
Pokročilé metody nákupu: zaměřeno na manažery nákupu 

 

Komu je workshop určen: obsah a forma byla vytvořena na míru manažerům nákupu ve 

středních a velkých firmách a organizacích. 

Datum a čas workshopu: PRAHA, ve středu 22. února 2017 od 09.00 do 17.00. Adresa 

školící místnosti bude včas upřesněna. 

Obsah workshopu: Setkání se zaměřuje na velmi specifická témata, se kterými se manažeři 

nákupu setkávají. Cílem workshopu je zasadit problém do širší perspektivy, poskytnou 

analytický a interpretační nástroj, podělit se o praktické zkušenosti, a konečně stimulovat 

diskuzi mezi účastníky. Každé případové studii budeme věnovat cca 2.5 hodiny. V příloze jsou 

uvedeny synopse případových studií. 

Program semináře:  

I. Volba vhodné metody nákupu dle principů „category management.“  
II. Využití potenciálu a nástrahy spolupráce s konzultanty a externími poradci. 
III. Řízení výkonosti nákupu: Skryté křivky výkonu nákupu. 
IV. Jak poznat a přežít „nejnovější manažerské trendy.“ 

 

Cena: 3.500 (bez DPH). Fakturace v den školení, platební podmínky: 15 dní. Bezplatné storno: 

14 dní před datem školení. Po tomto datu bude fakturováno 100 % ceny školení i při neúčasti. 

Je možno poslat náhradníka. V přihlášce uveďte všechny informace, které požadujete na 

faktuře.  

Přihlášky: závaznou přihlášku se jménem účastníka a kontaktem. pošlete na 

jan.vasek1@email.cz nebo na janvasek@hotmail.com. kontaktujte mne na 734 15 78 43.  

 

Školitel: můj kompletní profil naleznete na Linked-in nebo na Xing. Měl jsem štěstí, že jsem 

mohl studovat na výborných školách a pracovat ve skvělých firmách. Od roku 1998 jsem 

pracoval v průmyslovém nákupu a prošel jsem asi všemi hierarchickými úrovněmi. Od roku 

2014 se věnuji aplikovanému výzkumu v oblasti nákupu. Workshopy pořádám, protože mě 

baví. 
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Případová studie IV. 

Případová studie se zaměřuje na nákup 

stavebních prací. Jakou formu spolupráce 

s dodavateli zvolit a jakou metodu nákupu 

zvolit? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody? 

Projektový manažer stojí před obtížným 

úkolem. Současná metoda nákupu skončila 

kartelem dodavatelů, podváděním během 

realizace a velkým zpožděním. Jak správně 

nakonfigurovat nákup stavebních prací ve 

společnosti s přihlédnutím k cílům 

společnosti, firemní kultuře i organizaci 

nákupního procesu?  

Případová studie V. 

Případová studie uvádí dva konkrétní 

případy spolupráce s konzultanty 

v nákupu jedné průmyslové společnosti: 

jednu velmi úspěšnou a naopak 

absolutně tragickou zkušenost.  Proč se 

výsledky tolik lišily? Jaká pravidla pro 

práci s konzultanty nákupu lze odvodit?   

Michal nastoupil na místo vedoucího 

nákupu ve výrobní společnosti Alfa, 

která mimo jiné nakupuje velmi složitou 

surovinu. Michal se domnívá, že 

společnost nenakupuje komoditu 

vhodně a najal proto konzultanty. Na 

základě této zkušenosti rozhodlo vedení 

společnosti provést celkový audit 

nákupu a společně s konzultanty 

identifikované úspory implementovat. 

Případová studie VI. 

Poslední případová studie je trochu kontroverzní. Jak vůbec měřit výkonost nákupu? 

Existuje metoda měření výkonu, která by manažerům umožnila odhadnout budoucí vývoj 

výkonosti nákupu a včas podniknout nezbytná opatření? Proč je tak obtížné sladit 

krátkodobé a dlouhodobé iniciativy? Proč právě v době, kdy nákup podává nejlepší 

výkon, dochází k největším chybám?  

Případová studie sleduje ziskovou výrobní společnost ve velmi stabilním průmyslovém 

odvětví, která se během několika let propadla do hluboké ztráty. Přestože nákup nebyl 

hlavním důvodem pádu, nevhodný systém měření výkonu, konfigurace oddělení, zásadní 

strategické chyby a neschopnost identifikovat klíčové latentní problémy významně 

přispěly k pádu společnosti.  


