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Abstrakt 

Diplomová práca sa zaoberá štúdiou riadenia nákupnej stratégie v konkrétnom obchodnom 

podniku. Jedná sa o internetový obchod predávajúci tovar finálnemu zákazníkovi. 

Predmetom práce je skúmanie nákupných procesov s prvotným zameraním na výber 

dodávateľov. Práca obsahuje návrh na systematický proces výberového konania 

potenciálneho obchodného partnera, ktorý rozdeľuje na štyri fázy. Predložený návrh  

prispieva k zefektívneniu súčasnej nákupnej stratégie podniku a značne eliminuje rizikový 

faktor vysokej závislosti na jednom dodávateľovi.  

Abstract 

This master´s thesis deals with the management of the purchasing strategy in the selected 

business company. This company sells products to final customers. The purpose of the 

thesis is to monitor purchasing processes mainly focusing on the supplier selection process. 

Thesis contains suggestion for a systematic selection process of prospective business 

partners, which is divided into four phases. Proposed suggestion contributes to higher 

productivity of the company´s purchasing strategy and considerably eliminates risk of high 

dependence on the sole supplier.   
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ÚVOD 

V súčasnej dobe, pri nasýtenom trhu, sa neustále stupňuje boj medzi spoločnosťami, ktoré 

majú jednotný cieľ, a to získať čím vyšší podiel na trhu. Veľkosť a vývoj tržného podielu 

spoločnosti závisí na odbore podnikania, na stabilite a vývoji daného trhu, na 

konkurenčnom prostredí a na celom rade ďalších skutočností. Sú to externé faktory, ktoré 

sú podnikom ťažko ovplyvniteľné. Okrem externých faktorov ale existujú aj interné 

faktory, ktoré podnik môže ovplyvniť. Do tejto skupiny patria činnosti ako organizácia a 

riadenie v spoločnosti prebiehajúcich podnikových procesov.  

Nákup je podnikový proces, ktorým začína kvalita. Za účelom zabezpečovania špičkovej 

kvality ponúkaných tovarov a služieb dôležitou úlohou spoločnosti, nezávisle na predmete 

podnikania, je nájsť takého obchodného partnera, ktorý  je schopný v okamžiku potreby 

zabezpečiť správny tovar, v správnej kvalite, v správnom množstve, na správne miesto, a to 

všetko za prijateľné náklady. K tomu, aby táto úloha bola splnená, potrebuje podnik 

pravidelne monitorovať nákupný trh a vyhľadávať potenciálnych dodávateľov. Následne je 

nutné sa rozhodnúť, s ktorým z potenciálnych obchodných partnerov bude podnik 

spolupracovať, ktorý je z nich najvýhodnejší z hľadiska dôveryhodnosti, ďalej 

z hľadiska časového a nákladového. Odberateľ kladie otázku: 

„Ako si vybrať správneho dodávateľa?“ 

Diplomová práca hľadá odpoveď práve na vyššie zmienenú otázku. Zaoberá sa štúdiou 

riadenia nákupnej stratégie internetového obchodu Fitnáramok.sk ponúkajúceho spotrebnú 

elektroniku finálnemu zákazníkovi. Na základe analýzy súčasného stavu nákupného 

procesu navrhuje metodický postup výberového konania dodávateľa, čím prispieva 

k zefektívneniu nákupných procesov, k zlepšeniu finančných výsledkov a v neposlednom 

rade k vyššej konkurencieschopnosti na trhu.  
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1 CIEĽ A METODIKA PRÁCE 

Predmetom diplomovej práce ja nákupná stratégia internetového obchodu Fitnáramok.sk 

predávajúceho spotrebnú elektroniku konečnému užívateľovi na Slovenskom trhu. 

S ohľadom na skutočnosť, že súčasná nákupná stratégia podniku má svoje nedostatky 

predovšetkým v oblasti riadenia dodávateľského reťazca hlavným cieľom diplomovej 

práce je: 

• definovanie metodického postupu výberu dodávateľov k rozšíreniu dodávateľského 

reťazca v prípade, že podnik nakupuje tovar z členských štátov Európskej Únie 

a taktiež v prípade obstarávania tovaru z tzv. tretích krajín.  

V rámci definovania postupu budú vymedzené hlavné rozhodujúce kritéria, ktoré podnik 

bude sledovať pri výbere dodávateľov a samozrejme bude určená dôležitosť týchto kritérií. 

Následne bude definovaný postup aplikovaný v podnikovej praxi na potenciálnych 

dodávateľoch podniku. 

Za čiastkové ciele práca kladie: 

• vyhľadávanie potenciálnych dodávateľov jedného konkrétneho produktu, 

• zníženie počtu potenciálnych dodávateľov a výber najvhodnejšieho dodávateľa 

aplikáciou konkrétnej metódy definovanej v postupe výberu dodávateľov. 

Diplomová práca je štrukturálne rozdelená na 5 hlavných častí. Prvá časť práce je zameraná 

na predstavenie internetového obchodu. V druhej časti práce sú vymedzené základné 

pojmy súvisiace s danou problematikou a vytypované teoretické prístupy k splneniu 

hlavného a čiastkových cieľov. Analytická časť sa zameriava na analýzu súčasného 

nákupného procesu pomocou čiastkových analýz ako sú PEST analýza, interná analýza, 

analýza konkurencie a súhrnná SWOT analýza. Kapitola obsahujúca vlastné návrhy 

riešenia definuje postup výberu dodávateľov a po definovaní postupu ho aplikuje v praxi 
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na jednom konkrétnom produkte. Posledná, piata časť, popisuje podmienky realizácie 

a prínosy diplomovej práce. 

Za účelom organizovania jednotlivých pracovných postupov diplomovej práce bol 

vytvorený logický rámec projektu (viď. Príloha 1). 
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2 PREDSTAVENIE PODNIKU A POPIS PODNIKANIA 

Táto kapitola diplomovej práce sa zameriava na predstavenie podniku, ktorého nákupná 

činnosť je predmetom diplomovej práce. V prvom rade sú s čitateľom zdieľané základné 

informácie ako dátum vzniku, právna forma a predmet podnikania. Následne je 

predstavený predajný sortiment, dodávatelia a spôsob organizácie podnikových procesov.  

2.1   Základné informácie 

Obchodná firma:      Internetový obchod Fitnáramok.sk 

Právna forma:       Živnosť 

Zápis do živnostenského registra:  10. 10. 2016 

Miesto podnikania: 92572 Selice, Čsl. Armády 648/121 

Slovensko 

Predmet podnikania: Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod); 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.fitnaramok.sk je fyzická 

osoba (živnostník) Ing. Loránt Bugár zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu 

Šaľa. č. živnostenského registra 450-13590. Živnostník je neplatičom DPH. 

Obr. 1: Logo internetového obchodu. (1) 
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Jedná sa o malý internetový obchod, nachádzajúci sa v ranných fázach podnikania. Výška 

tržieb podniku v roku 2017 činila 20 697 Eur z predaja 663 položiek. Predajné štatistiky 

prezradili, že počet vybavených zákazníckych objednávok vykazuje rastúci trend. Je tomu 

tak predovšetkým vďaka zvýšeniu povedomia o značke v okruhu potenciálnych 

zákazníkov, o čo sa podnik neustále usiluje aplikáciou rôznych marketingových nástrojov. 

2.2   Produktový sortiment 

Webová stránka Fitnáramok.sk bola spustená koncom novembra roku 2016 s cieľom 

predávať na domácom trhu inteligentné hodinky a fitness náramky rýchlo rastúcej čínskej 

značky Xiaomi konečným užívateľom.  

Inteligentné hodinky a fitness náramky sú zariadenia, ktoré komunikujú s mobilným 

telefónom cez Bluetooth a okrem základných funkcií ako sú napríklad zobrazenia 

notifikácií (správa, e-mail, prijatý hovor) na displeji ponúkajú celý rad ďalších užitočných 

funkcií. Pomocou gyroskopu sú schopné namerať počet uskutočnených krokov, vypočítať 

akú dlhú cestu urobil užívateľ za deň, a naviac aj to, koľko kalórií spálil. Niektoré 

zariadenia monitorujú aj spánok užívateľa – vyhodnotia koľko hodín bol užívateľ v 

hlbokom spánku, koľko minút spal v ľahkom spánku, zaznamenajú čas zaspania a takisto 

čas prebudenia. Na základe nameraných hodnôt sa vytvoria týždenné a mesačné štatistiky, 

ktoré užívateľ môže sledovať vo svojom smartfóne pomocou nainštalovanej aplikácie. 

Ďalšou užitočnou funkciou je aj meranie srdcového tepu.     
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Obr. 2: Najpredávanejší produkt internetového 

obchodu - Xiaomi Mi band 2. (2)  

Hlavným cieľom podniku na začiatku svojho vzniku bolo získať vedúce postavenie na trhu 

inteligentných hodiniek a uspokojiť celkový dopyt vznikajúci po týchto produktoch na 

slovenskom trhu vďaka úzkej špecializácii na tento trh. Z dôvodu klesajúceho záujmu 

o inteligentné hodinky však musela byť pôvodná stratégia internetového obchodu 

prepracovaná, do sortimentu boli zaradené ďalšie typy elektronických produktov, ako sú 

napríklad: 

• slúchadlá,  

• multimediálne centrá,  

• routery,  

• kamery a iné. 

2.3   Dodávatelia spoločnosti 

Dodávateľská stratégia podniku sa sústreďuje na skrátenie dĺžky distribučných ciest, čo 

spočíva v snahe podniku nakupovať priamo od výrobcu alebo oficiálneho distribútora 

výrobcu. Väčšina (cca. 80%) sortimentu internetového obchodu je vyrobená v Číne, z toho 

dôvodu sú tieto produkty predmetom dovozu. Riziko nakupovania prostredníctvom 
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internetu zo štátov mimo Európskej Únie je značne vyššie ako v prípade nakupovania 

z členských štátov únie. Právne a legislatívne podmienky sú značne odlišné, prípadné 

komplikácie s dodávateľom sú ťažko riešiteľné. Na druhej strane, ak podnik nájde 

vhodného obchodného partnera s vynikajúcimi podmienkami spolupráce, môže veľa 

nákladov ušetriť. Nákupné ceny kvalitných čínskych výrobkov na Európskom trhu (aj keď 

hovoríme o veľkoobchodných cenách) sú značne vyššie predovšetkým kvôli dani 

z pridanej hodnoty, ktorú je povinný podnikateľský subjekt uhradiť pri dovoze tovaru.    

Zvyšných cca. 20% výrobkov predávaných v internetovom obchode je nakúpených od 

slovenských distribútorov rôznych svetových značiek. Medzi výhody nakupovania zo 

Slovenska môžeme zaradiť: 

• nízke alebo v niektorých prípadoch nulové náklady na dopravu,  

• jednoduchosť komunikácie medzi obchodujúcimi stranami, 

• nižšie riziko nedodania tovaru po uzatvorení kúpnej zmluvy,  

• jednoduchšie riadenie prípadných sporov, 

• povinnosť distribútora ponúkať dvojročnú záruku na tovar. 

 

Graf. 1: Percentuálne rozdelenie dodávateľov z geografického hľadiska. (Vlastná tvorba) 
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2.4   Organizácia práce a štýl riadenia 

Čo sa týka organizačnej štruktúry, vedúcim a jediným zamestnancom podniku je majiteľ 

internetového obchodu. On má na starosti správu a propagáciu webovej stránky, eviduje 

prichádzajúce objednávky, komunikuje so zákazníkmi, rieši prípadné reklamácie. Ďalej 

riadi nákupné procesy, komunikuje s dodávateľmi, chystá dokumenty k colnému konaniu. 

Ostatné úlohy, ktoré sú spojené s prevádzkovaním internetového obchodu, ako skladovanie 

a balenie, doprava a vedenie účtovníctva sú predmetom outsourcingu. Role 

a zodpovednosti vykonávania jednotlivých činností vizualizuje Graf. 2. 

S ohľadom na skutočnosť, že jediným zamestnancom je majiteľ sám, štýl riadenia je 

direktívny. Samozrejme jeho rozhodnutia do vysokej miery ovplyvňuje rodina, názory a 

rady spolupracujúcich spoločností.  
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Graf. 2: Súhrn činností a zodpovedností. (Vlastná tvorba) 
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2.5   Systém riadenia 

Internetový obchod je vybudovaný v systéme Wordpress, čo je verejne dostupný 

publikačný systém určený pre webové stránky a blogy. Výhodou systému je, že vlastník si 

môže prispôsobiť vzhľad a obsah webovej stránky k svojim požiadavkám a jednoducho si 

vytvoriť vlastný internetový obchod bez nutnosti programovania. Tým ušetrí čas a náklady.    

Systém Wordpress okrem webovej platformy je vo svojej podstate aj informačným 

systémom podniku. Zákazníci internetového obchodu sa môžu do webovej stránky 

zaregistrovať, vytvoriť si svoj vlastný účet a uskutočniť objednávky. Všetky vytvorené 

objednávky sú evidované priamo v systéme. Okrem evidencií objednávok systém 

umožňuje využívanie ďalších užitočných funkcií, ako sú napríklad riadenie skladu a 

vytvorenie rôznych štatistik v oblasti predaja (v ktorom období roka sa predáva najväčší 

počet produktov, v danom mesiaci ktorý bol najpredávanejší produkt, ktorý spôsob platby 

uprednostňujú zákazníci, atď.).     
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3 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Teoretická časť diplomovej práce sa zameriava na vymedzenie základných pojmov a na 

spoznanie rôznych teoretických prístupov súvisiacich s riešenou problematikou.  

3.1   Obchod a obchodná inštitúcia 

Pojem obchodu v širšom slova zmysle môžeme definovať ako činnosť, ktorá spočíva 

v nákupe a predaji tovaru medzi dvoma tržnými subjektmi, medzi kupujúcim 

(odberateľom) a predávajúcim (dodávateľom). Cieľom obchodu je nájsť kompromisné 

riešenie a vytvoriť efektívne spojenie týchto subjektov (3, s. 14). 

Za obchodnú inštitúciu považujeme taký subjekt trhu, ktorého hlavnou činnosťou je 

nákup fyzického tovaru a jeho následný predaj bez podstatnej úpravy vzhľadu 

a technických parametrov produktu (4, s. 21).  

3.1.1   Funkcie obchodu 

Do základných funkcií obchodu môžeme zaradiť nasledujúce funkcie: 

• premena dodávateľského sortimentu na odberateľský (obchodný) sortiment, 

• prekonanie rozdielov medzi miestom dodávateľa a miestom odberateľa,  

• prekonanie rozdielov medzi časom výroby a časom nákupu určitého tovaru, 

• zaistenie množstva a kvality predávaného tovaru, 

• iniciatívne ovplyvňovanie výroby z hľadiska sortimentu, času, miesta a množstva, 

• iniciatívne ovplyvňovanie dopytu pomocou marketingových aktivít, 

• zaistenie racionálnych zásobovacích ciest, 

• včasná úhrada záväzkov dodávateľom (5, s. 12). 



22 

 

3.1.2   Klasifikácia obchodu 

Obchod môžeme klasifikovať z hľadiska niekoľkých aspektov. Najpodstatnejšie členenie 

obchodu rozlišuje: 

 

• obchod so spotrebným tovarom – predaj je určený pre konečných užívateľov 

(jednotlivci alebo domácnosti),  

• obchod s tovarom pre ďalšie podnikanie – zahŕňa obchod s nespotrebným tovarom, 

ktorý je určený prevažne pre výrobné účely, 

• maloobchod – je podnik nakupujúci priamo od výrobcu alebo veľkoobchodu 

a predávajúci konečnému spotrebiteľovi, 

• veľkoobchod – je podnik nakupujúci vo veľkých množstvách a predávajúci taktiež vo 

veľkých množstvách drobným výrobcom, maloobchodníkom, firmám a živnostníkom,  

• vnútorný obchod – je obchod uskutočnený na štátnom trhu, 

• zahraničný obchod – je obchod uskutočnený mimo štátnych hraníc (vývoz a dovoz) 

(5, s. 13). 

 

3.1.3   Elektronické obchodovanie (E-commerce)  

Elektronický obchod je v 21. storočí už bežná, všeobecne známa forma obchodovania, 

ktorá sa stala súčasťou nášho každodenného života. Jedná sa v podstate o uzatvorenie 

kúpnej zmluvy na diaľku, kde kupujúci a predávajúci nie sú  priamo v kontakte, všetky 

nákupné a predajné procesy sa realizujú s využitím elektronickej komunikácie pomocou 

internetu. Dôležité informácie o podniku, o ponúkaných tovaroch a službách predávajúci 

zdieľa s kupujúcim pomocou svojej webovej stránky. Kupujúci môže na webovej stránke 

predávajúceho preskúmať celý sortiment internetového obchodu, vložiť vybrané položky 

do virtuálneho nákupného košíka a uskutočniť objednávku zadaním osobných (prípadne 

firemných) údajov, ako sú meno, adresa, telefónne číslo, emailová adresa a daňové 

identifikačné číslo v prípade, že kupujúci je podnikajúci subjekt. Táto forma obchodovania 

je obľúbená predovšetkým medzi obchodnými partnermi:  
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• B2B (Business to Business) – obchodný vzťah medzi dvoma podnikateľskými 

jednotkami, 

• B2C (Business to Customer) – predaj konečnému užívateľovi výrobku alebo služby,  

• C2C (Customer to Customer) – obchodovanie medzi spotrebiteľmi (4, s. 112-114).  

 

E-commerce uľahčuje spoluprácu a prináša mnoho výhod obidvom obchodujúcim stranám. 

Najvýznamnejšie výhody zo strany zákazníka a zo strany predávajúceho sumarizuje 

nasledujúca tabuľka. 

 

Tab. 1: Výhody elektronického obchodu. (4, s. 112-114) 

 

Z hľadiska vybudovaných obchodných sietí rozlišujeme tri základné druhy tejto formy 

obchodovania, ktoré sú nasledujúce: 

• elektronický obchod bez kamennej predajne (click-only marketers), 

• elektronický obchod s kamennými predajňami (brick-and-mortar marketers), 

• elektronický obchod doplňujúci tradičnú obchodnú sieť (click-and-mortal marketers) 

(3, s. 29). 

 

Výhody predávajúceho Výhody kupujúceho 

• neexistencia bariér vstupu, 

• nízke režijné a prevádzkové náklady, 

• možnosť flexibilne zmeniť 

ponuku,  ceny a reklamy, 

• možnosť interaktívnej komunikácie so 

zákazníkom, získanie spätnej väzby, 

• pohodlný nákup z domova, 

• šetrenie času a nákladov, 

• lepšia informovanosť - možnosť 

porovnávať technické charakteristiky, 

ceny produktov, 

• široký sortiment, 

• väčšia kontrola procesu nakupovania. 
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3.2   Nákup 

Nákup je tá činnosť podniku, ktorej cieľom je zaistenie  hmotných a nehmotných 

vstupov do podniku. Nákupný proces zahŕňa niekoľko čiastkových aktivít, ktoré súvisia 

predovšetkým so stanovením materiálových potrieb s ohľadom na stav zásob, s logistikou, 

s kontrolou požadovanej akosti, množstva dodávky a s prípadnou reklamáciou 

nakupovaného tovaru u dodávateľa (6, s. 16-22).  

