
 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANOTACE 

Tato bakalářská práce je zaměřena na popis a hodnocení současných nástrojů a metod, 

týkajících se řízení nákupu v podniku. První část se zabývá popisem funkce nákupu, 

hlavními úkoly firmy, podnikovou strategií, základními cíly nákupu a nákupní 

logistikou. V druhé části jsou charakterizovány možnosti ke snížení ceny při 

nakupování a rozdělení nákupu v podniku. Cílem práce je porovnání předností 

jednotlivých nástrojů užitých při nakupování.  

 

Klíčová slova: nákup, řízení nákladů, řízení nákupu, logistika, cena, rozdělení nákupu, 

nákupní strategie. 

 

 

ANNOTATION 

The graduate work is focused on the description and evaluation of current tools and 

methods relative to the purchasing management in company. The first part describes the 

function of purchase, the main tasks of the company business strategy, buying the basic 

objectivities and purchasing logistics. The second part is characterized by the possibility 

to reduce prices when shopping and purchasing division in the company. Aim of this 

study is to Compaq the strengths of each instrument used for shopping. 

 

Key words: purchase, cost management, purchasing management, logistics, price, 

distribution of purchasing, buying strategies.  
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1 ÚVOD 

Nákup a jeho řízení představuje jednu z nejpodstatnějších manažerských činností 

podniku. V současném tržním ekonomickém prostředí tvoří jednu z významných oblastí 

pro hledání nákladových úspor a posilování konkurenceschopnosti podniku, protože 

ceny nakupovaných vstupů podstatně ovlivňují hodnotu konečných výstupů. Dobře 

zvolená organizace nákupních procesů podniku může výrazně pomoci k efektivnějšímu 

řízení nákupu a tím přispět ke zlepšení hospodářských výsledků organizace a posílení 

jeho pozice na trhu. Podmínkou k plnění funkcí nákupu je aktivní spolupráce s 

následujícími útvary podniku, kterými jsou finanční útvar, technický útvar přípravy 

výroby, řízení výroby, údržby, účetnictví, statistiky, kontroly, logistiky a informatiky. 

K tomu, jak organizovat a řídit nákupní činnosti, má vedení podniku mnoho možností.  

 

Při organizování a řízení nákupu je přirozenou snahou vedení podniku, působit na 

výši nákladů. Při řízení všech nákupních činností je vždy potřeba, aby vedení 

zohledňovalo také vlivy působící na dlouhodobou prosperitu podniku. V dnešní době je 

nákupní činnost mnohem náročnější na schopnosti, dovednosti, zkušenosti a kvalifikaci 

nákupců. Značné množství aktivit se přesouvá z operativy do sféry strategického 

managementu. Je nezbytné zapojit nákup do vrcholového článku strategického 

rozhodování. Hlavní cíle strategického nákupního managementu se týkají úloh nákupu 

v podniku, posílení tržního postavení nákupu podniku na dodavatelském trhu, 

efektivních inovací v souvislosti s dodavateli, provádění nákupních aktivit atd. Mezi 

současné trendy v oblasti nakupování a zásobování patří dlouhodobější kupní smlouvy, 

menší množství dodavatelů, budování vztahu a spolupráce mezi dodavateli a nákupci. 

 

Při řešení organizace a řízení nákupu v podniku je nezbytné se zaměřovat na 

hledání a přijetí správných rozhodnutí, která se týkají zvláště přístupu funkce nákupu, 

míry centralizace a decentralizace, umístění a ekonomického postavení útvaru nákupu 

v organizační struktuře podniku, vnitřní dělby práce, řešení vztahů k ostatním 

vnitropodnikovým útvarům a forem, metod a postupů při uskutečňování řídících a 

prováděcích aktivit. 
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Cílem bakalářské práce je především definovat možnosti a nástroje ke snížení ceny 

při nákupu v podniku a porovnání předností jednotlivých nástrojů užitých při 

nakupování. V dalších částech práce budou vysvětleny základní formy nákupu a 

rozdělení nákupu v podniku. 

 

2 NÁKUP A JEHO FUNKCE V PODNIKU 

Nákup se dá definovat jako řízení činností podniku, které jsou spojeny se zajištěním 

vstupů pro efektivní práci dalších procesů. Jelikož firma může nabízet svým 

zákazníkům jen tak kvalitní výrobky, jaké je schopna získat od svých dodavatelů, je 

nákup považován za základní článek podnikatelských činností. Zaměstnanci, kteří jsou 

odpovědni za nákupní činnosti, musejí mít široký přehled znalostí také technických 

parametrů produktů, legislativních požadavků, jazykových znalostí a v oblasti 

organizace. Přitom musí mít vynikající osobní schopnosti, jako je komunikativnost, 

vytváření a udržování mezilidských vztahů, vysoká morálka a loajalita k podniku. [5] 

 

Základní funkcí nákupu je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu 

základních, pomocných a obslužných výrobních i nevýrobních procesů surovinami, 

materiálem a výrobky v potřebném množství, sortimentu, kvalitě, času a místě. [2] 

 

Pro splnění této funkce je potřeba v  podniku včas a přesně stanovit 

předpokládanou budoucí spotřebu surovin, systematicky pozorovat a řídit stav zásob a 

zajistit jejich efektivní využití, tvořit a zlepšovat odpovídající informační systém pro 

řízení nákupního procesu, zabezpečení personálního, organizačního, metodického a 

technického rozvoje řídících i hmotných procesů, a administraci smluv v ekonomicky 

efektivních dodávkách. [2] 

 

Přestože je nákup nevyhnutelným úkolem podniku, byl po dlouhou dobu 

považován za druhořadou funkci, kterou je možno zjednodušeně shrnout takto: 

vyhledávání potřebných produktů v nejkratším možném čase a za nejnižší možnou cenu. 

Nákup tak byl chápán jen jako administrativní činnost. [4] 
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Výsledek nákupu je podmíněn odůvodněnými požadavky vlastníků potřeb uvnitř 

podniku, faktory které určují realizaci nákupu a výkony dodavatelů.  

 

Schematicky tuto souhru podmínek činnosti nákupu a její výsledek charakterizuje 

obrázek 1. Cílem je vytvořit dlouhodobé vztahy k vnějším zdrojům. [3] 

 

 

 

Obrázek 1 Základní charakteristiky nákupu 

Zdroj: TOMEK, G.; VÁVROVÁ, V.: Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada Publishing, 

2007. 

 

 

Nákup má vliv na zákaznický servis a spokojenost zákazníků. 

Podle tradičního pojetí byla funkce nákupu oddělena od konečných zákazníků 

společnosti nebo od koncových uživatelů. Avšak příjem kvalitního, spolehlivého zboží 

nebo služeb za rozumnou cenu a v čase, kdy toto zboží zákazníci požadují, má často 

přímý dopad na míru spokojenosti zákazníků.  

 

 

 

 

 



4 

 

Tento vztah je znázorněn na obrázku 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Celková spokojenost zákazníků závisí na úrovni výkonu dodavatelů 

Zdroj: DOUGLAS, M. LAMBERT; JAMES, R. STOCK; LISA, M. ELLRAM.: 

Logistika. Brno: 2005. 

