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Abstrakt 

V tejto bakalárskej práci rozoberám tému „Stanovenie ceny z nákladového a trhového 

hľadiska“. Tematika sa rozdeľuje na 3 kapitoly. Prvá kapitola sa zameriava na definíciu 

pojmu cena. Táto kapitola má svoje podkapitoly: Faktory ktoré ovplyvňujú cenu – 

interné a externé. Druhá kapitola sa zameriava na cenový výskum. V tretej kapitole som 

sa zamerala na metódy tvorby cien, ktoré sa delia na nákladové metódy a trhové metódy. 
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Abstract 

In this bachelor work is analyzing the theme "Assesment of the prices from the freight 

and lacerated aspect ". Themes are divided into 3 chapters. The first chapter is oriented 

on the definition of the concepttion of price. This chapter has it´s subheads: Factors 

which affects the price - internal and external. In the second chapter is oriented on price 

exploration. However it belongs to external faktors, In the third chapter I fixate on the 

methods of price making, which are divided intro freight methods and lacerated 

methods.  

 

Key words: 
 

Price, internal factors,  external factors,  freight methods,  lacerated methods, combined 
method of price making. 

 

 

  



Obsah 

Úvod ....................................................................................................................................................... 1 

1. Cena a cenotvorba ............................................................................................................................. 2 

1.1 Definícia ceny ......................................................................................................................... 2 

1.2 Faktory ovplyvňujúce cenu ..................................................................................................... 3 

1.2.1 Interné faktory ................................................................................................................ 4 

1.2.1.1 Ciele marketingu ............................................................................................................. 4 

1.2.1.2   Stratégia marketingového mixu ........................................................................................ 6 

1.2.1.3 Náklady ........................................................................................................................... 6 

1.2.1.4 Organizácia tvorby cien .................................................................................................. 8 

1.2.2 Externé faktory .......................................................................................................................... 8 

1.2.2.1 Analýza typu trhovej štruktúry ........................................................................................... 8 

1.2.2.2 Porterova analýza ............................................................................................................. 11 

1.2.2.3  Analýza dopytu ................................................................................................................ 13 

1.2.2.4  Cenový výskum ................................................................................................................ 18 

2. Cenový výskum ............................................................................................................................. 18 

3. Metódy tvorby cien ...................................................................................................................... 20 

3.1  Nákladové metódy .................................................................................................................... 21 

3.1.1 Kalkulácia úplných nákladov ................................................................................................ 23 

3.1.2 Kalkulácia neúplných nákladov ..................................................................................... 27 

3.1 Trhové metódy tvorby cien ........................................................................................................ 28 

3.1.1 Metódy orientované na zákazníka ................................................................................ 28 

3.2.1 Metódy orientované na konkurenciu ........................................................................... 31 

3.2 Kombinovaná metóda tvorby cien ........................................................................................... 33 

Záver .................................................................................................................................................... 34 

Použitá literatúra.................................................................................................................................. 35 

 



1 
 

Úvod 

V každej spoločnosti a v každej firme sa vykonáva určitá činnosť, ktorej výsledkom je 

produkcia výrobkov a služieb. Pre dokonalosť tejto činnosti sa firma musí snažiť predať 

svoje výrobky a služby.  Predajom svojich výrobkov a služieb získava prostriedky pre 

svoju ďalšiu činnosť a zároveň aj odmenu za svoju námahu. 

Vyprodukovanie výrobkov a služieb je náročný proces, no za podstatný sa pokladá 

proces predaja. Tento proces zahŕňa veľa faktorov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu. No 

jeden za najdôležitejší a najvýznamnejší faktor, ktorý do veľkej miery ovplyvňuje predaj 

sa považuje cena produktu. 

Pokiaľ chce firma s cenou produktu zapôsobiť na zákazníka, teda aj na samotný predaj, 

musí jej venovať maximálnu pozornosť. 

Kalkulácia je základ pre tvorbu akejkoľvek ceny. Je potrebné a nevyhnutné aby firma 

zmerala všetky náklady, ktoré boli vynaložené na tvorbu daného produktu, či služby. Je 

to dôležitý krok, ktorý je potrebný nielen pre stanovenie ceny, ale aj pre prípadné 

hľadanie skrytých rezerv pri náhodnom znižovaní ceny v budúcnosti. Taktiež pri 

prípadnej kontrole firmy štátnymi orgánmi musí byť každá stanovená cena produktu 

podložená kalkuláciou. 

Pri procese výberu ceny sa kalkulácia považuje za nápomocnú, nie však konečnú. 

Konečná cena produktu, s ktorou sa vstupuje na trh  sa samozrejme od kalkulačnej ceny 

odlišuje, nakoľko firma si musí na daný produkt pripočítať ku kalkulačnej cene aj zisk. 

Cenová stratégia firmy vychádza z cieľov a poslania podnikateľského subjektu a aj 

samotná cena je jej výsledkom. Môže dôjsť aj k prípadom kedy hodnota výrobku môže 

byť aj nižšia ako hodnota kalkulácie. 

Už samotný názov mojej bakalárskej práce nasvedčuje tomu , že vo svojej práci som sa 

venovala problematike stanovenia ceny, čo do veľkej miery ovplyvňuje samotná 

kalkulácia. Snažila som sa definovať pojem cena  a aké faktory ovplyvňujú rozhodnutia 

stanovenia ceny. A napokon som rozobrala tvorbu cien z nákladového a trhového 

hľadiska, kde sa tieto hľadiska rozčleňujú na ďalšie metódy.   
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1. Cena a cenotvorba  

 

1.1 Definícia ceny 

Cena je dojednaná peňažná čiastka pri nákupu alebo predaji tovaru, alebo sa vytvára pre 

oceňovanie tovaru, ďalšieho  majetku a majetkových práv k iným účelom. [41] 

Cena je pokladaná za hodnotovú veličinu a má svoj zmysel v základných ekonomických 

nástrojoch hospodárskej politiky štátu.  Cenu možno definovať ako peňažné vyjadrenie  

hodnôt tovarov a služieb. V závislosti od dopytu a ponuky sa cena jednotlivých tovarov 

nemusí zhodovať s hodnotou a preto sa môže od hodnoty líšiť. V praxi sa cena takmer 

nikdy nerovná hodnote. Cenu môžeme chápať aj v takom zmysle, že ovplyvňuje 

spotrebu a výrobu, teda je ich regulátorom. Ovplyvňovanie je vzájomné , pretože tak ako 

cena pôsobí na spotrebu a výrobu (dopyt a ponuka) , tak pôsobí spotreba a výroba na 

cenu. [10,24] 

Cena je peňažným vyjadrením hodnoty: 

1. Hodnota tovaru  (účtovná hodnota) = náklady 

2. Úžitná hodnota pre spotrebiteľa z marketingového pohľadu – úžitok pre 

spotrebiteľa [25,35] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1.1: Peňažné vyjadrenie ceny. Zdroj: [35] 

  

Cena = hodnota tovaru + úžitná hodnota pre spotrebiteľa 
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Cenu ovplyvňujú mnohé faktory a pre určenie jej výšky je potrebné hľadať vhodný 

kompromis. [35] 

Marketingový mix má jeden prvok, ktorý produkuje zisk a tým je cena. Ostatné prvky 

produkujú náklady. Pre marketing sa stáva problémom číslo jeden stanovenie cien 

a cenová konkurencia. Už od polovice 80-tych rokov považovali marketingový odborníci 

cenovú konkurenciu a stanovenie cien za prvotný problém, no aj napriek tomu sa firmy 

naďalej dopúšťajú chýb pri ich tvorení. [15] 

Chyby pri tvorení  cien 

 Nerevidovateľnosť cien – nedostatočné využívanie zmien trhu 

 Určovanie ceny bez ohľadu na ostatné prvky marketingového mixu – cena by 

mala byť pokladaná za jadro marketingovej stratégie pri umiestňovaní produktu 

na trh 

 Nedostatočné diferencovanie cien s ohľadom na rôznorodosť výrobných položiek 

a trhových segmentov. [19,33] 

1.2 Faktory ovplyvňujúce cenu 

Rozhodnutia firmy o stanovení  cien  je v podstatnej miere ovplyvnené dvoma 

základnými faktormi: [33] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1.2: Faktory ovplyvňujúce cenu. Zdroj: [33] 
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1.2.1 Interné faktory 

1.2.1.1 Ciele marketingu 

Spoločnosť či firma si najskôr musí rozmyslieť čo chce s daným výrobkom alebo službou 

dosiahnuť. Stanovenie ceny je závislé na  rozhodnutí o postavení výrobku na trhu.  

