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Postavenie nákupu v spoločnosti  
 

• Finančný odbor   

• Centralizovaný nákup nad 3000 Eur 

• Strategický nákup  

 

• Všetko v systéme – komplexná digitalizácia, odbúranie 
administratívnej záťaže 

• Jednotný automatizovaný procesný tok  
• Diferenciácia a proporcionalita: podľa objemov, dôležitosti  

a zložitosti nákupných podmienok 
• Dôraz na autonómiu, tvorivosť dôveryhodnosť a profesionalitu => 

semiautomatizácia (Rozhodovanie X Rutina) 

Vývoj automatizácie 

2013 – e-aukcie 
2015 – prieskum trhu –> komplexné nákupné systémy 
2016 – konzultácie ,  možnosti realizovateľnosti 
2017 – marec – štart – Kategórie, Dodávatelia, E-eaukcie 
2017 – október –> komplexný proces a int. komunikácia 
2018 – apríl – II. Etapa – Compliance, Hodnotenie výkonu, 
             Dáta, Štatistiky, Plán, Plnenie 

Základné ciele  

O spoločnosti NAFTA 
a.s.  
 

2006 – implementace ERP SAP –> P2P  
Biznis: GAS & Oil 
 
 
 
 
 
 
Člen skupiny EPH 
 

Motto: Akcia zabíja myšlienku 

NAFTA A ELEKTRONIZÁCIA... 
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Nákupný koncept, v ktorom je portfólio nakupovaných komodít rozdelené do 
samostatných skupín podobných alebo príbuzných kategórií. Je to systematický, 
disciplinovaný prístup k riadeniu kategórie ako strategic business unit. 
 
Brian F. Harris, University of Southern California, 1989 

Celá story nie je ale o kategóriách. Je to o riadení strategických činností k 
čomu potrebujeme odlíšenie dôležitého a nedôležitého. 
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Druh materiálu 

Skupina materiálu 

Názov skupiny materiálu  
Technický garant za komoditu 

pri zakladaní KZM 
Nákupca Disponent za divíziu 

          1000 4000 5000 

101 

101 01 01 tyče Gergel 013   Martincova K. Vašáková 

101 01 02 plechy Gergel 013   Martincova K. Vašáková 

101 01 03 rúry Gergel 013   Martincova K. Vašáková 

101 02 01 pletivo Gergel 013   Martincova K. Vašáková 

101 03 01 kolená, ohyby, T-kusy 
Gergel 013 PZZP Koran S. Martincova K. nepožaduje sa  

101 03 02 príruby 
Gergel 013 PZZP Koran S. Martincova K. nepožaduje sa  

101 03 03 tesnenie kovové 
Gergel 013 PZZP Koran S. Martincova K. nepožaduje sa  

101 04 01 materiál a potreby pre zváranie Gergel 013   Martincova K. Vašáková 

102 

102 01 01 cement, vápno, omietkové zmesi 
Morávek 014   nepožaduje sa  nepožaduje sa  

102 01 02 materiály murovacie 
Morávek 014   nepožaduje sa  nepožaduje sa  

102 01 03 piesky, štrky 
Morávek 014   nepožaduje sa  nepožaduje sa  

102 02 01 prefabrikáty betónové 
Morávek 014   nepožaduje sa  nepožaduje sa  

102 03 01 izolačné materiály 
Morávek 014   nepožaduje sa  nepožaduje sa  

102 04 01 rezivo a výrobky z dreva 
Morávek 014   nepožaduje sa  nepožaduje sa  

201 

201 01 01 voda 
Morávek 014   nepožaduje sa  nepožaduje sa  

201 02 01 metanol 
Morávek 014   nepožaduje sa  nepožaduje sa  

201 02 02 glykol 
Morávek 014   nepožaduje sa  nepožaduje sa  

201 03 01 oleje, tuky, mazadlá 
Morávek 014 PZZP Kurtulik J. Martincova K. Vašáková 

201 03 02 pohonné hmoty Morávek 014   nepožaduje sa  Vašáková 

201 03 03 palivo 
Morávek 014   nepožaduje sa  nepožaduje sa  

201 04 01 farby laky, riedidlá, konzervačné prípravky 
Morávek 014 PZZP Koran S. Martincova K. Vašáková 

