
OPERATÍVNY ASPEKT (MARKETINGU) NÁKUPU 
 

Nákupný mix (?) 
 

Analógia s marketingovým mixom. Politika vo význame – spôsob spravovania 
určitej oblasti.  
 
Trhová politika = dodávateľská politika  
Produkt = politika potrieb 
Cena = cenová politika 
Distribúcia (akvizičná spájanie výrobku so spotrebiteľom)+ komunikácia = 
politika komunikácie potrieb zákazníka.  
Logistika = integrovaná logistika.   

 
Nákupná obchodná politika – nástroje posilňujúce pôsobenie jednotlivých 
zložiek mixu.  
 
Dodávateľská politika 
 
▪ Určuje, s kým  sa bude viesť nákupné rokovanie a aké výsledky 

očakávame.  
▪ Poskytuje výstupy k porovnávaniu dodávateľov navzájom a  
▪ definovať pre každého dodávateľa spôsob optimalizácie vzťahov zákazník 

– dodávateľ. 

 
Praktická politika – limitovaný rozsah dodávateľov, orientácia na doterajších 
dodávateľov, systematické nahradzovanie dodávateľov, držať sa dlhodobo 
najlepších dodávateľov.  
 
 
Politika potrieb 
 
Realizuje sa návrhom príťažlivej ponuky (na záujem o kúpu)/dopytu 
adresovanej dodávateľom. Dôležitá pozícia podniku na trhu ponuky, ale i taká 

formulácia, aby sme vychádzali v ústrety očakávaniam dodávateľa (aby 
sa približovali jeho marketingovým cieľom v predaji), ale i napr.  
▪ technické zdokonaľovanie 
▪ finančná situácia, i dodávateľa i zákazníka – zaručuje solventnosť 

a plynulosť obchodných vzťahov 
▪ zahraniční dodávatelia – prienik dodávateľa na nové trhy 

 
 



Cenová politika 
 
Cenová politika sa vzťahuje na ekonomické aspekty (prekážky) obchodného 

rokovania.  
 
Rokovania o cene – nákupná bilancia (celkový objem nákupu, rozloženie voči 
dodávateľom), finančná situácia zákazníka...... 
 
Stanovenie cieľovej nákupnej ceny – hlavné faktory náklady a trh – 
cenové stratégie a cenové modely (cenotvorba) – výsledky rokovaní, t. j. 
uzatvorenie cenových dohôd – kúpne zmluvy.....   
+ nástroje cenovej politiky – skonta, rabaty pri nákupe, platobné 
podmienky......... 

 
Politika komunikácie potrieb 
 
.... je prejavom vyjadrenia potrieb voči dodávateľovi.  
 
Marketingové princípy PULL/PUSH.......ťahať, vytiahnúť, pritiahnúť/tlačiť, 
poháňať 
 
Zákazník – nie získať dodávateľa, ale najlepšieho dodávateľa 
 

 
Vybrané charakteristiky „najlepšieho“ dodávateľa 

Plní dodávky včas. Percento takto plnených dodávok sa blíži takmer 
ku 97 %.  

Poskytuje trvalú kvalitu. 

Dáva dobrú cenu, to znamená o cenách je možné rokovať, cenové 
ponuky predkladá dostatočne včas.   

Predaj má pevné postavenie vo svojej firme, čo signalizuje, že 

i ostatné útvary podniku okrem predaja sú zákaznícky orientované.   

Za štandard považuje a zabezpečuje dobrú servisnú podporu vo 
viacerých oblastiach, napríklad sprievodná dokumentácia 
k dodávkam a ostatné logistické služby.   

Reaguje  na naše potreby, stanoviská dodávateľa sú zákaznícky 
orientované – vidieť snahu o udržanie zákazníka, rozvoj vzťahov. 



Dodržiava sľuby. Pracovníci dodávateľa na rôznych pozíciách (predaj, 
technický servis, finančné oddelenie) sú si vedomí svojich 

kompetencií a realisticky formulujú svoje prísľuby a stanoviská, 
ktoré, samozrejme, nadväzne i dodržia.    

Poskytuje technickú podporu.   

Udržiava „zákazníka informovaného“. Poskytuje nakupujúcemu 
informácie o vývoji – vývoji kvality, technológiách využívaných 
dodávateľom, vývoji cien, o nových pripravovaných produktoch. 

 
 
 
Interná komunikácia – interaktívna komunikácia  
 
 
Externá komunikácia  
 
Formulácia dopytu smerom k trhu dodávateľov – viď nákupné rokovanie 
 
 
Nákupná obchodná politika 
 
......... usmerňuje systém nástrojov nákupu používaných v procese 

nákupu potrieb a jeho stimulácie. (chyba v knihe) 
Základné nástroje: nákupný personál, celková nákupná politika, nákupná 
politika výrobku, výzva na predloženie ponúk, edičná činnosť, reklama 
a podpora predaja – využitie obdobných nástrojov.  
 
 
Nákupný personál + zloženie tímu pri rokovaniach o nákupe 
 
 

Celková nákupná politika – rozpracovanie a naplnenie funkcie nákupu 

v podniku (kto zodpovedá za nákup..., preferencia dlhobobých zmlúv 
(výhody, riziká....), politika kvality alebo politika ceny, etika podniku 
v nákupe... 

 
 
Nákupná politika výrobku  - nákupná politika konkrétneho výrobku – 
spravidla rozhodujúce suroviny a výrobné komponenty 
 

 



  

PLÁN NÁKUPU 
 

 
Marketingové hľadisko 
 

trh/zákazníci marketing 
(predaj) 

(technický 
rozvoj) 

nákup výroba predaj zákazníci 

m a r k e t i n g 

 
 
 
SCM Supply Chain Management - procesy 

 

dodávatelia nákup výroba predaj zákazníci 

marketing nákupu marketing produktu (predaja)  

 
 

 
 
 
 
 
 



ERP – BOM 
Enterprise requirements planning – plánovanie požiadaviek 
výroby/závodu 

bill of materials – zoznam materiálových požiadaviek 
 
Rozhodujúce údaje/faktory tvorby plánu nákupu 
 

• predaj/plán výroby = požiadavky výroby 
• zásoby hotových výrobkov 
• materiálové zásoby 
• dodacie lehoty materiálov 
• resp. očakávané dodávky (skôr objednané) 

 

Štruktúra plánu nákupu (operatívna dimenzia) 
 
výstup =  kedy (presne, ktorý deň) sa objedná  
   čo sa objedná (zoznam materiálov) 
  v akom množstve.... 
  s akým presným termínom dodávky..... 
 