Predmetom nákupu je každý fyzický produkt (surovina, materiál, polotovar, finálny 

výrobok) a služba, ktoré podnik nemôže sám vyrobiť alebo vykonať a kvôli tomu je 

viazaný na iné podnikateľské subjekty (7, s. 273). 

3.2.1   Funkcie a ciele nákupu 

Pre bezproblémové fungovanie hlavných, pomocných a obslužných procesov podniku 

nákupné oddelenie musí: 

• systematicky sledovať a analyzovať stav zásob, 

• čo najpresnejšie identifikovať a včas reagovať na materiálové potreby podniku, 

• zabezpečiť presnosť dodávok z hľadiska kvality a množstva, 

• zabezpečiť efektívnosť dodávok z hľadiska nákladov,  

• úplne a včas uzatvoriť zmluvy o ekonomicky efektívnych dodávkach,  

• zdokonaľovať informačný systém pre riadenie nákupného procesu, 

• pružne realizovať operatívne zásahy ak je ohrozené uspokojenie vnútropodnikových 

potrieb (6, s. 16-22). 

Z vyššie zmienených základných funkcií môžeme odvodiť 5 základných cieľov nákupu, 

ktoré vizualizuje graf č. 2.  
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3.3   Faktory ovplyvňujúce nákupný proces 

Za najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce nákupné rozhodovanie považujeme dodávateľa 

podniku, dodacie podmienky, množstvo a kvalitu tovaru, čas a celkovú cenu spojenú 

s nakupovaním. Akosť výrobku definujeme ako schopnosť výrobku splniť predom určené 

požiadavky odberateľa. Celkové vnímanie akosti okrem tejto základnej požiadavky ale 

zahrňuje mnoho ďalších aspektov, ktoré súvisia s dobou životnosti výrobku, 

s bezpečnosťou jeho používania, s jeho vzhľadom, veľkosťou a samozrejme s kvalitou 

používaných materiálov k jeho výrobe. Z tohto dôvodu za akosť finálneho produktu je 

zodpovedný nielen výrobca finálneho produktu, ale samozrejme aj dodávateľ základných 

materiálov. Dodávateľ spoločnosti musí byť schopný dodať podniku objednané materiály 

v požadovanom množstve a v dohodnutom termíne. Správne termínovanie objednávok, 

čo vychádza predovšetkým z prognózy dopytu a z dĺžky dodacej lehoty je úlohou, na čom 

by mali spolupracovať nákupné a logistické oddelenie podniku zamerané na riadenie zásob. 

Snaha podniku dosiahnuť čím nižšiu nákupnú cenu v najčastejších prípadoch ide na úkor 

kvality tovaru. Cieľom nákupného oddelenia v tejto oblasti by nemala byť minimalizácia 

Graf. 3: Základné ciele nákupu. (6, s. 19) 
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nákladov, ale zabezpečenie najvyššej hodnoty tovaru splňujúceho všetky predpísané 

kritéria za čo najnižšiu obstarávaciu cenu (6, s. 23-27).      

 

 

Graf. 4: Faktory ovplyvňujúce rozhodovanie v oblasti nákupu. (6 , s. 23) 

 

3.4   Nákupná stratégia podniku 

Tvorba nákupnej stratégie je kreatívny proces, zahrňujúci prieskumné, analytické 

a rozhodovacie aktivity. Strategický management nákupu je výsledkom dvoch činností. 

Prvá z týchto činností je situačná analýza podniku, v rámci ktorej sú zmapované tie 

okolnosti podniku, ku ktorým je potrebné zvolenú nákupnú stratégiu prispôsobiť, aby bola 

znížená pravdepodobnosť výskytu možných hrozieb. Hrozbu pre podnik môže 

znamenať  napr. pokles dopytu po určitých produktoch, zhoršenie kvality dodávateľov 

alebo problémy s obchodnými partnermi. Vhodným nástrojom situačnej analýzy môže byť 

vypracovanie SWOT analýzy zameranej na nákupnú činnosť podniku. SWOT analýza 

zhromažďuje informácie o silných a slabých stránkach podniku, čo sa týka interného okolia 

a takisto informácie o príležitostiach a hrozbách podniku, čo sa týka externého okolia. 

Druhou činnosťou nákupného strategického managementu je harmonizácia podnikových 

a nákupných strategických zámerov. Jedná sa vlastne o odvodenie nákupných cieľov od 

hlavných cieľov spoločnosti (7, s. 275-277).  
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3.4.1   Role a rozsah zodpovednosti nákupu 

Prvým zásadným krokom pri definovaní nákupnej stratégie je vymedzenie rolí 

a zodpovedností nákupného oddelenia firmy. Jedná sa napríklad o hľadanie odpovedí na 

otázky, či bude nákupné oddelenie zabezpečovať i nákup energie, plynu, vody, 

telekomunikačných služieb, školení alebo bude zodpovedné výhradne za nákup materiálu. 

Ďalšie otázky sa môžu vzťahovať na rozhodovanie o výbere dodávateľov strojov, zariadení 

výrobnej haly, kancelárie; rozhodovanie o tom, kto bude zodpovedný za kvalitu výrobkov, 

za dopravu materiálu a jeho skladovanie. Vrcholový management firmy by mal 

jednoznačne definovať činnosti, ktoré spadajú do kompetencií nákupu. Z hľadiska splnení 

požadovaných funkcií nákupu a zodpovedností rozlišujeme štyri úrovne nákupu: 

Graf. 5:Obsahové vymedzenie nákupnej stratégie. (8, s. 23) 
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• operatívny nákup – kladie dôraz na plnenie dodacích termínov, 

• taktický nákup – cieľom je znížiť náklady nakupovania analýzou nákladov, 

• strategický nákup – okrem zníženia celkových nákladov sa usiluje o zvýšenie 

presnosti a kvality dodávok, 

• strategické partnerstvo – kladie dôraz na inováciu produktov (spolupráca na 

konštrukčnej príprave výroby) za účelom vytvorenia hodnoty pre zákazníka (8, s. 30-

31). 

3.4.2   Štruktúra, riadenie a organizácia nákupu 

Po definovaní rolí nákupného oddelenia druhým krokom je voľba vhodnej organizačnej 

štruktúry a rozhodnutie o spôsobe riadenia nákupu. Rozlišujeme dva spôsoby riadenia, 

centralizované a decentralizované. Každý spôsob má svoje výhody a nevýhody. Výhodou 

centralizovaného riadenia je predovšetkým to, že nákupca má k dispozícii príslušné 

znalosti súvisiace s platnou legislatívou (štandardmi), pozná dlhodobú stratégiu firmy, 

môže konsolidovať objem dodávok a tým ušetriť náklady na jednu dodávku. Hlavným 

nedostatkom, na rozdiel od decentralizovaného riadenia, je povrchná znalosť výrobku 

alebo materiálu bez znalosti technických detailov. Medzi nevýhody decentralizovaného 

riadenia môžeme zaradiť uprednostnenie vlastných záujmov a značný vplyv ostatných 

funkcií podniku na rozhodovanie nákupcu (8, s. 32-34).  

3.4.3   Výber a rozvoj siete dodávateľov 

Súčasťou nákupnej stratégie je voľba tzv. sourcingových stratégií (voľba obstarávania 

zdrojov), ktoré môžeme členiť z niekoľkých hľadísk. Podľa geografického hľadiska 

rozloženia, vzdialenosti dodávateľov rozlišujeme global sourcing a local sorcing. Global 

sourcing na rozdiel od local sourcing sa snaží vyhľadať najlepšieho dodávateľa na celom 

svete, neobmedzuje svoje možnosti na štátne tržné prostredie ako tomu je v  prípade local 

sourcingu. Podľa počtu dodávateľov rozlišujeme single sourcing, čo znamená redukciu 

dodávateľov na minimálnu úroveň s cieľom zlepšiť kvalitu materiálov alebo multiple 
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sourcing, ktorá pre zabezpečenie jedného druhu materiálu využíva dvoch alebo viacerých 

dodávateľov za účelom rozloženia rizika neúplných dodávok (7, s. 278-279).   

Rozhodovanie o dodávateľoch vychádza z firemnej stratégie, je jednou z najdôležitejších 

úloh nákupu, pretože významne ovplyvňuje hospodárske výsledky podniku. Spoločnosť 

usilujúca o zníženie celkových nákladov nákupu si pravdepodobne vyberie dodávateľa zo 

zemí s nižšími nákladmi, nakupuje vo veľkých objemoch za účelom získať množstevné 

zľavy, neustále monitoruje konkurenčné prostredie, spravidla  si vyberie ponuky 

s najvýhodnejšími cenami. Spoločnosť, ktorá sa orientuje na trvalé zabezpečenie vysokej 

kvality uprednostňuje pri výberovom riadení lokálnych „známych“ dodávateľov, s ktorými 

sa snaží udržať dlhodobé vzťahy (8, s. 34-38). 

3.4.4   Plánovanie a riadenie dodávok a zásob 

Úlohou nákupnej stratégie v tejto oblasti je prognóza dopytu a jeho následné rozloženie 

v rámci dodávateľskej siete tak, aby nedochádzalo k nedostupnosti materiálu, ani 

k nadmerným zásobám (viazanosť kapitálu v zásobách má negatívny vplyv na platobnú 

schopnosť podniku). Odhad dopytu slúži k vytvoreniu ročného nákupného plánu, ktorý 

obsahuje požadované množstvo všetkých nakupovaných materiálov. Na vývoj dopytu má 

vplyv mnoho rôznych faktorov, ako sú napríklad počet aktuálnych a potenciálnych 

zákazníkov, situácia konkurencie, počet možných substitútov, technologické a  výrobkové 

inovácie, ekonomická situácia obyvateľstva, a iné. Pri vytvorení nákupného plánu by mali 

byť zohľadnené všetky tieto faktory. Okrem materiálových požiadaviek prebieha i  odhad 

budúcich nákladov spojených s nákupnou činnosťou (8, s. 38-41).  

3.4.5   Finančné aspekty nákupu 

Náklady na nákup tvoria najvýznamnejšiu časť celkových nákladov podniku, obzvlášť 

v prípade, ak sa jedná o obchodnú inštitúciu. Dôležitá je nielen čistá nákupná cena tovaru, 

ale samozrejme všetky náklady spojené s jeho obstarávaním. Celkovú nákupnú cenu 

tovaru, ktorý je predmetom dovozu, môžeme vypočítať nasledujúcim spôsobom: 
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základná nákupná cena 

+ prirážka za menšie množstvo 

- rabat 

- bonus 

čistá nákupná cena tovaru 

+ dopravné náklady 

+ náklady balenia 

+ náklady na poistenie 

+ náklady na prevod finančných prostriedkov 

+/- kurzové zmeny 

+ colné poplatky 

+ dovozné výdaje 

celková nákupná cena tovaru. 

 

Okrem nákladov na tovar do celkových nákladov nákupu môžeme zahrnúť aj mzdu 

pracovníkov nákupného oddelenia, náklady na výberové riadenie dodávateľov, náklady na 

vyhľadávanie a overovanie informácií o potenciálnych dodávateľoch, náklady vznikajúce 

kvôli nevčasným alebo nepresným dodávkam a ďalšie. Rozhodnutie o  tom, ktoré náklady 

zahŕňať a ktoré nie, je plne v kompetencií podniku (9, s. 150-153).   

3.4.6   Zmluvné vzťahy a zákonné povinnosti 

Pri riadení vzťahov s obchodnými partnermi je dôležité vymedziť základné podmienky 

spolupráce, aby nedošlo k neskorším nedorozumeniam, prípadne k finančným stratám. 

Tieto podmienky sa vzťahujú predovšetkým na dodacie podmienky, obchodné 

podmienky dodávateľa a dôvernosti navzájom poskytovaných informácií.  Zvláštna 

pozornosť musí byť venovaná normám a predpisom súvisiacim s vývozom a dovozom. 
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Opomenutie colných alebo certifikovaných požiadaviek na výrobky (napr. uvoľnenie 

elektronického výrobku do voľného obehu Európskej Únie bez CE značení) môže 

zapríčiniť vážne finančné straty alebo stiahnutie výrobku z trhu. Vzhľadom k tomu, že 

riziko porušenia niektorých zákonov (hlavne u medzinárodných spoločností) je vysoké, 

veľkým podnikom sa oplatí vytvoriť tím špecializujúci sa na právne predpisy. Malým 

podnikom môžu pomáhať externé firmy – colní sprostredkovatelia, audítorské spoločnosti, 

certifikačné agentúry (8, s. 44-45).     

3.4.7   Kontrola a riadenie kvality dodávok 

Kľúčom úspechu k zabezpečeniu kvality dodávok je presná definícia kvality pre daný 

výrobok alebo službu z pohľadu zákazníka. Zaistenie akosti finálneho výrobku začína 

spustením kvalitných materiálov do výrobného procesu. Nákupná stratégia by mala 

vyhodnotiť disponibilné záznamy kvality a systematicky vyhľadávať príčiny nekvality. 

Ideálnou situáciu je, ak podnik nemusí kontrolovať dodávky dodávateľa, je si istý, že 

objednaný tovar spĺňa podmienky definované v kontrakte s dodávateľom (8, s. 46-48). 

3.4.8   Identifikácia a riadenie rizík 

Úlohou každého podniku je ešte pred uskutočnením nákupu zmapovať, analyzovať 

a vyhodnotiť riziká, ktoré môžu negatívne ovplyvniť uskutočnenie nákupného procesu. 

Riziká spojené s nákupom môžeme rozdeliť do niekoľko skupín. Najčastejšie sa 

vyskytujúce sú:  

• finančné rizika – dodatočné náklady súvisiace s dodávkou, možnosť vzniku kurzových  

strát kvôli volatilite menového kurzu, riziko nedodania už zaplateného tovaru,  

• dodacie a dopravné rizika – dodanie po dohodnutom termíne, poškodenie tovaru 

počas dopravy, zadržanie tovaru na colnici, 

• právne rizika – nedodržanie v kontrakte dohodnutých podmienok, chýbajúce 

certifikáty, tovar nespĺňa predpísané normy a štandardy daného štátu (8, s. 49-50). 
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Ohodnotenie rizika 

Hodnotu rizika vypočítame ako súčin dvoch parametrov: P x D, kde písmeno P značí 

pravdepodobnosť uskutočnenia nežiaducej udalosti a písmeno D značí dopad, tj. 

negatívny vplyv rizika na podnik. 

Hodnotenie rizika môžeme vykonávať rôznymi metódami. Na základe dostupnosti 

informácií, možností posudzovateľov a na účel hodnotenia rozlišujeme 3 základné 

prístupy: 

• kvalitatívne hodnotenie rizika – je najjednoduchší spôsob, používa slovné vyjadrenie 

rôznych stupňov pravdepodobnosti a dopadu obvykle pre získanie všeobecného 

pohľadu ak nie sú k dispozícii číselné údaje, 

• polokvalitatívne hodnotenie rizika – priradí k slovne vyjadreným stupňom číselné 

hodnoty, napr. od 1 do 5 (viď. Tab. 2), 

• kvantitatívne hodnotenie rizika – používa číselné údaje a vykazuje hodnotu rizika vo 

finančných jednotkách (10).   

Tab. 2: Slovné vyjadrenie parametrov s priradenými stupnicami. (10)  

 

 

 

 

Klasifikácia rizika 

Po výpočte hodnôt jednotlivých rizikových faktorov na základe súčinu pravdepodobnosti 

a dopadu, môžeme vykonať klasifikáciu rizík do štyroch základných skupín. Riziká 

s hodnotou od 1 do 4 považujeme za bezvýznamné (prijateľné), riziká s hodnotou od 5 do 

Stupeň Pravdepodobnosť výskytu Veľkosť dopadu 

1 Veľmi nízka Zanedbateľné 

2 Nízka Málo významné 

3 Stredná Významné 

4 Vysoká Kritické 

5 Veľmi vysoká Katastrofické 
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8 za bežné, od 9 do 12 za významné (nežiadúce) a riziká s hodnotami od 15 do 25 

považujeme za kritické (10). 

Tab. 3: Klasifikácia rizík. (10) 

 

 

 

 

 

 

 

Zníženie rizika 

Významné a kritické riziká sú tie rizikové faktory, na ktoré musí podnik nejakým spôsobom 

reagovať a eliminovať riziko ich výskytu. V závislosti na veľkosti dopadu a 

pravdepodobnosti si môže podnik zvoliť niekoľko stratégií. Zvoliť stratégiu redukcie rizík 

je výhodné v prípade vysokej pravdepodobnosti vzniku hrozby a vysokej tvrdosti (dopadu 

rizika na podnik). Účinné nástroje tejto stratégie môžeme rozdeliť na metódy 

odstraňujúce príčiny rizika (transfer rizika na iné podnikateľské subjekty uzatvorením 

obchodných alebo komisionárskych zmlúv, využívaním faktoringu, forfaitingu, 

dokumentárneho akreditívu) a na metódy znižujúce nepriaznivé dôsledky rizika 

(diverzifikácia – rozloženie rizika na čo najväčšiu základňu). Ak je pravdepodobnosť 

výskytu hrozby nízka, ale jeho tvrdosť je vysoká, výborným nástrojom je poistenie, čo je 

historicky najstarším spôsobom zníženia rizika. Cieľom poistenia je zaistenie škody pred 

veľkou stratou formou straty menšej, čím je myslené platenie poistného. Inými stratégiami 

                   Dopad                     

Pravdepodobnosť 

1 2 3 4 5 

  

1 1 2 3 4 5   

2 2 4 6 8 10   

3 3 6 9 12 15   

4 4 8 12 16 20   

5 5 10 15 20 25   

      Hodnota rizika 

        kritické 

        významné 

        bežné 

        bezvýznamné 
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podniku v oblasti riadenia rizík môže byť vyhnutie sa riziku alebo zadŕžanie (retencia) 

rizika v prípade, ak podnik čelí neobmedzenému počtu rizík (11, s. 130-160). 

3.4.9   Informačná a technická podpora nákupu 

Technologická podpora nákupu slúži k urýchleniu a zjednodušeniu nákupných transakcií 

za účelom eliminácie ľudských chýb v procese objednávania, realizácie príjmu a dodávky. 

Opomenutie niektorej z požiadaviek je možné vyriešiť automatizáciou procesov. Procesy 

je možné automatizovať vybudovaním firemných informačných systémov ako je napríklad 

systém ERP (Enterprise Resourse Planning). Informačný systém ERP integruje všetky 

moduly podniku od plánovania a riadenia výroby, cez finančné plánovanie a účtovníctvo 

až k zákazníckej podpore. K podpore nákupného oddelenia by mal firemný informačný 

systém splniť aspoň tieto základné funkcie: 

• vytvorenie, schvaľovanie a príjem objednávok, 

• príjem, schvaľovanie a platba dodávateľských faktúr, 

• riadenie cenových a množstevných odchýlok (8, s. 51-54).  