Výška ceny je ovplyvnená dosiahnutím týchto cieľov:  zisk, príjem z predaja a podielom 

na trhu. [9, 33] 

Ciele firmy:  

 prežitie, 

 maximalizácia bežného zisku, 

 maximalizácia bežných príjmov, 

 maximalizácia rastu predaja, 

 maximalizácia rastu  trhu, 

 vedúce postavenie na trhu. 

Prežitie 

Svoje uplatnenie si nachádza v čase, keď ma firma problémy s nevyužitou kapacitou, 

intenzívnou konkurenciou alebo meniacimi sa požiadavkami na zákazníka. V takejto 

situácii sa zisk stáva menej podstatnou prioritou a do popredia sa dostáva prežitie t. j. 

udržanie nepretržitého podnikania a stimulácie obratu zásob. Firma je donútená znížiť 

svoje ceny, aby došlo k predaniu zásob a tým pádom sa výroba udržala v chode. Svoju 

obchodnú aktivitu podniky udržujú len v takom prípade, ak príjmy z predaja pokrývajú 

variabilné náklady a z časti fixné náklady. Takúto stratégiu možno využívať len 

 krátkodobo. Firmy sa usilujú o stanovenie takých cien, ktoré sú schopné maximalizovať 

bežný zisk. Základom je odhad dopytu a nákladov, ktoré sú spojené s alternatívnymi 

cenami a zvolia si takú cenu, ktorá vytvára maximálny bežný zisk, peňažný tok alebo 

výnosnosť investícii. Ide o stratégiu krátkodobú, ktorá neráta s odozvou konkurencie ani 

s účinkami ostatných nástrojov marketingu. [24, 33] 
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Maximalizácia bežného zisku  

Firmy sa usilujú o stanovenie takých cien, ktoré sú schopné maximalizovať bežný zisk. 

Základom je odhad dopytu a nákladov, ktoré sú spojené s alternatívnymi cenami a zvolia 

si takú cenu, ktorá vytvára maximálny bežný zisk, peňažný tok alebo výnosnosť 

investícii. Ide o stratégiu krátkodobú, ktorá neráta s odozvou konkurencie ani 

s účinkami ostatných nástrojov marketingu.  Firmy stanovia cenu tak, aby 

maximalizovali svoje bežné príjmy. Maximalizácia bežných príjmov požaduje znalosti 

dopytovej funkcie.  [23, 24] 

Maximalizácia bežných príjmov  

Firmy stanovia cenu tak, aby maximalizovali svoje bežné príjmy. Maximalizácia bežných 

príjmov požaduje znalosti dopytovej funkcie. [33] 

Maximalizácia rastu predaja 

Niektoré firmy chcú práve maximalizovať rast svojho predaja. Predpokladajú, že čím 

viac svojho tovaru predajú, tým minimalizujú náklady a maximalizujú zisk, a to 

dlhodobo. Svoje ceny stanovujú čo najnižšie. Pokladá sa to za cenové preniknutie na trh. 

[27, 33] 

Len za týchto podmienok má stratégia znižovania cien význam: 

 Citlivosť cien na trhu –nízke ceny stimulujú nárast trhu. 

 Klesanie výrobných a distribučných nákladov v dôsledku získavania väčších 

skúsenosti. 

 Nízka cena odrádza existujúcu i potenciálnu konkurenciu. [27, 33] 

Maximalizácia využitia trhu 

Množstvo firiem dáva do popredia stanovenie vysokých cien, aby dosiahli čo najviac 

zisku. Maximalizácia trhu má zmysel za týchto podmienok: 

 bežný dopyt je dostatočne vysoký, 

 vynaložené  jednotkové náklady pri malom výrobnom množstve produktov, 

nie sú natoľko vysoké, aby eliminovali výhody dosiahnuteľnej vysokej ceny, 

 vysoká cena nepriláka veľa konkurentov, 
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  vysoká cena poskytuje image  produktu. [33]  

Vedúce postavenie na trhu  

Každá firma sa snaží o dosiahnutie vedúceho postavenia na trhu a udržania sa na ňom. 

Prvotné postavenie sa získava len za predpokladu vysokej kvality výrobkov. Tomu 

samozrejme zodpovedajú vysoké ceny, ktoré majú svoje opodstatnenie a to vo význame 

uhradenia spojených nákladov na kvalitnú výrobu, výskum a vývoj. [24] 

1.2.1.2   Stratégia marketingového mixu 

Medzi prvky marketingového mixu zaraďujeme: 

 výrobok, 

 cena, 

 distribúcia, 

 propagácia a komunikácia. [19] 

Všetky prvky marketingového mixu komunikujú zo svojimi príjemcami. Výrobok alebo 

služba zlej kvality napovie svojmu užívateľovi omnoho viac ako reklama. Tak isto aj 

vysoká cena znamená čosi iné ako cena nízka. A práve cena je pokladaná u užívateľov za 

znak kvality. Čím vyššia cena, tým vyššia kvalita. Aj miesto predaja čosi napovedá – pri 

kúpe výrobku v značkovej predajni ma pre nás väčšiu hodnotu ako výrobok kúpený 

napr. na trhu. Propagácia ma svoj vlastný mix komunikačných nástrojov, ktoré sú 

dostupné organizácií. [18, 19] 

Ak sa cena považuje za kľúčový faktor na určenie pozície, potom bude práve 

cena ovplyvňovať rozhodnutia o ostatných prvkov marketingového mixu. [18] 

1.2.1.3    Náklady 

Náklady sa považujú za cenové dno.  Zdravá firma si stanovuje také ceny, ktoré pokryjú 

vynaložené náklady na výrobu, distribúciu a predaj výrobku. Samozrejme z predaja by 

sme mali zaznamenávať zisk , aby sme boli plusový v opačnom prípade sme v strate. 

Firmy, ktoré majú nižšie náklady môžu stanoviť aj nižšie ceny, z čoho vyplýva, že 

výsledkom môže byť väčší objem predaja a tým pádom aj väčší zisk. [17, 33] 
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Náklady sú peňažne vyjadrené účelné a účelové vynaloženie prostriedkov a práce 

v priebehu hospodárskej činnosti podniku. Predstavujú v peniazoch vyjadrenú spotrebu 

zhmotnenej a živej práce na výrobu a realizáciu produkcie. [1] 

Účelné =  racionálne a primerané výsledku činnosti 

Účelové = vyjadruje vzťah k výkonu (zmyslom vynaloženia ekonomického zdroja je jeho    

zhodnotenie). [3]  

Náklady, ceny a trh navzájom úzko súvisia. Náklady sú základom ceny a cena je 

výsledkom dopytu a ponuky na trhu . Z hľadiska ponukových trhových cien sú náklady 

nenahraditeľným prostriedkom pri cenotvorbe. [16] 

V závislosti na objemu výroby členíme náklady do dvoch skupín: 

 fixné, 

 variabilné. 

Náklady fixné (stále) – sú definované ako náklady, ktoré sa vo svojej absolútnej výške 

nemenia v určitom rozmedzí objemu výroby. Fixné náklady majú degresívny charakter. 

Nie sú však absolútne stále. Pri výraznejšej zmene objemu výroby sa ich absolútna výška 

mení na inú úroveň. Sú závislé na čase. [21] 

Náklady variabilné (premenné) – sú náklady meniace sa vo svojej absolútnej výške v 

závislosti na objemu výroby. Táto závislosť môže byť proporcionálna, lebo premenené 

náklady vo svojej absolútnej výške rastú pomalšie, prípadne rýchlejšie než objem 

výroby. [21] 

Výpočet celkových nákladov:   

CN = FN + vn * Q  CN......celkové náklady 

    FN......fixné náklady 

    vn...... variabilné náklady na jednicu ( zahrňujeme priamy   

     materiál, priame mzdy a priamu výrobnú réžiu)  

    Q......množstvo (ks, t,..)  