Základné ročné plány/obchodné hľadisko ročné zmluvy  
Dlhšie – rámcové zmluvy 
 
Štvrťročné  
objem – množstvo  
termíny dodávok 
cena (nie vždy cena predmetom štvrťročných rokovaní) 
 
Systém upresňovania štvrťročných plánov, napríklad mesačné objednávky 
(dôvod napríklad cenová senzitivita na svetové ceny). 
 
 
 

Nákupné rokovanie 
 

- osobitná časť prednášky - samostatný súbor  
 

 

 

 

 

 



Kontrola marketingu nákupu 
 
Kontrola – z vecného hľadiska – zahŕňa celý proces prípravy a realizácie 

zmluvy.  
 
Typy kontrol:  

1. Zhodnotiť výrobné schopnosti dodávateľov (.....audit u zákazníka) 
2. Kontrola podľa typu produktu 
3. Kontrola priebehu realizácie zmluvy 
4. Kontrola zhody produktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marketingový a procesný prístup = zhodnotenie a využitie informácii & 
využitie v podnikových procesoch a činnostiach 

 

Hlavné procesy a činnosti podnikového systému nákupu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prepojenie na 

strategickú oblasť 



 

Východisková situácia v podniku. Formulácia nákupnej politiky. 
Vplyv externých a interných faktorov na podnikový nákup 

 

Nákupná politika, nákupné stratégie – prepojenie na strategický 
aspekt marketingu nákupu 

Nákupná politika formuje spôsob, ktorým podnik s veľkou 
pravdepodobnosťou nakúpi produkty. (Ako napríklad: kto zodpovedá za nákup v 

podniku, vyjadruje preferenciu dlhodobých zmlúv alebo iný prístup k obchodným 

vzťahom, určuje pomer medzi politikou kvality a politikou nákupnej ceny, stanovuje etické 

zásady podniku v nákupe a pod.) 

Nákupná stratégia je súborom prostriedkov nákupnej činnosti 

realizovaných vo vzťahu k jednotlivým segmentom nákupu a ktoré 
napomáhajú dosiahnúť ciele nákupnej politiky. K prostriedkom realizácie 
nákupnej stratégie patrí celý rad činností, ktoré sa využívajú v rôznych fázach 
nákupného procesu, ich prehľad uvádza tabuľka. 

Napríklad je to kombinácia globálneho nákupu a lokálneho nákupu.  

 

Jedným z najrozhodujúcejších prostriedkov nákupnej politiky podniku je 
nákupný personál. 

Ďalším prostriedkom je organizácia nákupu v podniku.  

Hlavné prostriedky realizácie stratégie nákupu 

Vyvolanie konkurencie medzi dodávateľmi. Eliminácia 
nezodpovedajúcich 

dodávateľov. 

Predvídanie potrieb. Globálny nákup. 

Technologický a obchodný dohľad. Lokálny nákup. 

Systematické vyhľadávanie dodávateľov. Plánovanie potrieb. 

Internacionalizácia portfólia nákupu. Štandardizácia potrieb. 

Overovanie nových zdrojov nákupu. Poznanie nákladov. 

Znižovanie počtu dodávateľov. Rozdelenie rizík. 

Partnerstvo. Zabezpečovanie 
dodávateľskej kvality. 

Operatívna spolupráca s dodávateľmi. Hodnotenie spokojnosti 
interných zákazníkov. 

Hodnotenie výkonnosti dodávateľov. Hodnotenie spokojnosti 

dodávateľov. 

 



 

Vplyv externých a interných faktorov na nákup 

Vplyv externých politické, ekonomické, spoločenské, technologické, 
environmentálne a legislatívne.  

Za hlavné interné faktory v súvislosti s implementáciou modelu nákupu 
považujeme:  

1.  firemné zdroje, vo vzťahu k nákupu sú to najmä:  

a) finančné zdroje,  

b) fyzické zdroje (stroje, budovy, zariadenia, ich lokalizácia, flexibilita, 
alternatívne využitie a pod.), 

c) ľudské zdroje,  

d) IT prostriedky; 

2. firemná kultúra, ovplyvňujúca systém firemných hodnôt, postojov, 
s dosahom na organizáciu firmy, systém a štýl riadenia vo firme;  

3. charakteristiky hodnototvorného procesu vo firme, jeho prepojenia na 
hodnototvorný reťazec, s čím súvisia logistické a vzťahové prepojenia; 

4. určenie hlavných úloh a priorít, čo sa viacerými odborníkmi považuje za 
tzv. CSF (angl. critical sucess factors). V prípade nákupu je to napríklad 
priorita TQM, dodávky JIT a pod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identifikácia a určenie potrieb podniku, prepojenosť dopytu trhu 
a nákupu v podniku 

 

Identifikácia a určenie potrieb podniku má niekoľko možných 
prístupov....súčasný trend – trhový prístup, pri ktorom obchodné činnosti 
predaj i nákup vychádzajú  

• z vývoja na trhu a východiskom je predvídanie predaja (strednodobé, 
krátkodobé) → plán predaja → poznanie trhu ponuky → plánovanie 
nákupu → tvorba zdrojov,  

• optimalizácia ich využitia implementáciou postupov, ako je plánovanie 
materiálových požiadaviek (MRP), plánovanie výrobných zdrojov (MRP 
II), plánovanie podnikových zdrojov (ERP). 

