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VZŤAH VÝROBNÉHO 
A TRANSFORMAČNÉHO PROCESU 
V HODNOTOVOM REŤAZCI,  
SILA KOMUNIKAČNÉHO KANÁLA 
A HODNOTA PRE DODÁVATEĽA 

 
RELATION BETWEEN PRODUCTION AND TRANSFORMATION PROCESS IN THE 
VALUE CHAIN, THE POWER OF THE COMMUNICATION CHANNEL AND THE 
VALUE FOR THE SUPPLIER 
 
Dana Kušnírová1 
 
Autorka pôsobí ako interný doktorand na Fakulte riadenia a informatiky na Žilinskej 
univerzite v Žiline. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje problematike zameranej na 
manažérske rozhodovanie o tvorbe hodnoty pre zainteresované skupiny v podniku. 
 
The author works as an internal PhD student at the Faculty of management science and 
informatics at the University of Žilina. The main focus of her dissertation thesis is on the issue 
of managerial decision making about value creation for selected stakeholders in the company.  
 
Abstract 
The primary focus of the article is divided into two parts. The first part deals with the 
production process, transformation process and their relation to the value chain. The second 
part is devoted to different ways of managing suppliers within the value chain at the global 
level. 

The basis of the article is a summary of information relating to the production process, 
the transformation process and the value chain, as well as information regarding the different 
types of chains managed by the buyer and the producer. Summarizing the knowledge of the 
complexity of transactions, the possibility of modifying the production process, identifying 
customer-supplier relationships within each type of chain, with a particular focus on 
communication channels between these stakeholders. Based on the available information, 
subsequently evaluate the specific type of production chain management in the enterprise with 
regard to the possibility and need of creating a relationship between customer and supplier. 
This relationship leads to loyalty, openness, long-term cooperation. The main question is 
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E-mail: dana.kusnirova@fri.uniza.sk 



Vol. 7 (2), pp. 242-254 

 

243   http://www.mladaveda.sk 

 

whether a significance of investment is in building a relationship with the supplier and 
working on creation of the value for him. 
Key words: production process, transformation process, value, supplier, value chain, 
communication channel 
 
Abstrakt 
Primárne zameranie článku je rozdelené na dve časti. Prvá časť pojednáva o vzťahu 
výrobného procesu, transformačného procesu k hodnotovému reťazcu. Druhá časť je 
venovaná spôsobom riadenia dodávateľov v rámci hodnotového reťazca na globálnej úrovni.  
Základom článku je sumarizácia informácií týkajúcich sa výrobného procesu, 
transformačného procesu a hodnotového reťazca, ako aj informácií ohľadne jednotlivých 
typov reťazcov riadených kupujúcim a výrobcom. Zhrnutie poznatkov týkajúcich sa 
komplexnosti transakcií, možnosti modifikácie výrobného procesu, identifikácie vzájomných 
vzťahoch odberateľa a dodávateľa v rámci jednotlivých typov riadenia reťazcov s hlavným 
zameraním na komunikačné kanály medzi týmito zainteresovanými stranami. Na základe 
dostupných informácií následne vyhodnotiť konkrétny typ riadenia výrobného reťazca 
v podniku s ohľadom na možnosť a potrebu tvorby vzájomného vzťahu medzi odberateľom 
a dodávateľom, ktorý vedie k lojálnosti, otvorenosti, dlhodobej spolupráci. Hlavnou otázkou 
je, či v rámci konkrétneho typu riadenia reťazca v podniku má význam pre odberateľa 
investovať do budovania vzťahu s dodávateľom a pracovať na tvorbe hodnoty pre neho.  
Kľúčové slová: výrobný proces, transformačný proces, hodnota, dodávateľ, hodnotový 
reťazec, komunikačný kanál 
 
