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Okresní hospodářská komora Šumperk pořádá seminář na téma: 

NÁKUPNÍ DOVEDNOSTI 
 

Jako organizace, která chce být štíhlá, naleznete v nákupních činnostech opomíjený potenciál úspor.  

Právě optimalizací nákupu lze velmi rychle zvýšit cashflow a profitabilitu. 
 

Na semináři získáte znalosti o moderních nástrojích, které umožní správně určit interní potřebu nákupu 

z hlediska množství, kvality, ceny a času dodávky i to, jak vybrat nejvhodnějšího dodavatele. Naučíte 

se průběžně měřit úroveň a výkonnost nákupu. Seznámíte se s aplikací moderních metod řízení zásob 

a zdokonalíte se také ve vyjednávacích dovednostech s dodavateli. 
 

Termín konání:  Úterý 26. 6. 2018, od 9:00 do 16:00 

Místo konání:   Školicí středisko Elzaco spol. s r.o., B. Němcové 727/10, 787 01 Šumperk 

Přednášející:  Petr Karkovský 

Cena:   Zdarma, každý účastník bude mít k dispozici občerstvení, oběd a výukové materiály. 
 

Informace o přednášejícím: 
 
Lektor Petr Karkovský působil do roku 2004 ve vrcholovém managamentu firem v oblasti FMCG. 

V současnosti je nezávislým konzultantem, lektorem, auditorem logistiky a je členem komory logistických 

auditorů. V roce 2012 se stal finalistou soutěže projektový manažer roku 2012.  Ve své praxi se zaměřuje na 

využívání vizuálního myšlení a myšlenkových map. V současnosti absolvuje NAPKIN ACADEMI – Dana 

Roama, úroveň -  Associates. 

 
 

TÉMATA SEMINÁŘE:  
 
A. Nákup jako proces: Jak ho správně a efektivně řídit 
- role a pozice nákupu ve firmě či organizaci 
- řízení a činnost nákupního útvaru 
- metody pro zvyšování efektivity práce nákupu 
 

B. Využití strategických a operativních nástrojů a metod nákupu 
- strategie řízení, pravidla a organizace nákupu 
- Paretovo pravidlo, metodika ABC a XYZ v nákupu 
- strategie výběru dodavatelů 
- komoditní strategie 
 

C. Řízení zásob v nákupu 
- klasifikace zásob 
- modely řízení zásob 
- analýzy pro řízení zásob 
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- pojistná zásoba – její úloha 
D. Controlling nákupu 
- základní principy měření výkonnosti nákupu 
- zásady nastavení KPI pro nákup 
 

E. Dodavatelé:  Jak je vybrat, hodnotit a jak s nimi komunikovat 
- kvalifikace dodavatelů 
- metody a nástroje pro hodnocení dodavatelů 
 

F. Elektronické nákupní aukce 
   

Organizační pokyny: 
 

Registrace účastníků semináře probíhá od 8:30 do 9:00. 

Vchod do školicího střediska ELZACO spol. s r.o. je z ulice B. Němcové nikoliv z ulice Vančurové.  

Pro vstup do budovy zvoňte na „účtárnu“. 

Žádáme účastníky, aby neparkovali ve dvoře školicího střediska. Děkujeme za pochopení.  

 
  

Účast na semináři je nutno potvrdit zasláním vyplněného rezervačního formuláře! 

 

Rezervační formulář zašlete na e-mailovou adresu:  caletkova@ohk-sumperk.cz 

V případě dotazů volejte na telefonní číslo:   722 606 287 

 

 

 

 
 

Budeme se těšit na Vaši účast! 

Okresní hospodářská komora Šumperk 