Vývoj dopytu riadi obchodné činnosti – obchodné procesy, výrobné 
procesy. Platí nielen pre výrobné podniky, ale i firmy poskytujúce služby, 
i distribučné firmy v oblasti veľkoobchodu, maloobchodu, avšak pri 
zohľadnení ich špecifík. 

Ak vychádzajme z uvedených úvah, riešime v tejto časti nákupného 
modelu prepojenie predvídania predaja na trhu s tvorbou plánu nákupu a 
v širšom zmysle slova i s riadením zásob, ktoré je prierezovým, svojím 
spôsobom integrujúcim prvkom. Pozri schému.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prepojenosť dopytu trhu a nákupu 

 

 

Charakteristiky a rozdiely medzi determinovaným a nedeterminovaným dopytom 

 

 

Nedeterminovaný dopyt Determinovaný dopyt 

Spotrebiteľské výrobky alebo ostatné typy 

hotových výrobkov. 

K typickým predstaviteľom patria polotovary, 

medziprodukty, výrobné komponenty. 

Dopyt po týchto výrobkoch nie je možné 
presnejšie predvídať (hovoríme o odchýlke, 

veľkosti rozptylu). 

Dopyt, resp. potreba sa môže vypočítať cez 
spotrebné normy, napríklad na jednu jednotku 

hotového výrobku. 

ABC analýzy.  

Objednávky pravidelného množstva. 

Systémy plynulého a periodického sledovania 

vývoja zásob a spotreby. 

Využitie systémov MRP I, MRP II, ERP.  

Optimalizácia technologických postupov. 

 

 

 
Prognózy predaja – strednodobé,  

krátkodobé predvídanie 

Nedeterminovaný dopyt Determinovaný dopyt 

Plán výroby 

Plánovanie zdrojov 

Kapacitné zdroje Materiálové 
zdroje 

Ostatné zdroje 

Súpis materiálových 

požiadaviek 

Operatívny plán výroby 

Plán 

nákupu 

Zásoby 

Dodávatelia 

Výroba 

Expedícia 



Väzba predikcie predaja na tvorbu plánu predaja, ale i prepojenosť 
predaja, výroby a nákupu – „transformačný uzol“, t. j. ako sa mení dopyt 
trhu na materiálové požiadavky. Budeme pracovať s prístupmi nazývanými 

MRP – plánovanie materiálových požiadaviek (angl. material and 
requirements planning) a MRP II – plánovanie výrobných zdrojov (angl. 
manufacturing resources planning) a JIT. 

Využívaný najmä pre výrobu typu kompletáž (assambling). Aplikácia sa 
odvíja od spôsobu techník predvídania dopytu a tvorby dopytu (kontinuálna 
výroba, podľa objednávok, podľa špecifík zákazky a pod.). Je to osobitný 
informačný systém v podniku alebo špecializovaný modul v rámci 
informačného systému podniku.  

Porovnanie rozdielnosti prístupov MRP a JIT 

Oblasti charakteristík MRP JIT 

Systémová 

charakteristika 
„push“ systém „pull“ systém 

Prioritné zameranie „úzke miesta“ Kvalita 

Vzťah k zásobám 

Nie je dôraz na zásoby, 

ale nižšie zásoby sú 

preferované. 

Dosiahnutie nulovej 

úrovne zásob. 

Administratívne náklady 
Vyššia administratívna 

náročnosť. 

Redukcia 

administratívnej 

náročnosti. 

Plánovací princíp 
Postup: „... čo treba 
urobiť ako nasledujúci 

krok“.  

JIT hovorí: „... čo 

treba urobiť teraz.“. 

Regulácia a úprava 

kapacít 

Cez plánovanie výrobných 

kapacít. 

Zohľadnenie tlaku 
dopytu – okamžité 

zvýšenie kapacity. 

 



Hlavné prvky systému plánovania materiálových požiadaviek 

 

Na strane vstupov sú to: 

1. Hlavný plán výroby, spravidla štvrťročný, ale členený na kratšie obdobia, 
vychádza z objednávok, výhľadu dopytu, riadenia zásob hotových 
výrobkov.  

2. Materiálová súpiska – kusovník vychádzajúci zo štruktúry výrobku. Pri 
sofistikovanejších výrobkoch je štruktúra výrobku rozložená podľa úrovní 
produktu, ktoré vyjadrujú i postupnosť kompletáže alebo postupnosť 
jednotlivých technologických krokov výroby.  

3. Prehľad stavu zásob zachytáva nielen stav zásob, ale pohyby, t. j. úbytok 
jednotlivých položiek alebo dodanie – prísun položiek. Vzhľadom na to, že 
systémy sledovania zásob pracujú na báze on-line režimov, prebieha 
neustála aktualizácia dát.  

MRP systém pracuje podľa všeobecného vzorca:  

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑜ž𝑖𝑎𝑑𝑎𝑣𝑘𝑦 =  𝑝𝑜ž𝑖𝑎𝑑𝑎𝑣𝑘𝑦 𝑠𝑝𝑜𝑙𝑢 −  𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 𝑛𝑎 𝑠𝑘𝑙𝑎𝑑𝑒 +  𝑜𝑏𝑗𝑒𝑑𝑛𝑎𝑛é 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑦 

*Netto požiadavky sa vzťahujú vždy na určitý dátum alebo obdobie.   

 
 

Operatívny 

plán 
výroby 

Materiálová 
súpiska/ 
kusovník 

Evidencia 
zásob 

 

MRP systém 

Výstupy 

Primárne výstupy 
Aktuálne zmeny 

Uvoľnenie 
objednávky do 

výroby 

Plán výroby podľa 
objednávok 

Sekundárne 
výstupy 

Mimoriadne zmeny 
Prehľady plnenia 

plánu 

Výkazy výkonnosti 

Stav a pohyb 
zásob 

Príjem, výdaj 
položiek 

Stav zásob 



Súčasný prístup založený na syntéze a rozvoji MRP a MRP II, ktorý je 
označovaný ako – plánovanie podnikových zdrojov – ERP (angl. Enterprise 
Resource Planning).  