Úvod  
V súčasnej dobe je hodnota a jej tvorba dôležitým predmetom skúmania v rámci manažmentu. 
Preto, aby sa hodnota vôbec mohla vytvárať je potrebné si vyhodnotiť podnikové prostredie 
a zosumarizovať všetky jeho podmienky. Článok sa primárne zameriava na vyhodnotenie 
podnikového prostredia v rámci riadenia jednotlivých typov reťazcov. Skúma postavenie 
dodávateľa v ňom a následný potenciál budovania vzájomných vzťahoch medzi odberateľom 
a dodávateľom. Ak je vytvorený priestor na interakciu medzi týmito zainteresovanými 
stranami, teda existuje vzájomný komunikačný kanál, vytvára sa aj priestor na budovanie 
vzťahov, ktoré sú základom pre silnú dlhodobú spoluprácu. Závery v článku budú vyvodené 
na základe charakteristiky typu správy globálneho hodnotového reťazca a následného 
vyhodnotenia postavenia dodávateľa v rámci komunikačného kanála s odberateľom, 
sumarizácií ich kompetencií a existujúceho priestoru pri ich vzájomnej interakcií. 
Komplexnosť výroby a jej možná modifikácia, či sila postavenia dodávateľa v rámci 
výrobného procesu sú tiež významným determinantom pri tvorbe hodnoty. Dôležitou otázkou 
je, či v rámci jednotlivých typov riadenia reťazcov v podniku je priestor na investovanie 
prostriedkov a času zo strany odberateľa ako aj dodávateľa do upevnenia vzťahu, do jeho 
budovania, alebo či by išlo len o ich mrhanie. Ďalšou otázkou je, ktorý z jednotlivých 
typov reťazcov v podniku dáva dodávateľom väčšiu voľnosť, možnosť rastu, či realizácie sa. 
Tieto atribúty sú predpoklady, na ktoré sa odberateľ môže zamerať pri vytváraní hodnoty pre 
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dodávateľa. V rámci článku nebude riešený samotný proces tvorby hodnoty pre dodávateľa, 
ale či je vôbec opodstatnenie a priestor na jej tvorbu.  
 
Vymedzenie výrobného procesu 
Výrobný proces má veľa definícií, jednou z nich je aj, že ide o proces kombinovania rôznych 
materiálových a nemateriálových vstupov s cieľom vytvoriť výstup (výrobok určený na 
spotrebu). Podľa Kotlera et al., 2004 je hlavnou náplňou výrobného procesu vytvorenie 
výstupu, tovaru, alebo služby, ktoré sú prospešné a majú hodnotu pre jednotlivcov. Podľa 
Parkinsona a Batesa, 1976 je výroba organizovaná činnosť premeny zdrojov na hotové 
výrobky, a to vo forme tovarov a služieb, kde hlavným cieľom takejto výroby je uspokojenie 
dopytu po týchto transformovaných zdrojoch.  

Prostredníctvom transformačného procesu sa zabezpečuje primárne poslanie každého 
podniku, ktorým je produkcia statkov a služieb, ktoré uspokoja priania a potreby zákazníkov. 
(Ďurišová M., 2017).  

Zákazník je konečným spotrebiteľom takto vyprodukovaných tovarov a služieb, ktoré 
sú výsledkom výrobného, ako aj transformačného procesu, ktorých cieľom je zabezpečiť pre 
neho hodnotu. Je potrebné zamerať sa nielen na konečného spotrebiteľa vyprodukovaných 
tovarov a služieb, ale aj na zainteresované skupiny vďaka ktorým sa tieto procesy realizujú. 
Jednou zo zainteresovaných skupín je dodávateľ, ktorý zabezpečuje vstupy potrebné pre 
existenciu výrobného a transformačného procesu, a tým sa stáva súčasťou hodnotového 
reťazca. 

 
Obr. 1 - Vzťah výrobného a transformačného procesu v rámci hodnotového reťazca 

Zdroj: autor 
 

Riadenie výroby je dôležitým atribútom, ktoré sa zameriava na uplatňovanie všetkých zásad 
týkajúcich sa výroby a ich aplikáciu pri samotnom plánovaní, organizovaní, riadení a kontroly 
výrobného procesu. E.L. Brech (1945) definuje riadenie výroby ako proces efektívneho 
plánovania a regulácie prevádzky tej časti podniku, ktorá je zodpovedná za skutočnú 
transformáciu materiálov na hotové výrobky. 

Tak ako je zobrazené na obr. 1, riadenie výroby nie je samostatnou oblasťou, nie je 
možné vymedzenie jeho začiatku a konca, dôvodom je jeho prepojenie s ďalšími oblasťami 
podnikania, ktorými sú napríklad personálne riadenie, marketingové riadenie, či riadenie 
financií, odbytu, investícií ako súčasť transformačného procesu. Každá jedna z týchto oblastí 
je navzájom poprepájaná a vytvára pridanú hodnotu v rámci hodnotového reťazca.  
Postupné vytváranie hodnoty prepojením všetkých oblastí vytvára tzv. hodnotový reťazec. 
Podľa Portera (1985) je hodnotový reťazec skupina činností, ktoré sú vykonávané podnikom 
v konkrétnom odvetví s cieľom dodať tovar alebo službu na trh, tzn. s cieľom vytvoriť 
hodnotu pre svojich zákazníkov. 
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Obr. 2 - Vzťah a spoločné znaky medzi výrobným, transformačným procesom a hodnotovým reťazcom 

Zdroj: autor 
 
Na základe údajov, informácií a definícií týkajúcich sa výrobného a transformačného procesu 
je následné zadefinovaný ich vzťah v rámci hodnotového reťazca a spoločné znaky všetkých 
troch atribútov, čo zachytáva aj obr. 2.  
 
