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ABSTRAKT 

 

           Cílem této bakalářské práce je popis a zhodnocení současných metod a nástrojů 

vyuţívaných k řízení nákupu. První část práce se zabývá popisem nákupu, jeho funkcemi a 

moţností organizace nákupu v podniku. Dále je popsán vlastní postup nákupního procesu. 

Poslední části jsou věnovány nákupnímu marketingu a nákupní strategii. 

 

           Klíčová slova: nákup, nákupní proces, řízení nákupu, nákupní marketing, nákupní 

strategie, efektivita nákupu. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

           The aim of this bachelor thesis is to describe and evaluate current methods and tools of 

purchasing management. The first part deals with description of the purchase, with its 

function in the company and with possibilities, how company can to organize it. The thesis 

also describes the procedures of purchasing process. The next parts are devoted to purchasing 

marketing and purchasing strategies.  

 

           Key words: purchase, purchase process, purchasing management, purchasing 

marketing, purchasing strategies, effectiveness of purchase.       
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ÚVOD 

           

 Řízení nákupu představuje jednu ze základních činností v kaţdém podniku. 

V dnešním trţním prostředí se jedná o významnou oblast pro hledání nákladových úspor a 

budování konkurenční schopnosti, protoţe ceny nakupovaných vstupů zásadním způsobem 

ovlivňují hodnotu konečných výstupů. Vhodně zvolená organizace nákupních procesů můţe 

výrazně přispět k efektivnějšímu řízení nákupu v podniku a tím i výrazně pomoci ke zlepšení 

jeho hospodářských výsledků a upevnění jeho pozice v trţním prostředí. 

 

 

            Vedení podniku má mnoho moţností, jak nákupní činnost řídit a organizovat. Vţdy 

však musí správně zvolit vhodné řešení při volbě centralizované nebo decentralizované formy 

nákupu, dělbu práce uvnitř útvaru nákupu, jeho umístění v rámci organizační struktury a 

rovněţ vztah útvaru nákupu k ostatním oddělením v podniku, neboť je zapotřebí jejich 

harmonické spolupráce a bezproblémové komunikace. Při řízení a organizování nákupu je 

přirozenou snahou vedení podniku působit na výši nákladů. Tato opatření ale mohou mít jen 

krátkodobý efekt. Při řízení veškerých nákupních činností je vţdy potřeba, aby vedení 

zohledňovalo i vlivy působící na dlouhodobou prosperitu podniku.  

 

 

            Cílem bakalářské práce je nejprve definovat základní funkce a úkoly nákupu 

v podniku. V dalších částech práce budou popsány různé moţnosti organizace nákupu 

v podniku a vlastní postup při provádění nákupních činností. Následující části se zabývají 

nákupní strategií, nákupním marketingem spolu s podmínkami jeho „fungování“ v podniku a 

efektivitou nákupních procesů.  
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1     NÁKUP – JEHO FUNKCE A ÚKOLY 

 

            Pojem nákup je v odborné literatuře definován mnoha způsoby. Kromě pojmu nákup 

se někdy pouţívají i pojmy zásobování, opatřování, materiálové hospodářství a mnohé další. 

Někdy lze tyto pojmy povaţovat za synonyma, jindy se mohou lišit šířkou svého pojetí. 

 

            Opatřování je rozlišováno v širším významu jako zajišťování hmotných statků, sluţeb, 

finančních prostředků a personálu, naproti tomu zásobování v uţším významu jako 

zajišťování pouze hmotných statků a sluţeb. Proces opatřování je pak charakterizován řadou 

vzájemně zřetězených funkcí: určením spotřeby, nákupem, dopravou, příjmem a 

skladováním.[12]  

 

            Nákupem jsou označovány všechny činnosti, které mají za cíl získání hmotných i 

nehmotných vstupů do podniku. Těmito činnostmi jsou tedy zabezpečovány vstupy do 

reprodukčního procesu v požadovaném množství, kvalitě, sortimentu a čase, s respektováním 

kritéria optimálnosti v podobě minima nákladů vyplývajících z procesu obstarávání a 

skladování materiálů.
1
  

 

1.1. Funkce nákupu a podmínky účinného naplnění       

     
           Základní funkcí nákupu je efektivní zajištění předpokládaného průběhu základních, 

pomocných a obsluţných výrobních i nevýrobních procesů surovinami, materiálem a 

výrobky. Splnění této základní funkce v souladu s ekonomickými kritérii efektivnosti 

vyţaduje co nejpřesněji a včas zjišťovat předpokládanou budoucí spotřebu materiálu, 

systematicky hodnotit potenciální disponibilní zdroje pro uspokojování těchto potřeb, úplně a 

včas projednávat a uzavírat smlouvy v ekonomicky efektivních dodávkách a trvale sledovat 

jejich realizaci a také projednávat vzniklé změny ve spotřebách, jakoţ i případné odchylky 

v dodávkách. Je důleţité systematicky sledovat a regulovat stav zásob a zabezpečit jejich co 

nejefektivnější vyuţití, stejně jako pruţně realizovat operativní zásahy v případě ohroţení 

uspokojování vnitropodnikových potřeb a rovněţ zabezpečit odpovídající efektivní fungování 

skladového hospodářství, dopravy a manipulačních procesů při realizaci materiálových toků. 

Dalšími nezbytnými předpoklady plnění funkce nákupu je vytvářet a zdokonalovat 

                                                 
1
 TOMEK, J.; HOFMAN, J. Moderní řízení nákupu podniku. Praha: Management Press, 1999. s.16-17 
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odpovídající informační systém pro řízení nákupního procesů, systematicky zabezpečovat 

personální, organizační, metodický a technický rozvoj řídících a hmotných procesů a 

uskutečňovat aktivní servisní přípravu (např. dělení zásilky, kompletaci, vytváření 

optimálních manipulačních a skladovacích jednotek, apod.).[7]      

 

 

1.2    Objekty nákupu 

 

            Za objekty nákupu jsou povaţovány vstupy, které podnik nakupuje. Základní objekty 

podnikového nákupu (v uţším pojetí) představují hmotné statky, sluţby a obchodní zboţí. 

Podrobnější členění je uvedeno na obrázku č. 1:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

  

Obr.č.1 Objekty nákupu v praxi[6] 

 

 

            Podle stupně zpracování získávaných vstupů je moţné dle autora obrázku č. 1 rozlišit 

sedm kategorií nakupovaných průmyslových výrobků: 

 Suroviny 

Výrobky nakupované v původním přírodním stavu (produkty těţebních společností, 

zemědělské plodiny). 

 

Objekty nákupu 

vstupní hmotné statky cizí sluţby obchodní zboţí 

provozní 

prostředky 

materiál základní 

pomocný 

provozní 

polotovary 
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 Základní procesní materiály (meziprodukty) 

Základní procesní materiály jsou produktem hlubšího zpracování prvotních surovin, mnohdy 

mají zcela nové vlastnosti (hutní materiál, chemikálie, stavební materiál). 

 Doplňkový reţijní materiál 

Materiál, pro nějţ je typické opakované pouţívání. Slouţí k zajištění výrobních i nevýrobních 

procesů v podniku (např. čisticí prostředky, kancelářské potřeby, osobní ochranné pomůcky). 

 Díly, komponenty, polotovary 

Výrobky, které jsou jiţ plně hotovy, případně vyţadují jen minimální úpravy (např. ovládací 

moduly, součásti počítačů, elektromotory). 

 Zařízení 

Rozmanité a finančně náročné zboţí investičního charakteru pro výrobní i nevýrobní účely 

(např. dopravní prostředky, stroje). 

 Systémy 

Kombinované, systémově propojené zboţí investičního charakteru. Jsou pro něj typické 

vysoké finanční náklady na jeho pořízení (např. informační systémy, výrobní linky). 

 Sluţby 

Aktivity nehmotné povahy, do finálních výrobků vstupují nepřímo. Jejich nabídka je stále 

širší, objem nakupovaných sluţeb vzrůstá s uplatňování outsourcingu.(např. ostraha objektů, 

úklidové sluţby, poradenství).[6]  

 

1.3    Faktory ovlivňující nákupní rozhodnutí 
 

           V prostředí hospodářské soutěţe je nákupní proces ovlivňován různými okolnostmi. 

Nejdůleţitější z nich jsou uvedeny na obrázku č. 2:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr.č.2 Faktory ovlivňující nákupní rozhodnutí[11] 

Faktory ovlivňující 

nákupní rozhodnutí 

Dodací 

podmínky 

Jakost Dodavatel 

 
Čas Správné 

mnoţství 

Cena 
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 Dodací podmínky 

 Dodací podmínky včetně podmínek platebních jsou specifické pro kaţdou jednotlivou 

dodávku a musí být jednoznačně formulovány jiţ v kupní smlouvě nebo objednávce.  

 Jakost 

Jakost souvisí s vhodností produktu pro zamýšlený účel. Cílem podniku je nakoupit kvalitní 

suroviny za co nejniţší ceny.  

 Dodavatel 

Předpokladem dobrého nákupu je pečlivý výběr dodavatele. Je důleţité se předem ujistit, 

jestli dodavatel bude schopen vyhovět našim poţadavkům a očekáváním. 

 Čas 

Rozhoduje-li se podnik podle očekávané poptávky po jeho produktech, je nutné určit dodací 

lhůtu tak, aby bylo moţné reagovat i na příleţitostnou poptávku. Zatímco při pozdním 

objednání se podnik vystavuje riziku zpoţdění finální produkce, při objednání na delší dobu 

dopředu je jeho provozní kapitál zbytečně vázán v zásobách.    

