
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

Abstrakt 

Tato práce je zaměřena na strategie a metody sniţování nákupních cen produktů potřebné 

k výrobě oceli a k jejímu dalšímu zpracování. Celá práce je řešená v podmínkách společnosti 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. U těchto produktů je velmi obtíţné dosáhnout 

alespoň minimálního sníţení ceny . Důvody této skutečnosti jsou podrobně popsány v této 

práci. Na základě této situace bude dále na tyto produkty nasazena Nákupní šachovnice, 

kterou jsem pro tuto problematiku vybral.  Prostřednictvím tohoto nástroje bude  určena 

situace a postavení společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.  vůči dodavatelům. 

Následně pak vybrána jedna strategie, která v sobě zahrnuje šestnáct metod řešení určitého 

problému. Z těchto šestnácti metod budou vybrány ty metody, které budou nejvhodnější pro 

daný problém. Na závěr budou vybrané metody aplikovány na konkrétní problémové situace 

s cílem sníţení nákupních cen vybraných produktů. 
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Abstract 

This work is focused on strategies and methods of purchase price cutting of products needed 

for steel production and its further processing. This whole work is situated to the company 

VITKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. It’s very difficult to negotiate price reduction for 

these products. Reasons of this fact are described in details in this work. 

Based on this situation I will apply Purchasing chessboard, which I chose for this problem. 

Through this tool I will analyze the situation and standing of the company VITKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s. towards the suppliers. Then I choose one strategy which includes 

16 solving methods of a concrete problem. Of those 16 methods I will choose those methods, 

which will be most suitable for the certain problem. 

In the end of my work the chosen methods will be applied to the concrete problem situations 

with the target to lower the purchasing price of the chosen products. 
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1 Úvod 
 

Cílem této práce je definovat a popsat metody sniţování nákupních cen a provést jejich 

aplikaci na konkrétních nákupních případech. Nákupní cena je sloţená z nákladů, počínaje 

náklady na těţbu surovin, vývojem, konstrukcí, samotnou výrobou, distribucí aţ po konečné 

vyuţívání produktu, jeho ošetřování a údrţbu končící zánikem a likvidací. Jedná se tedy 

 o náklady na celý ţivotní cyklus produktu. V této práci budou aplikovány tzv. nové nákupní 

metody  vycházející z  Nákupní šachovnice, která byla pro tuto diplomovou práci zvolena. 

Jedná se o nástroj podporující nakupování na neustále se měnícím trhu tak, aby významně 

přispívalo k úspěchům společnosti. Staré nákupní strategie, jako je vzájemné srovnávání 

dodavatelů či prostý tlak na sniţování ceny, přestávají dnes na trhu prodejců fungovat. 

Dodavatelé mohou a budou zvyšovat své ceny  a často nebudou ochotni či schopni zajistit 

bezpečnost dodávek. Posilování pozic dodavatelů vyţaduje, aby kupující přizpůsobili své 

strategie. Šachovnice nabízí 64 metod, z nichţ kaţdá představuje samostatný a odlišný 

způsob, jak pracovat s dodavateli za účelem sniţování nákladů a přidávání hodnoty. Tyto 

metody jsou odvozeny od 16 přístupů a čtyř hlavních nákupních strategií.         

Aplikace bude provedena na tři konkrétní produkty a to na:                   

1. Feroslitiny 

2. Keramický materiál 

3. Licí prášek pro odlévání kovů 

Přičemţ postavení na straně nakupujícího ( v tomto případě VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s.) bude slabé, oproti silnému postavení na straně dodavatele . 

 

Předmětem bliţšího zkoumání se v případě této diplomové práce stalo nákupní oddělení pro 

ocelárnu společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., která velmi dobře splňuje 

poţadavky na kvalitní studijní materiál. Jejími hlavními znaky jsou: 

- společnost patří mezi největší strojírenské komplexy v ČR; 

- člen VÍTKOVICE MACHINERY GROUP; 

- zabývá se výrobou odlitků a ingotů ve strojírenské metalurgii, výrobou lodních dílů a dílů   

pro energetiku, ocelových konstrukcí a rovněţ působí v oblasti těţkého a energetického 

strojírenství. 
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2 Představení společnosti 
 

2.1 VÍTKOVICE MACHINERY GROUP  

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je nejvýznamnější českou strojírenskou skupinou se 

silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých 

investičních celků. Zahrnuje okolo třiceti firem. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou 

 a unikátní výrobní základnou a know-how zaloţeným na výzkumu a vývoji. Tradiční výroba 

sériových produktů a engineeringové obory byly doplněny dvěma novými oblastmi: Green 

Technology - CNG  a bioplyn a Informačními  technologiemi. Vítkovice jsou v současnosti  

evropským  lídrem ve výrobě ocelových lahví se supermoderní výrobní linkou, mají téměř 

pětinový podíl na světovém trhu speciálních zalomených hřídelí pro velké námořní lodě. Jsou 

jedním z těch, kteří dynamicky rozvíjejí projekt pro přechod pohonu automobilů z klasických 

paliv na alternativní  pohon stlačeným zemním plynem (CNG). Vlastní certifikace od 

významných renomovaných inspekčních společností. 

 

Tvůrčí a inovační potenciál rozvíjejí i při přípravě a realizaci velkých investičních akcí jako 

jsou retrofity tepelných elektráren společnosti ČEZ v Tušimicích a v neposlední řadě také 

 v programu výroby komponent pro jadernou energetiku. V této oblasti mají VÍTKOVICE na 

co navázat. V minulosti byly významným dodavatelem komponent pro jaderné elektrárny. 

Kompenzátory objemu a parogenerátory vyrobené ve VÍTKOVICÍCH slouţí v Temelíně, 

 v Dukovanech, ale i v dalších jaderných elektrárnách zahraničí. 

 

Z důleţitých zakázek posledních let je moţno uvést střešní konstrukci praţské O2 arény, 

stavbu hangáru u Mošnova či rekonstrukci historické ocelové konstrukce ţelezničního nádraţí 

ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Vzhledem k tomu, ţe IT technologie povaţují 

Vítkovice v současnosti za zcela zásadní, stávají se také prostředkem ke komplexním 

dodávkám sofistikovaných, strojírenských výrobků a celků na klíč. Vývoj, konstrukce, 

projektování, řízení a ovládání systémů a technologií třetího tisíciletí je jednoznačně 

postaveno na informačních a komunikačních technologiích. [2]   
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2.2 Hlavní program společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

a sortiment 

 

 

Pro bliţší pohled na problematiku sniţování nákupních cen, si nejprve musím vytýčit objekty, 

produkty, nebo suroviny u kterých je tato problematika nejvýraznější. Na začátku jsem si 

prošel celým areálem a tzv. celou výrobou, abych získal základnu pro další kroky  

k určení a analýze klíčových problémů.  

 

Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. (dále jen společnost Vítkovice) je 

významná strojírenská společnost s vlastní výrobou oceli, která se zaměřuje na dodávky 

zejména v oblasti těţkých ocelových odlitků, opracovaných výkovků, zalomených hřídelí 

 a dílů lodí, zařízení oceláren a válcoven, tvářecích zařízení a válcovaných obručí pro 

ţelezniční průmysl. 

Části společnosti tvoří ocelárna, slévárna, kovárna, obrobna a montáţ. Hlavní program 

společnosti tvoří tyto výrobkové obry: 

 

 Ingoty 

 Kované tyče, bloky a válcované kruhy 

 Odlitky 

 Lodní díly 

 Výrobky pro energetiku 

 Opracované strojní součásti 

 Engineering zařízení oceláren 

 Engineering zařízení pro tváření kovů 

 Engineering speciálních zařízení pro těţký průmysl 
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2.2.1 Ingoty 

Sortiment ingotů je vyráběn v modernizované ocelárně s roční kapacitou cca 200000 tun, kde 

jsou k dispozici následující výrobní agregáty: 

elektrická oblouková pec 70 tun 

elektrická oblouková pec 30 tun 

sekundární metalurgie zahrnující: 

             o Pánvová pec ( LF ) - hmotnost oceli v pánvi 30 – 80 tun 

             o Zařízení VD - VIT - hmotnost oceli v pánvi 30 – 80 tun 

             o Zařízení OVK - hmotnost oceli v pánvi max.50 tun 

 

100 % produkce výroby oceli prochází procesem sekundární metalurgie.Veškerý sortiment 

ingotů je odléván spodem a zahrnuje ingoty od 2 do 190 tun v následujícím sortimentním 

sloţení: 

 

Polygonální ingoty určené pro volné kování do hmotnosti 190 tun 

Dlouhé kruhové ingoty zejména pro válcování do hmotnosti 23 tun 

Krátké kruhové ingoty určené pro výrobu trubek. 

