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DETERMINACE FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍ JEDNÁNÍ 

O CENĚ 

DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING PRICE 

NEGOTIATIONS 

 

Radmila Presová 

 

Abstrakt: Příspěvek pojednává o ceně, jako rozhodujícím činiteli 

marketingového mixu a významném faktoru výrobně dodavatelských vztahů. 

Charakterizuje obchodní vztahy a obchodní jednání, uvádí příklady 

z obchodních vztahů a obchodního jednání. Vymezuje požadavky na úroveň 

obchodních jednání ve vybraných zemích Evropské unie. Zdůrazňuje, 

že při obchodním jednání zástupců výrobních podniků je třeba vedle ceny 

sledovat tržby, jako základní ekonomický ukazatel, pro úhradu nákladů 

a tvorbu zisku. Výzkumem bylo ověřeno, že při snížení prodejní ceny proti 

ceně obchodní, je pro dosažení stejné výše zisku třeba využít funkci y = k/x. 

Součástí příspěvku je konstrukce ceny v maloobchodu ČR a jednání 

obchodních zástupců při sjednávání dodávek pekařského zboží.  
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Abstract: The paper deals with the price as the decisive factor of the 

marketing mix. The determination of price strategy characterizes business 

relationships as a basic contact with the understanding of the business 

partner's views on the ongoing business case. It was verified by the research 

that when the sales price is reduced against the commercial price, it is 

necessary to follow the function that has the form y = k / x to achieve the same 

level of profit. Part of the contribution is also the construction of the retail 

price and the definition of factors affecting the retail price. 
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1 ÚVOD 

Zmírnit finanční dopady na ekonomiku podniku předpokládá, aby pracovníci 

sjednávající obchodní dohody byli při obchodním jednání dostatečně 

flexibilní a dovedli diferencovat podmínky obchodní transakce, především 

podle platební kázně kupujících. V návaznosti na sjednaný termín plnění, 

kvalitu předmětu kontraktu, přepravní podmínky a další části smlouvy, jednali 

odpovědně o termínech plateb a dalších benefitech, které jim umožňuje 

cenová politika podniku. Flexibilita, ale neznamená, že zástupci prodávající 

strany přistoupí na návrhy kupujících v celé šíři jejich požadavků, případně je 

ještě zvýhodní. Z principiálního hlediska nemůže být flexibilita chápána jako 

strategie obchodního jednání, ale pouze jako možná varianta vedoucí 

k dosažení optimálního výsledku. Tuto zásadu je třeba sledovat při sjednávání 

kontraktů obchodními zástupci podniků, kteří musí mít na zřeteli dosáhnout 

patřičný efekt pro zastupovanou organizaci, případně jednotlivé podnikatele, 

při sjednaném rozsahu plnění.   

1.1 Cíl a metodika 

Cílem příspěvku je zpracovat konstrukci ceny ve výrobním podniku 

a obchodu. Přiblížit význam obchodních vztahů a obchodního jednání mezi 

výrobními podniky. Uvést příklady z jednání ve vybraných státech Evropské 

unie. Na základě zjištěných poznatků uvést činitele ovlivňující výši 

maloobchodní ceny, jako zdroje úhrady maloobchodem vynaložených 

nákladů na pořízení zboží a provoz obchodní jednotky. Zjistit názory 

odborníků na vymezení ceny, jako rozhodujícího zdroje příjmů pro podnik. 

Na praktických příkladech ukázat na vztah hodnoty, směnné hodnoty a ceny. 

Vyhodnotit přístup obchodních zástupců při jednání o ceně s obchodními 

partnery prodávaného pekařského výrobku. Navrhnout funkci, která vystihuje 

průběh obchodních cen. Při jednání s obchodními partnery ji využít pro odhad 

množství prodávaného zboží s ohledem na sjednanou cenu, při zachování 

výše požadovaného zisku.  

Metodika práce sleduje splnění hlavního cíle a cílů dílčích. Jsou v ní použity 

metody vhodné pro zpracování zadaného tématu. Z matematicko-statistických 

metod je to funkce y=k/x. Bylo zjištěno, že funkce je vhodná pro praktické 

použití při obchodním jednání s obchodními zástupci o ceně a množství 

prodaných výrobků. Dále byla použita metoda indexní, průměru a variačního 

rozpětí. Z obecných metod to byla metoda poznávací a komparace, využitá 

zejména při zpracování problémů předmětu obchodního jednání. Dále byla 
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použita dedukce a syntéza, umožňující vyhodnotit získané poznatky 

z obchodních vztahů. 

Příspěvek má logickou stavbu. Pro přiblížení řešené problematiky vychází 

z poznání odborníků na hodnotu, hodnotu směnnou a cenu. Na příkladech 

ukazuje na vztah hodnoty a ceny při prodeji zboží v maloobchodu. 

Samostatná část je věnována obchodním vztahům a obchodnímu jednání, 

struktuře ceny ve výrobním podniku a obchodu. Závěrečná část příspěvku 

analyzuje výsledek jednání obchodních zástupců při sledování výše zisku 

při prodeji pekařských výrobků. Obsahuje návrhy na konkrétní opatření 

pro podnikatelskou sféru i využití v pedagogickém procesu. 

Materiál obsahuje příklady z praxe, zařazené v části obchodních vztahů 

a obchodním jednání. Autorka poznatky získala z kontaktů navázaných 

s podnikateli ze zemědělských podniků a pekařského podniku. Nemohla uvést 

podrobnější ekonomické údaje s odvoláním manažerů na zachování 

obchodního tajemství. 

2 HODNOTA ZBOŽÍ 

Při nabídce zboží a poptávce po něm, je nutné si uvědomovat, že zde působí 

zákon hodnoty, užitné hodnoty, hodnoty směnné a ceny. Hodnota je 

subjektivní, značně variabilní kategorie. Kupující budou vždy posuzovat 

užitečnost kupovaného zboží a cenu, kterou za nákup musí zaplatit. Budou 

komparovat kvalitu a náklady, které vynaložili v pracovním procesu 

na splnění sjednaných pracovních úkolů, při obnově tělesné energie.  

Při prodeji zboží má prodávající povinnost navrhnout cenu, případně 

ji požadovat při prodeji zboží v maloobchodě, s přihlédnutím ke všem 

okolnostem, které mají na cenu vliv.  