 Správné mnoţství 

Nákup většího mnoţství materiálu sice představuje úspory v podobě mnoţstevních slev, ale 

současně můţe znamenat nadměrné objemy zásob. S tím souvisejí nemalé náklady na 

skladování a riziko znehodnocení skladovaného materiálu. 

 Cena  

Nejlepší cena neznamená vţdy nejniţší nákupní cenu. Dodavatel s nejniţší cenou moţná 

nenabízí poţadovanou jakost. Cílem je tedy vţdy zajištění nejvyšší moţné hodnoty zboţí za 

co nejniţší nákupní cenu tak, aby splňovalo naše specifické a jakostní poţadavky.[11] 

 

 

1.4    Cíle nákupu   
 

            Cíle obecně popisují stav, kterého by chtěl podnik prostřednictvím různých aktivit 

v budoucnosti dosáhnout. Mezi cíle týkající se nákupu patří: 

 

- Uspokojování potřeb 

Lidem, stejně jako organizacím, vzniká stavem pociťovaného nedostatku potřeba. Tato 

potřeba se pak stává významným stimulem základních aktivit průmyslových podniků i 

obchodních organizací.  
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- Sniţování nákupních nákladů 

Ovlivňovat lze cenu vlastního materiálu i náklady spojené s jeho pořízením (dopravné, 

pojistné). Přestoţe je snahou nakupovat produkty za co nejniţší ceny, vţdy je nutné zváţit i 

některé další podmínky nákupu, aby na úkor sniţování nákladů nedošlo např. ke sníţení 

kvality nakupovaných produktů. 

- Zvyšování kvality nákupu 

Nákup kvalitních vstupů by měl být samozřejmostí, protoţe při zpracovávání nekvalitního 

vstupního materiálu dochází z hlediska škod k multiplikačnímu efektu. 

- Sniţování nákupního rizika 

Nákupní riziko vzrůstá se sniţující se jakostí. Můţe však souviset i s nakupovaným 

produktem (nedodrţení mnoţství nebo parametrů) nebo dodacími podmínkami. 

- Zvyšování flexibility nákupu 

Dlouhodobé smlouvy s dodavateli sice mohou být zárukou stálých cen, ale mnohdy sniţují 

moţnost flexibilní reakce na nepředvídatelné situace. 

- Podpora veřejně prospěšných nákupních cílů 

V rámci společenské zodpovědnosti by měly podniky zahrnovat do svého nákupního chování 

i cíle environmentální, sociální a etické.[11] 

 

 

1.5    Nákupní situace 
 

            Typ nákupní situace výrazně ovlivňuje chování kupujícího a prodávajícího i strukturu 

nákupního procesu. Z hlediska rozhodovací náročnosti nákupních aktivit je moţno rozlišit tři 

typy nákupních situací: 

 

 Běţný, opakovaný nákup. V této situaci má kupující stále stejné poţadavky na druh 

nakupovaného produktu, ke změnám dochází pouze v mnoţství a dodacích termínech. 

Výrobky a sluţby obvykle odebírá od osvědčeného dodavatele, se kterým má 

uzavřenou dlouhodobou rámcovou smlouvu. Při uskutečňování dodávek lze pouţít 

automatizované postupy, realizace nákupu je uskutečňována na nejniţší úrovni řízení.  

Je ale potřeba pravidelně shromaţďovat a vyhodnocovat údaje o výkonech dodavatelů. 
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 Modifikovaný nákup. Za modifikovaný nákup lze povaţovat situaci, při které 

zákazník poţaduje jiný neţ stávající charakter výrobku nebo sluţby. Můţe se jednat o 

změnu materiálu, tvaru či zvýšení kvality výrobku, ale i o situaci, kdy např. kupující 

poţaduje stejný výrobek, ale v jiném přepravním balení. Odběratel můţe zvolit jiného 

dodavatele, není-li ten stávající schopen dostát jeho novým poţadavkům. 

Rozhodovací pravomoci probíhají na úrovni vedoucích útvarů.  

 

 Nový nákup. Ke zcela novým nákupům mohou vést změny ve výrobním programu 

nebo v oblasti obchodování.  Na procesu rozhodování se podílí mnoţství odborných 

pracovníků podniku. Obvykle se rozhoduje o novém dodavateli a významným 

kritériem se stává minimalizace rizik spojených s volbou tohoto nového dodavatele. 

Rozhodovací proces se posouvá na úroveň vrcholového vedení.[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2     ORGANIZACE NÁKUPU V PODNIKU 

 

            Kaţdý podnik má mnoho moţností, jak organizovat nákupní činnosti. Z mnoha 

teoretických koncepcí nelze pokaţdé jednoznačně určit, která z nich je nejvhodnější, vţdy je 

nutné přihlédnout ke specifikům kaţdého podniku.  

 

Je však třeba vyloučit dva extrémy: 

 mechanické přejímání cizích vzorů bez přizpůsobení se specifickým podmínkám 

konkrétního podniku a 

 urputnou snahu o vlastní cestu při organizaci nákupních procesů bez vyuţití jiţ 

osvědčených zkušeností.  

 

            Jako nejlepší volba se jeví nalezení vhodného kompromisu: najít vlastní cestu, ale 

uplatnit při ní prověřené postupy a zkušenosti jiných.[9]  

 

Vţdy ale musí platit obecná zásada, ţe organizační uspořádání má podporovat plnění 

poţadovaných cílů při minimálních nákladech.[2] 

 

           Při hledání řešení, jak nákup v podniku organizovat, se doporučuje zaměřit se zejména 

na následující oblasti: 

 míru centralizace/decentralizace, 

 dělbu práce uvnitř útvaru nákupu, 

 umístění nákupního oddělení v organizační struktuře, 

 vztah nákupního oddělení k ostatním vnitropodnikovým útvarům.[7] 

 

 

2.1    Míra centralizace / decentralizace 
 

Při rozhodování o míře centralizace nákupu máme moţnost výběru ze tří přístupů: 

 nákup centralizovaný do jednoho podnikového útvaru, 

 nákup decentralizovaný na niţší organizační útvary,  

 kompromisní organizační řešení, které kombinuje výhody obou přístupů. 
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            Správně uplatněná centralizace přináší vyjednávací výhody při řešení vztahů 

s dodavateli a vytváří tak předpoklady pro efektivnější hospodaření se zásobami a pro sníţení 

části poloţek reţijních nákladů. Naopak nevýhodou je pomalejší reakce a niţší operativnost 

při řešení případných změn poţadavků na nákup.   

 

            Pozitivem decentralizace je dokonalá znalost potřeb, vyšší operativnost, znalost 

regionálních zdrojů. Mezi negativní dopady patří niţší dosahované mnoţstevní slevy, vyšší 

náklady související s pořízením materiálu a obtíţnější vyloučení subjektivních vlivů 

jednotlivých pracovníků.[2]   

 

            V reálných podmínkách se většinou přijímají kompromisní organizační řešení, která 

kombinují výhody obou přístupů. Poloţky strategického významu lze zajišťovat centrálně a 

méně významné poloţky je moţno nakupovat na úrovni jednotlivých podnikových útvarů.[4] 

 

 

2.2    Vnitřní dělba práce  
 

Při řešení vnitřní dělby práce v nákupním útvaru se uplatňují tři základní typy: 

 

 Funkčně centralizovaný typ.  

V případě funkčně centralizovaného typu je dělba práce uspořádána podle obsahu 

činností, tj. fází nákupního procesu dle chronologického sledu (např. marketing, 

nákup, skladování, přejímka materiálu, doprava). Funkčně centralizované pojetí je 

vhodné volit všude tam, kde převládají činnosti koncepční – strategické rozhodování a 

dlouhodobější predikce, koordinace a kompletace činností (např. řízení v oblasti 

materiálně technické základny nákupu, dispečerské řízení).  

   

 Funkčně decentralizovaný typ.  

Základem funkčně decentralizovaného typu je uspořádání především podle 

sortimentní příbuznosti skupin jednotlivých nakupovaných materiálů. Výhodou tohoto 

uspořádání je schopnost pruţněji reagovat na problémy spojené s měnícími se 

potřebami výroby. Mezi nevýhody patří opomíjení ucelené nákupní strategie a 
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mnohdy i ekonomické stránky nákupu. Funkčně decentralizovaný typ se uplatní při 

operativní výkonné činnosti (např. nákup).    

   

 Kombinovaný typ.  

Kombinovaný typ má zvýraznit vyuţití pozitivních stránek obou předchozích typů a 

eliminovat ty negativní.  