3.5   Marketingové pojatie nákupu  

Hlavným konceptom nákupného marketingu je tržne orientovaný spôsob myslenia, ktoré 

začína s hromadením relevantných informácií o potenciálnych dodávateľoch. 

Marketingové pojatie nákupu chápe dodávateľa ako spolupracovníka, ktorý pomáha 

podniku zabezpečiť požadovanú kvalitu výrobkov a poskytovaných služieb. Práve z tohto 

dôvodu je veľmi dôležité, aby podnik zbieral dáta o ekonomickej situácii potenciálneho 

obchodného partnera a ešte pred uzatvorením zmluvy si uvedomil jeho silné a slabé stránky 

(6, s. 28-30) 

3.5.1   Nákupný marketingový mix 

Formulácia nákupnej stratégie sa môže uskutočniť pomocou nákupného 

marketingového mixu. Pod nákupným marketingovým mixom rozumieme súbor 
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nástrojov, ktoré pomáhajú splniť základnú funkciu nákupu, t. j. zabezpečenie všetkých 

materiálových vstupov v požadovanej kvalite a množstve práve v okamžiku potreby. 

Nákupný marketingoví mix tvoria: 

• informačný mix – schopnosť podniku získať kvalitné dáta k vytvoreniu vhodných 

informačných súborov jednak z interného okolia firmy, taktiež z externého okolia (trh 

materiálových vstupov) 

• komunikačný mix – schopnosť podniku komunikovať s potenciálnymi a už reálne 

zvolenými obchodnými partnermi, 

• dodávateľský mix – schopnosť zvoliť optimálneho dodávateľa, 

• konkurenčný mix – schopnosť získať informácie o konkurenčnej pozícii dodávateľa 

pomocou prieskumu trhu, na základe zistených informácií modifikovať nákupnú 

stratégiu (rozšírenie dodávateľského reťazca), 

• cenový mix – schopnosť aplikovať optimálnu cenovú politiku s ohľadom na celkové 

ekonomické náklady súvisiace s nákupným procesom, 

• výrobkový mix – schopnosť výberu najvýhodnejších výrobkov z hľadiska technických 

parametrov, nákladov a konkurencieschopnosti, 

• mix kvality – schopnosť zabezpečiť požadovanú kvalitu nielen výrobkov, ale aj služieb 

dodávateľa vrátane kvality komunikácie, 

• množstevný mix – schopnosť podniku optimálne nastaviť frekvenciu dodávok 

s ohľadom na stav zásob, 

• termínový mix – schopnosť synchronizovať informačné a hmotné toky, 

• a mix nákupných podmienok – schopnosť uplatniť optimálne platobné a logistické 

podmienky dodávok (9, s. 121-132). 

3.6   Prieskum nákupného trhu a nákupných možností 

Pod výskumom nákupného trhu rozumieme systematickú a metodickú činnosť 

vyhľadávania, získavania a spracovania informácií. Účelom vykonávania výskumu je 

snaha pomáhať nákupnému oddeleniu dosiahnuť vytýčené ciele (viď. Graf 2). Výskum 

môže prebiehať z hľadiska dodávateľskej alebo materiálovej substitúcie. Dodávateľská 
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substitúcia znamená výber nových dodávateľov alebo skrátenie doterajších nákupných 

ciest. Materiálová substitúcia sa vzťahuje na súčasne používané suroviny a snaží si 

vyhľadať kvalitnejšie alebo cenovo výhodnejšie materiály. Výskum nákupného trhu je 

viacstupňový proces, ktorý sa skladá z 5 po sebe nasledujúcich krokov: 

• zbieranie dát a informácií, 

• usporiadanie získaných informácií, 

• analýza a vyhodnotenie výsledkov výskumu, 

• štatistické znázornenie výsledkov, 

• archivácia informácií (6, s. 140-143). 

3.7   Management dodávateľských reťazcov 

Dokonalý dodávateľský reťazec je celosvetovo považovaný za kľúč k  budúcej úspešnosti 

podniku, ktorá vychádza z integrácie poznatkov disciplín ako sú logistika, marketing, 

finančný management, operačný management, operačný výskum a informačné systémy. 

Management dodávateľských reťazcov je množina prístupov pre efektívnu integráciu 

dodávateľov, výrobcov, distribútorov, predajcov a zákazníkov tak, aby boli produkty 

distribuované v správnom čase a v správnom množstve na správe miesto s rešpektovaním 

pravidla minimálnych nákladov a samozrejme pri uspokojení požiadaviek zákazníka. 

Management dodávateľských reťazcov zahŕňa v sebe 4 úlohy: 

1. navrhovanie dodávateľského reťazca – strategické rozhodnutie podniku zamerané na 

určenie infraštruktúry, ktoré zahrňuje podniky, podnikové procesy, distribučné centrá, 

spôsob dopravy a trasy; 

2. riadenie dodávateľského reťazca – prebieha na operatívnej a taktickej úrovni, 

zahrňuje procesy ako odhad budúceho dopytu, riadenie nákupu a zásob. Všetky procesy 

sú realizované buď na základe princípu tlaku (jednotlivé procesy sú vykonávané na 

základe odhadu budúceho dopytu) alebo na základe princípu ťahu (signál na 

vykonávanie určitej činnosti dáva objednávka zákazníka); 
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3. meranie výkonnosti  dodávateľského reťazca – musí byť zamerané na meranie 

výkonnosti celého dodávateľského reťazca z pohľadu troch základných dimenzií 

výkonnosti, ktoré sú servis (splniť požiadavky zákazníka včas), aktíva (za aktíva 

považujeme všetko, čo znamená pre podnik hodnotu, predovšetkým zásoby a  peniaze) 

a rýchlosť (doba odozvy a rýchlosť realizácie jednotlivých procesov). K meraniu 

výkonnosti má podnik vytvoriť metriky, pomocou ktorých sa zisťuje výkonnosť. Je 

dôležité si uvedomiť, že dodávateľský reťazec je tak silný, ako silný je jeho najslabší 

článok; 

4. zlepšovanie výkonnosti dodávateľského reťazca – je permanentnou snahou 

managementu, ktorá je zameraná na zdokonaľovanie a neustále zlepšovanie 

dodávateľského reťazca (12, s. 16-19). 

3.8   Management partnerstva s dodávateľmi 

Partnerstvo s dodávateľom je taký pracovný vzťah medzi odberateľom a dodávateľom, 

ktorý je založený na vzájomnej dôvere a prináša hodnotu obidvom partnerom (13, s. 29). 

Úspešnú spoluprácu s dodávateľom determinuje 6 kritických faktorov. Najzásadnejšou 

podmienkou z nich je vôľa a ochota obchodných partnerov spolupracovať, spoločnou 

silou prekonať alebo aspoň držať krok s konkurenciu. To je možné iba v prípade, že 

strategické zámery a hlavné ciele spolupracujúcich spoločností sú harmonizované a 

obchodní partneri majú porovnateľnú úroveň technológií (13, s. 44-46), (14, s. 37-38). 
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3.9   Hodnotenie a výber dodávateľov 

Ako už bolo v predchádzajúcich kapitolách spomenuté, výber vhodného dodávateľa je 

dôležitým aspektom nákupnej stratégie podniku, ktorý do vysokej miery ovplyvňuje 

hospodárske výsledky podniku. Nevhodný výber dodávateľa vyvoláva problémy 

v mnohých  oblastiach podniku, v najhoršom prípade môže zapríčiniť aj porušenie dobrého 

mena spoločnosti. Cieľom je získanie istoty, že podnik nebude nakupovať od partnera, 

ktorý nie je schopný splniť požiadavky podniku na dlhodobej báze. Okrem tejto skutočnosti 

samozrejme existujú ďalšie dôvody, prečo by mal management nákupu venovať dostatok 

času a pozornosti výberu najlepších dodávateľov. Tieto činnosti umožňujú rozpoznať, ktorý 

z potenciálnych dodávateľov je schopný sa najviac stotožniť s hlavnými strategickými 

cieľmi podniku a prispievať k naplneniu týchto cieľov (13, s. 91). 

Výsledkom výberu je rozhodnutie o tom, či je dodávateľ plne vyhovujúci, vyhovuje avšak 

s určitými podmienkami, alebo je nevyhovujúci (6, s. 182). 

 

 

Obr. 3:Kritické faktory úspešnosti. (13, st. 45) 
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3.9.1   Fázy hodnotenia 

Hodnotenie dodávateľov podniku má tri fázy: 

• predbežné hodnotenie dodávateľov, 

• hodnotenie potenciálnej spôsobilosti, 

• hodnotenie podľa ďalších kritérií (13, s. 95). 

Fáza predbežného hodnotenia je tzv. kvalifikačné kolo hodnotenia a výberu zo širokého 

spektra potenciálnych dodávateľov. Podnik tu posudzuje kvalitu prvých vzoriek dodávok a 

úroveň systému managementu na základe dodávateľom vyplneného dotazníka, ktorý 

pripravuje odberateľská spoločnosť. Medzi kvalifikačné kritéria môžeme zaradiť ako 

doplňujúce kritérium referencie iných odberateľov. Tieto informácie podnik získava buď 

z benchmarkingových databáz alebo pomocou webových stránok. Druhá fáza hodnotenia 

prebieha pomocou auditu. Auditom podnik presvedčuje, že dodávateľská spoločnosť splní 

predom definované kritéria auditu. Výsledkom auditu je oficiálny záznam získaných 

informácií a rozhodnutie o spôsobilosti potenciálneho dodávateľa. V tretej fáze 

hodnotenia do kvalifikačných podmienok vstupujú ďalšie parametre, ako rozsah nezhôd 

v predchádzajúcich dodávkach, ponúkané platobné a dodacie podmienky, finančné zdravie 

dodávateľa, rozsah distribučných ciest, potenciál dodávateľa k neustálemu zlepšovaniu 

a ďalšie (13, s. 95-104).  

3.9.2   Určenie rozhodujúcich kritérií pre výber dodávateľa 

Definovanie rozhodujúcich kritérií na základe ktorých bude prebiehať ohodnotenie 

potenciálnych dodávateľov je prvým krokom hodnotenia. Táto činnosť by vôbec nemala 

byť podceňovaná, pretože nepresne a nejasne stanovené požiadavky na dodávané produkty 

a služby sú príčinami najviac odberateľom uplatňovaných reklamácií.  Postup vymedzenia 

požiadaviek vizualizuje nasledujúci graf (13, s. 91). 
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Graf. 6: Postup pre definovanie požiadaviek na dodávky. (13, s. 75) 

 

O aké kritéria sa jedná? Kritéria, ktoré podnik musí sledovať a vytvoriť si predstavu o tom, 

čo presne požaduje, môžeme kategorizovať do troch základných skupín: 

• kritéria týkajúce sa výrobkov a služieb patriacich k nim – spoľahlivosť a presnosť 

výrobkov z hľadiska množstva, kvality, technickej certifikácie; pomoc pri odbornej 

technickej príprave užitia výrobku; kvalita balenia a manipulácie s výrobkom; 

existencia návodu k použitiu, jeho úplnosť a jednoznačnosť; jednoduchosť údržby 

a opravy; záruky na servis, 

• kritéria týkajúce sa dodacích a platobných (kontrakčných) podmienok – cena 

a množstevné zľavy na dodávky; doložky o náhrade škôd vznikajúcich chybnou alebo 

nepresnou dodávkou; podmienky uskutočňovania prevodu finančných prostriedkov, 

• kritéria týkajúce sa dodávateľov a dodávateľsko-odberateľských vzťahov – 

spoľahlivosť realizácie dodávok(dodržanie termínov a ďalších kontrakčných 



41 

 

podmienok); výrobná kapacita; úroveň komunikácie; schopnosť a ochota dodávateľa 

prispôsobiť sa k potrebám odberateľa; finančná situácia a povesť dodávateľa; jeho 

inovačné a technické schopnosti (6, s. 178-179). 

Ku každým sledovaným kritériám je nutné definovať ukazovatele výkonnosti a ich cieľové 

hodnoty (13, s. 191). 

3.9.3   Metódy hodnotenia dodávateľov 

Existuje celý rad metód pomocou ktorých je možné ohodnotiť dodávateľov spoločnosti. 

V rámci tejto kapitoly sa zameriavam na predstavenie tých metód, ktoré sú jednoducho 

aplikovateľné v podnikovej praxi aj v prípade, že podnik nemá k dispozícii drahé 

programové nástroje. Jedná sa o metódy dvojkového hodnotenia, bodovacej metódy a jej 

modifikovanej verzie s určením dôležitosti sledovaných kritérií a o tzv. scoring model (15, 

s. 213).     

Metóda dvojkového hodnotenia 

Patrí medzi najjednoduchšie a najrýchlejšie metódy. Je založená na princípe priradenia 

dvoch čísel, nuly a jednotky k určeným kritériám. Jednotka je priradená ku kritériu 

v prípade, že je splnené predom určené pravidlo, v opačnom prípade ku kritériu je priradená 

hodnota nuly. Najvýhodnejší je ten dodávateľ, ktorý získa najviac jednotiek (15, st. 213). 

Bodovacia metóda 

Bodovacia metóda za účelom priradení hodnôt k jednotlivým kritériám používa intervaly. 

Ku kritériám priradené hodnoty sa môžu pohybovať v intervale od 1 do 5, od -2 do 2, od 1 

do 10. Voľba týchto čísiel takisto ako určenie intervalových hodnôt je plne v  kompetencií 

podniku, neexistuje žiadny jednotný vzor, ktorý by určil podmienky používania metódy. 

Dôležité je ale dodržať jednotný význam čísiel, tzn. napr. že číslo 1 musí byť priradené 

k hodnotám, ktoré podnik považuje za najhoršie a číslo 5 k hodnotám, ktoré predstavujú 

najlepšiu variantu (15, s. 216).  
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Jednotlivé hodnoty intervalov môže podnik vyjadriť slovne, v relatívnych alebo 

v absolútnych hodnotách. Pre lepšie pochopenie uvedieme nasledujúci príklad, kde 

podnikom definované rozhodujúce kritéria pre výber dodávateľa sú zrelosť systému 

managementu kvality, vzdialenosť dodávateľa, dĺžka dodacej lehoty, a ponúkané platobné 

podmienky (13, s. 107). 

Tab. 4: Hodnotenie dodávateľa pomocou bodovacej metódy. (13, s. 107) 

Hodnotiace kritéria 
Hodnotenie kritérií 

1 2 3 4 5 

Zrelosť systému 

management kvality [%] 
< 80 80 - 87,49 

87,5 - 

92,49 
92,49-97 97-100 

Vzdialenosť dodávateľa 

[km] 
>500 

>400  

>200 

>100 
<100 

Dodacia lehota [týždne] 6 5 4 3 2 

Platobné podmienky 

[stupeň výhodnosti] 

Veľmi 

nevýhodné 
Nevýhodné 

Štandardné 
Výhodné 

Veľmi 

výhodné 

              Prvý dodávateľ – D1               Druhý dodávateľ – D2             Tretí dodávateľ – D3 

Po definovaní jednotlivých intervalov podnik zisťuje informácie od dodávateľa čo sa týka 

jednotlivých podmienok a vykonáva ich ohodnotenie. V našom príklade budeme uvažovať 

o troch súťažiacich dodávateľoch D1, D2 a D3. Červená krivka v tab. 4 signalizuje prvého, 

zelená krivka druhého a modrá krivka tretieho dodávateľa. Dodávatelia dostanú príslušný 

počet bodov podľa toho, do ktorého intervalu patria u jednotlivých kritérií:  

D1 = 3+3+2+4 = 12  

D2 = 3+4+4+5 = 16 

D3 = 3+2+4+3 = 12 

Výhercom je ten dodávateľ, ktorý získa najväčší počet bodov, v našom prípade dodávateľ 

2. Dodávateľ 1 a dodávateľ 3 získali rovnaký počet bodov, čo znamená, že je jedno ktorý 

z nich bude vybraný. Výsledky hodnotenia môžeme vizualizovať pomocou grafických 
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nástrojov, napríklad vytvorením radarového obrazu, tzv. glyfu. Počet os glyfu je rovný 

počtu hodnotiacich kritérií. Väčšia vzdialenosť od centra glyfu vyjadruje väčšiu výkonnosť 

dodávateľa (13, s. 107-108).  

 

Graf. 7: Glyf. (13, s. 108) 

 

Modifikovaná bodovacia metóda 

Nedostatkom jednoduchej bodovacej metódy je to, že do výpočtu nie je možné zahrnúť 

dôležitosť jednotlivých kritérií. Hlavne z tohto dôvodu je výhodnejšie používať 

modifikovanú verziu bodovacej metódy, kde pôvodný problém je vyriešený priradením 

váhy k jednotlivým kritériám (15, s. 219).  
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Tab. 5: Priradenie váhy k hodnotiacim kritériám. (13, s. 109) 

Kritérium  Váha kritéria  

Vyzralosť systému managementu  0,40 

Vzdialenosť dodávateľa  0,18 

Dodacia lehota  0,32 

Platobné podmienky  0,10 

  1 

 

Z tabuľky č. 5 vyplýva, že najdôležitejšie kritérium pre podnik je zrelosť systému 

managementu akosti dodávateľa. Trošku menej dôležitá je dodacia lehota a za najmenej 

dôležité kritéria sú označené vzdialenosť a platobné podmienky. Výpočet výkonnosti 

dodávateľa po zohľadnení dôležitosti faktorov vypadá takto: 

D1 = 3*0,4+3*0,18+2*0,32+4*0,10 = 2,78  

D2 = 3*0,4+4*0,18+4*0,32+5*0,10 = 3,7 

D3 = 3*0,4+2*0,18+4*0,32+3*0,10 = 3,14 

Po modifikácii výpočtu opäť vychádza, že najlepší dodávateľ je druhý. Tu už ale vidíme aj 

to, že tretí dodávateľ je lepší ako prvý a s ohľadom na dôležitosť kritérií nie je jedno, ktorý 

bude vybraný (13, s. 109-110).  

Scoring-modely 

Scoring-modely sú nástroje kvantitatívneho vyhodnotenia jednotlivých dodávateľov. 

Princíp fungovania scoring-modelu je obdobný ako fungovanie modifikovanej verzie 

bodovacej metódy. Postup metódy je nasledujúci: 

1. určenie váhy k sledovaným kritériám, 

2. zistenie skutočných hodnôt u jednotlivých kritérií, 

3. výpočet podielu (podiel skutočnej a najlepšej hodnoty) alebo recipročného indexu 

(podiel najlepšej a skutočnej hodnoty v porovnaní s ostatnými dodávateľmi), 
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4. výpočet bodov za kritérium vynásobením váhy s podielom alebo recipročným indexom, 

5. výpočet celkového počtu bodov súčtom čiastkových bodov (16, s. 78-79).  