 

Vzťah predikcie predaja, plánu predaja a plánu nákupu, plánu výroby 
a operatívneho riadenia nákupu a výroby – Predvídanie predaja (prednáška) 

Kvalifikovaným výstupom prepojeného systému je plán nákupu. Vhodná štruktúra plánu 

nákupu je nasledujúca:   

a) identifikácia požiadaviek = kvalifikovaná klasifikácia potrieb (podľa rôznych, pre podnik 

najvhodnejších kritérií), 

b) celkový požadovaný celkom a pri zohľadnení zásob, t. j. brutto potreby a netto potreby,  

c) termíny dodávok, resp. harmonogram dodávok,  

d) ostatné požiadavky – mimo štandardu alebo špecifické požiadavky jednotlivých  

nakupovaných položiek.  

 

 

 

 
Skutočnosť predaja  

R-1 
Prognóza predaja     

R +1 

Plán výroby 

Krátkodobé prognózy predaja 

Štvrťročné/mesačné plány predaja 

Riadenie zásob –  

pohyb zásob 

Operatívny plán výroby 

Operatívny nákup 

D
o
d
á
v
a
te

lia
 

 
Výroba 

Expedícia 

Očakávaná skutočnosť 
bežného roka 

Plán predaja 
R + 1 

Plán nákupu 



 

Plánovanie zdrojov – výber dodávateľov, posudzovanie dodávateľov 
– procesy napojené na strategický aspekt marketingu nákupu 

(prednáška prof. Kitu) 

 

 

  Hodnotenie trhových ponúk dodávateľa 

Pod hodnotením ponúk dodávateľa rozumieme hodnotenie prístupu 
dodávateľa k tvorbe trhových ponúk. 

Výber ponuky by mal smerovať k naplneniu cieľa nákupnej politiky → 

všetky aspekty potrieb podniku sú optimalizované.  

Tento prístup vychádza z koncepcie trhových ponúk, ktorá tvorí jadro 
rozpracovania a aplikácie moderného marketingu na trhu podnikateľských 
subjektov. 

Koncepcia trhových ponúk využíva nielen uplatňovanie bežných 
nástrojov marketingového mixu. „Manažment trhových ponúk je procesom 
kombinovaného usporiadania produktov, služieb, programov a systémov 
spoločne do celku, ktorý tvorí hodnotu pre vybraný (cieľový) trhový segment. 
Pod pojmom dodávanie hodnoty rozumieme: dodanie produktov, súvisiacich 
služieb a servisu, s partnerským prepojením v rámci vybudovaných 
systémov tak, aby zákazník vnímal naše dodávky ako podporu posilnenia 

tvorby hodnôt v jeho podniku“  

 

Tvorba hodnôt podľa uvedených autorov prebieha v oblastiach: a) 
služby, b) programy a c) systémy.  

a) Služby (logistika, inštalácia, obsluha, reklamácia, záruka) rozsah a úroveň 
služieb môže rozhodujúcim spôsobom napomôcť naplniť predstavy 
zákazníka. 

b) Programy rozdeľujeme na ekonomické a vzťahové/partnerské. Ich 

smerovanie je orientované na dosiahnutie stanovených cieľov. Ekonomické 
programy tvoria napr. osobitné platobné podmienky, dohody o splatnosti, 
poskytovanie bonusov. Vzťahové/partnerské programy predstavujú napr. 
rady a konzultácie, spoločný inžiniering, spoločný marketingový výskum, 
koordináciu komunikácie s trhom, účasť na iných projektoch zákazníka.  

c) Systémy utvárajú podmienky, a to jednak systémy spojenia – využívanie 
EDI, zdielanie systémov MRP (Material Resource Planning), on-line 
spojenia cez výpočtovú techniku, a jednak systémy na zvýšenie 



efektívnosti – spoločné expertné systémy, spoločný manažment logistiky 
a pod. 

 

Kupujúci posudzuje dodávateľskú/trhovú ponuku z hľadiska troch 
hlavných kritérií, pred rozhodnutím o udelení objednávky konkrétnemu 
dodávateľovi:  

a) schopnosti dodávateľa reagovať na zákazníka, vnímavosť voči 
zákazníkom, 

b) kapacitné schopnosti dodávateľa,  

c) konkurencieschopnosť trhovej ponuky z hľadiska ponúkanej 
hodnoty. 

 

Schopnosti dodávateľa reagovať. Na overenie pozitívneho prístupu 
dodávateľa v tejto oblasti sú v prípade nákupov vysokej hodnoty alebo pri 
dôležitých nákupoch odporúčané tieto kroky:  

• Niekoľko podrobnejších, dôslednejších obchodno-technických rokovaní 
s dodávateľom.  

• Návšteva u dodávateľa, získanie prehľadu o výrobných zariadeniach, 
o tímoch sledovania a kontroly kvality, o smerovaní technického rozvoja 
dodávateľa, o zameraní činnosti výskumných a rozvojových centier, 

o systéme práce a riadenia logistického centra, o kvalifikovanosti tímu 
dodávateľa. Výsledkom je súhrnné posúdenie schopnosti dodávateľa 
uspokojiť požiadavky.  

• Ďalšou metódou je požiadanie dodávateľa o vyplnenie dotazníka, resp. 
obdobného dokumentu s relevantnými otázkami, s cieľom poznať 
odpovede (čiže oficiálne stanoviská dodávateľa) a tieto odpovede 
spracovať a vyhodnotiť. Súčasťou tohto dotazníka by mali byť všetky 
povinné požiadavky na dodávateľov kupujúceho, aby neprišlo 
k prehliadnutiu niektorej požiadavky. Nie je to dobrý signál ani zo strany 
kupujúceho, ak neskôr zistí, že niektoré kľúčové prvky požiadaviek sú 
nevyriešené.  
 