CN = FN + VN  VN...celkové variabilné náklady [1, 21] 
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Náklady možno chápať ako veľmi dôležitú a zároveň aj zložitú ekonomickú kategóriu, 

ktorá v rámci konkurencie je veľmi dôležitá a poznatky o nákladoch je dôležité neustále 

prehlbovať a zdokonaľovať. Predísť bankrotu vo firme sa dá len tak, pokiaľ budeme 

dokonale poznať stav nákladov danej firmy. Na daný stav je vhodné použiť prieskumové 

metódy a rozbor nákladov z ktorých možno usúdiť koľko nás bude stáť napr. určitá 

činnosť(uverejnenie inzerátu, zavedenie nového výrobku atď.) Veľkú pozornosť si 

zaslúži nákladová štruktúra celkových nákladov.  Pre zistenie výšky nákladov ktoré sa 

viažu k činnosti podnikateľských subjektov nám pomôže zostavenie predbežnej 

a výslednej kalkulácie. [6, 7] 

1.2.1.4 Organizácia tvorby cien 

Existujú rôzne spôsoby tvorby cien.  Určenie ceny v rámci organizácie firmy určuje 

management. Buď to môže byť samotný vrcholový management, alebo aj manažéri, 

účtovníci, predajcovia či samostatné cenové oddelenie. [33] 

1.2.2 Externé faktory 

Medzi základné externé faktory, ktoré ovplyvňujú cenové rozhodnutia, patrí stav dopytu 

a ponuky na trhu. Dopyt je daný množstvom, veľkosťou, štruktúrou a požiadavkami 

zákazníkov. [13] 

1.2.2.1 Analýza typu trhovej štruktúry 

Charakter trhu – podstatou je zistiť na aký trh vstupujeme a odvodiť cenu. Individuálne 

ponuky firiem tvoria celkovú trhovú ponuku, kde dané ponuky medzi sebou súperia, 

teda si konkurujú. Existujú dva typy trhovej štruktúry : 

 trhy dokonalej konkurencie, 

 trhy nedokonalej konkurencie – patria tu monopol, oligopol a monopolistická 

konkurencia. [13] 

 

 Dokonalá konkurencia 

Trh dokonalej konkurencie je charakteristický tým, že firmy sa musia cenovo 

prispôsobiť ostatným konkurenčným firmám. Toto pravidlo vyplýva zo samostatnej 

charakteristiky daného typu trhovej štruktúry. Každá firma rieši dve veľmi dôležité 

rozhodnutia: 
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1.stanovenie množstva vyrábaného produktu, 

2. určenie ceny, za ktorú sa budú výrobky predávať. [10, 13] 

Základné pravidlo pre dokonalú konkurenciu je, že trhová cena vystupuje ako exogénna 

veličina, čo znamená, že firma nedokáže ovplyvniť ceny vstupov ani ceny svojej 

produkcie. Problémom pre firmu je objem produkcie, ktorú možno predať za jedinú 

cenu – aktuálnu trhovú cenu. [6, 7] 

Objem produkcie si firma zvolí nasledujúcim spôsobom: 

Celkový príjem (CP), ktorý získa z predaja svojich výrobkov je závislý od predaného 

množstva (Q) a od ceny za jednotku (P). Celkový príjem je znázornený v grafe 1.1 . [6] 

CP = P * Q 

 

               

                      P 

 

 

                                                  CP 

 

                          0                                  Q 

 

Graf 1.1: Celkový príjem. Zdroj: [6] 

 

Priemerný príjem (PP) je príjem, ktorý sa získava z jednej predanej jednotky produkcie. 

   
  

 
 = 

   

 
 = P     Z daného vzorca vyplýva, že pri dokonalej konkurencii sa 

priemerný príjem rovná cene. [6] 

Firma, ktorá sa nachádza v konkurenčnom prostredí by mala sledovať dodatočný príjem 

získavaný pri raste produkcie o ∆Q. Platí, že: [6] 

 ∆CP = P * ∆Q 
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Podmienky dokonalej konkurencie udávajú, že cena za jednotku (P) sa nemení 

a dodatočný príjem z jednej jednotky produkcie sa vyráta  ako prírastok príjmu 

k prírastku objemu produkcie, teda: 

 
   

  
        MR....hraničný príjem 

Môžeme teda skonštatovať, že : P = PP = MR čo nám graficky znázorňuje graf 1.2 [6] 

 

 

          P 

 

                             P = PP = MR     

 

 

0 Q 

Graf 1.2: Hraničný príjem. Zdroj: [6] 

 

 

 Nedokonalá konkurencia 

Monopol 

 Trh jedného výrobcu → vylúčenie  potenciálnej konkurencie  → stanovenie ceny 

podľa seba. [6] 

Firma v pozícii monopolu si teda môže teoreticky stanovovať ceny podľa svojho 

uváženia. V praxi to znamená, že cena monopolu je vyššia ako keď existuje na trhu 

konkurencia. [13] 

Existujú rôzne spôsoby tvorby monopolov. Napr. prirodzené monopoly, administratívne 

monopoly, za najvýznamnejší monopol sa považuje ekonomický monopol , no existujú aj 

monopoly vzniknuté kombináciou ekonomických a prirodzených monopolov napr. 

železnice, vodovody, atď. Monopoly možno rozdeliť aj na monopoly: 

 verejné, 
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 súkromné.  

Strach z potenciálnej konkurencie, ovplyvňuje správanie monopolov na trhu. Aj napriek 

tomu, že sú monopoly chránené veľkým objemom fixného kapitálu, ktorý je potrebný 

pre začiatok  racionálnej výroby – teda i keď je sťažené premiestňovanie kapitálu 

z odvetvia do odvetvia. Existuje tzv. monopolistický zisk a tento zisk sa považuje za väčší 

zisk ako zisk ekonomický, ktorý firma dosahuje v dokonalej konkurencii. [6, 9, 13]  

Monopolistická konkurencia 

Na trhu sa nachádzajú kupujúci a predávajúci, ktorí radšej obchodujú na báze cenového 

pásma ako na základe samotnej trhovej ceny. Aby predávajúci mohli diferencovať svoje 

ponuky vytvárajú cenové pásma. Každý produkt sa vyznačuje určitou kvalitou, štýlom 

a kupujúci sú ochotní zaplatiť rôzne ceny za ponúkané produkty. Na danom trhu  je  

priveľká konkurencia a medzi jednotlivými konkurenčnými subjektmi nemôžu existovať 

rozdielne cenové ponuky. [28, 33] 

Oligopol 

V oligopolnej trhovej štruktúre je charakteristické súťaženie konkurenčných firiem. 

Jedná sa o produkty, ktoré sa medzi sebou takmer vôbec nelíšia. Cenové rozhodnutie na 

trhu  najviac ovplyvňujú vedúce firmy trhu tzv. leadri, ktorí majú dominantné 

postavenie na trhu. Vplyv leadrov na ceny je daný ich podielom na trhu, kedy ostatné 

firmy sú donútené na základe týchto cien stanoviť svoju cenu do takej istej výšky alebo 

musia predávať za cenu o niečo nižšiu. [6, 10] 

1.2.2.2 Porterova analýza 

Formovanie cien na trhu neovplyvňuje len priama konkurencia, situácia je o niečo 

zložitejšia. Dokonale to zachytáva Porterova analýza  konkurenčných síl, z ktorej možno 

vychádzať pri zvažovaní konkurenčného vplyvu na ceny.   
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Obrázok 1.3: Porterova analýza  konkurenčných síl. Zdroj: [13] 

 

V danej Porterovej analýze, ako možno vidieť na obrázku  1.3 pôsobia tieto konkurenčné 

sily: 

 priama konkurencia, 

 konkurencia v substitutoch, 

 potenciálne nové vstupujúce konkurencie, 

 vyjednávajúci vplyv dodávateľov, 

 vyjednávajúci vplyv odberateľov. [11] 

 

Priama konkurencia  

Má najväčší vplyv pri určovaní cenových rozhodnutí, kde sa ostatné firmy na trhu musia 

tomuto rozhodnutiu prispôsobiť. [11] 

Konkurencia v substitutoch 

Čím menšia je citlivosť ceny na trhu a čím viac sú substituty rozdielne, tým je cenová 

tvorba ostatných firiem menej ovplyvnená . [13] 

Potenciálne nové vstupujúce firmy 

Sú nebezpečné v prípade stanovenia ceny ak je cena príliš vysoká a je možné ju pokryť 

nákladmi potenciálnych konkurentov na trhu. [13] 

Potenciálne nové 

vstupujúce firmy 

Priama                            

konkurencia 

Konkurencia substitutov 

Dodávatelia Odberatelia 
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Sila vyjednávajúceho vplyvu dodávateľov 

