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Využili jsme nedávné návštěvy, během níž 
Gartner analytik Roberto Sacco v Praze 
přednášel na téma vyjednávání s největ-
šími dodavateli IT softwaru a služeb (tzv. 
megavendory – Microsoft, Oracle a SAP), 
abychom mu položili několik otázek.

V čem se liší vyjednávání s velkými dodava-
teli či megavendory od těch regionálních či 
lokálních. Je například vhodná jiná taktika?

U větších dodavatelů bývá častá poměrně 
silná závislost (lock-in), což znamená menší 
pružnost vyjednávání podmínek. Menší do-
davatelé mohou být přístupnější přijetí vámi 
požadovaných podmínek, zejména chtějí-li 
zvětšovat svůj tržní podíl. Ti větší naopak 
častěji vystupují z pozice síly.

Na jakou nejdůležitější otázku se nejčastěji 
zákazník při vyjednávání s dodavatelem 
zapomene zeptat?

Naprosto zásadní je tato: Vzhledem 
k tomu, že utrácím statisíce nebo miliony 
dolarů, jak bude má investice chráněna? 
Je to důležité i proto, že někteří významní 

dodavatelé mají tendenci často měnit metriky 
nebo skládání produktů (bundling). Zákaz-
ník by se tedy měl ptát: „Jak jsem chráněn 
pro příští tři roky až šest let?“

A nechat si to zapsat do smlouvy.
Rozhodně. Většina dodavatelů je ochotna 

vyhovět po dobu až tří let. Vyjednat na-
příklad šest let může být obtížnější, to ale 
neznamená, že byste o to neměli usilovat.

Ve své přednášce jste doporučil rozplánovat 
vyjednávání o licencích s velkými dodavateli 
na období v délce jednoho roku. Je to myš-
leno jako maximum?

Ano, je to doporučení v situaci, kdy musíte 
hodně věcí interně koordinovat. Musíte si 
promluvit s lidmi z IT i byznysu a pochopit, 
jaké jsou jejich plány a harmonogramy pro 
příští tři až čtyři roky, revidovat, co se reálně 
využívá, a podobně. 

Ostatně dodavatelé mají podobný časový 
harmonogram – jestliže má významný kon-
trakt končit, přijde za vámi dodavatel často 
se šestiměsíčním předstihem a řekne: vaše 

smlouva bude končit, co chcete dělat? Máte 
ty a ty možnosti. Jiné je to ale u cloudových 
služeb: dodavatel na vaše dveře zaklepe jen 
pár týdnů před obnovou – je totiž pravděpo-
dobné, že vám nezbude než obnovit.

Když jsme poslouchali vaši přednášku 
o tom, jak velcí dodavatelé (megavendoři) 
nastavují a mění licenční podmínky, napa-
daly nás s kolegy pojmy jako digitální mafie 
a drsné praktiky.

Všechno to souvisí se závislostí zákazníků 
na dodavateli – vendor lock-in. Změna 
dodavatele není jen o změně sazby za licence, 
ale o nasazení napříč podnikem, školení, in-
tegraci s dalšími produkty, a to vše jsou drahé 

Imperativem korporátního světa je růst – může mít pochopi-
telně různé formy, počínaje prostým růstem obratu a zisku 
přes růst tržního podílu až po expanzi na nové trhy (například 
cestou inovace, tedy nových produktů a služeb). Pro IT to může 
znamenat jak růst, tak omezování prostředků (v případě, že se 
imperativem stanou úspory, je dopad na IT jednoznačný).

Nejinak je tomu pochopitelně i u dodavatelů softwaru či clou-
dových služeb – problém nastává ve chvíli, kdy na sebe narazí 
odlišné požadavky a představy zákazníka, který očekává, 
že za své peníze dostane každý rok totéž, nebo ještě lépe 
více, s představami a potřebami dodavatele, jehož úkolem je 
udržet každý rok růst (nejlépe dvouciferný) – a to na trhu, kde 
klientů rozhodně dvouciferným tempem nepřibývá. Dodava-
tel tak má jedinou možnost: musí zmíněný dvouciferný růst 
vyždímat především ze zákazníků dosavadních.

