
1 
PODSTATA A POSTAVENIE PODNIKU 

V TRHOVEJ EKONOMIKE

Podnik ako základný prvok hospodárskeho systému predstavuje v trhovom hospodár-
stve aktívne hospodárske centrum, ktoré dlhodobo, s určitým rizikom a cieľavedo-

mo vyrába výrobky alebo poskytuje služby na krytie potrieb spoločnosti alebo jednot-
livcov.

Z hľadiska ekonomickej teórie je podnik predmetom skúmania viacerých ekonomic-
kých vedných disciplín, medzi ktorými si prioritu z pozície rozsahu, ale aj obsahu zacho-
váva podnikovohospodárska náuka. Objektom podnikovohospodárskej náuky je podnik 
ako podnikateľský subjekt, ktorý sa vyznačuje všeobecnými, ale aj špecifickými znakmi, 
charakteristickými pre jednotlivé typy ekonomík.

Podnikanie, resp. podnikateľská činnosť na začiatku 21. storočia je charakterizovaná 
expanzným rastom inovácií realizovaných v celom spektre hospodárskeho, ako aj spolo-
čenského života. Kým v 20. storočí hybnou silou ekonomického rozvoja bol technický 
pokrok, na začiatku 21. storočia sú to informačné a telekomunikačné technológie, ve-
domosti, inovácie, globálna informatizácia všetkých sfér hospodárskeho a spoločenské-
ho života.

Tieto vývojové tendencie sa odzrkadľujú aj na narastajúcom význame podnikania, 
podnikateľskej činnosti alebo podnikateľských myšlienok, resp. iniciatív, ktoré svojou 
mierou výrazne prispievajú k rastu a prežitiu podnikov v rýchlo sa meniacom ekono-
mickom prostredí. Spoločenské a  ekonomické prostredie by malo vytvárať priaznivé 
podmienky na podnikanie a pre podnikateľov, ktorí sú nositeľmi ekonomického rastu, 
poskytovať dostatočné inšpiratívne podnety k vzniku nových, resp. k rozvoju už existu-
júcich podnikateľských činností, ktoré budú v dostatočnej miere prispievať k rozvoju ce-
lej spoločnosti.

Aby sa tento cieľ mohol naplniť, treba si v tejto oblasti v dostatočnej miere vymedziť 
a ujasniť pojmový aparát, ktorý je veľmi úzko previazaný s pojmom trhová ekonomika. 
Základným stavebným prvkov trhovej ekonomiky je podnik, t. j. fyzická alebo právnic-
ká osoba a jej podnikateľská činnosť.

Cieľom tejto kapitoly je nielen vymedziť problematiku podniku, jeho podnikateľskej 
činnosti, ale pokúsiť sa poukázať aj na význam a opodstatnenosť podniku, resp. podni-
kateľskej činnosti v trhovom hospodárstve, pretože práve podnikanie a  jeho realizácia 
predstavuje jeden zo základných predpokladov existencie hospodárstva založeného na 
trhových princípoch.
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Aby sme získali v tejto problematike dostatočne hlboké a trvácne vedomosti, rozdelí-
me problematiku podniku do nasledujúcich tematických okruhov:
 • Podstata podnikania a podniku
 • Okolie podniku
 • Podnik ako cieľovo orientovaný systém
 • Životný cyklus podniku

Tematický okruh „Podstata podnikania a podniku“ sa snaží v zrozumiteľnej a výstižnej 
forme vymedziť pojmy, ako sú podnikanie, podnikateľ ako nositeľ podnikateľskej čin-
nosti a podnik ako základný stavebný prvok trhovej ekonomiky. Okrem týchto kľúčo-
vých pojmov sa priestor venuje aj problematike podnikavosti, resp. znakom podnikania, 
ako aj samotnému riziku, ktoré úzko súvisí s podnikateľskou činnosťou, resp. s celkovou 
činnosťou podniku.

Tematický okruh „Okolie podniku“ vymedzuje pojem okolie podniku a  špecifikuje 
vzťahy, ktoré medzi podnikom a ostatnými subjektmi okolia vznikajú a ktoré do znač-
nej miery ovplyvňujú ďalšie podnikateľské rozhodnutia samotného podniku. Priestor sa 
venuje aj samotnému postaveniu podniku v rámci svojho okolia a špecifikuje sa možný 
vplyv okolia, resp. jeho jednotlivých zložiek na samotný podnik.