1) Uspokojenie potrieb je prvým spoločným znakom, kde ide o uspokojovanie potrieb 
základných, nových, starých na vyššej úrovni. Výrobný proces zabezpečuje výrobu výrobkov, 
ktoré uspokojujú potreby, transformačný proces zabezpečuje ďalšie činnosti, ako 
zásobovanie, odbyt, financovanie atď. Každý jeden krok v týchto procesov pridáva hodnotu 
v rámci hodnotového reťazca. Tým, že podnik uspokojuje potreby, tým vytvára hodnotu.  
2) Hlavná podnikateľská činnosť výrobného podniku je výroba, tzn. výrobný proces ako 
súčasť transformačného procesu, kde výsledkom hlavnej činnosti podniku je práve tvorba 
hodnoty.  
3) Primárna činnosť transformačného procesu je výrobný proces, spolu so zásobovaním 
a odbytom. (Cisko et al., 2013) 
4) Vecné hľadisko je jedno z hľadísk posudzovania výrobného procesu. Toto vecné hľadisko, 
je zjednodušene proces premeny, a teda transformácie vstupov na výstupy. (Gunter W., 
Kislingerová E., 2007) 
5) Stratégia podniku či už krátkodobá, alebo dlhodobá je prostredníctvom výrobku 
(výrobného procesu), cez ďalšie kroky transformačného procesu zabezpečiť postupnú tvorbu 
hodnoty. 
6) Hlavný cieľ podniku je tvorba hodnoty pre zákazníka, či už cez uspokojovanie potrieb, 
tvorbu benefitov, či znižovanie výdavkov zákazníka, a to cez výrobu výrobkov (výrobný 
proces), ktorý túto hodnotu zabezpečí. Následne prostredníctvom ďalších krokov 
(transformačný proces) sa tento výrobok dostane k zákazníkovi, a tak vytvorí pre neho 
hodnotu.  
7) Väzby, ktoré sú hmotné, kde ide o transformáciu vstupov na výstupy, informačné väzby, 
kde smer je od top manažmentu do výroby, zásobovania, odbytu atď., spätné informačné 
väzby, kde informácie vo forme recenzií, pripomienok, posudkov idú späť k top manažmentu 
a hodnotové väzby najmä vo forme tvorby zisku (hodnoty). Tieto všetky väzby zabezpečujú 
pridanú hodnotu v rámci hodnotového reťazca. (Kupkovič et al., 1996) 
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Riadenie hodnotových reťazcov vo výrobných podnikoch v globálnom meradle 
Organizácia všetkých činností v podniku a ich následná analýza je prvým krokom riadenia 
hodnotového reťazca. Primárnym cieľom, ktoré má riadenie hodnotového reťazca zabezpečiť, 
je vytvorenie komunikácie medzi vedúcimi každého z týchto činností v podniku aby sa 
zabezpečil plynulý proces od dodávateľa až po dodanie výrobku konečnému spotrebiteľovi.  

Hodnotový reťazec nie je iba postup krokov, činností a aktivít podniku, ktorých 
plnenie je ohraničené priestormi podniku, mesta, či krajiny. Dôvodom je jeho neustále 
rozpínanie, kde sa jednotlivé činnosti a ich samotná organizácia postupne presúvajú do tých 
krajín (oblastí), kde sú práve pre ňu vytvorené najlepšie podmienky. Primárnymi dôvodmi na 
taktické rozmiestňovanie jednotlivých procesov je napríklad množstvo zdrojov, cena práce, 
politická situácia, daňová politika, technická možnosti, vzdelanosť obyvateľstva tej ktorej 
krajiny.  

O dôležitosti riadenia hodnotových reťazcov pojednávajú Humphrey a Schmitz 
(2001). Tvrdia, že ten kto riadi hodnotový reťazec, či už na lokálnej alebo globálnej úrovni 
má nad ním celým kontrolu.  

