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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku optimalizace počtu dodavatelů ve firmě 

podnikající v automobilovém průmyslu, počínaje uvedením vybraných aspektů řízení nákupu 

a vybraných pouţitých metod. Podstatnou částí práce je zpracování analýzy souboru 

nestrategických dodavatelů a pouţití vybraných metod k optimalizování jejich počtu. 

Závěrečnou část tvoří doporučení autorky a návrh postupu vedoucí k optimalizaci dodavatelů. 

 

Klíčová slova: nákup, řízení nákupu, optimalizace, optimalizace dodavatelů, Paretova 

analýza, výběr kritérií, hodnocení kritérií, analýza, dodavatelé, metoda porovnání párů. 

 

ABSTRACT 

The thesis is focused on the issue of optimizing the number of suppliers in the company doing 

business in the automotive industry. The work is starting with the selected aspects of the 

purchasing management and the selected applied methods. A substantial part of the work is 

processing the analysis of file with nonstrategic suppliers and use of selected methods for 

optimizing their quantity. The final part of it is the recommendation and a proposal for a 

procedure leading to the optimisation of the suppliers. 

 

Key words: purchasing, purchasing management, optimizing, supplier´s optimizing, Pareto 

analysis, selection criteria, analysis, method comparison of pairs. 
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1 ÚVOD 

Na kaţdém rohu a ze všech zpravodajství bohuţel uţ delší dobu zaznívají zprávy o nepříliš 

dobrém hospodářském vývoji nejedné ekonomiky světa. V dnešní sloţité hospodářské situaci, 

kdy více či méně úspěšně vzdorujeme dalším vlnám propadů, recesí a krizí je otázka 

optimalizace firemních financí zcela jistě na místě. 

V jiţ vzniklé bakalářské práci na téma: Řízení nákupu a skladových zásob v obchodní 

společnosti jsem po malé sondě do systému nakupování ve firmě patřící k lídrům v 

automobilovém průmyslu jako jedno z optimalizačních opatření doporučila sníţení počtu 

dodavatelů. V této diplomové práci bych se tak chtěla zaměřit na zpracování analýzy 

obdrţených dat v oblasti nestrategických dodavatelů v téţe firmě a poté i na případná 

doporučení k optimalizaci počtu těchto dodavatelů. 

Jako vstup pro analýzu jsem obdrţela reálná nákupní data pro dvě výrobní lokace za roky 

2010 a 2011 s výhledem na rok 2012. Data se týkají komodit balení a to zejména krabic, 

proloţek a etiket. Tato data se budu snaţit analyzovat např. metodou porovnání párů, přičemţ 

pouţité metody stručně popíšu v teoretické části diplomové práce, kdy zmíním i základní 

informace o firmě, ze které data pocházejí. 

Aby postup, kterému data podrobím byl srozumitelný a snáze v praxi aplikovatelný, budu se 

snaţit na závěr shrnout podstatné kroky do modelu analýzy např. formou vývojového 

diagramu. Výsledkem práce tak bude nejen praktická analýza reálných dat s doporučením 

k optimalizaci, ale i zmíněný model. 

Na úvod nutno uvést, ţe získaná finanční data jsou velmi obsáhlý. Proto prioritně zpracuji 

analýzu v oblasti s nejvyšším počtem materiálů a tou jsou etikety. 

Z důvodu citlivosti dat, jsem změnila názvy dodavatelů na názvy automobilů. Originální data 

budou k diplomové práci přiloţena na CD, které bude v úschově u vedoucího diplomové 

práce k případnému nahlédnutí. 
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2 VYBRANÉ  ČÁSTI  ŘÍZENÍ  NÁKUPU 

Níţe uvedené aspekty řízení nákupu jsem vybrala z důvodu přibliţení čtenáři tuto práci, 

hlavní úkoly a současnou filosofii nákupních oddělení v automobilovém průmyslu. Soudím, 

ţe to poslouţí k jasnějšímu pochopení problematiky optimalizace dodavatelů.   