Tematický okruh „Podnik ako cieľovo orientovaný systém“ poukazuje na význam 
a opodstatnenosť cieľov v podnikateľskej činnosti. Zdôrazňuje ich ako nevyhnutnú po-
trebu, pretože ich stanovenie, resp. ich prítomnosť v podnikateľskej činnosti a  snaha 
o ich naplnenie určujú ďalšie smerovanie, resp. vývoj podniku z hľadiska budúcnosti.

Tematický okruh „Životný cyklus podniku“ nadväzuje na predchádzajúce okruhy 
a problematiku, ktorá sa v nich rozoberala. Tento okruh vychádza z už objasnených teo-
retických poznatkov, ako je podnik, jeho okolie a ciele podniku, a preto svoju pozornosť 
upriamuje práve na otázku života podniku, t. j. na fázy, ktorými počas svojej existencie 
podnik prechádza. V rámci jednotlivých fáz životného cyklu podniku sa opisujú cha-
rakterové črty samotného podniku z hľadiska jeho výkonnosti, dosahovaných výsledkov, 
ako aj samotného postavenia podniku na trhu. Okrem toho sa pozornosť venuje aj rôz-
nym krízovým javom, ktoré môžu v jednotlivých etapách životného cyklu podnik pre-
kvapiť a výrazným spôsobom tak ovplyvniť jeho ďalšie fungovanie, resp. jeho existenciu.

1.1 Podstata podnikania a podniku
Pojmy podnikanie, podnikateľ, podnik sú ako v ekonomickej literatúre, tak aj v sa-

motnom podnikateľskom prostredí veľmi frekventované, nie vždy sa však používajú 
a vysvetľujú správne. Pri ich definovaní budeme vychádzať tak z legislatívy reprezento-
vanej predovšetkým Obchodným zákonníkom a živnostenským zákonom, ako aj z po-
znatkov odbornej ekonomickej literatúry. V nasledujúcej časti tejto publikácie za zame-
riame na bližšie vysvetlenie týchto pojmov.
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1.1.1 Podnikanie, podnikateľ, podnik

Pojem podnikanie sa bežne spája s pojmom zisk. Vyplýva to aj z definície podnikania 
v zmysle Obchodného zákonníka, ktorú uvedieme neskôr. Základným motívom podni-
kania je snaha o dosiahnutie zisku, ktorý reprezentuje zhodnotenie kapitálu, ktorý pod-
nikateľ do podnikania vkladá. Ak by sme však zúžili orientáciu podnikania iba na úsilie 
dosiahnuť zisk, abstrahovali by sme od spoločenského poslania podniku, ktorým je služ-
ba zákazníkovi a všetkým záujmovými skupinám, ktoré sú s existenciou podniku spoje-
né. Jednostranná orientácia na zisk je však skôr krátkodobá cesta a je typická pre podni-
kanie, ktorého cieľom je rýchle zbohatnutie.

Možno teda povedať, že v každom podniku sa spájajú na prvý pohľad dva protiklad-
né ciele: na jednej strane by podnikanie malo smerovať k dosiahnutiu zisku, na druhej 
strane vedie k uspokojovaniu potrieb zákazníkov. Ich protirečivosť je ale klamlivá, pre-
tože ak hovoríme o podnikaní ako o dlhodobej aktivite zameranej na dlhodobú stabili-
tu a prosperitu, tak najspoľahlivejšou cestou k dosiahnutiu zisku je práve spokojnosť zá-
kazníka.

Treba si však uvedomiť, že podnikanie nie je činnosť, ktorú výlučne vykonávajú len 
subjekty zamerané na tvorbu zisku. Pojem podnikanie je pojem, ktorý využíva aj tá sféra 
spoločenského života, ktorú označujeme ako neziskový sektor. Subjekty pôsobiace v ne-
ziskovom sektore vykonávajú podnikateľskú činnosť ako doplnkovú aktivitu k svojmu 
hlavnému verejnoprospešnému alebo vzájomne prospešnému poslaniu a jej cieľom je za-
bezpečiť pre organizácie pravidelné príjmy a dlhodobú finančnú udržateľnosť.

