
1

Přednáška č. 10

NNÁÁKUPNKUPNÍÍ ČČINNOST PODNIKUINNOST PODNIKU

25.11. 2008                                                 doc.25.11. 2008                                                 doc. Ing. Roman ZIng. Roman Záámemeččnníík, PhD.k, PhD.



2

Osnova přednášky

1.1. VÝVOJ NVÝVOJ NÁÁZORZORŮŮ NA OBSAH NNA OBSAH NÁÁKUPUKUPU
2.2. FUNKCE A FUNKCE A ÚÚKOLY NKOLY NÁÁKUPUKUPU
3.3. ŘŘÍÍZENZENÍÍ ZZÁÁSOBSOB
4.4. OPTIMALIZACE ZOPTIMALIZACE ZÁÁSOBSOB



3

1. VÝVOJ NÁZORŮ NA OBSAH NÁKUPU

1. N1. Náákup se chkup se cháápal pouze jako pal pouze jako zajizajiššťťovováánníí a tvorba za tvorba záásob surovin, sob surovin, 
materimateriáállůů, vstupuj, vstupujííccíích do výrobnch do výrobníího procesu (tj. skladovho procesu (tj. skladovéé
hospodhospodáářřstvstvíí).).
2. Do n2. Do náákupu byl zahrnut nejen nkupu byl zahrnut nejen náákup a skladovkup a skladováánníí surovin asurovin a
materimateriáálulu, ale tak, ale takéé nakupovaných výrobknakupovaných výrobkůů, provozn, provozníích lch láátek atek a
materimateriáálovlovéé a výrobkova výrobkovéé toky od dodavateltoky od dodavatelůů aažž ke spotke spotřřebitelebitelůům vem ve
výrobvýroběě..
3. Logistick3. Logistickáá koncepce nkoncepce náákupukupu ddáále rozle rozšíšířřila obsah nila obsah náákupu. kupu. 
4. Marketingov4. Marketingovéé pojetpojetíí nnáákupukupu rozrozšíšířřilo obsah nilo obsah náákupu pkupu přředevedevšíším om o
tvorbu a uskutetvorbu a uskutečňčňovováánníí nnáákupnkupníí strategiestrategie..
5. Koncepce integrovan5. Koncepce integrovanéého materiho materiáálovlovéého hospodho hospodáářřstvstvíí ..
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2. FUNKCE A ÚKOLY NÁKUPU

ZZáákladnkladníí funkce:funkce:
efektivnefektivníí zabezpezabezpeččeneníí ppřředpokledpokláádandanéého prho průůbběěhu zhu záákladnkladníích, ch, 
pomocných a obslupomocných a obslužžných výrobnných výrobníích i nevýrobnch i nevýrobníích procesch procesůů
surovinami, materisurovinami, materiáálem a výrobky, a to:lem a výrobky, a to:

vv potpotřřebnebnéém mnom množžstvstvíí, , 
sortimentu,  sortimentu,  
kvalitkvalitěě, , 
ččase,  ase,  
mmííststěě..
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2. FUNKCE A ÚKOLY NÁKUPU
PPřředpoklady pro splnedpoklady pro splněěnníí zzáákladnkladníí funkce nfunkce náákupukupu

