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ABSTRAKT 

 

Bakalářská práce si klade za cíl seznámit s problematikou řízení nákupu a řízení zásob ve 

firmě podnikající v automobilovém průmyslu,  počínaje uvedením teoretických poznatků, ze 

kterých její činnost vychází. V závěrečné části práce seznamuje s danou firmou a jejím 

pojetím nákupu a řízení zásob. 

 

Klíčová slova: nákup, nákupní marketing, řízení nákupu, zásoby, řízení zásob, optimalizace 

zásob, skladové zásoby, nákupní logistika,  

 

ABSTRACT 

 

The Bachelor’s work proposes to introduce the issue of purchase and inventory management 

in company doing business in the automotive industry. The work is starting with introduction of 

theoretical principles and continues with presenting the company and its conception of 

purchasing and inventory management. 

 

Key words: purchasing, purchase marketing, purchasing management, stocks, inventory 

management, stocks management, inventory optimization, purchase logistics,  
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1 ÚVOD 

Již od pradávna se naši předci zabývali tím, co za co vyměnit, co a za kolik koupit, aby to 

nebylo přespříliš drahé a aby na to měli dostatek prostředků. Ať se jednalo třeba v daleké 

minulosti o směnný obchod nebo o pozdější obchod za peníze, vždy fungoval stejný 

mechanismus – jedna strana chtěla draze prodat své zboží a druhá strana by ráda koupila 

kvalitní zboží za co nejmenší finanční obnos. 

Dnes je vývoj světového obchodu výrazně ovlivněn hospodářskou recesí, více než kdy jindy 

stoupá význam řízení procesů vedoucích k levnému nákupu kvalitních výrobků u 

spolehlivých dodavatelů v co nejkratším čase. Podnik, snažící se profitovat v tomto  

komplikovaném období,  musí  využít všechny cesty vedoucí k zachování  firmy nebo ke 

zvýšení zisků na přijatelnou úroveň. Zdražení produktů firmy nemusí mít vždy tak efektivní 

výsledky,  jaké se očekávají a je tím pádem nutné se obrátit dovnitř do firmy a snažit se 

nějakým způsobem ušetřit  anebo se snažit o optimalizaci činností vedoucí ke zvýšení 

úspěchu na trhu. 

Svoji bakalářskou práci chci zaměřit především na témata, kterým se ve svém běžném 

pracovním životě věnuji nejvíce. Jako zaměstnanec firmy  Continental Automotive Systems 

Czech Republic, s.r.o. ve Frenštátě pod Radhoštěm (dále jen Continental),  (toho času na 

mateřské dovolené) jsem v minulosti pracovala jako referentka zásobování, v zákaznické 

logistice a později jako strategický nákupce. 

Problematika nákupu a logistiky je velmi široká a rozsahem mnohonásobně překračuje 

možnosti bakalářské práce. Proto se v první části zaměřím na podstatu činností podnikového 

nákupu a řízení zásob na teoretické úrovni. V části druhé (praktické) přiblížím pojetí nákupu a 

materiálového zásobování  firmy Continental. V závěru bakalářské práce se pokusím nastínit 

případná doporučení na změny.  

Poznatky a informace pro praktickou část budu čerpat ze své vlastní profesní praxe, dále pak 

z interních dokumentů firmy a v neposlední řadě z konzultací s vedoucími jednotlivých 

odborů firmy (Ing. Michal Štefek –  manažer  strategického nákupu,  Ing. Tomáš Bogár – 

manažer logistiky segmentu Sensors&Actuators). 
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2 ŘÍZENÍ NÁKUPU 

2.1 Charakteristika funkce nákupu v podniku 

Nákup řadíme společně s výrobou a prodejem mezi základní podnikové funkce. Problematika 

nákupu a zásobování je aktuální pro každý podnik, bez ohledu na to, zda se jedná o výrobní 

nebo obchodní typ podniku. Nákup má zabezpečovat na jedné straně uspokojení interních 

zákazníků v podobě zajištění veškerého materiálu nebo služeb potřebných pro výrobní i 

nevýrobní procesy.  Na druhé straně je důležitou náplní tohoto oddělení plánování budoucích 

potřeb, řízení zásob (pokud  tato činnost v rámci podniku organizačně spadá do kompetence 

nákupu) a s tím spojené další aktivity, jako je hledání  dodavatelů  na trhu a snaha o vytváření 

dlouhodobě pozitivních vztahů s dodavateli.   

Definice základní funkce nákupu : 

Základní funkcí útvaru nákupu je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu základních, 

pomocných a obslužných výrobních i nevýrobních procesů surovinami, materiálem a výrobky 

v potřebném množství, sortimentu, kvalitě, času a místě. [3] 

Nákup bezesporu patří mezi velmi důležité články podnikového řetězce, protože od 

odpovědné a kvalitní práce nákupců se svým způsobem odvíjí právě i spokojenost zákazníka. 

Čím kvalitnější a zároveň i cenově  přijatelnější vstupy nákup zajistí, tím lepšího, levnějšího a 

rychlejšího uspokojení zákazníka může firma dosáhnout.   

2.2 Charakteristika objektu nákupu 

Dnes vedle sebe  existují pojmy nákup, materiálové hospodářství, opatřování, zásobování a  

logistika. Všechny názvy  znamenají téměř totéž, liší se významově pouze ve spojení 

s objektem. Zajišťování financí a lidských zdrojů je velmi odlišná oblast, proto za  objekty  

nákupu  považujeme veškeré druhy materiálu, zboží a služeb. V podstatě vše, co si firma 

nedokáže vyrobit sama a je nucena si to opatřit z externích zdrojů. 

Objekty nákupu : 

 Suroviny = výrobky dodávané v původním stavu (železo, dřevo, uhlí..) 

 Základní materiály, meziprodukty = výrobky, jenž vyžadují další zpracování (granuláty,  

surovina, plasty, sklo..) 
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 Nakupované díly, polotovary  = hotové výrobky nebo takové, které  vyžadují pouze montáž (těsnění,  

piny, o-kroužky, pneumatiky, tvarové výrobky z plastu, kovu aj.) 

 Pomocný materiál = slouží  k zabezpečení výrobních i nevýrobních procesů v podniku 

(obaly, rozpouštědla, lepidla, barvy, čistící prostředky, aj.)  

 Stroje a zařízení 

 Služby (opravy, údržba, doprava, výzkum, aj.) = činnosti, nutné k vytvoření konečného             

výrobku. 

2.3 Začlenění a organizace nákupu 

2.3.1 Začlenění nákupu 

Někdy bývá oddělení nákupu součástí obchodního oddělení, ale ve velkých podnicích  

většinou funguje  samostatně.  

 

  

Obr.č.1 Struktura výrobního podniku [8]  
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Pro efektivní plnění úkolů svěřených do rukou oddělení nákupu a správné fungování celku, je 

ale nutná i úzká spolupráce s pracovníky z dalších oddělení  (vývoj, výroba, logistika, účtárna, 

IT , aj. (viz. obr.č.1). Bez jejich požadavků, poznatků, názorů, zkušeností a hlavně podkladů a 

znalostí se nákup jen těžko obejde. 

 

2.3.2 Organizace nákupu 

V praxi se setkáváme  s centralizovaným  nebo decentralizovaným pojetím řízení nákupu. 

Vhodně zvolený organizační typ může výrazně přispět k lepším hospodářským výsledkům 

firmy. 

Jako výhody  uplatnění centralizované cesty  se  díky globálnímu nadhledu  jeví  snížení 

režijních nákladů a možnost dosáhnout lepších řešení při jednání s dodavateli. Na druhé straně 

je v tomto případě podnik velmi nepružný v případě zavedení jakýchkoliv podstatnějších 

změn.  

Decentralizovaný způsob organizace  nákupu přináší přímé  motivační podněty pro 

pracovníky nákupu,  pružnější reakce nebo zavádění změn. Je zde přímá vazba na konkrétní 

podnik a oddělení nákupu tak při své práci a jednání s dodavateli bere v úvahu konkrétní 

problémy daného podniku a jednotlivé obchody „šije“ přímo na míru. 

