že každý sa riadi inými finančnými 

limitmi predpokladanej hodnoty zákazky. 

 Ďalej rozlišujeme pojmy záujemca, uchádzač a dodávateľ. Záujemcom je ten, kto  

podal ţiadosť o účasť, uchádzačom je ten, kto podal ponuku a dodávateľom je ten, s kým je 

uzatvorená zmluva.  
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Verejné zákazky sa podľa predmetu delia na:  

 verejné zákazky na dodanie tovaru 

 verejné zákazky na poskytnutie sluţieb 

 verejné zákazky na uskutočnenie stavebných prác [20]. 

Podľa výšky predpokladanej hodnoty zákazky s ohľadom na predmet zákazky sa delia 

na, viď Tabuľka 4: 

Tabuľka 4 Finančné limity SR
5
 [vlastná tvorba] 

Finančné limity (bez DPH) – verejný obstarávateľ 

Do 31.3.2011 

  Nízka hodnota 
Podprahová 

zákazka 

Podlimitná 

zákazka 

Nadlimitná 

zákazka 

Tovar, 

služba 
< 30.000 € ≥ 30.000 € ≥ 60.000 € ≥ 125.000 € 

Práca < 120.000 € ≥ 120.000 € ≥ 360.000 € ≥ 4.845.000 € 

Od 1.4.2011 

Tovar, 

služba 
< 10.000 € ≥ 10.000 € ≥ 40.000 € ≥ 125.000 € 

Práca < 20.000 € ≥ 20.000 € ≥ 200.000 € ≥ 4.845.000 € 

Finančné limity (bez DPH) – obstarávateľ 

Tovar, 

služba  
≥ 387 000 € 

Práca ≥ 4 845 000 € 

 

  

                                                 

5
Pre zaujímavosť finančné limity pri nadlimitnej zákazke sa ešte ďalej delia, a to podľa § 4 bod 2. 
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2.5.1 Postup pri zadávaní zákazky podľa Zákona o  verejnom obstarávaní č. 25/2006 

Z. z. 

Nároky na elektronický nástroj sú obdobné ako boli uvedené pri českom Zákone  

č. 137/2006 Sb.  

Postup pri zadávaní zákaziek podľa Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.  

je nasledovný. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ si nemusí vybaviť kvalifikovaný certifikát 

(elektronický podpis), tzn. nemusí ním podpisovať Výzvu na účasť v elektronickej aukcii,  

ale má povinnosťou vykonávať verejné obstarávanie prostredníctvom odborne spôsobilých 

osôb (OSO) na verejné obstarávanie.  Verejný obstarávateľ/obstarávateľ musí zverejniť 

predbeţné Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, a to vo Vestníku SR, ktorý je 

v správe Úradu pre verejné obstarávanie, v ktorom musí uviesť zámer použitia e-aukcie. 

Zámer pouţitia e-aukcie môţe byť uvedený aj v oznámení pouţitom ako Výzva na súťaţ 

alebo Výzva na predkladanie ponúk. Pri podprahovom výberovom konaní môţe toto 

oznámenie zverejniť na svojej úradnej doske, prípadne na internete v profile verejného 

obstarávateľa/obstarávateľa (na jeho www stránkach). V profile sa môţu uverejniť 

aj informácie o výzvach na predloţenie ponúk, o plánovaných nákupoch, uzavretých 

zmluvách, súťaţné podklady, technické poţiadavky, kontaktné osoby a pod. Pri podlimitnom 

konaní môţe Verejný obstarávateľ/obstarávateľ toto oznámenie zverejniť vo Vestníku SR. Pri 

nadlimitnom výberovom konaní musí toto oznámenie zverejniť nielen vo Vestníku SR, ale  

aj vo Vestníku EU. Vo Vestníku SR sa musia ešte zverejňovať Výzvy na predkladanie ponúk, 

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania a o jeho zrušení a i. [20], [33]. Celý proces 

verejného obstarávania od jeho oznámenia, prípravy dokumentácie, vyhodnotenia komisiou 

môže trvať aj niekoľko mesiacov a samotná e-aukcia je už len vyvrcholením celého procesu.  

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ obdrţí obálky s predbeţnými ponukami. Uchádzač 

môţe predloţiť iba jednu ponuku, ktorú predloţí v lehote na predkladanie ponúk. Splnenie 

podmienky účasti moţno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu. Ponuka 

sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na 

plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá", a osobitne oddelenú  

a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné".  Najneskôr v deň otvárania časti 

ponuky, označenej ako "Ostatné", a časti ponuky, označenej ako "Kritériá", je verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ povinný zaslať Úradu pre verejné obstarávanie informáciu  

s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky. Bez splnenia tejto povinnosti  
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nie je moţné vykonať otváranie ponúk. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, ţe najskôr overí 

neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku a časť ponuky označenú ako "Ostatné". 

Kaţdú otvorenú časť ponuky, označenú ako "Ostatné", komisia označí poradovým číslom  

v tom poradí, v akom bola predloţená. Po otvorení časti ponuky, označenej ako "Ostatné", 

komisia vykoná všetky úkony podľa zákona spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, 

podaní vysvetlenia a doplnení tejto časti ponuky. Pri verejnej súťaţi vykoná všetky úkony 

podľa zákona spočívajúce aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti, vylúčení záujemcov 

alebo uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov. Otváranie častí ponúk, označených ako 

"Kritériá", vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste  

a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Medzi odoslaním 

oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako "Kritériá", musí byť aspoň päť 

pracovných dní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný umoţniť účasť na otváraní 

častí ponúk, označených ako "Kritériá", všetkým uchádzačom, ktorí predloţili ponuku  

v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená a najneskôr do piatich dní 

odo dňa otvárania častí ponúk, označených ako "Kritériá", musí poslať všetkým uchádzačom, 

ktorí predloţili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, 

zápisnicu z otvárania tejto časti ponúk [21].  

Všetky ponuky sú kompletne vyhodnotené v rámci úvodného úplného vyhodnotenia 

pred fázou e-aukcie, so zváţením všetkých kritérií cenových aj kvalitatívnych v prípade 

kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe 

ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ/obstarávateľ určí jednotlivé kritériá 

súvisiace s predmetom zákazky. Okrem jednotlivých kritérií určí aj pravidlá uplatnenia 

kritérií, ktorými zabezpečí kvalitatívne rozlíšenie splnenia jednotlivých kritérií. Aby boli ceny 

a iné hodnoty prvkov ponuky alebo len hodnoty prvkov ponúk porovnateľné, musia byť tieto 

ich hodnoty prevedené na spoločný hodnotiaci systém (body/percentá). Ak nie sú predmetom  

e-aukcie všetky kritériá súvisiace s predmetom zákazky, ich relatívna váha je zohľadnená  

vo vstupnom hodnotení uchádzačov na základe úplného úvodného vyhodnotenia ponúk.  

Vo vstupnom hodnotení jednotlivých uchádzačov je potrebné zohľadniť počet bodov 

získaných za neaukčné kritériá v e-aukcii (nie sú predmetom e-aukcie a ich hodnoty sú počas 

e-aukcie fixné a nemenné) tak, aby uchádzači vedeli zistiť svoje relatívne umiestnenie 

zohľadňujúce všetky získané body za všetky kritériá na vyhodnotenie ponúk. Toto predbeţné 

(vstupné) hodnotenie uchádzačov spolu s Výzvou na účasť v e-aukcii vyhlasovateľ zašle 

kaţdému uchádzačovi zvlášť.  
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Uchádzači (resp. ich ponuky), ktorí splnili určené podmienky, sú potom vyzvaní  

na účasť v procese e-aukcie. Výzva na účasť v e-aukcii musí obsahovať potrebné informácie  

o priebehu e-aukcie v súlade s § 43 odst. 7. Súťaţné podklady (SP) musia obsahovať 

súpis/zoznam detailov stanovených v § 43 odst. 5 Zákona o verejnom obstarávaní  

(napr. prvky, ktorých hodnoty budú predmetom e-aukcie, limity hodnôt, ktoré je moţné 

predloţiť, informácie, ktoré budú uchádzačom sprístupnené v priebehu e-aukcie, samotný 

priebeh e-aukcie, minimálne rozdiely, ktoré sa budú pri predkladaní ponúk vyţadovať, 

informácie týkajúce sa pouţitého elektronického zariadenia a technického pripojenia, spôsob 

riešenia nepredvídateľných situácií, napr. technické problémy na strane verejného 

obstarávateľa/obstarávateľa, ďalej riešenie situácie po skončení e-aukcie, keď budú mať dvaja 

alebo viacerí uchádzači rovnakú výslednú ponuku, keď úspešný uchádzač na základe 

výsledkov e-aukcie odstúpi od svojej ponuky a pod.) [22]. Súťaţné podklady musia 

obsahovať podrobné vymedzenie predmetu zákazky spolu so všetkými okolnosťami, ktoré sú 

dôleţité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky by mal byť opísaný 

jednoznačne, úplne a nestranne.  

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ vybranému poskytovateľovi systému poskytne 

splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k nevyhnutým úkonom technickej pomoci 

a k zastupovaniu vyhlasovateľa vo verejných zákazkách podľa rozsahu plnej moci. 

E-aukcia sa nemôţe začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania Výzvy na účasť  

v e-aukcii. Elektronická aukcia sa väčšinou nastavuje dvojkolová, a to s Medzikolom 

a Súťaţným kolom. V priebehu Medzikola vyhlasovateľ zadá do systému úvodné ponuky 

uchádzačov, ktoré musia byť totoţné s papierovými ponukami. V priebehu Medzikola si 

uchádzači skontrolujú správnosť vstupnej ponuky, pričom počas trvania tohto kola nemôţu 

svoje ponuky meniť. Svoje ponuky môţu upravovať smerom dolu aţ v priebehu Súťaţného 

kola, v ktorom sa im musí zobraziť ich relatívne umiestnenie, t.j. ich celkové poradie 

(relatívne poradie uchádzačov musí byť moţné určiť v ktorejkoľvek etape e-aukcie v prípade, 

ak je v SP namiesto kola uvedená etapa), celková najniţšia ponuka (v prípade, ak je kritériom 

na vyhodnotenie ponúk najnižšia cena) alebo najniţšia cenová ponuka pri kaţdej poloţke, 

nové hodnoty prvkov ponúk, ktoré sú uvedené v technických poţiadavkách a bodové 

hodnotenie, resp. počet získaných bodov (v prípade, ak je kritériom na vyhodnotenie ponúk 

ekonomicky najvýhodnejšia ponuka). Hodnotiacimi kritériami nesmú byť: dĺžka záruky, podiel 

subdodávateľov a lehota splatnosti. 
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Kaţdý uchádzač musí dodrţiavať minimálny krok zníţenia cenovej ponuky, ktorý by 

mal byť stanovený v súťaţných podkladoch. Súťaţné kolo môţe byť ukončené presným 

termínom ukončenia, t.j. bez predlţovania, uvedeným vo Výzve na účasť, ak sa dokončil 

presný počet etáp v e-aukcii alebo súťaţné kolo môţe byť predlţované v posledných 

minútach o určený počet minút a ukončené aţ vtedy, ak uţ vyhlasovateľ nedostane ţiadne 

ďalšie nové cenové ponuky alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú poţiadavky týkajúce  

sa minimálnych rozdielov.   