201 05 01 postreky na rastliny 
Morávek 014   nepožaduje sa  nepožaduje sa  

201 05 02 priemyselná chémia Morávek 014   Martincova K. Vašáková 

201 06 01 chemikálie laboratórne 
Morávek 014   nepožaduje sa  nepožaduje sa  

201 07 01 plyny technické a kalibračné Morávek 014 PZZP Brajer I. nepožaduje sa  Vašáková 

201 07 02 fľaše tlakové na plyny 
Morávek 014 PZZP Brajer I. Martincova K. nepožaduje sa  

201 08 01 tmely, lepidlá Morávek 014   Martincova K. Vašáková 
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1_Technické vybavení a materiály 1.01_Primární paliva materiál a média 1.02_Hlavní prvky přenosu a distribuce elektřiny 1.03_Potrubí a příslušenství 1.04_Mechanický materiál 1.05_Elektro materiál 1.06_Měřicí zařízení 1.07_Chemikálie, oleje a technické plyny 1.08_Dopravníkové systémy 1.09_Strojní a elektro náhradní díly 1.10_Řídicí systémy 1.11_Nákup elektřiny pro účel přeprodeje a poplatky související s elektřinou

1.01_Primární paliva materiál a média 1.01.01_Uhlí 1.02.01_Spínače a spínací technika 1.03.01_Potrubí ocel, potrubí pro kotle, nerez, PPR vč. tvarovek 1.04.01_Podpůrný mechanický materiál 1.05.01_Baterie, nabíječky, panely, relé 1.06.01_Měřiče tepla 1.07.01_Chemikálie na úpravu vody 1.08.01_Dopravníkové pásy a gumové části 1.09.01_Náhradní díly - kotel, ventilátor, ohřívač 1.10.01_Řídící systém rozvodna

1.02_Hlavní prvky přenosu a distribuce elektřiny 1.01.02_Plyn (včetně spotřeby mimo výrobu) 1.02.02_Podpěrné body 1.03.02_Čerpadla 1.04.02_Ložiska 1.05.02_Kondenzátory a elektrické komponenty 1.06.02_Měřiče elektřiny 1.07.02_Laboratorní vybavení 1.08.02_Šneky 1.09.02_Náhradní díly - turbína 1.10.02_Řídící systém kotel 1.12_Nákup plynu pro účel přeprodeje

1.03_Potrubí a příslušenství 1.01.03_Elektřina (včetně spotřeby mimo výrobu) 1.02.03_Izolátory 1.03.03_Výměníky 1.04.03_Těsnění 1.05.03_Speciální elektrokabely - těžba 1.06.03_Měřiče teploty 1.07.03_Technické plyny 1.08.03_Náhradní díly pro dopravníkové pásy 1.09.03_Náhradní díly - mlýnské okruhy, podavače 1.10.03_Řídící systém turbína

1.04_Mechanický materiál 1.01.04_Teplo (včetně spotřeby mimo výrobu) 1.02.04_Kabely, vodiče a příslušenství 1.03.04_Příruby 1.04.04_Spojovací materiál, zámky, páskový materiál 1.05.04_Svítidla průmyslová 1.06.04_Měřiče tlaku a stlačeného vzduchu 1.07.04_Oleje 1.08.04_Pneudoprava 1.09.04_Náhradní díly - generátor 1.10.99_Ostatní řídicí systémy (materiál a náhradní díly) 1.13_Nákup tepla pro účel přeprodeje

1.05_Elektro materiál 1.01.05_Voda (včetně spotřeby mimo výrobu) 1.02.05_Armatury na vzdušné vedení a PPN svorky 1.03.05_Podpěry potrubí a objímky 1.04.05_Kovy, hutní materiál 1.05.05_Kabely 1.06.05_Měřiče průtoku kapalin 1.07.05_Maziva 1.08.05_Válečky a kování 1.09.05_Náhradní díly - motory