V případě koncernových podniků se podle centrálního nákupu řídí  dílčí nákupy 

v jednotlivých závodech. Hlavní pravidla stanovuje centrální  nákup firmy,  provádí veškerá 

důležitá jednání a připravuje tak půdu pro další práci jednotlivých lokálních nákupů. [3] 

 

2.4 Nákupní marketing 

V posledních letech, v době nástupu tržního hospodářství, se mění a v úspěšných podnicích se 

již výrazně změnilo,  směřování  činnosti  nákupu . Naštěstí je již nákup také okolím vnímán 

úplně jinak  a díky  filosofii nákupního marketingu tak toto oddělení může velmi pozitivně 

přispět k úspěchům firemních  aktivit. Nákupní marketingový přístup je obecný trend vývoje. 

[5]    

V minulosti nákup poslouchal spíše hlas výroby a co se mu přikázalo, to vykonal. A navíc 

v monopolním trhu dodavatelů stejně příliš šancí kouzlit ani neměl. Funkce nákupu se v 
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poslední době mění z funkce podpůrné na funkci strategickou. Nejde už jen o pouhé zajištění 

vstupů, ale o co nejefektivnější zajištění vstupů a informací a i o možnost  výrazně a pozitivně 

působit na hospodaření podniku či spokojenost zákazníků.  

Cílem marketingu je upevňování a rozšiřování pozice podniku na trhu (na prodejním i 

nákupním), jak ku prospěchu samotného podniku, tak zákazníků. Podniky hledají možnosti, 

jak uplatnit své nabídky na trhu lépe než konkurence. K tomu mohou přispět netradiční 

technologie výroby a nové, progresivní materiály .[3] 

Celý proces vedoucí k uspokojení zákazníka může být velmi komplikovaný a nákup tak 

bohužel často může vidět jen problémy týkající se jeho oddělení. Jako celopodnikově 

přínosný, se tento proces někdy velmi složitě chápe a tehdy je nutné zdůrazňovat, že veškerá 

oddělení na úspěchu podniku musí kooperovat. Pro  uplatnění filosofie nákupního marketingu 

je nezbytné, aby pracovníci byli schopni vidět pozitivní či negativní  důsledky svého jednání 

právě nad rámec svého útvaru či nad rámec celé firmy.  

 

2.4.1 Model nákupního marketingu 

Zjednodušený model marketingu nám pomůže se lépe  zorientovat  v uplatňování aktivního 

marketingového přístupu  k podnikovým otázkám a zároveň si jasněji představit činnosti 

moderního nákupního útvaru (viz. obr.č.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.2 Model nákupního marketingu [6] 
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2.4.2 Plánování nákupu 

Nákup se může plánovat na úrovni strategické, taktické a operativní. [3] 

 

2.4.2.1 Strategické plánování 

Představuje plánování v delším časovém horizontu a ukazuje hlavní směřování podniku. 

Strategické plány se tvoří  zhruba na 3 až 5 let. 

Volba nákupní strategie musí  respektovat cíle, které jsou stanoveny pro  oddělení nákupu 

z vrcholových podnikových cílů (př. snížení opatřovacích nákladů, snížení rizika při 

opatřování materiálu, zvýšení flexibility a autonomie nákupu, zvýšení kvality nákupní činnosti 

apod.).[6] 

Strategické cíle se stanovují pomocí analýz:  

1) Situační analýza  

         Je nutná k prozkoumání vnějšího trhu a ke zjištění postavení firmy a jejího vlivu na trh,           

jak si stojí v porovnání s jinými  firmami, dodavateli, odběrateli, co podnik na vnějším trhu 

nabízí  a jak je vnímána jeho vnější tvář. 

      2 )  Vnitřní analýzy 

Kromě analýzy vnějšího trhu je důležitou součástí analýza potenciálu uvnitř celého 

podniku. Výstupy z těchto analýz se totiž obvykle týkají všech podnikových oblastí a využití 

objevených skrytých výhod se tak může výrazným způsobem podílet na lepším zajištění  

konkurenceschopnosti na vnějším trhu nebo v horším případě zajištění životaschopnosti 

podniku.  Provádí se v podstatě SWOT analýza silných a slabých stránek vnitřních 

podnikových činností, tak aby byly vytvořeny podmínky pro využití šancí a snížení rizik 

případných hrozeb a přizpůsobit tak nákupní činnosti vzniklým okolnostem. (př. pokles 

poptávky na trhu po podnikových produktech, zhoršení kvality u dodavatelů, docílení 

flexibility vůči převisu nabídky na trhu, vyloučení problémů s dodavateli apod.). [6] 

 

Nákupní strategie je  výsledkem kombinace vrcholových cílů, situační analýzy a průzkumu 

vnitřního potenciálu podniku. 
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Ovládnutí nákupního marketingu znamená ovládnout nákupní marketingový mix. [5] 

Nákupní marketingový mix představuje soubor nástrojů, které má k dispozici nákup 

v podniku k plánování nákupní strategie a k tomu , aby splnil své funkce. Použití těchto 

nástrojů závisí na schopnostech a dovednostech nákupu. 

 

Nákupní marketingový mix: 

 

1. Informační mix – schopnost vytvořit  informační soubory o vnitřních parametrech 

podniku, jakož i o vnější situaci na trhu zdrojů nákupu. 

2. Komunikační mix – schopnost komunikovat jak s partnerskými útvary uvnitř 

podniku, tak s disponibilními či reálně zvolenými tržními partnery. 

3. Dodavatelský mix – schopnost zvolit optimálního dodavatele a působit na 

zlepšování parametrů vzájemných vztahů ve všech fázích nákupního procesu. 

4.  Konkurenční mix – schopnost identifikace konkurenční situace na zdrojích  

(u dodavatelů) na základě průzkumu trhu a tudíž i schopnost volit optimálního 

dodavatele. S tím souvisí rozhodování o strategii nákupu, která může sledovat 

některé z těchto cílů:  

   ● rozšíření konkurence 

   ● volbu dvojice dodavatelů s potencionální hrozbou změny 

   ● prosazování nových řešení ve vztazích na trhu 

   ● objevování a získávání nových trhů 

5. Cenový mix – schopnost provádět optimální cenovou politiku nejen s ohledem na                                               

absolutní výši cen, ale zejména s ohledem na celkové ekonomické důsledky 

nákupních rozhodnutí v nákladech a v konečném ekonomickém efektu podniku. 

6. Výrobkový mix – schopnost optimálně spolurozhodovat o nejvýhodnější materiálové 

variantě finálního výrobku, o nákladech, prodejnosti a konkurenční schopnosti 

těchto výrobků. 

7. Mix kvality – schopnost těsně spjatá s výrobkovým mixem. Spočívá v zajištění 

účinnosti vzájemných vztahů s dodavatelem ve věcech kvality výrobků, která 

odpovídá požadované kvalitě finálních výrobků. 

8. Množstevní mix – souvisí s rozhodováním o režimu dodávek a s celkovou strategií 

řízení zásob. 
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9. Termínový mix – schopnost časově synchronizovat a zajistit jak vnitropodnikové, 

tak vnější informační a hmotné vztahy při zabezpečování hlavních funkcí nákupu 

s maximalizací dlouhodobého přínosu pro prosperitu podniku. 

10. Mix nákupních podmínek – schopnost uplatnit a realizovat optimální platební, 

dodací a logistické podmínky dodávek, a to nejen ve vztahu k dodavatelům, ale 

k vnitropodnikovým odběratelům. [5] 

 

2.4.2.2 Taktické a operativní plánování 

Taktické plánování 

Představuje  plánování pro střednědobé činnosti, např. přeorganizování nákupních útvarů. 

Operativní plánování 

Je plánováním, co se týče časového hlediska, nejkratším. Nepřekračuje 1 rok. Taktické i 

operativní plány musí neustále vycházet z  plnění daných strategických cílů. 

            

2.4.3 Poznání potřeb 

Nákup zjišťuje velikost a druh potřeb od oddělení odbytu. Zákazník  informuje odbyt  o 

požadovaném sortimentu a odbyt následně  poskytuje data o velikosti a druhu potřeb oddělení 

nákupu. V případě, že zákazník požaduje  nový typ nebo nový výrobek, který firma ještě 

nevyrábí, je pak konečná podoba produktu výsledkem předlohy  zákazníka, vnitřního vývoje 

podniku  a dalších oddělení ve firmě. Náběhem  produktů se blíže zaobírá inovační projekt. 