 

Podnik jen těžko může poskytovat svým zákazníkům zboží nebo služby vyšší 

kvality, než sám získává od svých dodavatelů. Pokud dodavatel nesplňuje termíny 

dodávek materiálu nebo má problémy s kvalitou, nutně to ovlivňuje kvalitu a dostupnost 

výrobků nebo služeb poskytovaných zákazníkům, pokud podnik samozřejmě neudržuje 

vysokou úroveň zásob. V těchto případech se pak kvůli dodavateli zvyšují celkové 

náklady výrobku nebo služby. [11] 

 

 

 



5 

 

2.1 Strategické řízení nákupu 

Nákupní politika je složena z prvků, které jsou provázané a vzájemně se ovlivňují, 

jak znázorňuje obrázek 3: 

 

Obrázek 3 Prvky nákupní politiky 

Zdroj: BAZALA, J. a kol.: Logistika v praxi. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 

 

Zaměstnanci, kteří jsou odpovědni za organizace, vycházejí z „tržních informací“ a 

„firemních údajů“, z jejichž podkladů stanovují „cíle nákupu“. Tyto cíle jsou s využitím 

„nástrojů nákupní politiky“ kterými je cena, kvalita, obchodní podmínky, dodací 

podmínky, výběrové metody a další nástroje, dosahovány a tím dochází k 

spoluvytváření „tržního prostředí“. 

 

Základní strategie lze rozdělit do dvou skupin:  

1) Pasivní strategie, založená na využívání rámcových podmínek dodavatelů pro 

rozhodování odpovědných zaměstnanců společnosti. 

2) Aktivní strategie, která rámcové podmínky nejen využívá, ale také je podle 

potřeb podniku mění.  

 

Základní členění je doplňováno (podle cílů, ke kterým směřuje) dalšími 

specifickými variantami. Plné (garantované) uspokojení (vnitropodnikových) potřeb 

podniku. Minimalizace pořizovacích nákladů, která se jeví poněkud krátkodobá. 

Minimalizace zásob vedoucí k minimalizaci objednací dávky a dodavatelskému 
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principu „just in time“. Maximalizace materiálové hospodárnosti, na které se musí 

podílet další (především technické a výrobní) útvary organizace. Minimalizace rizika 

„nevykrytí“ požadavku, především v případech, kdy jde o zajištění garantovaných 

výstupů z podniku především u prestižních zákazníků. Případně pružná kombinace více 

dodavatelů. [5] 

 

Volba strategie závisí na zásobovacím trhu a konkrétních podmínkách dodávek. 

Odpovědní zaměstnanci podniku stanovují při klasifikaci produktů tyto typy 

dodávek, jak ukazuje tabulka 1: 

Tabulka 1 Klasifikace dodávek 

 

Zdroj: BAZALA, J. a kol.: Logistika v praxi. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 

 

Je důležité zjistit, zda nedostatek materiálů, dlouhé dodací lhůty, změna kvality, 

ceny nebo jiné problémy s nakupovanými produkty mohou kriticky ohrozit současnou 

nebo budoucí výrobu podniku. Parametry, které se používají, pro hodnocení rizik na 

dodavatelském trhu zahrnují počet dodavatelů, dostupnost materiálu pro dodavatele, 

potřeby dodavatele v oblasti nákladů a zisku, kapacitu dodávek a technologické trendy. 

[5] 
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2.2 Klíčové úkoly nákupu 

Funkce nákupu plní v podniku mnoho různých úkolů a nákupní oddělení funguje v 

těsné spolupráci s ostatními odděleními. Při plnění některých úkolů však hraje hlavní 

roli funkce nákupu a je těmito úkoly charakterizována. 

 

Klíčovými úkoly nákupu podle autorů Šlapoty, Grabarczyka a Letáka jsou nákupní 

logistika, kam patří plánovaní a zajišťování materiálových toků směrem do podniku 

formou objednávání, dále sourcing, kterým se rozumí operativní nákup a řadí se tady 

dvě kategorie: 

Outsourcing, který zkoumá možnosti umístění výroby mimo podnik a jejich nákup 

zvenčí a Primary sourcing, který se zabývá hledáním nových nákupních příležitostí. 

Dalším úkolem nákupu je strategický nákup, který lze dále rozčlenit na dílčí úkoly: 

vylepšování podmínek se stávajícími dodavateli, udržování kontaktů s dodavateli a 

vyhledávání nových dodavatelů. V neposlední řadě je úkolem nákupu zabezpečení 

dodavatelské kvality – SQA (Supplier Quality Assurance), jejímž cílem je rozvíjet 

schopnost dodavatelů tak, aby dodávky vždy odpovídaly zadaným požadavkům. 

Klíčovou roli zde hraje kontakt s dodavateli. 

3 klíčové úkoly nákupního oddělení:  

1. výběr vhodného dodavatele 

 záleží na ceně dodávaného materiálu a jeho kvalitě  

 kvalitní dodavatel – pokud plní termín dodání materiálu 

 stimulace = cenové zvýhodnění v případě většího nákupu 

 

2. Uskutečnění dodávky – právní podmínky nákupu 

 sepsání smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím  

 právní podmínky jsou řešeny obchodním zákoníkem  
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3. Převzetí a zaplacení dodávky  

 zboží při přejímce musí být zkontrolováno, zda odpovídá kupní smlouvě  

 kontrola se provádí srovnáním skutečnosti s dodacím listem  

 přejímka: 

 od přepravce  

 od dodavatele  

současně se zbožím je zaslána odběrateli i faktura – zaplacení   

 

2.3 Základní cíle nákupu 

Cílem nákupu je dle Tomka a Vávrové, vytvoření dlouhodobých vztahů k vnějším 

zdrojům. Podnik od nákupu očekává efektivní řešení, které jsou dosažené při nejlepších 

dopravních, transakčních a dalších nákladech, za nejkratší čas, v nejlepší kvalitě, a 

zároveň vyhledávat další možnosti kooperace, oboustranné koordinace a dalších 

činností. 

 

Cíle popisují určitý stav budoucnosti, kterého by podnik chtěl dosáhnout 

prostřednictvím různých činností nebo kterému by se chtěl naopak vyhnout. Základní 

cíle podniku slouží jako směrnice pro cíle, které z nich vyplývají ve funkčních 

oblastech, tedy i v oblasti nákupu. Na základě toho můžeme efektivitu nákupu vyjádřit 

také jako efektivitu skrz naplňování cílů.  Tyto cíle lze rozdělit na šest základních 

nákupních cílů: 

1. Cíl uspokojování potřeb: Tak jako lidem tak i organizacím vznikají potřeby 

nedostatku, a tedy potřeba je uspokojit. U organizací působí potřeby jako podnět 

k jejich základním aktivitám. Tím, že organizace mají potřeby a požadavky, 

udělují výrobkům i službám hodnotu. Směna je pak výsledkem získávání 

žádaného výrobku od nabízejícího jiný výrobek na oplátku. 
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2. Cíl snižování nákladů: Snižování nákladů může vést k nárůstu rizika, a to tím, 

že nakoupené produkty mohou mít nižší kvalitu, nebo se může projevit růstem 

zásob, pokud například firma nakoupí produkty ve větším množství za 

výhodnou cenu.  Snižování nákladů se týká dvou oblastí, a to snižování nákladů 

na předmět nákupu, tedy ceny vlastního výrobku anebo snižování celkových 

nákladů spojených s nákupem, jako jsou například dopravní náklady a pojistné. 