Pri dojednávaní vstupov a cien dodávok sa prejavuje vplyv dodávateľov. Daným 

spôsobom sa môžu priamo ovplyvniť náklady na výstup firmy alebo vlastnosti, ktoré 

v daných nákladoch  zapríčiňujú zmeny, napr. obmedzenie služieb, zníženie kvality 

vstupov.  Takéto skutočnosti môžu zapríčiniť zmenu výšky ceny, ktorá je vyššia ako 

optimálna z trhového hľadiska alebo v opačnom prípade pri jej znížení dochádza aj ku 

zníženiu požadovanej miery zisku. Svoju prevahu môžu uplatniť  len tí dodávatelia, ktorí 

pôsobia na trhoch, kde neexistuje veľa ponúkajúcich, malá konkurencia v substitutoch, 

kde ich produkt predstavuje dôležitý vstup pre zákazníka. Pri prechode k iným 

dodávateľom predstavuje pre zákazníka vysoké prechodové náklady. [11, 13] 

  Vyjedávajúci vplyv odberateľov 

Snažia sa o stlačovanie cien nimi nakupovanej produkcie alebo hľadajú čo 

najvýhodnejšie podmienky nákupu. Pri takomto druhu chovania odberateľov môže byť 

ovplyvniteľné zníženie zisku pre predajcu a jeho firmu. Vyjednávajúca sila odberateľov 

je tým citlivejšia čím menej firma predajcu disponuje zo zákazníkmi, čím vyššie sú 

odbery od určitého zákazníka, mála konkurenčná odlišnosť, zákazník nemá žiadne 

špecifické  požiadavky a vysoké náklady prechodu k inému dodávateľovi a je o stave na 

trhu plne informovaný. [11, 13] 

 

1.2.2.3  Analýza dopytu 

Podstatné skutočnosti pri rozhodovaní o cenách z hľadiska dopytu: 

 počet zákazníkov, 

 zákazníkmi požadované množstvo  výrobkov za určité obdobie, 

 cenové prežívanie – akceptácia cien zákazníkmi. 

Vzťah ceny a dopytu je možné vyjadriť tzv. dopytovou funkciou, ktorá zachytáva vzťah 

medzi požadovaným množstvom výrobku a výškou ceny výrobku. Všeobecne je známe, 

že pokiaľ je cena výrobku vysoká, tak dopyt po ponúkanom tovare je nižší, naopak pri 

nízkej cene tovaru sa dopyt zvyšuje. Často sledovanú súvislosť medzi požadovaným 

množstvom a určitou výškou ceny udáva koeficient cenovej elasticity dopytu (EDP). Jeho 

výsledkom je či je daný trh, resp. jeho subjekt – zákazník cenovo citlivý. Elasticita 
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ukazuje v akej miere sa mení množstvo požadovaného tovaru na trhu pod vplyvom 

zmeny niektorého činiteľa dopytu. [6, 11, 13]  

Priamu cenovú elasticitu vypočítame ako pomer percentuálnej zmeny množstva dopytu 

a percentuálnej zmeny ceny statku z čoho vyplýva nasledujúci vzorec: [6, 13] 

EDP = 
                       

                     
 

Ďalšia možnosť tohto  vyjadrenia môže byť nasledovná: 

EDP = 
  

   

 
  

 = 
  

 
 * 

 

  
  , kde      dX – zmena dopytu po statku X, 

dP – zmena ceny statku X, 

X – dopyt po statku X, 

P – cena statku X. [4, 6]  

Výsledné hodnoty možno členiť do týchto skupin: 

1. Elastický dopyt : EDP  > 1 

 Vzniká vtedy, ak pri 1 % poklese (raste) ceny množstvo požadovaného statku 

vzrastie (poklesne) viac než 1%. Z predaného množstva bude celkový príjem 

vyšší (nižší). Zmena dopytu je teda väčšia než zmena ceny. Grafické vyjadrenie 

elastického dopytu zachytáva graf 1.3 [6,13]  

                      

    P        D 

20 

16 

                                    D     

                                                                             

      0     200     400                    Q 

 

Graf 1.3: Elastický dopyt. Zdroj: [6] 
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Pri elastickom dopyte percentuálna zmena ceny vyvoláva väčšiu percentuálnu zmenu 

požadovaného  množstva, čo z grafu 3 vyplýva. Pri cene 20,- Kč je dopyt 200 jednotiek. 

Ak cena poklesne na 16,- Kč, dopyt sa zvyšuje na 400 jednotiek. Teda s poklesom ceny sa 

zvýši príjem firmy z pozície 4000,- Kč na pozíciu 6400,- Kč. Pri 1% poklesu (rastu) ceny 

vedie k rastu (poklesu) dopytu menej (viac) ako 1%.  [6] 

2. Neelastický dopyt : EDP < 1 

 Pri 1% poklesu (rastu) ceny vedie k rastu (poklesu) dopytu menej (viac) ako 1%.  

Ak nastane takáto zmena ceny tak príjmy firmy poklesnú (vzrastú).  Graf 1.4 

znázorňuje neelastický dopyt. [6] 

 

          P                   D 

         20 

  

         16                                   

                                                        D                

            

                  0                 200 240            Q 

 

Graf 1.4: Neelastický dopyt [6] 

 

Z grafu možno vyčítať, že percentuálna zmena ceny vyvoláva menšiu percentuálnu 

zmenu množstva statku. Teda zmena ceny je väčšia ako zmeny v požadovanom 

množstve. Pri cene 20,- Kč predstavuje 200 jednotiek požadovaného množstva. A ak 

cena poklesne na 16,- Kč tak sa dopyt zvýši len na 240 jednotiek, z čoho vyplýva, že 

pokles ceny bol väčší ako nárast požadovaného množstva.  Pri neelastickom dopyte 

možno chápať,  že pokles ceny nám zapríčiní aj poklesy príjmov vo firme. V mojom 

príklade je pokles ceny z úrovne 20,- Kč na 16,- Kč z čoho poklesol teda aj príjem firmy 

zo sumy 4000,- Kč na 3840,- Kč. [6, 13] 

Jednotková elasticita: E D P  = 1 

  Jednotková elasticita nastáva v tom prípade ak 1% poklesu (rastu) ceny vedie 

k 1%  rastu (poklesu) dopytu. Pri jednotkovej elasticite sa celkové príjmy firmy 
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nemenia, teda zmeny cien vyvolávajú rovnaké percentuálne zmeny v dopytu. 

Jednotkovú elasticitu znázorňuje graf č. 5. [6, 13] 

  Z grafu 1.5 je zrejmé, že pri cene 20,- Kč je dopyt po 200 jednotkách a ak cena 

poklesne na 10,- Kč tak dopyt vzrastie na 400 jednotiek. Celkový príjem firmy sa 

s poklesom ceny nemení, ostáva na úrovni 4000,- Kč. [6] 

 

P 

  20              D   

                

 

 

                                        D                                                                         

 

     0         200     400          Q  

 

Graf 1.5: Jednotková elasticita .  Zdroj:  [6]  

 

3. Nulová elasticita:  HDP = 0    

 Jedná sa o ňu vtedy, ak dopyt nereaguje na zmenu ceny. Vtedy dopyt označujeme 

ako dokonale nepružný, čo znamená, že so zmenou ceny sa dopyt nemení teda je 

dopyt konštantný. Týka sa to statkov, ktoré sa používajú v malom množstve 

a toto množstvo je spotrebované nezávisle od ceny, napr. soľ, korenie. Takúto 

elasticitu znázorňuje graf 1.6.  [6, 11] 

          P 

                             D 

                            

 

 

                     

                             D 

         0                                              Q  

Graf 1.6: Nulová elasticita. Zdroj: [6] 
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4. Nekončená elasticita EDP = ∞ 

 Pri danej cene je dopyt dokonalé pružný, t. j. za danú cenu sa predá akékoľvek 

množstvo. Dopyt je ovplyvnený inými faktormi, no nie je ovplyvnený cenou. Danú 

elasticitu znázorňuje graf 1.7 

 

         P 

 

 

                D                                    D 

                                         

      

            0                                           Q  

Graf 1.7: Nekonečná elasticita. Zdroj: [6] 

  

Sklon krivky dopytu nemožno stotožňovať s jej elasticitou. Elasticita dopytu sa môže 

meniť na jednotlivých úsekoch krivky dopytu, čo je znázornené v grafe 1.8. V dolnej časti 

krivky sa nachádza dopyt neelastický, v strede sa nachádza  jednotková elasticita 

a v hornej časti sa nachádza dopyt elastický. V bode A je elasticita nulová a v bode B 

nekonečná. [6, 13] 

 

  P 

    6      A 

                    EDP > 1    

                        

                                EDP = 1  

                                        EDP < 1        

                                              B      

       0                                  6       Q 

                                                    

Graf. 1. 8: Elasticita dopytu. Zdroj: [6] 
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1.2.2.4  Cenový výskum 

Viď ďalšia kapitola. 