P typy pro výrobu tlustých plechů do hmotnosti 38 tun [3]       

 

2.2.2 Kované tyče a bloky 

Kované tyče a bloky jsou vyráběny technologií volného kování na následujících výrobních 

agregátech: 

12 000 tun kovací lis 

6 000 tun kovací lis 

1 600 tun kovací lis 

Válcovačka na válcovaní krouţků a obručí 

Pecní kapacity dle poţadavků zákazníka, materiálů a výkovků [3]       
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2.2.3 Odlitky 

Odlitky jsou vyráběny z uhlíkových, středně a vysoce legovaných ocelí ve váhových 

kategoriích od 2000 do 170000 kg. Slévárna disponuje vlastními kapacitami na výrobu 

modelových zařízení, které jsou v naprosté většině vyráběny ze dřeva. Formování je 

prováděno do formovacích rámů nebo kesonů s vyuţitím furanových směsí. K přípravě 

výrobní technologie a optimalizaci výrobního procesu jsou standardně vyuţívány software 

Magmasoft a OPTI. [3]       

 

2.2.4 Lodní díly 

Společnost Vítkovice je jedním z globálních lídrů dodávek pro lodní průmysl a motoráky 

 v Evropě a Asii. Mezi další významné výrobky patří turbínové a generátorové hřídele pro 

vodní elektrárny, hřídele větrných elektráren, hlavní hřídele těţních strojů a díly těţkých 

hydraulických lisů. [3]       

 

 

 

2.2.5 Výrobky pro energetiku 

Společnost Vítkovice dodává finálně opracované výkovky pro turbíny a další soustrojí 

elektráren, a to jak klasických na tuhá paliva, tak také větrných, vodních a jaderných pro 

vlastní potřeby České republiky i pro naše zahraniční odběratele. [3]       

 

2.2.6 Engineering zařízení oceláren 

Hlavním cílem oboru Engineering zařízení oceláren jsou dodávky „na klíč“ zařízení pro 

výrobu oceli. Prioritou jsou dodávky podle vlastního know how i detail engineeringu 

navrţeného vlastní projekcí a konstrukcí a to jak pro nově instalovaná zařízení, tak i pro 

rekonstrukce a modernizace existujících zařízení pro výrobu oceli. Vysoce 

konkurenceschopné, a to i vůči nejznámějším výrobcům z Evropy a Asie, jsou Vítkovické 

produkty pro dokončovací technologie výroby oceli mimo tavící agregáty (tzv. sekundární 

metalurgie) zejména pánvové pece (LF) a vakuovací stanice (VD, VOD,VCD,RH). Kvalita 

oceli vyráběné v těchto zařízeních dosahuje špičkových parametrů, provoz zařízení je plně 

automatizován v celém procesu tzv. integrovaného systému sekundární metalurgie. [3]       
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2.2.7 Engineering zařízení pro tváření kovů 

Jedná se o zařízení pro válcování a některá zařízení pro lisování zatepla. U dodávek zařízení 

pro válcování zatepla se tento engineeringový obor specializuje především na komponenty 

těţkých válcovacích tratí KVARTO pro výrobu tlustých plechů a těţkých válcovacích tratí 

pro výrobu velkých profilů. Prioritní jsou rovněţ dodávky zařízení před a za válcovacími 

stolicemi, tj. úseky chlazení, ukládání a odbavování vyválcovaných plechů a profilů. [3]       

 

2.2.8 Engineering speciálních zařízení pro těţký průmysl 

Hlavním cílem oboru Engineering speciálních zařízení pro těţký průmysl jsou dodávky 

hlavních komponentů pro povrchovou a důlní těţbu, výrobu koksu a surového ţeleza, a to jak 

pro externí zákazníky v ČR, Evropě a Asii, tak především pro firmy skupiny Vítkovice 

Machinery Group (Vítkovice Power Engineering, Vítkovice Gearworks, Vítkovice 

Mechanika. [3]       

 

 

 

 

2.3 Výroba oceli v elektrických pecích  

Nejkvalitnější druhy uhlíkových a slitinových ocelí jsou vyráběny v elektrických pecích. Zde 

je zdrojem tepla elektrická energie. Ocel se neznečišťuje  zplodinami hoření, jako je tomu při 

pouţívaní paliva. Vysoké teploty dosahované v těchto pecích umoţňují vznik dobře tekuté 

zásadité strusky, takţe je moţno vyrobit ocel  s velmi malým obsahem síry a fosforu. 

Vyráběna ocel je velmi tekutá, takţe se z ní snadno odstraňují nečistoty. Surovinou je 

zpravidla odpadová ocel a tekutá nebo ingotová ocel.             

Elektrické pece se stavějí vesměs jako sklopné. Dělí se podle způsobu přeměny elektrické 

energie v teplotu na obloukové a indukční , podle povahy vyzdívky na zásadité a kyselé.        

V pecích obloukových se vsázka taví teplem elektrického oblouku vytvořeného mezi 

elektrodami a lázní, jakoţ i odporovým teplem proudu, který prochází lázní. Působením 

vysoké teploty oblouku ( 3000 aţ 3200 °C) lze ze vsázky téměř úplně vyloučit fosfor a síru. 

Vyrobená ocel se dobře hodí k odlévání tenkostěnných odlitků.           

V pecích indukčních se vsázka taví odporovým teplem. Tyto pece jsou vlastně 
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transformátory, jejichţ sekundární vinutí tvoří kovová vsázka. Dělíme je na nízkofrekvenční  

( indukční pece s jádrem ) a vysokofrekvenční ( indukční pece bez jádra).           

Indukční pece jsou velmi výhodné pro výrobu slitinových ocelí přesného chemického sloţení. 

Proti obloukovým pecím mají ještě tu přednost, ţe tepelné ztráty v nich jsou malé a teplotu lze 

lépe kontrolovat a regulovat. Jejich nevýhodou však je, ţe obsah síry a fosforu v nich nelze 

sníţit. [6]   

Ještě před samotným odléváním se vyuţívají feroslitiny, které upravují vlastnosti oceli, dle 

poţadavku na jakost. Úprava oceli a legování probíhá v pánvových pecích.  

 

2.4 Odlévání oceli  

Po skončení zkujňovacího procesu se z pece vypouští vyrobená ocel zároveň  se struskou do 

licí pánve. Z pánve se vypouští ocel otvorem ve dně, takţe struska, která plave na povrchu 

kovu, zůstává v pánvi a chrání tak ocel před rychlým chladnutím a před okysličením.  Ocel je 

vypouštěná z pánve do kovových forem, tzv. kokil, na jejichţ dno se sype licí prášek, který 

zabezpečuje lepší poţadavky na jakost. Podrobný popis a sloţení těchto prášku je uveden 

v kapitole 4. V těchto kokilách tuhne ocel na ingoty, nebo je odlévaná do slévárenských 

forem, v nichţ tuhne na ocelové odlitky. Tyto formy a licí soustavy, které jsou v těchto 

procesech pouţity tvoří keramický materiál, který je společností Vítkovice odebírán. Ocel 

v podobě ingotů a tekutá ocel na odlitky se nazývá surová ocel. Velké kokily jsou plněny  

zpravidla jednotlivě horem, coţ je jednodušší a levnější. Kokily jsou při tom postaveny 

v licích jamách nebo na speciálních vozících. Při plnění horem se ocel v kokile rozstřikuje , 

rozstříknuté kapičky se okysličují a uchycují se na stěnách kokily nebo padají zpět do odlité 

oceli. Tím vznikají na ingotu povrchové šupiny, popřípadě podpovrchové bubliny, které 

zhoršují jakost ingotu.   Při plnění kokil spodem, hladina oceli v kokilách stoupá klidně, takţe 

rozstřikování oceli je minimální a odlitá ocel je uvnitř i na povrchu ingotu čistší neţ ocel litá 

horem. Také postup odlévaní v kokilách se dá snadno kontrolovat. [6]   
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2.5 Ocelárna 

Provoz ocelárny je zaměřen na výrobu, zpracování, rafinaci a odlévání oceli a litiny v široké 

škále značek oceli v objemu cca 200 kt ročně. V současnosti je ocelárna vybavena pouze 

pecními agregáty na bázi tavení ocelového šrotu a ohřevu pomocí elektrického oblouku. 

 V podstatné míře se na celkové produkci odlité oceli podílí hlavní výrobní agregát. Elektrická 

oblouková pec č. 5 (dále EOP 5). V ocelárně jsou k dispozici ještě dva pecní agregáty - pec 

EOP 4 a pec EOP 3. Oba agregáty se vyuţívají sporadicky při nutnosti zkumulování většího 

mnoţství tekuté oceli (výroba těţkých ingotu nebo odlitku, slévaných z více taveb) anebo při 

odstavení hlavního agregátu do opravy - EOP 5). 

Dále je ocelárna vybavena zařízením pro mimopecní  rafinaci oceli, tj. úpravu chemického 

sloţení oceli a sníţení obsahu plynů v oceli.           