co nejpco nejpřřesnesněěji a vji a vččas zjias zjiššťťovat budoucovat budoucíí ppřředpokledpokláádandanéé potpotřřeby eby 
materimateriáálu;lu;
systematicky zjisystematicky zjiššťťovat a volit optimovat a volit optimáálnlníí zdroje pro zdroje pro 
uspokojovuspokojováánníí ttěěchto potchto potřřebeb;;
úúplplnněě a va vččas projednas projednáávat a uzavvat a uzavíírat smlouvy o ekonomicky rat smlouvy o ekonomicky 
efektivnefektivníích dodch dodáávkvkáách, trvale sledovat jejich realizaci, ch, trvale sledovat jejich realizaci, 
projednprojednáávat vzniklvat vznikléé zmzměěny vny v potpotřřebebáách, jakoch, jakožž i pi přříípadnpadněě
odchylky vodchylky v doddodáávkvkááchch;;
systematicky sledovat a regulovat stav zsystematicky sledovat a regulovat stav záásob a zabezpesob a zabezpeččovat ovat 
jejich co nejefektivnjejich co nejefektivněějjšíší vyuvyužžititíí;;
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2. FUNKCE A ÚKOLY NÁKUPU
prupružžnněě realizovat operativnrealizovat operativníí zzáásahy vsahy v ppřříípadpaděě ohroohrožženeníí
uspokojovuspokojováánníí vnitropodnikových potvnitropodnikových potřřebeb;;
systematicky pesystematicky peččovat o zajiovat o zajiššttěěnníí odpovodpovíídajdajííccíí kvality kvality 
nakupovaných materinakupovaných materiáállůů;;
zabezpezabezpeččit odpovit odpovíídajdajííccíí efektivnefektivníí fungovfungováánníí materimateriáálnlněě--
technicktechnickéé zzáákladny nkladny náákupu, pkupu, přředevedevšíším skladovm skladovéého hospodho hospodáářřstvstvíí, , 
dopravy a ostatndopravy a ostatníích logistických procesch logistických procesůů ppřři realizaci i realizaci 
materimateriáálových toklových tokůů;;
vytvvytváářřetet a zdokonalovat odpova zdokonalovat odpovíídajdajííccíí informainformaččnníí systsystéém pro m pro 
řříízenzeníí nnáákupnkupníího procesuho procesu;;
systematicky zabezpesystematicky zabezpeččovat personovat personáálnlníí, organiza, organizaččnníí, metodický a , metodický a 
technický rozvoj jak technický rozvoj jak řřííddííccíích tak hmotných procesch tak hmotných procesůů;;
zajistit zajistit aktivnaktivníí servisnservisníí uskuteuskutečňčňovováánníí ppřříípravy, výdeje a ppravy, výdeje a přříísunu sunu 
materimateriáálu na mlu na míísta spotsta spotřřeby.eby.
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2. FUNKCE A ÚKOLY NÁKUPU

ÚÚkoly nkoly náákupu:kupu:
1.1. strategickstrategickéé řříízenzeníí nnáákupu,kupu,
2.2. operativnoperativníí řříízenzeníí nnáákupu,kupu,
3.3. materimateriáálový tok (logistika),lový tok (logistika),
4.4. likvidace materilikvidace materiáálu.lu.
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2. FUNKCE A ÚKOLY NÁKUPU

StrategickStrategickéé řříízenzeníí nnáákupu zahrnuje zejmkupu zahrnuje zejmééna:na:
úúččast na tvorbast na tvorběě nnáákupnkupníí strategie podniku ve fstrategie podniku ve fáázi vývoje, zi vývoje, 
technicktechnickéé ppřříípravy nových a zdokonalených výrobkpravy nových a zdokonalených výrobkůů a a 
technologie výroby,technologie výroby,
dlouhodobý prdlouhodobý průůzkum a prognzkum a prognóózovzováánníí potpotřřeb materieb materiáálu a lu a 
disponibilndisponibilníích zdrojch zdrojůů,,
dlouhodobou strategii ndlouhodobou strategii náákupnkupníích a obchodnch a obchodníích vztahch vztahůů,,
strategickstrategickéé řříízenzeníí zzáásob.sob.
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2. FUNKCE A ÚKOLY NÁKUPU

NNáákupnkupníí strategie podnikustrategie podniku

1.1. Strategie orientujStrategie orientujííccíí se pse přředevedevšíším na m na ppřříímméé efektyefekty, tj. na , tj. na 
snisnižžovováánníí spotspotřřebyeby..

2.2. Strategie orientujStrategie orientujííccíí se pse přředevedevšíšímm na na substituce (zsubstituce (záámměěny) ny) 
surovin a materisurovin a materiáálu.lu.