Gereffi (2001) rozdeľuje reťazce na tie, ktoré sú riadené kupujúcim a reťazce riadené 
výrobcom. Reťazce riadené kupujúcim (odberateľom) sa nachádzajú v odvetviach, kde 
veľkoobchodníci, maloobchodníci a výrobcovia značkových výrobkov vytvárajú 
decentralizované siete, a to hlavne v tretích krajinách. Ide o výrobu náročnú na pracovnú silu, 
ako napríklad výroba hračiek, odevov, obuvi, atď. Sú to reťazce s jednoduchšími výrobkami 
a horizontálnou štruktúrou riadenia. Môžeme tu zaradiť množstvo veľkých obchodných 
spoločností, tzn. veľkoobchodov, ktoré výrobky len objednávajú, ale aj výrobcov značkovej 
obuvi či odevov, ktorí sa postupom času transformovali na tzv. „výrobcov bez tovární“. Títo 
výrobcovia síce navrhujú výrobok, riešia následný predaj a marketing, avšak celá výroba ide 
mimo nich. Zisky v týchto reťazcoch nie sú založené na objeme a rozsahu výroby, ani na 
technologickom pokroku, ale skôr na výskume, marketingu, či dizajne. Tieto firmy vopred 
definujú štandardy pre výrobcov, ktoré musia byť naplnené, avšak priamo do výroby 
nezasahujú. (Slušná Ľ., et al., 2015) 

Trendom súčasnej doby v rámci tohto typu reťazca je práve presúvanie výroby do 
rozvojových krajín, za čo sú odberatelia častokrát kritizovaní z pohľadu verejnosti. Tretie 
krajiny sú hlavne zdrojom lacnej pracovnej sily, s čím súvisia aj horšie zdravotné a sociálne 
podmienky práce. Odberateľ preto čoraz viac kladie dôraz na dodržiavanie sociálnych 
štandardov, čo u výrobcu (dodávateľa) bude znamenať množstvo ďalších kompromisov. (Asif 
M. et al., 2019) 

Implementácia postupov na dodržiavanie sociálnych predpisov zvyšuje prevádzkové 
náklady výrobcu (dodávateľa), a to môže spôsobiť, že sa začne prikláňať k oportunistickému 
správaniu. Čo je dôvodom, prečo je dôležité zamerať sa na vzťah dodávateľa a odberateľa 
v tomto smere. Vzťah medzi odberateľom a dodávateľom môže byť buď transakčný, tzn. 
založený na dodržiavaní právnych ustanovení, systémov ekonomických stimulov a príprave 
a presadzovaní zmluvy, ktorá vznikala na základe rozsiahleho vyjednávania a rokovania 
s cieľom znížiť náklady a riziká pri transakciách. Alebo môže ísť o vzťah relačný, ktorý je 
založený na základe spoločných cieľov a správania, kde ide hlavne o krátkodobý vzťah, kedy 
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si odberateľ dodávateľa môže kedykoľvek zameniť, pretože nevykonal do neho investíciu. 
(Jajja M., et al., 2019)  

Spokojnosť odberateľa je dôležitým atribútom v rámci vzťahu medzi odberateľom a 
dodávateľom. Akonáhle sa nesplania očakávania odberateľa, tak tento obchodný vzťah sa 
môže rýchlo narušiť, a práve takýto nespokojný odberateľ môže bez akéhokoľvek 
upozornenia zmeniť dodávateľa a to aj bez toho, aby túto zmenu s ním vopred prekonzultoval. 
Dodávateľ preto, častokrát venuje veľké úsilie na zber spätnej väzby, kde očakáva nielen 
zlepšenie komunikačného kanálu medzi dodávateľom a odberateľom, ale aj zlepšenie a 
podporu inovácií v procesoch.  

Rozdielne požiadavky, prístup, správanie, ciele môžu viesť k nespokojnosti jednej či 
oboch strán. V tejto oblasti nie je hodnotou len poskytovanie produktu, ale dôležitým 
determinantom sa stáva komunikačný kanál a následný proces riešenia a vyrovnávania sa 
s problémami. Paradoxom je, že aj klesajúca úroveň spokojnosti odberateľa môže viesť 
k posilneniu a zintenzívneniu komunikácie medzi stranami, a teda môže posilniť spoluprácu 
pri riešení týchto nedostatkov. (Ashok M., et al. 2018) 
 
V prípade reťazca riadeného kupujúcim (odberateľom) samotný výrobca (dodávateľ 
výrobkov) je limitovaný požiadavkami odberateľa. Dodávateľ nemá možnosť urobiť 
akékoľvek zmeny vo výrobe týkajúce sa dizajnu, robiť rozhodnutia ohľadne použitých 
vstupov atď. Právomoci dodávateľa sú značne obmedzené a dodávateľ sa môže riadiť 
výhradne požiadavkami odberateľa, čo súvisí aj so slabou vyjednávacou silou dodávateľa 
a tiež s prevažne jednostranným tokom v rámci komunikačného kanála (KK). 
 