Hodnotu ovlivňuje postavení prodávajícího na trhu, doba a místo prodeje, 

kvalita nabízeného zboží i reference o něm, kupní síla segmentu trhu, 

pro které se zboží prodává. Kupující posuzuje vždy kvalitu nabízeného zboží, 

úroveň nabídky, balení a možnost ověření funkčnosti předváděného zboží, 

včetně délky záruční doby. Významné místo zaujímá tradice značky, 

preference kupujících a další faktory. Mezi ně se řadí ochota prodávajícího 

personálu, komunikace a vliv na kupující. Tyto faktory jsou zvláště důležité 

při prodeji masa a masných výrobků. V tomto případě prodejnost ovlivňuje 

prodejní prostředí, čistota pracovního oděvu prodavačů, celkový vzhled 

prodejny a další, často i drobné detaily.   
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Keynes, J. M. (1963) k problému hodnoty vyslovil následující názor: „pokud 

se ekonomové zabývali tím, co se nazývá teorií hodnoty, učili obvykle, 

že ceny jsou určovány podmínkami nabídky a poptávky. Zvláště změny 

mezních nákladů výroby a pružnost krátkodobé nabídky hrají vynikající 

úlohu. Ceny jsou určovány množstvím peněz, rychlostí jejich oběhu v poměru 

k důchodům, rychlosti oběhu k poměru tržních transakcí, tezaurací hotovostí, 

vynucenými úsporami, inflací a deflací et hoc genu omne“.  

2.1 Hodnota směnná 

Je zvláštní kategorie směnných vztahů. Představuje konkrétní sjednané 

podmínky předání a převzetí zboží. Při obchodování se tato ekonomická 

kategorie přechází, jako by neexistovala v domnění, že všechno řeší kategorie 

hodnoty. Echaudemaison, C. D. (1995) „směnnou hodnotou statků a služeb 

obchodovaných na trhu rozumí cenu“. Hodnotu směnnou ovlivňuje čas, místo 

předání a nasycenost trhu. U hodnoty směnné vždy půjde o potvrzení 

konsenzu mezi prodejní cenou zboží, tedy prodávajícím a spokojeností 

zákazníků, tedy kupujícím. 

2.2 Cena  

Jakkoliv je cena základní kategorií smluvních vztahů, tak v odborné literatuře 

nebývá často definována. K tomu Fuchs, K. (1999) napsal: „v učebnicích 

základního kurzu ekonomie současnosti chybí elementární vymezení ceny, 

která je považována za tak samozřejmou dimenzi tržního prostředí, že její 

empirické vnímání je považováno za dostatečný předpoklad poznání 

zákonitosti mechanismu tržního prostředí“. Lamming, R. (1995) používá 

termín cenová senzitiva (price senzitivity). Zastává názor, že „je to stupeň, 

do kterého jsou tržby z prodeje výrobku ovlivněny zvýšením nebo snížením 

ceny“.  

V tržní ekonomice, založené na zákonu nabídky a poptávky, se na trhu vedle 

převažujícího počtu jednotlivých podniků a firem jednotlivců vyskytují 

podniky v dominantním a monopolním postavení. Tento problém McCloskey 

(1990) vymezil následovně: „monopolistovo chování je shrnuto do pojmu 

hledání ceny“. Tedy snahy přizpůsobit se částečně podmínkám trhu, a přitom 

neztratit rozhodující pozici při jednání o jednotkové ceně. Na výkony podniku 

má velký vliv produktivita práce.  Autor zastává názor, že „růst produktivity 

práce bude snižovat konkurenční ceny výstupu ve srovnání s cenami vstupů“. 

V soutěživosti, jako rozhodujícím pojmu dosažení požadovaných prodejních 

výsledků, je nezbytné dodržovat sjednané podmínky příslušné smlouvy. 

„Jednou z nich je cenová válka všech proti všem, jinak známá pod názvem 
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konkurence“, napsal McCloskey. Při zamyšlení nad pojmem „hledání ceny“ je 

třeba poznamenat. Monopol je sice jediný v určitém segmentu trhu, který 

stanoví cenu, ale vždy bude záležet na tom, zda kupující výrobek koupí, 

i když si konkurují sami mezi sebou.  

Hayne, P. (1991) v souvislosti s chováním monopolu upozorňuje na termín 

„administrativní cena“. Uvádí, že tento termín byl použit „poprvé ve veřejné 

diskusi ve 30. letech XX století, k odlišení cen stanovených nabídkou 

a poptávkou, od cen domněle stanovených jednostranně prodávajícím“. 

Nastává jev, kdy „cenoví tvůrci (monopoly) určují své vlastní ceny, zatímco 

příjemci přijímají to, co trh stanoví“, dodává tentýž autor.   

V moderní tržní ekonomice je u monopolních podniků princip tržních cen 

„potlačen“ mocí státu. Podnikům v monopolním postavení schvalují ceny 

cenové orgány státní správy. Přihlížejí k ukazatelům kalkulačního vzorce 

i situaci na relevantním trhu. Tím se do určité míry vytváří předpoklad 

opodstatněného usměrňování cen. Ministerstvo financí odhaduje, že pokud 

se vyloučí nájemné, telekomunikační služby a některé poplatky, tak cenová 

regulace v přepočtu na běžné ceny činí 18% ve vztahu ke spotřebnímu koši.  

Při vymezení ceny vycházíme z ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb. 

o cenách, v platném znění. V něm je cena vymezena jako „peněžní částka, 

sjednaná při nákupu a prodeji zboží“ ke „zboží vymezeném názvem, 

jednotkou množství, kvalitativními a dodacími podmínkami nebo jinými 

podmínkami, sjednanými dohodou stran“. Je významné, že podle určitých 

podmínek mohou být součástí ceny „zcela nebo z části náklady pořízení, 

zpracování a oběhu zboží, zisk, přiměřená daň a clo“. Zákon jasně vymezuje 

cenu, když uvádí, že je to částka a části, z nichž se skládá.   

Pro kriteriální vymezení ceny je nutné uvést, že cena je částka, vztahující 

se k jednotce množství. Proto se pozastavujeme nad tím, když slyšíme, 

ale i čteme. Cena je množství peněz. S vymezením ceny v citované právní 

normě není v souladu názor Karlof, B., a Lovingsson, F. H. (2006), kteří 

napsali: „cena je sjednanou obětí, kterou musí zákazník učinit, aby získal 

užitek, který přestavuje výrobek nebo služba“. Vyslovený názor potřebuje 

bližší objasnění. Zákazník nepřináší oběť, pokud si kupuje základní druhy 

potravin k úhradě spotřebované energie v pracovním procesu, vykonávané 

podle své pracovní pozice, nebo vykonávané práce. O „oběti“ můžeme 

hovořit tehdy, pokud zboží bude nakupovat nad rozsah nezbytné potřeby.   
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Je třeba mít na zřeteli, že cena se vždy vztahuje k hodnotě a hodnotě směnné. 