3.3. Strategie orientujStrategie orientujííccíí se pse přředevedevšíším nam na rozrozšíšířřeneníí recirkulacerecirkulace
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2. FUNKCE A ÚKOLY NÁKUPU

Obsah nObsah náákupnkupníí strategie:strategie:

ččinnosti, kterinnosti, kteréé souvisejsouvisejíí ss rozhodovrozhodováánníím m ppřři volbi volběě surovin, surovin, 
materimateriáállůů, nakupovaných d, nakupovaných dííllůů a uzla uzlůů,,
materimateriáálovlováá a výrobkova výrobkováá standardizace,standardizace,
rozhodovrozhodováánníí: nakoupit (hotovou sou: nakoupit (hotovou souččáástku, uzel) stku, uzel) –– vyrobit (z vyrobit (z 

výchozvýchozíího materiho materiáálu) lu) –– vyrobit vvyrobit v kooperaci.kooperaci.
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2. FUNKCE A ÚKOLY NÁKUPU

Dlouhodobý prDlouhodobý průůzkum a prognzkum a prognóózovzováánníí potpotřřeb materieb materiáálu alu a
disponibilndisponibilníích zdrojch zdrojůů::

prognprognóózovzováánníí budoucbudoucíích potch potřřeb materieb materiáálu a disponibilnlu a disponibilníích ch 
zdrojzdrojůů
prprůůzkum zdrojzkum zdrojůů –– nabnabíídkydky

DlouhodobDlouhodobáá strategie nstrategie náákupnkupníích a obchodnch a obchodníích vztahch vztahůů::
zahrnuje volbu dodavatelzahrnuje volbu dodavatelůů a systematicka systematickéé vytvvytváářřeneníí oboustrannoboustranněě
optimoptimáálnlníích vztahch vztahůů ss dodavateli. dodavateli. 
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2. FUNKCE A ÚKOLY NÁKUPU

NNáákupnkupníí marketingový mixmarketingový mix
1.1. informainformaččnníí a komunikaa komunikaččnníí nnáákupnkupníí mixmix
2.2. výrobkový mix a mix sluvýrobkový mix a mix služžebeb
3.3. cenový a kontraktacenový a kontraktaččnníí mixmix
4.4. logistický mixlogistický mix
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A. FAKTORY MAKROPROSTŘEDÍ 
Ekonomické Technické Politické Legislativní Ekologické Kulturní a 

sociální 
 
B. SUBJEKTY MIKROOKOLÍ NÁKUPU PODNIKU 
Výrobce - dodavatel Zprostředkovatel Ovlivňovatel Kupující - zákazník 

 
C. NÁSTROJE MARKETINGOVÉHO NÁKUPNÍHO MIXU 

Informační a 
komunikační mix 

Výrobkový mix a 
mix služeb 

Cenový a 
kontraktační mix 

Distribuční 
dodávkový – 
logistický mix 

Informační soubory 
o: 
- dodavatelích 
- výrobku 
- cenách 
- platebních a 
logistických 
podmínkách 
dodávek. 
Výzkum nákupního 
trhu 
Úsilí o publicitu a 
image odběratele 
Technická, 
ekonomická, 
propagační podpora 
dodavatele 
Péče o dlouhodobé 
partnerství s 
dodavatelem 
 
 

Kvalita, sortiment, 
funkčnost užití, 
vydatnost, 
spolehlivost, 
úspornost, substituce, 
technické normy 
standardizace, způsob 
získávání „vyrobit-
nakoupit“, balení, 
manipul. jednotka. 
Poskytované služby: 
- Druhy, sortiment 
- kvalita 
- pružnost 
- pohotovost 
- preventivnost 
- garance 
- opravy 
 
 

Výše ceny, relace 
mezi druhy výrobků, 
změny cen, stabilita, 
kolísání, cena/užitná 
hodnota, slevy, 
přirážky, cenová 
pružnost, ceny 
substitutů, daňové a 
celní sazby, platební 
podmínky, logistické 
podmínky, ochota 
jednat o cenách, 
pochopení pro 
platební potíže, 
cenová vstřícnost. 

Dodávková cesta, počet 
článků na dodávkové 
cestě, formy vztahu 
k distribučním 
článkům, spolehlivost, 
rizika, pružnost, 
hospodárnost, náklady, 
ztráty na dodávkové 
cestě, logistika: 

– doprava 
– manipulace 
– balení 
– manipul. 

jednotka 
– software 
– poradenství 
– skladování 
– vnitropodnikové 

logistické 
služby 

– technika a 
technologie 

– organizace 
 
D. MARKETINGOVÁ NÁKUPNÍ INFRASTRUKTURA 
Vytvoření organizačních,  
materiálových, finančních, 
personálních předpokladů pro 
nákupní marketing. 