Vedlejšími produkty výrovy oceli jsou: 

 

 Elektropecní struska z procesu tavení v elektrických obloukových pecí 

 Odprašky z odprašovacího zařízení čištění spalin z pecních agregátů [7]   

 

 

2.6 Výrobní zařízení 

 

2.6.1 Elektrické obloukové pece 

 

 EOP č.3      hmotnost tavby 16 – 25 tun  

 EOP č.4  hmotnost tavby 30 – 52 tun 

 EOP č.5    hmotnost tavby 30 – 76 tun (2006 modernizace) 

 

 Odlévací jeřáby  200 tun , 150 tun 
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2.6.2 Zařízení sekundární metalurgie 

 

 Pánvové pece (LF)  hmotnost oceli v pánvi 30 – 80 tun 

 Zařízení VD – VIT  hmotnost oceli v pánvi 30 – 80 tun 

 Zařízení OVK   hmotnost oceli v pánvi max. 50 tun                                                           

 

Ocelárna je koncipovaná pro výrobu oceli v technologické lince – EOP LF VD – VIT [7]   

 

 

 

Obr. 1  Elektrická oblouková pec č. 5  
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2.7 Shrnutí kapitoly 

 

Hlavním předmětem činnosti a fungování celé společnosti Vítkovice je výroba a export 

různých zařízení a výrobků, na jejichţ materiálovém sloţení se nejvíce podílí ocel. Z tohoto 

faktu vyplývá, ţe výroba oceli hraje „hlavní úlohu“ v tomto celém řetězci.  Abych zjistil 

průměrný podíl oceli, která je nezbytnou součástí kaţdého vyráběného produktu společnosti, 

dotazoval jsem se odborných a technických pracovníků společnosti Vítkovice. Průzkum 

ukázal, ţe podíl oceli na výrobek je průměrně 70 – 75 %. To mě posunulo blíţe k faktu, na 

které nákupní ceny se zaměřit. Tyto nákupní ceny se budou vztahovat na produkty, které mají 

přímou vazbu na výrobu oceli poţadované kvality a její další fáze zpracování.  

Můj další průzkum byl zaměřen na nákupní oddělení společnosti. Zde jsem dostal potřebné 

 a validní informace, ze kterých jsem určil nejproblémovější sloţky, které se podílejí na 

výrobě oceli a její dalším pouţívaní. Jak uţ jsem uvedl v úvodu, jedná se o: 

 Feroslitiny 

 Keramický materiál 

 Licí prášek pro odlévání kovů 

 

V této fázi jsem určil problémové produkty, které mají nezastupitelnou roli při produkci 

výrobků společnosti Vítkovice. Nyní na tyto produkty vyberu strategii. Z této strategie dále 

určím metody, které budou nasazeny na konkrétní problematiku.  

 

Na Obr. 2 je zjednodušeně znázorněn proces dalších úprav tekuté  oceli získané z elektrické 

obloukové pece s vyuţitím vybraných problémových produktů na produkované výrobky 

společnosti Vítkovice. 

  

 

 

Obr. 2 Zobrazení procesů vybraných produktů pro další výrobu. Autor obrázku: Lukáš Hurník 
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3 Nákupní šachovnice 
 

 

 

 

V předchozí kapitole jsem vytýčil problémové produkty (sloţky), které se přímo podílí na 

produkci oceli a dalším zpracování. Tuto problematiku jsem konzultoval s  ředitelem nákupu 

pro ocelárnu společnosti Vítkovice. Byl jsem obeznámen s problematikou nakupování těchto 

poloţek a to vedlo k dalším krokům.  

Nejprve jsem zanalyzoval současné chování na trţním prostředí a důvody, proč je cena 

zvolených produktů tak vysoká a neexistuje moţnost sníţení. Důleţitou roli spojenou s tímto 

problémem hraje fakt ekonomické recese a sníţení objemu výroby na jednu třetinu, neţ tomu 

bylo před dvěma roky. Z toho logicky vyplývá, ţe jestli se takto výrazně sníţila produkce, 

musí se to projevit na nakupovaném mnoţství produktů potřebných k této produkci. 

Z literatury jsem si vybral strategie, které se dále člení na tzv. klíčové prostředky a ty pak dále 

na šedesát čtyři metod. Samotný celek a přístup má název: „Nákupní šachovnice“. Tímto 

nástrojem se dále budu zabývat a pokusím se o ztotoţnění řešené problematiky 

s nakupováním a metodami vycházející z Nákupní šachovnice. 

 

Nákupní šachovnice vyvinutou společnosti A.T. Kearney, která je jednou z nejvýznamnějších 

mezinárodních společností v oblasti manaţerského poradenství  nabízí svým klientům ucelené 

spektrum poradenských sluţeb na strategické i operativní úrovni.. 

Jedná se tedy o souhrn poznatků a zkušeností z více neţ 500 nákupních projektů 

realizovaných po celém světě v průběhu posledních tří let a tisíců dalších z posledních tří 

desetiletí. Šachovnice nabízí 64 metod, z nichţ kaţdá představuje samostatný a odlišný 

způsob, jak pracovat s dodavateli za účelem sniţování nákladů a přidávání hodnoty. Tyto 

metody jsou odvozeny od 16 přístupů a čtyř hlavních nákupních strategií: [1] 

 

 Vyuţití účinků konkurence mezi dodavateli 

 Hledání společných přínosů s dodavateli 

 Změna charakteru poptávky   

 Řízení výdajů  
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Nákupní šachovnice vytváří ve firmě ucelený rámec pro zmapování a zvládnutí jakékoli trţní 

situace, která nastane mezi nákupní organizací a dodavateli. Je dostatečně flexibilní, aby se 

mohla přizpůsobovat měnícím se podmínkám na trhu, mezi něţ patří také rostoucí ceny 

surovin. Ale je také dostatečně strategická pro řešení úkolů v této nové epoše, ve které nákup 

značně přispívá k úspěchu společnosti. [1] 

 

 

 

 

Obr. 3 Systematické rozčlenění Strategii do klíčových prostředků a dále pak do metod 

 

 

Jednotlivé patra pyramidy jsou dále rozepsány na Obr. 4 – 6. 
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Obr. 4 Čtyři základní nákupní strategie 

 

 

 

3.1 Využití účinků konkurence mezi dodavateli 

 

Nejznámější, a nepochybně i nejčastěji vyuţívaná, nákupní strategie je vzájemné srovnávání 

dodavatelů, vyuţití cenové konkurence. Zvláště populární je tam, kde vedle sebe stojí velká 

poptávková síla a nízká síla na straně dodavatelů, například při nákupu polotovarových 

výkovků nebo svařovaných ocelových konstrukcí. Pouţívají se zde čtyři hlavní instrumenty: 

[1] 

 

 

 

 

VHM%20Nákup_šachovnice.xls#'16 prostředků'!C2#'16 prostředků'!C2
VHM%20Nákup_šachovnice.xls#'16 prostředků'!C2#'16 prostředků'!C2
VHM%20Nákup_šachovnice.xls#'16 prostředků'!E2#'16 prostředků'!E2
VHM%20Nákup_šachovnice.xls#'16 prostředků'!E2#'16 prostředků'!E2
VHM%20Nákup_šachovnice.xls#'16 prostředků'!C4#'16 prostředků'!C4
VHM%20Nákup_šachovnice.xls#'16 prostředků'!E4#'16 prostředků'!E4
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 Výběrová řízení 

 Vyuţití globálních dodavatelských trhů 

 Posuzování dodavatelských cen  

 Prosazování cílových cen 

 

Zkušenost přitom ukazuje, ţe většina nákupních organizací vyuţívá obvykle jen prvních dvou 

zmíněných instrumentů, zatímco jen málo společností se soustřeďuje na analýzu cenotvorby  

a prosazování cílových cen. 

 

 

3.2 Hledání společných přínosů s dodavateli 

 

Tam, kde mají odběratel a dodavatel v dané transakci víceméně vyrovnanou sílu, první 

strategie při dosahování únosných nákladů nebo významných přínosů nestačí. Například 

automobilový průmysl nakupuje řadu unikátních produktů (třeba řídící prvky motorů), kde 

prostý konkurenční tlak mezi dodavateli nepřináší poţadovaný efekt. V těchto situacích musí 

firmy usilovat o nalezení výhod společných jim i jejich dodavatelům naráz. Cílem je 

vybudovat partnerství na základě společných nákladů i přínosů, integrovaný a transparentní 

proces provozního plánování a společné řízení celého hodnotového řetězce. 

Taková partnerství mohou sniţovat náklady a zároveň vytvářet hodnotu. Dodavatelé  

a odběratelé zde pracují společně na generování nápadů pro optimalizaci nákladů, a současně 

jsou dohodnuti dělit se o vydobyté přínosy. 

To, co mnohdy začíná jako ad-hoc program, se následně můţe stát dlouhodobou strategickou 

aliancí mezi kupujícím a dodavatelem. [1] 

 

 

3.3 Změna charakteru poptávky 

 

Při nízké poptávkové síle a silném dodavateli. Tam, kde jsou dodavatelé v monopolní pozici 

díky své technické odbornosti. Proto se firmy musí pokoušet měnit podstatu poptávky. Nízká 

poptávková síla často pramení především z dlouhodobého rozvoje partnerského vztahu ke 
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klíčovému dodavateli. Takový dodavatel se brzy stává nepostradatelným, zejména pokud jde 

o výzkum a vývoj, nebo technologickou odbornost. A společnosti tento problém obvykle 

podporují tím, ţe ani nechtějí podstupovat časově a nákladově náročný přesun k novému 

dodavateli. Na takových trzích je základním cílem nákupu změna povahy poptávky. To lze 

realizovat přespecifikováním komponent, intenzivním sběrem dat, vývojem nových 

technických a technologických moţností a řízením rizik. [1] 

 

3.4 Řízení výdajů 

 

Čtvrtá strategie, řízení výdajů, je uţitečná zejména v situacích, kde je jak nízká síla poptávky, 

tak nízká síla na straně dodavatelů. Například u většiny nepřímých materiálových kategorií, 

jakými jsou kancelářské potřeby nebo údrţba. V těchto situacích je třeba zaměřit se na 

seskupování objemů, intenzivní sběr obchodních informací, co-sourcing a demand 

management (řízení potřeby). Kromě definování a monitorování jasných interních pravidel je 

konkrétní cestou, vedoucí ke sniţování nákladů a přinášení hodnot, především zajištění 

průhlednosti v nákupních návycích (např. prostřednictvím tzv. „spend-cube“ tj. databázového 

nástroje zpřehledňujícího strukturu nákupů společnosti). [1] 
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Obr. 5 Šestnáct klíčových prostředků 
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Obr. 6 Šedesát čtyři metod tvořící šachovnici 

 

 

 

Po pečlivém prostudování této šachovnice jsem si ujasnil a vymezil oblasti šachovnice, 

kterými se budu dále zabývat. Vedla mě k tomu skutečnost vyplývající z nákupního oddělení 

pro ocelárnu společnosti Vítkovice.  