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ nesmie zasahovať do priebehu e-aukcie, nesmie 

vykonávať zmeny v zadaných hodnotách/ponukách uchádzačov a to ani na poţiadanie 

uchádzača. 

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk bezodkladne 

písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 

vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku 

vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile (§ 44). Úspešnému uchádzačovi alebo 

uchádzačom oznámi, ţe jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi 

oznámi, ţe neuspel spolu s dôvodmi neprijatia jeho ponuky [20]. Verejný 

obstarávateľ/obstarávateľ po skončení e-aukcie uzavrie zmluvu na základe výsledku e-aukcie. 

S úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi bude uzavretá zmluva alebo rámcová dohoda 

najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania Oznámenia o vyhodnotení ponúk, ak nebola doručená 

ţiadosť o nápravu, ak ţiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 odst. 3 

alebo ak neboli podané námietky podľa § 138 [21]. Po skončení výberového konania  

je verejný obstarávateľ povinný oznámiť výsledok verejného obstarávania vo Vestníku na 

Úrade pre verejné obstarávanie [20]. 
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2.6 Základné rozdiely v realizácii e-aukcií podľa CZ, SK a PL zákona 

Tabuľka 5 Základné rozdiely v realizácii e-aukcií
6
 ČR, SR a PL [vlastná tvorba] 

  

CZ - Zákon č. 137/2006 

Sb., o veřejných 

zakázkách  

SK - Zákon o verejnom 

obstarávaní č. 25/2006 Z.z.  

PL - Prawo  

Zamówień Publicznych 

Dohľad nad  

verejným 

obstarávaním  

Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěţe 

(UOHS) 

Úrad pre verejné 

obstarávanie (UVO) 

Urząd Zamówień 

Publicznych - Úrad pre 

verejné objednávky (UZP) 

Názov 

dokumentácie  

Zadávací dokumentace 

(ZD) 
Súťaţné podklady (SP) 

Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia - 

Špecifikácia dôleţitých 

podmienok objednávky 

(SIWZ) 

Pomenovanie 

zadávateľa 
Zadavatel 

Verejný 

obstarávateľ/obstarávateľ 
Zamawiajacy - zadávateľ  

Pomenovanie 

uchádzačov 

zájemce - uchazeč - 

dodavatel 

záujemca - uchádzač - 

dodávateľ 
wykonawca - dodávateľ 

Počet kôl 2, 3 kolá 2 kolá 
aukcia - 1 kolo 

licitácia - 2, 3 kolá 

Kriteriálne 

hodnotenie 

najniţšia cena,  

ekonomická výhodnosť 

najniţšia cena,  

ekonomická výhodnosť 

aukcia - ekonomická 

výhodnosť 

licitácia - najniţšia cena 

Zobrazovať 

poradie 
áno áno áno 

Elektronický 

podpis 
áno nie 

aukcia - áno 

licitácia - nie 

E-aukciu nie 

je možné 

použiť na 

stavebné práce a sluţby  

s výkonom práv duševného 

vlastníctva, pokiaľ je jedna 

nevylúčená ponuka 

sluţby, ktoré majú  

nekvantifikovateľné  

parametre 

tvorivé a vedecké činnosti,  

pokiaľ sú menej ako 3  

nevylúčené ponuky 

 

Tabuľka 5 obsahuje najzaujímavejšie rozdiely vybrané z českého, slovenského 

a poľského zákona o verejnom obstarávaní  [17], [20], [23]. 

                                                 

6
Informácie o počte a názvoch kôl, ako aj zvolené hodnotenie, by malo byť uvedené v súťaţných podkladoch, 

a preto aj výberové konanie musí byť nastavené podľa týchto podkladov. 
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3 Výhody a nevýhody elektronickej aukcie pre výrobný podnik 

E-aukcia nie je ohrozením pre kvalitu, napriek tomu existujú určité predsudky a rôzne 

špekulácie a snaha o jej ovplyvnenie. Najdôleţitejšie je venovať pozornosť dostatočnej 

príprave výberového konania, dostatočnému zadaniu a špecifikácii predmetu plnenia, 

nastaveniu hodnotiacich kritérií a kvalifikačných predpokladov (kvalita dodávateľa). Veľkou 

výhodou je udrţiavať kontakt s účastníkmi.  

Výhody e-aukcie: 

 účinný protikorupčný nástroj 

 zníţenie administrácie a pracovnej záťaţe 

 zníţenie nákladov na obstaranie materiálu a sluţieb 

 transparentnosť (prehľadnosť) výberového konania 

 pozdvihnutie dôvery v systém 

 nákupné úspory 

 efektivita procesu 

 dĺţka nákupného procesu, jeho zrýchlenie, úspora času  

 kvalita dodávok 

 získanie objektívnej ponuky na trhu 

 posun (predĺţenie) splatnosti faktúr  

 zaznamenávanie všetkých údajov, všetky údaje na jednom mieste 

 archivovanie úkonov,  jednoduchá spätná kontrola 

 priestor pre menšie firmy 

 „prečistenie“ vzťahov s dodávateľmi 

 účastník má moţnosť reagovať na konkurenčnú ponuku 

Nevýhody e-aukcie: 

 potenciálna moţnosť vytvárania kartelov medzi konkurentmi  

 obmedzenie legislatívou 

 nesprávne nastavené podmienky (verejného) obstarávania  

 nezáujem niektorých dodávateľov o elektronizáciu 

 odstúpenie účastníka od zmluvy (opakovanie e-aukcie) 

 nedodrţanie vysúťaţených podmienok účastníkom [13]. 
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4  Akým spôsobom získať vhodných dodávateľov? 

4.1 Kvalita dodávateľov versus kvalifikácia dodávateľov 

4.1.1 Kvalita dodávateľov 

Aby obstarávateľ mohol odhadnúť a predvídať ako bude dodávateľ uspokojovať jeho 

kvalitatívne poţiadavky, mal by si poloţiť tri jednoduché otázky: 

1. Aká je špecializácia, resp. hlavná oblasť podnikania a skúsenosti (core competency) 

dodávateľa? 

2. Má dodávateľ skúsenosti s podobnými poţiadavkami/zákazkami (referencie)? 

3. Má dodávateľ dostatočnú kapacitu (priestorovú, personálnu, strojnú, finančnú a pod.) 

uspokojiť aj moje poţiadavky? 

Kvalita dodávateľov je relatívna – všetci nejakú kvalitu majú, ale nikdy nie rovnakú.  

Kvalita dodávateľa sa môţe overiť napríklad pomocou dotazníkov, certifikátov, vzoriek alebo 

auditov. Dotazníková forma overovania je všeobecne vyuţívaná kvôli nízkym obstarávacím 

nákladom na údaje, ale jej nevýhodou je, ţe výsledky sa musia ešte overovať, z toho vyplýva 

niţšia dôveryhodnosť. Najznámejšou normou, ktorá stanovuje poţiadavky na systém riadenia 

kvality, je ISO 9001. Dodávatelia sa môţu okrem noriem ISO preukázať aj získaním rôznych 

ocenení za kvalitu (napr. Malcolm Baldrige National Quality Award), zavedením metodológie 

zlepšovania (napr. Lean Six Sigma) alebo oceneniami od zákazníkov. Audit môţe poslúţiť  

ako nástroj práce s dodávateľmi.  

Existujú rôzne druhy auditov: 

 kapacitný audit – vyhodnocujú sa dodacie lehoty, reakcie na nárast dopytu,  

zaistenie zdrojov,  

 procesný audit – vyhodnocujú sa technológie a procesy, 

 akostný audit – vyhodnocujú sa systémy riadenia kvality, riadenie nezhôd,  

vyuţitie pokročilých nástrojov na zaisťovanie akosti,  

 výrobkový audit – vyhodnocujú sa výrobky a ich súčasti, tovar alebo nehmotné 

produkty – sluţby, software,  

 finančný audit – vyhodnotenie stability a rizík,  

 personálny audit – kvalifikácia a udrţanie kľúčových zdrojov a pod.  
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Konkrétne príklady auditov môţu byť, napr. SCQ – Supply Chain 

Qualification/Delivery, Social Accountability, Financial Assessment a pod.  

Aby si obstarávateľ udrţal kvalitu dodávateľa, mal by sa s ním naučiť komunikovať  

čo najčastejšie, zdieľať s ním vízie a ciele kvality, učiť ho ako byť lepším pre nás i pre seba 

a iných zákazníkov, udrţiavať s ním partnerský prístup, dosahovať spoločné zlepšenie 

efektivity, vyuţívanie technických zdrojov a otvorené zdieľanie plánov [24].  

Jeden z najmodernejších spôsobov hodnotenia dodávateľov je tzv. rating. Toto 

hodnotenie sa vo výrobných podnikoch najčastejšie vykonáva podľa jednotlivých 

materiálových skupín, a to tak, ţe jeden dodávateľ môţe získať lepšie hodnotenie pre jednu 

materiálovú skupinu, ale pre druhú materiálovú skupinu môţe dostať horšie hodnotenie. 

Materiálové skupiny sa môţu posudzovať z rôznych hľadísk, napríklad vplyv na kvalitu 

výsledného produktu, vplyv na výrobné náklady, na bezpečnosť prevádzky výrobných 

zariadení a pod. Okrem posudzovania materiálovej skupiny sa do hodnotenia môţe zaradiť 

hodnotenie výkonov dodávateľa (dodrţanie kvality, poţiadaviek na ţivotné prostredie, 

riešenie problémov), bezpečnosť (dodrţiavanie poţiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci) a včasnosť plnenia (presnosť v dodrţiavaní termínov). Do výsledného hodnotenia  

sa započítajú všetky stanovené kritériá hodnotenia a výsledkom bude tzv. index hodnotenia, 

ktorý je váţeným priemerom hodnotenia jednotlivých kritérií. Hodnotenie podľa ratingu dáva 

spätnú väzbu pre dodávateľa, ktorý má príleţitosť na zlepšovanie sa. Vyhlasovateľ by mal  

aj naďalej monitorovať stabilitu a vývoj dodávateľa v čase, ak zistí určité nedostatky, písomne 

ho na ne upozorní a poţiada o ich nápravu v poţadovanom čase. Ak dodávateľ  

do stanoveného času neodstráni svoje nedostatky, nemusí byť podľa rozhodnutia 

vyhlasovateľa pozývaný na účasť vo výberovom konaní vôbec alebo len po vopred určený čas 

[13]. 

4.1.2 Kvalifikácia dodávateľov 

Kvalifikácia dodávateľov v e-aukciách je nástroj, pomocou ktorého by sa mala dať 

posúdiť schopnosť dodávateľa splniť si svoje záväzky vyplývajúce z danej zákazky. Cieľom 

kvalifikácie je z obrovského mnoţstva potenciálnych dodávateľov (záujemcov o zákazku) 

vybrať tých, pri ktorých je najvyššia pravdepodobnosť, ţe majú schopnosť splniť poţiadavky 

na zákazku kvalitne a v riadnom čase. Vyhlasovateľ môţe postupovať podľa  

tzv. dodávateľského cyklu (viď Obrázok 6). Kvalifikácia dodávateľov nemá za úlohu niekoho 

diskriminovať, zvýhodňovať alebo ovplyvňovať výsledky e-aukcie. Kvalifikačné kritériá sa 



38 

 

delia na objektívne, ktoré zahŕňajú základné a profesijné predpoklady, a na subjektívne,  

ktoré zahŕňajú ekonomické, finančné a technické predpoklady. Kaţdý vyhlasovateľ si môţe 

určiť svoj spôsob ako ohodnotí svojich dodávateľov. Na druhej strane by mal zváţiť,  

či sa podujme na takýto krok, pretoţe hodnotenie podľa vybraných kvalifikačných kritérií 

môţe byť subjektívne a dosť náročné na nestranné posúdenie. Ak by sa 

vyhlasovateľ/zadávateľ rozhodol, ţe výberové konanie bude realizovať aj bez kvalifikácie 

dodávateľov, určite by sa mal dostatočne pripraviť, t.j. presne špecifikovať predmet 

a podmienky zákazky, mal by poznať trh a otvorene komunikovať s dodávateľmi a mal by 

stanoviť sankcie a pokuty za neplnenie podmienok vyplývajúcich zo zákazky [25], [34]. 