[8] 

 

3. Cíl zvyšování jakosti nákupu: Požadavek jakosti nákupu může vytvářet rozpor 

mezi požadavky na jakost na jedné straně a parametry nabídky na druhé straně. 

Nákup vstupů požadované jakosti je nezbytné, protože nekvalitní suroviny by se 

po vstupu do výrobního procesu projevily vznikem škod. Zvyšování jakosti 

nákupu se vztahuje k dvěma rozdílným hlediskům. Jedním z nich je zvýšení 

jakosti nakupovaných produktů, kdy se podle tolerance usiluje o nulovou úroveň 

vad, tedy dosažení určité certifikované jakostní normy. Druhé hledisko zvýšení 

jakosti nákupu se vztahuje ke zvýšení výkonu nakupovaného produktu, což 

může vést až k nákupu substitutů nebo k výměně dodavatele. Z toho vyplývá, že 

jakost se současně týká pořizovaného předmětu a také nákupních podmínek.  

 

4. Cíl snižování nákupního rizika: Se snižující se kvalitou nakupovaných 

produktů, se zvyšuje riziko nákupu. Riziko ale představuje i realitu, kdy v 

důsledku neplánované události už nebude vybraná optimální varianta ve vztahu 

k stanoveným cílům, které plynou z požadavků nákupce. Toto se týká podmínek, 

i nakupovaných výrobků samotných. Mezi další rizika patří riziko spojené s 

místem dodání, s dodací lhůtou, s následným servisem nakoupených strojů, s 

cenou (například nedostatek zboží). Všechna tato rizika působí buď částečně 

(například dodací lhůty) nebo komplexně (například absence dodávek). 

 

5. Cíle zvyšování flexibility nákupu: Plánování nákupních variant musí být tím 

víc flexibilnější, čím je budoucnost nejistější. Existuje zde úzká souvislost 

flexibility s rizikem. Zajištění flexibility při existujícím riziku nákupu spočívá ve 
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volbě alternativ, které i po vzniku neplánovaných událostí ponechají podniku 

dostatečně volný prostor k přizpůsobení se. Pojištění nebo dlouhodobé 

dodavatelské smlouvy při fixních cenách sice zvyšují jistotu, ale zmenšují 

možnost reagovat flexibilně na nové situace. Flexibilita je zde určité chování, 

které poskytuje do budoucna volný manévrovací prostor pro využití více 

nákupních příležitostí.  

 

6. Veřejně prospěšné nákupní cíle: Tyto cíle v podnicích nebudou dominantní. 

Struktura veřejně prospěšných cílů se člení na národohospodářské nákupní cíle, 

které zahrnují konjunkturální cíl, kterým je například anticyklický nákup, jehož 

příkladem v praxi může být nahrazení strojního vybavení firmy právě v době 

hospodářského úpadku, kde se obvykle méně investuje. Dále zahrnuje 

strukturální nákupní cíl, který může být dosažen nákupem u středně nebo hůře 

prosperujících dodavatelů, a tuzemské nákupní cíle, které znamenají preferenci 

domácích dodavatelů před zahraničními. Sociální etické cíle mohou mít podobu 

politických cílů, například bojkot či podpora určité země nebo podniku, 

světonázorových cílů, který se projevuje například ekologicky orientovaným 

nákupem, interakčních nákupních cílů představující etické nákupní principy 

nebo udržování dobrých vztahů s dodavateli, charitativní cíle, kde se preferuje 

nákup u firmy, ve které pracují tělesně postižení pracovníci. [8] 

 

2.4 Nákupní logistika  

Nákup jako jedna z hlavních funkcí podniku není jen prací útvarů, které se nazývají 

nákupním oddělením. Na úspěšnosti nákupu se podílí plánovací útvary, výzkum, 

výroba, konstrukce, vývojová oddělení, útvary technické přípravy výroby, management 

podniku a velké množství k tomuto cíli přispívá také logistika. 

 

Podniková logistika má zajistit integraci činností všech subsystémů podniku 

nákupu, výroby a prodeje v souladu s požadavky prodejního trhu na jedné straně a na 

straně druhé se zdrojovými možnostmi nákupního trhu. [10] 
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Podniková logistika se zabývá veškerými aktivitami, které umožňují tok materiálu, 

výrobků, služeb a informací od jejich vzniku až po jejich konečnou spotřebu. 

V moderně řízeném podniku je nákupní logistika důležitou organizační složkou, která 

umožňuje komplexní řízení materiálového toku od dodavatelů k odběratelům. [20] 

 

Prvotním úkolem nákupní logistiky je zajistit materiál potřebný pro výrobu v 

požadovaném množství, požadovaném termínu a za co nejnižší náklady při optimální 

vázanosti prostředků v zásobách. 

 

2.4.1 Problémové oblasti nákupní logistiky 

Aplikace logistických metod a principů směřuje zvláště do marketingové oblasti, 

technického rozvoje výroby, organizace a řízení výroby, nákupu a prodeje.  

 

Podle Chrostofa Schulteho řeší působení nákupní logistiky problematiku 

následujících činností: 

 Přejímka a kontrola zboží, 

 Skladování a udržování zásob, 

 Vnitropodniková doprava, 

 Plánování, řízení a kontrola hmotných a informačních toků. 

Podle profesora V. Líbala logistika v nákupu zabezpečuje tyto činnosti: 

 Určení potřeb pro uzavření smluv, 

 Sledování dodávek a objednávek, 

 Sledování materiálových toků od dodavatele na stanovené místo, 

 Příjem materiálu, 

 Skladování materiálu. 

Dá se tedy shrnout, že problémové oblasti nákupní logistiky jsou: vyřizování 

objednávek, doprava, skladování a zásobování. [10] 
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2.4.2 Cíle logistiky 

Cílem logistiky je zabezpečit a zvýšit zisk podniku. Jelikož každá ušetřená peněžní 

jednotka v logistických nákladech znamená zvýšení zisku, je zřejmé, že jedním z cílů 

logistiky musí být i minimalizace (optimalizace) celkových nákladů. Cílem logistiky v 

oblasti zákaznického servisu je zjistit, jaká je představa zákazníka o rozsahu a úrovni 

zákaznického servisu, a poskytnout takový zákaznický servis pokud možno napoprvé. 

Logistickým cílem je tedy získat určitou konkurenční výhodu a posílit pozici výrobce 

na trhu (získání nových nebo udržení stávajících zákazníků). 

 

Cíle logistiky musí vycházet ze strategie podniku a napomáhat splnit 

celopodnikové cíle a zabezpečit přání zákazníků na výrobky a služby, s požadovanou 

úrovní při minimalizaci celkových nákladů. 

Optimální uspokojování potřeb zákazníků: 

Do této skupiny logistických cílů zahrnujeme:  

- zvyšování objemu prodeje,  

- zkracování dodacích lhůt,  

- zlepšování spolehlivosti a úplnosti dodávek,  

- zlepšování pružnosti služeb.  