Je zřejmé, ţe je tento nástroj univerzální a pouţitelný pro jakoukoliv firmu,  jakékoliv 

velikosti a jakéhokoliv typu výroby. A tak si můţe kaţdá společnost, nebo podnik 

natransformovat tyto strategie a metody tak, aby vyhovovaly poţadované problematice. 

 

Na obr. 7 je vyznačena strategie kterou se chci dále zabývat. Nese název: „Změna charakteru 

poptávky.  Je vsazena do situace, ve které je postavení dodavatele na trhu silné a postavení 

odběratele (v tomto případě společnost Vítkovice) naopak slabé. 
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Obr. 7 vybraná strategie pro společnost Vítkovice 

 

 

 

 

 

Tato strategie v sobě zahrnuje čtyři klíčové prostředky. Zaměřím se na: „Převratné inovace“. 

Chci podotknout, ţe se nebude jednat o zavedení nových a sofistikovaných výrobních 

agregátu do výrobní situace společnosti Vítkovice. Neříkám, ţe je to vyloučené, ale pro tuto 

práci by to bylo moc náročné na čas a další fakt je ten, ţe tyto „obrovské“ problematiky řeší 

jeden a více týmů sloţených ze specialistů a odborníků. Jak jiţ jsem se zmiňoval, tento nástroj 

je univerzální a kaţdá společnost si ho nakonfiguruje podle své potřeby. V případě 

společnosti Vítkovice  se můţe jednat např. o změnu materiálové skladby licího prášku. 
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Obr. 8  Klíčový prostředek ze kterého budou vybrány metody k řešené problematice 

 

 

 

 

Na obr. 9 jsou vybrané finální metody, které budou nasazeny do situací tří vybraných 

produktů.  Kaţdá metoda můţe být aplikovaná samostatně. Platí zde taky to, ţe hranice mezi 

těmito metodami není nikdy stoprocentně daná. 

Např. v obr. 9, kde jsou černě vyznačené tyto metody, nevidíme pomyslnou hranici mezi 

„Nápad na poţádaní“ a „Tlak na inovace“. Kaţdá společnost si tyto hranice můţe nastavit 

sama tak, aby pouţívané metody stoprocentně pasovaly na jejich problémové partie. 
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Obr. 9 Čtyři metody, které budou aplikovány při nákupu „problémových“ produktů 

 

 

 

 

 

 Nápad na poţádání* 

 Tlak na inovace 

 Změna designu 

 Zkouška kombinací  [1] 

 

 

 

 

 

*Pozn. Výše uvedené metody byly přeloţeny z anglického textu a dále zkonzultovány 

s ředitelem nákupu, tak aby dávaly smysl např. Nápad na poţádání - Invention on demand. 
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3.5 Nápad na požádání 

 

Společnost systematicky zpochybňuje základní prvky stávajícího technického řešení 

 a vyhledává alternativy napříč všemi oblastmi vědy nahrazujíc tak v podstatě technická řešení 

produktů dodávaných stávajícími dodavateli. Tento přístup je zvláště důleţitý v průmyslu, 

kde je vyuţíváno mnoho patentově chráněných součástí nebo systémů, například v letectví, 

strojírenství či automobilovém průmyslu. 

 

Jedná se o spoluprácí s výrobou a technikou dodavatele s cílem nalézt substitut výrobku nebo 

částí výrobku (součástky), které by uspokojil stávající funkci a byly o něco sofistikovanější 

 a levnější.  

 

Projektová specifikace *   

Obsahuje technické poţadavky na projekt nebo. Projektovou (konstrukční) specifikací můţe 

být jednoduchý výkres pro malý projekt nebo obsáhlá dokumentace pro konstrukci (zařízení), 

včetně technické zprávy podloţené výpočty. Projektovou specifikací musí být zabezpečena 

odpovídající úroveň mechanické pevnosti, stability, pouţitelnosti i ţivotnosti a bezpečnosti 

konstrukcí, strojů, technických zařízení a staveb. Projektová specifikace dává pokyny, jak 

provádět opracování, svařování, šroubování, montáţ a povrchovou ochranu konstrukcí 

 i zařízení, včetně kontroly jakosti výrobků i jejich bezpečnosti při provozu. V projektové 

specifikaci musí být stanoveny nutné údaje a technické poţadavky pro provádění stavby, 

technického zařízení, stroje i konstrukce. 

V projektové specifikaci pro konstrukce, stroje i zařízení musí byt obsaţen: stručný popis, 

jejich výpočet, vyjasnění a stanovení podmínek montáţe, základní návrh, inţenýrská 

specifikace, návrh spojů, detailní prováděcí dokumentace - výkresy a ukončení specifikace. 

 

 

 

 

*Pozn. Při dalším pouţívaní této metody v aplikaci na konkrétní nákupní případy bude pro 

naší problematiku poupravena projektová specifikace na materiálovou a jakostní specifikaci.  
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3.6 Tlak na inovace 

 

Termínu inovace je univerzálně pouţíváno pro jakoukoliv změnu ve vnitřní struktuře 

organizace, výrobku nebo výrobní kapacity. 

Svět jde stále kupředu a tak i firma, která nechce zůstat pozadu, se bez inovací neobejde, 

pokud chce stále oslovovat zákazníky a alespoň drţet krok s konkurencí. Inovace jsou 

nezbytnou součástí kaţdého fungujícího a prosperujícího podniku, který myslí na budoucnost. 

Kaţdý podnik, který se chce udrţet na trhu, by měl jít stále kupředu, hledat nové věci, nové 

příleţitosti, nové postupy... měl by tedy realizovat vhodnou inovační politiku. Ne vţdy je 

inovace doprovázená výraznými investicemi. I inovace, která nic nestojí, přináší obrovskou 

úsporu nákladů. 

 

 

3.6.1 Produktové inovace  

Tyto inovace představují změny, jeţ bezprostředně souvisí s výrobkem, jedná se tedy 

 o zavedení úplně nových, nebo výrazně zlepšených výrobků nebo sluţeb. „Technicky nový 

výrobek je výrobek, jehoţ technické parametry nebo zamýšlené uţití se významně liší od 

dříve produkovaného výrobku. Takové inovace mohou zahrnovat zcela novou techniku, 

mohou být zaloţeny na kombinaci existujících technik pro nové pouţití, nebo mohou být 

získány uplatněním nových znalostí.“ Technicky zlepšený výrobek je výrobek, jehoţ kvalita 

byla pozvednuta na vyšší úroveň pouţitím lepších materiálů nebo komponent. Zlepšené 

výrobky se mohou lišit technickými charakteristikami, způsobem uţití nebo uţivatelskou 

vstřícností. [4]   
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3.6.2 Inovace procesů  

Procesní inovace představují změnu v technologických procesech výroby nebo v jiném 

uspořádání dodavatelských sítí. Nově pouţité metody „mohou zahrnovat změny v zařízení 

nebo v organizaci výroby, nebo v kombinaci těchto změn, a mohou být získány vyuţitím 

nových znalostí“. Tento typ inovací přináší pozitivní výsledky ve sníţení materiálové 

spotřeby a mzdových nákladů, ve zlepšení pracovních podmínek a ţivotního prostředí. [4]   

 

3.6.3 Marketingová inovace 

Změny v oblasti marketingu se týkají především „zavedení nové marketingové metody 

obsahující významné změny v designu produktu nebo balení, umístění produktu, podpoře 

produktu či ocenění“ . Přímým cílem marketingových inovací je zvýšení prodeje, zaměřují se 

tedy na lepší adresování potřeb zákazníka  a na hledání a otevírání nových trhů.  Ve srovnání 

s běţnými marketingovými změnami je marketingová inovace vymezena novou 

marketingovou metodou, která v podniku nikdy dříve nebyla pouţívána. „Musí být součástí 

nového marketingového konceptu nebo strategie, která reprezentuje významný odklon od 

stávajících marketingových metod podniku.“ [4]   

 