2.1 Charakteristika funkce nákupu v podniku 

Problematika nákupu a zásobování je aktuální pro každý podnik, bez ohledu na to, zda se 

jedná o výrobní nebo obchodní typ podniku.[1] 

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

důleţitým článkům podnikového řetězce vedoucího k uspokojení  zákazníků tím, ţe zajišťuje 

veškeré materiály nebo sluţby potřebné pro výrobní i nevýrobní procesy. Zároveň pracuje na 

plánování budoucích potřeb, rozvíjí oboustranně výhodné partnerství s dodavateli, řídí zásoby 

( pokud je tak organizačně uvedeno ), hledá nové dodavatele na trhu, aj. [7] 

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.[1] 

2.2 Nákupní systém 

Nákupní systém můžeme rozdělit na tři oblasti : 

 Výrobní nákup – zaměřuje se na nákup dílů ( gumová těsnění, plošné spoje, plastové         

části,.. ), materiálů pro výrobu ( lepidla, pryskyřice,granuláty.. ), nákup surovin ( ţelezo, 

dřevo, uhlí ) 

 Nevýrobní nákup – slouţí k zajištění chodu celé společnosti ( sluţby, nákup 

nemovitostí, strojů do výroby, nákup náhradních dílů, údrţby, nákup investic, reţijní nákup ). 

Nevýrobní nákup je v podniku často rozdělen na více samostatných jednotek např.řeţijní 

nákup, nákup investic,aj. 

 Strategický nákup – určuje strategii a způsob nakupování v současnosti a 

v budoucnosti. Je třeba zohlednit i dlouhodobé cíle a strategie firmy.[9] 
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Ve své práci se zaměřuji na určení strategie pro optimalizaci nestrategických komodit 

výrobního nákupu. 

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. Nejinak je tomu i v případě firmy, které se týká tato diplomová 

práce, tj. Continental Automotive Systems Czech Republic, s.r.o. Aby oddělení nákupu 

mohlo efektivně plnit svěřené úkoly, neobejde se bez úzké spolupráce a informační podpory 

pracovníků z dalších oddělení  ( vývoj, výroba, logistika, účtárna, IT , aj.). Současný oblíbený 

trend proaktivního přístupu nákupu se jen těţko obejde bez  poznatků, podkladů, názorů, 

zkušeností a znalostí pracovníků ostatních oddělení. Nákup stojí na opačné straně neţ je 

prodejní oddělení firmy jednající se zákazníkem. Nákup se snaţí  filtrovat a zmírňovat dopady 

působení vnějšího prostředí firmy v podobě dodavatelského trhu na efektivitu výroby 

podniku. A na druhé straně musí se všemi zúčastěnými odděleními firmy  dosáhnout 

optimálních výsledků při maximálních poţadavcích na kvalitu, cenu, technologii, servis, atd. 

A to v takových mezích, aby podnik po získání kvalitních vstupů za minimální cenu, mohl 

uspokojit zákazníka kvalitními výstupy zajišťující moţnost další budoucí spolupráci v podobě 

nových projektů a zároveň další existenci podniku na trhu. 

2.3.2 Organizace nákupu 

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

Vhodně zvolený organizační typ můţe výrazně přispět k lepším hospodářským výsledkům 

firmy. 

Jako výhody  uplatnění centralizované cesty  se  díky globálnímu nadhledu  jeví  sníţení 

reţijních nákladů a moţnost dosáhnout lepších řešení při jednání s dodavateli. Na druhé straně 

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

změn.  

 Decentralizovaný způsob organizace  nákupu přináší přímé  motivační podněty pro 

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

nejdůleţitější jednání a připravuje tak půdu pro další práci jednotlivých lokálních nákupů. [1], 

[5], [7] 

2.4 Role nákupního oddělení 

Role nákupu v posledních letech velmi posílila. Přispívá k tomu i fakt, ţe se podle všech 

zpráv ocitáme na prahu další vlny hospodářského propadu. Podniky si opět musí sáhnout 

hlouběji do rezerv a hledat cesty jednak  ke hledání úspor a zvýšení zisku a v některých 

případech také k zajištění ţivotaschopnosti podniku. Na jedné straně firmy tlačí na co 

nejefektivnější prodej a  na straně  druhé hledají moţnosti optimalizace v oblasti zajišťování 

vstupů. Nejedná se o pouhé sniţování cen, ale i o celkové jednání a spolupráci s dodavateli. 