Tedy konkrétní výši předávání a převzetí zboží, na kterém se obchodní 

partneři dohodli. Směnná hodnota se přechází, jako by neexistovala. Přitom 

ze zákona je dostatečně zřejmé, že cena se vztahuje k předání a převzetí 

předmětu plnění. K této skutečnosti se vymezuje i nabytí vlastnictví. 

Echaudemaison, C. D. a kol. (1995) cenou rozumí „směnnou hodnotu statků 

a služeb na trhu.“ Hodnotu směnnou ovlivňují mnozí činitelé působící na trhu 

a čas, v němž se obchodní případ realizuje, Hana, N., Dodge, H. R. (1997). 

Dosažení dohody o hodnotě směnné je závažný problém obchodních vztahů 

pro všechny účastníky jednání. Vždy půjde o nalezení koncensu mezi prodejní 

cenou, tedy prodávajícím a spokojeností zákazníků, tedy kupujícím. 

K jednání o jednotkové ceně je třeba upozornit, že podniky nejsou ochotny 

divergovat od požadované ceny, pokud je v ní zakalkulován malý zisk. 

V tomto případě jsou jednání zdlouhavá a obtížná. Vždy záleží na síle 

argumentů kupujícího, výrobky za požadovanou cenu koupit a nutnosti 

prodávajícího výrobky na relevantním trhu prodat.  

2.3 Cena jako intenzitní nástroj marketingové podpory prodeje  

V obchodních vztazích je cena významným motivačním a intenzitním 

faktorem koupě a prodeje mezi účastníky smluvních vztahů. Na straně 

kupujících nacházíme proto následující důvody:  

 od výše prodejní ceny se odvíjí ochota kupujícího nakupovat nabízené 

druhy zboží,  

 cena indikuje prestiž výrobku, který si jednotliví kupující pořídili 

nákupem průmyslových, zvláště potravinářských výrobků, 

s přihlédnutím k jejich výživovým zvyklostem, zdravotnímu stavu 

a délce záruční doby,  

 cena umožňuje flexibilní vyjádření užitné hodnoty zboží, zejména když 

působením různých fyzikálních vlivů došlo k částečnému poškození 

obalů zboží, avšak přitom nebyla snížena funkčnost předmětu prodeje. 

Např. u pekařských výrobků je to změna tvaru zboží, u průmyslového 

zboží poškození přepravního, někdy i samotného vnitřního obalu, 

 cena je určitým přepočítacím koeficientem na získání představy, kolik 

zákazník musí odpracovat hodin, aby si vybraný druhu zboží mohl 

pořídit. Tento ukazatel je zvláště významný při srovnání ceny zboží 

na zahraničních a domácích trzích.  
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Cena nevyjadřuje vždy hodnotu prodávaného zboží, pokud došlo ke snížení 

prodejní ceny. Dokládají to následující příklady: zimní obuv po skončení 

sezóny se prodává s 50% slevou, aby se prodaly zbylé zásoby a uvolnily 

prostory ve skladu. Pokud boty před slevou se prodávaly např. za 1200,-

Kč/pár pak vzniká otázka? Došlo ke snížení prodejní ceny ve vztahu snížení 

jejich užitné hodnoty? Rozhodně ne. Snížila se pouze cena, v tomto případě 

i hodnota, takže vzniklý rozdíl je vlastně ztráta, pokud nová cena se neprojeví 

ve vyšším počtu prodaných výrobků.  Užitná hodnota u původního zboží 

zůstala stejná, ale cena i tržby se snížily.  

Jiný příklad uvádíme z prodeje pekařského zboží. Před ukončením prodejní 

doby měl zákazník zájem si koupit deset svatebních koláčků, každý 

za 7,50 Kč. Prodavačka nabídla koupi všech 20 koláčků, které měla 

připraveny k prodeji, s 50% slevou. Zákazník si je koupil a zeptal 

se prodavačky. Proč je prodává se slevou. Odpověděla mu: „prodávám je 

s určitou ztrátou, ale je menší, než když je příští den vhodím do koše. To pak 

ztráta bude daleko větší“. K této transakci je třeba dodat. Užitná hodnota 

zůstane stejná, ale hodnota i tržby za podané zboží se sníží. Praxe ukazuje, 

že zákazník vždy posuzuje užitnou hodnotu a hodnotu ve vztahu k ceně, 

kterou musí za nakupované zboží zaplatit, aby uspokojilo jeho zájem 

i potřebu předmět obchodních vztahů vlastnit.  

Ve výrobních podnicích je výše ceny závislá na síle konkurence soustředěné 

v místě prodeje, ceně nakupovaného a spotřebovaného materiálu, 

vynaložených výrobních nákladech na zhotovení produktu a odpracovaný 

počet hodin práce a přepravní náklady, zvláště pokud se zboží přepravuje 

po moři.  Své místo zaujímají psychologické faktory použité při jednání 

o celém rozsahu plnění kontraktu. U jedinečných, často exkluzivních 

výrobků, cenovou konkurenci vytváří importované identické zboží, design, 

místo a způsob prodeje.   

2.4 Obchodní vztahy 

V rozšiřující se dělbě práce podnikatelé nejsou schopni a nebylo 

by to ani ekonomicky účelné, aby pro zhotovování výrobků nenavazovali 

a nerozšiřovali spolupráci s jinými podnikatelskými subjekty. Na základě 

oboustranně výhodné spolupráce nesnižovali výrobní náklady a nezkracovali 

čas potřebný k výrobě a získání obchodu. Čas je faktor, v němž se uskutečňují 

všechny procesy, a využití pracovní doby. „Čas se stal významným nástrojem 

změny strategií konkurenční schopnosti“. Stalk G. (1991). Projevilo 

se to ve velkém rozsahu v zemědělské výrobě. Dokud nebyly zpracovány 
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metody nových přístupů ke krmení hospodářských zvířat, tak krmiva objemná 

i jadrná si produkoval zemědělský podnik sám. Jakmile chemický průmysl 

začal vyrábět látky potřebné k zjištění výživy jednotlivých kategorií 

hospodářských zvířat, došlo k lepšímu využití jadrných krmiv a celkovému 

ekonomickému efektu. Z naturálního hospodářství vzniklo hospodářství 

založené na spolupráci s krmivářským průmyslem. Nastala etapa rozvoje 

intenzivní zemědělské výrobny. Hrala, V. (2002) ji charakterizuje následovně: 

„zemědělská výroba vytvořila v materiální výrobě civilizační základnu, na níž 

se v prostoru Evropy začala rozvíjet průmyslová civilizace moderní doby“. 