1.06_Měřicí zařízení 1.01.06_Vápenec 1.02.06_Konzoly a enviromentální prvky 1.03.06_Armatury 1.04.06_Žáruvzdorné materiály, izolace, pásky 1.05.06_Stykače 1.06.06_Měřiče ionizace 1.07.06_Průmyslová chemie pro opravy 1.08.06_Transportér objemných materiálů 1.09.06_Náhradní díly - kompresory 1.14_CO2 nákup emisních povolenek

1.07_Chemikálie, oleje a technické plyny 1.01.07_Vápno 1.02.07_Zemnící materiál 1.03.07_Pohony pro armatury 1.04.07_Nástroje 1.05.07_Jističe 1.06.07_Přístrojové vybavení pro "NDT" 1.07.99_Ostatní chemikálie, oleje a technické plyny 1.08.99_Ostatní dopravníkové systémy 1.09.07_Náhradní díly - frekvenční měniče

1.08_Dopravníkové systémy 1.01.08_Močovina, čpavková voda 1.02.08_Transformátory 1.03.08_Nádrže, teploměry, manometry 1.04.08_Svařovací technika 1.05.08_Ochrany 1.06.99_Ostatní měřicí zařízení 1.09.08_Náhradní díly -odsíření 1.15_Nákup vody pro účel přeprodeje

1.09_Strojní a elektro náhradní díly 1.01.09_Palivo pro jaderné elektrárny 1.02.09_Rozvaděče 1.03.09_Kompenzátory 1.04.09_Ocelová a ostatní lana 1.05.09_Elektromotory 1.09.09_Náhradní díly - vlečka (těžba)

1.10_Řídicí systémy 1.01.99_Ostatní primární paliva, materiál a média 1.02.10_Jistící prvky 1.03.10_Potrubí PIP vč. příslušenství 1.04.10_Stavební materiál 1.05.10_Frekvenční měniče 1.09.10_Náhradní díly - těžební stroje (těžba) 1.99_Ostatní technické vybavení a materiály

1.11_Nákup elektřiny pro účel přeprodeje a poplatky související s elektřinou 1.02.11_Trafostanice 1.03.11_Kompletní sada komponent pro PS (Termonta) 1.04.11_Stavební materiál - koleje 1.05.11_Systémy osvětlení 1.09.11_Náhradní díly - odvodňovací infrastruktura (těžba)

1.12_Nákup plynu pro účel přeprodeje 1.02.12_Skříně 1.03.99_Ostatní potrubí a příslušenství 1.04.99_Ostatní mechanický materiál 1.05.99_Ostatní elektro materiál 1.09.12_Náhradní díly - dmychadlo

1.13_Nákup tepla pro účel přeprodeje 1.02.13_RIS a ochrany 1.09.13_Náhradní díly - jaderné

1.14_CO2 nákup emisních povolenek 1.02.99_Ostatní hlavní prvky přenosu a distrubuce elektřiny 1.09.14_Náhradní díly - turbína vodní elektrárny

1.15_Nákup vody pro účel přeprodeje 1.09.99_Ostatní strojní a elektro náhradní díly

1.99_Ostatní technické vybavení a materiály

2_Ostatní vybavení a materiály 2.01_Kancelářské potřeby 2.02_Vybavení BOZP 2.03_PHM 2.04_Vozový park, pracovní stroje a příslušenství 2.05_Obalový materiál 2.99_Ostatní ostatní vybavení a materiály

2.01_Kancelářské potřeby 2.02.01_Ochranné oblečení a pracovní pomůcky 2.04.01_Vozový park - osobní vozy (investice i leasing)

2.02_Vybavení BOZP 2.02.02_Zdraví, bezpečnost a životní prostředí 2.04.02_Vozový park - užitkové a nákladní vozy (investice i leasing)

2.03_PHM 2.02.99_Ostatní vybavení BOZP 2.04.03_Pracovní stroje (investice i leasing)

2.04_Vozový park, pracovní stroje a příslušenství 2.04.04_Příslušenství k vozovému parku

2.05_Obalový materiál 2.04.05_Lokomotiva, vagóny

2.99_Ostatní ostatní vybavení a materiály 2.04.99_Ostatní vozový park, pracovní stroje a příslušenství

