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Cena, jej význam a historické
súvislosti

V podnikaní si v prvom rade treba uvedomiť, že cena 
je na samotnom začiatku i konci produkcie. Je 
základným nositeľom informácie pre rozhodovanie, 
čo, ako a pre koho produkovať. 

I keď na vyspelých trhoch majú svoj význam aj 
necenové nástroje konkurencie, cena zostáva 
dôležitým faktorom určujúcim podiel firmy na 
trhu. Pritom, od toho za akú cenu firma svoju 
produkciu predáva závisí aj výsledok jeho 
hospodárskej činnosti.
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Cena, jej význam a historické
súvislosti

Cena je totiž jediným prvkom v marketingovom 
mixe, ktorý vytvára príjmy firmy. Zároveň je tiež
jedným z najpružnejších prvkov 
marketingového mixu. Umožňuje firme pružne 
reagovať na zmeny makro a mikro prostredia firmy. 

Cenové rozhodnutia preto nemôžu byť prijímané
izolovane. Stanovenie „správnej“ ceny sa tak 
považuje za jednu z najvýznamnejších úloh 
marketingu.
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Cena, jej význam a historické
súvislosti

Z historického hľadiska sa ceny obvykle určovali 
na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a 
predávajúcim. Predávajúci mohli žiadať vyššiu 
cenu, ako očakávali, že dostanú, a kupujúci mohli 
ponúknuť menej, než očakávali, že budú platiť. 
Prostredníctvom jednania sa mohli dostať k 
prijateľnej cene. Rôzni kupujúci platili rozdielne ceny 
za rovnaké produkty v závislosti od svojich potrieb a 
obratnosti pri jednaní.
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Cena, jej význam a historické
súvislosti

Dnes väčšina predávajúcich určuje jednu  cenu pre  
všetkých kupujúcich. Táto myšlienka získala 
podporu na konci 19. storočia, pretože  firmy 
obchodovali s príliš veľkým počtom položiek a 
zamestnávali veľký počet pracovníkov, čo určovať
ceny individuálne neumožňovalo.
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Faktory určovania cien

INTERNÉ FAKTORY
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Stratégia marketin-

gového mixu
Náklady

Organizácia tvorby
cien

Rozhodovanie o cenách

EXTERNÉ FAKTORY

Charakter trhu a dopytu
Konkurencia

Ostatné faktory
prostredia
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Ciele marketingu
Cenová stratégia je vždy vymedzená
predchádzajúcimi rozhodnutiami o pozícii produktu na 
trhu (cieľový trh, trhová pozícia a stratégiu 
marketingového mixu)
Čím má firma jasnejšiu predstavu o svojich cieľoch, 
tým, je stanovenie ceny ľahšie. 
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Príklady vzťahov všeobecne 
platných firemných cieľov a ceny:

Prežitie Firmy určujú prežitie ako svoj hlavný cieľ
vtedy, keď majú ťažkosti s nevyužitými kapacitami, 
silnou konkurenciou alebo so zmenami želaní
spotrebiteľov. Za predpokladu, že ceny uhradia aspoň
variabilné a časť fixných nákladov, môže firma podnikať
aj v období, kým sa zmenia podmienky a vyriešia 
problémy.
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Príklady vzťahov všeobecne 
platných firemných cieľov a ceny:

Maximalizácia bežného zisku. Firma uprednostňuje 
aktuálny finančný efekt dosiahnutý vyššími cenami pred 
dlhodobou prosperitou.
Maximalizácia trhového podielu. Firma sa snaží
získať najväčší trhový podiel a to aj  na úkor nižšej ceny.
Vodcovstvo v oblasti kvality produktov. Firma môže 
rozhodnúť, že chce ponúkať na trhu výrobok najvyššej 
kvality. Tomu bežne zodpovedajú vysoké ceny, ktoré
uhradia vyššie náklady na kvalitnú výrobu.
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Stratégia marketingového 
mixu

Pri stanovovaní cien treba uvažovať o celom 
marketingovom mixe. Ak sa pozícia produktu zakladá
na necenových faktoroch, potom rozhodnutia 
o kvalite, promotion a distribúcii výrazne ovplyvnia 
cenu. Ak je cena kľúčovým faktorom na určenie 
pozície, potom bude práve ona silne ovplyvňovať
rozhodnutia o ostatných prvkoch marketingového 
mixu.
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Náklady