Dále se budu zabývat otázkou důležitou pro nákup a tou je: „ Jak, kde a jaký materiál pro  

výrobu požadovaného produktu  zajistit?“   

Vždy je třeba se rozhodnout, jestli podnik může pokrýt materiálovou potřebu vlastní výrobou 

nebo nákupem u externího dodavatele. Pokud je podnik v situaci, že si komponentu může 

vyrobit, je nutné i v tomto případě zvážit, která varianta je pro firmu výhodnější. Volba záleží 

na řadě faktorů, první a dle mého názoru nejdůležitější je, zda má firma technologii, know 

how na výrobu a kapacity. Dále rozhoduje cena, jakost, doba výroby nebo dodání, aj. 

V případě, že je zvolena dodávka od externího dodavatele,  následuje poté  složitý proces 

hledání  a výběru dodavatele.  
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2.4.4 Vyhledávání a předvýběr nových dodavatelů 

2.4.4.1 Vyhledávání  nových dodavatelů 

Jedná se především o výzkum nákupního trhu a zjištění široké skupiny potenciálních 

vhodných kandidátů na dodavatele. Předvýběru je vhodné věnovat dostatek prostoru a 

důležitosti, aby se v budoucnu předešlo ztrátám, ke kterým by nevhodný výběr mohl vést.  

Před konkrétním začátkem vyhledávání bychom měli znát druh komodity a v jakém regionu 

je možné hledat. Už zde na začátku je vhodné se rozhodnout, zda se nám jedná o dodavatele 

lokálního, tedy v nejbližším okolí firmy (lokální sourcing) anebo zda do výběrového souboru 

můžeme zahrnout všechny potenciální světové výrobce (globální sourcing). 

 

Možnosti vyhledávání nových dodavatelů: 

• prostřednictvím internetu 

• využitím obchodních komor, obchodních zastoupení 

• účast na odborných veletrzích a výstavách 

• kontaktem s dodavateli či zákazníky 

• prostřednictvím agentur, podporující zahraniční dodavatele (Czech Invest, Czech trade 

–  poskytuje seznamy výrobců v dané zemi) 

• oslovením výrobce strojů pro danou komoditu [8] 

 

U potenciálních dodavatelů  je třeba zjistit následující informace:   

1)  Obecné informace o podniku – vlastnické vztahy, forma podnikání, obrat firmy, vztah 

k managementu jakosti, výrobní program, kvalifikace pracovníků a úroveň technologií, aj. 

2)  Organizační struktura a úroveň managementu – díky těmto informacím zjišťujeme 

možnost vytvoření dlouhodobější spolupráce a vznik užších partnerských dodavatelsko -

odběratelských vztahů 

3)  Specifické informace k nakupovanému produktu – technologické, kvalitativní a 

kapacitní možnosti výroby produktu, cena, možnost poskytování slev, platební a dodací 

podmínky, balící množství, termínové možnosti, aj. 
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2.4.4.2 Předvýběr nových dodavatelů 

Nalezený výběr  potenciálních dodavatelů může být velmi široký, a proto se opětovným 

vyhodnocením počet adeptů sníží. Z velkého počtu firem bychom těžce vybírali správného 

dodavatele. Každý takový výběr by nákupce stál příliš mnoho času a pravděpodobně by to 

nebylo příliš efektivní.  Z hotového předvýběru se ponechá několik firem např. 10 a vše se 

připraví  pro zaslání konkrétní poptávky. 

 

2.4.5 Poptávka a hodnocení nabídek 

Na základě definovaných technologických a výrobních požadavků  je  úzkému okruhu 

vybraných potenciálních dodavatelů zaslána  poptávka na konkrétní výrobek. 

Správně vytvořená poptávka by měla obsahovat následující informace : 

• Označení materiálu 

• Poptávané množství 

• Způsob zpracování, provedení a požadované vlastnosti 

• Očekávané záruky, služby 

• Požadavky na balení 

• Dodací a platební podmínky 

• Očekávané slevy a skonta 

• Dodací lhůtu [6] 

 

V případě, že  poptávka dodavatele zaujala a oslovila, zpravidla na ní zareaguje  zasláním 

svojí nabídky. Obvykle se tak sejde hned několik nabídek  a ty mezi sebou nákupce řádně 

porovná  (porovnává především: cenu, balící množství, dodací a platební podmínky, způsob 

požadovaného zpracování, dodací lhůtu, vývoj cenové nabídky v čase  - např. množstevní 

slevy, aj.). Po zaslání nabídky  může být  od dodavatele někdy požadována  podrobná 

kalkulace ceny výrobku. Skutečný partner by s tímto krokem neměl mít příliš velké problémy  

a měl by tak odkrytou kalkulaci poskytnout k nahlédnutí a podrobnému prozkoumání. 
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Nákupce se  postará o shromáždění veškerých informací potřebných pro vykonání výběru a 

připraví  přehledné a jasné podklady pro ostatní členy výběrové komise. 

Volba dodavatele je teamovým dílem. Podílí se na ní kromě nákupce (buď jako vedoucí 

výběrového týmu nebo jako člen týmu s řádným platným hlasem) i zaměstnanci jiných 

oddělení, a to proto, aby se výběr dodavatele neprováděl jen z hlediska oddělení nákupu (tedy 

posuzování služeb a ceny), ale aby byla brána v potaz také otázka jakosti, technologie, 

logistiky apod. 

 

2.4.6 Jednání s dodavatelem 

Každé jednání s dodavatelem je důležité,  protože nákupce reprezentuje firmu jako celek a 

každé, byť méně významné jednání, může mít v konečném součtu svůj podíl vlivu na 

výsledek důležitějších jednání. 

Na jednání s dodavatelem by se měl každý nákupce kvalitně připravit jak po stránce 

organizační, věcné tak i  psychické. 

Pro zorganizování jednání je třeba si zvolit místo, čas a dobu trvání. Věcná stránka přípravy 

předpokládá přípravu veškerých potřebných podkladů pro úspěšné zvládnutí schůzky a určit 

cíl, kterého se má dosáhnout.  Zároveň je vhodné vymezit prostor pro alternativní cesty a 

možnosti. Psychická příprava je dána v prvé řadě schopnostmi a znalostmi nákupčího a 

v neposlední řadě také jeho motivací.  

Při sjednávání nových obchodů je podstatné stanovit  cenu,  přibližné celkově odebrané 

množství, platební podmínky, dodací podmínky aj. [6] 

 

2.4.7 Hodnocení dodavatelů 

Podstatou vyhotovení  hodnocení dodavatelů je vypracování  dokumentu hovořícím o 

spokojenosti firmy s dodavatelem.  
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Hodnocení se vytváří k účelům:  

1) externím - dodavatelé tak do rukou dostávají komplexní hodnocení své činnosti vzhledem 

ke svému obchodnímu partnerovi a na základě těchto zjištění může okamžitě začít pracovat na 

vylepšení svého obrazu u dodavatele. 

Ze strategických důvodů se dodavatelům neuděluje hodnocení spokojenosti ve výši 100% , 

aby jim byl poskytnut prostor pro neustálé zlepšování svých činností a služeb. Součástí 

hodnocení může být i konkrétní požadavek na dodavatele, aby se v určité oblasti zlepšil. Tam, 

kde byl dodavatel ohodnocený jako vyhovující, by se měl snažit toto hodnocení do budoucna 

udržet. 

2) interním - z dlouhodobého hlediska je dobré sledovat výkonnost dodavatele proto, 

abychom mohli získat přehled o vývoji dodavatele, zda s  jeho službami lze počítat pro další 

spolupráci, nový projekt nebo zda se za něj má hledat náhrada.  

 

2.4.7.1 Vyhotovení hodnocení dodavatelů 

 Výstupem hodnocení dodavatelů  je strukturovaný dokument,  jednotný pro všechny 

dodavatele, aby se mezi sebou mohla jednotlivá hodnocení vzájemně porovnat. Pro realizaci 

hodnocení se ve většině případů používá bodové ohodnocení. 