 
Obr. 3 - Komunikačný kanál v reťazcoch riadených kupujúcim 

Zdroj: autor 
 

Obr. 3 dokumentuje silu komunikačného kanála v reťazcoch riadených kupujúcim 
(odberateľom). V rámci tohto reťazca ide hlavný tok informácií od odberateľa, ktorý sa 
nachádza na silnej strane komunikačného kanála. Čo mu dáva priestor na budovanie vzťahu 
a tvorbu hodnoty pre výrobcu (dodávateľa). Dôležité je či odberateľ si chce vybudovať vzťah 
s dodávateľom, zabezpečiť jeho lojálnosť, alebo má taký produkt, možnosti, priestor 
a prostriedky na to, aby v ktoromkoľvek čase, či fáze výrobného cyklu výrobku mohol 
jednoducho dodávateľa nahradiť, a v tom prípade nebude venovať budovaniu vzťahu 
prostriedky a čas. V takom prípade lojálnosť dodávateľa nebude zabezpečená, keďže 
odberateľ nie je ochotný vytvoriť pre neho žiadne hodnoty, a teda dodávateľ bude mať taktiež 
priestor na rýchle prerušenie vzťahu s odberateľom, či jeho okamžité nahradenie. To sa môže 
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stať aj v prípade ak mu iný odberateľ poskytne lepšie podmienky, ceny, či len bude mať 
otvorenejší a ochotnejší prístup a správanie.  

Druhým z typov reťazcov podľa Gereffiho (2001) sú reťazce riadené výrobcom 
(dodávateľom) a sú charakteristické vyšším stupňom vertikálnej integrácie. Ide prevažne 
o firmy, kde ústrednú úlohu pri koordinácií výrobných sietí zohrávajú veľkí, prevažne 
nadnárodní výrobcovia (ďalej „vedúce firmy“). Ide hlavne o odvetvia, ktoré sú náročné na 
kapitál a technológie, akými sú napríklad automobilový priemysel, výroba lietadiel, 
počítačov, ťažkých strojov. Tieto reťazce riadené výrobcom majú významné postavenie 
nielen ako kľúčové hospodárske subjekty, ktoré generujú zisk, ale dôvodom je aj ich 
schopnosť vykonávať kontrolu nad spätnými väzbami s dodávateľmi.  

Autori Gereffi (2005), Slušná (2015) vymedzujú päť základných typov reťazcov 
riadených výrobcom, ktorými sú riadenie trhom, modulárne riadenie, prepojené riadenie, 
priame a hierarchické riadenie.  

Vedúca firma je v rámci reťazcov riadených výrobcom odberateľom, ktorému 
dodávatelia (výrobcovia) dodávajú materiál, nedokončenú výrobu, polotovary atď., potrebné 
na kompletizáciu výrobku.  
 
Riadenie trhom 
Je jedným z najjednoduchších typov správy reťazca. Transakcie sa tu môžu opakovať, ide 
hlavne o výrobu jednoduchých produktov, kde firma prispôsobuje nákup vstupov podľa 
svojich potrieb a nevytvára si dlhodobé vzťahy s dodávateľmi. Obe strany si veľmi ľahko 
môžu substituovať partnerov, keďže náklady na ich zmenu sú relatívne nízke. Odberatelia tu 
reagujú na špecifikácie a ceny stanovené dodávateľmi. Títo dodávatelia majú schopnosť 
produkovať výrobky s veľmi malým informačným vstupom od odberateľov. Primárnym 
kritériom podľa ktorého si odberateľ vyberá dodávateľa je cena. (Gereffi, et al., 2005) 

Tak ako dokumentuje obr. 4, riadenie trhom je príznačné veľkým množstvom ako 
odberateľov, tak aj dodávateľov a primárnym kritériom pre výber druhej strany je cena. 
Komplexnosť a zložitosť transakcii v rámci komunikačného kanála je tu nízka, pretože 
jediným komunikačným prostriedkom ostáva cena, zároveň je tu vysoká flexibilita v možnosti 
meniť a prispôsobovať výrobu. Koordinácia zo strany odberateľa je tu minimálna, tzn. nie sú 
tu žiadne pokyny, ani požiadavky z jeho strany. V danom prípade je potreba budovania 
vzťahu medzi odberateľom a dodávateľom otázna, keďže vzťah je založený primárne na cene. 
Dôležitým faktom je, či dodávateľ ako aj odberateľ majú záujem využívať výhody 
z vybudovania vzájomného vzťahu, ako lojálnosť, ústretovosť, otvorenosť, informovanosť 
a v takom prípade sa môžu venovať myšlienke budovania vzťahu a tvorbe hodnoty pre druhú 
stranu.  
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Obr. 4 - Riadenie trhom     Obr. 5 - Modulárne riadenie  

Zdroj: autor                                                                          Zdroj: autor 
 
 