Výsledkem je setkání dvou protichůdných sil: touhy po up-
sel lu na straně dodavatele se snahou zákazníka optimali-
zovat náklady. Ředitel výzkumu Gartneru, analytik Roberto 
Sacco, vysvětluje, že dodavatelé se svého cíle obvykle snaží 
dosáhnout jednou ze čtyř osvědčených technik:

Zajištění pravidelného opakovaného příjmu se v poslední 
době daří zejména díky postupnému převodu zákazníků 

z věčných licencí na model pronájmu či cloudových služeb. 
V kombinaci s vytvořením dostatečně velké závislosti 
na dodavateli (vendor lock-in) jde o ideální způsob, jak 
zajistit plnění plánu v horizontu několika příštích let.

Meziroční navyšování útraty zákazníka je také nejsnáze 
realizovatelné u modelu předplatného s vytvořenou silnou 
závislostí. Většinou pochopitelně neprobíhá prostým 
zvýšením měsíční sazby, ale nějakou jinou, důmysl-
nější cestou: například způsobem výpočtu ceny služby, 
navýšením ceny za podporu nebo zpoplatněním doposud 
neúčtovaných položek.

Strategické produkty jsou ty, které pomáhají prodeji dalších 
produktů a služeb dodavatele. Dodavatelé dobře vědí, že 
prodají-li vám svůj strategický produkt, bude pro ně mnohem 
snazší oslovit vás v budoucnu s nabídkou dalších doplňků. 
Není na tom většinou nic neetického, měli byste si toho ale 
být vědomi (a umět to případně při vyjednávání využít).

Upsell na plnohodnotnou platformu (hardware, middleware, 
app stack) je pro dodavatele cestou, jak vytlačit konkurenty 
a zvýšit míru závislosti zákazníka. Může představovat 
i přínos z hlediska klienta (kvalita integrace, jednoduchost 
nasazení či správy apod.), může ale vést k tomu, že doda-
vatel zákazníkovi „natlačí“ infrastrukturu či služby, které 
nepotřebuje a nikdy nevyužije.

Vytvořte si lepší pozici pomocí čtyř T
Roberto Sacco doporučuje zákazníkům zaměřit se při 
přípravě vyjednávání s dodavateli na čtyři důležité oblasti: 
taktiku (tactics), předlohy (templates), pravidla a podmínky 
(T&Cs) a načasování (timing).

Taktika (tactics) souvisí zejména se znalostmi dodavatelů, 
jejich produktů a trhu, na kterém se pohybují (konkurentů), 
k čemuž můžete (stejně jako k přípravě RFP) použít napří-
klad studii příslušného magického kvadrantu. Součástí tak-
tické přípravy je také zjištění, co aktuálně dodavatel „tlačí“ – 
tedy jaké produkty či služby se snaží prodávat (a proč).

Předlohy (templates) slouží především k tomu, abyste 
dodavateli položili během vyjednávání všechny důležité 
a správné otázky – například jaké jsou provozní varianty, 
možnosti licenčního a cenového modelu nebo metriky (viz 
infografika). Užitečná je také příprava v podobě přehledu 
licenčních metrik a dalších placených doplňků či služeb, 
jejich případného upřesnění v rámci vyjednávání a pochopi-
telně následného uvedení v kontraktu.

Pravidla a podmínky (terms & tonditions), tedy jasné 
a přesné definice metrik, práv, SLA, cenové ochrany či 
pravidel pro virtualizaci nebo nepřímý přístup (a další, viz 
rámeček), by měly mít podobu tištěné přílohy ke smlouvě 
s dodavatelem. Existují přitom jak pravidla a podmínky, 
které je dobré mít jasně specifikované vždy, tak pravidla 
a podmínky, jež byste si měli „pohlídat“ u konkrétních 
dodavatelů (například v případě poplatků za údržbu a pod-
poru u Oraclu a některých dalších dodavatelů je rozumné 
uzavřít je na stejnou dobu jako samotnou licenci, jinak 
hrozí jejich průběžné meziroční zvyšování).

Načasování (timing) – příprava na vyjednání obnovy by měla 
začít s dodatečným předstihem (první kroky až rok před 
termínem obnovy/konce kontraktu). Vhodné je také využít 
situaci před koncem fiskálního roku dodavatele (viz Sedm 
rad a rozhovor).

Vyjednávací taktiky s dodavateli SW a SaaS

Chraňte své investice do licencí
Nejdůležitější otázka, kterou firmy při vyjednávání o SW licencích či SaaS předplatném zapomínají klást, zní: 

jak bude naše investice za další tři roky až šest let chráněna? Dodavatelé ji většinou neradi slyší, právě proto 
byste jim ji měli položit a trvat na jasné odpovědi.