3_Hlavní technické služby 3.01_Opravy a údržba HVZ 3.02_Technické služby distribuce elektřiny 3.03_Opravy a údržba distribuce tepla 3.04_Technické služby ostatní 3.05_Bezpečnost a ekologie 3.06_Revize testování a metrologie 3.07_Engineeringové služby 3.08_Odečet 3.09_Likvidace VEP 3.10_Opravy a údržba mining 3.11_Demolice, demontáž, vyřazení z provozu

3.01_Opravy a údržba HVZ 3.01.01_Opravy a údržba generátorů 3.02.01_Zemní práce, mechanismy 3.03.01_Opravy a údržba potrubí (tepelného vedení) 3.04.01_Strojní práce 3.05.01_Čištění vysokotlakou vodou 3.06.01_Emisní zkoušky 3.07.01_Projektová dokumentace 3.10.01_Opravy a údržba velkých důlních strojů

3.02_Technické služby distribuce elektřiny 3.01.02_Opravy a údržba turbíny 3.02.02_VN, NN_Rekonstrukce, opravy a údržba vzdušných a zemních vedení a TS3.03.02_Opravy a údržba předávacích a výměníkových stanic 3.04.02_Elektro práce 3.05.02_Odpadové hospodářství 3.06.02_Metrologie 3.07.02_Inženýrská činnost a geodetické zaměření 3.10.02_Opravy a údržba ostatních těžebních strojů 3.99_Ostatní hlavní technické služby

3.03_Opravy a údržba distribuce tepla 3.01.03_Opravy a údržba kotlů 3.02.03_VVN_Rekonstrukce, opravy a údržba vzdušných a zemních vedení a rozvoden3.03.99_Ostatní opravy a údržba distribuce tepla 3.04.03_Stavební a zemní práce (včetně investic) 3.05.03_Likvidace železného šrotu 3.06.03_Zkoušky a kolaudace na technických zařízeních 3.07.03_Plánování 3.10.03_Opravy a údržba pásových dopravníků

3.04_Technické služby ostatní 3.01.04_Opravy a údržba dopravních pásů 3.02.04_Lesní průseky 3.04.04_Měření a regulace 3.05.04_Dekontaminace 3.06.99_Ostatní revize testování a metrologie 3.07.04_Geodetické služby 3.10.04_Opravy a údržba odvodňovací infrastruktury

3.05_Bezpečnost a ekologie 3.01.05_Opravy a údržba chladicího okruhu 3.02.05_Opravy a nátěry stožárů 3.04.05_Realizace obnovy povrchů 3.05.05_Zpracování a likvidace RAO 3.07.99_Ostatní engineeringové služby 3.10.05_Opravy a údržba napájení důlních zařízení elektřinou

3.06_Revize testování a metrologie 3.01.06_Opravy a údržba - příprava paliva 3.02.06_Sekání 3.04.06_Osazení dopravního značení 3.05.99_Ostatní bezpečnost a ekologie 3.10.06_Úprava povrchů v  důlní oblasti 

3.07_Engineeringové služby 3.01.07_Opravy a údržba - příprava stl. vzduchu 3.02.99_Ostatní technické služby distribuce elektřiny 3.04.07_Zařízení staveniště - pronájem oplocení a zábran 3.10.07_Plánování těžby a zaměřování

3.08_Odečet 3.01.08_Opravy a údržba - pneudoprava 3.04.08_Defektoskopické zkoušky 3.10.08_Příprava plochy pro těžbu (odstranění porostů / jiných objektů)

3.09_Likvidace VEP 3.01.09_Opravy a údržba - vápencové hospodářství 3.04.09_Malé stavební mechanizmy 3.10.09_Analýza kvality uhlí / laboratoře

3.10_Opravy a údržba mining 3.01.10_Opravy a údržba - aglomerace 3.04.10_Velké stavební mechanizmy 3.10.10_Údržba vlečky uhlí

3.11_Demolice, demontáž, vyřazení z provozu 3.01.11_Oprava a údržba vodáren a vodárenských zařízení (včetně chemické úpravy vody) 3.04.11_Strojní montážní mechanizmy 3.10.11_Stavba (náhradních) komunikací / náhradní infrastruktury

3.99_Ostatní hlavní technické služby 3.01.12_Opravy a údržba - řídicí systém 3.04.12_Montážní spoje PI potrubí 3.10.12_Opravy a údržba - koleje