Podľa nášho názoru preto nie je možné pojem podnikanie zúžiť len na činnosť vyko-
návanú výlučne podnikateľskými subjektami. Rozumieme ňou činnosť, aktivitu, ktorá 
je založená na využití poznatkov a skúseností každého pracovníka a ktorá sa využí-
vajú pri hľadaní odpovedí na nasledujúce otázky:
 • Aké produkty sa na trhu uplatnia?
 • Ako využiť potenciálne zdroje?
 • Ako získať a udržať zákazníka? a pod.

Vymedzenie podnikania vychádza zo skutočnosti, že na podnikaní sa zúčastňujú nie-
len vlastníci, ale predovšetkým manažéri, zamestnanci, t. j. všetci, ktorí aktívne pri-
spievajú k tvorbe produktu. Takýto prístup k definovaniu podnikania môžeme nájsť aj 
u nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu v roku 1979 T. W. Shultza, ktorý hovorí, že pod-
nikateľmi sú všetci jednotlivci spoločnosti. Podľa neho podnikanie predstavuje špecific-
kú službu ľudského kapitálu na trhu podnikania.

Pre konkrétnu podnikateľskú činnosť je veľmi dôležitý legislatívny rámec podnikania.
Pojem podnikanie je vymedzený Obchodným zákonníkom v § 2 ods. 1, podľa kto-

rého sa podnikaním rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo 
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Táto právna úpra-
va vychádza z Ústavy SR (čl. 35 ods.1), ktorá určuje: „Každý má právo na slobodnú voľ-
bu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť“.



3 
PODNIKOVÝ PROCES

Podnikový proces je dynamický systém podnikateľskej činnosti, ktorého výstupom je 
tvorba nového produktu vo forme výrobku alebo služby. Podnikový proces môže-

me definovať v jeho najširšom možnom význame ako transformáciu vstupov na výstupy 
podniku. Z uvedeného globálneho hľadiska pozostáva z niekoľkých samostatne oddeli-
teľných procesov špecifikovaných ďalej, ktoré treba vnímať ako integrálny celok. Jednot-
livé oddeliteľné transformačné procesy disponujú určitými charakteristickými črtami. 
Na základe špecifikovaných činností pristupujeme ku klasifikácii podnikového procesu 
z týchto strán:71

 • z vecnej strany – transformačný proces vyjadruje proces premeny podnikových vstupov 
na výstupy (výrobky a služby),

 • z hodnotovej strany – reprodukčný proces predstavuje sledovanie a zhodnocovanie vlo-
žených prostriedkov (resp. kapitálu) do produkčnej činnosti podniku, tzn. sledovanie 
hodnotového vzťahu medzi vstupmi a výstupmi,

 • z organizačnej strany – kombinovaný proces, zaoberá sa sledovaním organizačnej zlož-
ky transformačného procesu. Sleduje činnosti spojené so samotnou transformáciou 
vstupov na výstupy, vzájomnou kombináciou výrobných faktorov, finančnými a in-
formačnými tokmi.

Bližšou charakteristikou jednotlivých zložiek podnikového transformačného procesu 
sa podrobnejšie zaoberáme v nasledujúcom texte.

3.1 Transformačný proces
Transformačný proces vyjadruje vecnú stránku podnikového procesu, konkrétne sa-

motný spôsob premeny vstupov na výstupy podniku. Výstupom podniku môže byť výro-
bok alebo služba, ktoré budeme súhrnne pomenovávať produkt. Produkt je teda výsled-
kom produkčnej činnosti podniku, ktorá sa realizuje spotrebou podnikových vstupov 
(produkčných faktorov) a v procese transformácie vzniká merateľná hodnota – produkt. 
Vstupmi transformačného procesu rozumieme:72

 • zložky podnikového majetku, napríklad stroje, dopravné prostriedky, budovy, po-
zemky, softvér, energie, materiály, polotovary a pod.,

71 MAJTÁN, Š. a kol. 2014. Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Sprint 2, 2014.
72 MAJDÚCHOVÁ, H. – NEUMANNOVÁ, A. 2015. Podnikové hospodárstvo pre manažérov. Bra-

tislava : Wolters Kluwer, 2015.
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 • pracovné výkony, ktorých nositeľom je pracovná sila,
 • informácie, ktoré podnik potrebuje na  zabezpečenie svojej činnosti, napríklad po-

znatky vedy a techniky, prieskumy trhu a pod.,
 • finančné prostriedky.