Tab. 6: Scoring-model. (9, s. 152) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10   Riadenie zásob 

Riadenie zásob v súčasnej dobe získava stále väčšiu pozornosť vďaka zmene pohľadu na 

výšku zásob držaných v skladových priestoroch spoločnosti. Neprítomnosť zásob 

v okamihu, kedy neexistuje dopyt, tak ako prítomnosť zásob, kedy dopyt je pomáha firme 

získať konkurenčnú výhodu. Nadmerné množstvo zásob na jednej strane zbytočne 

Hodnotiace kritérium 
Dodávateľ 

X Y Z 

Akosť       

váha 0,45       

počet bezchybných dodávok z 

celkových 30 22 25 18 

podiel v % 73,3 83,3 60 

Body za akosť 33 37,5 27 

Cena       

váha 0,30       

priemerná cena posledných 30 

objednávok 160 180 100 

Recipročný index 62,5 55,5 100 

Body za cenu 18,8 16,7 30 

Spoľahlivosť       

váha 0,25       

celkové prekročenie dodacej 

lehoty za posledných 30 

objednávok 190 105 160 

recipročný index 55,3 100 65,6 

Body za spoľahlivosť 13,8 25 16,4 

Celkové body 65,6 79,2 73,4 
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zvyšuje náklady skladovania a na druhej strane zabraňuje podniku využívať kapitál viazaný 

v zásobách pre ďalší rozvoj. Jedná sa o náklady obetovanej príležitosti (alternatívne 

náklady), ktoré podľa ekonomickej teórie tvora súčasť celkových ekonomických nákladov 

popri skutočne vynaložených (účtovných nákladoch). Optimálne riadenie zásob teda 

značnou mierou ovplyvňuje hospodárske výsledky spoločnosti (17, s. 88).  

Hlavnými úlohami riadenia zásob sú určenie optimálnej úrovne zásob, kde optimálna 

úroveň znamená minimálne náklady na riadenie zásob. Do celkových nákladov na riadení 

zásob zahrňujeme náklady na držanie zásob, ktoré lineárne rastú so zvyšujúcim počtom 

položiek držaných na sklade a náklady na objednávku, ktoré klesajú so zvyšujúcim 

počtom položiek jednej objednávky (18, s. 107-119). 

 

 

O optimálnej veľkosti zásob môžeme rozhodovať v podmienkach istoty alebo neistoty. 

V podmienkach istoty podnik pozná veľkosť dopytu, je schopný určiť materiálové 

potreby a  predpokladá, že spotreba materiálov prebieha bez žiadnych výkyvov. Znalosť 

všetkých vstupných parametrov je nereálna situácia, ktorá slúži najmä pre pochopenie 

princípu fungovania riadenia zásob. Oveľa reálnejšie, prakticky aplikovateľné je 

rozhodovanie v prostredí neistoty, kedy spotreba materiálov prebieha nerovnomerne a 

Graf. 8: Určenie optimálnej veľkosti dodávky. (18, s. 119) 



47 

 

všetky vstupy modelu (dopyt, veľkosť dodávky, čas dodania) majú stochastický charakter, 

čo znamená, že sú náhodnými veličinami s určitým rozdelením. Riešenie má obdobný 

postup ako v prípade rozhodovania v podmienkach istoty, výstupom je optimálna veľkosť 

dodávky, ktorá následne určuje frekvenciu dodávok a režim doplňovania zásob. 

V podmienkach neistoty za účelom zladenia výkyvov vo veľkosti dopytu, v  presnosti 

dodávok a prípadných časových výkyvov medzi dodávkami je nutné udržovať poistnú 

zásobu. Ďalšou otázkou je určenie optimálnej veľkosti poistnej zásoby. Príliš vysoká 

poistná zásoba vyvoláva predom zmienený problém rastu celkových ekonomických 

nákladov, príliš nízka poistná zásoba ohrozuje plynulosť predaja a má negatívny vplyv na 

veľkosť tržieb. Veľkosť optimálnej poistnej zásoby určí podnik kompromisom medzi 

veľkosťou rozptylu vstupných faktorov (miera variability náhodnej veličiny, ktorá 

signalizuje možnosť odchýlok skutočných hodnôt od strednej hodnoty sledovanej veličiny) 

a pravdepodobnosťou nevyčerpania zásob, čo predstavuje poistný faktor (3, s. 383-390), 

(19, s. 82-83). 

 

Obr. 4: Model riadenia zásob. (20) 
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4 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

Účelom vypracovania analytickej časti diplomovej práce je popísať súčasný nákupný 

proces internetového obchodu Fitnáramok.sk. V prvom rade bude vizualizovaný pomocou 

procesného diagramu priebeh nákupu. Následne bude vykonaná strategická analýza nákupu 

pomocou čiastkových analýz. Konkrétne sa jedná o internú analýzu nákupnej stratégie, 

PEST analýzu a analýzu konkurencie. Po vypracovaní jednotlivých analýz budú ich 

výsledky sumarizované v SWOT analýze. Z niekoľkých problémových oblastí pre následné 

vyriešenie v návrhovej časti diplomovej práce budú vybrané tie, ktoré majiteľ podniku 

považuje za najrizikovejšie.  

Východiskom pre vypracovanie analytickej časti diplomovej práce bol môj vlastný 

semestrálny projekt, ktorý som vypracovala v roku 2017 na predmet Risk management 

(Riadenie rizík).   

4.1   Priebeh nákupného procesu 

Nasledujúci procesný diagram znázorňuje nákupný proces podniku od vytvorenia 

objednávky u dodávateľa až k posielaniu tovaru na externý sklad podniku, odkiaľ tovar 

pokračuje svojou cestou k zákazníkovi. Riadenie priebehu jednotlivých procesov je 

v kompetencii majiteľa internetového obchodu.    
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Graf. 9: Procesná mapa nákupu. (Vlastná tvorba) 
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4.1.1   Impulz nákupu 

Impulz na nákup tovaru dáva pokles skladových zásob. Dáta a informácie o  aktuálnom 

stave skladu poskytuje informačný systém podniku, ktorý upozorňuje majiteľa na nízke 

skladové zásoby. Oznámenie o nízkych skladových zásobách dostane výhradne podnik, 

informačný systém podniku s informačným systémom dodávateľa nie sú prepojené. V tej 

chvíli, kedy zásoby klesnú na určitú úroveň, podnik kontaktuje svojho dodávateľa, 

s požiadavkou na určitý počet kusov daného tovaru. V prípade, že dodávateľ je schopný 

zabezpečiť potrebné množstvo tovaru, podnik vytvorí a odošle objednávku. Môže sa stať, 

že dodávateľ nemá k dispozícii potrebné množstvo, alebo tovar nemá k dispozícii vôbec. 

V tomto prípade sa dohodne s podnikom, že ho bude informovať o naskladnení tovaru 

a rezervuje požadované množstvo.  

4.1.2   Vytvorenie objednávky 

Vytvorenie objednávky u čínskeho dodávateľa a zaplatenie faktúr prebieha pomocou 

čínskeho internetového obchodu Alibaba.com, ktorý  zameriava svoju činnosť na podporu 

a sprostredkovanie obchodu typu B2B. Nákup prostredníctvom Alibaba.com prebieha 

obdobne ako u bežných internetových obchodov typu B2C. Zaregistrovaný kupujúci 

kontaktuje dodávateľa, s ktorým sa dohodne o cene, množstve a spôsobe dopravy tovaru. 

Potvrdením súhlasu s obchodnými podmienkami sa automaticky uzatvára kúpna zmluva 

medzi obchodujúcimi subjektmi. Platba za tovar je vykonaná platobnou kartou, čo je 

najjednoduchší a najrýchlejší spôsob úhrady faktúr. Odoslané peňažné prostriedky sú 

zablokované na účte dodávateľa, Alibaba ich uvoľňuje výhradne v tom  prípade, že 

odberateľom prevzatý tovar spĺňa dodávateľom sľúbené podmienky (služba tzv. Trade 

assurance). Odberateľ po prevzatí tovaru v internom systéme potvrdí úplnosť dodávky.  

Tovary objednané z Číny sú prepravované na územie Slovenskej republiky medzinárodnou 

prepravnou spoločnosťou DHL.   

Objednanie tovaru z členských štátov Európskej Únie (jedná sa predovšetkým 

o Slovenskej a Českej republike) prebieha vytvorením elektronickej objednávky v systéme 
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dodávateľa alebo na základe dohody formou elektronickej komunikácie. Platba v  tomto 

prípade prebieha bankovým prevodom na účet dodávateľa alebo formou dobierky pri 

prevzatí zásielky od kuriéra.  

4.1.3   Colné odbavenie zásielky 

Tovar prichádzajúci na územie Európskej Únie z tretích štátov podlieha colnému konaniu 

ak je hodnota zásielky vyššia ako 22 EUR. Colné odbavenie zásielky prebieha pomocou 

prepravnej spoločnosti DHL, ktorá elektronickou formou posiela podniku avízo o  colnom 

konaní. Podnik je povinný potvrdiť správnosť faktúry priloženej k zásielke a čo 

najpodrobnejšie upresniť obsah balíka (presný popis tovaru – materiálové zloženie, účel 

používania). Po poskytnutí príslušných informácií sa podklady dávajú na preclenie a colný 

úrad vystaví jednotný colný doklad JCD. Faktúru o colnom dlhu a o dani z pridanej 

hodnoty dostane podnik elektronicky a uhradí bankovým prevodom.  

4.1.4   Prevzatie zásielky  

Po preclení zásielky pokračuje tovar v ceste na adresu podniku. Majiteľ tovar prevezme a 

skontroluje – prebieha množstevná, akostná a technická kontrola. V prípade, že je tovar 

v poriadku, majiteľ ho zaeviduje v informačnom systéme – navýši skladové zásoby.  

Vytlačí príslušný kód produktu, produkty oštítkuje a objednáva kuriéra za účelom dopravy 

produktu externej spoločnosti. Nákupný proces končí prevzatím tovaru externou 

spoločnosťou, ktorá má na starosti skladovanie, balenie a posielanie tovaru finálnemu 

zákazníkovi. 

4.2   Nákupná stratégia podniku 

Internetový obchod Fitnáramok.sk bol spustený v novembri roku 2016. Zámerom majiteľa 

bolo spustením obchodu získať skúsenosti vo svete internetových obchodov bez riadne 

vypracovaného obchodného plánu, skôr zo záľuby internetového a technického sveta ako 

na základe seriózneho zámeru získať zisk. V tomto roku si majiteľ obchodu založil živnosť, 

vybudoval webovú stránku obchodu a nakúpil z Číny niekoľko kusov tovaru, za účelom 
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jeho predaja na slovenskom trhu prostredníctvom najväčšieho nákupného portálu 

Heureka.sk. Pred Vianocami predal všetky nakúpené kusy a v januári roku 2017 uskutočnil 

ďalšiu objednávku. Predaj produktov sa zo začiatku rozvíjal pomaly z dôvodu značnej 

konkurencie, ktorú sa podnik snažil prekonať ponúknutím výhodných cien. Stratégia 

najnižších cien sa oplatila, podnik získal vynikajúce zákaznícke hodnotenia a  v auguste 

roku 2017 získal ocenenie Heuréky Overené zákazníkmi s 100% spokojnosťou svojich 

zákazníkov. Majiteľ obchodu povzbudený pomalým ale istým vývojom predaja si 

uvedomil, že internetový obchod skrýva v sebe značný potenciál a investovaním do jeho 

ďalšieho vývoja môže dosiahnuť zaujímavé finančné výsledky.  

Nasledujúci graf znázorňuje vývoj predaja podniku v roku 2017. Je zrejmé, že úspešnosť 

predaja ovplyvňuje ročné obdobie, počet konkurenčných firiem na trhu, ich história, 

reputácia a ponúkané ceny. Na grafe 10 môžeme vidieť veľký náskok tržieb v mesiaci júl, 

kedy podnik získal svoje prvé hviezdičky od spokojných zákazníkov a získal tým dôveru 

nových zákazníkov. Vďaka blížiacim sa sviatkom predaje boli najvyššie v novembri (23,77 

% tržieb z celoročného predaja), kedy podnik vypredal všetky svoje zásoby. Ostatné 

výkyvy v predaji boli spôsobené nedostupnosťou tovaru na sklade. 
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Graf. 10: Percentuálne rozdelenie vývoji predaja v roku 2017. (Vlastná tvorba na základe 

firemných materiálov) 
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4.2.1   Vytvorenie objednávky a výber dodávateľa 

Optimálne načasovanie objednávok nie je jednoduchou úlohou, obzvlášť v prípade, že 

rozhodnutie prebieha v podmienkach neistoty, kde nie sú k dispozícii informácie 

o budúcom chovaní zákazníkov. Veľkosť dopytu môže byť len predpokladaná na základe 

predchádzajúcich zákazníckych objednávok, analyzovaním trendu vývoja predaja 

a záujmu zákazníkov o daný produkt pomocou rôznych analytických nástrojov, napríklad 

pomocou Google Analytics. Táto činnosť podniku prebieha živelne, bez predom 

definovaných pravidiel na základe jednoduchého konštatovania „už máme iba pár kusov 

na sklade, tak si vytvoríme objednávku“.  

V dobe, kedy podnik ešte nezískal veľký počet objednávok (cca. 10 objednávok za týždeň) 

a jeho dodávateľ bol schopný dodať tovar cca. za 7-10 dní vrátane doby colného konania, 

táto skutočnosť neznamenala obrovský problém.  

Podnik vo svojich začiatkoch náhodným výberom kontaktoval čínskeho dodávateľa, ktorý 

ponúkal vynikajúce podmienky spolupráce. V prvom rade bol ochotný odoslať tovar 

i v menších množstvách, čo bolo pre majiteľa ako začínajúceho podnikateľa prvé dôležité 

kritérium z dôvodu nízkeho finančného kapitálu. Komunikácia bola bezproblémová, 

priateľská. Hneď po podaní zásielky prepravnej spoločnosti DHL bol podnik informovaný 

o stave objednávky a dostal číslo na sledovanie zásielky (tzv. tracking number). V prípade 

akýchkoľvek otázok zo strany podniku ohľadne technických parametrov a príslušných 

certifikátov bol dodávateľ vždy ochotný odpovedať, ponúkať potrebné dokumenty a 

kedykoľvek zmeniť objednávku podniku v prípade potreby. Ďalšou výhodou bola možnosť 

uhradiť faktúru na európsky bankový účet dodávateľa vedený v mene EUR, ktorá výrazne 

zlacnila a v neposlednom rade urýchlila prevod finančných prostriedkov. Tento dodávateľ 

zostal jediným dodávateľom podniku. Majiteľ podniku bol stopercentne spokojný so 

svojim dodávateľom a nevidel žiadny dôvod, prečo by mal hľadať niekoho ďalšieho.   

Skutočné problémy sa začali v novembri, kedy dodávateľ najpredávanejšieho produktu 

obchodu (produkt zabezpečujúci najväčší podiel obratu) oznámil, že tovar aktuálne na 
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sklade nemá, nevie kedy ho dostane a od decembra jeho európsky bankový účet vedený 

v mene EUR ďalej nebude aktívny.   

Po tomto oznámení začalo bezhlavé hľadanie ďalšieho dodávateľa, ktorý by mohol 

poskytnúť tovar čo najrýchlejšie (aby podnik mohol uspokojiť vysoký predvianočný dopyt)  

a samozrejme za cenu, ktorá je ešte akceptovateľná. Vyhľadávanie nového dodávateľa 

prebiehalo obdobne chaoticky ako predom zmienené načasovanie objednávok.  

Nájsť vhodného obchodného partnera na druhom konci sveta je dlhý a komplikovaný 

proces. Nakupovanie z Číny skrýva v sebe mnoho rizík. Najvýznamnejšia hrozba, ktorej 

podnik musí čeliť sa vzťahuje na originalitu nakúpeného tovaru. V súčasnej dobe sú čínski 

výrobcovia schopní dokonale kopírovať produkty známych značiek a vyrobiť si veľmi 

podobný, skoro identický produkt. Ak sa chce vyhnúť falošným produktom, podnik musí 

venovať značnú pozornosť tomu, aby dodávateľov vyhľadával výhradne na overených 

webových stránkach a podrobne si preskúmal popis tovaru. Za účelom kontrolovania 

originality tovaru pred nákupom väčšieho množstva je doporučené si objednať skúšobný 

kus (vzorku) a na začiatku spolupráce nikdy nenakupovať vo veľkých objemoch. 

Reklamačné konanie je veľmi obťažné. Vyplýva to zo skutočnosti, že čínsky výrobca nie 

je povinný zo zákona poskytnúť dvojročnú záruku na tovar. Väčšinou ak záruku vôbec 

poskytne, nie je dlhšia ako jeden rok.  

Podniku sa v rýchlosti podarilo nájsť nového dodávateľa, ktorý ponúkal obdobné 

podmienky spolupráce ako predchádzajúci partner. Prvá objednávka bola uskutočnená, 

zásielka došla na územie Slovenskej republiky bez problémov a  balík obsahoval originálny 

tovar v správnom množstve a kvalite. Dodacia doba tovaru bola ale dlhšia, prevod 

finančných prostriedkov nákladnejší, čo samozrejme znamená nižšie zisky. Kvôli dlhej 

dobe čakania potenciálni zákazníci internetového obchodu prešli ku konkurenčným 

firmám.  

Síce za veľkú cenu, ale bolo to skvelé poučenie pre podnik. Majiteľ podniku si uvedomil, 

že stratégia voľby obstarávania typu single-sourcing skrýva v sebe značnú neistotu. Mať 

jediného dodávateľa bez žiadnych ďalších alternatív obstarávania tovaru negatívne 
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ovplyvňuje vývoj predaja, vývoj podniku a v najhoršom prípade môže ohroziť aj jeho 

životaschopnosť.  

S ohľadom na tieto skutočnosti súčasná nákupná stratégia podniku sa orientuje na zlepšenie 

predom zmienených problémových oblastí a za najdôležitejšie úlohy považuje:  

• rozšíriť a vybudovať korektné dodávateľsko-odberateľské vzťahy, 

• optimalizovať skladové zásoby, 

• optimalizovať dodávky z časového a nákladového hľadiska, 

• znížiť úplné náklady nákupu. 

Hlavným účelom nákupnej stratégie podniku je teda zaistiť plynulosť predaja bez 

žiadnych výkyvov spôsobených nedostupnosťou tovaru na sklade, ktorá bola zapríčinená 

jednak živelnosťou procesu nakupovania, na druhej strane vzniknutými problémami 

s dodávateľmi. Podnik na  vyhodnotenie existujúcich a na výber nových dodávateľov 

podniku nepoužíva žiadnu metódu, nedefinoval žiadny postup.    