K zajištění nákupu nových druhů jadrných krmiv bylo třeba zakládat 

a rozvíjet obchodní vztahy. Cílem bylo získat informace o použití krmných 

směsí a včas zajistit dostatečné množství s ohledem na potřeby krmivové 

základny. 

Význam obchodních vztahů mezi výrobními podniky dokládáme následujícím 

příkladem. Při sklizni obilovin dochází v krátkém časovém úseku ke vzniku 

velkého množství sklizeného obilí, na které zpravidla nemají zemědělské 

podniky dostatečné skladovací kapacity. Řešení hledají ve spolupráci 

s nákupní organizací. V této souvislosti posuzují tři základní problémy: 

 množství dodaného obilí do nákupního podniku, 

 dobu dodání obilí, 

 přepravní náklady. 

Vzniklou situaci je možno řešit jedině v navázaném obchodním vztahu. 

Při jednání bylo dosaženo shody o vzniklých problémech, participaci 

přepravních nákladů i společném využití dopravních prostředků. 

V obchodních vztazích nejde jenom o nákup a prodej výrobků, ale i další 

možnosti spolupráce. Může to být využití skladovacích prostor, zapůjčení 

potřebných strojů, změna subjektů závazkového vztahu a další možnosti, které 

jsou ve výrobním procesu. Pro tento názor jsme zvolili následující příklad. 

Při sklizni obilovin vznikla nadprodukce hordeum sativum. Manažeři 

výrobního podniku zjistili, že v obvodu jejich firmy je specializovaný podnik, 

který má možnost prodat do výkupního podniku určité množství této plodiny, 

ačkoliv ji sám neprodukuje. S podnikem navázali obchodní kontakty, což je 

první stádium obchodních vztahů. Se zástupci organizace dohodli množství 

produktu, které dodají na jím uzavřenou smlouvu. Při jednání se ukázal 

problém ceny. Dohodli se na participaci cenového rozpětí ve prospěch obou 

stran. Při této obchodní transakci došlo k efektivní spolupráci, kterou Heyne, 
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P. (1990) vymezil následovně: „efektivní spolupráce vyžaduje, aby podmínky 

směny byly jasné, jednoduché a standardizované“. 

Stádia obchodních vztahů 

Obchodní spolupráce se začíná vytvářet nabídkovým (poptávkovým) stádiem. 

Záleží na tom, ze které strany se vztah bude posuzovat. V tomto stádiu podnik 

oslovuje potenciální partnery, rozesílá jim požadavky (nabídky) nebo reaguje 

na zveřejněné informace, o nabízeném zboží a službách. Němečtí podnikatelé 

v obchodních vztazích kladou důraz na zvyklosti. Za dominantní považují 

kvalitní produkt, splnění termínu dodání a celkovou důslednost při plnění 

obchodních závazkových vztahů. O potenciálním partnerovi se rozhodují 

teprve na základě zhodnocení co největšího počtu referencí o obchodovaných 

výrobcích, případně poskytované službě a všech dalších atributech příslušné 

obchodní transakce. 

Každá část obchodních, resp. obchodních závazkových vztahů, se vyznačuje 

charakteristickými rysy. První stádium jednání je komunikační „sociálně 

interakční proces, při kterém dochází k vzájemnému ovlivnění“ Farhstein 

(1992). Je řadou na sebe navazujících kompromisů. Zejména při složitých 

předmětech plnění je nutno v jednotlivých bodech dosahovat shody, aby 

na jejich základě bylo o celé obchodní transakci dosaženo dohody. Toto je 

moment pro uzavření příslušné obchodní smlouvy. Doplňujeme, že v začátku 

obchodního jednání se partneři poznávají, postupně upřesňují svoje názory 

a představy o podmínkách budoucího plnění. Po uzavření dohody se přechází 

do realizačního stádia. Jakkoliv se tato skutečnost jeví jako samozřejmá, 

tak v praxi tomu tak není. Je nezbytné zdůraznit, že v kontraktu se sjednávají 

všechny detaily, které mohou negativně ovlivnit obchodní případ, zvláště 

pokud se jedná o zahraniční partnery. Pokud se některá, byť i nevýznamná 

skutečnost opomene sjednat, vždy ji kupující využije ve svůj prospěch. 

Po skončení realizačního stádia nastává „doznívající“ stádium obchodních 

vztahů. Můžeme ho nazvat post realizační stádium. Vyznačuje se tím, 

že v něm odběratelé reklamují případné vady výrobků, vzniklé v době záruční 

lhůty. Pro obnovu opakovaného plnění je tato část vztahů často rozhodující.  

V tomto směru byl získán významný poznatek z výroby a prodeje obuvi. 

Podnikatelé v roce 1992 založili firmu na výrobu vycházkové obuvi. 

Konjuktura byla veliká. Pro větší rozsah výroby obuvi navázali kooperaci 

s jinou firmou na zhotovení částí bot. Při přebírání, v kooperaci vyrobené 

části, nekontrolovali. Boty vyvezli na zahraniční trhy. V záruční lhůtě museli 

řešit reklamace jednotlivých obchodníků. Na místě samém zjistili, že kvalita 
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obuvi skutečně neodpovídá sjednané smlouvě. Jediné řešení bylo snížit cenu. 

Tato skutečnost se negativně promítla do celkové efektivnosti obchodního 

případu.  

Je znám případ, že ocelářský podnik sjednal smlouvu na dodávku ocelových 

konstrukcí, včetně nátěru barvou o určité síle nátěrové hmoty. Proto, 

že řemeslníci neměli dostatek zkušeností s takto náročnou prací, nedodrželi 

sílu nastříkané hmoty. V některých místech byla barva nastříkána 

v požadované vrstvě, ale v „rozích“ konstrukce byla vrstva barvy značně 

překročena. Kupující odmítl „dílo“ převzít. Dodavatel řešil dilema. Provést 

opravu nástřiku nebo poskytnout slevu z ceny. Rozhodl se pro druhou 

variantu. V ní byl ve výhodě kupující.    

Nezastupitelné místo v obchodních vztazích mají transakce. Vyznačují 

se vztahem zboží – peníze, peníze – zboží. Přesto, že peníze jsou vysoce 

likvidním prostředkem, tak v praxi výrobních podniků se setkáváme s více 

variantami úhrady za prodané zboží nebo poskytnuté služby, ale v podstatně 

menším rozsahu. Přesto, že pro spolupracující subjekty mají menší význam, 

vždy o nich budou jednat. Ve výsledku se všechny posuzují jako jeden celek. 