3.6.4 Organizační Inovace 

Zavedení nového typu organizace procesů probíhajících v podniku představují organizační 

inovace. Spočívají ve vyuţití nových organizačních metod v podnikových obchodních 

praktikách, v organizaci pracovního místa nebo v organizaci externích vztahů. Stejně jako 

 u marketingových inovací zde platí, ţe tyto inovace jsou součástí strategických rozhodnutí 

 a nově zavedené metody v podniku nikdy dříve nebyly pouţity. [4]   

3.6.5 Inovační proces 

Inovace je procesem, který zahrnuje tři hlavní funkční oblasti: 

 Výzkum a vývoj, který vytváří nápady 

 Produkce, která produkuje - transformuje vstupy na výstupy podle návodů 

vytvořených vývojem 
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 Marketing, který prodává – uvedení produktu na trh 

 

3.6.6 Inovační podněty 

Inovační proces je rozvinutím výchozího inovačního podnětu, který se v dalších fázích 

procesu musí transformovat do konkurenčních výhod nového produktu - jeho vysoké kvality, 

přijatelné ceny a dobrého načasování jeho vstupu na trh. Zdroje inovačních podnětů je třeba 

hledat jak uvnitř organizace, tak ve vnějším prostředí. Potenciální zdroje inovačních podnětů 

jsou uvedeny v tab. 1: 

Vnitřní prostředí Vnější prostředí 

 Vlastní výzkum a vývoj  

 Technické útvary – projekce,  

konstrukce, technologie 

 Produkce (výroba, poskytování 

sluţeb) 

 Marketing a prodej 

 Logistika (nákup a zásobování) 

 Záruční i pozáruční servis 

 Vlastníci 

 

 

 

 

 

 Zákazníci 

 Dodavatelé 

 Konkurence 

 Konzultanti, výzkumné instituce 

 Školy, univerzity 

 Odborné publikace, Internet 

 Výstavy, veletrhy, odborné semináře 

a konference 

 Reklamní agentury 

 Investoři 

 Média 

 Státní instituce, veřejný sektor 

 Legislativa 

 Globalizace, přístup k EU 

 

Tab. 1 Zdroje inovačních podnětů 
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Při soustřeďování inovačních podnětů je třeba si uvědomit, ţe se uplatňují dva aspekty: 

 

3.6.7 Tah trhu 

Jedná se o hledání nejlepší cesty k uspokojení nově vznikající zákaznické poptávky. Inovační 

podněty směřují k vylepšení existujících produktů, rozšíření existující nabídky či sníţení 

ceny. Tah trhu většinou vede ke vzniku podnětů pro průběţné, přírůstkové inovace nebo pro 

inovace procesů. 

 

3.6.8 Tlak vědeckotechnického rozvoje 

Hledání komerčního uplatnění pro nové podněty vyplývající z výsledků výzkumu a vývoje 

(vlastního i cizího), generování nových trhů pro koncepčně odlišné produkty. Tento typ 

inovačních podnětů často vede k podstatným, zlomovým inovacím. Protoţe se podstatné 

inovace zaměřují na vznik nových, dosud neprozkoumaných potřeb, jsou mnohem 

riskantnější, při úspěšném vstupu na trh jsou však také zdrojem vysokých zisků. 
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3.7 Změna designu 

 

V tomto případě se jedná o produkt, který je  konstrukčně jednodušší, ale musí splňovat 

poţadavky, které jsou na něho kladeny jak při výrobě, tak při samotném pouţívaní. Jedná se 

zejména o tyto vlastnosti: 

 

 Menší spotřeba materiálu 

 Niţší spotřeba energie 

 Menší poruchovost výrobku 

 Méně náročná údrţba 

 Niţší náklady na recyklaci 

 

 

 

3.7.1 Ţivotní cyklus výrobku 

 

Pod pojmem ţivotní cyklus výrobku rozumíme cestu výrobku od návrhu jeho designu 

 a vlastností ve vývojovém oddělení, přes výrobu, distribuci, uţívání spotřebitelem, aţ po 

recyklaci materiálů a uloţení nevyuţitých částí výrobku po skončení jeho ţivotnosti na 

skládku či zneškodnění ve spalovně. Ţivotní cyklus výrobku z hlediska času se liší podle typu 

výrobku. Můţe být velmi krátký, např. u potravin běţně nepřesáhne 14 dnů. Můţe  také trvat 

několik let. Například u domácích elektrických spotřebičů, ale i několik desetiletí. V tomto 

případě se jedná o budovy a infrastrukturu. 

Během svého ţivotního cyklu má výrobek i sluţba vliv na ţivotní prostředí. Jednotlivé fáze 

ţivotního cyklu výrobku zatěţují prostředí odlišnou měrou. U některých výrobků jsou 

nejzávaţnější dopady ve fázi výroby, u jiných ve fázi nakládání s výrobkem po skončení 

jejich ţivotnosti. 
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3.7.2 Ekodesign  

Ekodesign spočívá v začlenění ekologických aspektů do fáze návrhu s ohledem a s dopadem 

na celý ţivotní cyklus výrobku od získání surovin aţ po konečnou likvidaci výrobku.  

 

Průmyslové zákazníky mohou motivovat také různé strategie firem v oblasti ekologického 

návrhu, především pak mezinárodní podniky s vlastní politikou ţivotního prostředí, coţ můţe 

mít zásadní vliv na své dodavatele. Přinejmenším mohou poţadovat, aby dodavatelé do jisté 

míry jednali podle zásad managementu ţivotního prostředí. Poměrně často bývá ţádána 

specifikace materiálního sloţení dodávaných výrobků, ať uţ detailní seznam pouţitých látek 

nebo popis materiálu. Označení ekologický dodavatel můţe sehrát významnou roli při výběru 

dodavatele. 

Další obchodní výhodou ekologických výrobků je změna komplexního pohledu na výrobek. 

Návrh výrobků s ohledem na ekologické aspekty můţe vést k novému, vysoce inovačnímu 

pojetí. Ekologická analýza výrobků vede k lepšímu porozumění sloţení součástek a funkcí 

 a zároveň vztahů v rámci dodavatelského řetězce. Dobré řízení dodavatelského řetězce je 

nezbytným předpokladem pro vysokou kvalitu výrobku. [5]   

 

 

3.8 Zkouška kombinací 

Tato metoda je kombinací zkoušky produktu a zkoušky procesů. Jedná se o řadu srovnávacích 

testů jak výrobků tak procesů. Společnost si vybere dodavatelé od kterých chce otestovat 

výrobek nebo výrobní proces.  Dále pak určí atributy podle kterých bude výrobek srovnávat. 

Testy se mohou vztahovat například  na:  

 chemické sloţení produktu 

 kvalita produktu 

 materiálová náročnost 
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3.9 Shrnutí kapitoly 

 

 

Tyto metody budou upraveny a aplikovány na konkrétní nákupní situace poptávaných 

produktů společnosti Vítkovice. Chci podotknout, ţe společnost vyuţívá jen některé z výše 

uvedených metod.  Zaměřím se v této práci na situaci, kdy je dodavatel ve výhodnější pozici. 

Má tzv. silné postavení oproti odběrateli, který je naopak v slabém postavení. V této situaci 

doposud nemohlo nákupní oddělení společnosti nijak ovlivnit cenu. Často se setkávalo 

s odpověďmi: „Berte anebo nechte!“ 

Aplikování těchto metod by mělo vést k vytvoření nových nákupních situací, které povedou 

alespoň k částečnému sníţení nákupní ceny. Tato samotná aplikace metod je popsána  

a rozebrána v kapitole 6. 
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4 Tři produkty nakupované pro ocelárnu 
 

 

 

Abych mohl dále aplikovat metody o kterých jsem psal v předchozí kapitole, potřebuji znát 

základní rysy problémových produktů jako např. vlastnosti, sloţení, stávající dodavatelé 

těchto produktů atd. 

 

4.1 Feroslitiny  

 

Feroslitina označuje různé slitiny s méně jak 50-procentním obsahem ţeleza a jedním nebo 

více prvky, například mangan nebo křemík. Pouţívá se při produkci oceli a jako 

 materiál - surovina. 

K legování při výrobě ocelí běţných jakostí jsou pouţívány feroslitiny různých  stupňů 

čistoty. Feroslitiny obsahují kromě základního kovu a ţeleza řadu dalších prvků, které se 

obvykle vyskytují společně se získávaným kovem v rudách (například:  Fe, P, S, Cu, As, Sn, 

Sb) nebo přechází do kovu z procesu zpracování rud a výroby feroslitin (např. C, Si, Al). 

 

Uhlík  je v oceli obsaţen v průběhu celého procesu výroby a zpracování tekutého kovu. 

Přínos uhlíku do taveniny zajišťuje pouţití vhodné kovové vsázky a feroslitin nebo přímé 

nauhličení koksem,  nauhličovadly, případně syntetickým uhlíkem. Tyto přísady ale vnášejí 

do oceli kromě uhlíku rovněţ vodík, dusík, kyslík a síru. 

 

Chrom a jeho feroslitiny obsahují řadu prvků, které ve výrobě super čistých ocelí představují 

prvky neţádoucí. Ve standardním ferochromu je neţádoucí vysoká koncentrace křemíku, 

fosforu, arsenu, cínu a antimonu. Poţadavek na mezní obsahy těchto prvků splňuje technicky 

čistý chrom. 