4.3   PEST analýza 

Aby sme získali celkový prehľad v oblasti nákupu je dôležité okrem internej analýzy 

vykonávať aj externú analýzu politických, ekonomických sociálnych a technologických 

faktorov tzv. PEST analýzu. Pri vypracovaní tejto analýzy pozornosť bola sústredená 

hlavne na tie faktory, ktoré určitým spôsobom ovplyvnia nákup.   

4.3.1   Politické faktory 

Súčasnú situáciu Slovenskej vlády môžeme považovať za stabilnú, v legislatíve sa 

neočakávajú žiadne výrazné zmeny, ktoré by mali negatívny vplyv na životaschopnosť 

podniku. Základné zákony a legislatívne podmienky, ktorým podnik podlieha a ktoré musí 

rešpektovať sú nasledujúce:   

• Zákon č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), 

ktorý vymedzuje základné práva a povinnosti živnostníka,  
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• Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v ktorom sú vymedzené základné pojmy 

ako fyzická osoba, právnická osoba, všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve, 

• Zákon č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo 

poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

• Zákon č. 22/2004 Z. z. Zákon o elektronickom obchode, 

• Zákon č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

• Zákon č. 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty, 

• Zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov, 

• Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Zákon č. 264/1999 Z. z. Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o 

posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý určuje povinnosti 

dovozcu. 

 

Z hľadiska nákupu považujem za relevantné nižšie uvedené faktory. 

 

Daň z pridanej hodnoty  

Základná sadzba dane z pridanej hodnoty DPH Slovenskej republiky bola naposledy 

zmenená v roku 2011 z pôvodných 19% na aktuálnych 20%. Okrem základnej sadzby 

existuje aj znížená sadzba DPH. Hodnota zníženej sadzby je 10% zo základu dane, 

vzťahuje sa však len na určené druhy výrobkov, ktoré upravuje Zákon č. 222/2004 Z.z. 

Zákon o dani z pridanej hodnoty (sú to predovšetkým lieky, knihy, od roku 2016 aj niektoré 

druhy potravín) (21). 

Majiteľ internetového obchodu podniká na základe živnostenského oprávnenia a  nie je 

platiteľom DPH. V praxi to znamená, že tovar predáva zákazníkovi bez navýšenia hodnoty 

tovaru o DPH, v podstate o 20 % lacnejšie, ako keby daň z pridanej hodnoty odvádzal. 
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Tento typ dane však musí zaplatiť pri dovoze tovaru. Nákupná cena tovaru je z  tohto 

dôvodu o 20% vyššia, napr. v prípade hodnoty balíka 500 Eur, čiastka, ktorú  podnik musí 

zaplatiť naviac je 100 Eur. 

Daň z príjmov fyzických osôb 

Zákon o dani z príjmov upravuje Zákon č. 595/2003 Z. z.. Od roku 2013 funguje 

progresívny systém zdaňovania, čo znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba má 

vyššie príjmy ako zákonom určená čiastka, platí aj vyššie dane. Základná sadzba dane 

fyzických osôb je 19% zo základu dane, ktorá bola znížená o nezdaniteľné časti a daňovú 

stratu. Táto sadzba platí pokiaľ príjem fyzickej osoby nepresiahne 176,8-násobok platného 

životného minima. Od roku 2014 je táto hodnota 35 022,31 Eur. V prípade, ak príjmy 

fyzickej osoby prekročia túto hodnotu bude platná zvýšená sadzba 25% (22).   

Clo a colné konanie 

Každý dovezený alebo vyvezený tovar sa podľa svojho opisu zatrieďuje do určitej skupiny. 

Jedná sa o tzv. nomenklatúrne zatriedenie tovaru, ktoré určuje výšku sadzby dovozného 

cla. V prípade pochybností o zatriedení tovaru môže podnik požiadať colný orgán 

o vydanie tzv. Záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ). Tento 

dokument zaisťuje správnosť používania tarifnej a štatistickej nomenklatúry na území celej 

Európskej únie (23).  

Colný poplatok závisí od charakteru tovaru a hodnoty zásielky. V prípade, že hodnota 

zásielky nepresahuje 22 EUR, nie je vymeraný žiadny colný dlh. Ak sa hodnota zásielky 

pohybuje v rozmedzí od 22 do 150 EUR nie je vymeraný colný dlh, ale dovozca musí 

odviesť daň z pridanej hodnoty štátu. U zásielok prevyšujúcich hodnotu 150 EUR sú 

vymerané aj colný dlh aj daň z pridanej hodnoty (24).  

Colné poplatky na druh elektroniky, ktorú podnik predáva, sa neplatia. Podnik ale musí 

uhradiť poplatok za colné konanie, ktoré mu zabezpečuje medzinárodná spoločnosť DHL. 

Táto čiastka je minimálne 12 EUR vrátane DPH alebo 2 % z hodnoty colného dlhu.  
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Označenie CE 

CE označenie je vstupenkou výrobku na európsky trh. Je potvrdením toho, že daný výrobok 

spĺňa všetky európske technické predpisy a požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú, a táto zhoda 

bola preukázaná pomocou príslušného postupu posudzovania zhody. Jedná sa 

predovšetkým o splnenie základných predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť výrobkov, 

ochranu životného prostredia, ochranu verejného zdravia a ochranu spotrebiteľa. Bez tohto 

označenia výrobok nesmie vstúpiť na európsky trh. Cieľom Európskej únie zavedením 

jednotného znaku CE bolo harmonizovať odlišné vnútroštátne predpisy o spotrebných 

a priemyselných výrobkoch za účelom podpory jednotného trhu. Ďalšími cieľmi boli 

zvýšenie bezpečnosti výrobkov, zníženie nákladov  pre výrobcov a uľahčenie kontrolného 

procesu výrobkov (25).  

4.3.2   Ekonomické faktory 

Životaschopnosť všetkých podnikov silne ovplyvňuje ekonomická situácia daného štátu. 

S počtom predaných výrobkov, primárne s predajom výrobkov luxusnej povahy, úzko 

súvisí  životná úroveň obyvateľov.  

Ako sa Slovenskej ekonomike darí, môžeme sledovať pomocou základných 

makroekonomických ukazovateľov, ako sú hrubý domáci produkt HDP vyjadrený 

v bežných cenách, miera inflácie, miera nezamestnanosti a priemerná mesačná nominálna 

mzda. Nasledujúca tabuľka obsahuje vývoj vyššie uvedených ukazovateľov od roku 2010 

do roku 2016. 
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Tab. 7: Vývoj základných makroekonomických ukazovateľov. (26) 

 

Hrubý domáci produkt je celková peňažná hodnota statkov a služieb vytvorených na území 

daného štátu obvykle vyjadrený v absolútnych hodnotách k jednému roku. Používa sa na 

určenie výkonnosti ekonomiky. Na nasledujúcom grafe môžeme vidieť vývoj hrubého 

domáceho produktu Slovenskej republiky, ktorý v posledných rokoch stále rastie (27).  

Makroekonomické 

ukazatele Jednotky 

Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

HDP v bežných cenách mld. Eur 65,91 68,97 71,1 72,13 74,655 76,521 79,199 

Medziročná zmena HDP % 4,1 4,6 3,1 1,4 3,5 2,5 3,5 

HDP v stálych cenách mld. Eur 65,59 67,86 70,22 71,76 74,272 76,128 78,793 

Inflácia % 0,7 4,1 3,7 1,5 -0,1 1 0,7 

Miera nezamestnanosti % 14,4 13,6 14 14,2 12,3 12 11,5 

Priemerná mesačná 

nominálna mzda Eur 769 786 805 824 837 853,7 870,8 
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Graf. 11: Vývoj hrubého domáceho produktu. (26) 
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V poslednom období Slovensko láka mnoho zahraničných investorov. Dôvodom toho je 

predovšetkým ekonomická stabilita a vstup do menovej únie. Pre veľké nadnárodné 

spoločnosti sú lákavé aj lacnejšia pracovná sila a výborná lokalita územia, kvôli čomu sa 

im vyplatí umiestniť svoje výrobné haly a veľké skladové priestory na územie Slovenskej 

republiky, odkiaľ sú pomerne rýchlo a ľahko dostupné krajiny strednej Európy (28).  

 

Graf 1:Priemerná mesačná nominálna mzda. (26) 
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Graf. 12: Miera nezamestnanosti. (26) 
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Pretože internetový obchod zatiaľ nemá zamestnancov, vyššie mzdy obyvateľstva sú pre 

neho len prínosné. Môžeme predpokladať, že vyššie príjmy budú zvyšovať dopyt po 

bežných a samozrejme i po luxusných statkoch. 

Ďalší dôležitý faktor, čo do vysokej miery ovplyvňuje úspešnosť podniku obchodujúceho 

so zahraničím je vývoj menového kurzu. Ako už bolo zmienené, internetový obchod 

väčšinu z ponúkaných výrobkov nakupuje a dováža z Číny. Na faktúre od čínskeho 

dodávateľa je cena objednaného tovaru uvedená v mene USD. Peňažné prostriedky sú 

uhradené platobnou kartou Mastercard na webovom portáli Alibaba.com. Pri zaúčtovaní 

transakcií mimo Eurozóny sa používa kurz (určený spoločnosťou Mastercard), zahrňujúci 

poplatok za prevalutovanie vo výške 2% z objemu transakcie (tzv. "bank crossborder fee") 

(29). 

Odberateľ z kurzových rozdielov môže profitovať alebo naopak prerobiť.  Čím je hodnota 

menového kurzu USD slabšia, tým lepšie pre podnik, získava totiž nakupovaný tovar za 

výhodnejšiu cenu. 

 

Graf 2: Vývoj menového kurzu EUR voči USD. (30) 
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4.3.3   Sociálne faktory 

Do sociálnych faktorov okrem iných zaraďujeme demografické faktory, štruktúru 

populácie, vzdelanosť a životnú úroveň obyvateľstva.  

Z prieskumu fanúšikov internetového obchodu na sociálnej sieti facebook vyplýva, že 

záujemcovia o produkty sú v rovnakom pomere muži a ženy vo vekovom rozmedzí od 18 

do 54 rokov. Výsledky prieskumu štatistického úradu Slovenskej republiky z roku 2016 

vykazovali, že do tejto vekovej skupiny patrí cca. 3 000 000 obyvateľov.  

 

Graf. 13: Vekové a pohlavné rozdelenie fanúšikov na facebooku. (Vlastná tvorba na základe firemných 

materiálov) 

Predpokladá sa, že rozšírenie produktového sortimentu osloví širší okruh  zákazníkov.  

Nákupné chovanie  

Podľa prieskumu nákupného portálu Pricemania.sk tri najnakupovanejšie kategórie tovarov 

na internete sú elektronika, oblečenie a kozmetika. Elektronické výrobky nakupujú viac 

muži ako ženy, u oblečenia a kozmetiky je tomu naopak. Priemerná hodnota peňazí 

utratených na internete sa pohybuje v hodnote 50 Eur mesačne. Vo väčších hodnotách, čo 

stále neznamená viac ako 100 Eur za mesiac nakupuje tretina opýtaných. Najobľúbenejší 

spôsob platby je platba na dobierku (48,18%), najčastejšia forma prevzatia tovaru je 

doprava kuriérom (63,21%). Výnimku tvorí Bratislavský kraj vďaka stále vyšším počtom 

odberných miest (31).  
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Fitnáramok.sk je výhradne internetový obchod, nemá kamennú predajňu. Osobný odber 

ponúka zákazníkom bezprostredne zo svojich skladových priestorov. Z platobných 

možností ponúka zákazníkom platbu na dobierku, platbu cez bankový prevod a  platbu cez 

Paypal. Z predajných štatistik vyplýva, že 70% zákazníkov uprednostňuje spôsob platby na 

dobierku aj keď je poplatok za túto formu platby vo výške 1,50 Eur. V prípade platby 

vopred 17% zákazníkov zvolí platbu cez internetový platobný systém Paypal, ktorý väčšina 

zákazníkov považuje za bezpečnejší spôsob platby ako platbu bankovou kartou. Pomocou 

Paypal zákazník nemusí zadať číslo svojej karty priamo do systému e-shopu, ale platba sa 

uskutočňuje prostredníctvom Paypal účtu.   

Graf. 14: Percentuálne rozdelenie spôsobu platby podľa voľby zákazníkov. (Vlastná tvorba na 

základe firemných materiálov) 

4.3.4   Technologické faktory 

Technické faktory sú pre podnik podstatné jednak z hľadiska používaného informačného 

systému, v ktorom sú evidované všetky informácie o objednávkach a osobné údaje 

zákazníkov. Bezchybné fungovanie webovej stránky, čo je hlavným komunikačným 

kanálom medzi obchodom a jeho zákazníkom vyžaduje pravidelné aktualizácie systému.  

Technické faktory sú dôležité taktiež z hľadiska technickej podpory poskytovanej 

zákazníkom v prípade potreby. Predávajúci spotrebnej elektroniky musí byť schopný 

odpovedať na otázky zákazníkov, čo sa týka technických parametrov, fungovania 
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a nastavenia zariadenia. Technické znalosti sú nevyhnutné aj pri sledovaní noviniek 

v odbore a vyhľadávanie nových príležitostí za účelom udržania konkurencieschopnosti.   

4.4    Analýza konkurencie 

Analýza konkurencie pri skúmaní nákupnej stratégie podniku je dôležitá primárne kvôli 

správnemu vymedzeniu predajného sortimentu a určeniu predajnej ceny tovaru.  

Podľa klasifikácie SK Nace pod písmeno G, čo zahŕňa oblasť Veľkoobchodu, maloobchodu 

a opravu motorových vozidiel spadá 56 020 firiem. Výsledky štatistik slovenskej webovej 

stránky www.indexpodnikatela.sk ukazujú, že 689 z týchto firiem sa zaoberá predajom 

elektronických zariadení pre domácnosť v špecializovaných predajniach. Z celkového 

počtu firiem podnikajúcich v tejto oblasti 242 je veľkoobchod, 456 je maloobchod. 

Táto oblasť je veľmi široká a nie všetky subjekty spadajúce do nej sú priamym 

konkurentom internetového obchodu Fitnáramok.sk. Otázkou teda je, akým spôsobom a 

kde nájsť priamych konkurentov podniku? Najvýznamnejší konkurenti boli vyhľadávaní 

dvoma spôsobmi: 

1. pomocou nákupného portálu Heureka.sk, 

2. zadávaním kľúčových slov do vyhľadávača Google.sk. 

Čo je Heureka.sk? Heureka.sk je najväčší nákupný portál na slovenskom internetovom trhu. 

Mesačne ho navštevuje v priemere 1,5 milióna užívateľov a tým patrí medzi 10 

najnavštevovanejších portálov na Slovensku. Jeho základnou funkciou je porovnávanie 

cien zaregistrovaných internetových obchodov, čím umožňuje zákazníkovi získať najlepšiu 

cenu na trhu. Okrem tejto funkcie ďalej poskytuje možnosť ohodnotenia jednotlivých 

produktov a obchodov. Na základe získaných hodnotení udeľuje certifikáty obchodov 

Overené zákazníkmi a vyhlasuje víťazov rôznych súťaží – ShopRoku, ProduktRoku, 

a podobné (32). 

Samozrejme existujú ďalšie obchody, ktoré ponúkajú podobný sortiment výrobkov, ale 

s nákupným portálom Heureka.sk nespolupracujú. Títo konkurenti boli vyhľadávaní 
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pomocou vyhľadávača Google zadaním kľúčových slov, ktoré by záujemcovia 

o daný produkt pravdepodobne používali. Za potenciálnych konkurentov sa považujú 

obchody nájdené na prvých dvoch stranách vyhľadávača. Ostatné výsledky vyhľadávania 

neberieme do úvahy z dôvodu, že tieto výsledky sú už menej relevantné. Predpokladáme, 

že zákazník, ktorý  vyhľadáva obchod pomocou Google si vyberie z  prvej, maximálne 

z druhej strany.  

Za najvýznamnejších konkurentov na základe vopred vymedzených spôsobov 

vyhľadávania považujeme všeobecne známe internetové obchody ako Alza.sk, Mall.sk, 

MP3.sk a Gigastore.sk. Tieto internetové obchody sú na trhu už niekoľko rokov, mali 

dostatok času si vybudovať svoj okruh zákazníkov a ponúkajú nadštandardné služby.  

Rozhodnutie zákazníka nakupovať určitý tovar závisí na kľúčových vlastnostiach 

produktu, ako sú napr. jeho funkčnosť, bezpečnosť, kvalita používaných materiálov a 

ekologickosť výroby. Ponúkanie produktov, ktoré splňujú základné očakávania zákazníkov 

a o ktoré zákazníci majú skutočne záujem pri súčasnom veľmi nasýtenom trhu spotrebnej 

elektroniky vôbec nestačí. Ako je možné teda týchto konkurentov prekonať  a presvedčiť 

zákazníka, aby úplne identický tovar nakupoval práve v našom internetovom obchode? 

Cena produktu, prehľadnosť webovej stránky, spôsob platby, spôsob dopravy, doba 

dodania, používané komunikačné kanály, hodnotenie a referencie predchádzajúcich 

zákazníkov sú faktory, ktoré majú značný vplyv na rozhodnutie zákazníka. 

Podnik sa snaží držať krok s konkurenciou zabezpečením výhodných cien, expresne 

rýchlym doručením tovaru na druhý pracovný deň od vytvorenia objednávky. Získanie 

negatívnych recenzií kvôli pomalému dodaniu tovaru zákazníkovi sa snaží minimalizovať 

zablokovaním možnosti vytvorenia objednávky v prípade, že tovar nie je na sklade. Malý 

okruh zákazníkov môže byť výhodný z toho hľadiska, že majiteľ môže venovať skutočný 

čas jednotlivým zákazníkom. Vždy odpovedá na prijaté hovory, komunikuje so zákazníkmi 

aj formou chatu, je schopný odpovedať na technické otázky a vyriešiť prípadné softwarové 

problémy tovaru vysvetlením cez telefón, e-mail. Tým ušetrí náklady na vrátenie tovaru 

a zvyšuje možnosť získania stáleho zákazníka.  
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Recenzie zákazníkov na nákupnom portáli Heureka.sk a priamo na webovej stránke 

obchodu ukazujú, že podnik v tejto oblasti dosiahol vynikajúce výsledky. Zákazníci sú 

100%-ne spokojní s ponúkanými službami. 

 

 

 

 

 

 

Vstup nových konkurentov na trh elektronických výrobkov je relatívne ľahký, neexistujú 

žiadne bariéry vstupu. Jednorazové náklady na otváranie a náklady na prevádzkovanie 

jednoduchého internetového obchodu nie sú vysoké. Hlavne z tohto dôvodu je trh tak 

nasýtený. Negatívom trhu je nízky zisk za sprostredkovanie tovaru. V ranných fázach 

podnikania z dôvodu nedostatku kapitálu je veľmi obťažné získať množstevné zľavy ( pri 

nakupovaní vo veľkých množstvách) , čo ostatné, už zabehnuté spoločnosti získajú bez 

problémov. 