Dolnú hranicu ceny, ktorú firma môže žiadať za svoj 
výrobok, obvykle určujú náklady. Firmy s nižšími 
nákladmi môžu stanoviť nižšie ceny.
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Úvahy o organizácii

Kto by mal v rámci organizácie firmy určovať ceny.
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Trh a dopyt
Náklady vymedzujú dolnú hranicu cien, kým trh 
a dopytu hornú hranicu cien. Pred stanovením ceny 
treba teda pochopiť vzťahy medzi cenou a dopytom po 
produkte, ktoré sú diferencované aj v závislosti od 
typu trhu. Za normálnych okolností je vzťah 
medzi cenou a dopytom nepriamou úmerou. Čím 
je cena vyššia, tým nižší je dopyt a čím je cena 
nižšia, tým vyšší je dopyt. V prípade určitých 
druhov produktov to však pravda nie je. 
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Trh a dopyt
Aby sme identifikovali skutočný vzťah medzi cenou 
a dopytom je treba určiť cenovú citlivosť dopytu. 
Inými slovami, je treba identifikovať a pochopiť
faktory, ktoré ovplyvňujú citlivosť zákazníkov na 
cenu. 
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Trh a dopyt
Takýmito faktormi sú najmä:

Vplyv mimoriadnej spotrebiteľskej hodnoty: 
zákazníci sú menej citliví na cenu, ak sa jedná o 
mimoriadny alebo jedinečný produkt (DVD rekordér).
Vplyv povedomia o existencii substitútov: 
zákazníci sú menej citliví na cenu, ak majú
nedostatočné informácie o výrobkoch, ktoré môžu 
daný produkt nahradiť (Internet).
Vplyv obtiažnej porovnateľnosti: zákazníci sú
menej citliví na cenu, ak je ťažšie porovnať akosť
substitučných produktov (banky).
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Trh a dopyt
Vplyv pomeru ceny k celkovým výdajom: 
zákazníci sú menej citliví k cenám, ktorých podiel na 
celkových výdajoch je malý.
Vplyv veľkosti podielu na celku: zákazníci sú tým 
menej citliví na cenu, čím menší je ich podiel na 
celkových nákladoch na produkt (pozemok a bytový 
dom).
Vplyv spoločného podielu na nákladoch: zákazníci 
sú menej citliví na cenu, ak sa na nákladoch podieľa 
ďalšia strana (ESF).
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Trh a dopyt
Vplyv už skôr vynaložených nákladov: zákazníci 
sú menej citliví na cenu, pokiaľ má nakupovaný 
produkt nejakú súvislosť s predchádzajúcimi 
investíciami.
Vplyv závislosti ceny a kvality: zákazníci sú menej 
citliví na cenu, ak je nakupovaný produkt považovaný 
za mimoriadne kvalitný, prestížny, výnimočný alebo 
luxusný (Rolls Royce).
Vplyv skladovateľnosti: zákazníci sú menej citliví
na cenu, ak nie je možné produkt skladovať.
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Spotrebiteľské vnímanie ceny 
a hodnoty

V konečnom dôsledku o správnosti ceny rozhodne 
spotrebiteľ. Keď firma stanovuje ceny, musí uvažovať
o spotrebiteľovom vnímaní ceny, pretože toto 
vnímanie ovplyvňuje nákupné rozhodnutia 
spotrebiteľa. Tvorba cien, práve tak ako ostatné
rozhodnutia o marketingovom mixe, musí byť
orientovaná na kupujúceho. Účinné, zákaznícky 
orientované určovanie cien zahŕňa pochopenie, 
akú hodnotu zákazníci priznávajú úžitku, ktorý 
získajú z produktu a tiež také stanovenie ceny, 
ktoré zodpovedá tejto hodnote. Úžitok zahŕňa 
tak skutočný, ako aj očakávaný prospech.
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Ceny a ponuka konkurencie
Spotrebitelia, ktorí uvažujú o nákupe kamery firmy 
Canon, budú hodnotiť cenu a hodnotu jej výrobku vo 
vzťahu k cenám a hodnote porovnateľných produktov 
firiem Nikon, Minolta a ďalších. Firma potrebuje 
poznať cenu a kvalitu každej ponuky 
konkurenta. Firma potrebuje tiež odhadnúť
reakciu konkurencie na jej cenu. (Pozn. kto je 
konkurencia, ako by mala firma reagovať na zmenu 
cien konkurencie, ako bude konkurencia reagovať na 
zmenu cien firmy, čo sa stane s trhovým podielom 
firmy a jej ziskom ak nebude reagovať). 
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Ostatné faktory vonkajšieho 
prostredia