 

Nikl vyráběný elektrolyticky a dodávaný ve formě anodového nebo katodového niklu 

vyhovuje poţadavkům na obsahy stopových prvků. 
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Molybden ve formě feromolybdenu nevyhovuje poţadavkům na chemické sloţení, zejména 

vysokou koncentrací fosforu, mědi, arsenu, cínu a antimonu. Metalurgií čistých kovu lze při 

výrobě molybdenu dosáhnout sníţení obsahu neţádoucích prvků. 

 

Vanad ve formě feroslitiny představuje při výrobě těchto ocelí legovaných do 0,15 hm. % 

vanadu přijatelné znečištění taveniny neţádoucími prvky. 

 

Hliník je základní desoxidační prvek ve výrobě oceli pouţívaný v několika jakostních 

modifikacích v podobě housek nebo krupice. Kovový hliník obsahuje aţ 14 hm. % křemíku a 

stopy některých dalších prvků například Fe, Mg, Ca, Sb. Výběrový hliník s obsahem křemíku 

do 4 hm. % představuje s ohledem na mnoţství hliníku vnášeného do kovu v průběhu výroby 

oceli přijatelné znečištění základní taveniny křemíkem. 

 

 

 

 

4.1.1 Vybrané feroslitiny, objednávané společnosti Vítkovice 

 

FeSi 75% Baleno v paletách, v kusovosti 10 – 40 mm. 

  Chemické sloţení: Si min. 72%, Mn max. 2%, Cr max. 0,4%, C max. 0,2%,  

  Al max. 2%, P max. 0,05%, S max. 0,02% 

 

FeCr C 010 Baleno v paletách, big bag, v kusovosti 10 – 40 mm. 

  Chemické sloţení: Cr min. 60%, Si max. 1,5%, Al max. 0,3%, C max. 0,10%,  

  P max. 0,02%, S max. 0,03% 

 

Legovací přísady: 

FeMo  Baleno v sudech, případně v paletách, drcený do 80 mm. 

  Chemické sloţení: Mo min. 60%, Si max. 0,8%, Cu max. 0,5%, C max. 0,05%, 

  P max. 0,05%, S max. 0,10% 

 

FeV  Baleno v sudech, kusovost 10 – 40 mm. 

  Chemické sloţení: V min. 75%, Si max. 0,8%, Mn max. 0,4%, Cu max. 0,1%,  
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  Al max. 2%, C max. 0,1%, P max. 0,05%, S max. 0,05% 

   

 

 

 

Dodavatelé: 

 

 Fercom, a.s. 

 Commexim Group a.s. 

 BarCom CZ spol. s.r.o. 

 

 

 

 

4.2 Licí prášek pro odlévání kovů 

 

Licí prášek pro odlévání kovů na bázi oxidu vápenatého, hořečnatého, křemičitého, hlinitého 

a jejich sloučenin obsahuje v přepočtu na ekvivalenty zejména 20 – 40% hmotnosti oxidu 

vápenatého, 5 – 15% hmotnosti oxidu hlinitého a 40 – 50% hmotnosti oxidu křemičitého, dále 

běţné oxidy, které neovlivňují jeho vlastnosti. 

 

4.2.1 Pouţití licího prášku: 

Licí prášek se sype na dno kokily. Při styku s roztaveným kovem natavuje a vytváří ochranný 

film, zatímco nenatavený zbytek vytváří tepelně izolační vrstvu. Licí prášek je určen pro 

odlévání kovů do kokil jak při lití spodem tak při litím horem. 

 

4.2.2 Základní rysy licího prášku: 

1. Ochrana tekutého kovu před okysličením 

2. Sníţení povrchových vad ingotů 

3. Tepelná izolace povrchu tekutého kovu 
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4.2.3 Další typy licích prášků: 

Licí prášky vyráběné z vysokopecní strusky, expandovaného perlitu a sody. Tento licí prášek 

obsahuje v přepočtu na ekvivalenty: 

Oxid vápenatý   22%  hmotnosti 

Oxid křemičitý  49%    hmotnosti 

Oxid hlinitý   9,5% hmotnosti 

Oxid hořečnatý  7% hmotnosti 

Oxid sodný   7% hmotnosti 

 

 

Rovněţ je znám licí prášek z elektrárenského popílku, grafitu a sody v poměru 80 : 15 : 5. 

Nevýhodou tohoto licího prášku je nedostatečná tavitelnost. Při pouţití většího mnoţství 

prášku dochází k ulpívání prášku na stěnách kokil a k nedostatečnému krytí povrchu tekuté 

oceli v kokile. To dále způsobí zhoršení jakosti povrchu odlévaných ingotů a znečištění kokil. 

Čištění kokil je pracné a projevuje se nepříznivě v ekonomice provozu. 

 

Dodavatelé: 

 INTO CAST (Německo) 

 ALSICAL (Německo) 

 LP-STEEL s.r.o. (Česká Republika) 

 REFRA-TECHNIK GMBA (Německo) 
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4.3 Keramický materiál 

Keramický materiál v ocelárně společnosti Vítkovice plní funkci jako: 

 Licí keramika (jednotlivé díly pro licí soustavy) 

 Cihly pro vyzdívky pecí 

 

Ţáruvzdorné vyzdívky, které společnost Vítkovice zajišťuje pro svou ocelárnu, jsou 

magnezit-uhlíkové staviva od slovenského podniku  Refrako s. r. o. 

Základním prvkem magnezitových staviv je magnezitový slinek, který je tvořen převáţně 

 z oxidu hořečnatého. Tento slinek je dále obohacený o uhlík. Společnost Vítkovice tyto 

staviva vyuţívají pro elektrické obloukové pece a  pro odlévací pánev. Název tohoto staviva 

je KOMAG, který se podle evropské normy EN ISO 10081-3 dále klasifikuje, podle obsahu 

mnoţství oxidu hořečnatého  a oxidu ţelezitého.  KOMAG je kompaktní tvarový ţáruvzdorný 

materiál. Tento typ bazického zdiva brání reakci se struskou, při které by se uvolňovaly 

neţádoucí oxidy do taveniny. 

 

Dodavatelé: 

 SEEIF, a.s.  (Česká Republika)  

 SLOVMAG, a.s. Lubeník (Slovensko)  

 Refrako s.r.o. (Slovensko)  

 LWB Refractories GmbH (Německo) 

 

4.4 Shrnutí kapitoly 

Výše uvedené informace o těchto produktech poskytují kvalitní datovou základnu pro aplikaci 

určitých metod na dané produkty. Vyuţití těchto informací jako jsou aktuální dodavatelé, 

nebo sloţení daných produktů bude blíţe rozepsáno v kapitole 6. 
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5 Současná situace nakupování pro ocelárnu 

 
 

V současné době je roční objem produkce ocelárny společnosti Vítkovice cca 200 kt ročně. 

Z toho vyplývá, ţe se nejedná o závratná čísla v tomto regionu. Společnosti konkurují jiní 

producenti oceli s mnohonásobným objemem. Jedná se zejména o TŘINECKÉ 

ŢELEZÁRNY, a.s. a ArcelorMittal.  

Takové mnoţství produkce je přímo úměrné k nakupovanému mnoţství produktů nezbytně 

nutných při samotné výrobě a lití oceli. Dodavatelé těchto produktů bývají osloveni avšak 

nebývají schopni a ochotni dodávat „tak malý“ objem. Zpravidla se jim to ani nevyplatí, 

a nebo si určují za tak malé dodávky vyšší ceny.  Jen pro srovnání je současný nakupovaný 

objem 1/3 z objemu nakupovaného před dvěma roky. 

Tato skutečnost staví společnost do oslabení, protoţe se bez těchto produktů pro svou 

produkci neobejde a musí být ochotna zaplatit takovou cenu, jakou dodavatel určí. 

 V tab. 2 uvádím roční objem nakupovaných  produktů. 

 

Položka Objem/ročně 

Feroslitiny 3600 t 

Licí prášek 600 t 

Keramický materiál 15000 t 

Tab. 2  Roční objem nakupovaných produktů. [12]   
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5.1 Cena feroslitin 

V následujících čtyřech obrázcích (obr. 10 – 13*) uvádím pohyb cen feroslitin za období 

6.1.2009 do 2.2.2010. 

Zelená křivka znázorňuje cenu ( na obr. 10 je to Euro za tunu), kterou odběratel platí, kdyţ si 

objedná co největší moţné mnoţství. Také to můţe být chápáno jako tzv. mnoţstevní sleva. 

Červená křivka znázorňuje cenu, kterou odběratel platí, kdyţ odebírá nejmenší moţný objem. 

S takovou situací se ztotoţňuje nákupní oddělení ocelárny. Poptává mnoţství pohybující se 

v těsné blízkosti červené křivky a je nuceno platit tu nejvyšší moţnou cenu. 