 

 

 

 



Kapacitné podmienky a možnosti dodávateľa. V prípade, ak na výzvu na 
predloženie ponuky sú schopné reagovať viaceré podniky, je úlohou útvaru 
nákupu v podniku zistiť, ktorý dodávateľ je najviac kvalifikovaný pre tú-ktorú 

objednávku, ale i z hľadiska potenciálu rozvoja budúcich obchodných 
vzťahov. V posudzovaní kvalifikovanosti dodávateľa je nutné zvážiť tieto 
kritické faktory, a to sú: prevádzková kapacita, technická kapacita, finančná 
kapacita.  

1. Prevádzková, najmä produkčná kapacita. (Výrobná kapacita dodávateľa je 
dôležitá nielen nominálna – celková výrobná kapacita, ktorá má význam 
pri stanovení cieľového trhového podielu, ale najmä jej flexibilnosť, 
schopnosť pružne sa prispôsobiť dopytu na trhu a pokryť meniace sa, tu 
myslíme najmä, rastúce požiadavky).  

2. Technická kapacita alebo technická kvalifikovanosť. (Disponuje dodávateľ 
potrebným technologickým vybavením, prístrojovým vybavením, 
nástrojmi a technickými znalosťami, aby vyhovel požiadavkám 
odberateľa?)  

3. Finančná kapacita. (Vybrané finančné ukazovatele overujú schopnosti 
dodávateľa výrobkov a služieb zabezpečiť potreby z hľadiska finančného 
krytia.)  

 

Základné prvky ponúk, posudzovanie hodnoty ponuky  

Prístupy dodávateľa k tvorbe a formulácii ponuky sú rôzne, J. Kita 
(2002) uvádza tri základné typy personalizovanej obchodnej ponuky: a) 
obchodná ponuka ako riešenie problému zákazníka, b) nová ponuka, c) 
obchodná ponuka ako odporúčanie. Bez ohľadu na to, o aký ide typ ponuky 
z pohľadu predávajúceho, sa z hľadiska kupujúceho zameriame na štyri 
hlavné prvky ponuky:  

a) cena, 

b) servis,  

c) technologická úroveň,  

d) kvalita. 

 

 

 

 

 

 

 



Základné  prvky (trhovej) ponuky 

 

 

Napriek zložitostiam, kupujúci pri posudzovaní hodnoty ponuky vo vzťahu 
k cene  zvažuje tri základné pohľady: konkurencia vstupov,  prístup založený 
na filozofii návratnosti investícií a náklady vlastníctva počas celej životnosti 
produktu. 

1. Prvý prístup: sledovanie a porovnávanie cien na bežnom trhu výrobkov 
alebo služieb obdobného charakteru, čiže cieľom je konkurencieschopnosť 
vstupov.  

2. Druhý prístup je založený na filozofii, že cena zaplatená za nákup vstupov 
musí zabezpečiť primeranú návratnosť investícií. To znamená, že kúpna 
cena (plus ostatné podmienky nákupu, ktoré ovplyvňujú celkové náklady 
nákupu – celkovú finančnú angažovanosť) predstavuje úroveň nákladov, 
ktorá zabezpečí  návratnosť investície, čím rozumieme výdavky na vývoj 
nových výrobkov, inovácie, vyvolané investície, a tým návratnosť celého 
projektu.  

3. Tretí prístup: pri posudzovaní ceny kupujúci zvažuje náklady vlastníctva 
počas celej životnosti produktu (najmä pri nákupe prístrojov, nástrojov, 
strojov a zariadení), ktoré zahŕňajú všetky náklady spojené s nákupom, 

prevádzkou, údržbou i likvidáciou výrobku počas jeho životnosti. Táto 
úvaha je známa ako celkové náklady vlastníctva (angl. Total Cost of 
Ownership).  

 

 

 

Cena 

Kvalita Servis 

Technológia 



Zákaznícke služby. Zákaznícky servis tvoria najmä logistické služby 
a technický servis. Ku konkurencieschopným prístupom zo strany dodávateľa 
patria tieto úrovne zákazníckych služieb:  

• Plná podpora pre Just-in-time dodávky, resp. iné sofistikované 
logistické riešenia, upravené podľa potrieb zákazníka.  

• Pružná reakcia pri expresných objednávkach, čo vyžaduje flexibilitu 
dodávateľa v procese vybavovania objednávok. 

• Technická a inžinierska (technologická) a prípadne i projekčná pomoc 
a podpora. Niektoré služby technickej podpory sú k dispozícii 24 
hodín 7 dní v týždni.  

• Do komplexu individualizovaného zákazníckeho servisu môže patriť 
i ústretová úverová dodávateľská politika. 

• Kupujúci posudzuje, ako by dodávateľ reagoval na prípadné nečakané 
situácie, ako je napríklad spätné prevzatie pomaly obrátkových zásob 
alebo nevyužitých zásob. 

 

Z perspektívy kupujúceho je zákaznícky servis prvkom, ktorý pripútava 
dodávateľa k zákazníkovi a tvorí významný základ budovania a rozvoja 
vzájomných vzťahov.  

 

Technická a technologická úroveň. .......sú dôležité dve otázky týkajúce 

sa technickej a technologickej úrovne:  

1. Po prvé, aká je efektívnosť ekonomická i technologická (t. j. vo vzťahu 
k produktivite) súčasného technického a technologického riešenia vo 
vzťahu k aktuálnym požiadavkám na kvalitu a technickú úroveň 
vyrábaného výrobku?  

2. Po druhé, aká je životnosť súčasného technického riešenia?  

 

Kvalita.  ...... schopnosť dodávateľa realizovať dodávky v súlade so 
špecifikáciami a na požadovanej úrovni vnímanej spokojnosti kupujúceho 
(druhá podmienka platí skôr pre spotrebiteľské produkty). Základným kľúčom 
hodnotenia ponuky dodávateľa v oblasti kvality v praxi je prvotná analýza 
systémov dodávateľa pre kontrolu kvality výroby.  

 

 

 

 

 

 



Zabezpečovanie zdrojov – vstupná logistika, manažment vzťahov 
s dodávateľmi 

 

Vstupnú logistiku považujeme za integrálnu súčasť celého logistického 
reťazca v rámci dodávateľského reťazca alebo dodávateľskej siete.  