2.5 Obchodní jednání 

Obchodní jednání jsou úkony jednajících stran s cílem navázat obchodní 

kontakty, projednat, upřesnit, případně ukončit dříve přijatá stanoviska 

k dohodnuté spolupráci. Vyznačuje se tím, že v něm se poznávají zástupci 

jednajících stran, pokud se již neznají, upřesňují pracovní pozice, které 

v podniku zastávají. Obchodní jednání není jednorázový akt, ale proces 

postupných kroků, aby vznikla shoda o všech částech smlouvy a dohoda 

o celé smlouvě. Jednání můžeme třídit podle: 

a) předmětu spolupráce, 

b) faktorů použitých ke splnění cílů, 

c) charakteru jednání, 

d) doby jednání. 

Předmětem spolupráce, tedy budoucího plnění, může být investiční výstavba, 

zapůjčení mechanizačních prostředků, dodávka průmyslových výrobků, 

nákup (prodej) komponent strojního zařízení, nákup (prodej) dopravních 

prostředků, zpracovatelského průmyslu a dalších produktů podniků výrobní 

sféry národního hospodářství. Specifickým problémem jsou suroviny, 

výrobky zemědělské prvovýroby, potravinářské výrobky zvláště, pokud 
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se jedná o zdravotně nezávadné potraviny.  Strany na jednání uzavírají 

obchody. K tomu Mestre, J. (2002) napsal: „obchody uzavírají všichni, kdo 

vstupují do oběhu výrobků, nikoli ti, kdo jsou na obou koncích řetězce, tedy 

ani prvovýrobce, který je vytváří, ani spotřebitel, který výrobky 

spotřebovává“.  

Faktory použité ke splnění cíle jsou činitelé trhu. Trh se původně vymezoval 

jako místo, kde se setkávali podávající a kupující, aby si směnili svoje 

výrobky, později výrobky za peníze. S nástupem internetu a globalizace 

ekonomiky se podstata trhů zásadně změnila. Ze současného hlediska 

můžeme uvést, že trh je geografický prostor, v němž se uskutečňuje směna 

zboží za peníze a peníze za zboží. Jednotliví účastníci trhu se vůbec nemusí 

potkat. Peníze jsou také zbožím, ale v procesu směny zbožím jedinečných 

znaků. Činitele ovlivňující cenu jsou:  

a) množství nabízeného a poptávaného zboží, 

b) konkurence uvnitř nabídky a poptávky, 

c) místo a doba prodeje, 

d) dostupnost zboží na trhu, 

e) podmínky platebního styku, 

f) přepravní podmínky a další faktory nezbytné pro vznik smlouvy. 

Podle charakteru jednání rozeznáváme jednání neformální a formální. 

Neformální jednání je často vyvoláno provozními důvody. Nevyžaduje 

dodržování předepsané etikety. Smysl jednání je v hledání způsobů, jak 

operativně vyřešit vzniklý problém. Formální jednání se připravují delší dobu. 

Vyžadují dodržování zásad, etikety, a zvyklostí, zvláště na zahraničních 

trzích. 

Zásada první. Jednání nesmí být rušeno, aby účastníci neztráceli souvislosti 

a správně interpretovali projednané cíle, případně postupy. Tato zásada 

nebývá vždy dodržena, zvláště pokud se jednání koná v podniku. Ukážeme to 

na příkladu. Obchodní ředitel vykonával tuto pracovní pozici krátkou dobu. 

Z jeho přístupu k projednávanému problému bylo zřejmé, že rozhoduje 

o všem, co bylo předmětem jednání. Jednání přerušoval telefonními hovory, 

vyřizováním různých vzkazů, případně dotazů na nepřítomné osoby. 

Tím dával najevo svou důležitost. Jednání se prodlužovalo a často 

již k projednaným věcem bylo nutné se vracet. 
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Zásada druhá. Jednání se mají účastnit odpovědní a řádně informovaní 

manažeři. Pokud jednání se nezúčastní manažeři s odpovídající pravomocí, 

je nezbytné, aby zástupci měli konkrétně vymezené pravomoci, jednání mohli 

ovlivnit, případně kontrakt sjednat. Na tuto zásadu ukážeme následujícím 

příkladem. Jednání o nákupu obilí se z pověření ředitele zúčastnil manažer 

prodeje. Cílem bylo sjednat množství nakupovaného obilí, cenu, dodací 

a platební podmínky. Jednání bylo náročné a již téměř skončené, když na 

stole manažera zazvonil telefon. Z krátkých a úsečných odpovědí manažera 

bylo zřejmé, že se jedná o důležitý rozhovor. Po krátké době manažer řekl: 

„moment přepnu si telefon do jiné místnosti“. Když po určité době 

se na jednání vrátil, oznámil. „Mluvil jsem s ředitelem. Uložil mi, abych 

za tunu obilí neplatil více jak 3 250 Kč“. Již byla téměř sjednána cena 

3 400 Kč. Jednání skončilo. Zástupci prodávající strany odešli s poukazem 

na neseriózní přístup.  

Zásada třetí. Na jednání v mezinárodním obchodu je nezbytné, aby vyslaní 

pracovníci byli připraveni na všechny varianty, které se mohou vyskytnout. 

Ukážeme to na příkladu. Do státu na dálném východě přijeli zástupci podniku 

sjednat prodej komponentů do výpočetní techniky. Jednání bylo korektní, 

ale značně zdlouhavé. Diskutovaly se i problémy nesouvisející s obchodním 

případem. Na konci jednání byli zástupci podávajícího podniku požádáni, 

aby předložili kalkulační vzorec. Na tento požadavek nebyli připraveni. 

Omluvili se, že kalkulační vzorec dodají do týdne po návratu do vlasti. Teprve 

po třech týdnech svůj slib splnili. Neprodleně obdrželi odpověď: pro velkou 

časovou prodlevu od rozjednané obchodní transakce odstupujeme. 

Zásada čtvrtá. Na jednání se zahraničním partnerem je třeba dodržovat zásady 

etikety zvláště, pokud se jednání konají v jiné zemi.  Tento poznatek 

dokládáme několika příklady z vybraných zemí Evropské unie. 

Francie. Jednacím jazykem je zásadně francoužtina. Při jednání je vhodné, 

dodržet principy formálnosti. Francouzi jsou nekompromisní vyjednávači. 

Očekávají zdvořilost, až po ústupky. První jednání je nutné sjednat písemně 

předem. Dopis je nezbytné napsat perfektní francoužtinou. 

Německá spolková republika. Němečtí obchodníci jsou nároční vyjednávači. 