Pri určovaní cien firma musí brať do úvahy aj ostatné
faktory externého prostredia. Ekonomické faktory 
ako sú inflácia, boom alebo recesia, úrokové sadzby,
ovplyvňujú stratégiu tvorby cien firmy, pretože 
pôsobia tak na náklady produkcie, ako aj na 
spotrebiteľove vnímanie ceny a hodnoty 
výrobku.
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Všeobecné prístupy k určovaniu 
cien

Firmy stanovujú ceny výberom všeobecného 
cenového prístupu, ktorý obsahuje jeden alebo 
kombináciu viacerých z nasledujúcich troch prístupov:

Nákladovo orientovaná tvorba cien
Ceny orientované na zákazníkov
Ceny založené na konkurencii

Všeobecné prístupy k určovaniu 
cien

22

Nákladovo orientovaná tvorba 
cien:

Tvorba cien prirážkou 
Analýza nulového bodu a ceny s cieľovým ziskom 
alebo jeho modifikácia, nazývaná cenotvorba
s cieľovým ziskom (Firma sa pokúša zistiť cenu, pri 
ktorej bude dosiahnutý nulový alebo cieľový zisk).

Všeobecné prístupy k určovaniu 
cien
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Ceny orientované na 
zákazníkov:

Pri tvorbe cien na základe hodnoty, ktorú
produktu priznáva spotrebiteľ sa ako kľúč na 
stanovenie cien používa kupujúceho vnímanie 
hodnoty, a nie náklady predávajúceho. Firma 
využíva necenové prvky marketingového mixu, 
aby v povedomí kupujúcich zvýšila priznanú
hodnotu jednotlivých konkurenčných ponúk.
Cena je stanovená tak, aby s rovnala priznanej 
hodnote (prídavok z malým nákladom a vysoko 
vnímanou hodnotou napr. MB – Audi – záručný 
servis).

Všeobecné prístupy k určovaniu 
cien
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Ceny založené na konkurencii:
Tvorba cien na základe bežnej trhovej ceny. Pri tomto 
prístupe sa firma v značnej miere riadi cenami 
konkurencie, menšiu pozornosť venuje vlastným 
nákladom alebo dopytu. Môže účtovať rovnakú, väčšiu 
alebo menšiu cenu ako jej konkurenti.



Všeobecné prístupy k určovaniu 
cien
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Ceny založené na konkurencii:
Tvorba cien na základe bežnej trhovej ceny. Pri tomto 
prístupe sa firma v značnej miere riadi cenami 
konkurencie, menšiu pozornosť venuje vlastným 
nákladom alebo dopytu. Môže účtovať rovnakú, väčšiu 
alebo menšiu cenu ako jej konkurenti.
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Špecifiká tvorby cien 
produktového mixu

Určovanie cien produktového radu. Pri určovaní cien 
produktového radu musí manažment rozhodnúť
o odstupňovaní cien jednotlivých produktov. 
Cenové stupne by mali brať do úvahy rozdielne 
náklady produktov, hodnotu, ktorú kupujúci 
priznávajú rozdielom ich vlastností a ceny 
konkurencie. Ak je cenový rozdiel medzi dvoma 
nasledujúcimi výrobkami malý, kupujúci obvykle 
kúpia výhodnejší výrobok, a to môže zvýšiť zisk firmy 
vtedy, keď rozdiel nákladov je menší ako cenová
diferencia. Ak je diferencia medzi dvoma 
nasledujúcimi výrobkami veľká, zákazníci väčšinou 
kupujú menej dokonalé výrobky (TV Philips).
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Špecifiká tvorby cien 
produktového mixu

Stanovenie cien nepovinného príslušenstva. Mnohé
firmy ponúkajú spolu s hlavným produktom výberové
alebo doplnkové sprievodné produkty. Určovanie cien 
týchto doplnkov je problém cenníkových cien. Firmy 
sa musia rozhodnúť, ktoré z položiek zahrnú do 
základnej ceny, a ktoré ponúknu ako možnosť výberu 
(výbava japonských osobných áut).
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Špecifiká tvorby cien 
produktového mixu