 

Obr. 10 Pohyb cen Ferosilicia od ledna 2009 do února 2010. Ceny jsou uvedeny v Eurech za 

tunu  křemíku. [8]   
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Obr. 11 Pohyb cen Ferochromu od ledna 2009 do února 2010. Ceny jsou uvedeny v Dolarech 

za libru chromu. [8]   

 

 

 

Obr. 12 Pohyb cen Feromolybdenu od ledna 2009 do února 2010. Ceny jsou uvedeny 

v Dolarech za kilo molybdenu. [8]   
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Obr. 13 Pohyb cen Ferovanadu od ledna 2009 do února 2010. Ceny jsou uvedeny v Dolarech 

za kilo vanadu. [8]   

 

Z těchto čtyř obrázků jsem identifikoval tzv. kámen úrazu v situaci nakupování feroslitin. Při 

bliţším pohledu na tyto čtyři průběhy cen lze pozorovat v devadesáti procentech 

rovnoběţnost a stejnou vzdálenost červené a zelné křivky, tak jak je tomu na obr. 12.  To 

znamená, ţe v situaci společnosti Vítkovice se poptávané mnoţství blíţi k červené křivce.  

Z toho vyplývá, ţe se cena blíţí k maximu a nebo je maximální. 

Jsou zde i výjimky , např. na obr. 11 je moţno pozorovat v určitých úsecích přiblíţení těchto 

dvou křivek. Pokud by ale společnost spoléhala na ojedinělé výskyty tohoto jevu, taky by se 

nemusela dočkat a objednávky těchto feroslitin by byly náhodné, nepravidelné. A pokud by 

takto společnost Vítkovice nakupovala, vedlo by ji to do záhuby. 

Z faktů vyplývajících z těchto obrázku se v další kapitole pokusím najít jiné a efektivnější 

řešení. 

 

*Pozn. Výše uvedené obrázky byly čerpány z internetové stránky: www.metal-pages.com 

Chtěl bych upozornit, ţe se jedná o placené stránky, ze kterých mi společnost Vítkovice 

dovolila pouţit tyto informace.  

http://www.metal-pages.com/
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5.2 Nakupování licích prášků 

 

U tohoto produktu vyhovuje poţadavkům na kvalitu jen jeden dodavatel. Ceny licích prášku 

opět ovlivňuje fakt, jaké mnoţství bude v objednávce zahrnuto. Vyskytuje se tu další problém 

a to s platbou objednávky. Obvykle je doba splatnosti dva aţ tři měsíce. V současnosti jsou to 

pouhé dva týdny. Byly zde podněty a snaha o zajištění jiného, nebo i více dodavatelů. Došlo 

k oslovení dvou zahraničních firem. 

První z nich byla firma INTOCAST z Německa. Ta dodala licí prášek společnosti celkem 

čtyřikrát . Po pouţití tohoto dodaného prášku se vyskytly vady na ingotech jako například 

„bílé mapy“. Z toho vyplývá, ţe bylo nutné ingoty dále opracovat a tento fakt vedl 

k prodraţení. 

Byla oslovena druhá, konkurenční firma ALSICAL (také z Německa). Byla uskutečněna 

jedna objednávka licího prášku. Podle metalurgů tento prášek nevyhovoval. 

 

5.3 Nákup keramických materiálů 

 

Cenu těchto materiálu z velké části ovlivňuje velká energetická náročnost při výrobě a taky 

cena vstupů. V tomto případě to jsou písky k výrobě těchto keramických materiálů. 

V této situaci nakupuje společnost keramický materiál od více dodavatelů. Jak jiţ bylo výše 

zmíněno, poptává magnezit-uhlíkové staviva pro vyzdívky elektrických obloukových pecí od 

slovenského podniku  Refrako s. r. o.  Tento podnik vyhovuje poţadavkům na kvalitu 

vyzdívek. Vyzdívka z těchto nakupovaných materiálu obvykle vydrţí pro cca 300 taveb, to je 

25 dní při dvanácti tavbách denně (průměrný počet taveb za den). 

V případě licí keramiky,  firma odebírá  tuto poloţku od dvou hlavních dodavatelů. Jedná se 

 o SEEIF a LWB.  Společnost SEEIF, která sídli blízko areálu společnosti Vítkovice dodává 

menší licí komponenty, naopak společnost LWB dodává tvary gigantických rozměrů. Existují 

i další dodavatele jako např. SLOVMAG. Od tohoto dodavatele se odebírá keramický 

materiál ojediněle, při speciálních poţadavcích na kvalitu, nebo při niţší ceně neţ 

konkurence. 
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Z toho vyplývá, ţe společnost Vítkovice většinou odebírá licí keramiku od LWB, a SEEIF. 

Při pokusech zajistit levnějšího dodavatele, byl opět problém s kvalitou. 

 

Z těchto faktů se rýsuje největší problém u nakupování těchto poloţek v tom, ţe společnost 

Vítkovice kupuje poloţku keramický materiál minimálně od čtyř dodavatelů. Někteří tito 

dodavatelé jsou aţ z Německa, nebo Slovenska. 

V následující kapitole se budu snaţit aplikací vybraných metod o zredukování těchto 

dodavatelů na polovinu. 

 

  

 

5.4 Shrnutí kapitoly 

Největším problémem pro společnost je fakt, ţe jejich výrobní objem je nyní pouhá jedna 

třetina objemu neţ před dvěma lety. Tuto situaci také nepochybně výrazně ovlivnila 

ekonomická recese, která začala ve světě jiţ v roce 2008. 

Další významný problém se týká splatnosti v případě licích prášků. Obvyklá doba splatnosti 

bývá dva aţ tři měsíce. V případě dodavatelů společnosti Vítkovice je doba splatnosti pouhé 

dva aţ tři týdny. Společnost se dostává do situace, kdy musí  vynaloţit v krátkém časovém 

intervalu finanční prostředky na splácení těchto objednávek a nezbývá jim dostatečné 

mnoţství financí na profinancování svých vlastních projektů. 

Třetím výrazným problémem je odběr keramického materiálu od čtyř a více dodavatelů. Tuto 

skutečnost způsobuje fakt, ţe společnost vyuţívá keramický materiál různých velikostí 

 a jakostí s různými charakteristikami pouţití jako například licí keramika, nebo keramika 

pouţívaná k vyzdívkám elektrických obloukových pecí. 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

6 Aplikace vybraných metod z Nákupní šachovnice 
 

 

V této kapitole vyuţiji čtyř metod vycházejících z Nákupní šachovnice. Jedná se o: 

 Nápad na poţádání 

 Tlak na inovace 

 Změna designu 

 Zkouška kombinací 

Tyto metody jsou nakonfigurovány přesně na vybranou problematiku a na výše zmíněný 

průmyslový podnik. 

 

 

 

 

6.1 Feroslitiny - Nápad na požádání 

 

Jak uţ jsem poukazoval v předchozí kapitole  na rozdíl cen feroslitin  - viz.obr. 10 – 13, je 

největší problém s objednávaným mnoţstvím.  

Pro další kroky pouţiji zjednodušeného obr. 14 vycházejícího z obr. 12 

 

Metodu Nápad na poţádání nebudeme specifikovat na sloţení feroslitin, ale na oslovení 

konkurence, jako nového potenciálního dodavatele. Nabízí se nám například : 

 TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. 

 ArcelorMittal 

 

Tito konkurenti se řadí mezi větší producenty oceli a tak logicky i jejich objednávky mají 

větší objemy. A proto je třeba oslovit tyto potenciální dodavatele s nabídkou, „která se 

neodmítá!“ 
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Obr. 14 Zjednodušené zobrazení ceny feroslitiny* 

 Autor obrázku: Lukáš Hurník 

 

 

 

 

Konkurence se osloví s poţadavkem, zda by nemohla poptávat větší mnoţství feroslitin  

o hodnotu odebíranou společnosti Vítkovice. 

Tím se navýší objednávané mnoţství konkurence a její cena na jednotku se nepatrně sníţí. 

V praxi by to znamenalo, ţe nebude platit 80% ceny, jak je to uvedeno na obr. 14, ale jen 

75 % ceny, jak je uvedeno na obr.15.  

Dále se pak navrhne konkurenci, ţe od ní bude společnost odkupovat smluvené mnoţství za 

vyšší cenu, ale niţší neţ u bývalého dodavatele. Tím pádem Společnost Vítkovice ušetří  

a konkurenci v tomto případě vznikne zisk. Celá situace je znázorněna na obr.15. 

 

 

 

 

 

*Pozn. Pro jednoduché znázornění a ochranu obchodních informací, uvádím ceny 

v procentuálním vyjádření. 
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Obr. 15 Nová nákupní situace s výsledkem sníţení ceny o 13 %. 

  Autor obrázku: Lukáš Hurník 
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6.2 Keramický materiál – Změna designu , Nápad na požádání 

 

V tomto případě, je největší problém v tom,  ţe společnost Vítkovice odebírá tyto produkty 

minimálně od 4 dodavatelů. Kaţdý z nich nabízí keramický materiál jiných rozměrů 

 a vlastností pouţití: 

 

LWB    -   licí keramika - díly velkých rozměrů 

SEEIF, a.s.   - licí keramika standardních rozměrů 

Refrako s.r.o . - keramika určená pro vyzdívky 

SLOVMAG, a.s. - ojedinělé případy. 