Zatímco zákazník očekává, že ušetří či optimalizuje 
náklady, přáním dodavatele je prodat něco navíc. 
Podstatou vyjednávání s dodavateli je najít společnou 
řeč nad přinejmenším zčásti protichůdnými zájmy. 
A především nenaběhnout si a ochránit své dosa-
vadní i budoucí investice do SW a cloudových služeb.

Roberto Sacco (Senior director analyst at Gartner)

Roberto přišel do Gartneru před 
devíti lety a v současné době působí 
jako ředitel výzkumu Sourcing and 
Vendor Management. V minulosti 
pracoval osm let jako support engi-
neer a sales manager v HP a 17 let 
jako senior business desk manager, 
Western Europe v Microsoftu.
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a časově nákladné položky. Na druhé straně 
dodavatel je veřejně obchodovaná společnost, 
jejíž akcionáři očekávají růst osm nebo deset 
procent ročně – a ten často, zejména má-li 
již velký tržní podíl, pochází od existujících 
zákazníků. A tak musí přijít na způsob, jak je 
donutit, aby platili rok od roku víc.

A jsou nějaké příklady, jak to dělat, řek-
něme, férovým způsobem?

No, asi nejpřijatelnější z velké trojice je 
Microsoft, na druhé místo bych dal SAP a vů-
bec nejdrsnější je jednoznačně Oracle – soudě 
podle zpětné vazby, kterou získávám z nějakých 
600 hovorů se zákazníky ročně. Všichni se 
shodují, že vyjednávání s Oraclem je nejtěžší. 
Pochopitelně pokud utrácíte rok od roku více, 
budou na vás sladcí. Jakmile ale chcete škrtat, 
tak vám to všemožně ztíží. Lze se na to podívat 
i perspektivou auditů: v největší míře je 

požaduje opět Oracle. Audit je obecně skvělým 
nástrojem, jak zákazníka donutit utrácet více. 
Jde o narativ ve stylu: „V poslední době u nás 
neutrácíte tolik peněz, možná bychom vám 
měli osvětlit vaše licenční postavení.“

To je poměrně drsné.
Ano. A jako zákazník se na ně musíte 

půvabně usmát a říct: ano uděláme audit – 
protože to máte ve smlouvě. Máte většinou 
i jistou obranu, například můžete určit, kdy 
bude audit prováděn, schvalovat nástroje, 
které budou použity, apod.

Vraťme se k Microsoftu – hovořil jste o je-
jich strategii postupného upsellu a násled-
ného zvednutí cen balíčku při obnově. Lze 
se proti tomu nějak efektivně chránit?

Tajemstvím a výzvou jsou změny 
metrik nebo produktových balíčků 

(bundling) – v tom jsou v Microsoftu skuteční 
mistři. Podepíšu-li tříletý kontrakt, znamená to, 
že produkt zůstane po ony tři roky beze změn, 
což je v pořádku. Jakmile ale dojde na obnovu, 
zjistím, že vše podražilo, protože se změnil 
způsob výpočtu nebo je to, co používám, sou-
částí nějakého většího a dražšího balíčku. Asi 
nejnepříjemnější věcí v posledních čtyřech až 
pěti letech byla v případě Microsoftu změna vý-
počtu licencí z procesoru na procesorové jádro. 
To znamenalo například u SQL, které nikdy 
nebylo levné, nárůst v rozpětí 50 až 300 %. Zá-
kazníci na změnu přišli často na poslední chvíli, 
když jim vypršel původní kontrakt. 

Lze se proti tomu nějak chránit?
Pokud uzavíráte velkou objednávku, může 

se vám podařit to o další tři roky pozdržet.

Ale nakonec to zákazníka stejně dožene.
Ano. Teď, nebo za tři roky.

Věnujme se nyní SAP a problematice 
nepřímého přístupu – indirect access. Jak 
drahé to pro firmy potenciálně může být, 
respektive bude? Co bude v tomto režimu 
nejdražší provozovat – internet věcí (IoT), 
robotickou automatizaci (RPA), nebo třeba 
API přistupující k datům v reálném čase?

To je, jako byste mi položili klasickou otázku: 
„Jak dlouhý je kus provázku?“ Ve hře je totiž 
příliš mnoho proměnných. Někteří zákazníci 
mohou mít jen 12 či 15 různých rozhraní či 
funkcí přistupujících k datům, zatímco jiní jich 

Sedm rad pro vyjednávání o licencích
Dejte prostor konkurenci – tedy konkurenčnímu tlaku více 
dodavatelů v rámci nákupu či obnovy. To je pro dosažení opti-
málních podmínek naprosto zásadní, téměř každý dodavatel 
totiž pod tlakem konkurence (RFI, RFP, VŘ) nabízí výhodnější 
ceny. Chcete-li oslovit jen několik vybraných dodavatelů (což 
je z procesního hlediska rozumnější), jsou výtečným výchozím 
bodem odpovídající studie Gartneru Magický kvadrant a Prů-
vodce trhem.