2.4.1 Hlavní úkoly nákupního oddělení  

Mezi hlavní úkoly nákupního oddělení v automobilovém průmyslu patří : 

- nákupní logistika  

 Zajišťuje materiálové toky do firmy, vystavuje objednávky jednotlivým dodavatelům – k nim 

potřebuje znát poţadované  mnoţství, cenu a časový harmonogram dodávek. V případě 

závaţnějších komplikací především s dodavatelskou kázní poskytuje logistika nákupu  

informační podporu  pro nadcházející nebo probíhající jednání. Např. vede informace o 

schopnosti dodavatele dodávat v dohodnutém termínu a množství  ( komplikace různého 

charakteru mohou firmě způsobit nejen opoţděné , ale i ty předčasné dodávky). [2] 

Pro určení dodávkovosti slouţí tzv.  Index dodavatelské spolehlivosti :  

Správně dodané  dodávky (x 100) / ( celkový počet dodávek) [9] 

- sourcing nákup  

Shromaţďuje informace z trhu o nákupních moţnostech a příleţitostech. Vzhledem k tomu, 

ţe ne vţdy musí být vlastní výroba efektivnější neţ nakupování materiálů zvenku, zabývá se 
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tato oblast nákupu také vyhledáváním nákupních příleţitostí k jejímu outsourcování  mimo 

podnik.  

- strategický nákup 

Hlavním úkolem strategického nákupu je udrţování kvalitních vztahů s dodavateli a hledání 

dodavatelů nových. Tyto vzájemné obchodní vztahy by neměly fungovat v rovině zákazník 

=nadřízený, dodavatel =podřízený. V jistém smyslu to tak sice skutečně je, nicméně v 

atmosféře vzájemně se respektujících vztahů a jednání, dochází častěji k lepší oboustranné 

dohodě. Vzájemným vztahům také prospívá osobní kontakt. Je vhodné si dohodnout ve firmě 

dodavatele osobní návštěvu, získat  tak informace o podnikovém prostředí, výrobě a o 

moţnostech dodavatelů a na druhé straně dodavatel jistě rád ocení naši zpětnou vazbu. 

- zabezpečení dodavatelské kvality – SQA ( Supplier Quality Assurance ) 

Oddělení dodavatelské kvality dohlíţí na dodrţování , případně rozvíjení dosaţení 

poţadované kvality dodávaného zboţí. SQA buď spadá v podniku  pod útvar jakosti, kde  

představuje vstupní kontrolu a celkově se podílí na řízení jakosti uvnitř podniku nebo existuje 

vedle nebo jako součást nákupu a potom se oddělení SQA  můţe plně věnovat otázkám řešení 

kvality  s konkrétním dodavatelem ( Ještě donedávna SQA ve firmě Continental fungovalo 

jako součást jakosti,v jednom oddělení. Nová podoba je, ţe nákup existuje odděleně od SQA). 

SQA vyuţívá mnoho nástrojů a metod pro svou práci a mezi nejdůleţitější měřítka patří : 

Index kvality :  

Index kvality se nejčastěji měří poměrem neshodných dodávek k celkovému počtu 

relizovaných dodávek. :  

Počet neshodných dodávek ( x 100 ) / ( celkový počet dodávek ). [9] 

2.4.2 Faktory ovlivňující nákupní proces  

Povaţuji za významné rozdělit nákupní strategii podle  jednotlivých komodit, aby měl kaţdý 

nákupce moţnost se co nejlépe v určené komoditě orientovat a mohl tak mít přehled o trhu, 

jeho nabídkách a moţnostech. Automobilový průmysl se velmi rychle vyvíjí a jednotlivé 

firmy se snaţí přijít s kvalitnějšími, levnějšími, marketingově propracovanějšími a 

lákavějšími novinkami neţ na trhu nabízí konkurence. V případě nového produktu či 
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komodity, můţe firma nalézt nového vhodnějšího dodavatele namísto výběru ze současných, 

v případě stávajícího produktu můţe např. zamýšlet optimalizaci nákupního procesu. 