Ako sme už uviedli, výstupom transformačného procesu je produkt. Vstupy a  vý-
stupy môžeme vyjadriť v rôznych jednotkách, napríklad v naturálnych (ks, kg, m, l), 
v peňažných (€), prípadne v pracovných (normohodiny). Vstupy transformačného pro-
cesu zabezpečujú dodávatelia a výstupy odoberajú odberatelia. Je dôležité si uvedomiť, 
že podnikový transformačný proces ako systém premeny podnikových vstupov na vý-
stupy je účinný a efektívny len v spojení s dodávateľským a odberateľským reťazcom.

dodávatelia vstupy Transformačný 
proces výstupy odberatelia

Obrázok 3.1 Transformačný proces
Zdroj: Vlastné spracovanie.

Na samotný transformačný proces môžeme nazerať z dvoch hľadísk, a to: z hľadis-
ka tvorby merateľnej hodnoty a z hľadiska realizácie podnikových činností. Tvorba me
rateľnej hodnoty predstavuje proces premeny jednotlivých vstupov na hotové výstupy. 
Tento prístup znázorňuje Gutenbergov model transformačného procesu. Hľadisko rea
lizácie podnikových činností, pôsobnosť a  nevyhnutnosť činností zabezpečujúcich 
bezproblémovú premenu vstupov na výstupy. Činnosti zabezpečujúce transformačný 
proces sú vyjadrené v Porterovom modeli transformačného procesu. Obrázok 3.2 zná-
zorňuje Gutenbergov model transformačného procesu.73

Gutenberg vyjadruje transformačný proces podniku na základe kolobehu peňažných 
a vecných hodnôt. Kolobehom vecnej stránky transformačného procesu chápe fyzickú 
transformáciu vstupov na výstupy – produkčná činnosť podniku. Kolobehom peňažnej 
stránky chápe vloženie finančných prostriedkov do transformačného procesu a ich zno-
vunadobudnutie po ich realizácii na trhu a inkase pohľadávok od odberateľov. Potom na 
podklade merateľnej hodnoty – Gutenbergovho modelu hovoríme, že sa transformač-
ný proces skladá z prvkov, fáz a sfér.

Prvky transformačného procesu predstavujú všetky podnikové produkčné faktory, 
ktoré vstupujú do transformačného procesu, a to:74

 • majetok podniku vo všetkých formách,
 • ľudské zdroje v podobe riadiacej aj výkonnej pracovnej sily,
 • všetky peňažné prostriedky a ich druhy,

73 KUPKOVIČ, M. a kol. 2004. Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Sprint, 2004.
74 MAJTÁN, Š. a kol. 2014. Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Sprint 2, 2014.
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 • rozpracovaná (nedokončená) výroba,
 • hotové, ale nerealizované výrobky,
 • realizované výrobky a služby, ktoré slúžia na uspokojovanie výrobných aj konečných 

potrieb.

peňažné
výstupy

prostriedky
platieb

peňažné
vstupy

obstaranie výroba odbyt

Obrázok 3.2 Transformačný proces
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: GUTENBERG, E. 1989. Grundlagen  

der Betriebswirtschaftslehre. Band I. Die Produktion. Berlin : Springer Verlag, 1989.

Fázy transformačného procesu v  zjednodušenom chápaní predstavujú jednotlivé 
činnosti, ktoré sú potrebné na zabezpečenie transformácie vstupov na výstupy. Ide o ob-
staranie, výrobu a odbyt. Obstaraním rozumieme zabezpečenie všetkých potrebných 
vstupov do transformačného procesu, predovšetkým:
 • materiálových zdrojov prostredníctvom zásobovania,
 • výrobných zariadení, strojov, technológií prostredníctvom investičných činností,
 • ľudských zdrojov prostredníctvom personalistu alebo útvaru personalistiky,
 • peňažných zdrojov prostredníctvom financovania,
 • zabezpečenie informácií účtovného, finančného, právneho, resp. plánovacieho cha-

rakteru, prostredníctvom informačného systému a pod.

Výrobou rozumieme proces transformácie vstupov na výstupy, čiže ide o chápanie 
a definovanie výroby ako produkčného procesu. Odbytom budeme rozumieť činnos-
ti spojené s predajom výrobkov a poskytovaním služieb. V širšom chápaní sa odbyt za-
oberá aj prácou so zákazníkom prostredníctvom prieskumu trhu, sledovaním jeho po-
trieb a preferencií k určitému tovaru, resp. službe. Zahŕňa tiež sledovanie vývoja výrobku 
a jeho životného cyklu, hodnotenie trhového podielu, resp. ostatných ukazovateľov, kto-
ré vyjadrujú postavenie výrobku na trhu.