Do hodnocení dodavatelů se zahrnuje obvykle vyjádření hned několika oddělení (nákup, 

logistika, jakost aj.):  

• Ryze nákupní pohled – posuzuje finanční a cenové hledisko (např. výše cen v 

porovnání s nabídkou konkurence). 

• Strategicko – nákupní pohled – posuzuje různé parametry nákupu vyplývající ze 

smluvního vztahu s dodavatelem. Většinou je nelze vyjádřit exaktním způsobem 

(např. Jaká je flexibilita dodavatele z hlediska rychlosti reakce na zaslanou nabídku?). 

• Nákupně – logistický pohled – posuzuje schopnost dodávat ve správném množství a 

čase  (tzv. index dodávkové spolehlivosti = správně dodané dodávky x 100 / celkový 

počet dodávek). 
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• Technologický pohled – posuzuje jakost dodávek (např. počet špatných dodávek 

zadržených na vstupu x 100 / celkový počet dodávek). 

 

Dále se hodnotí komunikace s dodavatelem, akceschopnost dodavatele, efektivita, vliv na 

životní prostředí, aj. 

Celkové hodnocení dodavatelů je velmi náročné, a proto se provádí zhruba jednou za rok. 

Může se provést i zkrácená verze jednou za půl roku, která dodavatele může upozornit na to, 

že se zhoršuje.[8] 
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3 ŘÍZENÍ ZÁSOB 

S nákupem úzce souvisí i řízení zásob. Někdy je řízení zásob považováno za část nákupu, ale 

ve větších, zejména výrobních společnostech, bývá právě oddělení zásobování od nákupu 

odděleno.  

Řízení zásob je soubor relativně samostatných činností, které spočívají v evidenci, plánování, 

normování, kontrole, analýze a operativním řízení jednotlivých druhů a skupin zásob v 

podniku nebo v jiné hospodářské organizaci. Řízení zásob musí zajišťovat i zpětný vliv na 

optimální tvorbu a využití hmotných zdrojů. 

Cílem řízení zásob je udržovat stav zásob v takové výši, aby byly včas uspokojeny  všechny 

požadavky zákazníků s ohledem na optimální využití finančních prostředků vložených do 

těchto zásob. [8]    

Cílem strategie řízení zásob je snižování součtu nákladů na objednání a na udržování 

skladových zásob. [2] 

 

3.1 Teorie řízení zásob 

Zákazníci dnes očekávají velkou flexibilitu v plnění svých požadavků a dodavatelé tak často 

dělají možné i nemožné pro uspokojení zákaznických potřeb. Pro mnoho podniků se tak 

zásoby stávají velkou investicí a jejich řízení má proto vliv na hospodaření podniku. 

Efektivním řízením zásob dochází k jejich snižování a zvyšuje se schopnost předvídat potřeby 

do budoucnosti. 

Do řízení zásob zahrnujeme: 

A) evidence zásob (informace o stavu a pohybu zásob) 

B)   analýza zásob (hodnocení změn stavů zásob) 

C) kontrola zásob (poznávání hospodaření se zásobami) 

D) vlastní regulace (zajišťování návratu stavu zásob do žádoucího stavu) [3] 
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Zásoby slouží v podniku především k těmto účelům:  

1) Umožňují podniku dosáhnout úspor z rozsahu 

2) Vyrovnávají poptávku a nabídku (kryjí např. nepravidelnosti v poptávce, sezónní 

zásoby aj.) 

3) Umožňují specializaci výroby 

4) Poskytují ochranu před nepředvídatelnými výkyvy v poptávce (např. spekulativní 

nákupy)  [2] 

Ve vysokých skladových zásobách jsou zbytečně zakonzervovány finanční prostředky, které 

by mohly být využity efektivnějším způsobem. A tak, nejen v souvislosti se současnou 

hospodářskou recesí, je v podnicích patrný výrazný tlak na snížení hladiny zásob, dosažení a 

udržení její optimální výše.  

 

3.2 Základní charakteristiky pro řízení zásob 

Dodávkový cyklus ( interval dodávky ) – je časový úsek mezi dvěmi   navazujícími 

dodávkami a vyjadřuje se ve dnech. 

Velikost dodávky – je množství dodaného materiálu. Vyjadřuje se v hmotných jednotkách. 

Určení její správné velikosti je jedním z důležitých úkolů řízení zásob. 

Frekvence dodávek – jedná se o počet dodávek uskutečněných za určité časové období. 

Spotřeba – výše spotřebovávaného materiálu nebo služeb výrazným způsobem ovlivňuje 

plánování a výši zásob. 

Obrátkovost – důležitý ukazatel používaný při rozboru zásob. Vyjadřuje časový úsek za jaký 

dojde ke spotřebě došlé dávky zásob. Čím vyšší je výsledná hodnota, tím lepší  je to výsledek 

pro pracovníky obstarávání z hlediska optimalizace stavu zásob. Znamená, že zásoby 

procházejí podnikem rychle a nejsou drženy na skladě zbytečně dlouhou dobu. 
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Velikost všech druhů zásob stejně jako spotřebu lze vyjádřit v hmotných  (naturálních), 

hodnotových (peněžních) nebo časových jednotkách.  [5] 

Obrátkovost se měří: 

roční objem prodejů  v nákupních cenách / průměrná hodnota zásob [2] 

Dodací lhůta - je celková doba od předložení objednávky do přesně určeného dne nebo 

měsíce. Po uplynutí této doby musí být dodávka splněna. 

Objednací lhůta (předstih) =  je časový úsek, který začíná předáním objednávky dodavateli 

a končí začátkem období, ve kterém má být dodávka splněna (př. měsíce) [5]. 

 

3.3 Materiálové zásoby 

Pro správnou volbu řízení zásob hraje důležitou roli klasifikace zásob. Základem pro 

objednání nebo výrobu je pak  prognóza. Musíme ale zároveň vzít v úvahu stávající úroveň 

zásob. Prognóza je pochopitelně "pouze" prognóza a je v různých obdobích více či méně 

přesná. 

 

3.3.1 Dělení zásob 

Dělení dle stupně rozpracování   

1. Zásoby zboží – zakoupení za účelem jejich prodeje 

2. Výrobní zásoby – suroviny, polotovary, pomocný materiál, paliva, obaly,... 

3. Zásoby rozpracované a nedokončené výroby 

4. Zásoby hotových výrobků 

Dělení dle použitelnosti: 

1. Použitelné zásoby - zásoby, které se dále spotřebovávají.   

 Přiměřená  - zásoba, jejíž čerpání proběhne v ekonomicky přijatelné době. 

 Nadbytečná  - zásoba převyšující tzv. přijatelnou zásobu. 
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2. Nepoužitelné zásoby (zásoby bez fce) - vznikla chybou při nákupu nebo změnou        

výrobního programu.  

 

Dělení dle fce v podniku: 

1. Rozpojovací zásoby - důvodem může být množstevní nebo časový nesoulad mezi 

pracovišti  nebo je zásoba určena k eliminaci poruch a zpoždění ve výrobním procesu. 

Běžná (Obratová) zásoba - ta část zásob, která kryje potřeby v období mezi dvěma    

dodávkami. V průběhu dodacího cyklu kolísá její stav mezi úrovní minimální (pojistné 

zásoby) a maximální. Důležitá hodnota je průměrná běžná zásoba, která se v  podmínkách 

rovnoměrné spotřeby rovná polovině průměrné dodávky. 

Pojistná zásoba -  kryje odchylky od plánované spotřeby, délky dodávkového cyklu a  

výše dodávky.   

Vyrovnávací zásoba - slouží ke krytí nepředvídaných zpoždění a výpadků ve výrobě. 

Sezónní zásoba (pro předzásobení) - slouží k pokrytí sezónní spotřeby, na kterou není 

dostatečná výrobní  kapacita nebo se zásoba může doplňovat jen v průběhu sezóny. Je 

využívána i v době dovolené nebo rekonstrukce výrobní linky, aj. 