Stanovenie cien komplementárnych produktov. 
Firmy, ktoré produkujú výrobky využiteľné len spolu 
s hlavným produktom, uplatňujú stanovenie cien 
komplementárnych produktov (žiletky, filmy do 
kamery a software počítačov). V prípade služieb je 
táto stratégia známa ako dvojzložková cena. Takáto 
cena sa skladá zo základného fixného poplatku 
a variabilnej sadzby podľa frekvencie využívania 
(telefónne spoločnosti inkasujú základnú mesačnú
sadzbu a poplatok za jednotlivé hovory).
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Špecifiká tvorby cien 
produktového mixu

Stanovenie cien vedľajších produktov. Pri 
spracovaní mäsa, nafty, chemikálií a ďalších 
produktov často vznikajú vedľajšie produkty, ktoré sú
nepoužiteľné a ich likvidácia je nákladná (piliny).
Stanovenie cien produktových súborov. Pri použití
stratégie stanovenia cien produktových alebo tzv. 
cenových balíčkov predávajúci často kombinujú
niekoľko svojich produktov a ponúkajú ich ako súbor 
za zníženú cenu. Cenové spájanie môže podporiť
predaj produktov, ktoré by za iných okolností
spotrebitelia nekúpili. Kombinovaná cena musí však 
byť dosť nízka, aby vzbudila záujem o nákup balíčka. 
(Sunquick)
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Stratégie cenových úprav 
(vybrané príklady)

Stanovenie cien so zľavou a prídavkom
Cenová diferenciácia
Propagačné určovanie cien

Stratégie cenových úprav (vybrané
príklady)
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Stanovenie cien so zľavou 
a prídavkom

Skonto (úhrada účtu pred dobou splatnosti)
Množstevný rabat
Funkčné rabaty. Predávajúci ponúka členom 
odbytového kanála za vykonanie určitých funkcií, ako 
sú predaj, skladovanie a vedenie evidencie.
Sezónny rabat
Prídavky. Sú ďalším druhom zníženia cien 
v porovnaní s cenníkom. Napríklad predaj 
s prídavkom znamená cenovú redukciu poskytnutú za 
vrátenie starého tovaru pri kúpe nového (Škoda –
vašu starú za novú).

Stratégie cenových úprav (vybrané
príklady)
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Cenová diferenciácia
Pri cenovej diferenciácii firma predáva výrobky 
alebo služby za dve alebo viaceré odlišné ceny, pričom 
rozdiely v cenách nie sú podložené rozdielmi 
v nákladoch: 
Cenová diferenciácia podľa spotrebiteľských 
segmentov rozdielni zákazníci platia rozdielne ceny za 
rovnaký výrobok alebo službu (napríklad múzeum poskytne 
nižšie vstupné študentom a starým občanom).
Cenová diferenciácia podľa modifikácii produktu je 
jednotlivé modifikácie (verzie) produktu sa predávajú za 
rôzne ceny (kalkulačka - štatistika).
Cenová diferenciácia podľa miesta (bufet na letisku).
Cenová diferenciácia podľa času (Hysteria Pub).



Stratégie cenových úprav (vybrané
príklady)
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Propagačné určovanie cien
Tvorba cien pre zvláštne príležitosti. Predajcovia 
môžu v priebehu sezóny stanoviť zvláštne ceny, ktoré
by prilákali viacej zákazníkov (back to school)
Financovanie s nízkym úrokom. Miesto znižovania 
cien môže podnik ponúknuť predaj na úver s nízkym 
úrokom.
Predĺžené termíny splácania. Predajcovia predlžujú
termíny splácania ceny. (Seat za 1/3)
Psychologická zľava. Tento spôsob poskytovania 
zľavy sa uskutočňuje tak, že sa najprv na produkt 
nasadí umelo vysoká cena, a potom sa prudko zníži.
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Tvorba cenovej stratégie v závislosti 
na štádiu životného cyklu produktu