Vyžadují obchodní reference a dostatečné informace pro potřeby navázání 

obchodního případu. Součástí kontraktu jsou vždy sjednané pevné dodací 

lhůty a vysoké penále za vadné plnění. Program jednání se přesně dodržuje. 
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Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Jednání se koná 

v pracovně vedoucího pracovníka. Je velice zdvořilé. Zahájení a ukončení 

je společenskou konverzací. Obchodní kontrakt je třeba navazovat kvalitně 

psaným dopisem, správně adresovaným, s dobře promyšleným obsahem. 

Z marketingového hlediska je důležité vědět, který segment spotřebitelů má 

podnik zájem oslovovat.  

Obchodní zvyklosti 

Při jednání je účelné dodržet následující zvyklosti: 

 z každého jednání pořídit zápis. Po skončení jednání zápis hlasitě 

přečíst a požádat účastníky o stanovisko, 

 zápis z jednání zaslat druhé straně, pokud není předán po skončeném 

jednání, 

 k zápisu přiložit presenční listinu, 

 v průběhu jednání podávat kávu, čaj a nealkoholické nápoje,  

 jednání nerušit příchodem pracovníků podniku, pokud se jednání 

v podniku koná, 

 podle složitosti projednávaného případu je možné v průběhu jednání 

přizvat experty podniku na řešený problém, 

 promyšleně posadit účastníky jednání, 

 vždy dodržet formální pravidla a obchodní zvyklosti, zejména přivítání 

hostů a rozloučení s nimi. 

2.6 Vymezení ceny ve výrobních podnicích 

Při jednání o ceně je třeba si uvědomit, že jakkoliv je cena významným 

intenzitním faktorem, nemůžeme abstrahovat od dalších ekonomických 

ukazatelů, kterými jsou tržby a z nich odvozené kvalitativní ekonomické 

podnikové ukazatele. Při jednání o ceně platí zásada. Pokud dojde ke snížení 

ceny, pak je nezbytné dohodnout zvýšení prodávaného množství, abychom 

získali očekávané tržby. Množství prodávaného produktu vyjádřené 

v procentech, musí být větší, než změna ceny v procentech. Pokud tento 

princip není dodržen, dojde ke snížení tržeb. 

 Podniky ve výrobní sféře postupují podle jednotlivých položek kalkulačního 

vzorce. Počet položek záleží na tom, zda se jedná o samotný podnik, nebo 

podnik vyvíjející činnost v organizačním upořádání holdingu. Strukturu 

kalkulačního vzorce ovlivňuje jedinečnost výrobků, sériovost výroby, 
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náročnost na technologii výrobního a pracovního procesu, využití 

automatizace a robotizace, jakož i kvalifikace pracovníků, kooperace uvnitř 

firmy, nebo mezi organizačním uspořádáním holdingu. Nemalá výše nákladů 

připadá na výrobní a celopodnikovou režii, na kalkulovaný hrubý zisk 

a uvažované benefity kupujícím. Velice podrobné kalkulační vzorce používají 

v SRN při přepravě zboží do zámořských oblastí.   

Ve výrobních podnicích je třeba mezi kalkulační položky zahrnout náklady 

na přepravu hotových výrobků na sjednané místo určení. V zahraničním 

obchodu se pro tento účel používají doložky Incoterms. Základní doložka 

se vyznačuje započítáním nákladů na přepravu výrobků na místo v podniku 

sjednané ve smlouvě. V malých podnicích, kde se výrobky přepravují na malé 

vzdálenosti, se od této položky abstrahuje. Jinak je tomu ve velkých 

podnicích, které k přepravě používají vysokozdvižné vozíky, případně 

portálové jeřáby. V zemědělských podnicích určitý problém nastává 

při expedici hospodářských zvířat na porážku. V těchto případech je třeba 

do ceny zakalkulovat náklady na pojištění pracovníků obsluhující zvířata 

a samotná zvířata. 

2.7 Slevy z ceny 

Při prodeji zboží výrobní podniky v B2B vztazích často odběratelům 

poskytují slevy v naturálním a peněžním vyjádření, buď za sjednanou 

prodejní jednotku, nebo za prodej určitého množství v balení. Naturální slevy 

se pozitivně promítají ve snižování fixních nákladů. V těchto případech 

se mění i hodnota prodávaného zboží. Při jednání o obchodní ceně se často 

používá termín „zvláštní hodnota“. Zvláštní má vyjádřit „psychologickou 

podstatu označenou značkou, image a společenský význam produktu“. Tellis, 

G., J. (2000). Při komparaci principů slev z ceny mezi našimi podnikateli 

a podnikateli v USA zjišťujeme zádní rozdíly. V USA slevy stanoví přímo 

prodávající. Kupujícímu dává ke zvážení, aby se rozhodl pro jednu z variant. 

Buď slevu využije a tím si sníží fakturovanou částku, nebo se rozhodne slevu 

nevyužít a fakturovanou částku zaplatit v požadovaném termínu.  

Slevy v peněžním vyjádření mají za cíl stimulovat prodej většího množství 

výrobků, zejména v jednom balení. Mohou být vyjádřeny v procentech, 

nebo v absolutní částce. Sleva z ceny umožňuje, aby kupující si sám vytvořil 

představu o nové ceně a podle ní se rozhodl, zda si výrobek koupí. 

Pro zavedení slevy z ceny v penězích nacházíme následující důvody: 
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 prodej většího množství výrobků se pozitivně promítá do úspor 

z rozsahu ve výrobním procesu a přepravě jednotlivými druhy 

dopravních systémů. Projevuje se to ve snížení přepravních nákladů, 

lepším vytížení dopravních prostředků, plnění ve smlouvě sjednaného 

termínu. 

 vyšší obrat prodeje zboží. Tato skutečnost se promítá ve snížení 

výrobních zásob, nižších výdajů na správu a řízení podniku 

a na pojištění.  

2.8 Cena v obchodu  

Struktura ceny v maloobchodu i velkoobchodu v ČR vychází z ceny 

nakoupeného zboží. K ní obchod připočítává všechny nákladové položky 

vynaložené na provoz prodejny, mzdy vyplacené prodavačům, výdaje 

na reklamu a dodržování hygienických opatření. Součástí prodejní ceny jsou 

slevy z prodejní ceny, jako marketingový nástroj podpory prodeje, cena 

odepsané hodnoty zboží v důsledku nedodržení záručních lhůt, hrubý zisk 

a daň z přidané hodnoty. Strukturu maloobchodní ceny přibližuje obrázek 1. 

Rozdíl mezi cenou nákupu zboží a prodejní cenou je obchodní přirážka. 

Nesprávně se v praxi používá marže, poněvadž nevíme, ke které části ceny 

se marže vztahuje. Může to být nákupní cena zboží, případě jenom hrubý zisk. 