 

 

               Obrázok 6 Dodávateľský cyklus [13] 

4.1.3 Katalóg dodávateľov 

Zdieľaný katalóg dodávateľov, ktorý je súčasťou elektronického trţného prostredia,  

môţe byť priamo napojený na e-aukčný software. Kaţdý dodávateľ v ňom vyplní svoju 

vlastnú kartu dodávateľa, v ktorej uvedie všetky dôleţité údaje o svojej spoločnosti. Princíp 

katalógu je taký, ţe ho môţu vyuţívať firmy alebo inštitúcie priamo u svojho poskytovateľa 

systému, a takto si môţu uľahčiť prácu pri vyhľadávaní nových dodávateľov. Účastník, ktorý 

je platne zaregistrovaný do katalógu, sa zobrazí v zozname dodávateľov vyhlasovateľovi, 

ktorý si ho vyhľadá podľa predmetu zákazky, resp. podľa predmetu jeho podnikania, prípadne 

podľa kľúčového slova predmetu zákazky. Takto vyhľadaného účastníka vyhlasovateľ zaradí 

do e-aukcie a odošle mu Výzvu na účasť v e-aukcii. Druhou moţnosťou je to, ţe ak je 
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výberové konanie verejné, registrovanému dodávateľovi príde e-mail s informáciou 

o verejnom výberovom konaní. Takýmto spôsobom sa dodávateľ môţe uchádzať o zaradenie 

do e-aukcie. Ako príklad je moţné uviesť, napr. katalóg BASE, viď Obrázok 7 [13]. 

 

Obrázok 7 Katalóg BASE [35] 

         Na trhu ďalej existujú rôzne dopytové (poptávkové) servery, ktoré si vedú databázu 

verejných výberových konaní z verejného a súkromného sektoru a informácie o nich 

rozosielajú registrovaným dodávateľom prostredníctvom e-mailu, prípadne tieto informácie 

o zákazkách sú verejné dostupné na ich stránkach. Zaujímavosťou je, ţe niektoré servery 

umoţňujú komukoľvek zadanie svojho dopytu po tovare alebo sluţbe prostredníctvom 

zaslania online vyplneného formulára do databáze poskytovateľa a poskytovateľ po 

spracovaní a overení dopytu rozošle dopyt vhodným dodávateľom. Potom si uţ len dopytujúci 

vyberie najvhodnejšiu z doručených ponúk. Najznámejšími poskytovateľmi takýchto databáz 

v ČR a SR sú AAA poptávka, 123 dopyt, B2Bpoptávka alebo TENDER.sk [36], [37], [38], 

[39]. 
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5 Zdroje informácií o využívaní e-aukcií a e-dopytov 

(konferencie, workshopy).  

Najväčšou medzinárodnou konferenciou v strednej Európe, ktorá sa kaţdoročne koná v 

Ostrave v hoteli Imperial počas troch dní, je E-biz forum (eBF). Tento rok sa konal uţ 8. 

ročník. Na tejto konferencii si účastníci navzájom vymieňajú svoje skúsenosti, zdieľajú 

problémy, odovzdávajú si rady v oblasti elektronických aukcií, dozvedajú sa novinky, trendy 

a rôzne zaujímavosti z e-aukčného prostredia. Prednášajúcimi sú odborníci na e-aukcie 

z verejného (zástupcovia ministerstiev, samospráv, inštitúcií) a súkromného sektoru 

(zástupcovia firiem). V tomto ročníku sa účastníci mohli dozvedieť novinky a skúsenosti 

z nákupného procesu od zahraničných zástupcov obrovských spoločností ako sú Google 

a RWE. Usporiadateľom konferencie je spoločnosť NAR marketing s.r.o. Významnou 

súčasťou konferencie je aj večerné udeľovanie FSA (Fair sourcing awards), resp. cien 

čestného nákupu, ktoré sa tradične rozdeľujú do troch kategórií: START (oceňujú sa 

nováčikovia roku v procesoch elektronizácie firemných nákupov alebo verejných zákaziek), 

TREND (oceňujú sa najúspešnejší uţívatelia a šíritelia e-aukcií, e-dopytov a ostatných 

elektronických nástrojov) a MASTER (oceňujú sa najvýraznejšie osobnosti v elektronizácii 

nákupných procesov a verejných zákaziek). Usporiadateľom tejto súťaţe bol doteraz český 

APUeN. Tohtoročný 8. ročník mal na starosti nielen český, ale aj slovenský APUeN) [40]. 

Informácie o elektronických aukciách je moţné získať z rôznych seminárov, školení 

alebo workshopov, ktoré sa obvykle konajú niekoľko krát za rok vo väčších mestách, 

prípadne v meste alebo v sídle spoločnosti, ktorá ich organizuje. Prihlásiť sa môţe buď nový 

záujemca o informácie z oblasti e-aukcií, alebo existujúci klienti organizátora akcie. Obvykle 

sa tieto akcie konajú na národnej úrovni. Väčšina poskytovateľov elektronických nástrojov si 

realizuje svoje vlastné semináre a školenia o elektronickom nákupe, pričom účasť na nich je 

samozrejme spoplatnená.  

Ďalším zdrojom informácií v oblasti elektronického nákupu je vzdelávací projekt 

s názvom Tvorba vzdelávacieho programu eAukčný špecialista a vzdelávanie lektorov v rámci 

Operačného programu Vzdelávanie pre konkurencieschopnosť, ktorý bol zahájený v roku 

2011. Tento projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom a štátnym rozpočtom 

Českej republiky a jeho realizátorom je spoločnosť Sentinet s.r.o. Cieľom tohto projektu  

je vytvorenie komplexného vzdelávacieho programu v oblasti elektronického nakupovania 
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(program eAukčný špecialista) a ďalšie vzdelávanie lektorov v oblasti e-aukcií (kurz Lektor 

eAukčného vyjednávania) [41].  

Prehľad o pripravovaných alebo uţ prebehnutých seminároch, workshopoch 

a kongresoch veľmi dobre prezentujú na svojich stránkach obidve Asociácie poskytovateľov 

a užívateľov elektronických nástrojov v ČR a SR.  

5.1 APUeN v ČR a SR 

APUeN je Asociácia poskytovateľov a uţívateľov elektronických nástrojov pre 

výberové konania a elektronické aukcie a je zastúpená v Českej aj Slovenskej republike. 

Riaditeľkou českého APUeNu je pani Milena Machová a riaditeľom slovenského APUeNu  

je pán Mgr. Jaroslav Lexa. Zaujímavosťou je, ţe prezidentom obidvoch asociácií je pán 

Miloslav Kaplan.  

Hlavnou víziou obidvoch asociácií je kultivácia a štandardizácia prostredia 

elektronických nákupných nástrojov (viď Obrázok 8) a ich zviditeľnenie pred verejnosťou 

takým spôsobom, aby mal kaţdý nakupujúci alebo predávajúci dostatok informácií pri svojom 

rozhodovaní, či vôbec elektronický nástroj pouţiť a akým spôsobom ho pouţiť. 

Ich cieľom je vytvorenie priestoru pre vzájomné stretávanie a vymieňanie názorov 

a skúseností pouţívateľov nákupných elektronických nástrojov s tými, ktorí poskytujú 

software a s ním súvisiace sluţby, a tieţ stretávanie s novými ľuďmi, ktorí by sa potrebovali 

dozvedieť viac o pouţívateľoch a poskytovateľoch elektronických nástrojov [42].  

 

Obrázok 8 APUeN [43] 
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6 Prehľad poskytovateľov e-aukčného softwaru na B2B trhu v 

ČR a SR 

Cieľom tohto prehľadu bolo vyhľadanie najznámejších poskytovateľov elektronických 

nástrojov v Českej a Slovenskej republike, ktorí tieto nástroje prenajímajú/predávajú 

verejným obstarávateľom/obstarávateľom a súkromnému sektoru, prípadne pomáhajú 

realizovať e-aukcie formou outsourcingu. 

Okrem poskytovania nástrojov na realizáciu elektronických aukcií majú tieto firmy 

široké portfólio ďalších sluţieb, ako napríklad realizovanie školení, seminárov, konzultácií, 

vzdelávacích projektov, tvorba webových aplikácií, tvorba šablón e-aukcií, vytváranie 

prezentácií a profilov spoločností, katalógy dodávateľov a dopytov, prevádzkovanie 

elektronických trhovísk a iné. 

         Keďţe sú elektronické aukcie v súčasnosti beţne vyuţívané v súkromnej sfére a verejnej 

správe, existuje preto na českom a slovenskom trhu pestrá paleta elektronických nákupných 

nástrojov a ich poskytovateľov, viď Tabuľka 6 a 7. Zaujímavosťou je, ţe na celosvetovom 

trhu dominuje e-aukčný software od americkej spoločnosti Ariba, ktorý nesie rovnaký názov  

ako spoločnosť, ktorá ho vyvinula a ktorý sa prediera uţ aj na naše trhy.  Táto firma sa 

zameriava na administráciu reverzných e-aukcií a jej klientelu tvoria hlavne veľké 

nadnárodné spoločnosti z oblasti energetiky, dopravy, financií, telekomunikácií, 

automobilového, spracovateľského a farmaceutického priemyslu. Pred necelým rokom, t.j. 

v roku 2012, ju kúpila formou akvizície spoločnosť SAP, tzn., ţe Ariba by mala fungovať ako 

nezávislá dcérska spoločnosť [44]. 
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Tabuľka 6 Prehľad poskytovateľov v SR
7
 [vlastná tvorba] 

 

  

                                                 

7
Zdroje informácií z tabuľky: [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52], [53], [54], [55], [56]. 

Názov 
Elektronický 

nástroj/priestor 

Predaj/prenájom 

SW systému/ 

Predaj licencie/ 

Poskytnutie elektr. 

priestoru (www) 

Realizácia e-aukcií 

pre  

Centrálna obstarávacia 

agentúra, s.r.o.  
EVOB 

Predaj/prenájom  

SW systému 
Verejný obstarávateľ/ 

Obstarávateľ  

E-aukcie s.r.o.  EVK 
Predaj/prenájom  

SW systému 

Verejný obstarávateľ/ 

Obstarávateľ 

Firmy 

e-biz Corp.s.r.o eAukcie™ 

Predaj/prenájom SW 

systému/ 

Predaj licencie 

Verejný obstarávateľ/ 

Obstarávateľ 

Firmy 

Elauk s.r.o. PROe.biz 
Predaj/prenájom  

SW systému 

Verejný obstarávateľ/ 

Obstarávateľ 

Firmy 

ELTENDER s.r.o. eBIT 

Predaj/prenájom SW 

systému/ 

Predaj licencie 

Verejný obstarávateľ/ 

Obstarávateľ 

Firmy 

FINAMIS s.r.o.  iAukcie 

Predaj/prenájom SW 

systému/ 

Predaj licencie 

Verejný obstarávateľ/ 

Obstarávateľ 

Firmy 

Lazar Consulting, s.r.o. www.AukciaAs.sk 
Poskytnutie elektr. 

priestoru (www) 

Verejný obstarávateľ/ 

Obstarávateľ 

Firmy 

NAR marketing s.r.o. 