Štádium uvedenia produktu na trh. Nakoľko ide o 
situáciu, keď na trhu produkt je veľmi málo známy, 
resp. pohľad zákazníka naň má určité známky 
nedôvery, je treba každý krok cenotvorby realizovať
veľmi citlivo. Typickým javom v tomto štádiu je nízky 
obrat, nakoľko len niekoľko zákazníkov, prevažne 
inovátorov je ochotných kúpiť si produkt a zistiť, či 
spĺňa ich očakávania. Cenový stratég v tejto situácií
môže použiť nasledovné stratégie:
Nasadenie relatívne vysokej ceny. Inovátori sú
totiž svojím správaním menej citliví na vysokú cenu 
ako zákazníci bez sklonu k inováciám.
Ponuka tzv. propagačnej zľavy pre prilákanie 
väčšieho počtu zákazníkov a zabezpečenie širšej 
známosti produktu.
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Tvorba cenovej stratégie v závislosti 
na štádiu životného cyklu produktu

Štádium rastu produktu. V tomto štádiu by mal 
zákazník pociťovať, že dostáva určitú protihodnotu za 
svoje peniaze a cena musí tento predpoklad presne 
odzrkadľovať. V tomto štádiu je treba sledovať
prijateľnosť produktu trhom. Cenový stratég si musí
veľmi obozretne počínať pre zabezpečenie 
konkurenčnej schopnosti ceny na trhu. Je možné
napríklad doplniť základnú úroveň produktu o rozličné
typy vylepšení a konkurenčných výhod.

36

Tvorba cenovej stratégie v závislosti 
na štádiu životného cyklu produktu

Štádium zrelosti. Podnik si svoju pozíciu ziskového 
podielu na trhu musí starostlivo chrániť. Je nutné
prestať sa zaoberať „rozširovaním“ produktu. 
Namiesto toho by podnik mal použiť cenovú politiku 
pre obranné účely. Produkt sa dostáva v rámci 
portfólia do pozície „dojnej kravy“. Cenová politika sa 
preto musí zamerať na úlohu, ktorú má produkt 
zohrať v rámci celého portfólia produktov a nemala by 
ho ignorovať. Opäť je tu priestor pre zahájenie 
používania propagačných zliav na zvýšenie predajnosti 
produktu a snaha udržať produkt v tejto pozícii 
pretrváva.
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Tvorba cenovej stratégie v závislosti 
na štádiu životného cyklu produktu

Štádium nasýtenia. V tomto období sú tržby 
zdanlivo stabilné, alebo sa objavuje mierny pokles, 
ktorý signalizuje konečnú fázu. V tomto období nie je 
možné cenovú politiku stanoviť bez jasného vzťahu k 
politike podniku, ktorá rozhoduje o budúcnosti 
produktu a jeho dôležitosti v rámci portfólia. Je veľmi 
ťažké vypracovať cenovú stratégiu bez zahrnutia 
všetkých vstupov z oddelenia výskumu a vývoja. Tieto 
analýzy by preto mali naznačovať, že nahradenie 
produktu novým je veľmi nutné a úroveň ceny bude 
závisieť na schopnosti produktu udržať si pevné
miesto na trhu. Ak je zavedenie nového produktu 
pravdepodobné, cenová politika musí vychádzať z 
konečného a nákladovo prijateľného využitia „dojnej 
kravy“.
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Tvorba cenovej stratégie v závislosti 
na štádiu životného cyklu produktu

Pokles a úpadok. V tomto štádiu sa obrat znižuje až
do tej doby, keď podnik rozhodne, že produkt už nie 
je na trhu udržateľný a stiahne ho z trhu. Tento krok 
vyžaduje však tiež určité marketingové znalosti a 
skúsenosti. Zákazník je totiž možno lojálny a bude sa 
chcieť k produktu vrátiť. Sklamaní zákazníci totiž
môžu mať v tomto štádiu významný vplyv na imidž
podniku a celkovú spokojnosť. Mnoho podnikov dnes 
ľutuje, že stiahli z trhu rezolútne produkt, bez toho, že 
sa dostal do štádia poklesu životného cyklu. Ako vidieť
z tohto stručného prehľadu cenová politika podniku 
veľmi pružne reaguje na to, v akom štádiu životného 
cyklu sa produkt nachádza. Charakteristické je, že 
dochádza k vysokému stupňu integrácie medzi 
cenovou a produktovou stratégiou (Opel Astra 
Classic).
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Na záver

Ako som už uviedol, cena za tovar a služby je kľúčovým 
determinantom konečného zisku (straty), ktorý podnik 

dosiahne. Preto túto fázu podnikania nie je možné
podceňovať. Nedostatočná pozornosť a neodborný 
prístup k stanoveniu ceny môže spôsobiť podniku 

problémy vedúce až k jeho zániku.