Obrázek 1: Struktura maloobchodní ceny zboží 

Nákupní 

cena 

zboží 

Obchodní přirážka 

Provozní 

náklady 

obchodní 

jednotky 

Ztráty na zboží 

- vyřazením 

- zničením 

- zcizením 

Slevy z ceny  

 

Hrubý 

zisk 

DPH 

Jako 

marketingové 

nástroje 

podpory 

prodeje 

Při 

poškození 

obalu 

Pramen: Zpracovala autorka příspěvku 

2.9 Faktory ovlivňující maloobchodní cenu zboží 

Faktory ovlivňující maloobchodní cenu zboží se považují za základní činitele 

podnikání nového typu. Snahou obchodů, zejména obchodních řetězců, 

je udržení relativně nízkých nákladů, což při značných objemech prodeje 

zboží, vybavenosti prodejny, zvedených bezpečnostních opatření, dodržování 

hygienických podmínek a zdravotních opatření je možno dosáhnout 

podílovou účastí dodavatelů na některých nákladových položkách obchodu. 

Mezi tyto faktory patří:  
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 Cenová strategie získání zákazníka a úroveň cenových řad prodávaného 

zboží. Kupní síla obyvatel spádové oblasti zásobované obchodem. 

 Cenová elasticita prodávaného zboží. 

 Sortiment, kvalita, čerstvost a chuť potravinářského zboží. 

 Konkurence obchodu v dané lokalitě. 

 Umístění prodejny v určité části sídelního útvaru, doplňkový prodej 

v čerpacích stanicích pohonných hmot. 

Většina zboží, až na potraviny, je cenově elastická. Vyšší ceny zpravidla 

vedou ke snížení množství prodaného zboží, což je možno pozorovat 

u specializovaných prodejen. Citlivými položkami jsou výdaje za potraviny, 

zejména u nízkopříjmových skupin, které srovnávají hmotnost, kvalitu a cenu 

příslušné potraviny i čerstvost zboží. 

Při prodeji zboží mohou výrobní podniky poskytovat slevy naturální 

a peněžní. Naturální slevy jsou výhodné pro výrobní podniky, 

protože pomáhají snižovat fixní náklady na výrobu a lépe vytěžovat 

zaměstnance placené hodinovou mzdou. V tomto případě se mění i hodnota 

prodávaného zboží, které má vyjadřovat skutečnou výši vloženého kapitálu, 

rozsah vynaložené práce a použité zdroje. Při jednání o spotřebním zboží 

se často používá termín zvláštní hodnota. „Zvláštní“ má vyjádřit 

psychologickou podstatu produktu, značku, image a společenský význam. 

Kotler, P. (1998) vyslovil názor, že u nízkých cen nelze zpravidla dosáhnout 

zisku, zatímco u vysokých cen může být nulová poptávka. Tento názor není 

v případě nízkých cen zcela jednoznačný. Abstrahujeme od zisku z prodeje, 

i malého množství zboží. U vysokých cen a nulové poptávce by bylo nezbytné 

uvést rozsah výroby, celkovou strategii prodeje a výdaje spojené s prodejem 

a přepravou zboží. Patří zde výdaje vzniklé s jištěním plateb, vyřízení 

průvodních dokladů, dokladů provázejících zboží, různé přístavní poplatky, 

skladovací poplatky, poplatky za místo v přístavu, pojistné, poštovní poplatky 

a další. 

2.10 Jednání obchodních zástupců při prodeji pekařského zboží 

Některé výrobní podniky prodávající zboží v B2B vztazích používají 

obchodní zástupce. Jsou to pracovníci, kteří mají značný vliv na množství 

prodaného zboží, tržby a hrubý zisk, jako základní, agregátní, ekonomický, 

podnikový ukazatel. Obchodní zástupci podniku, případně samotní 

podnikatelé, se při obchodním jednání rozhodují mezi dvěma variantami: 
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 o výši ceny ve vztahu k množství odebraného zboží, případně dalším 

ukazatelům obchodní transakce. Nemůže se abstrahovat od výše 

hrubého zisku, jako rozhodujícího ekonomického ukazatele. 

  Cenou s ohledem na dobu splatnosti faktury, termínu dodání, 

dostupnosti produktu na trhu, formě placení, případně možnosti nákupu 

na zahraničních trzích. Vždy se posuzuje termín dodávek a náklady 

na dopravu.  

Uvedené varianty byly ověřeny na skutečných údajích konkrétního 

pekařského podniku, při prodeji chleba, za 28 po sobě jdoucích týdnů. Pro 

rozsah souboru uvádíme hodnoty pouze za první a poslední čtyři týdny. 

 Tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1: Ekonomické ukazatele prodeje chleba 

Týden Množství 

prodaného 

chleba v kg 

Cena 

Kč/kg 

Náklady 

Kč/kg 

Zisk/kg Tržba 

v Kč 

Náklady 

v Kč 

Hrubý 

zisk 

v Kč 
Kč % 

1 6 907 12,56 11,34 1,22 9,71 86 751 78 352 8 399 

2 5 911 12,42 11,34 1,08 8,69 73 414 67 030 6 384 

3 6 753 12,25 11,34 0,91 7,42 82 724 76 579 6 145 

4 6 784 12,24 11,34 0,90 7,35 83 036 76 930 6 106 

  X       

∑ 26 355 x x 4,11 x 325 

925 

298 891 27 034 

⌀ 6 588 12,36 11,34 1,03 8,33 81 481 74 722 6 758 

„R“ 996 0,32 x 0,32 x 13 337 11 322 2 293 

25 6 928 11,61 10,35 1,16 10,08 79 741 71 705 8 036 

26 6 022 11,50 10,35 1,15 10,01 69 253 62 328 6 925 

27 6 577 11,40 10,35 1,05 9,21 74 978 68 072 6 906 

28 6 201 11,44 10,35 1,09 9,52 70 940 64 180 6 760 

         

∑ 25 724 x x 4,45 x 794 

912 

266 288 28 627 

⌀ 6 432 11,46 10,35 1,11 9,68 73 728 66 571 7 156 

„R“ 906 0,11 x 0,11 0,87 8 801 9 377 1 276 

Pramen: Zpracovala autorka příspěvku 

Použití indexní metody: 

p1…..cena v Kč/kg druhého týdne……….12,42 Kč/g 

q1…..množství prodaného chleba ve druhém týdnu………5 911 kg 

p0…..cena v Kč/kg prvního týdne………12,56 Kč/g 

q1…..množství prodaného chleba v prvním týdnu………6 907 g 
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p0…..dosazení do hodnotového indexu dostáváme následující údaje: 

 

Tržby ve druhém týdnu se změnily o 13 357 Kč, index 84,62 %, v důsledku 

nižší ceny a prodaného množství. 