2. Cenový výskum 
 

- tvorí dôležitú súčasť marketingového výskumu a dochádza k nemu v týchto prípadoch: 

 rozhodnutie o cenách pri zavádzaní nového tovaru na trh poprípade 

modifikovaného  tovaru, 

 rozhodnutie o zmene ceny v priebehu ďalšej fázy cyklu  trhovej životnosti 

výrobku, 

 rozhodnutie o cenách tovarov, ktoré sa  zavádzajú na nové trhy. [11] 

Prevádzanie cenového cyklu sa zameriava do dvoch oblastí: 

 Zisťovanie konkurenčných cien, 

 zisťovanie cien prijateľných pre zákazníka. 

Na zistené informácie z uvedených dvoch oblastí nadväzujú na trhové metódy tvorby 

cien, ktoré predstavujú postupy, pomocou ktorých  sa nachádza peňažná čiastka, ktorá 

však z ohľadom na dynamiku trhu rozhodne nemusí byť z pohľadu marketingového 

stanovenia cien pre určitého zákazníka konečnou. [11, 13] 

 Zisťovanie konkurenčných cien 

Výskum konkurenčných cien sa využíva pri stanovení výšky ceny s braným ohľadom na 

konkurenciu.  Veľký význam má konkurenčne orientovaná cenotvorba v odvetviach 

s intenzívnou konkurenciou ( napr. elektronika), kde medzi sebou firmy súťažia ako 

pomocou nástrojov cenovej konkurencie, tak aj pomocou nástrojov necenovej 

konkurencie. Firmami pokladaná za najbezpečnejšiu trhovú praktiku sa považuje 

cenové nasledovanie. Daný postup však môže byť v určitých okolnostiach chybný, a to 

v tom prípade, keď konkurenti majú odlišné ciele, nákladovú štruktúru, predajné 

možnosti a finančné zdroje. Zákazník však nevníma všetky konkurenčné ponuky 

rovnakým spôsobom. Z tohto dôvodu do cenového výskumu patria aj pozície 

konkurentov na trhu a ich tovar. [11, 13] 
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 V oblasti cenového výskumu považujeme za základné zdroje informácií nasledovné: 

- ponúkané cenníky konkurencie, 

- ceny v obchodných sieťach, 

- zákazníci konkurencie, 

- fiktívni zákazníci, 

- kontrolné nákupy, 

- oficiálne zdroje (štatistické prehľady, odborné výtlačky). [13] 

Vzhľadom k informačnej potrebe sa jednotlivé základné druhy  zdrojov informácií 

o konkurenčných cenách medzi sebou líšia. Oficiálne dostupné zdroje neposkytujú 

konkrétne informácie o cenách určitého druhu tovaru.  Pri zisťovaní cien z ponúkaných 

cenníkov a cien v obchodných sieťach sa nedozvieme  pravdepodobne nič o nástrojoch 

kondičnej politiky. Najdôležitejšie a najpresnejšie informácie sa dozvieme pomocou 

nami vyslaným fiktívnym zákazníkom,  ktorý je oboznámený s tým, aký  konkrétny 

tovar, dané cenové a kondičné podmienky nás zaujímajú.  Ďalším zdrojom, ktorý možno 

použiť sú kontrolné nákupy, ktoré sú však veľmi finančne náročné. Predpokladaný 

nákup výrobku alebo skupiny výrobkov vedie k účelu ich detailnejšieho preskúmania 

a posúdenia úrovne ceny.  [6, 11, 13]                                                                                                               

 Ak má firma veľa  konkurentov a prevádza cenový výskum , tak sa spravidla zameriava 

na ceny hlavných a najbližších konkurentov. [11] 

 Zisťovanie cien prijateľných pre zákazníka 

Zisťovanie cien prijateľných pre zákazníka možno rozobrať v dvoch oblastiach a to: 

 Zisťovanie cenovej elasticity dopytu, 

 zisťovanie výšky ceny očakávanej zákazníkom. 

Zisťovanie cenovej elasticity dopytu 

Existujú dva základné spôsoby zisťovania  cenovej elasticity dopytu: - laboratórna 

metóda a metóda cenových testov. [11] 

Laboratórna metóda – ide o metódu, kedy sa respondenti pýtajú zákazníkov na to, koľko 

výrobkov by za určité obdobie kúpili pri stanovených cenách. [13] 
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Metóda cenových testov –  je metóda, ktorá prebieha tak, že výrobok je umiestnený vo 

vybratých predajniach a vo všetkých sa systematicky menia ceny a sleduje sa dopyt po 

danom výrobku. Vplyv rozdielnych cien sa prejaví v dosiahnutých tržbách, z ktorých 

možno odvodiť požadované množstvo. [13] 

Efekty cenových zmien: 

1. Substitučný efekt – vyjadruje skutočnosť, že čím väčšia je možnosť zastúpenia 

daného tovaru jeho substitutmi, tým vyššia je cenová pružnosť dopytu 

2. Veblenov efekt – vyššia úroveň ceny prináša vyšší pozitívny efekt. Tento efekt sa  

vyskytuje u luxusného tovaru. 

3. Guttenbergov efekt – zaznamenáva sa u výpredajoch tovarov. Malé cenové zmeny 

nevyvolávajú extrémny záujem u zákazníkov. No pri rapídnom znížení cien 

nastávajú priam hektické reakcie. 

4. Špekulačný efekt – znamená, že zákazník nereaguje na súčasný stav, ale na 

budúce zmeny napr. akcie 

5. Efekty cenových zmien základných potravín – je obvykle nízky. Čím viac je tovar 

nevyhnutný pre zákazníka, tým nižšiu cenovú elasticitu dopyt vykazuje. [13, 35] 

3. Metódy tvorby cien 

 

Po splnení určitých podmienok je stanovenie ceny v prevažnej miere dohoda medzi 

predávajúcim a kupujúcim. Z praxe možno vyzistiť, že dohodovanie ceny prebieha bez 

hlbších znalostí metód a súvislosti, ktoré sú veľmi podstatné pri určovaní cien. Vo firme 

je marketingová činnosť veľmi dôležitou súčasťou  tvorby cien výrobkov. Tvorba cien by 

sa mala chápať ako element marketingu. [6, 20,] 

Odvodzujeme 3 základné skupiny metód stanovenia cien a to metódy: 

 Metódy tvorby cien orientované na náklady, 

 metódy tvorby cien orientované na konkurenciu, 

 metódy tvorby cien orientované na zákazníka. [5] 

Pričom  metódy tvorby cien orientované na konkurenciu a zákazníka sa často označujú 

ako trhové metódy tvorby cien – pracujú z informáciami o najdôležitejších trhových 
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subjektoch, teda konkurentov a zákazníkov. Každá z uvedených metód ma svoje plusy aj 

mínusy. [6, 13] 

 

 

Obrázok 3.1: Štruktúra metód tvorby cien. [35] 

 

3.1  Nákladové metódy 
 

Metóda určovania cien orientovaná na náklady spočíva v nákladových kalkuláciách. 

Odborníci, ktorí zastávajú túto metódu sa zaoberajú predovšetkým nákladmi. Nejedná sa 

len o tradičnú kalkulačnú metódu, ktorá sa zaoberá rozvrhujúcimi nákladmi a ziskom na 

jednotku, ale  ide o modernú kalkulačnú metódu ktorá vychádza z presvedčenia, že nie 

každý výrobok je ziskový. Pri určitom objeme výroby  daného výrobku sa tržbami 

pokrývajú variabilné a fixné náklady a zo stavu straty sa prechádza do stavu zisku. 

Základom všetkých nákladových metód stanovenia ceny je kalkulácia nákladov. 