  

            Výše uvedené typy dělby práce je přirozeně moţné realizovat jen ve větších 

podnicích. V případě malých podniků musí jeden pracovník obvykle sám zabezpečit všechny 

činnosti.[9,11]  

 

 

2.3    Nákupní oddělení v organizační struktuře podniku  
 

            Zařazení nákupního oddělení v organizační struktuře podniku patří mezi další důleţitá 

rozhodnutí při organizaci nákupu. Musí být učiněno s přihlédnutím k typu podniku a oboru 

podnikání. U výrobních podniků je běţné začlenění nákupu pod výrobní útvar z důvodu 

nutnosti plynulého zásobování a rychlé reakce na případné změny v poţadavcích výroby. U 

obchodních společností je spíše vhodnější umístění nákupu pod obchodní úsek, neboť ten 

bývá o poţadavcích na nákup obvykle informován nejlépe. Další moţností je zařadit nákup 

pod útvar logistiky anebo jedná-li se o velký podnik, zřídit pro něj samostatný vysoce 

centralizovaný útvar.[2]  

 

Tabulka č. 1 podrobně shrnuje nejdůleţitější přednosti a nedostatky, které je nutno zohlednit 

při rozhodování o umisťování nákupního oddělení:      
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Zařazení 

nákupu pod 
Přednosti Nedostatky Oblast pouţití 

výrobní úsek • rychlá reakce na změnu 

poţadavků 

• dokonalá znalost 

specifikace 

nakupovaných poloţek 

• vysoká úroveň 

operativního nákupu 

• plynulost zásobování 

• omezení nákupu na 

vstupní suroviny, energie 

a díly pro výrobu 

• niţší profesionalita 

vyjednávání 

• preference technických 

parametrů na úkor 

ekonomických ukazatelů 

• nutnost vytvoření dalšího 

útvaru pro nákup 

ostatních poloţek 

• trend zvyšování zásob 

• výrobní podniky  

obchodní 

úsek 

• propojení nákupu s 

prodejem 

• vysoká profesionalita 

obchodního 

vyjednávání 

• moţnost nákup plně 

centralizovat 

• silnější vyjednávací 

pozice 

• optimalizace dodávek 

ve vazbě na stav zásob 

• posílení finančních 

aspektů nákupu 

• niţší operativnost 

nákupu 

• zprostředkovaná vazba 

na uţivatele 

nakupovaných poloţek 

• nebezpečí nákupu 

produktů s nevhodnými 

technickými parametry 

• sloţitější koordinace 

nákupu s výrobou 

 

• podniky s vysokým 

podílem obchodní 

činnosti 

úsek logistiky • vysoká operativnost 

• integrace nákupu s 

výrobou a distribucí 

• přímá vazba na 

poţadavky zákazníků 

• spojení hodnotové a 

materiální stránky 

• optimalizace hmotných 

toků v organizaci 

 

• nezbytnost softwarové 

podpory 

• vysoké poţadavky na 

kvalitu pracovníků 

• organizace 

integrované 

v dodavatelských 

řetězcích 

• podniky s vysokou 

úrovní logistického 

řízení 

nákupní  útvar 

je 

samostatným 

úsekem 

• plná centralizace 

nákupu výrobků a 

sluţeb 

• vysoká profesionalita 

nákupu 

• posílení významu 

nákupu v organizaci 

• sloţitější koordinace 

nákupu s ostatními 

činnostmi v podniku 

• podniky 

s rozhodujícím 

vlivem nákupu na 

efektivnost 

podnikání 

• obchodní 

organizace 

   

Tab.č.1 Moţnosti zařazení nákupního útvaru[2] 
 
 



12 

 

 2.4    Vztah nákupního oddělení k ostatním vnitropodnikovým útvarům 
 

Má-li nákup v podniku bezchybně fungovat, musí být nákupní oddělení ve stálém 

kontaktu s ostatními útvary a odděleními. Nákupní aktivity musí být neustále koordinovány se 

všemi činnostmi podniku.   

 

Zatímco u obchodních společností je nejuţší spolupráce s obchodním útvarem, u 

průmyslových podniků je to s útvarem výroby. Výroba poskytuje nákupnímu útvaru 

informace o tom, co, kdy a v jakém mnoţství je potřeba nakoupit. Ten se pak snaţí o 

maximalizaci komfortu dodávek a eliminaci problémů, které mohou vést aţ k zastavení 

výroby při nedodání poţadovaného materiálu.  

 

Kvalitní spolupráce a dobrá komunikace je víceméně nezbytná i s finančním, 

vývojovým, prodejním a všemi ostatními odděleními v podniku. Velkou výhodu při této 

komunikaci můţe poskytnout vhodně zvolený informační systém.[9]  
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3     PRŮBĚH NÁKUPNÍHO PROCESU 

 

Na trhu organizací jsou zboţí a sluţby nakupovány za účelem vytváření zisku 

z prodeje (u obchodních organizací), produkce při současném sníţení výrobních nákladů (v 

případě výrobních podniků) nebo splnění svých závazků vůči veřejnosti nebo státu (u státních 

institucí). Při nákupu potřebného zboţí a sluţeb prochází nakupující podnik vţdy nákupním 

procesem.  

 

Nákupní proces (v širším smyslu) obsahuje tyto fáze:  

 určení spotřeby, 

 nákup, 

 doprava, 

 příjem, 

 skladování.[12] 

 

           Skutečný nákupní proces je ovšem sloţitější a mezi konkrétními organizacemi se můţe 

lišit v závislosti na jejich typu a druhu činnosti. 

 

Jiný pohled (v uţším smyslu) nabízí například model Robinsona a Farise. Přestoţe se 

jedná o model z roku 1967, je i v dnešní době obecně povaţován za základní model 

nákupního procesu organizací a je popisován i v současné odborné literatuře.[4]  

Osm fází nákupního procesu je základem tzv. modelu nákupní mříţky (známého také 

jako model buygrid s fázemi nákupu a nákupními situacemi) viz Tab. č.2. Model má pevně 

určen časovou posloupnost jednotlivých kroků. Délka celého procesu je značně závislá na 

sloţitosti nákupní situace u konkrétní materiálové poloţky. 

 

Náplní jednotlivých fází nákupního procesu jsou následující činnosti: 

 

 Poznání problému 

Nákupní proces v organizaci začíná, jestliţe vznikne potřeba nebo problém, mající za 

následek poţadavek na koupi výrobku nebo sluţby. Tento problém vzniká na základě 

vnitřních potřeb podniku nebo působením vnějšího okolí. 
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 Definování poţadavků 

Je základním způsobem specifikován druh a mnoţství potřebného zboţí. V případě 

sloţitějších a strategicky významných poloţek je velmi vhodná spolupráce pracovníků 

útvaru nákupu s odběrateli a ostatními podnikovými útvary. Také dodavatel můţe 

zákazníka seznámit s vlastnostmi nabízeného zboţí. 

 

 Specifikace produktu 

Jedná-li se o nový nákup, je nutná konkrétní specifikace uţitných vlastností a 

technických parametrů materiálu nebo zboţí. V případě opakovaných nákupů je 

důleţité dbát na dodrţení těchto poţadovaných a jiţ schválených vlastností a 

parametrů. 

 

 Vyhledávání dodavatelů 

V tomto kroku je smyslem shromáţdění informací o potenciálních dodavatelích. Jde-li 

o nový nákup, stává se hledání dodavatele významnější a náročnější činností. 

 

 Posuzování nabídek a hodnocení dodavatelů 

Nabídky jsou posuzovány na základě na základě informačních materiálů nebo 

osobních jednání s dodavatelem. U sloţitějších a finančně náročnějších vstupů je 

doporučováno provést detailnější návrhy. V této fázi jsou někteří dodavatelé jiţ 

vyloučeni, jiní jsou dále vyzváni k přímému jednání. 

 

 Výběr dodavatele 

Po zhodnocení schopností dodavatele podle různých předem stanovených kritérií 

dochází k jeho konečnému výběru. Je zvaţován i celkový počet dodavatelů, aby příliš 

nevzrůstala síla vyjednávacího vlivu některého z nich. Dodavatelské spektrum je 

moţno rozdělit na hlavní dodavatele (mající největší podíl na nákupu daného vstupu), 

sekundární dodavatele (snaţí se zvýšit svůj podíl na nákupu) a vedlejší dodavatele 

(snaţí se zvýšit svůj podíl především prostřednictvím nízkých cen).  

 

 Vystavení objednávky 

Obsahem vystavené objednávky je uvedení dohodnutých technických parametrů, 

mnoţství, termínu dodávky, platebních podmínek, záruk, řešení reklamací apod. 

V případě dlouhodobější spolupráce upřednostňují odběratelé spíše realizaci tzv. 
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rámcové kupní smlouvy. Důvodem je zejména úspora administrativních nákladů a 

moţnost dohody na častějších dodávkách v menších mnoţstvích, čímţ dochází ke 

sníţení zásob a následně minimalizaci skladovacích nákladů. 

 

 Vyhodnocení nákupu 

V této poslední fázi hodnotí odběratel výkon konkrétního dodavatele, přičemţ můţe 

pouţít některý z následujících přístupů: 

 dotazování se konečného uţivatele nakoupeného produktu, 

  zhodnocení dodavatele dle předem stanovených kritérií (srovnání 

poţadovaného a skutečného stavu), 

 porovnání předpokládaných a skutečných nákladů na nákup (včetně nákladů 

na neshodné dodávky).[4,6] 

 

Tabulka č. 2 zobrazuje model nákupní mříţky, ve které je realizace jednotlivých fází 

nákupního procesu podmiňována typem nákupní situace (viz kap. 1.4): 

 

 

Fáze / nákupní situace 

Běţný (opakovaný) 

nákup Modifikovaný nákup Nový nákup 

Poznání problému Ne Moţná Ano 

Definování poţadavků Ne Moţná  Ano      

Specifikace produktu Ano Ano Ano 

Vyhledávání dodavatelů Ne Moţná Ano 

Hodnocení dodavatelů Ne Moţná Ano 

Výběr dodavatele Ne Moţná Ano 

Vystavení objednávky Ne Moţná Ano 

Vyhodnocení nákupu Ano Ano Ano 

 

Tab.č.2 Model nákupní mříţky[6] 
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  4     NÁKUPNÍ MARKETING 

 

           Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co 

potřebují a požadují prostřednictvím tvorby, nabídky a směny produktů a hodnot s ostatními.
2
  

 

Marketing je uplatňován v zemích s trţní ekonomikou a trhem spotřebitele. Jeho 

praktickým přínosem je sniţování podnikatelského rizika cestou poznání trţní reality.  

