
Cyklické poptávky na 

potraviny 

Bc. Ivana Benešová, DiS. 

vedoucí provozu stravování 



Elektronické nákupy od září 2016 
 
typ nákupu:  elektronická aukce bez časového 
prodlužování, tzn.: ukončení vždy v celou hodinu 
 



Cílem e-aukcí je: 

• nakupovat podle právních předpisů 
 

Zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve 
znění pozdějších předpisů 
Usnesení vlády ČR č. 343/2010 k používání elektronických 
tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních 
prostředků  

 

• chovat se hospodárně 
     (nakupujeme za státní peníze) 



Logistika e-aukcí, interní uspořádání 

Ivana Benešová- zadavatel a „správce“ 
 

Eva Hanáková- administrátor 
 

Libuše Králová- objednávky a kontrola cen 
Hana Tihelková- objednávky a kontrola cen 

 
Sklad potravin- příjem dle vysoutěžených cen 



Logistika e-aukcí, interní uspořádání 

-počátek: deset položek u 3 komoditních skupin 
(máslo, mléko, chléb, rohlíky, veka, jablka, banány, 
cibule, mrkev, petržel) 
- průběžný stav do června 2017: přes 200 položek 
u 10 komoditních skupin 
 - očekávání do konce roku 2017: 500 položek u 15 
komoditních skupin (káva/ kávovina, čaj, rozšířit 
pečivo, mléčné výrobky dle JL NT) 
 - budoucnost: všechny skladové položky ve 
finančním objemu nad 20.000 Kč za kalendářní rok 



Administrace/seznam poptávek 



Nákupní koš Ovoce a Zelenina 



Nákupní koš Ovoce a Zelenina 



Nákupní koš Mléčné výrobky 



Nákupní koš Mléčné výrobky 



Nákupní koš Uzeniny 



Nákupní koš Uzeniny 



Aukční síň- mléčné výrobky 



Aukční síň- chlazené maso 



Protokoly 

Výsledky jednotlivých aukcí se protokolují: 
 - elektronicky 
 - písemná podoba (referentky STRAV) 
 
Protokoluje se: 
- nedodržení ceny 
- nedodržení specifikace ze strany dodavatel 
- případně se dokumentuje vše ostatní 



Protokol historie u aukcí 



Ekonomický dopad aukcí 

Hodnocení za pomocí kontingenční tabulky, 
porovnání vždy za stejné období (září 2016 vs.  
2016) 
 
  Úspora ANO X NE ???? 
počátek elektronických aukcí:  
září 2016- srpen 2017 



Měsíční srovnání  duben 2016  vs.  duben 2017 



Porovnání banány                                                       
duben 2016 x duben 2017 



Porovnání brambory loupané                  
duben 2016 x duben 2017 



Porovnání  rohlík bílý 43g                           
duben2016 x duben 2017 



Porovnání chléb celý krájený 1200g      
duben 2016 x duben 2017 



Porovnání vepřová kýta  KÚ                     
duben 2016 x duben 2017 



Porovnání sýr eidam                                
duben 2016 x duben 2017 



Porovnání olej slunečnicový 1l  
duben 2016 x duben 2017 



Ekonomické zhodnocení aukcí po 1 roce využívání 
Ekonomická úspora při nákupu potravin elektronickým nástrojem 

(porovnává se stejné měsíční období např. duben 2016 X duben 2017) 
 

září 16             361 978,44 Kč 
říjen 16           352 844,47 Kč  
listopad 16     358 163,53 Kč 
prosinec 16     234 878,25 Kč  
leden 17          286 174,87 Kč  
únor 17           252 283,10 Kč  
březen 17       435 920,43 Kč  
duben 17        264 952,01 Kč  
květen 17       298 174,63 Kč  
červen 17       276 049,25 Kč 
červenec 17   455 732,73 Kč  
srpen 17         132 998,58Kč  

  

CELKEM      3 710 150,29 Kč   



Jednorázová poptávka 

Nový druh 

jednorázové 

poptávky 



Využití jednorázové poptávky 

•  krátkodobá aukce (2-3 dny) 
•  efektivní, pružné 
•  jakákoli položka ze sortimentu skladu 
•  změna v jídelním lístku 
•  variabilita při sestavování jídelního lístku u ZS 

(1-2 týdny dopředu), kdy měsíční poptávky již 
uzavřeny 



Lze vysoutěžit  z oblasti potravin cokoliv 
 

- služba na přání • sdělte co chcete???... a budete 
to mít. 
- stačí zadat požadavky ze strany OLV i STRAV 