Nákladmi rozumieme peňažnú hodnotu všetkých vstupov podniku, ktoré sú potrebné 

pre zhotovenie výrobku a jeho umiestnenie na trh. Úlohou nákladovej kalkulácie je 

kvantifikovať výšku nákladov na kalkulačnú jednotku. Rozdelenie nákladov podľa 

kalkulačného hľadiska sa delia náklady na priame a nepriame. [6, 13, 37] 

Priame náklady  

– sú náklady, ktoré bezprostredne vznikajú pri zhotovovaní výrobku, poskytovaní 

služby, alebo vykonávaní práce – náklady na kalkulačnú jednotku. [21] 
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1. Priamy materiál – tvorí materiálnu podstatu výkonu. Daná zložka obsahuje 

spotrebu surovín, základný materiál, polotovary, pomocný a ostatný materiál 

a ich spotrebu možno stanoviť priamo na kalkulačnú jednotku.  [38] 

2.  Priame mzdy – do tejto položky možno zahrnúť mzdové no prípadne aj osobné 

náklady, ktoré majú priamu súvislosť s vyprodukovaním výrobku a ide ich 

priamo vyčísliť na kalkulačnú jednotku. Sú to spravidla mzdy prevádzkových 

robotníkoch (úkolové, časové, podielové), vrátane príplatkov a doplatkov ku 

mzde a prémií a odmien zahrnovaných do nákladov. [1, 21, 38]  

3.  Ostatné priame náklady – táto položka obsahuje významné technologické, 

poprípade aj iné náklady, ktoré súvisia s výrobným procesom a ktoré možno 

hospodárne priradzovať priamo k jednotlivým kalkulačným jednotkám. Patrí 

k nim napr. spotreba technologického paliva a energie, sociálne a zdravotné 

poistenie hradené zamestnávateľom pripadajúci ku mzdám v položke priame 

mzdy a pod. [1, 21] 

Nepriame náklady 

- Náklady, ktoré nemožno určiť priamo na kalkulačnú jednotku sú náklady 

nepriame, ktoré sú spoločné viacerým kalkulačným jednotkám. Sú to náklady, 

ktoré sú charakteristické pre obsluhu a riadenie. [38] 

1. Prevádzková (výrobná) réžia – do tejto položky sa zahrnujú náklady, ktoré 

súvisia s riadením a obsluhou výrobného procesu, ktoré nemožno stanoviť 

priamo na kalkulačnú jednotku. Patrí tu napr. spotreba režijného materiálu, 

palivo, energia, voda a plyn spotrebované vo výrobe, odpisy investičného 

majetku atd. [1, 21, 38]  

2. Správna réžia – túto položku obsahujú náklady súvisiace s riadením a správou 

podniku. [21] 

 

- Úlohou kalkulácie je na kalkulačnú jednotku vyjadriť priame náklady a čo 

najobjektívnejšie priradiť adekvátnu časť nepriamych nákladov. [13] 

Z hľadiska spôsobu zostavovania kalkulácie sa rozlišuje: 
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3.1.1 Kalkulácia úplných nákladov   

Problémy metód úplných kalkulácií zvyčajne spočívajú pri priraďovaní spoločných 

nákladov, ktoré sa odohráva tzv.  cestou kľúčovania nákladov, čo znamená rozvrhovanie 

spoločných nákladov podľa subjektívne zvoleného kalkulačného kľúča. Úplná kalkulácia 

nám teda v konečnom dôsledku pomáha zistiť, či náklady podniku ako celok sú 

uhradené tržbami a aký výsledok hospodárenia podnik v danom období dosiahol. [13] 

 Doporučený kalkulačný vzorec, ktorý sa využíva v praxi a je pre podnikateľov pomocou 

a návodom ako na výrobok, prácu alebo službu započítať všetky náklady ktoré s tým 

súvisia a vznikajú. Kalkulačný vzorec musí obsahovať priame a nepriame náklady a to 

ako vo sfére výroby tak aj vo sfére obehu. Ďalšou položkou sú odbytové náklady – sú to 

náklady spojené s odbytovou činnosťou predovšetkým spojené s predajom a expedíciou 

výrobkov.  Ďalšou položkou kalkulačného vzorca je zisk – vyjadrený ako požadované 

percento úplných vlastných nákladov, alebo požadované percento z čistej predajnej 

ceny. [13, 21, 38]   

 Kalkulačný vzorec: 

1. Priamy (jednotkový) materiál  

2. Priame (jednotkové) mzdy  

3. Ostatné priame náklady  

4. Prevádzková (výrobná) réžia  

   1. až 4.   Náklady výroby  

5. Správna réžia  

   1. až 5.   Náklady výkonu  

6. Odbytové náklady  

   1. až 6.   Vlastné náklady výkonu  

7. Zisk  

   1. až 7.   Predajná cena (netto) [2] 
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Pokiaľ by sme hodnotu čistej (netto) predajnej ceny (súčet položiek 1-7) upravili 

o hodnotu dane z pridanej hodnoty poprípade spotrebnej dane, získali by sme brutto 

predajnú cenu –cena za ktorú nakupuje zákazník na trhu. [13] 

Podstatou kalkulácie a kalkulovania je predovšetkým výpočet zložky, ktorá v danom 

procesu zastáva dominantné postavenie, t.j. náklady. Dôležitý je avšak aj výpočet ceny, 

ktorý závisí do trhovej situácie. Preto otázka cenovej kalkulácie sa v trhovej ekonomike 

prevažne redukuje na otázku nákladovej kalkulácie. [22] 

Kalkuláciu úplných nákladov môžeme označiť ako absorčnú kalkuláciu – v cene sú 

zachytené všetky zložky nákladov, ktoré daný výkon vyvoláva. [6] 

Základné metódy kalkulácie úplných nákladov: 

Individuálna kalkulácia 

Považuje sa za najznámejšiu nákladovú metódu, ktorá spočíva vo vyčíslení  jednotlivých 

nákladových položiek priamo na kalkulačnú jednotku. Táto metóda sa hodí pri výrobe 

jedného druhu tovaru. Je však problematická v prípade členitého sortimentu, pretože 

rozvrhovanie spoločných nákladov nemusí byť objektívne. Môže mať viacej postupov: 

[13] 

Kalkulácia delením                                                                                                                           

Najjednoduchší kalkulačný postup v prípade homogenného sortimentu hromadnej 

výroby, kedy náklady vstupujú ako priame náklady. Všetky náklady delíme jedným 

číslom a to počtom kalkulačných jednotiek (väčšinou počtom kusov). [13, 32] 

N na 1 KJ = 
 s                

   z       y     
    N...náklady,  KJ....kalkulačná jednotka  

Kalkulácia delením pomerovými číslami                                                                                      

Používa sa výrobe podobných výrobkov, ktoré sú rozdielne vo veľkosti, hmotnosti, 

tvaru, náročnosti a kvalite. Pomerové čísla vyjadrujú pomer spotreby času, materiálu, 

priamych miezd určitého výrobku vzhľadom ku základnému výrobku. Vlastné náklady 

na kalkulačnú jednotku sa z celkových nákladov prepočítajú pomocou pomerových čísel. 

Rozdiely, ktorými sa jednotlivé výkony odlišujú vyjadrujú pomerové čísla. Určujú sa na 
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kalkulačnú jednotku pomocou ľubovoľnej základne, ktorej pomerové číslo = 1 a stáva sa 

deliteľom pre ostatné kalkulačné jednotky. [13, 36] 

Prirážková kalkulácia                                                                                                                  

 – je využívaná v prípade heterognného výrobného sortimentu alebo obchodného 

sortimentu. Používa sa na kalkulovanie režijných nákladov, ktoré sa zisťujú pomocou 

zvolenej rozvrhovej základne a kalkulačnej prirážky. Kalkulačná prirážka (sadzba) je 

prirážkou k priamym nákladom. Vypočíta sa ako: 

1. prirážka v % a zistíme ju ako podiel režijných nákladov na jednotku rozvrhovej 

základne,          

2. sadzba, ktorú vypočítame ako podiel režijných nákladov na jednotku naturálnej 

rozvrhovej základne. [13, 36]                  

 V praxi je najčastejšie používanou rozvrhovou základňou spotreba materiálu alebo 

priame mzdy.  [36] 

Kalkulačné porovnávanie 

Využíva sa v prípadoch, kedy sa oceňuje výrobok podobný výrobku, ktorý bol skôr 

ocenení prostredníctvom kalkulácie. Výšku jednotlivých kalkulačných položiek v danom 

prípade, meníme na základe vzájomných odlišností oceňovaného a oceneného výrobku. 