 

 

4.1    Nákupní marketing 
 

Smyslem podnikového marketingu je snaha o dosaţení trvalé spokojenosti zákazníků a 

zajištění určitého zisku. Aby byl podnik na trhu schopen uspět, vyvstává pro něj v současném 

konkurenčním prostředí nutnost podřídit jeho aktivity v oblastech od výzkumu a vývoje, přes 

nákup, výrobu aţ po prodej poţadavkům zákazníků.[6]  

 

Pojmem nákupní marketing je označován trţně orientovaný způsob myšlení v nákupu 

podniku. Marketingové pojetí nákupu vyuţívá podobné metody a techniky jako marketing 

prodejní. V tomto pojetí nákup usiluje o dlouhodobé partnerské a vzájemně výhodné vztahy 

mezi dodavatelem a odběratelem.  

      

 

   4.2    Nákupní marketingový mix 
 

Praxí firem v trţně vyspělých zemích je prokázáno, ţe nákupní marketing je analogickým 

souborem aktivit na „vstupu“, jako je tomu na „výstupu“, tj. při prodeji. Podnikový logistický 

řetězec začíná nákupním marketingem a končí marketingem na straně prodeje. Tak je tomu 

v případě, ţe se jedná o hmotný pohyb (dodavatel – nákup – výroba – prodej). Opačným 

směrem probíhá informační tok, tj. od marketingu na straně prodeje k nákupnímu marketingu 

(odběratel – marketing – prodej – příprava výroby – výroba – nákup – dodavatel). Obě 

hraniční funkce mají společnou podstatu: zprostředkovávají propojení mezi 

                                                 
2
 KOTLER, P.; KELLER, K. L. Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 2001, s. 24  
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vnitropodnikovým a vnějším trţním prostředím. Předpokladem úspěchu je v obou případech 

dokonalé poznání trţních partnerů – dodavatele či odběratele a zprostředkovatele. Nezbytná je 

jejich průběţná komunikace, vzájemná informovanost a optimální shoda, pokud jde o 

podmínky směnné transakce.[11]    

 

  V souladu s marketingovým přístupem je v podmínkách trţní ekonomiky uplatňován 

marketingový mix na vstupu obdobně, jako je tomu v případě marketingového mixu známém 

jako 4P na straně prodeje.
3
  

           Nákupní marketingový mix představuje soubor nástrojů, které má nákup v podniku 

k dispozici, aby optimálně plnil své funkce. Uspořádání nástrojů marketingového nákupního 

mixu odpovídá chronologii nákupních manaţerských aktivit. Vychází se z informačního a 

komunikačního mixu (rozhodování o zdroji uspokojení potřeb), pokračuje se přes výrobkový 

mix a mix sluţeb (nákupní sortiment), následuje cenový a kontraktační mix (smlouva, 

objednávka) a končí se logistickým mixem (dodávkou od dodavatele, uskladněním, 

udrţováním zásob, přesunem na místo potřeby).  

 

 

Informační a komunikační mix 

Předpokladem úspěšného nákupního rozhodování jsou včasné a přesné informace. 

Informační mix zahrnuje informace: 

 o nakupovaných výrobcích a sluţbách, 

 o nákupní a materiálové náročnosti vyráběných výrobků a poskytovaných sluţeb, 

 o dodavatelích, 

 o cenách výrobků včetně jejich proměnných sloţek (daně, cla, atd.), 

 o konkrétních dodacích, platebních a logistických podmínkách daných dodavatelem,  

 o minulých skutečnostech (v nákupu, spotřebě, zásobách, cenách apod.) 

 

Informace o dodavatelích, nakupovaných materiálech a výrobcích musí být 

komplexní, musí obsahovat přesné a aktuální údaje. Neméně důleţité jsou také informace 

charakterizující dodavatele jako partnera: jeho přístup při projednávání podmínek dodávky, 

vstřícnost při projednávání změn, řešení mimořádných situací, ochota ke spolupráci 

v záleţitostech kvality výrobků a dodávkové disciplíny a informace týkající se politiky 

                                                 
3
 4P jsou zkratkou z anglických slov product, price, place a promotion (produkt, cena, distribuce a propagace). 

V marketingu na straně prodeje se takto označují čtyři základní sloţky marketingového mixu.[4] 
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dodavatele při projednávání podmínek dodávek, zejména platebních a logistických (splatnost, 

doprava, balení).  

Při navrhování koncepce informačního systému pro nákupní management je 

samozřejmě nutno řešit i otázky technického zpracování dat, jakoţ i otázky týkající se 

způsobu získávání a aktualizace informačních souborů. 

           Významnými zdroji informací jsou nákupní marketingová zpravodajství, účetní 

evidence podniku, statistiky, veletrhy a výstavy, přímá jednání s dodavateli, dodavatelské 

prezentace výrobků, inzerce, odborné články ve specializovaných periodikách, katalogy, 

prospekty, letáky apod.  

Relativně samostatný je komunikační mix, který zahrnuje výzkum dodavatelů 

(nákupní výzkum trhu), volbu dodavatele a komunikaci s tímto dodavatelem nejen v průběhu 

projednávání dodávek, ale i po jejich uskutečnění. 

 

 

Výrobkový nákupní mix a mix služeb 

Výrobkový a nákupní mix zahrnuje rozhodovací aktivity, které se týkají kvality 

kaţdého jednotlivého výrobku, včetně komplementárních výrobků a substitučních variant, šíře 

a hloubky sortimentu nakupovaných výrobků a také sluţeb, které bude odběratel získávat 

v souvislosti s nákupem výrobků, případně nakupovat od externích dodavatelů.  

Výchozí činností je rozhodování o výrobkové (materiálové) variantě, přičemţ se berou 

v úvahu hlediska technická, technologická, kapacitní, pracovní, ekonomická a obchodní. 

Důleţitým hlediskem je posuzování, zda je řešení v souladu s normami a poţadavky 

odběratelů finálních výrobků. Je nutno souhrnně hodnotit, do jaké míry působí zvolení určité 

materiálové nebo výrobkové varianty na prodejnost finálního výrobku, na jeho 

konkurenceschopnost, cenu a efektivnost prodeje.   

 

 

Cenový a kontraktační mix 

           Nákup se musí aktivně zajímat o cenovou a kontraktační politiku, neboť solidní 

rozhodování při přípravě a uskutečňování nákupu můţe do značné míry ovlivnit efektivnost 

výroby a prodeje. Předpokladem kvalitního rozhodování jsou správné a aktuální informace. 

Nelze přijmout přístup, který by striktně poţadoval absolutní minimalizaci cen bez ohledu na 

další kritéria rozhodování.   
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Důleţitou záleţitostí při sestavování cenového a kontraktačního mixu jsou cenové 

slevy, které můţe odběratel získat. Uplatňují se např. slevy při platbě v hotovosti nebo 

v krátké, dodavatelem stanovené lhůtě, slevy mnoţstevní či slevy sezónní. Součástí tohoto 

mixu je i stanovení platebních podmínek a způsob objednávání dodávek materiálů a výrobků. 

Je moţno realizovat systém objednávání formou návštěv obchodního zástupce dodavatele, 

formou telefonických, faxových, e-mailových i klasických písemných objednávek i formou 

objednávek na výstavách, veletrzích a prodejních akcích.  

 

 

Logistický a dodávkový mix 

V rámci tohoto mixu jsou uskutečňovány marketingové aktivity, jejichţ obsahem je 

rozhodování o nákupních logistických podmínkách týkající se dopravy, překládky a 

manipulace, skladování a řízení zásob, balení, vychystávání, distribuce na místa spotřeby, 

manaţerského a informačního zabezpečení logistických procesů včetně sledování a kontroly.   

 

      V oblasti logistiky je při koncipování marketingového nákupního mixu nutno řešit několik 

komplexů problémů: 

 volba dodávkové cesty včetně dodavatelských článků, 

 logistické zabezpečení dodávek (zajištění logistických operací při přepravě, 

manipulaci, balení, skladování), 

 dodávkový reţim (velikost dodávek, periodicita), 

 logistické zabezpečení vstupu dodávek do podniku (přejímka), 

 způsob skladování a řízení zásob, 

 rozsah návazných logistických sluţeb poskytovaných vnitropodnikovým 

spotřebitelům (útvarem nákupu nebo dodavatelem).  

      

Mezi nejdůleţitější činnosti týkající se tohoto mixu patří rozhodování o optimální 

manipulační jednotce a o balení výrobků. Je vţdy nutné zváţit hlediska technická (druh zboţí, 

vzdálenost, poţadavek rychlosti a spolehlivosti) a také hlediska manipulační, ochranná, 

ekologická a právní (omezení ruční manipulace, bezpečnost práce, ochrana zdraví apod.). 