 

Integrovaný logistický systém podniku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podstata manažmentu vzťahov s dodávateľmi 

Východiskovú, základnú definíciu manažmentu vzťahov s dodávateľmi na 
úrovni podniku môžeme uviesť: aktívnu tvorbu a udržiavanie prospešných 
vzťahov s dodávateľmi s cieľom podporiť naplnenie vlastných podnikateľských 
cieľov. 

Medzi hlavné činnosti manažmentu dodávateľských vzťahov zaraďujeme 
päť okruhov činností: Sú to tieto:  

1. segmentácia dodávateľov,  

2. typológia dodávateľov,  

3. diagnostika súčasného stavu (definícia ideálneho dodávateľa) a rozvinutie 
súčasných vzťahov,  

4. postupnosť krokov procesu zavedenia SRM s konkrétnymi dodávateľmi,  

5. zohľadnenie ďalších aspektov ovplyvňujúcich tvorbu a trvanie vzťahov 
s dodávateľmi.  

 

Segmentácia dodávateľov 

 

Stručný opis charakteristík pre jednotlivé segmenty a priradenie príslušnej 
kategórie vzťahov   

 

 Základný 

status 
vzťahov 

Vzťahy 

s pridanou 
hodnotou 

Preferované 

vzťahy 

Strategické 

vzťahy 
 

Plánovací 

horizont 

štandardné 
obchodovanie, 

ojedinelé 
operácie 

opakujúce sa 
výmeny, 

krátkodobé 
plánovanie 

stanovený 

cieľový bod, 
spoločné 
strategické 

plánovanie  

nestanovený 

konečný bod, 
pokračujúci cieľ 
spoluutvárania 

hodnôt 

Spôsob 

realizácie 
vzťahov 

konkurenčná 
cena 

stimulujúca 
ponuka 

priebežné, 
postupné 

zlepšovanie, 
interaktívna 
komunikácia 

experimentova-
nie, výmena 

poznatkov,  

súčinnosť 

Miera nákladov/ 

úroveň 
angažovanosti 

nízka 

miera/nízka 
personálna 
angažovanosť 

stredná 

miera/zapoje-
nie stredného 
manažmentu 

vysoká 

miera/angažo-
vanosť 

vyššieho 

riadiaceho 
manažmentu 

vysoká 

miera/vrcholo-
vý a vyšší 
manažment  

 



Typológia dodávateľov 

Príkladom typológie dodávateľov je využívanie tzv. zoznamov 

dodávateľov:  

1. zoznam potenciálnych dodávateľov – všetci dodávatelia, ktorí by asi mohli 
dodávať, ale je nutné získať viac informácií o firme, overiť produkty, 
uskutočniť audit; 

2. zoznam schválených (kvalifikovaných) dodávateľov – odberateľ má 
dostatočné informácie, testy produktov vyhoveli, audit potvrdil možnosť 
spolupráce. Dostatok dodávateľov na tomto zozname umožňuje vytvárať 
dostatočné konkurenčné prostredie;  

3. list (aktuálnych) dodávateľov – výber zo zoznamu schválených 
dodávateľov. Dodacie podmienky existujúcich dodávateľov priebežne 
porovnávame s ponukou dodávateľov na zozname schválených 
dodávateľov; 

4. čierna listina (black list) – zoznam tých dodávateľov, od ktorých 
nemôžeme, nechceme alebo nesmieme nakupovať. Spravidla nie je 
oficiálnym dokumentom. 

 

Typológia dodávateľov a vybrané charakteristiky 

Označenie typu dodávateľa Vybrané charakteristiky 

Vybraní dodávatelia (prioritní, 

pravidelní dodávatelia) 

 

Podnik nakupuje 60 % až 80 % svojej potreby 

od týchto dodávateľov; spravidla dohody 
o dodávkach alebo obchodných podmienkach na 

dlhšie obdobie, i formálne uzatvorené 

partnerské dohody. 

Spôsobilí, kompetentní 

dodávatelia 

Atraktívni dodávatelia, zabezpečujúci     20 % 
až 40 % potrieb podniku, raná fáza 

dlhodobejšieho dodávateľského vzťahu.  

Akceptovateľní, prípustní 

dodávatelia  

Záložní dodávatelia pre situácie zvýšeného 
dopytu, spravidla už realizovali dodávku; môžu 

sa časom posunúť o priečku vyššie.  

Nedôležití dodávatelia, vieme, 

že existujú (záložní 

dodávatelia) 

Geograficky, logisticky, resp. ekonomicky 

výrazne menej atraktívni dodávatelia.  

Nevhodní, nespôsobilí 

dodávatelia 

 

Kvalita, logistika alebo obchodné podmienky 

nespĺňajú požiadavky zákazníka. 

 

 



Diagnostika súčasného stavu vzťahov – stav vzájomných obchodných 
vzťahov 

Základná konštrukcia je zobrazená schémou. Vychádzame z prieniku 
troch dimenzií; základnými kritériami sú miera finančnej angažovanosti, 
miera rizika a tretím rozmerom je stupeň rozvinutosti vzťahov, či ich posun, 
ktorý môže byť realizovaný jednak z pozície nového vzťahu, jednak i z pozície 
netradičného vzťahu po osi z. 

Takto formulovaný model môže byť použitý i na predikciu možného 
vývoja vzťahov pri dosadení parametrov konkrétnych podnikov. 
Pôvodná pozícia vychádza zo vzťahov založených na dôvere a revidovaná 
pozícia už obsahuje vzťahy založené na rešpekte, t. j. posilnenej pozícii 
odberateľa na trhu ponuky.  