 

Tato situace je vyobrazena na Obr. 16 

 

 

Obr. 16 Současná situace nakupování keramického materiálu 

 Autor obrázku: Lukáš Hurník 

 

Metodu změna designu jsem si natransformoval pro tento případ tak, ţe se pokusím změnit 

materiálovou skladbu keramických materiálu tak, aby vedla k redukci dodavatelů. 
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Při studování této problematiky jsem si zjišťoval, jakým technickým vybavením disponují tito 

dodavatelé: 

U společnosti SEEIF, a.s. jsem  došel k poznatku, ţe tato společnost sídlící nedaleko (vedle) 

areálu společnosti Vítkovice, disponuje zařízením, kterým drtí a  mele formy, které 

nevyhovují kvalitě, nebo u kterých došlo k porušení při výrobě. 

S touto společnosti by bylo moţné uzavřít dohodu o tom, ţe by ji společnost Vítkovice 

dodávala staré nepotřebné licí formy, které uţ nejsou schopny dalšího vyuţití a vyzdívky 

elektrických pecí.  

Společnost SEEIF, a.s. by pak tyto staré keramické prostředky drtila a mlela a dále pak 

pouţívala pro další výrobu. 

Tímto by došlo ke změně sloţení těchto výrobku. Odhadem by obsahovala 50 % 

regenerované keramické sloţky, proto změna designu. 

 

Tento fakt by vedl k odhadovanému sníţení ceny o cca 20 % 

Společnost Vítkovice by pak odebírala od této „sousední“ společnosti  licí keramiku 

standardní velikosti a také keramiku k vyzdívkám elektrických pecí. 

Další výhoda by byla v tom, ţe by se ušetřilo na dopravě, protoţe společnost by uţ nemusela 

dováţet keramické vyzdívky ze slovenské firmy  Refrako s. r. o.    

U této situace jsem vyuţil metody: 

    

 Změna designu - změna sloţení směsi přidáním rozemleté keramiky 

 Nápad na poţádání - oslovení společnosti SEEIF, a.s. k výhodné spolupráci 

 

 

Tyto kroky by vedly k redukci na dva dodavatele a to: 

SEEIF, a.s.   -  licí keramika standardních rozměrů, keramika určená k vyzdívkám 

LWB   -   licí keramika - díly velkých rozměrů 
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Celá tato situace by vypadala jako na Obr. 17 

 

 

Obr. 17 Nově vzniklé nákupní prostředí keramických materiálů 

 Autor obrázku: Lukáš Hurník 
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6.3 Licí prášek – Tlak na inovace, Nápad na požádání, Zkouška 

kombinací 

 

U tohoto produktu je pro společnost největší problém v objednávaném mnoţství, které není 

příliš závratné stejně jako v případě feroslitin, dalším neţádoucím faktem je doba splatnosti, 

která je jen dva aţ tři týdny. U nakupování tohoto produktu vyhovuje poţadavkům na kvalitu 

jen jeden dodavatel a to společnost REFRA-TECHNIK GMBA z Německa. 

Při mé analýze a zkoumání sloţení těchto licích prášku jsem zjistil, ze podstatná část prášku je 

tvořena struskou.  

Tento fakt mě vedl k těmto krokům, které jsem pečlivě prokonzultoval s ředitelem nákupu 

společnosti Vítkovice. 

V první řadě oslovíme společnost SEEIF, a.s., která sídlí v blízkostí areálu společnosti 

Vítkovice a od které je odebírán keramický materiál. Je to proto, ţe společnost SEEIF, a.s. 

disponuje drtícím a mlecím  zařízením, ve kterém mele a drtí nepouţitelné keramické kusy. 

Toto zařízení také umoţňuje mletí strusky na prášek. V této fázi jsme aplikovali 

 metodu – Nápad na poţádání. 

 

Jak uţ jsem uváděl v úvodu a dále v rozpise celé Nákupní šachovnice je společnost Vítkovice 

v oslabení oproti dodavateli a je třeba v těchto podmínkách rozvíjet dobrý vztah 

s dodavatelem. Společnost Vítkovice vyrábí různé agregáty, které expeduje do celého světa. 

V této fázi pouţiji metodu Tlak na inovace. Společnost Vítkovice uzavře se společností 

SEEIF, a.s. dlouhodobý partnerský vztah přičemţ dojde k inovaci procesů ve společnosti 

SEEIF, a.s. doplněním pojícího agregátu. Tím pádem bude společnost SEEIF, a.s. schopna 

vyrábět tento licí prášek. 

Jako poslední bude aplikována metoda Zkouška kombinací, kde se bude srovnávat jakost 

licího prášku společnosti SEEIF, a.s. a doposud dodávaného prášku společnosti  

REFRA-TECHNIK GMBA. 

 

Přínosem aplikací těchto tří metod je v první řadě pokles ceny o cca 15 %. Jelikoţ realizace 

těchto metod je náročná na čas, všechny hodnoty jsou odhadovány a pečlivě prokonzultovány 

s ředitelem nákupu společnosti Vítkovice. 

Další výhodou je skutečnost, ţe licí prášek jiţ nebude dováţen z Německa, ale z vedlejšího 

areálu sousedícím s areálem společnosti Vítkovice. Tím odpadne cena za dopravu.  Poslední 

výhodou je , ţe odebíráním licích prášku od společnosti SEEIF, a.s. prodlouţíme splatnost na 
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2 měsíce, coţ je standardní doba splatnosti. Předchozí dodavatel - REFRA-TECHNIK GMBA 

měl tuto splatnost nastavenou na pouhé 2 – 3 týdny, coţ je velmi krátká doba. 

 

 

 

6.4 Shrnutí kapitoly 

 

V této kapitole byly aplikovány vybrané metody na tři produkty u kterých byl problém 

s jakýmkoliv sníţením ceny. Na kaţdý produkt pasovala alespoň jedna z vybraných metod 

a to takto: 

 

Feroslitiny  -  Nápad na požádání, kde je odhadovaná sleva na produkt cca 13 %. 

Keramický materiál  - Změna designu , Nápad na požádání, kde by byla odhadovaná 

sleva cca 20 %. 

Licí prášek -  Tlak na inovace, Nápad na požádání, Zkouška kombinací, kde je 

predikována sráţka na ceně o cca 15 %. 
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7 Závěr 
 

 

V této práci byla řešena problematika sniţování nákupních cen pro výrobky určené k výrobě 

oceli a dalšímu zpracování. Byly identifikovány nejproblémovější poloţky nakupované 

nákupním oddělením, u kterých nebylo moţné sjednat ani minimální slevu. Jednalo se 

 o feroslitiny, keramický materiál a licí prášek.  

Největší důvod, proč je problém sníţit tyto poptávané produkty je ten, ţe produkce 

společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je v současnosti pouhá jedna třetina 

objemu neţ tomu bylo před dvěma roky. Tím pádem je i objednávané mnoţství těchto 

produktů pouhá jedna třetina neţ v minulosti. 

 

Dalším krokem bylo nasazení Nákupní šachovnice do situace nákupního oddělení pro 

ocelárnu. Tato šachovnice vytváří ve firmě ucelený rámec pro zmapování a zvládnutí jakékoli 

trţní situace, která nastane mezi nákupní organizací a dodavateli. Je dostatečně flexibilní, aby 

se mohla přizpůsobovat měnícím se podmínkám na trhu, mezi něţ patří také rostoucí ceny 

surovin. Ale je také dostatečně strategická pro řešení úkolů v této nové epoše, ve které nákup 

značně přispívá k úspěchu společnosti. Prostřednictvím této šachovnice bylo zjištěno 

postavení společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. jako odběratele vůči 

dodavatelům problémových produktů. Toto postavení společnosti bylo identifikováno jako 

slabé oproti silnému postavení dodavatele. 

Na základě tohoto faktu jsem určil jednu strategii ze čtyř, kterou tato šachovnice nabízí 

a to: „Změna charakteru poptávky“. Tato strategie se člení na čtyři klíčové prostředky a dále 

na šestnáct metod. Z těchto šestnácti metod jsem vybral čtyři vyhovující metody jako Nápad 

na poţádání, Tlak na inovace, Změna designu a Zkouška kombinací pro tří výše uvedené 

objednávané produkty. 

 

Posledním krokem byla samotná aplikace těchto čtyř vybraných metod na problémové 

produkty. 

Pro feroslitiny byla aplikována metoda  Nápad na poţádání. Nasazením této metody je 

odhadované sníţení ceny o 13 %. 

Pro keramický materiál byly aplikovány metody Nápad na poţádání a Změna designu. 

Zavedením těchto metod je odhadované sníţení ceny o 20 %. 
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Pro licí prášek byly aplikovány metody Nápad na poţádaní, Tlak na inovace a Zkouška 

kombinací. Zavedením těchto metod je odhadované sníţení ceny o 15 %. 

 

V souhrnu bych chtěl konstatovat, ţe cílem této práce bylo definovat a popsat metody 

sniţování nákupních cen s následnou aplikací na vybrané problémové produkty. Těchto cílů 

bylo úspěšně dosaţeno a zjištěno, ţe vyuţití těchto metod vede k určité sráţce nákupních cen. 

 

Dále bych chtěl podotknout, ţe pokud chce společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY 

a.s. dosahovat ještě efektivnějších výsledků, měla by vyuţívat všechny čtyři strategie, které 

Nákupní šachovnice zahrnuje a uzavírat partnerské projekty i v situacích kde je společnost 

oproti oslabenému dodavateli v silné pozici, protoţe i malé podněty mohou vést k velkým 

věcem. 
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