Vţdy platí, ţe rozhodující pro volbu optimální varianty řešení logistických problémů je 

finální vliv rozhodnutí na naplňování strategických cílů podniku.[6] 
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4.3    Strategické řízení nákupu a jeho význam pro prosperitu podniku   
 

Efektivní pojetí nákupního marketingu vyţaduje, aby se při jakémkoli rozhodování a 

zejména při hodnocení ekonomických parametrů uskutečňovaných činností nákupu zvaţovala 

i hlediska jejich vlivu na realizaci dlouhodobých cílů podniku. Omezený pohled na vliv těchto 

nákupních činností jen na výši nákladů či na krátkodobé efekty je v současnosti naprosto 

nedostačující.  

        Jak jiţ bylo výše uvedeno, nákup se musí stát důleţitým aktivním činitelem 

spoluutváření a plnění strategických cílů podniku. Zejména ve výrobních podnicích 

vykazujících relativně vysoký podíl materiálových nákladů je zapojení nákupu do 

strategického rozhodování nezbytné. Je zřejmé, ţe neexistence vlastní dlouhodobější nákupní 

strategie se dříve či později zákonitě negativně projeví v hospodářských výsledcích podniku.  

 

        Konkrétně je třeba zmínit důleţité oblasti či moţné problémy, jejichţ podcenění můţe 

zhoršit konkurenční postavení podniku na trhu – to vše se odráţí jak v nákladech, tak trţbách 

a následně tedy i v konečném hospodaření podniku: 

 Nevhodný výběr dodavatele můţe mít za následky pozdní nebo nekvalitní dodávky a 

můţe tak negativně ovlivnit výrobní proces a v konečné fázi také vztahy s dodavateli.  

 Strategická neschopnost nákupu dohodnout se s vybraným dodavatelem na 

optimálním reţimu doplňování zásob můţe způsobit vysokou vázanost prostředků 

v zásobách. 

 Protoţe má útvar nákupu nejširší informace v oblasti materiálové nabídky, měl by při 

rozhodování o optimální materiálové variantě úzce spolupracovat s útvarem 

technologickým a výrobním. Mezi úkoly nákupu patří i vyřazení zastaralých 

neefektivních materiálových variant a podněcování k hledání nových perspektivních 

řešení při pouţití materiálů.  

 Rozhodování „nakoupit - vyrobit - kooperovat – zaměnit“. Na tomto rozhodování se 

nákup podílí důleţitými informacemi, které se týkají nákladů na pořizování vstupů, 

včetně náročnosti udrţování zásob, dodacích a platebních podmínek, spolehlivosti 

dodavatele apod. V tomto případě můţe útvar nákupu svými informacemi velmi 

výrazně ovlivnit kvalitu rozhodování. 

 Zajištění kvality finálních výrobků začíná jiţ ve fázi specifikace poptávky a volby 

vhodného dodavatele s ohledem na garanci kvality. Důleţitá je efektivita kvality (ve 

smyslu kvalita v poměru k nákladům). 
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 Nákup je důleţitým článkem v oblasti podnikové logistiky při řešení vstupů do 

podniku, skladového hospodářství a toku materiálů a výrobků uvnitř podniku. 

Rozhodnutí o reţimu zásobování (např. JIT, JIC
4
) silně ovlivňuje intenzitu a strukturu 

toků materiálů a výrobků, ale také náklady na tyto toky a na udrţování zásob. 

 Nákup musí umět pruţně a efektivně reagovat na změnu poptávky odběratelů, a to ve 

smyslu kvalitativním i kvantitativním. Se schopností rychle realizovat dodatečné či 

změněné vstupy v souladu s přáním a poţadavky zákazníků úzce souvisí výsledný 

objem trţeb a zejména pak dlouhodobé postavení podniku na trhu a jeho konkurenční 

schopnost.[11] 

 

 

4.4    Tvorba strategického marketingového dokumentu nákupu 
 

Tvorba nákupní marketingové strategie není „byrokratickým sestavováním“ 

dlouhodobého, mechanicky pojatého plánu, který je určen pro potřeby nadřízených orgánů, 

ale je tvorbou podkladu (projektu, dokumentu) pro zabezpečení úspěšného nákupního a vůbec 

podnikového managementu.
5
   

 

Tvorba strategického marketingového dokumentu je tvůrčí proces, který zahrnuje 

průzkumné, analytické, predikční, rozhodovací a tvůrčí projekční aktivity, které formulují 

cíle, vymezují nejúčelnější pouţitelné nástroje pro jejich realizaci a specifikují poţadavky na 

zdroje, jakoţ i následnou implementační dekompozici aţ na operace s nástroji nákupního 

marketingového mixu.  

 

Proces tvorby strategického marketingového dokumentu nákupu je tvořen těmito fázemi: 

- fáze průzkumná, která zahrnuje nákupní a dodavatelský průzkum trhu, identifikaci 

potenciálních dodavatelů, soustředění nabídek a kompletaci podkladů potřebných pro 

další fáze, 

                                                 
4
 JIT (just-in-time) reţim řízení toku bez zásob 

  JIC (just-in-case) reţim, který přepokládá vytváření a udrţování zásob na určité úrovni a jejich postupné 

čerpání  podle vzniklých potřeb    
5
 TOMEK, J.; HOFMAN, J. Moderní řízení nákupu podniku. Praha: Management Press, 1999, s. 103   
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- fáze analytická zahrnující zhodnocení výsledků výzkumu dodavatelského trhu, 

analýzu vnějších podmínek, pokud jde o příleţitosti a hrozby a jejich konfrontaci 

s vnitřními podmínkami, zejména pokud jde o silné a slabé stránky podniku, 

- fáze predikční je procesem identifikace a predikce budoucích potřeb 

vnitropodnikových spotřebitelů ve strategickém období, 

- fáze rozhodovací (projekční), jejíţ náplní je volba a formulování strategických cílů a 

rozhodování o nejvhodnějších způsobech, jak těchto cílů dosáhnout. Součástí této fáze 

je i hodnocení navrhovaných variant, a výběr varianty optimální, včetně zhodnocení 

vlivu na realizaci strategických cílů firmy, 

- fáze implementační, kontrolní a korekční zahrnuje dekompozici nástrojů nákupního 

marketingového mixu aţ do konkrétní podoby, kdy je stanovena odpovědnost, místo, 

způsob a termín realizace i konkrétní náročnost na zdroje. Součástí je i provádění 

kontroly a případná korekce strategického dokumentuje podle nastalých změn v 

podmínkách nebo v předchozích fázích dokumentu.         

 

 

 4.5    Podmínky fungování nákupního marketingu v podniku 
 

  Pro zabezpečení fungování nákupního marketingu v podnikové praxi je zapotřebí 

splnit následující podmínky, přičemţ tyto mohou zároveň představovat riziková místa jeho 

uplatnění: 

 

 Vymezení funkcí a postavení nákupu v podnikovém managementu 

Prvním nepostradatelným předpokladem fungování marketingu je respektování jeho pravidel 

v rámci řízení podniku, coţ musí být zajištěno zejména vrcholovým managementem. 

Uplatnění marketingu nákupu vychází z jednoznačného vymezení základní funkce nákupu i 

konkrétní obsahové náplně jeho činnosti. V souladu s moderním marketingovým pojetím 

musí podnik respektovat kritéria podnikatelská, ekonomická, ekologická, sociální a technická.   

 

Nákup uplatňující marketingovou koncepci zahrnuje tyto aktivity: 

 výzkum trhu, 

 volbu dodavatele,  

 rozhodování o optimálních dodávkách, 
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 rozhodování o stavu zásob, 

 vytváření vztahů s dodavateli (jako předpoklad zabezpečení kvality), 

 rozhodování o cenových, platebních a logistických podmínkách s ohledem na vnější a 

vnitřní faktory působící na podnik. 

 

Marketingový nákup by měl být nákupem aktivním. Aktivní nákup vychází z poznání 

situace podniku na nákupním trhu. Jeho další aktivity souvisí se skutečností, ţe pro 

vnitropodnikové odběratele je zabezpečen komplexní materiálový servis, kompletace, přesun 

na místo spotřeby apod.
6
     

 

 Vyřešení organizačního uspořádání nákupu  

Pro organizační uspořádání nákupu neexistují ţádné předepsané vzory. Stěţejní rozhodnutí, 

která je vţdy nutno v rámci organizace učinit, se týkají: 

 stupně centralizace nebo decentralizace nákupu, 

 poměru koncepčních marketingových a výkonných nákupních sloţek, 

 kompromisu mezi nákupem realizovaným nákupčími a pracovníky dalších úvarů, 

 vymezení pozice útvaru nákupu v podniku a harmonizace aktivit v nákupu. 

 

 Potřeba vytvoření informační základny a nákupního informačního systému 

 Nákupní marketingové přístupy vyţadují dokonalou informační základnu. Vţdy platí, ţe čím 

je větší autonomie podniku a prostor na trhu nákupu, tím jsou větší nároky na informace, 

jejich rozsah, komplexnost, úplnost, aktuálnost, včasnost a reálnost. Pro vykonání správného 

rozhodnutí vyuţívá nákup širokého spektra vnitřních i vnějších informací (např. o 

nakupovaných materiálech, jejich substitutech, aktuálních zásobách, dodavatelích, cenách, 

smluvních podmínkách, ale i informace týkající se právní legislativy, situace na trhu komodit, 

technických informací, výsledků marketingových výzkumů apod.) Tyto informace by měly 

být obsahem nákupních informačních systémů. 