Nákup je proces získávání surovin, materiálu, polotovarů, a výrobků odpovídající kvalitě, 

v odpovídajícím množství, za přijatelnou cenu, ve správném čase, od správného       

dodavatele. [10] 

Myslím, ţe je vhodné uvést, ţe nákupní rozhodování není vţdy jednoznačné. Ovlivňuje ho 

spousta faktorů, které se liší v závislosti na nakupované komoditě. 

Z nejčastějších faktorů lze uvést : 

Kvalita – cílem je odebírat co nejkvalitnější materiál za minimálně moţné ceny. 

Cena -  upozorňuji na to, ţe nejniţší cena nemusí znamenat nejlepší cenu. Daní za nízkou 

cenu můţe být  kvalita, dodací podmínky nebo sluţby. V poslední době se ani 

automobilovému průmyslu nevyhula snaha o sniţování nákladů a získávání výrobků za co 

nejniţsí ceny. Je třeba odlišit výrobky předraţené a výrobky takové, které svoji cenu na trhu 

mají, ať uţ z důvodu jedinečnosti, technologické, materiálové nebo personální náročnosti. 

Prosadit tuto druhou moţnost je  podle mého názoru v současnosti bohuţel často velmi 

problematické. 

Podmínky dodávky – kaţdá dodávka musí proběhnout za předem domluvených platebních a 

dodacích podmínek ( mnoţství, balení, minimální odebrací mnoţství, doba platby,aj.) 

Množství – je patrná snaha o dodávání co největšího odebracího mnoţství. Ale náklady 

spojené s vysokými zásobami naopak stoupají, takţe je nutné se nad objednacím mnoţstvím 

velmi zamýšlet. Příliš malé mnoţství zase nesplňuje nároky výroby, musí se častěji 

objednávat a  případně zvyšuje náklady na dopravu. 

Dodavatel – výběr dodavatele patří k nejdůleţitějším aspektům dobrého nákupu. Firma si 

musí být jista, ţe vybraný dodavatel je ten nejideálnější moţný z moţných. Pro zdárný konec 

projektu je katastrofou, zjistí-li se, ţe byl vybrán nekompetentní dodavatel.  

Všechny faktory ale nejsou nic bez respektování potřebného či správného načasování. [10] 
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3 ANALÝZA DODAVATELŮ  

3.1 Optimalizace – snížení počtu dodavatelů 

Ve firmách podnikajících v automobilovém průmyslu je dodavatelské portfolium obvykle 

celkem široké a počet dodavatelů vysoký. Neustále vzniká spousta nových technologických 

aplikací a současní dodavatelé nejsou vţdy schopni takové technologie nabídnout.  Někdy je 

důvodem ke změně dodavatele i výhodná poloha nebo cenové podmínky. S novými 

dodavateli jejich celkový počet narůstá. V určité chvíli je jiţ pak vhodné tento vysoký počet 

optimalizovat – zejména sníţit tak, aby riziko z nedodání hlavního dodavatele nevedlo ke 

kritické situaci ve firmě, ale aby byl jiný dodavatel schopen vykrýt tento momentální 

výpadek. Zároveň by optimalizace neměla proběhnout na úkor kvality dodavatelů.  

Optimalizace je tudíţ kompromisem mezi vhodností, důleţitostí , kvalitou a cenou.  

S velkým počtem  dodavatelských firem : 

 Narůstá agenda spojená se zajištěním a koordinací dodávek 

 Je třeba rozšiřovat nákupní tým 

 Roste časová náročnost vyhodnocování nabídek 

 Roste počet účastníků výběrových řízení [9] 

 

Při rozhodování o případném sníţením počtu dodavatelských firem je dobré postupovat velmi 

opatrně a k matematickým výsledkům analýzy přidat také trochu zkušeností, znalostí a praxe 

nákupců.  Ovšem někdy je snaha o centralizaci dodavatelů  díky specifičnosti některých 

materialů či dílů prakticky téměř nemoţná. Čím lepší orientaci v dané komoditě nákupce má, 

tím lépe. Vţdy je nejdůleţitější zachovat bezproblémovou výrobu a spokojenost zákazníka. 