Výhodou danej kalkulácie je, že nie je potrebné opäť prepočítavať všetky kalkulačné 

položky. [13] 

Stavebnicový spôsob tvorby cien 

Táto metóda taktiež využíva znalosť cien skôr ocenených výrobkov, tento krát však pre 

výrobok, ktorý sa skladá zo súčiastok reprezentovaných ocenených výrobkov. Výsledná 

cena u stavebnicového spôsobu vzniká súčtom  známych cien jeho jednotlivých 

súčiastok. V praxi sa daná metóda vyskytuje zriedkavo, nakoľko nepoznáme ceny 

všetkých komponentov z ktorých sa nový výrobok skladá. V tom prípade dochádza 

k dopočítaniu ceny zostávajúcich komponentov, najčastejšie metódou individuálnej 

kalkulácie. [11] 
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Parametrická metóda 

Patrí medzi zložitejšiu metódu tvorby cien, vhodná najmä pre ocenenie výrobkových 

rádov. Použitie parametrickej metódy značí, že sa cena vyvíja na technicko-

ekonomickom parametru výrobku, ktorým býva jeho základná funkčná vlastnosť napr. 

u motorov ich výkon. Pre uplatnenie parametrickej metódy je za potrebu splnenie týchto 

podmienok:                                                         

 zvolenie reprezentantov cenovej rady, 

 určenie základného parametra, 

 stanovenie ceny reprezentantov, 

 určenie funkčnej závislosti medzi cenou a parametrom, 

 stanovenie intervalu platnosti pre zistenú funkčnú závislosť. [13, 14] 

Metóda podnikových cenových normatív  

Je možné použiť túto metódu, len za predpokladu, že si podnik sám vytvorí cenové 

normatívy na základe predchádzajúcej ekonomickej reality. Pre aktualizáciu metódy 

cenových normatívov je nutné často pristupovať k revíziám používaných súborov 

cenových normatívov. [13] 

Dynamická kalkulácia 

Táto kalkulácia rieši vplyv využitia výrobnej kapacity na veľkosť nákladov na výrobok. 

Cieľom danej metódy je prispôsobenie výpočtu nákladovej ceny. Pre každý objem 

výroby je vhodné stanoviť inú výšku režijnej prirážky , aby náklady odpovedali výkonom 

pri určitom objemu výkonu. [13] 

Metóda marginálnej analýzy 

Cieľom tejto metódy je nájsť optimálne množstvo výroby a cenu zodpovedajúcu 

maximalizácii zisku. V podnikovej praxi hľadáme rovnosť medzných príjmov 

a medzných nákladov a to tak, že porovnáme výšku ceny a prírastok celkových nákladov 

pri zmene objemu výroby o jednotku. [13] 
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Metóda s ohľadom na návratnosť investícií 

Určuje cenu, ktorá by mala zaručiť cieľovú mieru návratnosti podniku (cena ROI – 

Return on Investment). 

Cena ROI = JN + 
poz adovana  na vrartnosť investovany  kapita l

predaj
       JN.....jednotkové náklady  

Úlohou danej metódy je zistenie výšky predaja, od ktorého závisí správne stanovenie 

hodnoty jednotkových nákladov. [30] 

3.1.2 Kalkulácia neúplných nákladov 

Kalkulácia neúplných nákladov rozhoduje predovšetkým o minimálnej cene výrobku, 

veľkosti krytia fixných nákladov a zisku, no taktiež aj o optimálnej štruktúre výrobného 

sortimentu. Používa sa výpočet krycieho príspevku, ktorý slúži na uhradenie fixných 

nákladov a zisku podniku. [12]  

Výpočet krycieho príspevku (KP) pre určitú sortimentnú položku:  

 KP = tržby- variabilné náklady                                                                                                    

Krycí príspevok vo vzťahu k cenám rozhoduje ako možno jednať s cenou v prípade 

existujúcich problémov pri predaji alebo nové možnosti za nižšie ceny. Tieto problémy 

zapadajú do oblasti operatívneho rozhodovania o cenách a určujú minimálne hranice 

cien za poskytnutie množstvových rabatov a skontu z cien vypočítaných kalkuláciami 

úplných nákladov. Vďaka tejto kalkulácií nie je potrebné voliť rozvrhovú základňu, 

pretože s režijnými nákladmi pracuje v bloku a do kalkulácie neúplných nákladov sa 

priamo nepremietajú. Z tohto dôvodu sa jedná o neúplné kalkulácie, pretože pracujeme 

len s jednou časťou nákladov a to s nákladmi variabilnými. Fixné náklady v bloku sa 

zaradzujú do prepočtu podnikového výsledku hospodárenia. Variabilné náklady sa 

stotožňujú s jednotkovými a fixné s režijnými. [12, 13]                                

Obchodné organizácie a výrobné podniky neuplatňujú kalkulácie neúplných nákladov. 

Fixné náklady sú začlenené aj pri zlej situácií v oblasti objednávok. Keďže pri znížení 

počtu objednávok tržby klesajú, fixné náklady sa aj napriek tomu nemenia. Podľa úplnej 
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kalkulácie je teda nutné počítať s vyššou obchodnou prirážkou na jednotku, čo vedie 

k vyšším cenám. Predajné ciele firmy pri zvýšení predajnej ceny nie sú pre firmu 

priaznivé. Preto sa využíva metóda neúplnej kalkulácie , ktorá pružne reaguje na 

momentálnu trhovú cenu. Prepočtom krycieho príspevku sa zisťuje nakoľko jednotlivý 

tovar prispieva ku krytiu fixných nákladom. Za predpokladu, že podnik riadne funguje a 

bude predávať doterajší tovar môže za cenu na hranici variabilných nákladov predávať 

len po splnení týchto 2  podmienok:                                       

 1. Podnik má nevyužitú kapacitu. 

 2. Je možné od seba oddeliť čiastkové trhy vzniknuté v dôsledku cenovej diferenciácie. 

[13]   

V určitom období krycí príspevok na určitú položku predajného sortimentu určíme 

nasledujúcim spôsobom: 

Čisté tržby za daný tovar    

- Jednotkové náklady na tovar 

- Poskytnuté provízie pre predajca a sprostredkovateľa 

- Príplatky                                                                                                                                            

-------------------------------------------------------------------- 

= krycí príspevok na úhradu daného tovaru.  [13] 

3.1 Trhové metódy tvorby cien 
 

Trhové metódy tvorby cien tvoria dve základne skupiny: Metódy orientované na 

zákazníka, metódy orientované na konkurenciu. Oboje využívajú získané informácie 

prostredníctvom cenového výskumu. [13] 

 

3.1.1 Metódy orientované na zákazníka 

Zaraďujeme tu: 

Metóda priameho hodnotenia 
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- Priame stanovenie ceny. 

Spočíva v priamom pýtaní sa na peňažnú čiastku, ktorú by bol ochotný respondent 

zaplatiť pri kúpe tovaru. Výsledná tzv. „zákaznícka cena“ sa určí na základe priemeru 

cien oslovenými potenciálnymi zákazníkmi. [6, 13, 42] 

Bodová metóda 

Daná metóda je zameraná na cenové hodnotenie respondentov pomocou bodovania. 

Analyzujú sa aj výrobky konkurencie.  Nevýhodou danej metódy je, že je potrebné 

stanoviť a oboznámiť respondentov so štandardným výrobkom voči ktorému 

respondenti výrobky posudzujú. Za ideálny štandardný výrobok sa považuje taký, ktorý 

je bežne na trhu dostupný a dobre predávajúci sa. Respondenti ho poznajú a sú 

zoznámený s jeho cenou. [11, 13] 

Podrobnejšia bodová metóda 

Je zložitejšia forma bodovej metódy. Neposudzujú sa len jednotlivé ponuky, ale aj ich 

najdôležitejšie parametre, vlastnosti. Splnenie najdôležitejších parametrov, vlastností sa 

vyjadrujú váhami a tie sa odrážajú na výslednej cene. [11, 13] 

Dané tri metódy sa často uvádzajú v publikáciách marketingovej literatúry pod názvom 

„Metódy stanovenia ceny ako hodnoty vnímané zákazníkom“. Do skupiny metód 

orientovaných na zákazníka však patria ešte ďalšie metódy, ktoré sa považujú za 

zložitejšie metódy stanovenia ceny ako hodnoty vnímanej zákazníkom. [6, 13] 

Batsova konfiguračne frekvenčná analýza 

Hodnotí na akom stupni prestáva byť cena pre zákazníka prijateľná. Je potrebné 

zoznámiť respondentov s výrobkom a pýtať sa na otázku: „ Kupovali by ste daný 

výrobok pravidelne keby stál ... Kč?“  V danej metóde sa ceny zadávajú vzostupnom 

poradí a to od extrémne nízkych po extrémne vysoké. [11] 

Technika Gabora Grangera 

Podobná metóde Batsovej analýzy , ktorá ešte navyše posudzuje vzťah respondentov 

k cene produktu, ktorá je uvádzaná v náhodnom poradí. Podľa psychológov náhodné 
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poradie nevyvoláva stereotypné odpovede. Pýtanie sa na cenu zahrňujú tieto dve 

otázky:                                                  

1. Kúpili by ste si daný produkt keby stál.... Kč?   

2. Ak nie prečo by ste si ho nekúpili? Považujete ho za príliš drahý, alebo sa Vám zdá 

cena príliš vysoká a neposkytuje primeranú hodnotu?                                                                                   