 

Důležitou úlohu má faktor času. Jednotlivé články logistického řetězce musí na 

sebe navazovat, což přináší snížení nároků na skladování nebo jejich odstranění. [9]  

 

3 ROZDĚLENÍ NÁKUPU V PODNIKU 

Nákup lze rozdělit do dvou kategorií, kterými jsou vnitřní rozdělení nákupních 

činností a vnější rozdělení nákupního oddělení. Obě tyto skupiny mají své podřízené 

dělení. U vnitřního členění se nákupní činnosti rozdělují dle sortimentu materiálu, dle 

funkční orientace a geografické orientace. Dle Tomka a Hofmana jsou využívány při 

organizaci vnitřní dělby práce v nákupu tři základní typy dělby práce, a to 

centralizovaný, decentralizovaný a kombinovaný.  
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Vnější rozdělení nákupního oddělení, se dle Šlapoty provádí především v těchto 

třech oblastech: výrobní nákup, nevýrobní nákup a strategický nákup. Dále je možno 

nákup členit dle třech různých nákupních situací, které mohou obecně při potřebě 

nákupu nastat, kterými jsou: 1. Nákup, opakovaný nákup a modifikovaný nákup. Celé 

toto rozčlenění nákupu v podniku znázorňuje obrázek 4: 

 

 

Obrázek 4 Vnitřní a vnější rozdělení nákupu v podniku 

Zdroj: vlastní 
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3.1 Vnitřní rozdělení nákupních činností 

Tyto činnosti se rozdělují dle sortimentu materiálu, dle funkční orientace a 

geografické orientace.  

Při organizaci vnitřní dělby práce v nákupu jsou využívány tři základní typy dělby 

práce:  

 funkčně centralizovaný,  

 funkčně decentralizovaný, 

 kombinovaný. [8] 

 

3.1.1 Organizační uspořádání nákupu 

Dle Tomka a Hoffmana existuje řada specifických možností organizačního 

uspořádání nákupu: 

- Členění dle sortimentu materiálu 

Zde jsou vytvářeny nákupní skupiny, kde by jejich členové měli mít dobré 

vědomosti o nakupovaných materiálech a nákupních trzích. Je tady výrazná 

osobní zodpovědnost nákupce. V rámci sortimentního členění lze vytvářet také 

soubory podle technických kritérií nebo podle sortimentu materiálu a navíc ještě 

podle dokončovacích dílen. Vedle toho lze vyčlenit inovační nákup, tedy 

činnosti, které se zabývají výzkumem trhu dodavatelů a inovacemi materiálu. 

 

- Členění dle funkční orientace 

V tomto členění nákupních činností jsou jednotlivým nákupním skupinám 

přiřazovány jednotlivé nákupní úkoly, jako jsou strategické nákupní plánování, 

nákupní marketing a operativa nákupu. Je zde dosažena vysoká specializace 

pracovníků podle jejich znalostí a schopností.  
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Toto uspořádání vede k vysoké flexibilitě, ale je zde nutná rozvinutá koordinace. 

Členění podle funkční orientace je vhodné pouze pro nepříliš rozmanitý 

nakupovaný sortiment. [8] 

 

- Geograficky orientované členění 

Toto členění je využíváno, pokud podnik nakupuje na nákupních trzích, které se 

od sebe geograficky značně liší. Nákup je zde uspořádán podle regionů, ve 

kterých je zboží nakupováno. U nákupců je požadována znalost regionálních 

specifik a jazyků. Geograficky orientované členění není příliš časté a bývá 

využíváno jako doplněk materiálově nebo funkčně orientované struktury. [8] 

 

3.1.2 Organizace vnitřní dělby práce 

Při organizaci vnitřní dělby práce se dle Tomka a Hoffmana uplatňují tři základní 

typy dělby práce v nákupním útvaru: 

 

1. Funkčně centralizovaný 

Tento typ vychází z dělby práce podle obsahu činností, což jsou fáze procesu 

nákupu podle časové posloupnosti (marketing, nákup, skladování, přejímka materiálu, 

doprava). Tento typ je vhodný tam, kde obsah činností tvoří spíše koncepční, strategické 

rozhodování a dlouhodobější predikce, koordinace a kompletace činností. Je to 

například dispečerské řízení a řízení v oblasti materiálně technické základny nákupu. 

 

2. Funkčně decentralizovaný 

Funkčně decentralizovaný typ dělby práce je uspořádán podle sortimentní 

příbuznosti skupin materiálů, v jejichž rámci je uplatněno funkční členění. Výhodou 

této vnitřní dělby práce je schopnost pružněji řešit problémy, které vyplývají ze změn 

potřeb. Nevýhodou je opomíjení ucelené strategie nákupu a ekonomická stránka 

nákupu. Tento typ lze uplatnit pro operativní činnosti, například nákup. 

 



16 

 

3. Kombinovaný 

Kombinovaný typ má vyloučit negativní stránky předchozích dvou typů a zvýraznit 

využití pozitivních. [8] 

 

V praxi se nejvíce využívá kombinace centralizované a decentralizované formy 

nákupu. V poslední době se však projevuje trend  postupné centralizace nákupu. [14] 

 

Úkolem organizování je účelně stanovit a hospodárně zajistit plánované i jiné 

nezbytné činnosti lidí (jednotlivců, kolektivů) při plnění cílů a dalších potřeb 

organizační jednotky nebo její části. Organizování je založeno na využití výhod 

společenské dělby práce (zvláště formou vhodné specializace a pak následného 

sdružování činností), koordinace (sladění) nezbytných činností a vztahů lidí, kteří je 

provádějí, přiměřeného vymezení pravomoci a odpovědnosti lidí, kteří se v 

organizovaných procesech účastní. [6], [7] 

 

Formou sdružování lidí a činností pro zabezpečování úkolů organizování jsou 

organizační struktury. Mají odpovídat potřebě koordinovat činnost dílčích kolektivů lidí 

při zajišťování cílů organizační jednotky, nebo její části. Přitom mají vytvářet vhodné 

podmínky k motivaci a spokojenosti aby se dosahovalo dobrých výsledků společné 

práce.  

 

Na proces organizování a tomu odpovídající tvorby struktur jsou kladeny jisté 

požadavky. Názorně jsou shrnuty ve starším, ale dodnes platném názoru amerického 

odborníka Ernesta Daleho, označovaného jako OSCAR. Jde o zkratku řetězce 

obsahující základní požadavky, které mají být procesem organizování a zajištěny jeho 

organizačními strukturami. Zkratkou řetězce je:  

O – objectives (cíle), je to nutnost zajištění cílů organizačního celku a cílů 

dílčích specializovaných strukturálních jednotek (vznikajících  

útvarů);  
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S – specialization (specializace), to je způsob ekonomicky účelného a účinného  

sdružení stejných, nebo podobných činností do jednotlivých dílčích strukturálních 

jednotek;  

C – coordination (koordinace), tou je nutnost vzájemného sladění činnosti jednotlivých 

dílčích strukturálních jednotek (prvků), jež svojí správnou návazností (kompletací) v 

prostrou a čase vytvářejí konečné výsledky (výrobky a jejich části, nebo služby);  

A – autority (pravomoc), tj. rozhodovací prostor dílčích specializovaných strukturálních 

jednotek;  

R – responsibility (zodpovědnost), tj. povinnosti dílčích specializovaných strukturálních 

jednotek.  