Pokud se firma rozhodne optimalizovat stav svých současných dodavatelů, je důleţité zvolit 

způsob, systém či metody, které by měly vest ke kýţené optimalizaci. Výběr dodavatelů, kteří 

se stanou preferovanými či upadnou v nemilost, musí být řádně posouzen. Mnoţství 

dodavatelů se rozděluje zejména z důvodu přehledu a důleţitosti o dosaţené úrovni 

dodavatelů. Tímto rozdělením se  nákupci mezi jednotlivými dodavateli lépe orientují a mají 

přehled o tom, jak si který dodavatel vede, jestli je vhodné ho poptávat pro nové projekty, 

více rozvíjet nebo udrţovat současnou spolupráci či nepokračovat ve spolupráci vůbec. 
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Základem musí být porovnání nakupovaného objemu, ceny, kvality, dostupnosti, aj. Dalším 

důleţitým vodítkem by mělo být i  přihlédnutí k prováděným hodnocením dodavatele, pokud 

jsou k dispozici.  

Hodnocení je nejdůleţitějším nástrojem strategického řízení dodavatelského panelu. Přináší 

komplexní informaci o našich dodavatelích ( jak vystupují nejen ve vztahu k nám, ale také na 

trhu obecně ). [9] 

Hodnocení dodavatelů se pouţívá zejména k interním potřebám a jako podklad pro různá 

jednání s dodavateli a zároveň take pro externí účely. Slouţí především ke zlepšení 

výkonnosti dodavatelů. Proto by se takové posouzení vždy mělo dostat také do jejich rukou, 

aby s těmito dokumenty mohly začít pracovat a případně zlepšit své slabší stránky. Hodnocení 

by mělo být prováděno pravdivě, objektivně a srozumitelně, aby bylo jasné, zda se dodavatel v 

průběhu času zlepšuje nebo se naopak zhoršuje a nedbá našich připomínek. [1] 

3.2 Příklady metod použitelných k optimalizaci dodavatelů 

3.2.1 Rozdělení  dodavatelů na A,B,C 

Nejběţnější metodou je rozdělení  na dodavatele A,B,C.  

Pro toto rozdělení  můţeme pouţít nejčastěji Paretovu analýzu a Multikriteriální rozdělení. 

1) Paretova analýza  

Rozdělení současných dodavatelů se provádí podle jediného kritéria a tím je nakupovaný 

roční objem ( PVO ).  

Paretovo pravidlo lze s úspěchem uplatnit téměř ve všech oblastech lidského, obchodního i 

průmyslového bytí. Jedná se o jednoduché a velmi efektivní pravidlo, které  umoţňuje firmám 

zaměřit se na to, co je skutečně důleţité. Ale pozor, neznamená to tedy, ţe lze sk. C , přestoţe 

do ní spadnou méně důleţité, nestrategické, moţná zanedbatelné poloţky oproti sk. A i B, 

zcela vynechat. Součástí této skupiny, mohou být i velmi specifičtí dodavatelé, bez kterých se 

podniková výroba třeba vůbec nemusí obejít.   
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Rozdělení podle Pareta pracuje nejčastěji  s poměrem 20/80, tzn. ţe 20% dodavatelů 

představuje  80% nakupovaného objemu výrobků. V různých oborech můţe být tento poměr 

stanoven v jiných hodnotách – např. 50/50 – v případě stejně velkých dodavatelů. 

Postup: 

Z podnikového systému se zjistí jaký nakupovaný objem výrobků se od jednotlivých 

dodavatelů odebral a výsledky se seřadí sestupně dle velikosti. Vypočte se jejich procentuální 

poměr k celkovému objemu a z takto získaných dat se sestrojí graf “Paretův diagram”. Na 

první pohled je jasné, kdo je zařazen  mezi A,B nebo C dodavatele (viz Tab.č.1). [9],[15] 

 

Dodavatel 

sk. 