 

 

                                                 
6
 Podle odlišného pojetí lze rozlišit tři typy nákupu: 

- nákup ţivelně ponechaný (rozptýlený) u jednotlivých spotřebitelů, 

- nákup formou „pasivního poslušného opatřování“, která byla typická v podmínkách deficitní příkazové 

ekonomiky, 

- nákup aktivní projevující svou aktivitu tím, ţe pro vnitropodnikové odběratele zajišťuje komplexní 

materiálový servis: dodávku materiálu, jeho přípravu, kompletaci a aktivní přesun na místo spotřeby, 

popř. další logistické sluţby.[12]   
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 Profilace osobnosti nákupčího 

Určujícím článkem pro provádění nákupních aktivit je personální prvek reprezentovaný 

osobou nákupčího. Nákupce má splňovat poţadavky na optimální míru teoretických i 

praktických znalostí a dovedností v oblasti technické, ekonomické, obchodní, právní a 

psychologické. Je důleţité, aby uměl jednat s obchodními partnery na trhu, přesvědčovat je a 

získávat pro ideu tolerantní a solidní spolupráce.  

 

 Spolupráce útvaru nákupu s ostatními podnikovými útvary při naplňování cílů 

podniku 

Při prosazování svých rozhodnutí by měl nákup zohlednit cíle podniku jako celku, protoţe 

efektivnost nákupu se projeví aţ při realizaci výstupní produkce na prodejním trhu. Jedním 

ze stěţejních úkolů nákupu je iniciovat sníţení materiálových nákladů a tím se podílet na 

zlepšování finálních hospodářských výsledků podniku. 

 

 Vytvoření pravidel „solidních“ vztahů s dodavateli 

Dodavatel je nejdůleţitějším vnějším subjektem nákupního managementu. Marketingový 

přístup k dodavateli vyţaduje, aby v něm byl spatřován „partner – spojenec“, ale v určitém 

smyslu i protihráč. Prvotním předpokladem a poţadavkem efektivního nákupu je dobrá 

znalost dodavatele, jeho silných a slabých stránek, trţní strategie jakoţ i jeho celkové 

ekonomické situace a postavení na trhu. 

 

 Vypracování nákupní marketingové strategie 

V podmínkách otevřené trţní ekonomiky je nutné věnovat velkou pozornost strategickému 

řízení v nákupu. Tvorba nákupní strategie je procesem, který zahrnuje průzkumné, analytické, 

predikční, rozhodovací a tvůrčí aktivity, které formulují cíle, určují optimální nástroje pro 

jejich realizaci a poţadavky na zdroje. 

 

 Hodnocení nákupu ve smyslu jeho podílu na plnění strategických cílů podniku  

Při rozhodování a hodnocení ekonomických parametrů nákupu je zapotřebí zvaţovat jejich 

vliv na plnění dlouhodobých strategických podnikatelských cílů podniku. Kromě negativních 

důsledků (náklady) je nutno hodnotit i pozitivní vlivy (přínos nákupu plynoucí 

z mimořádných iniciativních činností např. při prosazování vyhovujících substitutů, vyuţívání 

druhotných surovin apod.). 
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 „Komplexní vidění“  

Nákup podniku musí být schopen prokázat „komplexní vidění“ podniku, jeho cílů i sebe sama 

jako jednoho ze subjektů trhu. Takto pojatý nákupní management zahrnuje i aktivní účast na 

řízení materiálových a příslušných logistických procesů podniku, spoluúčast při řízení jakosti 

a zabezpečování zásad ekologie.  

 

 Sestavení plánu nákupu jako nástroje jeho řízení 

Plán nákupu dodnes představuje významný nástroj řízení nákupu. Jeho obsah musí být 

neustále aktualizován o nové skutečnosti, musí se vztahovat ke konkrétnímu časovému 

horizontu a musí zohledňovat finanční moţnosti podniku. Při sestavování plánu nákupu se 

obvykle zvaţuje roční časový horizont, vychází se ze znalostí (predikce) budoucích potřeb 

podniku. Zejména u stěţejních materiálových vstupů je dlouhodobá prognóza 

nepostradatelná, neboť umoţňuje navázání dlouhodobých kontaktů s vhodnými dodavateli a 

získání z toho plynoucích výhod.    

 

 Respektování současných trendů nákupu 

Nákup v trţním prostředí musí respektovat nové nákupní trendy a musí být schopen je 

prosadit ve vlastním podniku. Jedná se o následující aktivity: 

- posílit pozici nákupu v řízení podniku, 

- uplatňovat nákupní marketing, 

- vyhodnocovat dodavatele a dodavatelsko-odběratelské vztahy, 

- vyuţívat výpočetní techniku, 

- vychovávat kvalitní pracovníky nákupu, 

- prosazovat aktivní nákup.[11,12] 
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5     EFEKTIVITA NÁKUPU  

 

5.1.    Efektivita nákupu ve vztahu k úsporám 
 

Na proces zefektivňování a optimalizace nákupních činností je v současné době kladen 

velký důraz, neboť veškeré tyto kroky vedou k úsporám, které poskytují podniku konkurenční 

výhodu. Na celkové úspory a následně i zisk podniku má dobře řízené nákupní oddělení při 

provádění nákupních činností významný vliv.  

 

Při realizaci nákupu lze vedle sjednání výhodnější ceny nebo platebních podmínek 

dosáhnout úspor zejména v těchto oblastech:  

 

 Úspory z optimalizace frekvence dodávek.  

Optimálně nastavený dodací cyklus by neměl být zbytečně příliš dlouhý, jinak se 

v podniku tvoří přebytečné zásoby, které zvyšují náklady na skladování a jsou v nich zbytečně 

vázány finanční prostředky. Současným trendem je sniţovat tyto náklady na minimum.  

Dodací cyklus by však neměl být ani příliš krátký, protoţe časté dodávky zvyšují logistické 

náklady. 

 

 JIT dodávky 

Just-in-Time je systém bezskladového hospodářství, neboť materiál je v potřebném 

mnoţství a kvalitě dodáván přímo do výrobního procesu. Základní myšlenkou filosofie JIT je 

snaha o maximální přizpůsobení systému řízení hmotných toků v podniku i v celých 

dodavatelských řetězcích měnící se poptávce. Dochází tak ke sniţování stavu zásob, růstu 

produktivity práce, úsporám nákladů, růstu kvality výrobků, lepšímu vyuţití finančních 

prostředků atd.  

Systém JIT je optimální u velkých sérií jednoho typu výrobku, kdy dodávky probíhají 

prakticky nepřetrţitě. V podniku je potom udrţována maximálně dvou aţ třídenní zásoba pro 

případ nepředvídatelných problémů.     

Zavedení systému je velmi sloţité a musí být důkladně smluvně ošetřeno. Ve smlouvě 

musí být uvedeny informace o organizaci dodávek, o zodpovědnosti za ně a o platbách za 

„vícenáklady“, které mohou vzniknout v případě neočekávaných problémů na trase dodavatel 

– odběratel.  Systém dodávek JIT vyţaduje úzkou koordinaci činností dodavatele a odběratele 
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a musí být podpořen kvalitním softwarovým zabezpečením a propojením informačních 

systémů obou partnerů.  

Důleţitou podmínkou pro fungování JIT systému je lokalizace dodavatele v blízkosti 

odběratele, protoţe jinak by realizace systému byla velmi obtíţně koordinovatelná pro dlouhé 

doby přepravy. V některých případech jsou dokonce dodavatelé integrováni přímo v areálu 

podniku odběratele. 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, systém JIT je optimální vyuţít u velkosériových nebo méně 

technicky a technologicky náročných dílů. Například v automobilovém průmyslu se 

v současnosti většina dodavatelů přiklání k dodávkám JIT. V případě větších, těţších a 

technologicky náročnějších výrobků (např. ve strojírenství) je vhodnější vyuţít tzv. 

konsignační sklad. [2,10] 

 

 Konsignační sklady 

Konsignační sklad je fyzický sklad materiálu, který se nachází v prostorách odběratele, 

případně ve specializovaném logistickém centru. Materiál uskladněný v konsignačním skladě 

je stále v majetku dodavatele, odběratel tento materiál nevede v účetnictví a nemá v něm 

vázány ţádné finanční prostředky. Odběrateli je vystavena faktura za materiál aţ v okamţiku, 

kdy jej ze skladu skutečně odebere. Dodavatel musí pečlivě sledovat pohyb na skladě a 

ověřovat, zda odebrané a fakturované poloţky souhlasí s fyzickým zůstatkem.  

V průmyslových výrobách, které nejsou zaloţeny na sériových dodávkách, je tento systém 

úspornýma efektivním řešením.  

 

 Minimální skladové zásoby 

Ve sníţení skladových zásob můţe podnik najít zdroj úspor, protoţe právě v zásobách 

bývá často vázáno velké mnoţství finančních prostředků. 

Rozhodne-li se podnik skladové zásoby minimalizovat, musí důkladně zváţit, které poloţky 

pro výrobu potřebuje, které potřebuje jen občas a které vůbec nevyuţívá. V první řadě by měl 

podnik zaměřit pozornost na neobrátkové zboţí a tzv. „leţáky“, ale i zde je nutno postupovat 

obezřetně. Některé komodity jsou sice neobrátkové, ale jejich nedostatek v případě potřeby 

můţe ohrozit celý výrobní proces.  