4.5   SWOT analýza  

Na základe predchádzajúcich analýz bola vytvorená súhrnná analýza SWOT, ktorá 

sumarizuje získané informácie o silných a slabých stránkach interného okolia, 

o príležitostiach a hrozbách externého okolia podniku. Väčšina zo zmienených faktorov má 

bezprostredný vplyv na nákupný proces, ostatné faktory ovplyvňujú nákup cez predaj.  

Obr. 5: Spokojnosť zákazníkov internetového obchodu. (33)  
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4.6   Zhrnutie analytickej časti  

V analytickej časti diplomovej práce bola skúmaná nákupná stratégia internetového 

obchodu Fitnáramok.sk. Pomocou vytvoreného procesného diagramu bol znázornený 

priebeh nákupného procesu od vytvorenia objednávky u dodávateľa až k posielaniu tovaru 

na externý sklad podniku. Ďalšou snahou bolo popísať ako funguje vyhľadávanie a výber 

dodávateľov, systém objednania tovaru. Cieľom vykonania PEST analýzy bolo skúmať 

faktory externého okolia, ktoré svojim spôsobom ovplyvňujú alebo v budúcnosti môžu 

ovplyvniť nákup podniku.  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Vynikajúci vzťah so zákazníkmi (100% 

zákazníkov odporúča obchod na nákupnom 

portáli Heureka.sk) 

Odborná znalosť majiteľa v oblasti techniky 

Dobrá orientácia vo svete internetu 

Individuálny, korektný vzťah s dodávateľmi 

Ústretová komunikácia s klientom 

 

Malá veľkosť firmy 

Nedostatok kapitálu 

Nízke skladové zásoby – častá nedostupnosť 

tovaru na sklade 

Nedefinované pracovné postupy, chýbajúca 

firemná dokumentácia 

Neexistencia procesu identifikácie a riadenia 

rizík 

PRÍLEŽITOSTI HROZBY 

Rozšírenie dodávateľského reťazca 

Rozšírenie sortimentu 

Vyhľadávanie ďalších komunikačných 

kanálov na rozvoj dodávateľsko-

odberateľských vzťahov 

Silnejšia komunikácia značky na sociálnych 

sieťach (facebook, instagram) 

Veľkoobchodný predaj 

Kamenná predajňa  

Vysoká vyjednávacia sila dodávateľa – vysoká 

závislosť na jednom dodávateľovi, jeho strata  

Silná konkurencia na trhu 

Vysoká vyjednávacia sila odberateľa – zákazník 

citlivý na nízke ceny ľahko prejde ku 

konkurentovi 

Vyššie poplatky súvisiace s dovozom tovaru 

Rast celkových nákladov nákupu, čo negatívne 

ovplyvňuje výslednú predajnú cenu tovaru 

 Tab. 8: SWOT analýza. (Vlastná tvorba) 
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Analýzou histórie podniku a sledovaním pracovných postupov došlo k záveru, že niektoré 

z nákupných činností prebiehajú živelným spôsobom.  

Vysoká závislosť na jednom dodávateľovi, ktorý zabezpečuje podniku viac ako 80 % 

obratu, vysokou mierou ovplyvňuje životaschopnosť internetového obchodu a je veľmi 

riziková z niekoľkých dôvodov. Prvý z týchto dôvodov je výška nákupnej ceny tovaru. 

Jedná sa o nákup finálneho výrobku, ktorého cena je určená vzťahom dopytu a ponuky. 

V prípade, že po tovare vznikne vysoký dopyt (majú záujem aj iní odberatelia), cena tovaru 

rastie a naopak. Jediný dodávateľ podniku vďaka vysokej vyjednávacej sile môže zvýšiť 

cenu produktu kedykoľvek, neexistuje písomná dohoda ktorá by stabilizovala výšku 

ceny. Jediný spôsob, ako je možné znížiť nákupnú cenu tovaru je odber väčšieho množstva, 

na čo ale podnik vo väčšine prípadov nemá dostatočné finančné prostriedky. Druhý dôvod 

je neschopnosť dodávateľa poskytnúť daný tovar v požadovanom čase alebo množstve. 

Občas sa stane, že kvôli nedostupnosti tovaru u dodávateľa podnik vypredá všetky svoje 

zásoby a odpadá tak od ďalšieho zisku.  

Je nutné podotknúť, že nespoľahlivosť dodávateľa nie je výlučným dôvodom nedostupnosti 

tovaru na sklade podniku. Značnú úlohu hrá aj chýbajúci pracovný postup, ktorý by určil 

časový okamžik (bod) objednávky na základe skladového hospodárstva a predajných 

štatistík.  

Ďalším problémom je, že kvalita dodávateľov nie je kontrolovaná, neexistujú komplexné 

objektívne kritéria pre výber dodávateľov a hodnotenie ich výkonnosti. Subjektívne 

rozhodnutia nie sú optimálne ani z nákladového hľadiska.  
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5 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 

Z analytickej časti diplomovej práce vyplýva, že centrálny problém, ktorý do vysokej 

miery ovplyvňuje životaschopnosť podniku je nedostupnosť tovaru na sklade, čo je 

v prvom rade vyvolané nespoľahlivosťou dodávateľa, ktorý nedodá objednaný tovar včas. 

Návrhová časť diplomovej práce bude zameraná prvotne na tento problém, ktorý by bolo 

možné vyriešiť vyhľadaním ďalších dodávateľov daného produktu, ktorí by v prípade 

potreby vedeli poskytnúť požadovaný tovar. Definovaná metóda výberového konania bola 

navrhnutá tak, aby ju bolo možné aplikovať univerzálne, nezávisle od druhu objednaného 

tovaru, ako aj v prípade zámeru podniku rozšíriť produktový sortiment.  

Za účelom výberu najvýhodnejšieho dodávateľa z potenciálnych bude navrhnutý vlastný 

bodovací systém, ktorý bude možné aplikovať nezávisle od druhu objednaného tovaru. 

Prvým krokom bude na základe konzultácie s majiteľom internetového obchodu 

stanovenie objektívnych hodnotiacich kritérií pre výber, aby tento prebiehal 

systematickým spôsobom. Definovanie hodnotiacich kritérií bude prebiehať v dvoch 

základných rovinách, iné požiadavky budú stanovené pre dodávateľov mimo EÚ a iné na 

dodávateľov z EÚ. Predpokladám, že informácie, na základe ktorých bude vykonané 

bodovanie sú dostupné, resp. potenciálny obchodný partner je ochotný ich zdieľať. Po  

presnom definovaní jednotlivých kritérií bude stanovená ich váha. Cieľom tohto kroku je 

priorizovať dôležitosť stanovených kritérií, čo upresní výsledok bodového hodnotenia. 

Následne bude navrhovaná metóda aplikovaná v praxi na konkrétnom produkte, ktorý 

podnik dováža z Číny.   

5.1   Pracovný postup výberového konania  

Navrhnutý pracovný postup výberového konania dodávateľa vizualizuje procesný diagram, 

ktorý nájdete v Prílohe 2. Proces výberu obchodného partnera bol rozdelený na 4 kolá. 

V každom kole výberového konania musí potenciálny obchodný partner splniť podnikom 

stanovené požiadavky, v opačnom prípade bude vylúčený zo súťaže. V prvom kole sú 
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vylúčení dodávatelia, ak pravdivosť údajov uvedených o spoločnosti dodávateľa nie je 

možné žiadnym spôsobom overiť. V druhom kole výberového konania potenciálny 

dodávateľ musí splniť požiadavky podniku z hľadiska dopravy, komunikácie, certifikácií. 

Dodávateľ splňujúci tieto základné podmienky pokračuje do tretieho kola v  rámci čoho 

prebieha vlastné bodové hodnotenie. Dodávateľom, ktorí skončili na prvých troch miestach 

bodového hodnotenia podnik posiela objednávku na vzorku. Až po úplnej technickej 

kontrole vzorového kusu bude rozhodnuté, ktorý dodávateľ bude najvhodnejší na 

spoluprácu. Kontakty ostatných dvoch dodávateľov budú uložené pre prípad, že prvotný 

dodávateľ z nejakého dôvodu nemôže zrealizovať dodávku.   

5.2    Prvé kolo výberového konania   

Existuje jedno kritérium, ktoré podnik musí overiť ešte pred kontaktovaním potenciálneho 

dodávateľa. Jedná sa o verifikáciu existencie dodávateľskej spoločnosti a o kontrolu 

pravdivosti základných firemných údajov uverejnených na internete.   

5.2.1   Verifikácia obchodného partnera 

Overenie dodávateľa na druhom konci sveta v prvom rade vyžaduje príslušnú odbornosť a 

skúsenosť, na druhej strane kladie značné nároky na čas. Existujú spoločnosti, ktoré sa 

špecializujú na túto oblasť. Zbierajú údaje z rôznych databáz z celého sveta a získajú tak 

spoľahlivé informácie o druhu a množstve exportovaného tovaru jednotlivými 

dodávateľmi. Cena týchto služieb je ale vysoká (väčšinou závisí na počte aspektov, ktoré 

chce podnik overiť od 150 do 400 USD ). O využití takýchto služieb však podnik v súčasnej 

dobe, pri priemernej hodnote objednávky 2000-2500 USD neuvažuje.  

Overenie legitimity a kontrola identifikačného čísla spoločnosti v prípade čínskeho 

dodávateľa sú obťažné, lebo väčšina čínskych spoločností má zaregistrovaný výhradne 

čínsky obchodný názov samozrejme s čínskymi charaktermi. Ústav AIC (Administration 

for Industry a Commerse)  má v Číne na starosti evidenciu obchodných čísiel spoločností. 

Jedná sa v podstate o národnú organizáciu s lokálnymi strediskami v každom 

administratívnom regióne Číny, ktorá eviduje informácie o spoločnostiach ako obchodné 
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meno, adresa a typ spoločnosti, základné imanie, dátum vzniku, zoznam štatutárov, ročný 

obrat, a ďalšie (podobné údaje aké nájdeme v Obchodnom registri Slovenskej republiky). 

Proces vyhľadávania dodávateľov na týchto webových stránkach bohužiaľ rovnako 

znemožňuje jazyková bariéra (34).  

Ak podnik nehodlá využívať služby externých spoločností pri výbere čínskeho 

dodávateľa,  musí sa spoľahnúť na webové stránky podporujúce obchod s Čínou, ako sú 

globalsourses.com, made-in-china.com a podnikom doteraz používaná alibaba.com. 

Napriek tomu, že alibaba.com patrí medzi bezpečnejšie, aj na tejto sprostredkovateľskej 

stránke B2B pôsobí veľa podvodníkov. Dôkladným preskúmaním stránky dodávateľa je ale 

možné znížiť riziko podvodu. Pri zostavení zoznamu potenciálnych dodávateľov 

odporúčam podniku sledovať nasledujúce aspekty. Je dôležité, aby vybraný dodávateľ: 

1. podporoval službu tzv. Trade assurance (viď. kapitola 4.1.2), 

2. disponoval ocenením tzv. Gold Supplier, čo znamená, že Alibaba alebo tretia strana 

overila dôveryhodnosť dodávateľa, 

3.  v podrobnom popise tovaru uvádzal, že sa jedná o originálny produkt, v kolónke 

„Brand name“ uvádzal meno výrobcu (často sa stáva, že sa falošný produkt  

predáva na takej istej stránke, ako je stránka originálneho produktu, len v príslušnej 

rubrike uvádzajú iného výrobcu), 

4. poskytol podrobné informácie o spôsoboch dopravy a platby (dodávateľa, ktorý 

neumožňuje iný spôsob platby ako prevod cez Western Union odporúčam okamžite 

vylúčiť z výberového konania), 

5. v prípade poskytovania možnosti prevodu na bankový účet, meno príjemcu 

(Beneficiary name)  je totožné s názvom spoločnosti, 

6. v profile spoločnosti uverejnil informácie o roku založenia, počte zamestnancov 

a lokalizácii spoločnosti a tieto informácie sú verifikované, 



72 

 

7. mal transakcie (transactions) aspoň v hodnote 10 000 USD za posledných 6 

mesiacov, 

8. nebol uvedený na čiernej listine webovej stránky www.supplierblacklist.com, 

zbierajúcej informácie o podozrivých dodávateľoch. 

Kontrolou týchto aspektov podnik do značnej miery eliminuje riziko podvodu, neúplnosti 

a nepresnosti dodávok.  

V prípade amerických dodávateľov je overenie dodávateľov jednoduchšie. Kontrolu 

existencie spoločnosti a správnosti predložených údajov firiem umožňuje organizácia SEC 

(U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMISSION), ktorej cieľom je podpora 

investičnej činnosti a efektívnej spolupráce Spojených štátov so zahraničím. Potenciálneho 

obchodného partnera z Ameriky môže podnik overiť na ich webovej stránke www.sec.gov. 

(35). 

V prípade európskych dodávateľov je rovnako dôležité overenie potenciálneho 

obchodného partnera ako v prípade dodávateľov z tretích krajín. Na overenie existencie 

spoločnosti, s ktorou chce podnik spolupracovať môže byť pomocným nástrojom webová 

stránka Európskeho Obchodného Registru (European Business Register) www.ebr.org, 

ktorá je tzv. zborníkom národných obchodných registrov 25 európskych štátov (36).  

5.3   Druhé kolo výberového konania 

Po overení legitimity potenciálneho obchodného partnera nasleduje jeho kontaktovanie. 

Prvotnou úlohou podniku je získať informácie o tom, či dodávateľ splňuje nasledujúce 

základné kritéria, ktoré podnik považuje za samozrejmosť:  

• dodávateľ umožňuje dopravu tovaru do Slovenskej republiky (v prípade čínskeho 

dodávateľa je podmienkou, aby prepravu bolo možné zrealizovať prepravnou 

spoločnosťou DHL), 

• dostatočná úroveň komunikácie v anglickom jazyku (ak sa nejedná o slovenského, 

českého alebo maďarského dodávateľa), 

http://www.ebr.org/
http://www.sec.gov/
http://www.supplierblacklist.com/
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• ochota poskytnúť príslušnú dokumentáciu, certifikáciu objednaného tovaru,  

• ochota posielať vzorky. 

5.3.1   Možnosti dopravy  

V prípade dovozu tovaru z tretích krajín podnik uprednostňuje rýchlu a bezpečnú leteckú 

dopravu. Námorná doprava by bola z nákladového hľadiska výhodnejšia, ale doba prepravy 

by trvala niekoľko týždňov. Na druhej strane, pri tejto forme dopravy, sa balenie tovaru  

ľahšie poruší, čo vyvoláva značné problémy u predaja výrobku, aj keď je balík poistený. 

Najvýhodnejšie ceny leteckej prepravy do Slovenskej republiky ponúka prepravná 

spoločnosť DHL, s ktorou má podnik uzatvorenú komisionársku zmluvu o colnom 

zastúpení. Po colnom odbavení zásielky a taktiež v prípade prepravy tovaru zo susedných 

krajín je tovar dopravený cestnou dopravou na adresu podniku.  

5.3.2   Úroveň komunikácie 

Podnik vo väčšine prípadov so svojimi obchodnými partnermi komunikuje po anglicky. Je 

dôležité, aby obchodný partner bol schopný tento jazyk používať na kvalitnej úrovni (min. 

na úrovni B2). V prípade nedostatočnej jazykovej znalosti obchodného partnera môže dôjsť 

k ťažko riešiteľným nedorozumeniam. Je časovo náročné snažiť sa vysvetliť požiadavky 

rôznymi spôsobmi, ak druhá strana nepochopí požiadavku podniku.     

5.3.3   Ochota poskytnúť certifikácie a dokumentáciu výrobku 

Je dôležité, aby potenciálny obchodný partner bol ochotný poskytnúť potrebné certifikácie 

a dokumentáciu produktu. Na základe týchto dokumentov podnik posúdi, či sa jedná 

o originálny tovar alebo nie. Je taktiež nevyhnutné, ak sa jedná o oficiálneho distribútora 

výrobcu, aby bol schopný podložiť túto skutočnosť certifikátom a autorizovanom predaji. 

Dodávateľ neposkytujúci príslušné dokumenty bude vylúčený z výberového konania. 
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5.4   Tretie kolo výberového konania 

V rámci tretieho kola výberového konania bude vykonávané bodové hodnotenie s vlastne 

definovanými kritériami. Ako už bolo zmienené iné hodnotiace kritéria sa vzťahujú 

na dodávateľov z tretích krajín a iné na dodávateľov z EÚ.  

5.4.1   Bodové hodnotenie v prípade dodávateľov z tretích krajín 

Tab. 9 obsahuje tých 6 základných kritérií, na základe ktorých sa podnik  rozhodne, ktorý 

dodávateľ splňujúci tzv. stále kritéria (overených v prvom a druhom kole výberového 

konania) bude najvhodnejší na spoluprácu. Potenciálni dodávatelia podniku môžu získať 

vo vymedzených kritériách body v rozmedzí od 0 do 8 s dvojbodovými stupnicami, tzn. 

body 0, 2, 4, 6 a 8, kde 8 bodov získa najlepší variant, 0 bodov získa variant najhorší. 

K stanoveným kritériám bude určená váha, ktorá vyjadruje dôležitosť (prioritu) 

sledovaných faktorov. Suma váh dáva hodnotu 1, v relatívnych hodnotách 100%. Získaný 

počet bodov v jednotlivých kritériách bude vynásobený  príslušnou váhou kritéria. Takto 

získané hodnoty budú v poslednom kroku sčítané, čím určíme výsledný počet bodov 

u jednotlivých dodávateľov. 