2.  Zásoby na logistické trase          

Dopravní zásoby (zásoby na cestě) - opustily dodavatele a dosud nejsou na místě  

určení 

Zásoby rozpracované výroby (zásoba nedokončené výroby) 

3. Technologická zásoba - skladování materiálů, které vyžadují určitou dobu, aby získaly 

nějaké vlastnosti potřebné pro výrobu (např. vysychání dřeva) 

4. Strategické zásoby - cílem je zajistit přežití podniku v krizových situacích 

5. Spekulační zásoby - vznikají při snaze dosáhnout úspory při vhodném termínu nákupu 

(zisku při vhodném termínu nákupu).[7] 
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3.3.2 Metody doplňování zásob  

Zásadní vliv na řízení zásob má :  

1) zda se při pohybu zásob v logistickém řetězci uplatňuje systém tahu (pull system) 

nebo tlaku (push system) 

Rozdíl je v tom, jakým způsobem je organizována výroba firmy. Když výroba čeká do té 

doby, než zákazník požaduje dodávku – poptávka zákazníků „ vytahuje “ zásoby, ale pokud 

firma vyrábí  dopředu  bez požadavků zákazníka, pouze s prognózovanými předpověďmi, 

potom  podnik „tlačí“ zásoby na trh a očekává, že se prodají. 

2) zda je poptávka po zásobách závislá nebo nezávislá 

Nezávislá poptávka – nezáleží na poptávce po něčem jiném. Je řízena konečným 

spotřebitelem. Je nejistá a dá se jen těžko ovlivnit nebo předvídat. Jedná se např. o poptávku 

po konečném výrobku, neplánované opravy, změny výrobků aj. 

Závislá poptávka - odvíjí se od poptávky např. po hotovém výrobku. Jedná se o poptávku po 

surovinách, dílech, polotovarech aj. Potřeba závislé poptávky se počítá z poptávky nezávislé, 

v našem případě z poptávky po konečném produktu pomocí kusovníku. K plánování se 

využívá systémů  plánování požadavků / zdrojů (MRP I.  / MRP II). [2], [1] 

 

3.3.2.1 Nezávislá poptávka  

A jaké je správné množství pro zadání objednávky ?  

Co se týče velikosti objednávky, rozlišujeme fixní objednací množství a variabilní objednací 

množství.  

1. Fixní objednací množství = pokaždé se objednává stejné množství, ale intervaly 

objednávání se můžou měnit. 

 

Pro určení strategie objednávání můžeme použít model ekonomického objednacího množství 

(Economic Order Quantity, EOQ).  Z modelu je patrné určení optimálního objednacího 
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množství při minimalizaci nákladů na objednání a na udržování skladových zásob 

(viz. obr. č.4). 

 

Pro výpočet ekonomického objednacího množství se používá  Harrisův – Wilsonův vzorec: 

Ns

MNd
EOQ

⋅⋅
=

2
 

EOQ lze použít jen za ideálních  předpokladů, které ovšem v praxi, ne vždy nastanou. Mezi 

ideální podmínky pro výhodné použití EOQ patří stálá výše poptávky, stálá dodací lhůta 

materiálu a nevyčerpaný stav zásob. EOQ lze použít v případě, kde se opakovaně objednává 

např. na sklad, položky údržby apod. [2], [1] 

 

 

Obr.č. 4 EOQ model [3] 

 

Náklady na zásoby: 

a) objednací náklady (na dodávku) – představují náklady, které je potřeba vynaložit na 

vystavení jedné objednávky a na přijetí , uskladnění a vyřízení zaplacení faktur za zboží 

k objednávce. Do objednacích nákladů by měly být zahrnuty pouze hotovostní výdaje. 
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b) náklady na držení zásob na skladě (na skladování) – jsou zejména náklady na  nákup 

nebo pronájem skladovacích prostor a technologii, náklady na provoz a údržbu, pojistné a 

také náklady obětovaných  příležitostí.  

 

2.  Variabilní objednací množství = objednává se  většinou  různě velké objednací 

množství, převážně ve stejném časovém intervalu. Stav zásob se pravidelně kontroluje a dle 

jeho výše se určí množství pro objednávku. Používá se hlavně u dodavatele, od kterého 

odebíráme více položek (např. pro snížení dopravních nákladů). 

 

Většinou není jistota poptávek příliš reálná a tak k vykrytí takových výkyvů může být použita 

pojistná zásoba. Pojistná zásoba zajišťuje plynulou výrobu  v případě, že dojde k prodloužení 

dodací lhůty materiálu nebo k náhodné zákaznické potřebě. Vytváření a udržování pojistných 

zásob ale znamená pro firmu velké finanční náklady a utopené peníze a tak se pojistné zásoby 

snaží omezovat nebo odstraňovat.  

Proces objednávání se tak zaměřuje buď na konstantní objednávané množství nebo konstantní 

objednávkový interval. Vždy je ale nutné brát v úvahu změny v poptávce, aby nedošlo 

k předčasnému vyčerpání skladových zásob. Na druhou stranu by firma neměla mít  

stanovené příliš velké pojistné zásoby nebo vysoké skladové zásoby z nadbytečnosti. 

 

 

3.3.2.2 Závislá poptávka 

Materiálové plánování (MRP I / MRP II) 

Materiálové plánování metodou MRP lze s úspěchem využít při závislé poptávce. Při 

plánování materiálu se používají počítačové systémy na plánování materiálu na základě 

skutečné zákaznické objednávky nebo prognózy. 

1. Metoda MRP I = Materials Requirement Planning (plánování materiálových požadavků)     

Jedná se o systém řízený odběratelem a umožňuje určit jaké materiály jsou vyžadovány, 

v jakém množství a kdy budou potřeba. Systém plánuje na základě informací z kusovníku. 

2. Metoda MRP II = Manufacturing Resource Planning (plánování výrobních zdrojů) 
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Systém navazuje na MRP I, ale obsahuje hlavně i výpočty výrobní kapacity podniku. Plánuje  

především na základě informací jakými jsou: kusovník, postupy výroby a stavy skladů (viz. 

obr. č. 4). Systémy MRP bývají součástí podnikových systémů ERP (např. SAP) [1]. 

 

 

Obr. č. 4  Základní princip fungování MRP systému [1] 

 

3.4 Metody pro optimalizaci zásob 

Pro řízení zásob existuje několik metod. Každý podnik má možnost zvolit si postupy, které se 

mu zdají být pro daný typ podnikání nejefektivnější. Zavedení nových metod do chodu 

podniku obvykle vyžaduje i vložení nemalé finanční částky např. na nový software, 

přeorganizování procesů v závodě i mimo něj (u dodavatelů, ve skladech, procesy v logistice 

aj.).  

Dále uvádím metody, které jsou v poslední době nejužívanější. 
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3.4.1 Klasifikace zásob metodou ABC 

Metoda ABC bývá používána ke zlepšení nebo ke zdokonalení řízení zásob. Paretův zákon je  

pojmenovaný po  italském sociologovi a ekonomovi Vilfredu Paretovi  (1848 – 1923), který 

roku 1906 provedl výpočetní odhad, že 80%  majetku spočívá v rukou 20% obyvatel. 

Alternativním označením pro tento typ analýzy je 80/20.  

Z Paretova principu vychází metoda analýzy ABC. 

Analýza ABC dělí zásoby podle významnosti (dodávané množství a cena za dané období). 

Položky se dělí do tří skupin – A, B, C. Do skupiny A patří  nejvýznamnější položky s 

maximálním obratem a těm je také věnována maximální pozornost po stránce řízení a 

optimalizace. Naopak ty nejméně obratové zásoby jsou obsluhovány pokud možno co 

nejjednodušším a časově nenáročným způsobem. Řadí se do skupiny C. (viz. obr.č. 5). 

To znamená, že bychom očekávali, že:  

Prvních 20% položek typu "A" s nejvyšším obratem bude představovat 80% obratu všech   

skladových položek. Stav zásob je vhodné kontrolovat průběžně nebo každý den. 

Dalších 30% položek typu "B" s nižší obrátkou se podílí na obratu 15ti %. Stav zásob je 

vhodné kontrolovat týdně. 

Zbývajících 50 % položek typu "C" se podílí na obratu pouhými 5ti %.  C položky je vhodné 

kontrolovat podle potřeby, většinou nevyžadují příliš častou pozornost. [1],[2],[3] 

 

 

 

Obr. č. 5  ABC analýza [1] 
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3.4.2 Klasifikace zásob metodou XYZ 

Analýza XYZ,  je možným rozšířením analýzy ABC. Materiálové zásoby jsou do 

jednotlivých skupin rozděleny podle toho, s jakou přesností může být  předpovězena spotřeba. 