Zisťovanie prijateľnosť ceny technikou Gabora Grangera a Batsovej konfiguračnej 

frekvečnej analýzy sa vyhodnocuje graficky pomocou cenovej línie ako uvádza obrázok 

3.2 [11, 13, 34]   

 

Obrázok 3. 2: Cenová línia. Zdroj: [40] 

 

Holandský test cenovej citlivosti 

 Westendorpova metóda – je metóda stanovenia ceny, ktorá berie ohľad na 

zákazníka a je predovšetkým určená pre spotrebný tovar. Predpokladá sa, že 

počet opýtaných bude dosť vysoký. Daná metóda zahŕňa 4 dôležité aspekty a to: 

- Do určitého momentu sa cena javí ako príliš nízka → u zákazníka vyvoláva 

nedôveru a je pre neho neprijateľná, 

- do určitého stupňa sa cena javí ako prijateľne nízka → pre zákazníka je relatívne 

výhodná a vzbudzuje pozitívne pocity, 

- do určitej úrovne sa cena javí ako relatívne vysoká → zákazník je opatrnejší pri 

rozhodovaní, neodmieta ju no cena je porovnávaná s ostatnou ponukou, 

Počet 

respo

ndent

ov 

Predpokladaná cena 

najvyššia 

prijateľná 
1.pre zákazníkov najvýhodnejšia 

2. Cenové optimum 

3. luxus 
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- do určitého bodu sa cena javí ako neprijateľne vysoká → cena pre zákazníka je 

neprijateľná. [39] 

Na aspekty cenovej citlivosti poukazuje obrázok 3.3 : 

 

Obrázok 3.3: Aspekty cenovej citlivosti. Zdroj: [39]  

 

3.2.1 Metódy orientované na konkurenciu 

Ide predovšetkým o pozorovanie konkurencie, ako sa správa v cenovej oblasti. Zistenie 

cien konkurencie sa považuje za najjednoduchší spôsob. Pokiaľ sa zhodujú 

v marketingovej stratégií udržiava sa určitá odchýlka. Využívanie rozboru silných 

a slabých stránok konkurencie patria medzi zložitejšie a komplexnejšie metódy 

určovania cien. Jedná sa o konkurencie, ktoré by boli bezpochyby schopné presadenia sa 

na trhu.  Pozor si treba dávať na konkurenciu predovšetkým v tom prípade, ak sa firma 

nachádza v odvetví intenzívnej konkurencie ako je napr. automobilový priemysel, 

spotrebná elektronika, textilný priemysel atď.. Schopnosti a možnosti realizácie tovaru 

na trhu  je otázka schopnosti využitia ako cenových tak aj necenových nástrojov 

konkurencie na danom trhu. Nejedná sa teda jednoznačne o cenové sledovanie, ale skôr 

o odvodzovaní cien z cien konkurenčných. Firma, ktorá chce pôsobiť na určitom 

teritóriu si môže odvodzovať ceny z cien konkurencie a orientovať sa na domácu alebo 

zahraničnú konkurenciu. Najväčšia pozornosť sa venuje „hlavným“ a „najbližším“ 

konkurentom.  Pri prispôsobovaní cien konkurencii môžu nastať tri situácie: 

- Ceny stanovené nad úrovňou pôsobiacej konkurencie: pokiaľ má výrobok výhody 

spojené s kvalitou, značkou, tradíciou atď., 
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- ceny stanovené pod úroveň pôsobiacej konkurencie: nižšia cena spočíva 

konkurenčná výhoda avšak, nižšia cena ma za dôsledok nedôvery ku kvalite 

výrobku, 

- ceny stanovené na rovnakej úrovni pôsobiacej konkurencie. [6, 13, 26] 

 

Metóda stanovenia ceny odvodením zo zahraničných cenových relácií 

Využíva sa v prípade oceňovania nového domáceho výrobku v prípade ak bol už 

vyrábaný a obchodovaný podobný výrobok a ak je podobná situácia aj pri zahraničnej 

konkurencii, kde možno nájsť podobné výrobky ako nášmu skôr vyrábanému výrobku 

tak novému výrobku. Cena nového výrobku vychádza zo vzťahov: 

C1 = C0 * R   R = 
 

 
  

   

   

 
   

C1 .......... cena nového domáceho výrobku, 

C0 .......... cena základného domáceho výrobku, 

R  .......... zahraničná cenová relácia, 

n  .......... počet dvojíc zahraničných cien, 

Ca1 ........ cena zahraničného výrobku podobného nášmu novému výrobku, 

Cb1 ........ cena zahraničného výrobku podobnému nášmu základnému výrobku. [13, 29]   

Táto metóda poskytuje skôr len orientačné výsledky a využíva sa v prípadoch, kedy 

dochádza k podstatným zmenám vo vlastnostiach výrobku. [13] 

Metóda stanovenia ceny so zreteľom na pravdepodobnosť uzavretia kontraktu 

Táto metóda je založená na posúdení každej uvádzanej ceny ponuky vo vzťahu ku 

konkurenčným cenám s predpokladaním, že zákazník pristúpi na túto cenu. Problémy 

tejto metódy je stanovenie pravdepodobnosti a optimalizačné kritérium. [13] 

Očakávaný zisk pri danej cene * pravdepodobnosť prijatia ponuky →                                                                   

maximum  dosahovaného zisku [13] 
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Maximalizácia daného kritéria sa môže dosahovať v prípadoch, keď je cena nízka a 

pravdepodobnosť ponuky vysoká, ale aj naopak. [13] 

 

 

3.2 Kombinovaná metóda tvorby cien 

Všetky uvedené spôsoby určovania cien či nákladmi, konkurenciou, dopytom majú jednu 

spoločnú nevýhodu, a to, že si všímajú len určitú časť faktorov, ktoré sú dôležité pri 

rozhodnutí o cenách. Preto je výhodné a objektívnejšie používať kombinovanú metódu 

tvorby cien, ktorá zahŕňa všetky poznatky daných troch základných skupín a ich metód. 

Je dôležité brať do úvahy faktory charakterizujúce trh určitého výrobku ku ktorým 

patria: 

 Porovnateľnosť výrobku – dobre porovnateľné výrobky, ťažko neporovnateľné, 

individuálne atď., 

 Typ výroby – hromadná, veľkosériová, malosériová, individuálna výroba, 

 Znalosť cien a faktorov, ktoré ceny ovplyvňujú, resp. možnosť získania údajov o 

cenách- ceny ktoré poznáme, ceny ktoré sú ťažko zistiteľné, domnienky o cenách 

a pod.. 

Kombináciou týchto faktorov môžu vzniknúť rôzne varianty trhových situácií. [6] 
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Záver 

V súčasnej dobe sa dostáva do popredia známy fakt, že cena už prestáva byť pre 

domácich spotrebiteľov najdôležitejším kritériom rozhodovania či si produkt kúpiť 

alebo nie. Spotrebitelia prikladajú veľký význam kvalite výrobkov a služieb 

a okolnostiam ich predaja. Aj napriek tomu je však cena veľmi dôležitým 

a nenahraditeľným faktorom, ktorý nemožno podceňovať a je pre marketingovú 

stratégiu a marketingový mix neoddeliteľnou súčasťou. 

Cena sa taktiež podieľa na formovaní finančnej situácie podniku a to pomocou efektov 

jeho podnikateľskej činnosti na predajnom trhu. 

Základom pre zlepšenie cenovej praxe je chápať cenu ako neoddeliteľnú súčasť 

marketingovej stratégie podniku. Je potrebné mať  primerane nadefinovanú cenovú 

stratégiu vzhľadom k vytýčeným marketingovým cieľom podniku. V oblasti nákladových 

metód tvorby cien je dôležité uplatňovať pre heterogénny výrobný sortiment kalkuláciu 

úplných a neúplných nákladov súčasne.  

Pre tvorbu ceny by som sa predovšetkým zamerala na cenový výskum, ktorý sa 

zameriava na konkurenciu a zákazníkov. Nakoľko je konkurencia na trhoch veľmi silná, 

podniky musia byť viac vynaliezavé. Najdôležitejšie je presvedčiť zákazníka o hodnote 

ceny produktu.  

Práca s cenou v reálnych trhových podmienkach značí, že ako nasadenie poznaných 

a v mojej práci spomínaných postupov a metód, tak tiež umenie intuitívne a citlivo 

uplatniť tieto znalosti najmä v momente starostlivosti o konkrétneho zákazníka. 
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