Viacdimenzionálny model hodnotenia vzťahov s dodávateľmi (3D model)  

 
 
 

Jednotlivé hľadiská uplatňované v tomto 3D modeli posudzujeme takto: 

Súčasný stav vzťahov dodávateľ – odberateľ/zákazník je hodnotený podľa 
kritérií v týchto štyroch stupňoch, a to:   

a) Nové vzťahy. Do tejto skupiny patria noví dodávatelia alebo novosť 
zákazníckeho vzťahu z dôvodu závažnej zmeny, napríklad pri nákupe 
komoditných produktov. 

b) Existujúce bezproblémové vzťahy, z pohľadu súčasných i predchádzajúcich 
dodávateľských skúseností. Bezproblémové vzťahy sú definované 
relatívnou (primeranou) mierou rizika a finančnej angažovanosti. 

c) Existujúce problémové vzťahy. Problémy vo vzťahoch majú spravidla 
krátkodobý charakter, podnik by nemal zotrvávať v problémových 
obchodných vzťahoch. 



d) Neštandardné alebo netradičné vzťahy. Takýto typ vzťahov medzi 
dodávateľom a zákazníkom môže priniesť podniku buď mimoriadny zisk, 
alebo z aktuálneho hodnotenia ide len o transakčné vzťahy. 

 

Nástroje, metódy, techniky manažmentu vzťahov s dodávateľmi. Vhodné 
nástroje, metódy, techniky využívané koncepciou manažmentu vzťahov 
s dodávateľmi sa postupne profilujú.  

A. Nákupná politika, formulácia firemných zásad nákupu, 

procedúry nákupu 

Analýzy podnikovej spotreby, požiadaviek, výdavkov na nákup. 

Manažment kategórií v rámci portfólia nakupovaných produktov. 

Hodnotenie dodávateľov, manažment sledovania, vyhodnocovania. 

B. Vyhľadávanie zdrojov krytia potrieb podniku 

Centrálny prehľad, firemné databázy, stanovenie metodiky posudzovania 
vhodných zdrojov.  

Zapojenie do elektronických aukcií, dopytovanie, hodnotenie aukčných 

ponúk. 

C. Manažment kúpnych zmlúv a objednávok 

Podnikové právne zásady uzatvárania kúpnych zmlúv. 

Podnikový systém autorizácie kontraktov. 

Zásady, postupy rokovaní o zmluvách. 

Systém sledovania plnenia kúpnych zmlúv a objednávok. 

Monitoring a vyhodnocovanie kúpnych zmlúv a objednávok. 

D. Štandardizácia nákupných postupov 

Samoobslužné nakupovanie vybraných výrobkov, napr. PHM. 

Servisné obstarávanie údržbárskych výkonov. 

Priamy nákup, hladinovo riadené dopĺňanie zásob. 

E. Spolupráca a súčinnosť s dodávateľmi 

Komunikácia s dodávateľmi cez IT technológie. 

Štandardizácia dokumentácie, výmena dokumentácie s dodávateľmi. 

Zapojenie do dodávateľských sietí. 

F. Manažment dodávateľskej základne 

Identifikácia a posudzovanie dodávateľov. 

Rozvoj vzťahov s dodávateľmi, meranie výkonnosti dodávateľov. 

Manažment portfólia dodávateľov. 
 

 

 

 

 

 

 



Realizácia obchodných vzťahov. Uzatváranie kúpnych zmlúv 
a objednávok, administratíva a správa kúpnych zmlúv. Sledovanie 
výkonnosti dodávateľov a vnútropodniková distribúcia 

 

Hlavné aspekty manažmentu kúpnych zmlúv a objednávok 

Po odsúhlasení a schválení podmienok kúpnej zmluvy a jej podpise 
alebo odsúhlasením finálnej podoby a obsahu objednávky útvar nákupu z 
odbornej stránky zodpovedá za plnenie zmluvy zo strany odberateľa.  

Sledovanie plnenia objednávok je v značnej miere späté s logistickými 
činnosťami, ale okrem tohto prístupu kupujúci musí sledovať a hodnotiť 
výkonnosť dodávateľa z pohľadu napĺňania širších aspektov trhovej ponuky. 
Tento princíp je nevyhnutné uplatňovať pri objemovo, časovo i hodnotovo 

väčších dodávkach – osobitnú kategóriu tvoria kľúčoví dodávatelia.  

 

Určenie výkonnostných štandardov plnenia zmlúv a 
kritérií hodnotiacich systémov 

  

a) Sledovanie priebežného plnenia zmlúv a hodnotenie výkonnosti 
dodávateľa s využitím merných ukazovateľov. 

b) Vnútrofiremný prieskum medzi členmi (subjektmi) centra nákupu 
i vnútropodnikovými zákazníkmi využitím hodnotiacej škály určených 

parametrov. 

Sledovanie priebežného plnenia zmlúv a hodnotenie výkonnosti 
dodávateľa s využitím merných ukazovateľov nie je len prosté sledovanie 
plnenia kúpnej zmluvy alebo objednávky z pohľadu klasického chápania, t. j. 
kvantitatívne a kvalitatívne parametre. V súčasnosti celý rad podnikov 
uplatňuje (najmä firmy nadnárodného charakteru s 
prepracovanými procedúrami v oblasti nákupu) hodnotenie výkonnosti 
pomocou súboru merných ukazovateľov, s maticovým usporiadaním 
a využitím metódy váženého priemeru.  

 

 

 

 

 

 

 



Hodnotenie výkonnosti dodávateľa 

Kategória – náklady 
Cieľ 

hodnotenia 

Aktuálne 

hodnotenie 

% váha 

podkritérií 

Aktuálne 

hodnotenie/ 

vážený 

priemer 

Cenotvorba 40 30 15 %  

Zníženie zásob 30 20 8 %  

Balenie, značenie výrobkov 20 20 4 %  

Konkurenčný benchmarking 10 8 8 %  

Hodnotenie spolu za oblasť 

nákladov 
100 78 35 % 27,3 % 

 

 

Vnútrofiremný prieskum medzi členmi (subjektmi) centra nákupu 
i vnútropodnikovými zákazníkmi využitím hodnotiacej škály určených 
parametrov – použitie metódy škálového hodnotenia zákazníkov. V 
praxi spravidla podniky tento postup vykonávajú vo forme pravidelného 
prieskumu. Výsledky tohto prieskumu poskytujú veľmi kvalifikované 
podklady na celkové hodnotenie dodávateľov. Tieto formy 
vnútropodnikového prieskumu sú bežne používané pri hodnotení dodávateľov 
výrobkov i poskytovateľov služieb.  