[4] 

 U analýzy XYZ je materiál rozdělený do 3 hlavních skupin: 

• Skupina X – Položky X se vyznačují stálou, pravidelnou spotřebou. Je zde  možnost 

drobného výkyvu. 

Např. položky v kombinaci AX  se sice  spotřebovávají   ve velkém množství, zato 

stabilním tempem. Objednávat se může často a není tudíž nutné mít  obzvlášť velké 

zásoby. Lze  tak dosahovat vysoké obrátkovosti. Pojistná zásoba je vhodná pro vykrytí 

jakéhokoliv důvodu výpadku výroby nebo nedodání  materiálu dodavatelem. Tuto 

skupinu je nutné kontrolovat neustále, denně, aby se včas podchytily případné změny. 

Skupina AX je vhodná pro zavedení  JIT. 

• Skupina Y – Položky Y jsou na plánování složitější, dochází k lehkým výkyvům a  je 

na ně nutné více dohlédnout, aby nedošlo k náhlému nedostatku zásob. 

• Skupina Z – Položky skupiny Z jsou na plánování nejhorší. Jejich spotřeba je velmi 

nepravidelná, proto se  jen těžko předpovídá.  

 

3.4.3 JIT (Just in time)  

Metoda Just in time vznikla po 2. světové válce v Japonsku ve firmě Toyota. V USA se 

filosofie  JIT začala šířit po roce 1980 a teprve potom se objevila v Evropě. 

JIT  je filosofie, která si klade za cíl zvýšení konkurenceschopnosti podniku a zahrnuje i 

podnikové okolí (tedy např. dodavatele). Základním principem metody JIT je, že výrobky 

nebo materiál je dopravován na místo určení „právě včas “, kdy je jednotka následujícího 

výrobního stupně požaduje. Dodávají se velmi často malá množství, velmi často a v co 

nejpozdějším možném okamžiku. Díky tomu na sebe články v logistickém řetězci navazují 

jen s minimální pojistnou zásobou. Zásoby se tvoří pouze na několik hodin nebo desítky 

minut. 



28 

 

Pozitiva zavedení JIT: 

• Odstranění nepotřebných skladových zásob 

• Snížení zásob u rozpracované výroby 

• Snížení oběžného majetku (materiálu, součástek , výrobků) 

• Zkrácení průběžných časů procesů 

• Zlepšení dodavatelské flexibility – okamžitá reakce na požadavky zákazníka 

Negativa zavedení JIT:  

• Výrobce konečných dílů již přenechává výrobu komponent dodavatelům 

• Zvyšování nároků na přepravu (z hlediska všech škodlivých vlivů na ekologii) [3] 

 

3.4.4 Kanban 

Používá se hlavně v oblasti řízení výroby, ale má  tak samozřejmě velký vliv na stav zásob v 

závodě. Kanban, jako jedna z nejrevolučnějších koncepcí posledních desítek let, vznikla opět 

v Japonsku ve firmě Toyota a odtud se šířila dál do světa. Podstatou je existence samořídících 

se okruhů. Mezi dodavatelem a odběratelem kolují přepravky, ve kterých je množství 

materiálu přesně odpovídající objednané dávce nebo její násobky. Dodávky se řídí "pull" 

(tažným) systémem. V momentě, kdy odběratel dá signál (obvykle přepravka s  barevnou 

kartou určující důležitost dodávky  - japonsky "kanban"), že potřebuje dávku materiálu, 

dodavatel vyrobí objednané množství a  přepravku s materiálem (beze zmetků) odešle 

k odběrateli. Tím nevznikají žádné nadbytečné zásoby a ani v zásobách nejsou zbytečně 

uloženy finanční prostředky. [3] 
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4 CHARAKTERISTIKA PODNIKU Continental Automotive 

Systems Czech Republic, s.r.o.  

4.1 Základní údaje o organizaci 

Firma Continental Automotive Systems Czech Republic, s.r.o. (dále jen Continental) byla 

založena v Hannoveru v roce 1871 jako akciová společnost. Tehdy vyráběla převážně měkké 

gumové výrobky, pogumované textilie a pevné pneumatiky pro kočárky a jízdní kola. 

V současnosti je jedním z pěti největších dodavatelů automobilového průmyslu na světě a je 

druhým největším dodavatelem v Evropě. Jako dodavatel pneumatik, brzdových systémů, 

systémů řízení jízdní dynamiky, asistenčních systémů řidiče, senzorů, systémů a součástí pro 

pohonné ústrojí a podvozků, přístrojové techniky, automobilové elektroniky a technických 

elastomerů, přispívá ke zvýšení jízdní bezpečnosti a ochrany globálního klimatu. Ke dni 

31.prosince 2008 společnost zaměstnávala zhruba 140.000 zaměstnanců na 190 místech ve 35 

zemích světa. Společnost Continental v České Republice působí v závodech v Adršpachu, 

Brandýse nad Labem, Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně, Otrokovicích a Trutnově a 

zaměstnává téměř 13 000 zaměstnanců. Závod ve Frenštátě p.R. byl otevřen v roce 1995 jako 

Siemens Elektromotory, v roce 1999 vznikla společnost Siemens, s.r.o. a v roce 2008 přešlo 

vlastnictví do rukou firmy Continental Corporation. Jen ve Frenštátě p.R. firma zaměstnává 

2200 zaměstnanců. Celková rozloha podniku je 40 100 sqm. [9] 

 

4.2 Předmět podnikání a výrobní program 

Continental (Frenštát) je dodavatelem elektronických součástí různého charakteru a 

teplotních, tlakových a rychlostních senzorů pro přední automobilky po celém světě (viz. obr. 

č. 6, 7, 8 , 9). Podnik se podílí na vývoji moderních elektronických jednotek pro dosažení 

vysokého stupně bezpečnosti i komfortu. Přímo do závodu ve Frenštátě p. R. byl přesunut i 

vývoj teplotních, hladinových a z části tlakových senzorů.  
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Podnik se rozděluje do čtyř výrobních jednotek 

BODY AND SECURITY:  zaměřuje se na výrobu ovládacích panelů, střešních soustav, 

dveřních kontrolních systémů, kontrolních modulů. 

 

Obr. č. 6 Dveřní systém 

 

MOTOROVÉ A PŘEVODOVÉ SYSTÉMY: výroba benzínové a dieselové 

motorové elektroniky, převodové elektroniky, speciálních řídících modulů a brzdových 

systémů. 

 

Obr. č. 7  Řídící modul 

 

DISPLAYS: výroba řídící elektroniky 

 

Obr. č. 8 Přístrojová deska 
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ACTUATORS AND SENSORS: výroba teplotních a hladinových senzorů, rychlostních 

senzorů, tlakových senzorů, čerpadel a pump. 

 

Obr.č. 9 Teplotní senzor [zdroj: interní databáze Continental] 
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5 ŘÍZENÍ NÁKUPU A ŘÍZENÍ ZÁSOB 

Ve firmě Continental vedle sebe existuje oddělení nákupu a oddělení logistiky. Oddělení 

nákupu se dělí na nákup strategický a nákup režijní (nákup služeb, režijního materiálu, aj.). 

Odpovědnost za nákup investic pro ČR převzal pro  závod ve Frenštátě závod v Brandýse 

nad Labem. V mé práci se zabývám pouze nákupem strategickým. 

Nákup v podání firmy Continental je o hledání vhodných dodavatelů, uzavírání smluv, 

vytváření strategických dodavatelsko – odběratelských vztahů, vytváření prognóz  a plánování 

spotřeby materiálů pro potřeby cenových jednání apod. 

Oddělení logistiky zajišťuje mimo jiné řízení zásob a plánování výroby.  

 

5.1 Podstata řízení nákupu  

Nákupní strategie  ve firmě Continental se opírá o tři hlavní pilíře: 

1) Globálně řízený nákup 

2) Celosvětově preferovaní dodavatelé 

3) Popsaný a formalizovaný výběr dodavatele 

 

 

1) Globálně řízený nákup 

Od té doby, kdy koncern SiemensVDO Automotive , s.r.o. získala do svých rukou firma 

Continental, prošla organizace nákupu výraznými změnami. Původní model byl založen na 

řízení firemního nákupu v centrále Siemensu – Regensburgu (SRN). Zde byly tvořeny hlavní 

zásady a pravidla. Byli zde koncentrováni vedoucí jednotlivých komodit. Za nákupní činnosti 

v závodě  ale zodpovídalo lokální nákupní oddělení. V každé lokaci byli soustředěni nákupci 

obstarávající konkrétní komodity  pro danou lokaci. 