Laspeyersův index má tvar: 

 
 

Pramen: Hindls, R., Hronová, St., Seger, J.  Statistika pro ekonomy, Praha, 

2002.                                                      

K výpočtu indexu je třeba uvést. Tržba za prodaný chléb vlivem rozdílných 

cen a množství se snížila na 85,57 %. Pokles tržby zapříčilo menší množství 

prodaného chleba a nižší jednotková cena. 

K údajům v tabulce uvádím. Za období 28 týdnů pozorujeme značnou 

variabilitu prodaného množství chleba. Maximální prodej byl ve 20. týdnu 

(8 041 kg), minimální množství se prodalo ve druhém týdnu (5 911) kg. 

Variační rozpětí činilo 2 130 kg (26,48%.), index 73,51 %. Nevyrovnanost 

podaného množství se projevila ve vytíženosti pracovních sil a výrobního 

zařízení. U ceny došlo ke snížení z 12,56 Kč/kg na 11,40Kč/kg. Variační 

rozpětí bylo 1,16 Kč (9,24%), index 90,76 %. Náklady na výrobu chleba měly 

po celé hodnocené období 28 týdnů klesající trend. Z 11, 34 Kč/kg v prvním 

týdnu se snížily na 10,35Kč/kg. Variační rozpětí vykázalo hodnotu 0,99 

Kč/kg (8,43 %). U zisku, došlo ke snížení z 1,22 Kč/kg na 0,60Kč/kg. Je to 

snížení značné. Pokles hodnoty byl po celé období přímočarý. Index 49,91 %. 

Zisk se snížil v důsledku nižší ceny a menší množství prodaného chleba.  

2.11 Optimalizace základních obchodních údajů 

Pro výpočet optimálních obchodních údajů byla použita funkce , resp. 

. Je to funkce hyperboly. U ní neprobíhá změna funkční hodnoty 

„rovnoměrně“ se změnou proměnné. Je-li (c) menší než odmocnina (k), 

odpovídá malá změna ceny (c), velké změně výrobku (m). Může se tedy 

zapsat:  

(c2 – n) m2 = (c1 – n) m1 = k  
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Odtud:    c2 – n = (c1 – n) m1  

a              c2 – n = k  

 

V tomto případě „jednotkový“ zisk je nepřímo úměrný velikosti produkce. 

Průběh funkce přibližuje obrázek. 

Obrázek č. 2: Tvar funkce y =  

 

 

 
 

Pramen: Zpracovala autorka příspěvku  

 

Poznámka: Z matematického hlediska křivka může ve třetím kvadrantu 

vykazovat záporné hodnoty. Tento případ v praxi nemůže nastat, poněvadž 

záporné hodnoty ceny a množství neexistují.  
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Při větších hodnotách m je tento rozdíl velmi výrazný. 

Je-li například:  c1 = 12,56 Kč/kg 

   c2 = 11,83 Kč/kg 

   n = 11,34 Kč/kg 

   m1 = 27 627 kg 

je pak:  m2 =  = 68 785 kg. 

Změna ceny o 5.8 % vyžaduje změnu prodeje výrobku o 149 %, což je v praxi 

nerealizovatelné. Při stanovení nové ceny je nutno vycházet z plánu prodeje. 

Nejdříve musíme odhadnout velikost prodaného množství a z toho pak 

odvodit možné snížení ceny. 

3 ZÁVĚR 

Po zpracované analýze naznačených vztahů a výpočtů, autorka vyslovila 

tento závěr: 

 Cena je intenzitním ukazatelem a vždy prodávající, zejména pekaři musí 

o ní důrazně, při tom, citlivě, dostatečně argumentačně s obchodníky 

jednat. Rozsah vyráběných pekařských výrobků omezuje instalovaný 

výkon pekáren. Toto omezení je možno částečně řešit nepřetržitým 

provozem, nebo tzv. „předpeky“, avšak na úkor snížené kvality 

(čerstvost zboží), nebo redistribuci z jiných pekáren (i konkurenčních), 

za cenu zvýšených logistických nákladů. 

 Nepodstatné zvýšení prodaného množství v době „promočních“ akcí 

se zpravidla projeví v následném útlumu prodeje, po skončení 

„promoční“ akce. 

 Pro nasávací schopnost zásobovaného regionu, nelze v krátkodobém 

horizontu zásadně změnit obsazené konkurenční prostředí. 

 Vlastní náklady jsou krátkodobě obtížně ovlivnitelné, vzhledem 

ke zvyšujícím se cenám vstupů paliv, variability cen pohonných hmot 

a další. 

 Kvalita výrobků musí být standardně vysoká (struktura a složení 

výrobku, technologie zpracování), aby individuální hodnocení 

kupujících bylo pozitivní, vyvolávalo a zanechávalo dobré povědomí 

o nakoupených produktech a obchodní firmě samotné. 
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 Konkurenční postavení dodavatele musí být v regionu dominantní, 

avšak vždy plněny a zaručeny, smluvně sjednané dodací podmínky 

pekařského zboží. 

Zpracovaný příspěvek umožňuje vyslovit tyto závěry: 

K jednání o ceně a prodaném množství výrobku nelze přistupovat nahodile, 

bez vyhodnocení všech souvislostí, ovlivňující ekonomické a obchodní 

výsledky. Vždy je potřeba mít propočítán dopad slev z ceny na množství 

prodaného zboží a zisk. Pokud se nepodaří po slevě z ceny zvýšit prodané 

množství výrobku a dodržet alespoň požadovaný zisk, potom sleva z ceny, 

pokud se nejedná o výjimečné případy, byla kontraproduktivní.  

U pekařských výrobků je v praxi účelné využít funkci ve tvaru y =  

v kombinaci s jednotlivými druhy indexů a na tomto základě zjistit možnost 

varianty snížení obchodní ceny. 

Při jednání o slevě z ceny je vhodné využít naturální slevy prodávaných 

výrobků. Pozitivně se projeví v lepším využití výrobního zařízení, snížení 

fixních nákladů a vyplacené mzdy. Je vhodné si uvědomit, že nejenom 

hodnota, ale i směnná hodnota je rozhodující ukazatel při směně zboží a celé 

obchodní transakci. Ve výuce marketingových a manažerských předmětů, 

vyžadovat od studentů správné používání ekonomické terminologie, jako 

nezbytného předpokladu odborné úrovně, což se projeví zejména 

při obchodním jednání. 
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