 

Administrácia a správa objednávok a kúpnych zmlúv 

Kvalifikovaný, profesiovo zdatný nákupca musí poznať všetky komerčné, 
ale i právne aspekty kúpnych zmlúv, ustanovené Obchodným zákonníkom. 
Ďalej je nutné byť oboznámený a mať potrebné znalosti o celom rade 
štandardných prvkov kúpnych zmlúv a objednávok, ktoré sa využívajú pri 
rôznych typoch transakcií, a tým i rôznych typoch kúpnych zmlúv, a kde sa 
menia alebo modifikujú obchodné podmienky zohľadňujúce špecifické 
požiadavky kupujúceho.  

 

Typy obchodných zmlúv: Zmluva o diele, Rámcová zmluva o obchodnej 

spolupráci, Zmluva o vzájomnej spolupráci, Nájomná zmluva, Kúpna zmluva 
na hnuteľnú vec predávanú spolu s nehnuteľnou vecou, Zmluva o reklame,  
Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva.  

 

 

 

 



Prehľad a charakteristiky kúpnych zmlúv 

1. nákupná objednávka 

2. rámcová kúpna zmluva (uvedené požiadavky, nie presné objemy) 

3. kúpne zmluvy na objem dodávok – bez časového harmonogramu dodávok 

4. kúpne zmluvy s pevnou cenou. Poznáme viaceré varianty kúpnych zmlúv 
s dôrazom na cenu, ako napríklad: pevná cena na základe dohody, pevná 

cena s možnosťou dodatočného prispôsobenia, dohoda o cenovom vzorci 

vyjadrujúcom vzťah alebo pomer nákladov a ziskovosti, pevná cena platná 

na dohodnuté obdobie, dohodnutá cena ako celková suma. 

5. kúpne zmluvy s dôrazom na náklady. Podrobnejšie sú charakterizované 

v ďalšej časti, kde sú uvedené možnosti ako: kúpne zmluvy s cenou 
definovanou ako refundácia nákladov, kúpne zmluvy s cenou určenou 

nákladmi a pevnou sumou odmeny, zmluva s cenou na úrovni 
preukázaných nákladov a motivačnou odmenou, cenová dohoda so 

stimulačnou prémiou a pod. 

6. kúpne zmluvy bez stanovenia ceny, s dôrazom na čas a predmet 

dodávky 

 

 

Predbežná zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, vyhlásenie 
o zámere (predmet – Obchodné právo alebo učebnica Oreský, Nákup 
v podniku, 2014) 

 

Zmluvy o konsignačných skladoch a iné typy dodávateľských zmlúv 

Zmluvy o konsignačných skladoch sú v súčasnosti bežné, radi ich 
využívajú zákazníci – odberatelia pre celý rad výhod. Jednak dynamizujú 
spoluprácu v dodávateľskom reťazci a jednak riešia logistické problémy 
rýchlych dodávok. Cieľom je, aby dodávatelia svoje skladové zásoby 
hotových výrobkov lokalizovali v priestoroch kupujúceho, či už ide 
o distribútora alebo spracovateľa. V logistike ide o využitie metódy tzv. 
riadenia zásob dodávateľom alebo Quick Response. Základné podmienky sú 
obsiahnuté v zmluve o konsignačných skladoch – priestorové podmienky 
umiestnenia zásob, kedy a za akých podmienok nastáva prevod vlastníctva 
z dodávateľa na kupujúceho, ďalej vymedzenie finančnej zodpovednosti za 
zásoby, riešenie otázok strát počas skladovania a podobne. 

 
 

 

 



Právna a kompetenčná spôsobilosť uzatvárať zmluvy, rozsah 
kompetencií pri obchodných rokovaniach 

a) s agentom, obchodným zastúpením (zmluvné obchodné zastúpenie), 
prípadne so sprostredkovateľom (dôležitá je jeho pozícia a rola 
v distribučnom reťazci),  

b) s predajcom výrobnej firmy, prípadne priamym obchodným zastúpením 
podniku (tzv. sales forces – predajné sily podniku). 

 

 

 

Monitoring vnútropodnikovej distribúcie 

Okrem priebežného sledovania plnenia záväzkov zo strany dodávateľov 
profesionálne útvary nákupu sledujú osobitné  úlohy, akou je napríklad 
neustály prehľad (takmer on-line) o stave vnútropodnikovej distribúcie. Táto 
činnosť útvaru nákupu veľmi často nie je vôbec uvádzaná. Jej rozsah, 
náročnosť a špecifikum závisia od odvetvia, veľkosti podniku a systému 
organizácie nákupu a výroby v podniku. 

Kritická situácia a mimoriadna úloha nastáva pre útvar nákupu 
v momente, keď nastanú problémy pri plnení kúpnych zmlúv. Riešenia týchto 
situácii v sebe zahŕňajú činnosti zamerané na urýchlenie meškajúcich 
dodávok, sledovanie stratených zásielok, alebo rýchla realizácia náhradného 

riešenia dodávok, ďalej sem patria i problémy súvisiace s účtovným riešením 
rozporov vo fakturácii, vrátenie chybných výrobkov a pod. Takéto problémy 
a situácie sa môžu opakovať, preto podnik – útvar nákupu – musí mať 
pripravené postupy nielen voči dodávateľovi, ale aj vo vzťahu 
k vnútropodnikovým zákazníkom, s cieľom zabezpečiť, aby boli  problémy (v 
ideálnej situácii včas a bez dôsledkov na chod činnosti podniku) odstránené 
a vyriešené. To znamená, vnútropodnikoví zákazníci útvaru nákupu musia 
pozitívne vnímať manažment dodávateľov. 

  

 

 