V současné době je řízení oddělení nákupu ve firmě Continental organizováno na globální 

úrovni. Nákup  je nezávislý na vývojové a výrobní lokaci. Vzhledem k  národní příslušnosti 

vlastníka firmy zůstává centrála celosvětového nákupu Continentalu pro mechanické díly 

v Regensburgu, pro elektronické a elektromechanické díly ve Frankfurtu. Další pracovníci 
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jsou geograficky rozptýleni po celém světě a zajišťují veškeré nákupní činnosti v rámci 

přidělené komodity pro všechny lokace. Ostatní specifické materiály, které se celosvětově 

nepoužívají, mají ve Frenštátě na starosti 2 nákupci, kteří tím pádem jako jediní, společně 

s nákupcem pro nově vyvinuté frenštátské  projekty, pracují konkrétně pro tuto lokalitu.  

Výhody globální organizace:  

Zisk lepšího postavení vůči obchodním partnerům, kteří dodávají celosvětově do více lokací. 

Nákupce má přehled o veškerých aktivitách daného dodavatele v rámci koncernu a má tak 

možnost dosáhnout  lepších výsledků při jednání s nimi. 

Nevýhody:   

Ztráta kontaktu na lokaci - nákupce nemá dostatek informací o konkrétních problémech jiné 

lokace a při tvorbě nových obchodů ne vždy dohodne optimální podmínky pro fungování 

vzájemné spolupráce s dodavatelem (např. každé lokaci může vyhovovat jiné balení). 

Globálně řízená organizace je také velmi náročná na dodržování všech předepsaných 

standardů. 

2)  Celosvětově preferovaní dodavatelé  

Firma Continental v posledních letech vytvořila „Panel strategických dodavatelů -  SSL list   

(Strategic Supplier´s list). Vzhledem k historickému vývoji a několika různým vlastníkům 

v současné době do koncernu dodává spousta dodavatelů, někteří na panelu ale nejsou. 

Continental se tímto nástrojem snaží snížit počet dodavatelů  a snížit náklady na hledání 

nových dodavatelů.  Panel slouží zejména k hledání dodavatelů pro nové projekty, případně 

k hledání druhých či nahrazujících dodavatelů. 

Aby se dodavatel na  „SSL panel“ dostal, musí splnit předepsaná kritéria a projít složitým 

prověřovacím procesem. 

Mezi povinná kritéria se řadí: 

•••• Velikost obratu firmy  nad 10 mil. EUR 

•••• Získané certifikáty ISO, TS + DIN EN CSN 14001 

•••• Být průkopníkem v dané technologii 

•••• Schopnost celosvětově zásobovat  

•••• Dodavatelský obrat v automobilovém průmyslu > 5% 
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•••• Komunikace v AN 

•••• Komunikace EDI (možnost elektronické komunikace např. pro zasílání objednávek) 

•••• Podepsaný formalizovaný firemní dokument GQA (General Quality Agreement) 

•••• Audit potenciálního dodavatele dle interní směrnice aj. [11] 

Splnit veškerá kritéria a dostat se na „Panel„ stojí potenciálního dodavatele nemalé investice. 

Na oplátku za to se mu otevře přístup k jistějším obchodům  a zmenší se mu okruh 

konkurence.  

Do panelu se každoročně promítá hodnocení dodavatelů (souhrnné informace z oddělení 

logistiky, nákupu, kvality a vývoje) a to mimo jiné rozhoduje o bytí nebo nebytí dodavatele 

na panelu. Cílem SSL panelu je 100%  výběr z dodavatelů, kteří patří ve své třídě k 

těm nejlepším. 

3) Popsaný a formalizovaný výběr dodavatele 

Po předchozí spolupráci vývoje s dodavatelem následují kroky nákupního procesu:  

1) vyhotovení poptávky (Mohou se poptávat jen dodavatelé z SSL panelu, musí být 

minimálně tři) 

2) studie proveditelnosti (Daný formulář, kterým dodavatel dává záruky, že 

poptávaný produkt umí vyrobit) 

3) nabídka (Ve zpracované nabídce se požaduje např. rozpad ceny) 

4) SCR (technický meeting) (Vyjasnění veškerých podrobností nutných k zajištění 

bezvadných výrobků dle dokumentace a požadavků oddělení nákupu, logistiky, 

kvality a vývoje) 

5) Vyjednávání (Jednání o platebních, dodacích podmínkách aj. Na velké projekty se 

často aplikují E-aukce) 

6) SC (rozhodnutí) (Jedná se o kolektivní rozhodnutí oddělení nákupu, logistiky, 

vývoje a kvality. Po vzájemné dohodě zpravidla dochází k výběru dodavatele)  

 

5.1.1 Hodnocení dodavatelů 

Hodnocení dodavatelů probíhá v Continentalu pravidelně každý rok. Výsledky slouží pro 

interní a externí potřebu. Dodavatel je o výsledcích informován a podnik sám na základě 
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hodnocení přiřadí status dodavatele  do SSL listu. Ihned každý ví, jak na tom který dodavatel 

je (např. zda  je úspěšný a zda jej nákupce může vybírat pro další projekt ). 

Hodnocení provádí hned několik útvarů najednou (viz. obr. č.10) – logistika, kvalita, vývoj, 

nákup. Výsledek hodnocení dodavatele je součtem  hodnocení  za činnosti v minulém období 

a potenciálu do budoucna. Podle toho se odvíjí postavení na SSL listu, na který má toto 

hodnocení velký vliv. Dle hodnocení jsou dodavatelé zařazeni do skupiny TOP, Approved 

nebo Critical for new business.  

 

Obr. č. 10   Hodnocení dodavatelů [10] 

5.2 Podstata řízení zásob 

5.2.1 Zásoby 

Proces řízení zásob v Continentalu má na starosti oddělení logistiky. Logistika je zde 

rozdělena na zákaznickou a plánovací (tvoří plány výroby a obstarává materiálovou 

dispozici). Plánování se děje v ERP systému - SAP. Systém funguje, je přehledný a propojený 

s ostatními odděleními. Plánování se děje na základě MRP. 

 Materiály se v Continentalu dělí na                          HIBE materiály 

                                                                                       STANDARDní  materiály 
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HIBE materiály = takové, u kterých nelze přesně stanovit spotřebu a nelze proto zadat přesné 

potřebné množství do kusovníku. 

STANDARD materiály = kusovník lze přesně nadefinovat (např. ks – ks). Toto rozdělení má 

velký vliv na plánování metod pro řízení zásob. 

V rámci optimalizace zásob byly v Continentalu zrušeny pojistné zásoby, ponechaly se jen 

v minimálním počtu u velmi kritických materiálů. Jedinou možností, jak ještě pokrýt 

nečekaný nedostatek zásob, je výjimečně povolována časová rezerva (v SAPu se nastaví počet 

dní a logistik pak potřebu objednání vidí o několik dní předhozenou dopředu). 

5.2.1.1 Doplňování zásob 

Doplňování zásob má odlišný přístup při „ klasickém plánu dodávek“ a při „konsignaci“. 

„ klasický plán dodávek“- dodavatel na základě objednávky dodává do běžného skladu 

„ konsignace “- umístění  konsignačního skladu je ve Frenštátě pod Radhoštěm, v rámci 

areálu Continentalu. V PC systému je konsignační sklad ale oddělen. Náklady 

spojené s provozem tohoto skladu hradí Continental. 

U konsignace se používají dva typy řízení zásob:  

1) CMI - zákazníkem řízená zásoba 

Podstatou je, že do doby přijetí dodávky do běžného skladu Continentalu, je 

majetkem zboží dodavatel. Teprve až po přemístění z konsignačního skladu do 

příjmového skladu Continentalu, je majitelem zákazník (Continental) a začíná také 

běžet platební podmínka. Vztahy fungující na základě konsignace se musí smluvně 

ošetřit. Např. částí smlouvy je, že dodavatel může zákazníka max. o 4 týdny 

předodat. Podmínkou tohoto typu řízení konsignace je  tzv. „Standing time“.Tzn., že 

v případě, že si Continental do 3 měsíců z konsignačního skladu neodebere materiál, 

automaticky se mu pak přesouvá do běžného skladu. 