Zvolte správné načasování – to by se ideálně nemělo řídit 
termínem, kdy je nutné licenci obnovit či nejpozději nakoupit, 
ale koncem čtvrtletí, či ještě lépe fiskálního roku dodavatele, 
kdy mohou být jeho obchodníci kvůli splnění cílů ochotni 
nabídnout výhodnější podmínky.

Optimalizujte existující licenční inventář – dodavatelé 
argumentující slevou se vám často pokusí prodat funkce, které 
nepotřebujete, nebo větší počet licencí, jež aktuálně nevyuži-
jete. Často se navíc „zahojí“ na dalších poplatcích za podporu 
či údržbu. Redukce počtu licencí během licenčního období či 
v rámci obnovy bývá nicméně obtížná (zejména u SaaS), proto 
především dobře zvažte, co nakoupit – tedy co reálně využijete 
v příštích dvanácti měsících.

Zjistěte si, co dodavatel chce či potřebuje prodat (často k tomu 
motivuje obchodníky vyššími odměnami), je to velmi užitečné. 
U veřejně obchodovaných dodavatelů to můžete zjistit například 
z pravidelných čtvrtletních zpráv o výnosech, kde obvykle uvá-
dějí technologie, jež považují za strategické (ty se většinou snaží 
prodat především). Anebo se prostě zeptejte.

Kontrolujte tok informací, tak aby se například dodavatel 
nedozvěděl, že je preferován, ještě než proběhne RFP/VŘ. 

Hlídejte si také snahu dodavatelů protlačit se přes výše posta-
vené osoby, například exekutivu.

Požadujte ochranu ceny při obnově (důležité zejména u SaaS). 
Dodavatelé často pro získání nového zákazníka nasadí výrazně 
nižší ceny, protože počítají s tím, že při obnově pro něj bude 
příliš náročné a/nebo nákladné přejít ke konkurenci, a budou 
moci zdražit. Je proto dobré se před tím od počátku chránit 
odpovídající klauzulí.

Dejte pozor na skryté náklady, jako jsou dodatečné testovací 
a vývojové licence (sandboxing), prémiová podpora nebo 
požadavek na přesný popis služby přímo ve smlouvě, aby ji 
dodavatel v čase nemohl redukovat či výrazně měnit ve váš 

neprospěch (řada SaaS služeb nabízí podrobnosti ke smlouvě 
jen formou odkazů na on-line dokumenty, jež nemusejí být 
v čase stálé/stále dostupné).

Další podrobnosti naleznete ve studii Optimize Your IT 
Operational Costs With Gartner’s Top 7 Software and Cloud 
Negotiation Tactics

Klienti – uživatelé služeb Gartneru naleznou rozšířený seznam 
konců fiskálu více než 80 dodavatelů (a také řadu dalších 
tipů pro optimalizaci vyjednávání s dodavateli) 
ve studii Follow Gartner’s T4 Process to Opti-
mize Negotiations: Tactics, Templates, T&Cs 
and Timing (gartner.com/doc/3896898).

Dodavatel Konec fiskálního roku

Adobe listopad

ASG Technologies prosinec

Autodesk leden

BMC březen

CA Technologies (Qualcomm) březen (září)

Cisco červenec

Citrix prosinec

Compuware březen

Dell Technologies (EMC, VMware) únor

Fujitsu březen

Google prosinec

Hitachi březen

Dodavatel Konec fiskálního roku

HPE, HP Inc. říjen

IBM prosinec

Lenovo březen

Micro Focus říjen

Microsoft červen

Oracle květen

Salesforce leden

SAP prosinec

SAS Institute prosinec

Software AG prosinec

Symantec březen

Workday leden

Strategický harmonogram slouží ke splnění interních požadavků a plánování vyjednávání 
s konkurencí i včasné finalizaci

Výběr 
vyjednávacího 

týmu

Ověření portfolia 
a identifikace 

potřeb

Plánování 
poptávky 

a vyjednávání

Kompetetivní 
vyjednávání 
a finalizace

Realizace a správa 
kontraktu

Zformujte tým 
a určete odpovědnost 
za proces vyhodno-

cení nabídek.
Identifikujte mezery 
z hlediska vlastnictví 
aplikací či datových 
zdrojů a vyřešte je.
Identifikujte poten-

ciální náklady a další 
dopady při přechodu 
k jinému dodavateli. 