 

 Transport a balení 

Zajišťuje-li si odběratel u některých nakupovaných poloţek dopravu na své náklady, je 

moţné i zde dosáhnout úspor. Při přepravě na kratší vzdálenosti je vyuţívána převáţně 
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doprava automobilová, případně ţelezniční (jestliţe je v místě dostupná). U delších 

vzdáleností hodně záleţí na povaze nakupovaného materiálu, náklady je pak moţno sníţit 

kombinací dopravy lodní a automobilové nebo letecké a automobilové. 

Pozornost je nutné soustředit i na způsob balení. Přepravovaný materiál by měl být zabalen 

tak, aby byl maximálně vyuţit nákladový prostor. [5,10]  

            V případě, ţe odběratel není schopen nákladní prostory kompletně zaplnit, je 

ekonomičtější vyuţít sluţeb specializovaných dopravních firem, které zajistí optimální 

vytíţení nákladních vozů nebo přepravních kontejnerů.  

 

 Optimalizace počtu dodavatelů 

Podnik můţe sníţit náklady, vybere-li dodavatele nabízející nejvýhodnější ceny v poměru 

k ostatním kritériím. Z hlediska úspor je ale rovněţ moţné provést optimalizaci počtu 

dodavatelů. Při velkém počtu dodavatelů podnik potřebuje početnější tým nákupců a 

rozsáhlejší agendu spojenou se zajišťováním a koordinací dodávek. Dále roste časová 

náročnost spojená s prováděním výběrových řízení a vyhodnocováním nabídek. 

Při optimalizaci počtu dodavatelů se však nejedná pouze o jejich sniţování. Důraz je 

kladen také na rozloţení rizik. Podnik by měl mít tolik dodavatelů, aby byl schopen tato rizika 

minimalizovat. V případě, ţe se vyskytne problém u některého z dodavatelů, je třeba mít 

k dispozici dalšího, který bude schopen uspokojit poţadavky podniku.      

 

 Informační systém a moderní komunikační prostředky   

      Pracovník nákupu by měl kaţdý krok zaznamenat do informačního systému. Není-li 

prováděna důsledná evidence všech procesů v nákupu, není moţné s informačním systémem 

efektivně pracovat a výstupní data poskytovaná systémem nemají potřebnou vypovídací 

hodnotu. To se můţe negativně projevit při ekonomickém hodnocení nákupních operací a 

zjišťování skutečných nákladů. Dohledávání údajů je potom velice pracné a časově náročné.  

  Dalšího urychlení díky informačnímu systému a z toho plynoucích úspor je moţné 

vyuţít v celém nákupním procesu a obzvláště pak při vystavování objednávek. Rovněţ vyuţití 

moderních komunikačních prostředků (e-mail) můţe znamenat ve srovnání s klasickými 

způsoby (fax, telefon, pošta) nezanedbatelnou úsporu. 
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5.2    Zhodnocení efektivity nákupního marketingu a nákupní strategie v 

průmyslu   

 

            Protoţe průmyslová odvětví obvykle vykazují vysoký podíl materiálových nákladů, je 

moţné uplatňováním marketingových principů při nákupních procesech významně ovlivnit 

hospodářský výsledek celého podniku. Jelikoţ má zde nákup tak podstatný vliv, je jistě na 

místě hodnotit jeho efektivitu. Provést toto hodnocení však není snadné, nelze jej vţdy jasně 

vyčíslit.  

           V souvislosti s hodnocením nákupní efektivity je moţné hovořit o dvou typech 

efektivity – strategické a operativní efektivitě nákupu.   

5.2.1    Operativní efektivita nákupu 

 

           Co se týče operativní efektivity nákupu, existuje šest hlavních parametrů výkonnosti, 

které lze hodnotit. Tyto parametry efektivnosti nákupu vycházejí z cílů nákupu (viz kap. 1.4). 

Lze tedy říci, ţe jsou-li úspěšně naplněny cíle nákupu, lze povaţovat takový nákup za 

efektivní. Těmito parametry jsou: 

- Uspokojování vnitropodnikových zákazníků podle jejich potřeb. Je zjišťována 

míra spokojenosti vnitropodnikových zákazníků s nákupem (zdali byl správný 

produkt na správném místě ve správném čase). 

- Sniţování nákupních nákladů. Nehodnotí se pouze vývoj celkových nákladů na 

nákup určitého zboţí, ale také vývoj nákladů na provoz nákupního útvaru. 

- Zvyšování kvality nákupu.  Je hodnocena nejen vlastní kvalita zboţí, ale také 

kvalita z pohledu výkonu nakupovaného produktu vzhledem ke konečnému 

produktu neboli míra uspokojení potřeb koncového zákazníka. 

- Sniţování nákupního rizika. Rizikem je kaţdá neshoda mezi optimálními 

poţadavky stanovenými nákupcem a skutečnou realizací nákupu, která způsobí 

nedostatečné naplnění cílů nákupu. Mezi tato rizika patří riziko sniţování kvality 

(nedodrţení parametrů a mnoţství nakupovaného materiálu), riziko nedodrţení 

místa dodání (nemoţnost dováţet z místa dodavatele nebo k nákupci), riziko 

špatného servisu (spolehlivost dodavatelské či servisní formy) a další rizika 

spojená s nákupem. 

- Zvyšování flexibility nákupu. Zjišťuje se kapacitní flexibilita nákupních procesů, 

tj. zvládání nárazových poţadavků. Neméně důleţitým aspektem hodnocení je 

adaptace nákupce na změny vyvolané poţadavky vnitropodnikových zákazníků, 
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mezi které patří např. zavádění nových činností a sluţeb v nákupu, poţadavek, 

aby nákupce byl zároveň konzultantem a v neposlední řadě osobní flexibilita 

nákupců, tedy jejich „multiprofesnost“ a zastupitelnost.  

- Podpora nákupních cílů podniku orientovaných na zainteresované strany. 

Vyhodnocuje se dodrţování strategie podniku vůči zainteresovaným stranám 

v nákupních rozhodnutích, jako je např. preference dodavatelů (domácích, 

regionálních, …), podpora či bojkot určité země nebo firmy, ekologicky 

orientované nákupy, preference podniků vlastníka (synergie, interní zvýhodnění), 

dodrţování etických nákupních principů, nákupy podporující dobré vztahy 

s dodavateli apod.[14]       

5.2.2    Strategická efektivita nákupu 

 

           Strategické cíle nákupu vycházejí z rozhodnutí vrcholového managementu, ale v reálné 

praxi průmyslových podniků bohuţel mnozí vedoucí nákupu nejsou součástí vrcholových 

týmů a tak mohou jen obtíţně ovlivňovat základní strategické směrování podniku z pohledu 

vstupů do podniku. Stále více se však ukazuje, ţe podniky, jejichţ marketingové cíle jsou 

jednostranně zaměřeny pouze na prodej, jsou méně efektivní. Nákupní marketing, jehoţ cílem 

je poznávání nákupního trhu, je stále v mnoha podnicích málo známým pojmem. Právě 

vyváţené propojení prodejního a nákupního marketingu umoţňuje podnikům účinně řídit 

efektivitu dodavatelského řetězce.[14]     

5.2.3    Efektivita nákupního marketingu 

 

           Prvotním zájmem je vţdy trh prodejní. Na základě poznatků z prodejního trhu pak 

podnik opatřuje vstupy na nákupních trzích.  

         Strategické cíle nákupu jsou velmi specifické a odpovídají aktuální situaci kaţdého 

podniku. Strategické nakupování však vţdy zahrnuje celkový pohled na efektivitu celého 

podniku: např. kde vznikají zásadní nákupní rozhodnutí a jak je zajištěno jejich respektování 

v podřízených jednotkách, jak se hodnotí nákladová efektivita (vţdy by mělo jít o 

optimalizaci nákladů nejen v samotném nákupu, ale i v celém řetězci), které nákupní činnosti 

má zajišťovat útvar nákupu a které přesunout na ostatní podnikové útvary či je vyčleňovat  
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z podniku v rámci outsourcingu
7
 apod. 

           Průzkumem mezi zástupci průmyslových podniků bylo zjištěno, ţe velké a střední 

podniky aplikují principy nákupního marketingu asi pouze v polovině nákupů.  

           V případě většiny malých podniků je pojem nákupní marketing málo známý, 

marketingové aktivity (pokud se jimi podnik vůbec zabývá) jsou soustředěny pouze na trh 

prodejní.  

Průzkumem byly zjištěny také některé všeobecné nedostatky v nákupních strategiích 

v průmyslových podnicích: 

 Nákupní strategie často nejsou propojeny s finančními a obchodními iniciativami 

firmy. 

 Absence celkové strategie nákupu, tzn. jsou upřednostňovány krátkodobé potřeby, 

dlouhodobá strategie podniku je opomíjena.  

 Nákup zaostává za ostatními podnikovými útvary v zavádění automatizace procesů a 

analytických nástrojů. 

 Zásobování, nakupování a řízení dodávek je u většiny podniků příliš náročné na 

zaměstnance, čas a manuální operace. 

 Ve většině podniků jsou odborné znalosti omezeny jen na nejstrategičtější nebo 

cenově nejdraţší nákupní poloţky.  

 Jen menšina průmyslových podniků standardizovala procesy nakupování a 

zásobování. 

 Není prováděn systematický výběr a pravidelné hodnocení dodavatelů.  

 Dochází k nákupu shodných materiálů za různé ceny. 