(ČR) 
PROe.biz 

Predaj/prenájom SW 

systému/ 

Predaj licencie 

Verejný obstarávateľ/ 

Obstarávateľ 

Firmy 

Úrad pre verejné  

obstarávanie 
EVO 

Predaj/prenájom  

SW systému 

Verejný obstarávateľ 

Obstarávateľ 

VO SK, a. s.  E-ZAK, Etenders.sk 
Predaj/prenájom  

SW systému 

Verejný obstarávateľ/ 

Obstarávateľ 

Firmy 

Webiz s.r.o.  Webiz 
Predaj/prenájom  

SW systému 

Verejný obstarávateľ/ 

Obstarávateľ 

Firmy 

Well management s.r.o.  PROe.biz 
Predaj/prenájom  

SW systému 

Verejný obstarávateľ/ 

Obstarávateľ 

Firmy 
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Tabuľka 7 Prehľad poskytovateľov v ČR
8
 [vlastná tvorba] 

Názov 
Elektronický 

nástroj/priestor 

Predaj/prenájom 

SW systému/ 

Predaj licencie/ 

Poskytnutie elektr. 

priestoru (www) 

Realizácia e-aukcií 

pre  

ALSENTA s.r.o. Alsenta.com 
Predaj/prenájom  

SW systému 
Firmy 

B2B CENTRUM a.s.  
Softender/ 

Softrade Auction 

Predaj/prenájom  

SW systému 

Verejný obstarávateľ/ 

Obstarávateľ 

Firmy 

eCENTRE, a.s. PROe.biz 
Predaj/prenájom  

SW systému 

Verejný obstarávateľ/ 

Obstarávateľ 

Firmy 

ECONOMY.CZ, s.r.o. AllyTrade 
Predaj/prenájom  

SW systému 

Verejný obstarávateľ/ 

Obstarávateľ 

Firmy 

KRC partners s.r.o. KRCiTender 
Predaj/prenájom  

SW systému 
Firmy 

NAR marketing s.r.o. PROe.biz 

Predaj/prenájom SW 

systému/ 

Predaj licencie 

Verejný obstarávateľ/ 

Obstarávateľ 

Firmy 

PPE.CZ s.r.o.  ppeSystem Aukce 
Predaj/prenájom  

SW systému 

Verejný obstarávateľ/ 

Obstarávateľ 

Firmy 

QCM, s.r.o. E-ZAK, e-aukce.cz  
Predaj/prenájom  

SW systému 

Verejný obstarávateľ/ 

Obstarávateľ 

Firmy 

 

  

                                                 

8
Zdroje informácií z tabuľky: [57], [58], [59], [60], [61], [62], [63]. 
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7 Analýza využitia e-aukcií vo výrobných podnikoch 

Prvým krokom výskumu, resp. analýzy, je definovanie oblasti, ktorá sa bude skúmať 

a definovanie výskumných cieľov, ktorých by mala táto analýza dosiahnuť. Hlavnou oblasťou 

výskumu je sledovanie vyuţívania elektronických aukcií vo výrobných podnikoch v Českej 

a Slovenskej republike v rokoch 2011 a 2012. Tieto podniky sú klientmi spoločnosti NAR 

marketing s.r.o., ktorá sídli v Ostrave a ktorá je jedným z poskytovateľov e-aukčného know 

how, odborných sluţieb a špecializovaného e-aukčného softwaru PROe.biz. Skúmané 

podniky patria do súkromného vlastníctva spoločníkov (napr. s.r.o. alebo a.s.) alebo časť ich 

majetku patrí pod správu štátu (napr. sektorový zadávateľ). Výskumná metóda, ktorá je 

pouţitá pre túto analýzu, je monitorovací výskum, ktorý spočíva v permanentnom 

zhromaţďovaní informácií a ich analýze. Základné informácie sú získané z interných zdrojov 

spoločnosti NAR marketing s.r.o., ktoré budú ďalej spracovávané a rozširované pre potrebu 

diplomovej práce.  

7.1 Analýza odvetví výrobných podnikov využívajúcich e-aukcie 

Cieľom tejto analýzy je zistiť počet výrobných podnikov rozdelených do zvolených 

odvetví, ktoré splnia stanovené kritérium, a to aktívne nakupovanie v rokoch 2011 a 2012.  

         Hlavným kritériom potrebným pre výskum je aktívne nakupovanie prostredníctvom 

elektronických aukcií v rokoch 2011 a 2012, tzn., ţe všetky analyzované podniky museli 

nakupovať v obidvoch rokoch. Celkový počet skúmaných podnikov za obidve republiky, 

ktoré splnili stanovené kritérium, je 93, z toho 67 českých podnikov a 26 slovenských 

podnikov. Dané podniky sú roztriedené podľa odvetví, pričom Českú republiku zastupuje  

7 odvetví a Slovenskú republiku 5 odvetví, viď Obrázok 9 a 10. Na obidvoch obrázkoch sú 

znázornené druhy odvetví a percentuálne vyjadrenie počtu podnikov v daných odvetviach. 

Najviac zastúpené odvetvie v ČR je Výroba, a to 42 %, najmenej Peňaţníctvo, 3 %. V SR  

je najviac zastúpené odvetvie Energetika, a to 31 % a najmenej Stavebníctvo, 4 %. 
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Obrázok 9 Počet firiem ČR [vlastná tvorba] 

 

Obrázok 10 Počet firiem SR [vlastná tvorba]  
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7.2 Analýza nakupovaných komodít a úspor pri ich nákupe vo výrobných 

podnikoch 

Cieľom tejto analýzy je zistiť najčastejšie druhy nakupovaných komodít vo výrobných 

podnikoch, počet e-aukcií v jednotlivých komoditách a percentuálne vyjadrenie dosiahnutých 

úspor podľa komodít vo zvolených kategóriách tovarov a sluţieb v rokoch 2011 a 2012.  

         Analýza komodít vo výrobných podnikoch je zameraná na najčastejšie druhy komodít, 

ktoré boli nakupované v rokoch 2011 a 2012. Komodity sú zatriedené do zvolených kategórií, 

ktoré sa delia na dva hlavné druhy, a to na tovary a služby. Všetky údaje boli spracované 

exportovaním potrebných dát zo systému PROe.biz do xls dokumentov. Do neupravených xls 

dokumentov boli manuálne vloţené čiastkové výpočty, ktoré pomohli vyselektovať 

nepotrebné informácie o mínusovej a nulovej úspore. Pomocou tzv. generátora celkových 

súčtov, ktorý spočítal všetky dôleţité údaje naprieč všetkými odvetviami a ktorý bol 

naprogramovaný pre účely tejto diplomovej práce v programovacom jazyku Java, sa získali 

surové, neupravené údaje, ktoré boli neskôr spracované do tabuliek, viď niţšie. Všetky 

získané výpočty boli zaokrúhlené na 4 desatinné miesta z dôvodu vyššej vypovedajúcej 

hodnoty a vydelené 1 miliónom z dôvodu vyššej prehľadnosti v tabuľkách. Nakupované 

komodity sa v jednotlivých rokoch môţu odlišovať kvôli aktuálnej potrebe nákupov zo strany 

podnikov. Počet všetkých e-aukcií, z ktorých sa analýza vytvorila, bol 5702. Tieto e-aukcie 

boli realizované 93 podnikmi. 

Analýza komodít okrem ich najčastejšie nakupovaných druhov v ČR a SR zahŕňa  

aj ďalšie dôleţité údaje, a to počet e-aukcií v jednotlivých kategóriách, počet platne zadaných 

ponúk od účastníkov, súčet najlepších ponúk pred začiatkom samotnej e-aukcie, t.j. súčet 

vstupných ponúk v danej kategórii, súčet víťazných ponúk, t.j. súčet výstupných ponúk 

v danej kategórii, celková úspora vypočítaná rozdielom súčtov vstupnej a výstupnej ponuky 

a percentuálne vyjadrenie celkovej úspory. Hodnoty všetkých súčtov boli pre ČR stanovené 

v CZK a pre SR v EUR. Pokiaľ firmy nakupovali v inej mene (napr. USD, PLN) ako v CZK 

alebo EUR, boli tieto nákupy prepočítané stredovým kurzom ČNB a NBS ku dňu 29.3.2013 

na hlavnú menu v ČR a SR. 

         Do kategórie tovarov s názvom Ostatné patrili, napríklad tieto druhy komodít: 

bezpečnostné uzamykateľné produkty, bezpečnostné sklá, čeriace plátno, interiérová zeleň, 

farby a riedidlá, darčeky pre zamestnancov, stojany, záťaţový koberec, bavlna, brašnárske 

výrobky, plstené výrobky, omaľovánky, poukáţky na stravovanie a iné. Do kategórie sluţieb 
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s názvom Ostatné sluţby patrili, napríklad tieto sluţby: administratívne sluţby, poistenie, 

prekladateľské sluţby, archeologický výskum, sluţby spojené s vyhľadávaním a výberom 

vhodných kandidátov na voľné pracovné miesta, sťahovacie sluţby, ochutnávky, stráţne 

a colné sluţby, geodetické zameranie, chladenie anódovej pece, kontrola atmosféry 

v strojovni, metrologické sluţby, rekondičné pobyty, meranie teplôt loţísk a iné.  

V roku 2011 boli nakupované komodity v ČR začlenené do 18 kategórií tovarov  

a 9 kategórií sluţieb, viď Tabuľka 8 a 9. Celkový súčet e-aukcií za tovary a služby bol 1327. 

Najvyšší počet e-aukcií bol v kategórii tovarov Stroje, zariadenia, nástroje, náradie,  

t.j. 110 a v kategórii sluţieb Stavebné práce, rekonštrukcie, t.j. 666. Naopak najniţší počet  

e-aukcií bol v kategórii tovarov Čistiace a hygienické prostriedky a Etikety, pásky, známky, 

nálepky, t.j 4 a v kategórii sluţieb Zmluvy, licencie, t.j. 1. Najvyššia celková úspora, ktorá 

bola dosiahnutá prostredníctvom elektronického nákupu, bola v kategórii Čistiace  

a hygienické prostriedky, a to pribliţne 38 % a v kategórii sluţieb Doprava, prepravné sluţby, 

tieţ pribliţne 38 %. 