Vyhodnoťte.

Zhodnoťte budoucí 
potřeby/požadavky 

na SW.
Revidujte své 

technologické plány, 
současný a budoucí 

stav.
Začněte s piloty či 
vyhodnocováním 
alternativ včetně 

konsolidace a mig-
race serverů.

Srovnejte současné 
a budoucí licenční 

pozice.
Určete optimální 
produktový mix. 
Detailní revize 

licenčních možností 
a podmínek.

Vyhodnocení vý-
hodnosti předčasné 
obnovy či závazku. 

Oslovte dodavatele 
se svými požadavky.

Proveďte finanční 
rozbor nabídek 

a možností.
Podrobně projděte 

návrhy včetně smluv.
Využijte vyjednávací 
taktiky pro dosažení 

lepší ceny a/nebo 
podmínek.

Realizujte kontrakt.
Zvyšujte povědomí 

o případných 
dopadech nového 

kontraktu.
Ujistěte se, že jsou 

zavedeny ITAM/SAM 
procesy nastavené 
podle konkrétních 

pravidel, podmínek či 
restrikcí dodavatele 

a kontraktu.

12 měsíců 9 měsíců 6 měsíců 4 měsíce Realizace

https://www.gartner.com/doc/3896898
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mají více než 50. Otázkou jsou navíc i met-
riky – dokonce i když vám dodavatel nabídne 
obrovské slevy, nebudou vám k ničemu, pokud 
je metrika špatně zvolena. Klíčová otázka, 
na kterou zatím neznáme odpověď, přitom zní: 
„Jak měřit indirect access“? Nebo jinak, v souvis-
losti s tímto tématem jsou zásadní dvě otázky: 
Za prvé – týká se mne to? Na tu je odpověď 
jednoduchá: rozhodně ano. Druhá – kolik mne 
to bude stát, půl milionu, nebo deset milionů 
dolarů? A na tu dnes odpověď nikdo nezná.

Takže záleží na obchodním modelu i na tom, 
v jaké míře se daná organizace otevírá digi-
tálnímu či platformnímu byznysu, jak moc 
se otevírá partnerům či zákazníkům atd.

Jednoznačně. Ale prozatím je to velká 
neznámá – není k dispozici kvalitní nástroj, 
který byste mohli nainstalovat a použít, napří-
klad metrika počtu dokumentů, a vypočítat 
náklady. Betaverze nástroje, která je k dispo-
zici, dává velmi nepřesné a nestálé výsledky 
měření přímého i nepřímého přístupu. Pokud 
se mne někdo zeptá, „kolik nás to bude stát?“, 
mohu mu pouze říct, zatím to nevíme, ale 
měli byste se toho obávat.

To, co dělá SAP s nepřímým přístupem, 
je ale v podstatě daň z digitálních transakcí 
a interakcí.

Ano. A navíc je to něco, co zákazníci dělali 
po celé roky, ba desetiletí bez nejmenšího 
problému. A teď to najednou problém bude. 
Proč právě teď?

Protože si potřebují udržet růst.
Odpověděl jste si. Přesně tak. Potřebují 

najít nové zdroje příjmů – zkombinovat di-
gitální přístup s tradičním nástrojem velkých 
dodavatelů, auditem.

Takže SAP se svým způsobem „oraclizuje“?
Osobně bych to řekl jinak: Oracle je 

ve svém přístupu přímější. Agresivní, ale 
přímější. SAP to dělá jinak, ale ve finále jde 
o totéž.

Jsou tedy megavendoři novým druhem 
digitální mafie?

Myslím, že velcí dodavatelé mají právo 
chránit své duševní vlastnictví a software 
a pohlídat si, že jej zákazníci užívají správným 
způsobem. Na rovinu – většina klientů má 
v oblasti správy softwarových aktiv nemalé me-
zery. Nemusí to ale být jen jejich vina – je to 
důsledek nepřehledné džungle, v níž se licen-
cování proměnilo a dál mění. Takže na jedné 
straně megavendoři mají právo na svou od-
měnu, jakmile se ale dostanou do situace, kdy 
neplní své obchodní cíle, mohou začít dělat 
věci, které jejich zákazníky naštvou.

A možná se tak dostanou na hranici ob-
chodní etiky?