3.01.13_Opravy a údržba - odsíření 3.04.13_Izolatérské práce 3.10.13_Opravy a údržba - lokomotiva, vagóny

3.01.14_Opravy a údržba - mlýn, drtič, třídič 3.04.14_Montážní práce na PS 3.10.99_Ostatní opravy a údržba mining

3.01.15_Opravy a údržba - odsávání prachu a filtrační systém 3.04.15_Lešenářské práce

3.01.16_Opravy a údržba - stavba potrubí 3.04.16_Spalování (výstavba/obložení)

3.01.17_Opravy a údržba - armatury 3.04.17_Ochrana proti korozi / lakování / průmyslové nátěry

3.01.18_Opravy a údržba - pumpy a čerpadla 3.04.18_Jeřáb, výtah, zdvihací zařízení

3.01.19_Opravy a údržba - dmychadlo 3.04.19_R&M nářadí

3.01.20_Opravy a údržba - transformátor 3.04.20_Průmyslové čištění

3.01.21_Opravy a údržba - rozvaděč 3.04.21_Hermetizační práce

3.01.22_Opravy a údržba - Elektromotor 3.04.99_Ostatní technické služby ostatní

3.01.23_Opravy a údržba - AC/DC, frekvenční měnič

3.01.24_Opravy a údržba - Jaderné zařízení (jaderný reaktor a parogenerátor)

3.01.25_Opravy a údržba - turbíny vodních elektráren

3.01.26_Opravy a údržba - dekontaminační zařízení

3.01.27_Opravy a údržba - kompresory

3.01.28_Oprava a údržba - vzduchotechnické systémy

3.01.99_Ostatní opravy a údržba HVZ

4_Podpůrné služby 4.01_Administrativní služby 4.02_Správa budov 4.03_HR Služby 4.04_Odborné poradenství 4.05_Finanční služby 4.06_Marketingové a propagační služby 4.07_Služby spojené s provozem vozového parku 4.08_Ostatní nájmy (energ. zařízení, pozemky,…), věcná břemena, odškodnění4.99_Ostatní podpůrné služby

4.01_Administrativní služby 4.01.01_Letenky 4.02.01_Ostraha 4.03.01_Školení 4.04.01_Business poradenství 4.05.01_Finanční leasing (mimo vozový park a IT) 4.06.01_Tiskové služby (letáky, brožury, apod.)

4.02_Správa budov 4.01.02_Hotely 4.02.02_EPS, EZS, OS, CCTV 4.03.02_Stravování 4.04.02_Finanční poradenství 4.05.02_Operativní leasing (mimo vozový park a IT) 4.06.02_Reklama

4.03_HR Služby 4.01.03_Cestovní výdaje mimo letenky a hotely 4.02.03_Úklidové práce 4.03.03_Lekářské služby 4.04.03_Právní poradenství 4.05.03_Bankovní služby 4.06.99_Ostatní marketingové a propagační služby

4.04_Odborné poradenství 4.01.04_Poštovní služby 4.02.04_Údržba zeleně 4.03.99_Ostatní HR služby 4.04.04_Technické poradenství 4.05.04_Pojištění

4.05_Finanční služby 4.01.05_Tiskové a kopírovací služby (kancelářské tisky) 4.02.05_Úklid sněhu 4.04.05_Poradenství pro jaderná zařízení 4.05.99_Ostatní finační služby 

4.06_Marketingové a propagační služby 4.01.06_Náklady na reprezentaci 4.02.06_Nájemné 4.04.99_Ostatní odborné poradenství

4.07_Služby spojené s provozem vozového parku 4.01.07_Poskytnuté dary 4.02.07_Technická údržba budov a hal

4.08_Ostatní nájmy (energ. zařízení, pozemky,…), věcná břemena, odškodnění 4.01.99_Ostatní administrativní služby 4.02.08_Topení, klimatizace, ventilace, kanalizace

4.99_Ostatní podpůrné služby 4.02.09_Recepční služby

4.02.99_Ostatní správa budov

5_ICT 5.01_Hardware (DHIM, investic a leasing) 5.02_Software včetně licencí 5.03_IT služby 5.04_Telekomunikace 5.99_Ostatní ICT

