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PBS Velká Bíteš, a. s. – základní údaje 

› Stabilní česká strojírenská společnost 

› Od r. 1950 součást skupiny PBS s více než 200letou tradicí 

 

 

 

 

Ocenění 

› 2012 – Firma roku 

› 2013 – Firma Kraje Vysočina 

› 2015 – Úspěšná firma v Národní ceně kvality 

› 2016 – Cena Hejtmana Kraje Vysočina za  

               společenskou odpovědnost 



Elektronické aukce v PBS 

Přínosy: 

› soutěž dodavatelů o skutečně tržní cenu 

› jiný způsob výběru dodavatele než osobní vyjednávání 

› učí Vás připravovat VŘ, tak aby jste správně porovnávali 

› opakovatelnost VŘ – zkrácení času přípravy   

› vysoká transparentnost průběhu VŘ 

› od července 2016 v PROebiz realizováno 51 e-aukcí 

› průměrná úspora 5-10% 

› využití  e-aukce i pro prodej nepotřebných věcí 

› zatím využíváme typy ERMMA, NIPPON, HOLLAND 

 

Co jsme museli: 

› přesvědčit vedení o smyslu investice do aplikace 

› přesvědčit nákupčí – jen málokdo chce změnu 

› přesvědčit dodavatele – slovo „e-aukce“ nemá dobrou 

 pověst, nutno vysvětlovat a učit 
 

 

 

 



Nákupní e-aukce ERMMA – nejvyužívanější 

› hlavní výhodou tohoto typu je možnost realizovat tendr s mnoha položkami 

› možností ovlivnění konečného výsledku pomocí multikritérií,  pomocných 

 výpočtů apod. 

› na začátku aukčního kola, většinou zobrazujeme pouze pořadí dodavatelů a 

 jejich volitelné podmínky 

› ukončení soutěže, když se po vymezenou dobu (např. 2 min.) nic nezmění 
 



Nákupní e-aukce NIPPON (japonská ticker aukce) 

› určená vyvolávací cena, která se po zvolených intervalech snižuje 

› jednou z možností je, že může probíhat pouze s jedním dodavatelem 

› ukončení až tehdy, když poslední dodavatel neakceptuje sníženou nabídku 
 

 



Nákupní e-aukce HOLLAND (holandská aukce) 

› určena vyvolávací cena, která se po zvolených krocích navyšuje 

› e-aukce je ukončena, když první dodavatel akceptuje cenu => vysoký tlak 

na dodavatele 
 
 
 

  



Prodejní e-aukce 

› lze použít ERMMA, NIPPON, HOLLAND 

› při ERMMA a NIPPON se cena navyšuje, u HOLLAND dochází ke snižování 

 vyvolávací ceny  (všechny aukce fungují obráceně než při nákupní činnosti) 



 

 

 

 

› Co je Vaší motivací pro používání e-aukcí? 

› Jak jste na tom nyní s nákupním procesem bez používání e-aukcí? 

› Máte nákupní tým, který přijme změnu? 

› Jak přesvědčíte „držitele peněz“ o nutnosti investice? 

› Máte vhodný sortiment pro e-aukce, umíte si nastavit parametry hodnocení? 

› Víte už nyní, co budete chtít soutěžit, odhad počtu e-aukcí? 

› Budete mít dost času na projekt zavedení do praxe? 
 

 

K zamyšlení na závěr – „nastavte si zrcadlo“… 



Děkuji za pozornost 