Je dôležité si uvedomiť, že podnik nakupuje finálne výrobky rôznych značiek od rôznych 

distribútorov. V každom prípade sa jedná o nákup homogénneho produktu, tzn. dodávatelia 

ponúkajú úplne identický produkt za nižšiu alebo vyššiu cenu a výška ceny neovplyvňuje 

kvalitu tovaru.  
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Tab. 10: Váha kritérií v prípade dodávateľa z tretích krajín. (Vlastná tvorba)  

 

 

 

 

 

Cena tovaru a cena dopravy 

Dodávateľom ponúkaná cena bude bodovaná v porovnaní s ďalšími dodávateľmi 

ponúkanými cenami, kde najlepšia cena + odchýlka do 5% bude bodovaná 8 bodmi, 

       Hodnotenie 

Kritérium 

8 6 4 2 0 

Cena tovaru 

najlepšia + 

odchýlka 

max. 5% 

najlepšia + 

odchýlka 

(5;10%> 

najlepšia + 

odchýlka 

(10;15%> 

najlepšia + 

odchýlka 

(15;20%> 

najlepšia + 

odchýlka viac 

ako 20%  

Rýchlosť 

odozvy 

hneď na 

druhý deň 
3. deň 4. deň 5. deň viac ako 5 dní 

Dodacia lehota < ako 8 dní < ako 11 dní < ako 14 dní < ako 19 dní > ako 19 dní 

Spôsob platby EU účet  cez Paypal Cez Alibaba 

TT-transfer 

(bankový 

prevod) 

Western Union, 

iné 

Cena dopravy 

najlepšia + 

odchýlka 

max. 5% 

najlepšia + 

odchýlka 

(5;10%> 

najlepšia + 

odchýlka 

(10;15%> 

najlepšia + 

odchýlka 

(15;20%> 

najlepšia + 

odchýlka viac 

ako 20%  

Doba záruky 

viac ako 2 

roky bez 

nutnosti 

vrátenia 

tovaru  

2 roky bez 

nutnosti 

vrátenia 

tovaru  

1 rok bez 

nutnosti 

vrátenia tovaru  

1 rok alebo 

menej s 

nutnosťou 

vrátenia 

poškodeného 

tovaru 

nie je  

Tab. 9:Hodnotiace kritéria v prípade dodávateľov z tretích krajín. (Vlastná tvorba)  

Kritérium 
Váha kritéria 

- [%] 

Cena tovaru 0,30 30% 

Doba záruky 0,20 20% 

Rýchlosť odozvy 0,10 10% 

Dodacia lehota 0,10 10% 

Spôsob platby 0,15 15% 

Cena dopravy 0,15 15% 

 1,0 100% 
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najlepšia cena + odchýlka od 5% do 10% s 6 bodmi atď. Takým istým spôsobom bude 

bodovaná cena dopravy.  

Dodacia lehota 

Dodacia lehota vrátane colného odbavenia zásielky spoločnosťou DHL v najlepšom 

prípade netrvá viac ako 7 dní. Dodacia lehota závisí samozrejme na dostupnosti tovaru 

u dodávateľa a na jeho možnostiach organizovať dopravu tak, aby dodacia lehota trvala čo 

najkratší čas od vytvorenia objednávky.   

Spôsob platby 

Pri zostavení poradia v spôsobe platby boli zohľadnené faktory ako náklady prevodu 

finančných prostriedkov, doba trvania transakcie a jej bezpečnosť. 

Najvýhodnejšia situácia z časového a nákladového hľadiska je existencia európskeho 

bankového účtu dodávateľa. V tomto prípade môže podnik bezplatne uhradiť faktúru 

bankovým prevodom na účet dodávateľa (doba transakcie netrvá viac ako 2 pracovné dni) 

alebo hotovostným vkladom na pobočke príslušnej banky za úplatu.  

Wire Transfer, označené ako TT transfer je zahraničná platba mimo EÚ a EHP (bankový 

prevod na zahraničný účet dodávateľa vedený v mene EUR alebo v inej mene). Podľa 

aktuálneho cenníka banky podniku zahraničná platba v EUR stojí 8 EUR s poplatkovou 

dispozíciou SHA (tzn. odosielateľovi nie je účtovaný poplatok, príjemca ale môže obdržať 

zníženú čiastku) alebo BEN (tzn. odosielateľovi aj príjemcovi je účtovaný poplatok podľa 

cenníka svojej banky). Medzinárodná platba v inej mene ako EUR stojí 20 EUR 

s poplatkovou dispozíciou OUR (tzn. všetky poplatky hradí kupujúci). Táto forma 

transakcie trvá dlhšiu dobu ako bankový prevod  v rámci Európy (tzv. SEPA), cca. 1 týždeň 

(37).  

Z bezpečnostného hľadiska uskutočnenie platby tuzemským alebo zahraničným bankovým 

prevodom skrýva v sebe neistotu v prípade, že podnik objednáva od vybraného dodávateľa 

prvýkrát. Nedôveru medzi predávajúcim a kupujúcim môže vyriešiť bankovým subjektom 
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poskytovaná služba − otvorenie dokumentárneho akreditívu. Odberateľský 

dokumentárny akreditív eliminuje riziko nedodania tovaru v požadovanej kvalite, 

množstve a termíne. Dodávateľ dostane peniaze až po predložení dokumentov spĺňajúcich 

podmienky na dodaný tovar definované v akreditíve. Náklady na otvorenie akreditívu sa 

vypočítajú ako percento z objemu akreditívnej sumy, napr. 0,3% s určením minimálnej 

hodnoty napr. 100 EUR. Okrem nákladov na otvorenie banka účtuje ďalšie poplatky 

súvisiace s výplatou, prípadnými zmenami podmienok alebo zrušením akreditívu (38). 

Elektronický platobný systém Paypal zaúčtuje za prevod finančných prostriedkov 

nasledujúce poplatky: 

• 3,4 % od 0 do 2500 EUR z objemu transakcie z účtu beneficienta, 

• 2,9 % od 2500 do 10 000 EUR z objemu transakcie z účtu beneficienta, 

• 2,5% za zmenu meny z EUR na USD, 

• 0,35 EUR za každú transakciu. 

Je dôležité, aby beneficient (v našom prípade dodávateľ) získal celkovú čiastku bez 

žiadnych poplatkov. Znamená to, že v prípade faktúry o 2000 USD, podnik musí poslať:  

2000 x 0,85 + (2000 x 0,034) + (2000 x 0,025) + 0,35 = 1800,65 EUR, 

kde 0,85 je predpokladaný menný kurz EUR na USD. Výhodou tejto formy platby je 

expresný prevod, dodávateľ má hneď po poslaní peniaze na svojom paypal účte.  

Bezpečnosť transakcie zaručuje program ochrany zákazníka (Paypal´s Purchase Protection 

Program), ktorý umožňuje požiadať banku o vrátenie nákupnej ceny tovaru vrátane 

dodacích nákladov v prípade, že objednaný tovar nebol doručený, dodávka neobsahuje 

presné množstvo alebo nespĺňa dodávateľom prezentované podmienky (39).  

Z hľadiska bezpečnosti najvýhodnejší spôsob úhrady faktúry je platba kartou cez 

Alibaba.com (viď. 4.1.2). Čo sa týka nákladov, poplatky za poskytované služby na strane 

odberateľa sú vo výške 2,4%, na strane dodávateľa vo výške 2,9% z objemu transakcie. Vo 

väčšine prípadov ale dodávateľ požaduje, aby všetky poplatky zaplatil kupujúci. Okrem 
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týchto poplatkov ďalší poplatok zaúčtuje Mastercard za cezhraničnú platbu kartou vo výške 

2%. Podnik v prípade platby cez Alibaba.com za faktúru o 2000 USD zaplatí: 

2000 x 0,85 + (2000 x 0,024) + (2000 x 0,029) + (2000 x 0,02) = 1846 EUR. 

Náklady v tomto prípade sú vo výške 146 EUR, o 45,35 EUR vyššie ako v prípade 

uskutočnenia platby pomocou Paypal účtu.  

Väčšina dodávateľov prijíma platby cez Western Union. Spoločnosť Western Union 

umožňuje vykonávať rýchle zahraničné platby nielen cez internet ale aj pomocou ďalších 

kanálov, napr. cez mobilnú aplikáciu, telefonicky alebo využitím obchodných partnerov 

v hotovosti (na Slovensku najvýznamnejším partnerom spoločnosti je Slovenská pošta – 

poštová banka). Táto forma platby z dôvodu nízkej bezpečnosti sa ale neodporúča využívať 

na firemné účely, neexistuje totiž žiadna záruka, že príjemca odošle tovar po prevzatí 

peňazí. Za účelom porovnania berieme náš predchádzajúci prípad o faktúre 2000 USD, 

poplatok, ktorý podnik musí zaplatiť je vo výške 120 EUR, tzn. celkom: 

2000 x 0,85 +120 = 1820 EUR.  

Doba záruky 

V kapitole 4.2.1 už bolo zmienené, že poskytovanie záruky u výrobcov a distribútorov 

z tretích krajín funguje inak ako v rámci EÚ. Na niektoré výrobky výrobcovia vôbec 

neposkytujú záruku, alebo záručná doba trvá menej ako dva roky. Pri zostavení poradia je 

potrebné brať do úvahy okrem dĺžky záručnej doby aj nutnosť vrátenia tovaru. Náklady na 

jeho vrátenie by vo väčšine prípadov prevyšovali hodnotu reklamovaného tovaru. Ideálne 

je, ak ako dôkaz dodávateľovi postačí foto alebo video dokumentácia poškodeného tovaru 

a v nasledujúcej objednávke daný tovar nahradí zaslaním nového kusu, prípadne odpočtom 

ceny tovaru z hodnoty nasledujúcej zásielky. 
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5.4.2   Bodové hodnotenie v prípade dodávateľov z EÚ 

V prípade nakupovania tovaru z členských štátov EÚ budú niektoré hodnotiace kritéria 

odlišné. Dodacia lehota tovaru bude samozrejme nižšia, väčšina prepravných spoločností 

v rámci EÚ sľubuje doručenie tovaru na druhý-tretí deň od expedovania dodávky. Platba 

bude bodovaná na základe doby splatnosti faktúr. Spôsob úhrady finančných prostriedkov 

v tomto prípade nie je podstatný, predpokladáme, že dodávateľ má bankový účet vedený 

v mene EUR a je možné zaplatiť faktúru uskutočnením SEPA transakcie cez bankový 

prevod. Táto služba u banky podniku je bezplatná. Rýchlosť odozvy dodávateľa, cena 

tovaru a cena dopravy budú vyhodnotené takým istým spôsobom ako v prípade 

obstarávania tovaru z tretích krajín. Maximálny počet na získanie v tomto prípade, bude 40 

bodov. Opäť platí bodová hranica 20 bodov, pod tým potenciálny dodávateľ nebude 

akceptovaný na spoluprácu.  

 

        Hodnotenie 

Kritérium 

8 6 4 2 0 

Cena tovaru 

najlepšia + 

odchýlka 

max. 5% 

najlepšia + 

odchýlka 

(5;10%> 

najlepšia + 

odchýlka 

(10;15%> 

najlepšia + 

odchýlka 

(15;20%> 

najlepšia + 

odchýlka viac 

ako 20%  

Rýchlosť 

odozvy 

hneď na 

druhý deň 
3 deň 4 deň 5 deň viac ako 5 dní 

Dodacia lehota 1-2 dní 3-4 dní 5-6 dní 7-8 dní viac ako 8 dní 

Spôsob platby 

splatnosť 

väčšie ako 20 

dní 

splatnosť 

menšie ako 

20 dní 

splatnosť 

menšie ako 15 

dní 

splatnosť 

menšie ako 

10 dní 

nutnosť platiť 

vopred 

Cena dopravy 

najlepšia + 

odchýlka 

max. 5% 

najlepšia + 

odchýlka 

(5;10%> 

najlepšia + 

odchýlka 

(10;15%> 

najlepšia + 

odchýlka 

(15;20%> 

najlepšia + 

odchýlka viac 

ako 20%  

Tab. 11: Hodnotiace kritéria v prípade dodávateľov z EÚ. (Vlastná tvorba) 
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Tab. 12: Váha kritérií v prípade dodávateľa z EÚ. (Vlastná tvorba) 

 

 

 

 

5.5   Štvrté kolo výberového konania  

Po sumarizácii výsledkov z tretieho kola, dodávatelia umiestnení na prvých troch pozíciách 

budú kontaktovaní s požiadavkou o zaslanie vzorky. Dodacia lehota v závislosti na 

vzdialenosti dodávateľa môže trvať v prípade objednania tovaru z tretích krajín až 

niekoľko týždňov. Na podnikom obdržaných vzorkách bude prebiehať vizuálna a technická 

kontrola. Ďalej bude vyhodnotené dodržanie sľúbených podmienok, čo sa týka samotného 

tovaru a jeho prepravy.   

5.6   Aplikácia navrhnutej metódy v praxi  

Na aplikáciu definovanej metódy bol vybraný jeden konkrétny produkt. Jedná sa o 

najpredávanejší tovar internetového obchodu kvalitnej čínskej značky. Daný tovar je 

možné nakupovať aj u európskych distribútorov, nákladovo výhodnejší variant je ale dovoz 

na slovenský trh cez čínskych distribútorov značky. Cieľom vyhľadávania nových 

dodávateľov tohto produktu je zníženie vyjednávacej sily súčasného dodávateľa, ktorý ani 

z hľadiska spoľahlivosti, ani z nákladového hľadiska nie je optimálnym obchodným 

partnerom, resp. podnik predpokladá, že existuje lepší variant  na obstarávanie daného 

tovaru ako aktuálny.  

Na vyhľadávanie a na následnú komunikáciu s potenciálnymi dodávateľmi bola vybraná 

internetová platforma Alibaba.com. Za potenciálneho dodávateľa považujeme 

distribútorov, ktorí daný výrobok ponúkajú na predaj. 

Kritérium 
Váha kritéria 

- [%] 

Cena tovaru 0,40 40% 

Rýchlosť 

odozvy 0,10 10% 

Dodacia lehota 0,15 15% 

Spôsob platby 0,15 15% 

Cena dopravy 0,20 20% 

 1,0 100% 
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5.6.1   Prvé kolo výberového konania 

Vyhľadávanie potenciálnych obchodných partnerov sa začína napísaním značky a mena 

(prípadne aj obchodnej verzie produktu) do vyhľadávača (1). Potom nasleduje nastavenie 

základných filtračných nástrojov, ktoré pomáhajú vyhľadať overených, tzv. zlatých 

dodávateľov (2) podporujúcich poisťovaciu službu (3) a umožňujúcich dopravu do 

Slovenskej republiky (4).  

  

 

Pomocou filtrovania a na základe kontroly základných požiadaviek podniku definovaných 

v kapitole 5.1.1.1  (kritéria 1-9) bolo zistené, že celkom 16 dodávateľov je možné 

považovať za potenciálneho obchodného partnera.  

5.6.2   Druhé kolo výberového konania 

V rámci druhého kola výberového konania boli v prvom kole vybraní potenciálni 

dodávatelia kontaktovaní formou elektronickej komunikácie. Cieľom bolo získať 

informácie o možnostiach dopravy, možnosti objednania vzoriek. Ďalej boli vyhodnotené 

aspekty ako úroveň komunikácie v anglickom jazyku a ochota dodávateľa poskytnúť reálne 

(nie z internetu stiahnuté) fotky, certifikácie a dokumentáciu produktu. V prípade 

Obr. 6: Nastavenie základných filtračných nástrojov na Alibaba.com. (40) 

1 

2 3 

4 
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existencie minimálneho objednávacieho množstva (MOQ – minimum order quantity) 

podnik bol informovaný. 

Väčšina dodávateľov reagovala na dopyt podniku hneď na druhý-tretí deň od odoslania 

správy. Od piatich dodávateľov podnik nedostal žiadnu odpoveď. Jeden dodávateľ ponúkal 

na predaj výhradne čínsku verziu produktu, ktorá nie je označená CE značkou a z tohto 

dôvodu nemôže vstúpiť na európsky trh. Ďalších päť spoločností podnik vylúčil z dôvodu 

nespĺňania aspoň jednej zo sledovaných kritérií.   

Tab. 13: Výsledky druhého kola výberového konania. (Vlastná tvorba) 

Číslo 

                                                    Hodnotiace kritéria 

 

 

 

 

Názov spoločnosti      P
re

p
ra

v
a 

D
H

L
 

Ú
ro

v
eň

 

k
o
m

u
n
ik

ác
ie

 

O
ch

o
ta

 p
o
sl

ať
 

o
b
rá

zk
y
 

O
ch

o
ta

 p
o
sl

ať
 

ce
rt

if
ik

ác
ie

 

M
o
žn

o
sť

 

o
b
je

d
n
an

ia
 

v
zo

ro
v
 

1 

Quanzhou Tucson Age Security Technology Co., 

Ltd.           

2 Shenzhen Eternal Electronics Co., Ltd.           

3 Shenzhen Jasmine Technology Co., Ltd.           

4 Shenzhen Jiyishihou Technology Co., Limited           

5 Shenzhen Shi Lin Trading Co., Limited           

6 Shenzhen Funadd Technology Limited           

7 Shenzhen Unipro Technology Co., Ltd.           

8 Shenzhen Zealkeys Sci-Tech Co., Ltd.           

9 Shenzhen Bescoo Technology Co., Ltd.            

10 

Guangzhou Zhuo Han Network Technology Co., 

Ltd.           

11 Shenzhen Gamay Industrial Co., Ltd. predaj čínskej verzie  

12 Shenzhen Vimi Electronic Tech Co., Ltd. Žiadna odpoveď 

13 Shenzhen HAWEEL Technology Limited Žiadna odpoveď 

14 Shenzhen RTDC Technology Co., Ltd. Žiadna odpoveď 

15 Shenzhen Xinghecheng Technology Limited Žiadna odpoveď 

16 Shenzhen Xinghecheng Technology Limited Žiadna odpoveď 

       
  Dodávateľ nesplnil dané kritérium, tzn. je vylúčený z výberového konania   
  Dodávateľ splnil dané kritérium      

Druhé kolo výberového konania úspešne absolvovalo päť potenciálnych obchodných 

partnerov. 
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5.6.3     Tretie kolo výberového konania 

V treťom kole výberového konania prebiehalo bodové hodnotenie dodávateľov. K tomu, 

aby bolo možné vykonať hodnotenie, najprv bolo nutné získať informácie k jednotlivým 

hodnotiacim kritériám (cena tovaru, rýchlosť odozvy, dodacia lehota, cena dopravy, 

záručné podmienky).  

Tab. 14: Informácie získané od dodávateľov k vykonávaniu bodového hodnotenia. (Vlastná tvorba)  

 

V predchádzajúcom tabuľke uvedené ceny sa vzťahujú na objednávku 120 kusov tovaru. 

Rýchlosť odozvy zaznamenáva počet dní, ako dlho trvalo dodávateľovi reagovať na dopyt 

podniku.   

Získané údaje boli pretvorené na príslušné body od 0 do 8 na základe Tab. 9 (viď. st. 76).  

 Číslo 

                         Hodnotiace kritéria 

 

 

 

 

 

 

Názov spoločnosti      C
en

a 
to

v
ar

u
 [

U
S

D
] 

R
ý
ch

lo
sť

 o
d

o
zv

y
 

[p
ra

c.
 d

eň
] 

D
o
d
ac

ia
 l

eh
o

ta
 [

d
eň

] 

S
p
ô
so

b
 p

la
tb

y
 

C
en

a 
d
o
p
ra

v
y

 [
U

S
D

] 

D
o
b
a 

zá
ru

k
y

  
  
  

  

[p
o
če

t 
m

es
ia

co
v

] 

N
u
tn

o
sť

 v
rá

ti
ť 

to
v

ar
 

[Á
n
o
/N

ie
] 

1 

Quanzhou Tucson Age Security 

Technology Co., Ltd. 18,8 2 8 Paypal 186 12 Áno 

2 

Shenzhen Eternal Electronics Co., 

Ltd. 19,5 5 7 Alibaba 149 0 - 

3 

Shenzhen Jasmine Technology Co., 

Ltd. 18,99 2 10 Paypal 145 0 - 

4 

Shenzhen Jiyishihou Technology 

Co., Limited 16,8 3 7 Alibaba 228 12 Áno 

5 

Shenzhen Shi Lin Trading Co., 

Limited 19,1 2 7 Alibaba 138 12 Áno 
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Tab. 15: Získaný počet bodov u jednotlivých kritérií. (Vlastná tvorba na základe metódy definovanej v kap.  