V roku 2012 boli nakupované komodity v ČR začlenené do 18 kategórií tovarov  

a 9 kategórií sluţieb, viď Tabuľka 10 a 11. Celkový súčet e-aukcií za tovary a služby bol 

1558. Najvyšší počet e-aukcií bol v kategórii tovarov Stroje, zariadenia, nástroje, náradie,  

t.j. 117 a v kategórii sluţieb Stavebné práce, rekonštrukcie, t.j. 822. Naopak najniţší počet  

e-aukcií bol v kategórii tovarov Etikety, pásky, známky, nálepky t.j. 2 a v kategórii sluţieb 

Odpadové hospodárstvo, t.j. 4. Najvyššia celková úspora, ktorá bola dosiahnutá 

prostredníctvom elektronického nákupu, bola v kategórii tovarov Mazacie prípravky, oleje, 

a to pribliţne 62 % a v kategórii sluţieb Odborné poradenstvo, konzultácie, audit, pribliţne  

48 %.  
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Tabuľka 8 Kategória - tovary / 2011 / ČR [vlastná tvorba] 

 

  

Kategória - tovary / 2011 / ČR 
Počet 

 e-aukcií 

Počet 

zadaných 

ponúk 

Súčet naj. 

ponúk v 

mil. CZK 

Súčet 

víťazných 

ponúk v 

mil. CZK 

Celková 

úspora 

v mil. 

CZK 

Celková 

úspora 

v % 

Čistiace a hygienické prostriedky 4 21 0,6055 0,3732 0,2323 38,3698 

Dopravné zariadenia a príslušenstvo 16 69 29,8178 28,5253 1,2925 4,3347 

Elektro, elektromateriál 24 72 23,3593 20,4875 2,8718 12,2942 

Energia, PHM 27 124 223,6347 216,0789 7,5558 3,3787 

Etikety, pásky, známky, nálepky 4 14 0,8074 0,5341 0,2733 33,8444 

Hutnícky materiál, kovy, zliatiny 100 506 218,4947 140,7862 77,7085 35,5654 

Chémia - výrobky, látky, pomôcky 23 80 50,8751 42,1085 8,7665 17,2315 

Kancelárske potreby, zariadenia, nábytok 27 115 15,4693 13,0637 2,4056 15,5507 

Marketing, reklamné predmety, tlač 13 47 66,986 61,2266 5,7594 8,598 

Mazacie prípravky, oleje 10 40 13,952 13,6661 0,2859 2,0491 

Obaly, palety, kontajnery 11 34 65,327 63,4372 1,8898 2,8929 

OOPP 8 31 14,789 12,1516 2,6374 17,8336 

Ostatné 15 52 50,9029 44,5146 6,3883 12,5499 

Počítač, IT a telekomunikačné zariadenia 20 63 44,3833 35,3484 9,0349 20,3566 

Potraviny a nápoje 17 76 24,3849 22,9851 1,3998 5,7406 

Stavebný materiál 27 105 228,4608 217,4021 11,0587 4,8405 

Stroje, zariadenia, nástroje, náradie 110 400 276,9757 239,2049 37,7708 13,6369 

Tlačivá, formuláre 14 46 4,64 3,5623 1,0777 23,2271 
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Tabuľka 9 Kategória - sluţby / 2011 / ČR [vlastná tvorba] 

Kategória - služby / 2011 / ČR 

Počet 

 e-aukcií 

Počet 

zadaných 

ponúk 

Súčet naj. 

ponúk v 

mil. CZK 

Súčet 

víťazných 

ponúk v 

mil. CZK 

Celková 

úspora 

v mil. 

CZK 

Celková 

úspora 

v % 

Doprava, prepravné sluţby 46 211 178,8643 110,4938 68,3705 38,2248 

IT, vývoj, telekomunikačné sluţby 8 30 13,5521 11,5528 1,9993 14,7528 

Odborné poradenstvo, konzultácie, audit 5 28 4,5646 3,7112 0,8535 18,6972 

Odpadové hospodárstvo 3 13 8,7626 8,279 0,4836 5,519 

Oprava a údrţba zariadení, strojov, lokalít 90 408 150,6487 137,3962 13,2525 8,797 

Ostatné sluţby 32 158 158,0532 132,5965 25,4567 16,1064 

Reklamné a tlačové sluţby 6 28 1,9955 1,2912 0,7043 35,2935 

Stavebné práce, rekonštrukcie 666 3482 2838,1604 2629,2787 208,8818 7,3598 

Zmluvy, licencie 1 2 18,0145 14,4116 3,6029 20,0001 
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Tabuľka 10 Kategória - tovary / 2012 / ČR [vlastná tvorba] 

Kategória - tovary / 2012 / ČR 

Počet 

 e-aukcií 

Počet 

zadaných 

ponúk 

Súčet naj. 

ponúk v 

mil. CZK 

Súčet 

víťazných 

ponúk v 

mil. CZK 

Celková 

úspora 

v mil. 

CZK 

Celková 

úspora 

v % 

Čistiace a hygienické prostriedky 6 24 68,8576 67,3745 1,483 2,1538 

Dopravné zariadenia a príslušenstvo 13 55 24,4 22,9626 1,4373 5,8908 

Elektro, elektromateriál 55 201 128,669 106,4845 22,1845 17,2416 

Energia, PHM 27 99 258,9602 238,0908 20,8694 8,0589 

Etikety, pásky, známky, nálepky 2 6 0,197 0,1497 0,0472 23,9826 

Hutnícky materiál, kovy, zliatiny 81 443 271,1438 237,2786 33,8652 12,4898 

Chémia - výrobky, látky, pomôcky 38 143 120,2436 102,7062 17,5373 14,5848 

Kancelárske potreby, zariadenia, nábytok 16 69 38,1703 27,8844 10,2859 26,9474 

Marketing, reklamné predmety, tlač 23 111 72,9169 60,0672 12,8497 17,6224 

Mazacie prípravky, oleje 5 32 5,0129 1,9247 3,0882 61,6057 

Obaly, palety, kontajnery 24 86 10,7159 9,5236 1,1923 11,1266 

OOPP 7 23 12,0991 10,1175 1,9816 16,3784 

Ostatné 19 59 150,398 145,9288 4,4692 2,9716 

Počítač, IT a telekomunikačné zariadenia 32 113 34,3936 28,1844 6,2092 18,0534 

Potraviny a nápoje 52 213 31,9069 29,1294 2,7774 8,7048 

Stavebný materiál 21 91 42,002 36,5746 5,4273 12,9216 

Stroje, zariadenia, nástroje, náradie 117 423 239,9847 207,2225 32,7621 13,6518 

Tlačivá, formuláre 5 15 4,5856 4,2646 0,321 6,9998 
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Tabuľka 11 Kategória - sluţby / 2012 / ČR [vlastná tvorba] 

Kategória - služby / 2012 / ČR 

Počet 

 e-aukcií 

Počet 

zadaných 

ponúk 

Súčet naj. 

ponúk v 

mil. CZK 

Súčet 

víťazných 

ponúk v 

mil. CZK 

Celková 

úspora 

v mil. 

CZK 

Celková 

úspora 

v % 

Doprava, prepravné sluţby 51 220 190,7359 134,0463 56,6896 29,7215 

IT, vývoj, telekomunikačné sluţby 18 66 15,1087 13,1778 1,931 12,7805 

Odborné poradenstvo, konzultácie, audit 5 28 4,7998 2,4963 2,3034 47,9901 

Odpadové hospodárstvo 4 22 19,0573 15,9384 3,1189 16,3659 

Oprava a údrţba zariadení, strojov, lokalít 67 256 273,8013 206,1053 67,6961 24,7245 

Ostatné sluţby 23 95 36,6515 31,2745 5,377 14,6706 

Reklamné a tlačové sluţby 17 76 1,0654 0,8909 0,1746 16,386 

Stavebné práce, rekonštrukcie 822 4650 3536,63 3361,3323 175,2977 4,9566 

Upratovacie sluţby, čistenie 8 47 355,3578 238,1819 117,176 32,9741 
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V roku 2011 boli nakupované komodity v SR začlenené do 17 kategórií tovarov  

a 12 kategórií sluţieb, viď Tabuľka 12 a 13. Celkový súčet e-aukcií za tovary a služby bol 

1534. Najvyšší počet e-aukcií bol v kategórii tovarov Stroje, zariadenia, nástroje, náradie,  

t.j. 208 a v kategórii sluţieb Stavebné práce, rekonštrukcie, t.j. 459. Naopak najniţší počet  

e-aukcií bol v kategórii tovarov Potraviny a nápoje, t.j. 2 a v kategórii sluţieb Dezinsekčné  

a deratizačné práce a Zdravotné prehliadky, t.j. 1. Najvyššia celková úspora, ktorá bola 

dosiahnutá prostredníctvom elektronického nákupu, bola v kategórii tovarov Etikety, pásky, 

známky, nálepky, a to pribliţne 66 % a v kategórii sluţieb Reklamné a tlačové sluţby, 

pribliţne 60 %.  

V roku 2012 boli nakupované komodity v SR začlenené do 17 kategórií tovarov a 11 

kategórií sluţieb, viď Tabuľka 14 a 15. Celkový súčet e-aukcií za tovary a služby bol 1283. 

Najvyšší počet e-aukcií bol v kategórii tovarov Elektro, elektromateriál, t.j. 161 a v kategórii 

sluţieb Stavebné práce, rekonštrukcie, t.j. 374. Naopak najniţší počet e-aukcií bol v kategórii 

tovarov Etikety, pásky, známky, nálepky, t.j. 2 a v kategórii sluţieb Dezinsekčné  

a deratizačné práce, t.j. 1. Najvyššia celková úspora, ktorá bola dosiahnutá prostredníctvom 

elektronického nákupu, bola v kategórii tovarov Mazacie prípravky, oleje, a to pribliţne 43 % 

a v kategórii sluţieb Vzdelávanie, pribliţne 40 %.  
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Tabuľka 12 Kategória - tovary / 2011 / SR [vlastná tvorba] 

Kategória - tovary / 2011 / SR 

Počet 

 e-aukcií 

Počet 

zadaných 

ponúk 

Súčet naj. 

ponúk v 

mil. EUR 

Súčet 

víťazných 

ponúk v 

mil. EUR 

Celková 

úspora 

v mil. 

EUR 

Celková 

úspora 

v % 

Čistiace a hygienické prostriedky 5 23 0,0134 0,0129 0,0005 3,7669 

Dopravné zariadenia a príslušenstvo 23 76 0,838 0,6979 0,1401 16,7184 

Elektro, elektromateriál 196 846 23,1391 12,6794 10,4597 45,2037 

Energia, PHM 26 124 9,5868 9,2016 0,3852 4,0177 

Etikety, pásky, známky, nálepky 10 55 0,6492 0,2189 0,4303 66,2757 

Hutnícky materiál, kovy, zliatiny 17 47 0,4128 0,3195 0,0933 22,6005 

Chémia - výrobky, látky, pomôcky 28 128 3,3211 2,7686 0,5525 16,6367 

Kancelárske potreby, zariadenia, nábytok 23 88 0,551 0,4621 0,0889 16,1333 

Marketing, reklamné predmety, tlač 19 146 0,4158 0,3088 0,107 25,7354 

Mazacie prípravky, oleje 8 37 0,1702 0,1533 0,0169 9,9291 

Obaly, palety, kontajnery 21 99 2,687 2,3826 0,3045 11,3309 

OOPP 19 78 1,4472 1,0656 0,3817 26,3727 

Ostatné 20 77 1,356 1,01 0,346 25,5163 

Počítač, IT a telekomunikačné zariadenia 31 115 3,2865 3,0358 0,2507 7,6296 

Potraviny a nápoje 2 12 0,091 0,0904 0,0006 0,6799 

Stavebný materiál 16 52 0,1786 0,1309 0,0477 26,7204 

Stroje, zariadenia, nástroje, náradie 208 722 13,4333 11,7226 1,7107 12,7346 
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Tabuľka 13 Kategória - sluţby / 2011 / SR [vlastná tvorba] 

          

Kategória - služby / 2011 / SR 

Počet 

 e-aukcií 

Počet 

zadaných 

ponúk 

Súčet naj. 

ponúk v 

mil. EUR 

Súčet 

víťazných 

ponúk v 

mil. EUR 

Celková 

úspora 

v mil. 