 

Při tvorbě a fungování organizačních struktur se zvažují také další doplňkové 

požadavky, které jsou závislé na specifičnosti situace. Obvykle to jsou:  

 

 respektování „zásady jediného zodpovědného vedoucího“,  

 přiměřená pružnost,  

 hospodárnost fungování,  

 inovační úroveň a možnost snadných rozvojových změn,  

 přiměřená autonomnost a podnikavost,  

 účelné řídící rozpětí,  

 vhodná míra centralizace (resp. decentralizace) pravomoci a zodpovědnosti, 

 určité činnosti (skupiny činností),  

 snadná kontrolovatelnost,  

 přiměřená stabilita vůči personálním změnám.  

 

Každý z uvedených dílčích procesů vyjádřených zkratkou OSCAR, případně 

doplňkovými požadavky, vyžaduje stanovení přiměřené míry jejich realizace. [6] 
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3.2 Vnější rozdělení nákupního oddělení 

Nákupní oddělení se dle Šlapoty rozděluje do tří oblastí nákupního oddělení, 

kterými jsou výrobní nákup, nevýrobní nákup a strategický nákup. Kromě toho je 

možno nákup členit dle třech nákupních situací, které mohou běžně při nakupování 

nastat. Jsou jimi 1. Nákup, opakovaný nákup a modifikovaný nákup. 

 

3.2.1 Oblasti nákupního oddělení a nákupní situace 

Dle  Šlapoty nákupní oddělení provádí nákup především v těchto třech oblastech: 

 Výrobní nákup 

Výrobní nákup se zaměřuje zejména na nákup dílů, surovin a materiálu pro 

výrobu. 

 Nevýrobní nákup 

Nevýrobní nákup zabezpečuje především nákup komodit, které přímo 

nesouvisejí s výrobou. Patří zde nákup služeb, nemovitostí, nákup strojů do 

výroby, náhradních dílů, investic a režijního materiálu. 

 Strategický nákup 

Strategický nákup určuje nakupování v současné době a nákupní strategii do 

budoucna. Je zde třeba zohlednit trendy, dlouhodobé cíle firmy a nákupní 

strategii.
 
[1] 

Z hlediska manažerské náročnosti mohou při nákupu nastat tyto tři nákupní situace: 

 1. nákup 

První nákup je situace, kdy nejsou k dispozici žádné údaje pro porovnání, 

jelikož firma nakupuje určitý materiál poprvé. Při prvním nákupu je nutné získat 

komplexní informace o dodavateli, ceně a podmínkách dodávky. Obvykle se 

rozhoduje o novém dodavateli a významným kritériem se stává minimalizace 

rizik spojených s volbou tohoto nového dodavatele. [5], [21] 
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 Opakovaný nákup 

Jedná se o opakovaný nákup, kdy nákupní oddělení využívá své zkušenosti 

z minulosti. U opakovaných nákupů lze od dodavatelů získat výhodné platební i 

dodací podmínky a kvalitu dodávaných výrobků a služeb. [19] 

 

 Modifikovaný nákup 

Modifikovaný nákup je situace, kdy jsou zkušenosti s nakupovaným výrobkem a 

odběratel požaduje úpravy ve specifikaci výrobku, nebo cenových, platebních a 

dodacích podmínkách. V rámci modifikovaných nákupů se dodavatelé snaží 

nabídnout co nejvýhodnější dodávku, aby odběratel dodavatele nezměnil. [5], 

[12] 

 

Většinou se provádí několik fází nákupního procesu, kde v oblasti nového nákupu 

je nutno absolvovat prakticky všechny fáze, zatímco při realizaci modifikovaného 

nákupu je možno některé fáze vynechat. Při standardním opakovaném nákupu se 

uskutečňuje nejméně aktivit. [19] 

 

4 SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ V OBLASTI NÁKUPU 

Snaha o minimalizaci nákladů má také jedno významné riziko. Snižování nákladů 

může mít za následek také snížení kvality a hodnoty výrobku nebo služby, vnímaných 

zákazníkem. Ke snižování nákladů v podniku je nutné přistupovat opatrně. Pokaždé 

nemusí snížení nákladů přinést onen efekt zvýšení ekonomické účinnosti vynaložených 

nákladů. Zákazníci jsou v dnešní době velice citliví na vnímanou hodnotu a kvalitu 

produktu. Další rány v podobě snižování nákladů mohou nakonec poškodit kvalitu 

produktu a tím odradit zákazníky. Je tedy třeba zvážit, na jaké náklady se zaměřit a kde 

začít. [16] 

 

Aby snižování nákladů směřovalo k úspěšnosti, musí vrcholový management jasně 

deklarovat potřebu dosáhnout snížení nákladů, a to bez ohledu na to, zda se právě 

podnik nachází v období dobrých, anebo špatných hospodářských výsledků.  
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Nákupčí má v rukou ve většině případů nejvýznamnější nákladovou položku 

podniku vůbec. Jeho odpovědností je, aby společnost získala nejvýhodnější podmínky 

od dodavatelů, aby dodávky byly z hlediska kvality, času a množství maximálně 

spolehlivé. Nákupčí musí podniku vydělávat peníze. Objednávky může vyřizovat i 

skladník, protože objednávka je pouhým nárokováním materiálu: všechny podmínky 

jsou předem jasné.  

 

V mnoha firmách se například za snížení nákladů považuje snížení doposud 

platných kupních cen. To znamená, že ke snížení nákladů dochází jen tehdy, jestliže 

podnik platí za nakupované materiály nižší cenu.  

 

Správně realizované nákupní činnosti mohou přinést úspory a tím ovlivnit výši 

nákladů podniku a tedy i zisk. Existuje mnoho manažerských nástrojů, které se 

používají pro řízení podnikových nákladů, a efektivní metody vedoucí ke snižování 

těchto nákladů. V podniku lze snížit nejen celkové náklady firmy, ale také náklady na 

výrobky či služby, získané od svých dodavatelů. Z tohoto hlediska lze při nákupu 

dosáhnout úspor v těchto dvou oblastech: 

 Možnosti úspor nákladů podniku 

 Možnosti (metody, nástroje) úspor pořizovacích nákladů výrobků či služeb 

 

Tyto oblasti a jejich metody úspor znázorňuje tabulka 2, kde jedna z metod make-

or-buy zasahuje jak do oblasti úspor nákladů podniku, tak do oblasti snížení ceny 

výrobků či služeb, protože tato metoda může týkat obou oblastí. 
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Tabulka 2 Rozdělení metod úspor nákladů v oblasti podnikového nákupu 

Zdroj: vlastní 

 

4.1 Metody úspor nákladů podniku 

Vzhledem k tomu, jak velká část z celkových finančních prostředků podniku se 

„utratí“ za nákup materiálu, musí se nákupní oddělení snažit efektivně nákup řídit a 

pokud možno náklady snižovat. Při snižování administrativních nákladů, kupních cen a 

nákladů na udržování zásob může oddělení nákupu použít řadu metod. Mezi 

nejrozšířenější však patří: metody snižování nákupních nákladů a řízení cenových změn, 

smluvní využití přínosů z objemu (času nebo množství), nákupy bez zásob a navázání 

dlouhodobých vztahů s dodavateli. 

 

Vhodnost jednotlivých metod se bude u jednotlivých firem měnit v návaznosti na 

konkrétní podmínky jejich nákupních činností a na typ dodavatelských vztahů. [11] 
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V této oblasti se mohou uplatnit tyto metody, vedoucí k úsporám: 

 

 Optimalizace skladové zásoby 

Ve skladových zásobách mívá firma vázáné velké množství finančních prostředků. Ve 

snížení skladových zásob proto může firma najít zdroj úspor. Pokud se firma rozhodne 

skladové zásoby minimalizovat, musí nejdříve uvážit, které skladové položky jsou pro 

chod firmy nutné, anebo je potřebuje jen částečně nebo je vůbec nevyužívá.  