5.4.1) 

 

 

 Číslo 

                                           Hodnotiace kritéria             

 

 

 

                  

Názov spoločnosti                                     

C
en

a 
to

v
ar

u
  

R
ý

ch
lo

sť
 o

d
o

zv
y

  

D
o

d
ac

ia
 l

eh
o

ta
 

S
p

ô
so

b
 p

la
tb

y
 

C
en

a 
d

o
p
ra

v
y

  

Z
ár

u
k

a 
 

1 

Quanzhou Tucson Age Security Technology 

Co., Ltd. 4 8 6 6 0 2 

2 Shenzhen Eternal Electronics Co., Ltd. 2 2 8 4 6 0 

3 Shenzhen Jasmine Technology Co., Ltd. 4 8 6 6 8 0 

4 Shenzhen Jiyishihou Technology Co., Limited 8 6 8 4 0 2 

5 Shenzhen Shi Lin Trading Co., Limited 4 8 8 4 8 2 

0

2

4

6

8
Cena tovaru

Rýchlosť odozvy

Dodacia lehota

Spôsob platby

Cena dopravy

Záruka

Quanzhou Tucson Age Security Technology Co., Ltd.

Shenzhen Eternal Electronics Co., Ltd.

Shenzhen Jasmine Technology Co., Ltd.

Shenzhen Jiyishihou Technology Co., Limited

Shenzhen Shi Lin Trading Co., Limited

Obr. 7: Glyf vizualizujúci získaný počet bodov dodávateľov. (Vlastná tvorba) 
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Po ohodnotení dodávateľov s príslušnými bodmi nasledovalo vyhodnotenie dosiahnutých 

bodov s váhami sledovaných kritérií, ktoré určujú ich dôležitosť. Tieto hodnoty a ich súčet 

obsahuje nasledujúca tabuľka. 

Tab. 16: Získané body vynásobené váhou daného kritéria a súhrnný počet bodov. (Vlastná tvorba)  

 

Na základe aplikácie vlastnej bodovacej metódy hodnotenia dodávateľov na prvých troch 

miestach skončili spoločnosti: 

1. Shenzhen Shi Lin Trading Co., Limited,  

2. Shenzhen Jiyishihou Technology Co., Limited, 

3. Shenzhen Jasmine Technology Co., Ltd. 

5.6.4   Štvrté kolo výberového konania 

Víťazov tretieho kola výberového konania podnik kontaktoval s požiadavkou odoslať 

vzorky. Všetky kusy došli v poriadku v priebehu sľúbených termínov. Vizuálna a technická 

kontrola vykonávaná na tovare neukázali žiadne nedostatky, nie je dôvod pochybovať 

o originalite tovaru.  

  

                                  Hodnotiace kritéria 
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S
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o
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b
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d
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v
 

 Váha kritéria [%] 30 10 10 15 15 20 100 

Číslo Názov spoločnosti  

       

1 

Quanzhou Tucson Age Security 

Technology Co., Ltd. 1.2 0.8 0.6 0.9 0 0.4 3.9 

2 Shenzhen Eternal Electronics Co., Ltd. 0.6 0.2 0.8 0.6 0.9 0 3.1 

3 

Shenzhen Jasmine Technology Co., 

Ltd. 1.2 0.8 0.6 0.9 1.2 0 4.7 

4 

Shenzhen Jiyishihou Technology Co., 

Limited 2.4 0.6 0.8 0.6 0 0.4 4,8 

5 

Shenzhen Shi Lin Trading Co., 

Limited 1.2 0.8 0.8 0.6 1.2 0.4 5 



86 

 

Na základe tohto princípu bola vybraná dodávateľská spoločnosť Shenzhen Shi Lin Trading 

Co., Limited, ktorá získala najväčší počet bodov. Kontakt ostatných dvoch dodávateľov bol 

uložený v informačnom systéme podniku na ten prípad, ak by prvotný dodávateľ podniku 

v budúcnosti nesplňoval požiadavky podniku.  
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6 PODMIENKY REALIZÁCIE A PRÍNOSY 

Pred začiatkom podrobného skúmania nákupných procesov internetového obchodu 

Fitnáramok.sk  ako východiskový bod bol vytvorený logický rámec projektu (viď. 

Príloha 1). Pomocou logickej rámcovej matice boli definované prínosy a hlavný cieľ 

projektu. Ďalej boli uvedené hlavné skupinové činnosti, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 

požadovaných výstupov. Taktiež boli definované tzv. objektívne overiteľné ukazovatele, na 

základe ktorých je možné kontrolovať dodržanie termínov, čerpanie nákladov 

a v konečnom dôsledku posúdiť úspešnosť projektu.      

Snahou návrhovej časti diplomovej práce bolo definovať taký postup výberového 

konania dodávateľov, ktorý je jednoducho aplikovateľný bez nutnosti investovania 

veľkého objemu finančných prostriedkov do komplexných počítačových nástrojov. 

Okrem definovania vhodnej metódy na teoretickej báze, požiadavkou majiteľa bolo 

uskutočnenie tzv. pilotného projektu, v rámci ktorého bude teoreticky stanovená metóda 

vyskúšaná. Horná hranica finančných zdrojov na definovanie metódy výberového konania 

dodávateľa za účelom rozšírenia dodávateľského reťazca vrátane realizácie pilotného 

projektu činila 1000 Eur. Čo sa týka časového rámca, cieľom bolo dokončiť implementáciu 

metódy do konca apríla roku 2018.   

Obidve kritéria projektu boli splnené. Pilotný projekt bol dokončený úspešne do konca 

apríla roku 2018 s maximálnymi nákladmi do 1000 Eur. V rámci pilotného projektu bol 

vybraný jeden konkrétny dodávateľ, ktorý bude v budúcnosti zabezpečovať aktuálne 

najpredávanejší produkt podniku. Ďalej boli uložené kontakty ďalších dvoch dodávateľov, 

na ktorých sa podnik môže obrátiť v prípade potreby – výpadku prvotného dodávateľa.  

Metóda výberového konania dodávateľa bola definovaná univerzálne, tzn. je možné ju 

aplikovať nezávisle na type objednaného tovaru. Prvé, druhé a štvrté kolo výberového 

konania prebieha rovnakým spôsobom aj v prípade obstarávania tovaru z tretích krajín, aj 

v prípade objednania tovaru z členských štátov EÚ. V treťom kole vykonávané bodové 
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hodnotenie v závislosti na geografickej polohe dodávateľa prebieha trošku odlišne, veď 

v obidvoch prípadoch sú dôležité iné kritéria. 

Aplikácia definovanej bodovacej metódy v praxi nemá žiadne obmedzenia. Metóda je 

jednoducho aplikovateľná bez akýchkoľvek obťažností, ak podnik získa všetky 

potrebné informácie k jej prevedeniu. Jednorazové náklady na vyhľadávanie 

dodávateľov, na získanie príslušných informácií, na vykonávanie hodnotenia a na 

objednanie vzoriek sú zanedbateľné. Tieto náklady nie je možné univerzálne vyčísliť, 

závisia totiž na mnohých faktoroch, ako sú napríklad cena používania B2B trhoviska 

pomocou ktorého sú vyhľadávaní potenciálni obchodní partneri alebo rozmery tovaru 

(značne ovplyvňujú dopravné náklady).  

Implementácia danej metódy do bežného používania bude pre podnik prínosná 

z niekoľkých dôvodov:  

1. aplikáciou metódy rozhodovanie o spolupráci s potenciálnymi obchodnými 

partnermi môže prebiehať systematicky, na základe objektívne overiteľných 

ukazovateľov. Predchádzajúce intuitívne rozhodnutia o zmluvných stranách môžu 

byť eliminované. 

2. Rozdelením postupu výberového konania na štyri kolá  je možné postupne redukovať 

počet potenciálnych dodávateľov, dlhšie trvajúce bodové hodnotenie bude 

vykonávané len u tých dodávateľov, ktorí splňujú základné požiadavky podniku. 

Tým je možné urýchliť proces výberu. 

3. Metóda umožňuje odstrániť rizikový faktor vysokej závislosti podniku na jednom 

dodávateľovi. 

4. Vďaka univerzálnosti metódy podnik môže rozšíriť dodávateľský reťazec o nové 

produkty (v metóde sledované kritéria sú nezávislé od druhu objednaného tovaru). 

5. Zabezpečením minimálne troch dodávateľov (jeden prvotný + dvaja rezervní) na 

jeden produkt podnik odstráni množstevné a časové výkyvy v dodávkach, znižuje 
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častú nedostupnosť tovaru na sklade spôsobenú neschopnosťou dodávateľa dodať 

správny tovar v správnom množstve, v správnom čase, na správne miesto,  

6. dôjde k zníženiu úplných nákladov nákupu. 

7. Optimalizácia nákupnej stratégie vyvoláva optimalizáciu predajných procesov –  

vďaka stálej dostupnosti tovaru na sklade podnik nepríde o potenciálny zisk 

a nestratí svojich stálych a nových zákazníkov (zákazníci neodídu ku konkurenčným 

firmám), 

8. Plynulý predajný proces znamená spokojnejších zákazníkov, ktorí na základe 

dobrých skúseností vytvoria pozitívny obraz o podniku a stanú sa lojálnym 

zákazníkom značky, 

9. v konečnom dôsledku dôjde k zvýšeniu predaja a zvýšeniu tržieb podniku. 

Niektoré z prínosov majú pozitívny vplyv na chod internetového obchodu hneď po 

aplikácii metódy (bod 1-6). Prínosy, ktoré nie sú identifikovateľné hneď (bod 7-9), je 

možné overiť po uplynutí určitej doby od používania metódy sledovaním predajných 

štatistík a pravidelnou kontrolou dostupnosti skladových položiek (evidencia skladu).  

Čo sa týka ekonomických prínosov definovaného metodického postupu výberového 

konania, tie budú odlišné v závislosti na konkrétnom produkte. V prípade produktu, ktorý 

bol predmetom pilotného projektu bola vyčíslená úspora nákladov vo výške 194,3 EUR na 

jednu objednávku. Nasledujúca tabuľka obsahuje porovnanie úplných nákladov nákupu 

v prípade objednania daného tovaru od súčasného dodávateľa podniku a v prípade novo 

vybratého dodávateľa (viď. Kapitola 5.6.4). Úplné náklady nákupu zahŕňajú cenu tovaru, 

cenu dopravy, náklady na prevod finančných prostriedkov, DPH, clo a poplatok za colné 

odbavenie zásielky.  
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Tab. 17: Porovnanie úplných nákladov nákupu v prípade súčasného a novo vybratého dodávateľa.  (Vlastná 

tvorba) 

 

V tabuľke uvedené ceny sú určené na objednávku 120 kusov. Z uvedených cien sú odčítané 

všetky rabaty a bonusy. V amerických dolároch uvedené hodnoty sú prekalkulované na 

eurá zmenným kurzom 0,85 USD/EUR. Poplatok za colné odbavenie zásielky určuje 

spoločnosť DHL. Zaúčtovaná suma je 2% z hodnoty colného dlhu (DPH + clo), minimálne 

však 16,2 EUR.   

Je dôležité si uvedomiť, že aplikácia definovanej metódy výberu dodávateľov bude úspešná 

len v prípade neskončenia hodnotenia vo fázach výberu. Časová spoľahlivosť, úplnosť 

a presnosť dodávky majú byť vyhodnotené pravidelne. Pretože podnik zatiaľ nemá široký 

sortiment, objedávanie prebieha len niekoľkokrát do roka, je možné venovať patričnú 

pozornosť každej objednávke. V budúcnosti, ak vyhodnotenie všetkých objednávok bude 

nákladné, odporúčam podniku zamerať sa na objednávky tovarov zabezpečujúcich vysoký 

obrat. 

  Súčasný dodávateľ Nový dodávateľ 

Cena za 1 kus [USD] 20.5 19.1 

Cena za 120 kusov [USD] 2460.0 2292.0 

Cena dopravy[USD] 148.0 138.0 

Náklady na prevod finančných prostriedkov 

cez Alibaba.com – 5,3% z objemu 

transakcie[USD] 138.2 128.8 

Náklady na prevod platobnou kartou 

Mastercard – 2 % z objemu transakcie 

[USD] 52.2 48.6 

Súhrnné náklady tovaru a dopravy [USD] 2798.4 2607.4 

Súhrnné náklady tovaru a dopravy [EUR] 2378.6 2216.3 

DPH – 20% z hodnoty zásielky [EUR] 475.7 443.3 

Clo [EUR] 0.0 0.0 

Poplatok za colné odbavenie zásielky 

[EUR] 16.2 16.2 

Úplné náklady nákupu [EUR] 2870.6 2675.7 

Úspora [EUR] - 194,3 
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ZÁVER 

Hlavným cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť možné riešenie na rozšírenie 

dodávateľského reťazca vybraného podniku. Čiastkovými cieľmi boli aplikácia 

navrhnutého riešenia v praxi a výber nového obchodného partnera jedného konkrétneho 

produktu. V prvej kapitole vymedzený hlavný cieľ a čiastkové ciele práce boli splnené.  

Práca je organizačne rozdelená na 5 hlavných častí. V prvom rade bol predstavený vybraný 

podnik, elektronický obchod Fitnáramok.sk ponúkajúci spotrebnú elektroniku finálnym 

užívateľom. S čitateľom boli zdieľané základné informácie o podniku, jeho obchodný 

sortiment, dodávatelia a spôsob organizácie podnikových procesov.  

Teoretická časť práce obsahuje základné pojmy súvisiace s riešenou problematikou. 

Predmetom skúmania boli funkcie a typy obchodu, postavenie a dôležitosť nákupu, 

v spoločnosti prebiehajúce procesy, jednotlivé oblasti nákupnej stratégie podniku. Ďalej 

bola vytýčená hlavná myšlienka marketingového pojatia nákupu, boli popísané aspekty 

nákupného marketingového mixu. Posledná časť teórie sa zameriava na riadenie vzťahov 

s obchodnými partnermi. V tejto časti sú predstavené metódy na vyhodnotenie a výber 

dodávateľov.  

Prvá časť analýzy diplomovej práce popisuje priebeh nákupného procesu internetového 

obchodu od kontaktovania dodávateľa s požiadavkou na dodanie tovaru až k prijatiu tovaru 

na externý sklad podniku, čím skončí nákupný a začína predajný proces.  Cieľom analýzy 

histórie podniku bolo vytipovať procesy prebiehajúce živelným spôsobom a zistiť súčasné 

problémové oblasti, ktoré je nutné odstrániť, resp. zlepšiť. Vykonávaním PEST analýzy 

boli skúmané externé faktory, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú podnikanie. Medzi 

tieto faktory zaraďujeme politické, ekonomické, sociálne a technologické faktory. Analýza 

konkurencie bola vykonaná predovšetkým za účelom získania základných informácií 

o prijateľných nákupných cenách tovaru. Výsledky jednotlivých analýz boli sumarizované 

v SWOT analýze, ktorá zhromažďuje silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby podniku. 

Ako najvýznamnejšia hrozba, ktorá môže ohroziť životaschopnosť podniku bola vykázaná 
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vysoká závislosť na jednom dodávateľovi. V prípade nedostupnosti tovaru na sklade 

dodávateľa, neúplnosti a  nepresnosti, resp. časového oneskorenia dodávky podnik vypredá 

všetky svoje zásoby, a nemôže uspokojiť dopyt vznikajúci pre jeho sortiment. Odpadá tak 

od značného zisku, jeho potenciálni zákazníci nakupujú tovar u konkurenčných podnikov. 

Na odstránenie tejto hrozby a na elimináciu rizikových faktorov súvisiacich s výkyvmi 

v dodávkach bol navrhnutý pracovný postup výberového konania a vlastná bodovacia 

metóda na vyhodnotenie a výber najvhodnejšieho z potenciálnych dodávateľov. Následne, 

definovaná metóda bola realizovaná na konkrétnom produkte. V priebehu výberového 

konania zo šestnástich potenciálnych dodávateľov ponúkajúcich daný produkt na predaj 11 

bolo vylúčených v prvých fázach výberového konania. Bodové hodnotenie bolo vykonané 

na 5 dodávateľov. Kritériami hodnotenia boli cena tovaru, rýchlosť odozvy, dodacia lehota, 

spôsob platby, cena dopravy a záručné podmienky. V prvom rade skutočné hodnoty boli 

prevedené na príslušné body v rozmedzí od 0 do 8. Následne boli tieto body vynásobené 

váhou daného kritéria. Poradie výhodnosti dodávateľov bolo vytvorené sčítaním bodov 

u jednotlivých kritérií.  

Podmienky realizácie a prínosy práce sú popísané v poslednej kapitole diplomovej práce.  

V rámci diplomovej práce som sa snažila nájsť také riešenie na zvolenú problematiku 

v oblasti nákupu, ktoré zefektívňuje nákupnú stratégiu spoločnosti a prispieva k udržaniu 

konkurencieschopnosti podniku na veľmi nasýtenom trhu spotrebnej elektroniky. Dúfam, 

že predložený návrh prináša podniku sľúbené prínosy a takýmto spôsobom prispejem 

k jeho dlhodobej prosperite.     
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

 

EÚ  Európska Únia 

SEPA Single Euro Payments Area (jednotná oblasť platieb v mene Euro) 

SHA Shared – príjemca i odosielateľ hradia poplatky svojej banke  

BEN Beneficiary – bankové poplatky hradí príjemca 

OUR Our – všetky poplatky hradí odosielateľ 

DHL zasielateľská spoločnosť (Dalsey, Hillblom a Lynn) 

GLS zasielateľská spoločnosť (General Logistics Systems)  

CE  Communautes Européennes 
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Príloha 1:Logický rámec diplomovej práce. 
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Zdroj: Vlastná tvorba  

Príloha 2: Procesný diagram výberového konania. 
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Príloha 3: Pilotný projekt – zoznam činností. 

 

Vysvetlivky: task mode – režim úlohy, task name – názov úlohy, duration – doba trvania, start – zahájenie, finish – ukončenie, predecessors – predchodci, 

days – dni, Mon (Monday) – pondelok, Tue (Tuesday) – utorok, Wed (Wednesday) – streda, Thu (Thursday) – štvrtok, Fri (Friday) – piatok 

Zdroj: Vlastná tvorba 
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Príloha 4: Ganttov diagram pilotného projektu. 

Vysvetlivky: February – február, March – marec, April - apríl 

Zdroj: Vlastná tvorba  