Modulárne riadenie 
Dodávatelia v danom type reťazca vyrábajú výrobky, dodávajú materiál podľa podrobnejších 
alebo jednoduchších špecifikácií kľúčovej firmy (medzičlánok medzi dodávateľom a vedúcou 
firmou, vo vzťahu k dodávateľovi sa stáva odberateľom). Samotný dodávateľ je plne 
zodpovedný za technológiu, strojové vybavenie, využívajú stroje, ktoré slúžia na výrobu 
výrobkov bez potrebnej špecifikácie vzhľadu, dizajnu. Kľúčová firma napríklad stanoví 
požiadavky na kvalitu, ale zvyšok prenechá v rukách samotného dodávateľa. Výhodou tu je 
rýchlosť, flexibilita a prístup k nízkonákladovým vstupom. (Gereffi, et al., 2005)  

Rozhodujúcou veličinou vo vzťahu dodávateľ - odberateľ už nie je iba cena. Zároveň 
sa otvára komunikačný kanál medzi kľúčovou firmou (odberateľom) a samotným 
dodávateľom, čo zachytáva obr. 5. Puto, ani komunikačný kanál medzi odberateľom a 
dodávateľom ešte nie sú vyvinuté dostatočne na to, aby tento vzťah bol natoľko dôležitý aby 
na jeho budovanie jedna či druhá strana vynakladala iniciatívu, čas či prostriedky, keďže 
náklady na prechod na nových partnerov ostávajú stále relatívne nízke. (Gereffi, et al., 2005), 
(Slušná et al., 2015) 

Komplexnosť transakcií na danej úrovni je vysoká, ako aj flexibilita v možnosti meniť 
a prispôsobovať samotnú výrobu. V danom type reťazca sa už objavujú pokyny a požiadavky 
zo strany odberateľa, avšak prevedenie je stále na samotnom dodávateľovi. V tomto 
konkrétnom prípade je síce budovanie potenciálneho vzťahu medzi dodávateľom 
a odberateľom z hľadiska nákladovosti možno zbytočná, keďže zmena partnera je stále 
relatívne lacná, avšak výhody z tvorby hodnoty medzi týmito zainteresovanými stranami 
môžu pomôcť pri spolupráci obom stranám. Ak si kľúčová firma (odberateľ) chce zabezpečiť 
kontinuálne dodávky, rýchlu interakciu, jednoduchšiu komunikáciu, spätnú väzbu a množstvo 
ďalších výhod zo strany dodávateľa je nutné, aby aj dodávateľ cítil výhody, ktoré mu daný 
vzťah prináša. Tvorba hodnoty pre dodávateľa nie je len o samotnom generovaní peňazí, či 
znižovaní nákladov, ale o výhodách, ktoré následne daný vzťah prinesie.  
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Prepojené riadenie 
Je riadenie, kedy je komunikačný kanál vysoko využívaný a obojstranne otvorený. Vystupuje 
tu prepojená firma (odberateľ pre dodávateľa a dodávateľ pre vedúcu firmu). Sú tu zložité 
interakcie medzi odberateľom a dodávateľom, čo vedie k vzájomnej závislosti a k presnej 
špecifikácií aktivít a rozdelení kompetencií. Medzi odberateľom a dodávateľom dochádza 
k výmene dôležitých informácií, ide o procesy s vysokou informačnou náročnosťou, avšak 
tieto informácie sa nedajú ľahko zdieľať. Práve to si vyžaduje aj častú osobnú interakciu, riadi 
sa vysokou úrovňou explicitnej koordinácie, čo má za následok zvyšovanie nákladov na 
prechod na nových partnerov. (Gereffi, et al., 2005), (Slušná et al., 2015) 

 

Zdroj: autor 
 

Komplexnosť transakcií je tu vysoká a na druhej strane samotná možnosť prispôsobovania 
a menenia výroby je už na nižšej úrovni, keďže dodávateľ je limitovaný požiadavkami 
vedúcej firmy a zároveň ide o náročné procesy, ktorých zmena nie je technicky ani finančne 
jednoduchá. Koordinácia výroby je zo značnej časti riadená samotnou vedúcou firmou. Na 
základe obr. 6 je viditeľné, že komunikačný kanál je silný a otvorený z oboch strán, keďže 
medzi dodávateľom a odberateľom dochádza neustále k výmene informácií. Práve v rámci 
prepojeného riadenia je viditeľná dôležitosť budovania vzájomných vzťahov. V takomto 
prípade je jedna strana od druhej pomaly závislá a ani jedna z nich nemá záujem zmeniť 
partnera ak to nie je nutné, a preto vybudovanie dobrého vzťahu a dôvery by tu malo byť na 
prvom mieste. Tu sa otvára priestor na investovanie prostriedkov a času do tvorby hodnoty, 
aby bola zabezpečená dôvera a lojálnosť, ktoré sú v danom prípade kľúčovými atribútmi 
dobrého fungovania vzájomných vzťahov.  