 

V první řadě se firma musí zaměřit na neobrátkové zboží, ale i tady se musí mít na 

pozoru, jestli mezi nimi není komodita, jejíž nedostatek by mohl ohrozit provoz 

podniku. [1] 

 

Při optimalizaci zásob je hlavním kritériem minimalizace celkových nákladů na 

pořízení a udržování zásob, přičemž se při uspokojování poptávky počítá s jistou mírou 

rizika nedostatku zásob. Míra tohoto rizika i předpoklad určitých odchylek v průběhu 

dodávek je předmětem optimalizace. 

 

Řízení nákupu je vedeno stavem objednávek, dodacích termínů, možnostmi skladování, 

a dalšími. Optimum je později řešeno na základě požadavku minimalizace celkových 

nákladů, které je potřeba brát v úvahu při každém rozhodování určitého případu, které 

se skládají z: 

 nákladů na pořízení zásob, což jsou náklady vzniklé od 

okamžiku potřeby až po příjem zboží. Zahrnují náklady, které 

jsou spojené s určováním výše spotřeby, poptávkovém řízení, 

přenosem objednávky, expedicí objednávky, dopravou, převzetím 

zboží a její kontrolou množství, zpracováním dokumentace a 

další. Náklady mohou mít jak stálou, kde nezáleží na velikosti 

objednávky, tak i proměnnou složku. Veškeré položky zahrnuté 

do pořizovacích nákladů musí splňovat předpoklad, že jsou funkcí 

počtu dodávek ve sledovaném období. 
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 nákladů na udržení a skladování zásob, kde patří například 

mzdové náklady skladníků, náklady na údržbu skladového 

vybavení, na energie, nájemné, pojistné či náklady vyvolané 

znehodnocením surovin. Náklady způsobené vázáním kapitálu 

v zásobách jsou významnou složkou. Tyto náklady jsou odvozeny 

od průměrné výše zásob a rostou s růstem velikosti objednávky, 

protože v tomto případě roste průměrná výše zásob. 

 

 nákladů z nedostatku zásob, kterými jsou náklady vzniklé 

chybným určením výše a času spotřeby. Jestliže dojde zásoba 

výrobku ve skladu expedice, nelze splnit požadavek zákazníka. 

Pokud se vyčerpá zásoba polotovaru, je třeba zastavit výrobu. 

Chybí-li díl, zastaví se montáž apod. Následkem těchto nákladů je 

okamžitá ztráta tržeb, zisku a dlouhodoběji může dojít i ke ztrátě 

zákazníka. Dodatečné pořízení zásob znamená pak větší náklady 

a tím i zhoršení efektivnosti podnikání. Zde se zahrnují pouze ty 

položky, které jsou funkcí průměrného chybějícího množství v 

období. [17]  

 

 Transport 

Jestliže si firma zajišťuje u některých nakupovaných položek dopravu na své náklady, 

lze i zde dosáhnout úspor. Nejvíce nákladná je doprava z větší vzdálenosti, tady lze 

snížit náklady kombinací letecké a automobilové nebo lodní a automobilové dopravy. U 

kratších vzdáleností je využívána zejména automobilová doprava, případně může firma 

využít železniční dopravu, je-li v místě dostupná, která také snižuje dopravní náklady.  

 

K organizaci dopravy, je třeba přihlédnout i uvnitř firmy v rámci navážení materiálu do 

skladu nebo do výroby.  
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Nutné je také soustředit pozornost na způsob balení. Přepravovaný materiál by měl být 

zabalen tak, aby se maximálně využilo nákladového prostoru. V případě, že odběratel 

není schopen nákladní prostory kompletně zaplnit, je z hlediska ekonomiky přijatelnější 

využít služeb specializovaných dopravních společností, které zajistí optimální vytížení 

nákladních vozů nebo přepravních kontejnerů, zde je možno snížit náklady vhodně 

vybraným dopravcem. [1] 

 

 Konsignační sklady 

Jedná se o fyzický sklad materiálu v prostorách odběratele, nebo v blízkosti firmy. 

V konsignačních skladech je uskladněn materiál, který je stále v majetku dodavatele, 

proto není veden v účetnictví firmy, tudíž ani neváže peněžní prostředky. Firma si 

materiál nebo zboží odebere a zaplatí až v okamžiku skutečné potřeby. Pro podnik je 

tato forma praktická, protože o zajištění a uskladnění materiálu nebo zboží se stará 

dodavatel, který musí také pečlivě sledovat pohyb na skladě a ověřovat, zda se odebrané 

a fakturované položky shodují s fyzickým zůstatkem. Část nákladů na skladování 

zahrne však dodavatel do ceny materiálu. Proto je třeba zvážit, jak je pro firmu důležité 

mít materiál poblíž jeho provozovny.  

 

 Informační systém 

Každý podnik by měl užívat informační systém, do kterého zaznamenává veškeré kroky 

související s jeho pracovní činností. Pokud pracovník nákupu neprovádí důslednou 

evidenci všech procesů v nákupu, nelze s informačním systémem efektivně pracovat a 

výstupní data, která jsou systémem poskytovaná, nemají potřebnou vypovídací hodnotu. 

To se může negativně projevit při ekonomickém hodnocení operací nákupu a zjišťování 

skutečných nákladů. Zpětné dohledávání údajů je pak velmi pracné a časově náročné. 

[1] 

 

Dalšího urychlení pomocí informačního systému a z toho plynoucích úspor je možné 

využít v celém procesu nákupu a zejména pak při vystavování objednávek.  
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 Metoda rozhodnutí: make-or-buy 

jedná se o metodu rozhodování, zda je pro podnik efektivnější a finančně příznivější 

kupovat nebo vyrábět polotovary pro zpracování. Jedná se tedy o srovnání výhod vlastní 

výroby nebo nákupu polotovarů. S pomocí analýzy make-or-buy získáme podklady pro 

rozhodnutí, zda si službu či jiný produkt máme pořídit externě či zabezpečit sami. 

Analyzujeme náklady na interní výkony a porovnává je s cenou za stejné nebo obdobné 

výkony prováděné externími dodavateli.  

 

Výsledkem jsou přijatá opatření ke snížení nákladů či zvýšení kvality u produktů. 

Umožňuje odstranit rizika spojená s poskytováním výrobku nebo služby a soustředit 

vlastní kapacitu jen na řízení produkce, která je pro nás klíčová. Nejdříve vyhodnotíme 

požadavky interních zákazníků na výrobek nebo službu (analýza očekávání zákazníků). 

Potom provedeme analýzu trhu, vlastních procesů a porovnáme přínosy, náklady a 

rizika vlastních a cizích výkonů. Získáme tak objektivní podklady, proč výrobek nebo 

službu nakoupit nebo produkovat interně. [15]  

 

4.2 Metody snížení ceny výrobků či služeb 

Cena je výše peněžní úhrady zaplacené na trhu za nákup výrobku či služby. 