Z hľadiska činností, ktoré zabezpečujú transformačný proces, a  tak vytvárajú me-
rateľnú hodnotu, vyjadruje transformačný proces Porterov model. M. Porter vo svo-
jej práci Competitive Advantage člení podnikové činnosti na dva druhy činností, a to na 
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ČINNOSTI PODNIKOVÉHO 

TRANSFORMAČNÉHO PROCESU

Kapitola nadväzuje na vysvetľovanie vecnej stránky podnikového procesu (kap. 3), 
ktorý z tohto hľadiska nazývame podnikovým transformačným procesom. Venu-

je sa podstate rozhodovacích problémov, ktoré podnikový manažér rieši v hlavných fá-
zach transformačného procesu, ktorými sú činnosti spojené s nákupom materiálových 
vstupov, s ich premenou na produkty (produkčnou činnosťou) a s predajom týchto pro-
duktov.

V nadväznosti na vysvetlenie fáz transformačného procesu v kap. 3 treba zdôrazniť, 
že v kap. 5 sa venujeme v rámci prvej fázy (obstarávanie) iba obstarávaniu jednej zložky 
podnikových produkčných faktorov (používa sa špecifický pojem zásobovanie). Obsta-
rávanie zložiek podnikových produkčných faktorov procesom tzv. investičných činností 
sa vysvetľuje v časti o neobežnom majetku a obstarávanie ľudských zdrojov vysvetľuje sa-
mostatná časť pod týmto názvom (často sa označuje ako personalistika) – obe v kap. 4.

Zároveň treba vidieť súvislosti procesu nákupu materiálových vstupov (zásobovania) 
s obežným majetkom, ktorý je vysvetľovaný takisto v samostatnej časti kap. 4.

Iba v uvedených súvislostiach možno pochopiť podstatu prvej fázy činností podniko-
vého transformačného procesu.

Špecifické súvislosti má tiež uvádzaná druhá fáza činností podnikového transformač-
ného procesu – produkčná činnosť podniku. V tejto fáze sa vysvetľujú manažérske prob-
lémy súvisiace s premenou obstaraných produkčných faktorov na produkty určené na 
predaj. Je zrejmé, že tu hrajú veľkú úlohu špecifické „technológie“ tejto premeny. Kým 
pri produkcii služieb ťažko možno túto premenu vstupov na výstupy spájať s klasicky 
chápanou technológiou, pri produkcii výrobkov vo výrobnom procese je táto súvislosť 
zrejmá. Nekladieme si za cieľ vysvetľovať tieto „odvetvové“ špecifiká a sústreďujeme sa 
len na výrobný proces, v ktorom je najzložitejšie manažovanie tejto fázy podnikového 
transformačného procesu.

Predaj produktov ako záverečnú činnosť fáz podnikového transformačného procesu 
možno tiež vnímať v rôznych súvislostiach. Keďže v podnikovom hospodárstve hrá veľ-
kú úlohu charakter hospodárskeho systému, v ktorom podnik pôsobí ako jeho prvok, 
zdôrazňujeme pre predaj produktov význam manažérskeho prístupu, ktorý je dominu-
júci v trhovom hospodárskom systéme a vychádza v podstate z marketingového prístu-
pu k trhu. Tomuto prístupu zodpovedá štruktúra časti kapitoly venovaná predaju pro-
duktov.
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5.1 Nákup materiálových vstupov

5.1.1 Podstata a úlohy materiálových vstupov 
v podnikovom transformačnom procese

Nákup materiálových vstupov predstavuje funkčnú činnosť podniku, ktorou sa začí-
na transformačný proces. V bežnej praxi sa označuje ako zásobovanie, pretože nákupom 
materiálových vstupov sa väčšinou vytvárajú zásoby.

Na zásoby (v nasledujúcom texte budeme tento pojem používať ako kratšie synony-
mum pojmu materiálové vstupy) v podnikovej sfére môžeme pozerať z dvoch rovín po-
hľadu. Buď ich berieme ako zložku majetku, alebo ako investovaný kapitál. Z toho vy-
plývajú aj dva základné ciele, ktoré sleduje manažér nákupu a riadenia zásob:
 • minimalizácia nákladov na zásoby (hospodárenie s každou zložkou majetku, teda aj 

so zásobami, vyvoláva vznik nákladov),
 • minimalizácia viazaného kapitálu v zásobách (investovanie do každej zložky majetku, 

teda aj do zásob má byť racionálne, t. z. s minimom zdrojov – kapitálu).