Nákupní marketingový 
management jako součást 
podnikového managementu, 
filosofie, metody řídící práce 

Marketingová infomační 
základny nákupu, technika 
sběru, přenosu, zpracování, 
uchování a aktualizace 
informací. 
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2. FUNKCE A ÚKOLY NÁKUPU
OperativnOperativníí řříízenzeníí nnáákupu zahrnuje:kupu zahrnuje:

plpláánovnováánníí nnáákupu,kupu,
řříízenzeníí zzáásob,sob,
ppřříípravu a vybavenpravu a vybaveníí objednobjednáávek vvek včč. rozhodnut. rozhodnutíí o dodavateli a o o dodavateli a o 
podmpodmíínknkáách dodch dodáávek,vek,
evidenci objednevidenci objednáávek, zvek, zááznamy o jejich plnznamy o jejich plněěnníí, evidenci , evidenci 
komunikace skomunikace s dodavateli,dodavateli,
sledovsledováánníí objednobjednáávek a komunikaci vvek a komunikaci v ppřříípadech ohropadech ohrožženeníí plnplněěnníí
nebo nutných zmnebo nutných změěn,n,
ppřřejejíímku a uskladnmku a uskladněěnníí (v(včč. evidence), v. evidence), v ppřříípadpaděě vad uplatnvad uplatněěnníí
reklamce a sledovreklamce a sledováánníí jejjejíího vyho vyřříízenzeníí,,
evidenci vratných obalevidenci vratných obalůů a ekologicky neza ekologicky nezáávadnou efektivnvadnou efektivníí
likvidaci nevratných oballikvidaci nevratných obalůů,,
kontrolu a likvidaci faktur, zajikontrolu a likvidaci faktur, zajiššttěěnníí souhlasu ssouhlasu s úúhradou.hradou.
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3. ŘÍZENÍ ZÁSOB

ŘŘíízenzeníí zzáásob:sob:
spospoččíívváá vv jejich udrjejich udržžovováánníí na na úúrovni potrovni potřřebnebnéé ke kvalitnke kvalitníímumu
vyrovnvyrovnáánníí ččasovasovéého nebo mnoho nebo množžstevnstevníího nesouladu meziho nesouladu mezi
procesem výroby u dodavatele a spotprocesem výroby u dodavatele a spotřřeby u odbeby u odběěratele aratele a
kk tlumentlumeníí nebo nebo úúplnplnéému zachycenmu zachyceníí ddůůsledksledkůů nnááhodných výkyvhodných výkyvůů
ttěěchto dvou navazujchto dvou navazujííccíích procesch procesůů vvččetnetněě jejich logistickýchjejich logistických
propojenpropojeníí. . 



16

3. ŘÍZENÍ ZÁSOB

ZZáásoby se vyskytujsoby se vyskytujíí vv podniku ve trojpodniku ve trojíí formforměě::
jako jako výrobnvýrobníí zzáásoby,soby,
jako jako zzáásoby nedokonsoby nedokonččenenéé výroby, výroby, 
zzáásoby hotových výrobksoby hotových výrobkůů..

ZZáásoby msoby můžůžeme deme děělit i podle toho, odkud byly zlit i podle toho, odkud byly zíískskáány:ny:
nakupovannakupovanéé zzáásoby,soby,
zzáásoby vyrobensoby vyrobenéé vlastnvlastníí hospodhospodáářřskou skou ččinnostinnostíí..
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3. ŘÍZENÍ ZÁSOB

NakupovanNakupovanéé zzáásoby:soby:
ocenoceněěny vny v popořřizovacizovacíích cench cenááchch (tvo(tvořříí je ceny nje ceny náákupnkupníí, , 
obchodnobchodníí ppřřiriráážžky a srky a sráážžky, dopravnky, dopravníí nnááklady aj.)klady aj.)
pomocpomocíí znznáámých metod mých metod –– metoda individumetoda individuáálnlníího ocenho oceněěnníí, FIFO, , FIFO, 
LIFO, vLIFO, váážžený aritmetický prený aritmetický průůmměěr).r).