Musíme brát v úvahu, že cena má různý význam pro různé zákazníky, například nízká 

cena může přilákat určitý druh zákazníků a podnik má dobrý důvod pro její stanovení. 

Stanovení vysoké ceny může naopak některé zákazníky odradit. Při zvažování ceny je 

třeba uvažovat cenu celkovou. Nejnižší pořizovací cena nemusí být nejnižší celkovou 

cenou.  Pořizovací cena zahrnuje fázi životního cyklu produktu (novinka, doprodej) a 

zájem dodavatele dodat zboží. Kalkulovanou cenu tvoří pořizovací cena + cena 

doprovodných výkonů + režie (náklady na proces nákupu). Celková cena představuje 

kalkulovanou cenu + provozní náklady. 

 



26 

 

Cena je jedním z nejdůležitějších činitelů ovlivňující poptávku po zboží.                  

Při správně stanovené tržní ceně pak dochází ke shodě mezi hodnotou, kterou má 

výrobek pro zákazníka a konkrétní zájmem podniku, který výrobek vyrábí. 

Metody stanovení ceny 

1. Nákladově orientovaná cena, kde cílem je dosahování určité míry zisku. Podnik si 

stanoví náklady na výrobu a k nim připočítá určitou míru zisku (kalkulační vzorec).  

Výhodou jsou jasná pravidla pro stanovení vyšší ceny, zaručuje firmě dosahování 

určité míry zisku z každého prodaného výrobku.  

Nevýhodou je, že neodráží reálnou situaci na trhu. To znamená, že neodráží 

skutečnost, jakou částku jsou zákazníci opravdu ochotni za výrobek v daném 

okamžiku zaplatit. 

2. Metoda orientovaná na konkurenci, kde podnik stanoví ceny vyšší nebo nižší nebo 

stejnou jako jeho konkurence. Výrobek firmy však musí být podobný nebo shodný 

s výrobkem konkurence. Stanovení ceny podle konkurence neznamená, že podnik 

netuší své náklady. Nákladově orientovanou cenu si jistě také pro kontrolu spočítá. 

 

Aby podnik mohl stanovit ceny tak, aby dosáhl co největšího zisku, je třeba 

nakupovat materiál za co nejnižší možnou cenu od svých dodavatelů. K tomu je řada 

metod, kterými je možno tuto cenu snížit. Lze využít těchto možností: 

 

 Sjednocení nákupu – nákupy ve velkých objemech 

Množstevní slevy, tedy slevy poskytované v návaznosti na množství odebíraného zboží 

od dodavatele je jednou z možností, která vede k úsporám. Pokud firma odebírá od 

svého dodavatele zboží většího objemu, než obvykle, je možno tuto cenu na výrobek či 

službu snížit. Odběratel nesmí však brát v úvahu pouze úsporu v důsledku nižší 

pořizovací ceny, je třeba vyčíslit vyšší skladovací náklady způsobené vyšší průměrnou 

zásobou. V praxi dodavatelé nabízí nižší nákupní cenu při odběru většího množství 

najednou. 
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 Kolektivní nakupování 

Tento způsob může spočívat v tom, že firmy, které vyrábí podobné nebo i jiné výrobky, 

však mohou využívat stejný materiál jako druhá firma, v tom případě je možno po 

domluvě odebírat kolektivně zboží za nižší cenu, protože větší objem nákupu mívá 

obvykle nižší cenu. Takovýmto způsobem a vzájemnou spoluprací mohou společnosti 

ušetřit náklady nejen za dopravu, ale i za cenu materiálu. 

 

 Výhodné finanční podmínky 

Pracovníci nákupu mohou s dodavateli vyjednat výhodnější ceny a platební podmínky. 

Dosažené zvýhodnění závisí na schopnostech vyjednavatele, pozici firmy na trhu atd. 

 

Hlavní filosofií úspěšné společnosti by měla být snaha o vytvoření co možná 

nejvýhodnější podnikatelské pozice. Mít dobrou pozici znamená zvyšovat své příjmy 

nejméně tak rychle jako konkurence a investovat tak, aby byla zaručena 

konkurenceschopnost podniku i do budoucna. 

 

Podnik se musí chovat a investovat tak, aby mohl čelit konkurenci, spojit se s ní nebo 

nad ní zvítězit a tím získat větší příjmy z prodejů. Posílení pozice podniku ve svém 

důsledku vede ke zvyšování celkového dlouhodobého zisku, eventuelně k dosažení 

jiných strategických cílů. [18] 

 

 Volba a optimalizace počtu dodavatelů 

Správnou volbou dodavatele je možno dosáhnout úspor tak, že firma vybere takové 

dodavatele, kteří jsou schopni nabízet produkty za nejvýhodnější ceny.  Z  úsporných 

důvodů může firma také provést optimalizaci počtu dodavatelů. Při velkém počtu 

dodavatelů však firma potřebuje větší tým nákupčích a rozsáhlejší agendu, která má 

zajišťovat a koordinovat dodávky. Dále firma musí častěji provádět výběrová řízení a 

hodnotit větší počet nabídek.  
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Optimalizací počtu dodavatelů je třeba stanovit takový počet dodavatelů, aby byla 

minimalizována případná rizika. Při jejich optimalizaci je nutné věnovat pozornost také 

ke kvalitě dodavatelů a jejich zastupitelnosti. V případě vyskytnutí problému u 

některého z dodavatelů, je třeba mít k dispozici jiného, který bude schopen zajistit 

potřebu podniku. Výběr a počet dodavatelů závisí na druhu nakupovaných komodit. 

Jestliže firma optimalizací vybere stálou skupinu dodavatelů, kteří budou schopni 

uspokojovat potřeby firmy, dosáhne tak minimalizace nákladů provázejících změny 

dodavatelů. [1] 

 

Pracovníci nákupu také mohou zkusit přimět dodavatele ke snížení cen. V období 

klesající poptávky možná budou ochotni prodat za nižší cenu.  

 

Dle Tomka a Hoffmana je tato oblast také problémová, neboť špatný výběr dodavatele, 

který může mít za následky nekvalitní nebo pozdní dodávky, může ovlivnit vnitřní chod 

podniku nebo i vztahy s odběrateli. Také nevhodně zvolený režim zásobování a 

neschopnost dohodnout se s dodavatelem se může ve svém důsledku projevit vázáním 

peněžních prostředků v zásobách. Tato selhání se mohou odrazit i ve výsledku 

hospodaření podniku. 

  

Výběr dodavatelů v podniku probíhá podle určitých kritérií, která korespondují s cíly 

podniku. Předpoklady pro výběr dodavatele mohou být nabízená cena, kvalita 

dodávaných produktů, včasnost dodávek a rychlost dodávek, dodání na správné místo a 

v požadovaném množství, spolehlivost, flexibilita, ale i velikost dodavatele a jeho 

pozice na trhu.
 
[13] 
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5 ZÁVĚR 

V dnešních vysoce konkurenčních a turbulentních tržních podmínkách musí podnik 

neustále bojovat o přijatelné postavení. Je nutné využívat všech dostupných způsobů, 

jak dosáhnout optimální ceny a zároveň vysoké kvality výrobků. Je podstatné, aby 

podniky sledovaly úroveň svých nákladů i ceny svých produktů a snažily se o 

maximální flexibilitu ve vztahu ke svým zákazníkům. Nákupní proces se v této situaci 

stává důležitým strategickým činitelem. Rozhodující podmínkou úspěchu v oblasti 

nákupu je získávání informací o možnostech, o případných dodavatelích a rozhodování 

o optimálním řešení, což znamená volbu nejvhodnějšího dodavatele a podmínek 

realizace včetně udržování zásob. 