S uvedenou ekonomickou podstatou zásob súvisia ich úlohy (funkcie).118 
Rozhodujúca úloha zásob vyplýva z ich pôsobenia v podnikovom procese tvorby pro-

duktov (výrobkov, služieb) – v transformačnom procese. Fázy (činnosti) tohto procesu 
väčšinou nemožno absolútne synchronizovať bez tvorby zásob v prechode od jednej fázy 
k druhej fáze. Rozhodujúcou úlohou zásob v podniku je teda zabezpečovanie syn
chronizácie fáz podnikového transformačného procesu. Táto synchronizácia má dve 
stránky:
 • časovú synchronizáciu,
 • množstevnú (objemovú) synchronizáciu.

Ak by sme teda chceli rozviesť základnú synchronizačnú úlohu zásob v  podniku, 
mohli by sme povedať, že úlohou zásob je zabezpečiť jednotlivé fázy podnikového trans-
formačného procesu primeraným množstvom vstupov v primeranom čase.

Samozrejme, toto chápanie úlohy zásob je príliš zjednodušené a vyplýva len z defino-
vania ich podstaty v podnikovom procese. Mohli by sme vymedziť celý rad ďalších úloh 
zásob. Ako ukážku takéhoto členenia uvedieme aspoň citát jedného literárneho prame-
ňa, ktorý uvádza nasledujúce členenie úloh zásob v podniku:119

 • zaistenie výroby a vysokej úrovne miery obsluhy zákazníkov,
 • ochrana proti neurčitosti v spotrebe a dodacích lehotách,
 • ochrana proti iným rizikám, napríklad riziku zmeny cien, politickým rizikám a pod.,
 • úspory pri nákupoch (diskont pri nákupe väčších množstiev),
 • sezónnosť niektorých surovín (napr. obilie).

118 Poznamenávame, že nerozlišujeme úlohy a funkcie, aj keď sa s týmto u niektorých autorov stretáva-
me. Obsahovo sú to totiž väčšinou zhodné cesty napĺňania cieľov riadenia zásob, ktoré sme už uviedli.

119 COylE, J. J. – BARDI, J. E. – lANGlEy, C. J. 2002. The management of Business Logistics. 
 South – Western, 2002.
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5.1.2 Organizácia nákupu materiálových vstupov

Organizačné útvary, ktoré v podniku zabezpečujú nákup materiálových vstupov, sa 
nazývajú útvary zásobovania alebo útvary nákupu. Podoba ich vnútorného organizač-
ného usporiadania závisí od mnohých činiteľov. Môžeme ich členiť na dve základné 
 skupiny:
 • vonkajšie činitele,
 • vnútorné činitele.

Medzi vonkajšie činitele patria napríklad:
 • počet dodávateľských organizácií a ich štruktúra,
 • externé možnosti zabezpečenia dopravy,
 • územné rozmiestnenie dodávateľských organizácií.

Za najdôležitejšie vnútorné činitele považujeme:
 • objem a sortiment produkcie,
 • kvalifikačná úroveň pracovníkov,
 • technické vybavenie podniku,
 • špecifiká technologického procesu tvorby produktov.

Ak by sme pozerali na riešenie otázky organizácie nákupu ako na problém logistiky, 
môžeme hovoriť o nasledujúcich spôsoboch nákupu:
 • náhodný nákup (od prípadu k prípadu, podľa zákaziek),
 • skladový nákup (nákup na sklad, predzásobenie sa),
 • bezskladový nákup (tzv. práve včas – just in time).

Ak sa vrátime k manažérskemu hľadisku na organizáciu vnútorného usporiadania 
útvarov nákupu (zásobovania), v podstate poznáme tri modelové situácie:120

 • centralizovaný typ,
 • decentralizovaný typ,
 • kombinovaný typ.

Pri centralizovanom type útvaru zásobovania sú všetky funkčné činnosti vykonávané 
v tomto útvare (nákup, doprava, skladovanie atď.) centralizované, t. z. že vnútorná or-
ganizačná štruktúra útvaru zásobovania vychádza z deľby práce podľa týchto činností. 
Nie je pritom podstatné, či ide o oddelenia, referáty alebo len jednotlivých referentov.