5.01_Hardware (DHIM, investic a leasing) 5.01.01_PC, notebooky, tiskárny, tablety 5.02.01_ERP systémy 5.03.01_IT konzultační a servisní služby 5.04.01_Telekomunikační zařízení (tel. přístroje, rozvody, ústředny)

5.02_Software včetně licencí 5.01.02_Servery 5.02.02_Kancelářský software 5.03.02_Datová síť 5.04.02_Telekomunikační služby - mobilní

5.03_IT služby 5.01.03_Vybavení operátorského pracoviště 5.02.03_SW pro výrobu tepla a el. energie 5.03.99_Ostatní IT služby 5.04.03_Telekomunikační služby - fixní linky

5.04_Telekomunikace 5.01.99_Ostatní hardware (DHIM, investice a leasing) 5.02.99_Ostatní software včetně licencí 5.04.04_Telekomunikační služby - datové přenosy a internet

5.99_Ostatní ICT 5.04.99_Ostatní telekomunikace

6_Služby nákladní dopravy 6.01_Automobilová doprava 6.02_Železniční doprava 6.99_Ostatní služby nákladní dopravy

6.01_Automobilová doprava

6.02_Železniční doprava

6.99_Ostatní služby nákladní dopravy

7_Investice do nových zařízení 7.01_Investice do nové výrobní technologie 7.02_Investice do nové technologie přenosu a distribuce elektřiny 7.03_Investice do nové technologie distribuce tepla 7.04_Ekologické investice 7.05_investice jaderná elektrárna Mochovce 3 a 4 7.99_Ostatní investice do nových zařízení

7.01_Investice do nové výrobní technologie 7.02.01_VN, NN - výstavba 7.03.01_Výstavba nových předávacích a výměníkových stanic

7.02_Investice do nové technologie přenosu a distribuce elektřiny 7.02.02_VVN - výstavba 7.03.02_Výstavba nových RTZ mimo předávacích a výměníkových stanic

7.03_Investice do nové technologie distribuce tepla 7.02.99_Ostatní investice do nové technologie přenosu a distribuce elektřiny 7.03.99_Ostatní investice do nové technologie distribuce tepla

7.04_Ekologické investice

7.05_investice jaderná elektrárna Mochovce 3 a 4

7.99_Ostatní investice do nových zařízení

9_Neklasifikované nákupy 9.01_Drobné nákupy 9.99_Ostatní neklasifikované nákupy

9.01_Drobné nákupy

9.99_Ostatní neklasifikované nákupy

2.04.05_Lokomotiva, vagóny  

3.05.05_Zpracování a likvidace RAO  



Chemikálie vyrábané na mieru spoločnosti, uzatvorený dlhodobý 
kontrakt + rámcový kontrakt na bežné chemikálie. 
 

CATEGORY MANAGEMENT PO 2018… 

 

PRÁCA S KATEGÓRIOU   > PLÁN  > DODÁVATELIA  > KOMUNIKÁCIA  > TÍM  >  KONTRAKTY  > HISTORIA AKTIVIT  > A&S 

 



ČO Z TOHO? 
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- Všetko o danej komodite na jednom mieste (komunikácia, aktivity k dodávateľom...) 
- vrátane  histórie... 
- Odlíšenie dôležitého od nedôležitého – riadenie záťaže nákupcov 
- Menšia chybovosť v stratégiách výberu a taktike nákupu 
- Uľahčenie štartu nového člena tímu 
- Nákup konečne prestáva byť iba ten čo má znížiť cenu 
- Marketing pred manažmentom aj interným klientom 
- Spresňujeme svoju prácu takže potenciálne zvyšujeme pracnosť  

 

ČO TREBA NA IMPLEMENTÁCIU. ÚSPEŠNÚ SAMOZREJME 

- Základné znalosti o strategickom a taktickom nákupe 
- Poznať svoje komodity, dodávateľov a trhy 
- Rozumne odhadnúť mieru detailu do ktorej sa pustíme (vziať do úvahy internú 

Politiku firmy) 
- Nástroj... 

 



OTÁZKY? 
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 
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