 

Tato práce se zabývá řízením nákupu v podniku. Jsou zde zpracovány základní 

informace o nákupu, klíčových úloh nákupu, logistice nákupu a jak dosáhnout snížení 

nákladů při provádění nákupních činností. Cílem práce bylo především definovat 

metody ke snížení ceny při nakupování a vymezit možnosti rozdělení nákupu 

v podniku. Informace využité ke zpracování bakalářské práce jsem čerpala z odborné 

literatury a osobní praxe. 

 

První část práce je věnována teoretickým poznatkům z oblasti podnikového 

nákupu. V této části je definován nákup, jeho funkce, hlavní úkoly nákupu a jeho cíle. 

Protože k cíli nákupu přispívá také logistika, je v této práci uvedena její základní 

charakteristika a vazby na nákup, také jsem následně vysvětlila přednosti, problémové 

oblasti a cíle logistiky. 

 

V rámci druhé části jsou rozděleny nákupní činnosti a organizační uspořádání  

 nákupu, které by mělo být realizováno dle sortimentu materiálů nebo funkční orientace. 

U sortimentního členění jsou vytvářeny nákupní skupiny, kde by jejich členové měli mít 

dobré vědomosti o nakupovaných materiálech a nákupních trzích. Nákupce má 

výraznou osobní odpovědnost. Funkční orientační členění je charakteristické spíše u 

větších firem, neboť je tam podmínkou vysoká specializace pracovníků dle jejich 
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vědomostí a schopností a je zde nutná rozvinutá koordinace všech činností. Dělba práce 

by měla v každém případě záviset na množství položek nakupovaného sortimentu, na 

rozsáhlosti výroby, složitosti výroby a mnoha dalších činitelích.  Jsou zde rovněž 

definovány základní typy dělby práce v nákupním útvaru.  

Tato část obsahuje také rozdělení nákupního oddělení, které je věnováno 

problematice nákupu a typy nákupní situace, které ovlivňují časovou náročnost 

nákupního procesu. Například při nákupu drahého a doposud nenakupovaného zařízení 

investičního charakteru je nutno projít všechny fáze nákupního procesu, aby společnost 

dosáhla efektivního výsledku.  Při opakovaných a modifikovaných nákupech jsou již 

vynechány ty fáze, kde má nákupní útvar dostatek zkušeností z minulosti, protože by 

pro něj znamenal jen zbytečnou časovou a finanční zátěž.  Nákupní model je tedy nutno 

aplikovat individuálně podle specifik každé nákupní situace.  

 

Ve třetí části práce jsem se zaměřovala na způsob, jakými možnostmi lze snížit 

nákupní náklady nejen celého podniku, ale i ceny nakupovaných výrobků či služeb. 

Jsou zde kategorizovány a analyzovány jednotlivé nástroje vhodné pro snižování. 

Jelikož se tržní prostředí v současné době mění rychleji než v minulosti, je třeba, aby 

byly podniky flexibilnější a aktivnější ve vytváření výhod, oproti konkurentům. I když 

je výrobní proces jakkoli efektivní a prodejní marketing jakkoliv úspěšný, jestliže 

podnik nakupuje nekvalitní, či neadekvátně nákladný vstupní materiál, případně nejsou 

dodavatelé schopni plnit dodací podmínky, nevyvaruje se firma zbytečných nákladů a 

následně problémů a ztrát, které jsou s nimi spojené. Tímto může být rozhodnuto o 

úspěchu či neúspěchu nejen konkrétního výrobku, ale mnohdy i celé společnosti. 

V části nazvané „Snižování nákladů v oblasti nákupu“ jsem jmenovala pět, dle 

mého mínění nejefektivnějších a zároveň nejpřijatelnějších metod, které by při jejich 

použití podniku umožnili snížení nákupních nákladů, a popsala jsem možnosti jejich 

uplatnění.   Těchto metod je třeba využívat co možná nejefektivnějším způsobem, aby 

neovlivnily nepříznivým způsobem chod podniku. Jako vhodný způsob snižování 

nákladů bych osobně zvolila metodu aplikace informačního systému, který poskytuje 

podniku velké množství informací. Pokud jsou tyto informace následně systematicky a 

zároveň kvalitně využity dochází mimo jiné k urychlení nákupních činností, tím úspoře 

nákladů. Také metodu konsignačních skladů, bych uvedla jako zajímavou a pozitivně 
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vnímanou složku mé analýzy, poněvadž v takto provozovaných skladech firma neváže 

peněžní prostředky a materiál má vždy k dispozici v případě jeho potřeby. Zároveň je 

tato metoda ale velice složitá na realizaci a vyžaduje velice kvalitní a otevřenou 

spolupráci mezi dodavatelem a odběratelem. Naopak, za neadekvátně rizikovou metodu 

snížení nákladů považuji optimalizaci skladových zásob. Zde musí nákupní útvar 

především dobře zvážit, které položky jsou pro chod firmy nutné a které nikoli. Musí se 

také mít na pozoru, aby neudělal chybu a nedostatek už třeba jedné klíčové komodity, 

neohrozil celý podnik. Analýza optimalizace zásob musí proto být vždy zpracovávaná 

velice pečlivě a svědomitě, aby nedošlo ke zbytečným problémům. 

 

Poté jsem uvedla pět metod, které umožní snížit ceny nakupovaných materiálů či 

služeb. Metoda make-or-buy je podle mého názoru jedna ze základních metod, kterou 

by si měl každý podnik provést. Je založena na komparativní analýze všech přípustných 

variant obstarávání dané položky. Analýza trhu pro získání objektivních podkladů 

vyžaduje vynaložení časových a také finančních prostředků. Je třeba si uvědomit 

v jakém rozsahu je efektivní dané analýzy provádět, s ohledem na možný budoucí 

rozsah úspory. 

Jako nejvhodnější úsporu prostřednictvím snižování cen nakupovaných produktů 

bych s ohledem na své praktické zkušenosti volila metodu sjednocení nákupu. Mnoho 

firem nakupuje zboží ve větších objemech, aby dosáhli výhod v podobě množstevních 

slev, či dopravy zdarma. Nekladou při tom až takový důraz na kapitál, který je vázán v 

zásobách. Poskytnuté slevy a ušetřené transportní náklady vynahradí náklady na tento 

kapitál v mnohem větší míře. Zajímavým nástrojem, který eliminuje vázanost kapitálu 

v zásobách a přitom stále poskytuje výše zmíněné výhody je využívání kolektivního 

nakupování, které má dle mého názoru v mnoha případech velký budoucí potenciál. U 

velkých firem, kde objednaný materiál dosahuje velkých finančních částek, a je 

odebírán pravidelně, by se měl nákupčí zaměřit na možnosti vyjednávání. Jelikož je při 

uzavírání kontraktů v silné vyjednávací pozici, může jednat o poskytnutí výhod pro jeho 

společnost. Úspěšnost této metody závisí na osobních kvalitách nákupčího a dle mého 

názoru a zkušeností je velice efektivní a v praxi nejčastěji využívaná. 
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