Výhodou centralizovaného typu útvaru zásobovania je možnosť užšej funkčnej špe-
cializácie a tým vyššej odbornosti zabezpečovania týchto činností. Rizikom je, že takéto 
úzke profesijné zameranie povedie k šablónovitému mysleniu, neschopnosti komplex-
ného posúdenia riešeného problému. Takýto typ sa uplatní skôr vo veľkej firme s relatív-
ne stabilným a úzkym výrobným programom, pretože je nepružný na potrebu operatív-
nych zmien. Môžeme sa s ním však stretnúť aj pri malých firmách, kde každú funkčnú 
činnosť (funkciu) vykonáva jeden pracovník.

120 MAJTÁN, Š. 1992. Materiálové a odbytové hospodárstvo firmy. Bratislava : Elita, 1992.
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Pri decentralizovanom type útvaru zásobovania sú jednotlivé funkčné činnosti decen-
tralizované, pričom ich decentralizácia môže byť realizovaná z rôznych hľadísk, naprí-
klad:
 • podľa materiálových skupín,
 • podľa dodávateľov alebo územných celkov (napr. referát pre domácich dodávateľov, 

referát pre zahraničných dodávateľov).

Výhodou decentralizovaného typu útvaru zásobovania je predpoklad uplatnenia na-
príklad hlbších technických znalostí o  materiáloch (pri materiálovej decentralizácii), 
nadviazanie užších kontaktov s dodávateľmi (pri decentralizácii podľa dodávateľov). Ri-
zikom je nižšia odbornosť zvládnutia niektorých funkčných činností. Na predchádzanie 
tomuto riziku možno prípadne zabezpečovať niektorú z funkčných činností v spolupráci 
s externou organizáciou. Takýto typ organizácie útvaru zásobovania sa vyskytuje v stred-
ných a veľkých podnikoch, kde sa nakupuje pomerne značný počet materiálových vstu-
pov, resp. existuje veľké množstvo územne rozptýlených dodávateľov (prípadne v člene-
ní na domácich a zahraničných).

Kombinovaný typ organizácie útvaru zásobovania využíva výhody a usiluje sa o ob-
medzenie rizík z obidvoch uvedených základných typov organizácie.

5.1.3 Marketing nákupu materiálových vstupov

5.1.3.1 Úloha marketingu pri nákupe

Ak pozeráme na nákup a predaj ako činnosti podniku, ktoré smerujú k trhu, potom 
úlohu marketingu pri nákupe môžeme chápať ako „zrkadlový obraz“ úloh marketingu 
pri predaji. Pri nákupe ide v podstate o podobný trhový vzťah ako pri predaji. Nákupca 
vstupuje do obchodného vzťahu s dodávateľom – predajcom. Ak dodávateľ ako predaj-
ca uplatňuje techniky marketingu, musí tieto techniky ovládať aj nákupca, inak nemôže 
byť dodávateľovi rovnocenným partnerom.

Ak uznáme, že v podmienkach trhovej ekonomiky je potrebný marketingový prístup 
tak pri nákupe, ako aj pri predaji, potom pri definovaní obsahu nákupného marketingu 
musíme hľadať podobný súbor nástrojov, ako využíva predajný marketing. Inak poveda-
né, predajný marketingový mix musíme transformovať na nákupný marketingový mix. 
Takýto prístup k vymedzeniu obsahu nákupného marketingu môžeme nájsť napríklad 
v publikácii J. a G. Tomekovcov, ktorí hovoria o nasledujúcom súbore nástrojov využí-
vanom v nákupnom marketingu:121

 • informačný mix – schopnosť vytvoriť informačné súbory o vnútorných parametroch 
podniku, ako aj o vonkajšej situácii na trhu zdrojov nákupu,

 • komunikačný mix – schopnosť komunikovať ako s partnerskými útvarmi vo vnútri 
podniku, tak aj s disponibilnými alebo reálne zvolenými partnermi na trhu,

 • dodávateľský mix – schopnosť zvoliť optimálneho dodávateľa a pôsobiť na zlepšova-
nie parametrov vzájomných vzťahov vo všetkých fázach nákupného procesu,

121 TOMEK, G. – TOMEK, J. 1996. Nákupní marketing. Praha : Grada Publishing, 1996.