EUR 

Celková 

úspora 

v % 

Dezinsekčné a deratizačné práce 1 3 0,0214 0,0131 0,0083 38,6812 

Doprava, prepravné sluţby 3 13 0,0256 0,0206 0,005 19,4784 

IT, vývoj, telekomunikačné sluţby 13 55 2,4589 2,2668 0,1921 7,8136 

Odborné poradenstvo, konzultácie, audit 16 68 0,3146 0,2362 0,0785 24,9376 

Odpadové hospodárstvo 14 51 0,5336 0,3504 0,1832 34,3406 

Oprava a údrţba zariadení, strojov, lokalít 271 1049 18,1328 13,5051 4,6277 25,5212 

Ostatné sluţby 54 178 9,4103 7,9486 1,4617 15,5329 

Reklamné a tlačové sluţby 3 11 0,0239 0,0095 0,0143 60,0755 

Stavebné práce, rekonštrukcie 459 2189 74,8693 66,0767 8,7926 11,744 

Upratovacie sluţby, čistenie 13 54 0,1389 0,1123 0,0266 19,1444 

Vzdelávanie 14 39 0,0756 0,0422 0,0335 44,2312 

Zdravotné prehliadky 1 5 0,05 0,0326 0,0174 34,8 
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Tabuľka 14 Kategória - tovary / 2012 / SR [vlastná tvorba] 

Kategória - tovary / 2012 / SR 

Počet 

 e-aukcií 

Počet 

zadaných 

ponúk 

Súčet naj. 

ponúk v 

mil. EUR 

Súčet 

víťazných 

ponúk v 

mil. EUR 

Celková 

úspora 

v mil. 

EUR 

Celková 

úspora 

v % 

Čistiace a hygienické prostriedky 3 6 0,8505 0,8381 0,0124 1,4562 

Dopravné zariadenia a príslušenstvo 29 101 3,2868 2,4607 0,8261 25,1341 

Elektro, elektromateriál 161 668 20,0657 14,6342 5,4315 27,0686 

Energia, PHM 20 79 3,8771 3,7549 0,1222 3,1519 

Etikety, pásky, známky, nálepky 2 9 0,093 0,0851 0,0079 8,4453 

Hutnícky materiál, kovy, zliatiny 22 79 0,3349 0,2707 0,0642 19,1686 

Chémia - výrobky, látky, pomôcky 21 81 1,4688 1,1359 0,3328 22,6619 

Kancelárske potreby, zariadenia, nábytok 19 86 0,5937 0,5616 0,0321 5,4095 

Marketing, reklamné predmety, tlač 14 118 0,094 0,0703 0,0237 25,2544 

Mazacie prípravky, oleje 5 22 0,2006 0,1139 0,0867 43,2204 

Obaly, palety, kontajnery 16 72 1,7266 1,5558 0,1708 9,8913 

OOPP 18 70 0,4711 0,4001 0,071 15,0785 

Ostatné 24 85 0,944 0,8709 0,0731 7,7428 

Počítač, IT a telekomunikačné zariadenia 27 110 5,051 3,6614 1,3896 27,5109 

Potraviny a nápoje 4 22 0,0366 0,0317 0,0049 13,4357 

Stavebný materiál 7 30 1,5995 1,4356 0,1639 10,2475 

Stroje, zariadenia, nástroje, náradie 158 595 9,5702 8,2444 1,3257 13,8528 
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Tabuľka 15 Kategória - sluţby / 2012 / SR [vlastná tvorba] 

Kategória - služby / 2012 / SR 

Počet 

 e-aukcií 

Počet 

zadaných 

ponúk 

Súčet naj. 

ponúk v 

mil. EUR 

Súčet 

víťazných 

ponúk v 

mil. EUR 

Celková 

úspora 

v mil. 

EUR 

Celková 

úspora 

v % 

Dezinsekčné a deratizačné práce 1 3 0,0027 0,00265 0,00006 2,037 

Doprava, prepravné sluţby 4 20 0,2157 0,1661 0,0496 22,9883 

IT, vývoj, telekomunikačné sluţby 57 213 47,9849 39,0194 8,9656 18,6842 

Odborné poradenstvo, konzultácie, audit 9 27 0,0276 0,0253 0,0023 8,2397 

Odpadové hospodárstvo 3 12 0,1149 0,0916 0,0233 20,2925 

Oprava a údrţba zariadení, strojov, lokalít 175 862 30,2948 24,8183 5,4765 18,0773 

Ostatné sluţby 83 363 4,7747 4,2853 0,4895 10,2513 

Reklamné a tlačové sluţby 6 23 0,9484 0,8732 0,0752 7,9282 

Stavebné práce, rekonštrukcie 374 1896 61,9922 51,711 10,2812 16,5846 

Upratovacie sluţby, čistenie 6 37 1,0818 0,8766 0,2052 18,9726 

Vzdelávanie 15 40 0,0542 0,0323 0,022 40,497 
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Z analýzy nakupovaných komodít a úspor pri ich nákupe vo výrobných podnikoch 

vyplynulo, ţe najfrekventovanejšími komoditami podľa počtu  realizovaných e-aukcií 

v obidvoch republikách boli v kategórii tovarov Stroje, zariadenia, nástroje a náradie  

a v kategórii sluţieb Stavebné práce, rekonštrukcie. 

Kategória tovarov Stroje, zariadenia, nástroje a náradie zahŕňala okrem nákupu 

vysokozdviţných vozíkov, plošín, meracích prístrojov, krovinorezov, kosačiek, píl, 

kompresorov, čerpadiel, termostatov, mostových elektrických ţeriavov, hasiacich prístrojov  

aj nákup náhradných dielov do strojov, loţísk, hadíc, lán, skúšačiek, štetcov, lisovacích 

klieští, noţov, skrutkovačov, uzemňovacích sústav, kotevných svoriek a pod. Kategória 

sluţieb Stavebné práce, rekonštrukcie zahŕňala rôzne rekonštrukcie malieb na chodbách, 

rekonštrukcie rozvodov, elektrického vedenia, oplotenia, kanalizačných prípojok, strešnej 

krytiny a daţďových ţľabov, skladov transformátorov a murovaných trafostaníc, 

klimatizačných jednotiek, rôzne druhy výkopových prác, výruby stromov a porastov, opravy 

základov stavieb a ciest a pod. 

Z hľadiska úspor bola najvyššia úspora v ČR dosiahnutá v roku 2012 v kategórii 

tovarov Mazacie prípravky, oleje, a to takmer 62 % a v kategórii sluţieb Odborné 

poradenstvo, konzultácie, audit, a to takmer 48 %. Na Slovensku bola najvyššia úspora 

v kategórii tovarov Etikety, pásky, známky, nálepky dosiahnutá v roku 2011, a to takmer  

66 % a v kategórii sluţieb Reklamné a tlačové sluţby, a to pribliţne 60 %. 

Čo sa týka ostatných dosiahnutých úspor, tak v ČR neklesla ani jedna úspora  

v obidvoch v tovaroch a sluţbách pod 2 % a v SR pod 0,5 %. Celkový počet účastníkov, ktorí 

sa úspešne registrovali vyplnením prihlášky a ktorí platne zadali svoju ponuku do e-aukčnej 

siene, bolo v ČR za roky 2011 a 2012 13 921 a v SR 12 169. Niektorí účastníci sa samozrejme 

mohli zúčastniť viacerých výberových konaní naraz, napriek tomu z týchto vysokých čísel 

vyplýva, ţe je o e-aukcie medzi širokou verejnosťou stále väčší záujem.  
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7.3 Analýza finančného objemu podľa odvetví v ČR a SR 

Cieľom tejto analýzy je porovnanie finančných objemov v rokoch 2011/2012, ktoré boli 

vynaloţené po skončení e-aukcie, tzn. porovnanie výstupných víťazných ponúk, za ktoré 

vyhlasovatelia nakupovali určité komodity. 

Analýza vynaloţeného finančného objemu v rokoch 2011 a 2012 je zameraná na všetky 

víťazné ponuky po skončení e-aukcií, ktoré sa spočítali tak, ţe realizované e-aukcie boli 

roztriedené podľa jednotlivých odvetví a štátov. Pre potreby tejto analýzy sa pouţil rovnaký 

súbor e-aukcií, t.j. 5702 a rovnaký počet firiem, t.j. 93. Konečné výsledky boli pre zvýšenie 

prehľadnosti vydelené 1 miliónom a zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Pokiaľ firmy 

nakupovali v inej mene (napr. USD, PLN) ako v CZK alebo EUR, boli tieto nákupy 

prepočítané stredovým kurzom ČNB a NBS ku dňu 29.3.2013 na hlavnú menu v ČR a SR.  

V ČR sa finančný objem porovnával v 7 odvetviach a v SR 5 odvetviach.    

V ČR v rokoch 2011/2012 sa najviac finančných prostriedkov za obidva roky 

vynaloţilo v Energetike, viď Obrázok 11, pričom v roku 2012 to bolo o 795,74 mil. CZK viac 

ako v roku 2011. Najmenej prostriedkov sa vynaloţilo v Peňaţníctve, tzn., ţe mali klesajúcu 

tendenciu, pretoţe v roku 2012 to bolo o 17,71 mil. CZK menej ako v roku 2011. Môţe to byť 

spôsobené tým, ţe toto odvetvie zastupovalo oveľa menej klientov, ktorí boli málo aktívni 

v realizovaní e-aukcií. Pri pohľade na Tabuľku 16 mal vydaný finančný objem po skončení  

e-aukcií v ostatných odvetviach rastúcu povahu, okrem uţ spomínaného Peňaţníctva. Navyše 

malo klesajúcu povahu aj odvetvie Výroby, v ktorom sa v roku 2012 utratilo o 233,94 mil. 

CZK menej ako v roku 2011. 

Na Slovensku v rokoch 2011/2012 sa takisto najviac finančných prostriedkov za obidva 

roky vynaloţilo v Energetike, viď Obrázok 12, pričom v roku 2012 to bolo o 27,89 mil. EUR 

viac ako v roku 2011, viď Tabuľka 17. Najmenej prostriedkov sa vynaloţilo v Stavebníctve, 

ktoré bolo zastúpené len jednou firmou spĺňajúcou stanovené kritérium aktívneho nákupu 

v obidvoch rokoch, a moţno preto má finančný objem v tomto odvetví klesajúcu povahu. 