ZZáásoby vlastnsoby vlastníí výroby:výroby:
ocenoceněěny ny výrobnvýrobníími nmi nááklady.klady.
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3. ŘÍZENÍ ZÁSOB

ZZáásoby se evidujsoby se evidujíí prprůůbběžěžnněě (d(důůleležžititéé pro jejich operativnpro jejich operativníí řříízenzeníí))
a a periodickyperiodicky, tj. na konci , tj. na konci úúččetnetníího obdobho obdobíí, kdy se prov, kdy se provááddíí fyzickfyzickáá
inventurainventura; ta zjist; ta zjistíí i pi přříípadnpadnáá manka nebo pmanka nebo přřebytky zebytky záásob. Tak sesob. Tak se
zjizjiššťťujujíí i i nnááklady prodanklady prodanéého zboho zbožžíí::

NNááklady prodanklady prodanéého zboho zbožžíí = po= poččááteteččnníí stav zstav záásob + nsob + náákup kup ––
konekoneččný stav zjiný stav zjiššttěěný inventurou.ný inventurou.
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3. ŘÍZENÍ ZÁSOB

ObchodnObchodníí podniky popodniky poččíítajtajíí tzv. tzv. obchodnobchodníí (hrubou) mar(hrubou) maržžii (Gross(Gross
MarginMargin).).

PlatPlatíí tyto vztahy:tyto vztahy:
HrubHrubáá marmaržže (Gross e (Gross MarginMargin) = tr) = tržžby za prodanby za prodanéé zbozbožžíí –– nnááklady klady 

prodanprodanéého zboho zbožžíí
Hrubý zisk (Gross Profit) = hrubHrubý zisk (Gross Profit) = hrubáá marmaržže e –– odbytovodbytovéé aa

administrativnadministrativníí nnáákladyklady
ČČistý zisk (Profit, istý zisk (Profit, NetNet IncomeIncome) = hrubý zisk ) = hrubý zisk –– vvššechny ostatnechny ostatníí

nnááklady na prodanklady na prodanéé zbozbožžíí
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3. ŘÍZENÍ ZÁSOB

CCííl l řříízenzeníí zzáásobsob (výrobn(výrobníích zch záásob) sob) ururččit jejich výit jejich výšši, dobui, dobu
jejich objednjejich objednáánníí a velikost objedna velikost objednáávky.vky.

NNááklady na zklady na záásoby:soby:
nnááklady na jejich poklady na jejich pořříízenzeníí (n(nááklady na objednklady na objednáávku), vku), 
nnááklady na jejich drklady na jejich držženeníí,,
nnááklady na jejich vyskladnklady na jejich vyskladněěnníí. . 
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3. ŘÍZENÍ ZÁSOB

ProjevujProjevujíí se zde dvse zde dvěě protichprotichůůdndnéé tendence:tendence:
vysokvysokéé zzáásoby = minimsoby = minimáálnlníí riziko jejich nedostatku a triziko jejich nedostatku a tíím i m i 
omezenomezeníí resp. zastavenresp. zastaveníí výroby, ale vysokvýroby, ale vysokéé nnááklady na zklady na záásoby,soby,
nníízkzkéé zzáásoby = vysoby = vyššíšší riziko priziko přřerueruššeneníí nebo zastavennebo zastaveníí výroby a výroby a 
ttíím i vznik ztrm i vznik ztrááty, ale nity, ale nižžšíší nnááklady na zklady na záásoby.soby.

nutnost optimalizace znutnost optimalizace záásob!sob!
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4. OPTIMALIZACE ZÁSOB

Optimalizovaný výrobnOptimalizovaný výrobníí programprogram musmusíí být preciznbýt precizněě zajizajiššttěěnn
ss minimminimáálnlníími nmi nááklady.klady.

Jde zejmJde zejmééna ona o
propopropoččty spotty spotřřeby materieby materiáálu,lu,
bilanci materibilanci materiáálu,lu,
stanovenstanoveníí optimoptimáálnlníí vývýšše dode dodáávky.vky.
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4. OPTIMALIZACE ZÁSOB

HodnocenHodnoceníí úúrovnrovněě řříízenzeníí zzáásobsob
ZZáákladnkladníí ukazatelukazateléé, pomoc, pomocíí kterých hodnotkterých hodnotííme efektivitume efektivitu
hospodahospodařřeneníí se zse záásobami jsou:sobami jsou:

doba obratu zdoba obratu záásob,sob,
rychlost obratu zrychlost obratu záásobsob
rentabilita zrentabilita záásobsob
koeficient vkoeficient váázanosti zzanosti záásobsob