 
Priame riadenie 
Tak ako je zobrazené na obr. 7, ide o dodávateľov, ktorí v danom type reťazca majú malý 
vplyv, pretože sú závislí od oveľa väčších odberateľov. V tomto prípade dodávatelia čelia 
vyšším nákladom na zmenu odberateľa, a preto sú v zajatí, keďže vyrábajú pre jedného alebo 
len pár odberateľov. Vyskytuje sa tu vysoký stupeň kontroly od vedúcej firmy (odberateľa). 
Dodávatelia sa tu držia podrobných a špecifických pokynov vedúcej firmy, a tým sa znižujú 
ich kompetencie. Je tu veľká intervencia a taktiež vysoký stupeň kontroly zo strany vedúcej 
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firmy (odberateľa). Tu sa vedúce firmy snažia blokovať akékoľvek aktivity a vytváranie 
vzťahu dodávateľa s inými potencionálnymi či existujúcimi odberateľmi. (Gereffi, et al., 
2005) 

Ide o dodávateľov, ktorí sa v konečnom dôsledku zameriavajú na úzku škálu činnosti, 
napríklad na montáž, kedy dizajn, komponenty, logistika, či technológie sú zabezpečované 
vedúcou firmou (odberateľom). V tomto prípade je viditeľné, že dodávateľ má stále možnosť 
zmeny odberateľa, avšak s vyššími nákladmi. Na druhej strane sa odberateľ snaží dodávateľa 
nasmerovať a udržať v stave, kedy robí iba úzku škálu činností, a tým sa stáva neatraktívnym 
pre iného potencionálneho odberateľa. V danom prípade dodávateľ ešte úplne nemá 
odberateľa pod kontrolou, aj keď ho tlačí do kúta. Komunikačné kanály sú silné na jednej 
strane, a to na strane odberateľa (vedúcej firmy). (Gereffi, et al., 2005), (Slušná et al., 2015) 

V danom prípade je viditeľná sila pôsobenia odberateľa, keďže nič nenecháva na náhodu 
a snaží sa udržať si dodávateľa na svojej strane a obmedziť jeho interakciu s inými partnermi. 
Keďže tok informácií (požiadavky, pokyny) a teda samotná koordinácia ako aj sila 
komunikačného kanála je prevažne na strane vedúcej firmy (odberateľa), tak budovanie 
dobrého vzťahu s dodávateľmi by malo byť jej primárnym cieľom. V danom prípade ide 
o budovanie dlhodobého vzťahu, kde by nemala byť opomenutá tvorba hodnoty pre 
dodávateľa, a preto investícia prostriedkov a času zo strany vedúcej firmy sa stáva 
nevyhnutnosťou.  

 
Obr. 7 - Priame riadenie     Obr. 8 - Hierarchické riadenie 

Zdroj: autor                                                                        Zdroj: autor 
 

      
Hierarchické riadenie 
Tak ako dokumentuje obr. 8, ide o formu riadenia, ktorá je príznačná pre vertikálnu 
integráciu. Je tu intenzívna manažérska kontrola, kde je presne vytvorená postupnosť krokov, 
a teda všetko postupuje od manažérov smerom nižšie cez dcérske spoločnosti, či dodávateľov. 
Ide o veľmi špecifické práce, preto ak vedúca firma nenájde dodávateľov, ktorí by boli 
schopní tieto práce vytvárať bude si ich vykonávať vo svojej réžii. (Gereffi, et al., 2005), 
(Slušná et al., 2015)  

V tomto prípade ide o dodávateľov, ktorí sú vysoko kvalifikovaní a vykonávajú 
služby, vyrábajú časti výrobkov výhradne pre vedúcu firmu. Je tu vysoký stupeň 
komplexnosti výroby, jej zmena, či modifikácia je na nízkej úrovni, keďže zmena výrobného 
procesu by bola technicky ako aj finančne náročná. Ide o dlhodobú spoluprácu, keďže 
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samotný dodávateľ vyrába výrobky, poskytuje služby len konkrétnej firme. Budovanie tohto 
dlhodobého vzťahu, lojálnosť, otvorenosť, spätná väzba, tzn. tvorba hodnoty pre dodávateľa 
je dôležitým atribútom dlhodobo udržateľného vzťahu.  
 