V roku 2012 to bolo o 2,98 mil. EUR menej ako v roku 2011. Ďalšie odvetvia, ktoré menej 

nakupovali v roku 2012, boli Potravinárstvo a Výroba, čo je zobrazené v Tabuľke 17.  
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Obrázok 11 Porovnanie finančného objemu ČR 2011/2012 [vlastná tvorba] 

Tabuľka 16 Finančný objem ČR 2011/2012 [vlastná tvorba] 

Odvetvie ČR 

Rok 2011 

v mil. CZK 

Rok 2012 

v mil. CZK 

Energetika 2323,06 3118,8 

Stavebníctvo 321,8 437,05 

Výroba 1013,21 779,27 

Peňaţníctvo 21,25 3,54 

Potravinárstvo 143,31 194,86 

Ťaţba 48,94 64 

Sluţby 352,9 741,8 

Spolu 4224,47 5339,32 
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Obrázok 12 Porovnanie finančného objemu SR 2011/2012 [vlastná tvorba] 

Tabuľka 17 Finančný objem SR 2011/2012 [vlastná tvorba] 

Odvetvie SR 

Rok 2011 

v mil. EUR 

Rok 2012 

v mil. EUR 

Energetika 116,68 144,57 

Stavebníctvo 4,64 1,66 

Výroba 5,06 2,62 

Potravinárstvo 7,21 2,98 

Sluţby 3,28 10,2 

Spolu 136,87 162,03 
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 Z analýzy vynaloţeného finančného objemu v jednotlivých odvetviach po skončení  

e-aukcie vyplynulo, ţe sa najvyšší objem peňaţných prostriedkov na nákupy prostredníctvom  

e-aukcií spotreboval v Energetike. Dôvodom tohto výsledku môţe byť to, ţe tieto spoločnosti  

sú lídrami vo svojom odbore v ČR a v SR, a preto majú väčšie moţnosti a potreby realizovať 

nákupy tovarov a sluţieb. Príklady najviac nakupovaných komodít v tomto odvetví patria  

do kategórie sluţieb Stavebné práce, rekonštrukcie, ktoré boli uvedené v závere analýzy 

komodít, viď bod 7.2 tejto práce. Do odvetví, ktoré v roku 2012 realizovali menej nákupov 

ako v roku 2011, patrili v ČR Výroba a Peňaţníctvo a v SR Stavebníctvo, Výroba 

a Potravinárstvo. Finančné rozdiely v nakupovaní v týchto odvetviach boli dosť markantné, 

preto sa môţe naskytnúť otázka, čo bolo dôvodom. Z tejto analýzy sa to ale nedalo 

vypozorovať.  

7.4 Analýza najčastejších spôsobov hodnotenia e-aukcie vo výrobných 

podnikoch 

Cieľom tejto analýzy je zistiť najčastejší spôsob hodnotenia e-aukcií, ktoré sú stanovené 

v systéme PROe.biz, v ČR a SR v rokoch 2011 a 2012. Počet hodnotení, ktoré ponúka 

uvedený systém je 7. 

Do jednotlivých druhov hodnotenia patrí hodnotenie podľa celkovej ponuky účastníka, 

tzn. spočítanie všetkých jednotkových ponúk za tovary a sluţby do celkovej ponuky, pričom 

víťaz je len jeden. Účastníci musia zadať svoje ponuky do všetkých poloţiek. Ďalším 

hodnotením je multikriteriálne hodnotenie, čo znamená hodnotenie podľa určitých kritérií 

stanovených vyhlasovateľom, pričom ku kaţdému kritériu sa stanoví určitá váha v bodoch. 

Systém pouţíva dva druhy vzorcov podľa zvolenej povahy kritéria, t.j. rastúca povaha, kde 

platí, čím vyššia je dosiahnutá hodnota, tým lepšie (napr. splatnosť faktúr), a klesajúca 

povaha, pri ktorej je to opačne (napr. termín dodania). Medzi kritériá sa zaraďujú okrem 

celkovej ceny aj splatnosť faktúr, termín dodania, zľava z cenníka, záručná lehota, garancia 

ceny, moţnosť chránenej dielne (náhradního plnění) a pod. Všetky tieto kritériá sa môţu 

nastaviť pre zákazky s nízkou hodnotou, tzn. mimo reţim zákona. Víťaz môţe byť len jeden 

na základe získaných bodov prepočítaných systémom. Účastníci musia zadať ponuky  

do všetkých stanovených kritérií. Tretím druhom hodnotenia je hodnotenie podľa  

% najnižších cien, pri ktorom uţ z názvu vyplýva, ţe víťazom sa stane ten účastník, ktorý 

bude mať najvyššie percento najniţších cien. Účastníci zadajú ponuky len do tých poloţiek, 
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ktoré ponúkajú. Štvrtým typom hodnotenia je hodnotenie podľa jednotlivých položiek, kedy 

vyhlasovateľ pripúšťa moţnosť čiastkového plnenia (dílčího plnění). Účastníci zadajú ponuky 

len do tých poloţiek, ktoré ponúkajú a víťazov môţe byť viac. Piatym typom je hodnotenie 

podľa skupín položiek, ktoré funguje obdobne ako hodnotenie podľa jednotlivých poloţiek. 

Predposledným typom hodnotenia je hodnotenie podľa pomocného výpočtu, do ktorého môţe 

vyhlasovateľ nastaviť rôzne matematické operácie, napr. účastníci budú do siene vkladať 

cenové ponuky bez DPH, ale pomocou výpočtu, ktorý vypočíta cenovú ponuku prenásobenú 

DPH, budú účastníci hodnotení podľa ceny s DPH. Posledným typom hodnotenia je 

hodnotenie podľa ratingu, ktorý bol opísaný v bode 4.1.1 tejto práce. 

  V ČR v roku 2011 bolo najčastejším typom hodnotenia hodnotenie podľa celkovej 

ponuky, viď Obrázok 13, a to aţ 82 % z celkového počtu e-aukcií 1327. Najmenej bolo 

pouţité hodnotenie podľa jednotlivých poloţiek, a to len pribliţne 0,3 %. Zaujímavé je tieţ 

percento hodnotenia podľa multikritérií, ktoré dosiahlo takmer 15 %. V tomto roku bolo 

zvolených len 5 typov hodnotení. V roku 2012 sa situácia zopakovala, kde najčastejším 

hodnotením bolo opäť hodnotenie podľa celkovej ponuky, viď Obrázok 14, a to 84 % 

z celkového počtu e-aukcií 1558. Najmenej bolo pouţité hodnotenie podľa pomocného 

výpočtu, a to len pribliţne 0,8 %. V tomto roku ale pribudlo jedno hodnotenie, a to 

hodnotenie podľa skupín poloţiek, ktoré bolo vyuţité takmer v 2 % e-aukcií. Zvláštnosťou je, 

ţe v roku 2012 sa zníţil počet hodnotení podľa multikritérií, a to aţ o 5 % oproti roku 2011. 

Taktieţ sa zníţil počet hodnotení podľa % najniţších cien z 3 % v roku 2011 na 1,1 % v roku 

2012. Naopak sa v tomto roku zvýšil počet hodnotení podľa jednotlivých poloţiek, a to 

takmer na 2 % oproti roku 2011, kde sa takto hodnotilo len 0,3 % e-aukcií.  

Vyhlasovatelia elektronických aukcií na Slovensku v roku 2011 tieţ najčastejšie 

hodnotili podľa celkovej ponuky, viď Obrázok 15. Toto hodnotenie dosiahlo pribliţne 70 % 

z celkového počtu e-aukcií 1534. V tomto roku bolo vyuţitých všetkých 7 typov hodnotenia,  

pričom je zaujímavé percento hodnotenia podľa ratingu. Je to takmer 19 %. Obdobná situácia 

nastala aj v roku 2012, kde sa najviac hodnotilo podľa celkovej ponuky, pribliţne 67 % 

z celkového počtu e-aukcií 1283, viď Obrázok 16. V tomto grafe bolo ako druhé v poradí 

zvolené hodnotenie podľa ratingu, a to pribliţne 17 % e-aukcií. Zaujímavé je, ţe v tomto 

období sa zvýšil počet hodnotení podľa jednotlivých poloţiek, a to aţ na 5 %, pričom v roku 

2011 to bolo len 0,3 %. Hodnotenie podľa multikritérií sa v 2012 zvýšilo na takmer 4 %, 

pričom v roku 2011 to boli 3 %. Podľa % najniţších cien sa hodnotilo v roku 2011 6 %  

e-aukcií, ale v roku 2012 to bolo len 5 %.  
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Obrázok 13 Spôsob hodnotenia ČR 2011 

 

Obrázok 14 Spôsob hodnotenia ČR 2012 
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Obrázok 15 Spôsob hodnotenia SR 2011 

 

Obrázok 16 Spôsob hodnotenia SR 2012 
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Z analýzy jednotlivých typov hodnotení vyplynulo, ţe vyhlasovatelia v ČR a SR najviac 

pouţívajú hodnotenie podľa celkovej ceny. V ČR to bolo v roku 2011 82 % a v roku 2012 aţ  

84 %, na Slovensku je toto percento o niečo niţšie, a to v roku 2011 70 % a v roku 2012 67 % 

z celkového počtu elektronických aukcií. Tento rozdiel môţe súvisieť s tým, ţe na Slovensku 

vyhlasovatelia pouţívajú väčší počet iných typov hodnotenia ako v ČR. Aj keď najvyšší počet 

získalo hodnotenie podľa ceny, neznamená to, ţe vyhlasovatelia nedbajú na kvalitu tovarov 

a sluţieb. Obvykle sa kvalita preukazuje vyţiadaním rôznych vzoriek tovaru ešte  

pred začiatkom súťaţného kola alebo sa zvolí cesta penalizovania a stanovenia sankcií  

za nedodrţanie poţadovanej kvality. Pri sluţbách sa obvykle vyţaduje dokladovanie odbornej 

spôsobilosti, finančnej solventnosti a referencií. Novším spôsobom hodnotenia, ktoré súvisí 

práve s kvalitou účastníkov, je hodnotenie podľa ratingu, ktoré v tejto analýze získalo v SR 

v roku 2011 19 % a v roku 2012 17 % z celkového počtu e-aukcií.  V ČR sa tento typ 

hodnotenia nepreukázal. Môţe to byť spôsobené inými zvyklosťami vyhlasovateľov, prípadne 

neznalosťou tejto moţnosti hodnotenia. Zaujímavým zistením je, ţe v ČR sa vo výrobných 

podnikoch viac vyuţíva hodnotenie podľa ekonomickej výhodnosti, t.j. podľa multikritérií, 

oproti SR. V roku 2011 v ČR bolo takto hodnotených 15 % e-aukcií, pričom v SR len 6 %. V 

rokoch 2012 v ČR to bolo 10 % a v SR len 4 %. Najvyššie percento v hodnotení podľa 

pomocného výpočtu v ČR a SR bolo získané v roku 2012 v SR, a to 3 %. Najviac hodnotení 

podľa percenta najnižších cien bolo tieţ v SR, a to v roku 2011 6 % e-aukcií. Novšie spôsoby 

hodnotenia podľa jednotlivých položiek a skupín položiek boli vyuţité najviac v roku 2012, 

kde hodnotenie skupín poloţiek vyuţila ČR v 2 % e-aukcií, SR len v 0,4 %, a hodnotenie  

na poloţky bolo viac vyuţité v SR, a to 5 %, ale v ČR len 2 % e-aukcií. 
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8 Zhrnutie a odporúčania  

V prvej čiastkovej analýze bolo zistené, ţe stanovené kritérium aktívneho nakupovania 

v rokoch 2011 a 2012, splnilo z celkového mnoţstva klientov spoločnosti NAR marketing 

s.r.o., t.j. 375 klientov z verejnej správy a súkromnej sféry, 93 klientov, z toho 67 českých 

podnikov a 26 slovenských podnikov. Toto číslo je oveľa niţšie ako sa predpokladalo, preto 

odporúčaním by mohlo byť aktívnejšie sledovanie klientov vytváraním prehľadov o ich 

nákupnej činnosti prostredníctvom e-aukcií za určité obdobie, ktoré by im boli k dispozícii. 