 Téměř třetina nákupů je realizována bez řádné smlouvy či objednávky. 

 Většina firem má značné rezervy v průhledném zviditelnění všech výdajů (nákupů). 

 

           Hodnotit strategickou efektivitu nákupu znamená stanovit nákupní strategii a měřitelné 

strategické cíle navázané na podnikatelské cíle podniku. Pro nákup to často znamená 

vystoupit ze stínu organizační struktury a začít komunikovat s obchodním, finančním, 

strategickým a dalšími podnikovými útvary. Tento krok musí nákupní oddělení obvykle učinit 

jako první a většinou se setká s řadou bariér, firemních zvyklostí, zaţitých představ o pasivní 

úloze nákupu apod.  

                                                 
7
 Outsourcing označuje situaci, kdy firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné 

společnosti, specializované na tuto činnost. Činnost tak není zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, nýbrţ na 

základě smlouvy. Outsourcing se povaţuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke sníţení nákladů a (nebo) 

k soustředění na hlavní činnosti firmy, a to v zájmu její konkurenceschopnosti.[15] 
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ZÁVĚR 

           

           V minulosti nebyl dodavatelský vztah pokládán za příliš důleţitou součást řízení, a to 

jak v ekonomické teorii, tak ani v reálné praxi podniků. Velký důraz byl kladen spíše na 

aktivity prodejní. Významnější pozornosti se nákupu dostalo aţ v posledních desetiletích, kdy 

se zásadně změnily poměry na dodavatelském trhu, z kterého podniky získávají zdroje pro 

další ekonomické zhodnocení ve výrobě nebo obchodování. Dosaţení konkurenční výhody, 

tlaky na optimalizaci nákladů a zajištění maximální výkonnosti jsou hlavními důvody, které 

vedou podniky k tomu, aby nákupním aktivitám věnovaly náleţitou pozornost.  

 

           Protoţe se trţní prostředí v současné době mění rychleji neţ kdykoliv v minulosti, 

musí být podniky flexibilnější a aktivnější ve vytváření výhod oproti konkurentům. Kromě 

pozornosti zaměřené na zkvalitňování a zefektivňování výrobních procesů a prodejních 

moţností by se měl podnik patřičně zabývat i procesy nákupními. Protoţe i kdyţ je výrobní 

proces jakkoli efektivní a prodejní marketing jakkoli úspěšný, nakupuje-li podnik nekvalitní 

nebo nepřiměřeně drahý vstupní materiál, případně dodavatelé nejsou schopni dodrţovat 

dodací podmínky, nevyvaruje se podnik zbytečných nákladů a následně ztrát. A tím můţe být 

rozhodnuto o úspěchu či neúspěchu nejen konkrétního produktu, ale mnohdy i celého 

podniku.  

 

           Hlavním úkolem nákupu v průmyslových podnicích by mělo být pravidelné 

obstarávání vstupů, pomocí nichţ jsou zajišťovány podnikové potřeby v souladu s naplňování 

podnikových cílů. Dále by mělo být zabezpečeno, aby tyto nakupované vstupní materiály 

byly včas dodány na poţadovaná místa a za přijatelné ceny. V průmyslových odvětvích 

s vysokým podílem materiálových nákladů je toto kritérium obzvlášť důleţité, protoţe platby 

dodavatelům za nakupované vstupy zpravidla tvoří více neţ 75 % všech nákladů v podniku. 

Obecným cílem nákupu by mělo být maximální sníţení nákladů a tím maximální zvýšení 

efektivity. Dále by podniky měly usilovat o sníţení rizik plynoucích z nákupu, zvýšení 

flexibility, zrychlení nákupního procesu apod.  

 

           Při organizování nákupu nelze doporučit ţádnou standardní variantu, která by byla 

vhodná pro všechny typy podniků. V praxi závisí volba způsobu organizace nákupu vţdy na 

specifických podmínkách konkrétního podniku. Například v malých podnicích nejsou 
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samostatné útvary nákupu běţnou záleţitostí, ale nákupní činnosti obvykle spadají pod jiný 

podnikový útvar (výrobní, prodejní apod.). Velikost podniku je tedy obvykle rozhodujícím 

kritériem existence útvaru nákupu. Paradoxem je fakt, ţe v podnicích se samostatným 

nákupním oddělením se nákupními aktivitami obvykle zabývá méně pracovníků neţ 

v podnicích bez nákupního oddělení.  

           Dělba práce v nákupu by měla být uskutečňována podle sortimentu materiálů nebo 

funkční orientace. Menší podniky, které mají samostatný útvar nákupu, obvykle upřednostňují 

první variantu. Varianta druhá je charakteristická spíše pro větší podniky, neboť je zde 

podmínkou vysoká specializace pracovníků podle jejich znalostí a schopností a rozvinutá 

koordinace všech činností. Dělba práce by v kaţdém případě měla záviset na počtu poloţek 

nakupovaného sortimentu, na sloţitosti a rozsáhlosti výroby a mnoha dalších činitelích. 

 

           Snaha o zvýšení podnikové výkonnosti a efektivity nákupních procesů a tím následně i 

k naplnění strategických cílů podniku vedla k vytvoření různých modelů pro průběh 

nákupního procesu. Odborná literatura popisuje mnoţství teoretických modelů nákupního 

chování. Většina z nich se zaměřuje výhradně na exaktně měřitelná a hodnotitelná 

ekonomická kritéria, kterými mohou být např. minimální cena nakupovaného materiálu nebo 

sníţení nákladů na nákupní proces, nezohledňují však ostatní specifické vlivy. Model 

„nákupní mříţky“, který byl popsán v kap. 3, zohledňuje kromě fáze nákupního procesu 

rovněţ typ nákupní situace. Typ nákupní situace má rozhodující vliv na časovou náročnost 

nákupního procesu. Například při nákupu drahého a dosud nenakupovaného zařízení 

investičního charakteru je nutno projít všemi fázemi nákupního procesu, aby podnik dosáhl 

efektivního výsledku. Při opakovaných i modifikovaných nákupech jsou jiţ vynechány ty 

fáze, ve kterých má nákupní útvar dostatek zkušeností z minulosti, neboť by pro něj byly jen 

zbytečnou časovou zátěţí. Nákupní model tedy musí být aplikován individuálně dle specifik 

kaţdé nákupní situace. Přestoţe model „nákupní mříţky“ pochází z šedesátých let minulého 

století, je i v současné době uznáván širokou veřejností nákupců a v mnoha podnicích při 

nákupních procesech často pouţíván. 

            

          V posledních desetiletích došlo k zásadním změnám v oblasti nákupu. V minulosti byl 

nákup pouze operativním zásobovacím článkem, který pasivně plnil poţadavky 

vnitropodnikových spotřebitelů. Pracovníkům nákupu nenáleţela pravomoc posuzovat 

oprávněnost těchto poţadavků, neměli zpětné informace o tom, jak jejich činnost ovlivňuje 

celkové hospodaření podniku. Jediným cílem bylo nakoupit materiál za co nejniţší cenu bez 
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ohledu na ostatní kritéria. Zaměstnanci nákupního útvaru byli v podstatě pouze 

administrativními pracovníky.  

          V současné době, kdy se nákup stává součástí dodavatelského řetězce, by se jeho řízení 

mělo stát strategickou záleţitostí. Kromě operativních činností, jako je vystavování 

objednávek, zajišťování dopravy, přejímky zboţí či organizování vnitropodnikové přepravy 

na místo spotřeby by měl být útvar nákupu pověřován i strategickými činnostmi, jako je 

průzkum nákupního trhu, vyhledávání nových zdrojů nákupů, jednání s dodavateli a následně 

jejich výběr, uzavírání smluv, hodnocení dodavatelů apod.           

 

           V souvislosti s rostoucím významem nákupu v podniku by se součástí podnikové 

strategie měla stát i nákupní politika. Nákupní politika vychází z podnikových cílů a měla by 

definovat zásady, pravidla a principy uplatňované při organizování a řízení nákupních 

činností konkrétního podniku. Vedení by se jejím prostřednictvím mělo snaţit působit např. 

na zefektivnění nákupních činností, vytvoření kritérií prioritních nákupů, zlepšování poměru 

kvalita/cena apod.  

 

           I kdyţ se obecně v podnicích klade důraz především na prodejní marketing, má 

aplikace zásad nákupního marketingu pro konkurenceschopnost, výkonnost a efektivitu 

podniku klíčový význam. Marketingové nákupní přístupy by měly být uplatňovány ve všech 

fázích nákupního procesu, a sice od analýzy potřeb, stanovení nákupních cílů a strategie, přes 

volbu nákupního trhu a dodavatele, poptávku a zhodnocení nabídky aţ po jednání 

s dodavatelem a uzavření smlouvy včetně konečného hodnocení dodavatele. Jak bylo zjištěno, 

marketingové přístupy ve všech etapách nákupního procesu jsou však obvykle realizovány 

pouze ve velkých a středních průmyslových podnicích a v podnicích se zahraniční 

majetkovou účastí. V malých podnicích je marketingový přístup obvykle omezen pouze na 

některé etapy nákupního procesu. Překáţkou aplikace marketingových přístupů v malých 

podnicích mohou být nedostatečné znalosti a praktické zkušenosti pracovníků zabývajících se 

nákupem v oblasti nákupní strategie, neschopnost analytického myšlení, neochota přijmout 

komplexní zodpovědnost za nákup, nedostatečné vzdělání apod.      
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