 

2) VMI - dodavatelem řízená zásoba 

Logistik posílá forecast (výhled) potřeb. Dodavatel si dle tohoto výhledu plánuje sám svoji 

výrobu a zásobování konsignačního skladu. Pro ukočírování takového vztahu jsou domluvené 
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minimální a maximální hladiny skladového množství materiálu. Dodavatel je každý týden 

informován o pohybech zásob. 

5.2.2 Řízení skladových zásob 

K řízení skladových zásob se v Continentalu používá interní databáze „Skladová databáze“ 

(viz. obr.č.11). Byla vytvořena proto, že v systému SAP je špatná vizualizace potřebných dat. 

 

Obr. č. 11   Skladová databáze [zdroj: interní databáze Continental] 

V této databázi mohou jak jednotliví disponenti, tak skupinoví vedoucí bez problémů 

nahlédnout např. jak vypadá ABC analýza svěřených materiálů. Databáze je hojně využívaná, 

přehledná a jasná. 

 

5.2.2.1 Optimalizace zásob 

Na základě výstupů z databáze „Skladových zásob“ se vyhotovuje přehled  materiálů 

vhodných k optimalizaci (viz. obr.č.12). 
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Obr. č. 12  Vyhodnocení optimalizace zásob  [zdroj: interní databáze Continental] 

Optimalizovat lze skladové zásoby v různých fázích výroby - dle rozdělení materiálů:  

1) ROH = vstupní materiál 

2) HALB = polotovar 

3) FERT = hotový výrobek 

Databáze „Optimalizace“ tvoří na základě dat ze SAPu přehledy o tom, kolik materiálu by 

mělo být ideálně na skladě  (dle propočtů vztahující se na přiřazení materiálu do skupiny A, B 

nebo C a potřeb v SAP) a kolik materiálu ve skutečnosti na skladě je. V minulosti bylo 

definováno pravidlo, že dosah ROH materiálů může být A – 7 dní, B – 14 dní,  C – 30 dní. U 

HALBů A – 2 dny, B – 2 dny, C – 2 dny atd.  V případě, že reálný dosah zásob převyšuje tyto 

hodnoty, v databázi je pak hledaný rozdíl  zásob prezentovaný finančním rozdílem a  je 

označen červeně. 

 Odpovědný disponent připisuje k materiálu vysvětlení, proč má závod tak vysoké skladové 

množství (např. běží jednání se zákazníkem o jiné verzi hotového výrobku, minimální 

odebrací množství je příliš velké, plánované ukončení projektu – nákup na 5 let, apod.). 
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5.2.2.2 Klasifikace zásob pro optimalizaci 

V Continentalu jsou pro kvalifikace zásob používány zejména metody ABC a okrajově 

kombinace  ABC a XYZ. 

Metoda ABC se používá v poměrovém rozdělení: 

ABC :  A – 70 %   B – 20 %    C – 10 %  

Provedení: Spočítá se potřeba na 90 dní a z té se potom vypočte procentuální zastoupení 

jednotlivých skupin. 

Kombinace kvalifikací: 

ABC s XYZ  

Kombinace těchto dvou metod se v závodě používá pouze okrajově a to  pro vyhodnocení  

zastoupení kombinací skupin v repertoáru zásob, a to jen pro FERTy a ROHy. Slouží 

víceméně k nahlížení, případně k nárazovému využití  (např. dle této analýzy se vyčlenily 

materiály AX, BX, AY, BY jako vhodné pro zavedení interního systému KANBAN). 

Ostatní metody:  

Pro výrobu senzorů byl složitým procesem přeměny zaveden „Lean Manufacturing“ (Štíhlá 

výroba). Metoda je založena na omezení plýtvání všeho  druhu, na „pull“ systému, kdy se 

vyrábí pouze na základě zákaznických požadavků, na organizaci části výroby v KANBAN 

systému, aj. Continentalu  se podařilo  lokalizovat do blízkého okolí firmy několik málo 

dodavatelů, ale ne ve většinovém měřítku. Pro oběh materiálu s těmito dodavateli byl zaveden 

dopravní systém „Milk run“, kdy dopravce objíždí  dané dodavatele v blízkém okolí a dle 

aktuálních potřeb nakládá zboží. Stihnout to však musí za 8 hodin. 
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6 ZÁVĚR 

Z charakteristik podniku  (viz. kapitola 4) je patrné, že se jedná o významného nadnárodního 

hráče na poli automobilového průmyslu. Právě automobilový průmysl byl nejvíce postižen 

krizí s průměrným propadem výroby až 30%, což je výrazně více, než v jiných odvětvích 

průmyslu. Z důvodu úspor došlo v minulém roce také k přeorganizování oddělení nákupu 

z lokálně orientovaného modelu, řízeného z Regensburgu, na globální model řízený 

z Frankfurtu. Tento systém klade větší nároky na komunikaci mezi sebou a mezi lokacemi, 

klade dále větší nároky na jazykovou vybavenost nákupčích i většiny zaměstnanců. Z důvodu 

působení lokálního vývoje senzorů bylo nutné také zavedení pozice tzv. AP (advanced 

purchasing), který pracuje pro místní vývoj a zároveň nadnárodně pro účely globální 

organizace nákupu.   

Oddělení logistiky neustále pracuje na snížení stavu skladových zásob a na zvýšení jejich 

obrátkovosti. Používá moderní metody a nástroje a teoretické poznatky aplikuje v denní praxi. 

Ani tak ale, v některých případech, nelze bohužel zabránit nadbytečným zásobám.  

Zavedením „štíhlé výroby“  byl umožněn přechod k principu výroby tahu ( „pull“ ), systému 

kanban a milk – run. Do celého procesu byli zatím zahrnuti klíčoví dodavatelé. 

Mezi svá doporučení bych uvedla: 

• Umožnit nákupu zintenzívnit podporu lokace a kontakt s ní  (např. podpořit a posílit 

pozici AP). 

• Snížit počet dodavatelů. 

• Prohloubení lokalizace dodavatelů do okolí firmy – pro potřeby štíhlé výroby zejména 

směrem k dodavatelům. Tím zvyšovat obrátkovost a dále snižovat  náklady na 

skladové zásoby. 

• Zvyšovat kompetence zaměstnanců školeními např. na štíhlou výrobu. 

 

V neposlední řadě bych chtěla zmínit, že firma má dobře zpracován systém hodnocení 

dodavatelů. Dodavatelé však nejsou jen hodnoceni a upozorňováni na svá slabá místa. Je jim i 

poskytnuta podpora ze strany  Continentalu tak, aby i oni mohli např. zlepšovat hodnocení 

svých dodavatelů a sami mohli zavádět principy štíhlé výroby ve svých podnicích. Tento 

přístup k dodavatelům zkvalitňuje spolupráci s nákupem a je dalším stupněm neustálého 

zlepšování firmy. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zkratka Popis 

ABC, XYZ Zkratka pro analýzu hodnocení materiálu, označení skupiny 

CMI Zákazníkem řízená zásoba 

EDI Electronic Data Interchange 

EOQ Economic Order Quantity 

ERP Enterprise Resource Planning 

fce Funkce 

FERT Hotový výrobek (označení v SAP) 

GQA General Quality Agreement 

HALB Polotovar (označení v SAP) 

HIBE Pomocný materiál 

IT Informační technologie 

JIT Just In Time 

M Spotřeba materiálu 

MRP I Material Requirements Planning 

MRP II Manufacturing Resource Planning 

Nd Náklady na dodávku 

Ns Náklady na skladování a udržování jednotky zásob 

ROH Vstupní materiál (označení v SAP) 

SAP Systems - Applications - Products in data processing 

SC Sourcing committee 

SCR Supplier Component Review 

sqm Čtvereční metr 

SSL Strategic Supplier List 

SWOT Analýza (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) 

VMI Dodavatelem řízená zásoba 
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