Nasledovať by mohli otvorené konzultácie s tými klientmi, ktorí sú menej zainteresovaní 

v realizácií e-aukcií napriek tomu, ţe majú k dispozícii elektronický nástroj, ale často ho 

nevyuţívajú. Spoločnosť, v ktorej sa robila táto práca, má kvalifikovaných a vyškolených 

pracovníkov, či uţ na tzv. hotline podpore alebo v obchodných tímoch, ktorí sa svedomito 

a zodpovedne starajú o všetkých klientov a poskytujú im odborné rady. Odporúčaním by ale 

mohlo byť vyčleniť niektorých z existujúcich pracovníkov, prípadne prijať nových, ktorí by 

sa mohli prednostne venovať menej aktívnym klientom, vedeli by ich nasmerovať  

ako postupovať v nákupnom procese pred e-aukciou a po nej, aktívne by ich podporovali  

pri nastavovaní e-aukcií špecifických tovarov a sluţieb, ukázali by im novinky, ktoré firma 

vyvinula kvôli zlepšeniu poskytovaných sluţieb, napr. katalóg dodávateľov BASE, šablóny  

e-aukcií, a sprevádzali by ich pri aplikácií týchto noviniek do svojho nákupného procesu.  

Pomocou analýzy nakupovaných komodít u klientov spomínanej spoločnosti bolo 

zistené, ţe najfrekventovanejšími komoditami v obidvoch republikách, t.j. ČR a SR, v rokoch 

2011 a 2012 sú v kategórii tovarov Stroje, zariadenia, nástroje a náradie a v kategórii sluţieb 

Stavebné práce, rekonštrukcie. Celkové zisťovanie nakupovaných komodít naprieč 

odvetviami v 5702 e-aukciách bolo náročné tým, ţe niektoré údaje, napr. zaradenie e-aukcie 

do správnej kategórie, vypočítanie mínusovej alebo nulovej úspory, sa získavali manuálnych 

spôsobom, preto odporúčaním je zamerať sa na zlepšenie pôvodného spôsobu exportu dát  

do xls formátu, ktoré síce má nespočetné mnoţstvo funkcionalít, ale niektoré z nich by bolo 

potrebné doladiť. Pri dolaďovaní, resp. vylepšovaní funkcionalít, by sa mohol pouţiť nový 

nástroj tzv. generátor celkových súčtov, ktorý bol naprogramovaný pre potreby tejto práce 

v jazyku Java. Ak by sa takáto analýza mala kvôli prehľadom o nákupoch výrobnej sféry 

robiť kaţdý rok, toto odporúčanie by sa mohlo vziať aspoň na zváţenie vedúcich pracovníkov 

IT a  programátorského oddelenia. 
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         Podľa analýzy finančného objemu po skončení e-aukcie v jednotlivých odvetviach v ČR 

a SR v rokoch 2011 a 2012 bolo najviac peňaţných prostriedkov vynaloţených na nákupy  

cez e-aukcie v energetickom odvetví, čo pri veľkosti analyzovaných spoločností a druhu 

nakupovaných komodít nie je aţ také prekvapujúce, pretoţe podľa predmetu svojho 

podnikania najviac peňaţných prostriedkov vynakladajú na rôzne stavebné úpravy, 

rekonštrukcie a zemné práce. Pri týchto prácach je nutné zaobstarať rôzny stavebný materiál, 

zariadenia, stroje, náhradné diely a elektromateriál, ktorý sa tieţ obstaráva pomocou 

elektronických výberových konaní. V tejto analýze boli zistené aj odvetvia, ktoré v roku 2012 

zníţili svoju nákupnú činnosť elektronickým spôsobom, a tým aj objem vynaloţených 

prostriedkov. Medzi tieto odvetvia patrili v ČR Výroba a Peňaţníctvo a v SR Stavebníctvo, 

Výroba a Potravinárstvo. Odporúčaním by mohli byť okrem motivácie existujúcich klientov 

k aktívnejšiemu nakupovaniu a poukázaním na výhody takéhoto spôsobu nakupovania, 

neustále hľadanie a „rozhadzovanie sietí“ k novým zákazníkom nielen z týchto odvetví, 

pretoţe nevyuţitý potenciál na trhu stále existuje, takisto ako existuje stále väčšia 

konkurencia, ktorá môţe byť jedným z hnacích motorov neustále napredovať.  

Z analýzy jednotlivých typov hodnotení vyplynulo, ţe vyhlasovatelia v ČR a SR 

v rokoch 2011 a 2012 najviac pouţívajú hodnotenie podľa celkovej ceny. Toto hodnotenie sa 

ukazuje byť najviac preferovaným aj v nasledujúcom roku 2013. Je tomu tak preto, lebo 

dosiahnutie a vyjednanie čo najniţšej ceny, samozrejme s ohľadom na kvalitu, je povaţované 

za jeden z hlavných faktorov pred uzatvorením samotnej zmluvy nielen prostredníctvom 

elektronických obchodov, ale aj v klasických obchodných rokovaniach. Navzdory tomu 

ostatné spôsoby hodnotenia, ktoré ponúka systéme PROe.biz, majú moţnosť okrem 

nastavenia cenových kritérií nastaviť aj necenové kritériá, ktoré pomôţu hodnotiť zákazku 

podľa ekonomickej výhodnosti. Odporúčaním je preto ešte pred spustením e-aukcie zistiť,  

čo chce klient dosiahnuť a ako by si predstavoval nastavenie a fungovanie e-aukcie vrátane 

posúdenia reálnosti týchto predstáv a poţiadaviek. 
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ZÁVER 

Témou diplomovej práce bola Analýza vyuţitia elektronických foriem obchodovania  

vo výrobných podnikoch Českej a Slovenskej republiky. Táto práca mala charakter štúdie 

vybraného teoretického problému. Cieľom bola analýza vyuţívania e-aukcií vo výrobných 

podnikoch, ktoré sú klientmi spoločnosti NAR marketing s.r.o. vrátane poukázania  

na dosiahnutie úspor pri takomto spôsobe nakupovania, na zvolené hodnotenie počas e-aukcie 

a na najpreferovanejšie tovary a sluţby v e-aukciách. Výskumná metóda, ktorá bola pouţitá 

pre túto analýzu, je monitorovací výskum, ktorý spočíva v permanentnom zhromaţďovaní 

informácií a ich analýze. Základné informácie boli získané z interných zdrojov spoločnosti 

NAR marketing s.r.o., ktoré boli ďalej spracovávané a rozširované.  Z klientov vo výrobnej 

sfére, ktorí boli zadelení do 7 odvetví v ČR a 5 v SR, bolo pre potrebu výskumu vybraných 

93, čo tvorilo 24,8 % z celkového počtu 375 klientov. Títo klienti museli splniť kritérium 

iniciatívneho nakupovania v rokoch 2011 a 2012. Z analýzy, čo títo skúmaní klienti 

z obidvoch republík najviac elektronicky nakúpili, sa zistilo, ţe to boli komodity v kategórii 

tovarov Stroje, zariadenia, nástroje a náradie, pričom v ČR sa za obidva roky v tejto 

kategórii konalo 227 e-aukcií a v SR 366 e-aukcií a v kategórii sluţieb to boli Stavebné 

práce, rekonštrukcie, pričom v ČR sa za obidva roky konalo 1488 e-akcií a v SR 833  

e-aukcií. Napriek tomuto zisteniu bola najvyššia úspora v ČR dosiahnutá v roku 2012 v inej 

kategórii, a to v kategórii tovarov Mazacie prípravky, oleje takmer 62 % a v kategórii 

sluţieb Odborné poradenstvo, konzultácie, audit takmer 48 %. Na Slovensku to boli tieţ 

iné kategórie, v ktorých sa dosiahla najvyššia úspora a bolo to v roku 2011, a to v kategórii 

tovarov Etikety, pásky, známky, nálepky takmer 66 % a v kategórii sluţieb Reklamné  

a tlačové služby pribliţne 60 %. Z ďalšej čiastkovej analýzy finančného objemu, ktorý klienti 

zatriedení podľa odvetví vynaloţili po skončení e-aukcie, sa zistilo, ţe sa najvyšší objem 

peňaţných prostriedkov na nákupy prostredníctvom e-aukcií spotreboval v energetickom 

priemysle, a to v ČR v roku 2012 3118,8 mil. CZK a v SR 144,57 mil. EUR. Z poslednej 

analýzy zvoleného spôsobu hodnotenia počas e-aukcie sa jednoznačne ukázalo, ţe to bolo 

hodnotenie podľa celkovej najnižšej ceny, pričom v ČR to bolo v roku 2011 82 % 

z celkového počtu e-aukcií 1327 a v roku 2012 84 % z celkového počtu e-aukcií 1558.  

Na Slovensku to bolo v roku 2011 70 % z celkového počtu e-aukcií 1534 a v roku 2012 67 % 

z celkového počtu e-aukcií 1283. 
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Teoretická časť tejto práce bola zameraná na objasnenie základných pojmov 

pouţívaných v elektronickom obchodovaní a základných postupov pri nastavovaní e-aukcií 

mimo reţim zákona, ako aj v reţime zákona. 

Na základe výsledkov výskumu boli navrhnuté určité odporúčania, ktoré by mohli byť 

nápomocné  v starostlivosti o doterajších klientov, a taktieţ pri zlepšovaní klientských 

sluţieb. Takisto by sa mohli vyuţiť pri oslovovaní a získavaní nových klientov. 

Téma, ktorá bola zameraná na vyuţívanie elektronických aukcií vo výrobných 

podnikoch, by mohla v budúcnosti poslúţiť ako podklad pre ďalšie spracovanie a výskumy 

spoločnosti NAR marketing s.r.o., a takisto by sa mohla zaradiť ako tretí článok medzi 

doterajšie výskumy o mestách a nemocniciach, ktoré sú tieţ klientmi spomínanej spoločnosti. 

Spolu by tak mohli tvoriť ucelený základ pre budúce výskumy.  
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Zoznam skratiek 

APUeN   Asociácia poskytovateľov a uţívateľov elektronických nástrojov 

ČNB  Česká národní banka 

ČR    Česká republika 

DNS        dynamický nákupný systém 

DPH   daň z pridanej hodnoty 

eBF         E-biz fórum – konferencia  

EDI        Electronic Data Interchange – elektronická výmena dát  

EU      Európska únia 

FO   fyzická osoba 

FSA   Fair sourcing awards – odovzdávanie cien čestného nákupu 

I.CA  První certifikační autorita a.s.  

ICT      Information and Communication Technology – informačné a komunikačné 

technológie 

ISVZ   Informační systém o veřejných zakázkách  

MI ČR  Ministerstvo informatiky České republiky 

mil.   milión 

MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj 

NBS  Národná banka Slovenska  

NBÚ SR  Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky 

odst.    odstavec 

OOPP osobné ochranné a pracovné pomôcky   

OSO   odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie 

PO    právnická osoba 

SP  súťaţné podklady 

SR  Slovenská republika 

SW, sw  software 

ZD  zadávacia dokumentácia 

ZVZ    Zákon o veřejných zakázkách  
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