 Riadenie trhom Modulárne 
riadenie 

Prepojené 
riadenie 

Priame riadenie Hierarchické 
riadenie 

Závislosť odberateľa 
(O) a dodávateľa (D) 

Úplná nezávislosť Nezávislosť Obojstranná 
závislosť 

Závislosť zo 
strany dodávateľa 

Závislosť zo 
strany dodávateľa 

Časový charakter 
vzťahu medzi O a D 

Krátkodobý Krátkodobý Dlhodobý Dlhodobý Dlhodobý 

Špecifikácia a 
koordinácia 

Žiadna Jednoduchá zo 
stany odberateľa 

Obojstranná Zo strany 
odberateľa 

Zo strany 
odberateľa 

Kritérium výberu 
dodávateľa 

Iba cena Cena vo veľkej 
miere 

Dôvera v 
dodávateľa 

Dôvera a 
kvalifikácia 

Kvalifikácia 

Finančná náročnosť 
v prípade zmeny 

partnera 

Nízka Nízka Stredná Vysoká Vysoká 

Kontrola zo strany 
odberateľa 

Žiadna Nízka Obojstranná Vysoká Vysoká 

Komunikačný kanál Slabý Slabý Silný 
obojstranný 

Silný 
jednostranný 

Silný 
jednostranný 

Potreba tvorby 
hodnoty pre 
dodávateľa 

Nízka Nízka Vysoká Vysoká Vysoká 

Tab. 1 - Porovnanie typov hodnotových reťazcov riadených výrobcom 
Zdroj: autor 

 
 
Záver 
Na základe poznatkov týkajúcich sa výrobného procesu, transformačného procesu 
a hodnotového reťazca je prostredníctvom vlastného spracovania zadefinovaný vzájomný 
vzťah výroby v rámci transformačného procesu k hodnotovému reťazcu a spoločné znaky 
vybraných atribútov (viď obr. 1 a obr. 2). Každý krok v rámci týchto procesov je pridanou 
hodnotou pri tvorbe hodnoty v podniku. Následne prostredníctvom zosumarizovanej teórie 
a zadefinovaní si typov riadenia reťazcov vo výrobnom podniku hlavne na globálnej úrovni je 
viditeľná dôležitosť budovania vzájomných vzťahov, najmä v prípade ak obe strany chcú 
docieliť dlhodobú dobre fungujúcu spoluprácu z ktorej môžu čerpať výhody. V rámci 
komunikačného kanála v reťazcoch riadených kupujúcim (viď obr. 3) je viditeľná bariéra 
v komunikácií, čo nie je dobrým základom pre tvorbu hodnoty. Na druhej strane sa tu vytvára 
priestor na hľadanie možností, ako dodávateľa zaujať, akú inú hodnotu mu môže takýto 
kupujúci poskytnúť a čím si ho prilákať na svoju stranu pri investovaní čo najmenej času, 
prostriedkov a priestoru, keďže samotná substitúcia dodávateľa v tomto prípade je 
jednoduchým a nie finančne náročným krokom. V reťazcoch riadených výrobcom, kde záleží 
na štýle riadenia tohto reťazca je tvorba hodnoty pre dodávateľa závislá od jeho postavenia 
v ňom (viď obr. 4 – 8). Definovanie potrieb dodávateľov, možná tvorba hodnoty sú 
podmienené množstvom premenných, či už ide silu komunikačného kanála, možnosti 
zasahovania do výrobného procesu, vzájomnej závislosti, finančnej náročnosti substitúcie 
druhej strany, kontroly a koordinácií zo strany odberateľa atď. V každom jednom type 
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riadenia reťazca je potrebné v prvom rade zadefinovať si hodnotu pre dodávateľa, ktorá je 
rozdielna medzi dodávateľmi v jednotlivých typoch riadenia reťazcov. Pred samotným 
definovaním hodnoty pre konkrétneho dodávateľa je dôležité zistiť a preskúmať prostredie 
v ktorom sa nachádza a čo kreuje jeho hodnotu.  

Na základe charakterizácie jednotlivých typov reťazcov riadených výrobcom je 
prostredníctvom vlastného spracovania vypracovaná sumarizácia ich špecifík a vplyv 
komunikačného kanálu na vzťah medzi dodávateľom a odberateľom. Tento článok je 
predpríprava pre ďalší výskum, kde je vytvorený priestor na skúmanie jednotlivých typov 
riadenia reťazcov v podniku a hľadaní spôsobov uspokojenia potrieb a tvorbe výhod pre 
dodávateľov. Následne po identifikovaní potrieb, zadefinovaní hodnôt pre konkrétnych 
dodávateľov v každom z týchto reťazcov osobitne, je potrebné vytvoriť určitý postup tvorby 
hodnoty a zadefinovať potrebné kroky na dosiahnutie stanoveného cieľa.  
 
 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: 
doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD.  

 
 
Tento príspevok bol vypracovaný v rámci projektu 1/0382/19 Budovanie udržateľného vzťahu 

so zainteresovanými skupinami podniku prostredníctvom tvorby hodnoty s využím 
informačno-komunikačných technológií. 
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