Když se bavíte se zákazníky o věcech, 
jako je SAP indirect access, mnozí by 
na vaši otázku odpověděli „ano“. A pokud 
jde o Oracle, řada problémů souvisejících 
s virtualizací a SW partitioningem by opět 

zákazníky vedla k odpovědi „ano“. Microsoft 
je oproti tomu vinen především svou balíčko-
vou politikou – přibalováním dalších funkcí, 
aby měl důvod časem navýšit cenu.

Máte nějaké závěrečné doporučení ohledně 
věcí, jako jsou problémy s partitioningem 
a účtováním za SW běžící na VM v případě 
Oraclu?

Kupujte si více jejich cloudových pro-
duktů. Snaží se v této oblasti prorazit 
s Oracle cloudem, takže jsou nejen agresivní, 
ale i kreativní. Problémů s účtováním za vir-
tuální stroje se nikdy nezbavíte, můžete to 
ale o pár let oddálit právě tím, že si koupíte 
cloud. Stojí za zmínku, že kompletní pravidla 
o účtování podle jader nejsou často vůbec 
uvedena ve smlouvách. Takže možná máte 
desetistránkový kontrakt za deset milionů 
dolarů, kde se o SW partitioningu nebo vir-
tualizaci vůbec nepíše. Ty informace najdete 
jen na portále Oraclu.

Kde je navíc v poznámce uvedeno „only 
for educational purposes“ – když jsem to 
viděl, říkal jsem si, proboha, vždyť to není 
právně závazné!

Přesto se s nimi zatím nikdo nesoudil?
Ne. Když na něčem běží kri-

tické aplikace, tak se raději soudit 
nebudete.
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Hlídání skrytých nákladů (např. dodatečné 
vývojové/sandbox licence, prémiová podpora, 

přesný popis služby ve smlouvě apod.)

Ochrana ceny při obnově (klauzule
o zachování ceny při obnově v budoucnu)

Dohled nad tokem informací k dodavateli
(např. neprozradit dodavateli, že je preferován)

Vědět, co dodavatel „potřebuje“ prodávat (jako 
strategické technologie, segmenty, kam 

dodavatel expanduje)
Optimalizace licenčního inventáře (nekupovat 

víc, než využijeme v nejbližších 6–12 měsících, 
redukovat nevyužívané licence apod.)

Optimální načasování (například na konci 
dodavatelova kvartálu či fiskálu, kdy potřebuje 

plnit cíle)

RFI/FRP/Výběrové řízení (vystavení dodavatelů 
konkurenčnímu tlaku)

Vždy Téměř vždy Když je důvod či příležitost Výjimečně Nikdy

IT oddělení:
30,43 %

Jiné: 13,04 %

Byznys: 4,35 %

Oddělení nákupu:
52,17 %

23 respondentů:
5 Banky
5 FMCG

2 Pojišťovny
2 Logistika
2 Automotive

6 jiné (telco, utility, 
SSC) 

Kdo je ve vašem podniku primárně odpovědný
za nákup SW licencí a/nebo SaaS?

Se kterými významnými dodavateli SW/SaaS se vám 
v posledních 3–5 letech nejlépe vyjednávalo a proč? 

Dosáhli jste nějakého významného úspěchu či úspory? 

Ve které oblasti nebo u kterého 
dodavatele se vám při vyjednávání 

nedaří dosáhnout potřebných úspor 
či zlepšení?

Které z následujících strategií či taktik používáte při vyjednávání s dodavateli SW či SaaS? 

IBM

Microsoft

SAP

VMware

Menší, lokální dodavatelé

SAP

Oracle

Microsoft

IBM

Příklady dalších vyjednávacích taktik od respondentů:
• Mějte vždy na paměti skutečnou hodnotu peněz.
• Přizvěte k RFP menší i větší dodavatele a vytvořte tlak na velké 

dodavatele přijmout podmínky, s nimiž souhlasí ti menší.
• Hledejte synergie, zapojte se a inovujte v rámci pilotních projektů.
• Upřednostňujte open source – a mluvte o tom nahlas.
• Zkuste hybridní přístup – zkombinujte předplacené služby s větší 

slevou s flexibilitou průběžně placených.
• Nezapomínejte na lokální dodavatele.
• V případě Microsoftu můžete zvážit i trh SW z druhé ruky.

Anketa se uskutečnila v březnu 2019 mezi účastníky akce 
„Megavendor negotiations tactics“ – šéfy nákupu, CIO, CFO 
a COO tuzemských organizací.
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