Podíl na 

nakupovaném 

objemu 

Kritéria 

A ( 20%) 80 % Nak. objem, firmy s potenciálem, jedinečnost ( klíčové poloţky ), 

poloţky s extrémními nebo nestandardními výrobními lhůtami,.. 

B(40-70%) 15% Běţní velkoobjemoví a středněobjemoví dodavatelé nespadající 

do A 

C 5% Maloobjemoví dodavatelé a nepravidelně dodávající firmy 

nespadající do A ani do B 

Tab.č. 1 Rozdělení dodavatelů do sk. A, B, C [9] 

 

Dodavatelé  ,, A”– do nejmenší a nejdůleţitější skupiny “A”  patří 20% dodavatelů 

představujících 80% nakupovaného objemu. Jedná se především o strategické suroviny a 

materiál tvořící stěţejní část produkce. Dodávky  jsou velkoobjemové a  velkoobratové. 

Kontakt s těmito dodavateli by měl být velmi častý a v případě, ţe nastanou nějaké 

komplikace, měly by se ihned začít řešit. Vzhledem k velké obrátkovosti “A” materiálů, by se 

podnik neřešenými problémy mohl dostat do výrobních potíţí, dokonce  i s vysokými 

dodatečnými vícenáklady.  U “A” dodavatelů je nutná úzká spolupráce a rozvíjení obchodních 

vztahů. 

Dodavatelé  ,, B”– v této skupině je zahrnuto 40 – 70% dodavatelů. Jedná se o nejpočetnější 

skupinu, nicméně dodávky, by měly probíhat obvykle celkem plynule a případné vyjímečné 
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komplikace nebývají kritického rázu. Obvykle se neřeší v časové tísni jako je tomu u sk ,, A”. 

Kontakty s dodavateli by se měly udrţovat v týdenních aţ měsíčních intervalech. 

Dodavatelé  ,, C ”– většinou se jedná o dodatečné materiály potřebné pro výrobu. Dodávky 

by měly být nepravidelné nebo nárazové. Objemově spadají obvykle mezi nízkoobjemové 

materiály. Kontakt s těmito dodavateli není příliš častý, ale jednou za čas je vhodné např. 

ověřit a aktualizovat podmínky spolupráce. Firma můţe získat nové certifikáty, začít pouţívat 

nové technologie nebo bohuţel i zaniknout. 

2) Multikriteriální rozdělení 

Pro rozdělení dodavatelů lze pouţít více neţ jedno kritérium,a to  nejčastěji : 

- výroba cenově náročných dílů 

- výroba technologicky náročných dílů 

- dynamický potenciál růstu, aj. 

Pro detailnější a přesnější rozdělení dodavatelů je třeba zahrnout i jiné aspekty neţ jakým je 

nákupní objem. V automobilovém průmyslu se pouţívá spousta  technologicky náročných 

materialů, u kterých jiná důleţitá kritéria mohou velmi podstatně ovlivnit nákupní proces. 

Vţdy ovšem záleţí na specifiku komodit a jednotlivých materialů, či poţadavků zákazníků. 

Pokud  při rozdělení dodavatelů nebude bran zřetel na tyto specifika, mohou nastat výrobní 

komplikace při kvalitativním nebo mnoţstevním nedostatku.  Zpracování analýzy s větším 

počtem kritérií se provádí  pomocí přiřazení vah ( důleţitosti ). [9],[5]. 

3.2.2 Metoda porovnání párů 

Metodu porovnání párů jsem zvolila pro stanovení váhy zvolených kritérií. Její pouţití je 

vhodné, pokud je potřeba porovnat několik moţností mezi sebou a vybrat z nich priority. 

Postupně se porovnávají vţdy jen dvě moţnosti proti sobě. 

Postup:  

Kritéria, mezi kterými se vybírá, se uspořádají do matice. Kritéria se uvedou jako nadpisy 

řádků a zároveň i sloupců. Kaţdá varianta kritéria se současně označí velkým písmenem.  

Buňky na úhlopříčce a pod uhlopříčkou se vyčlení, protoţe nemá význam porovnání stejných 

variant ani  duplikovaný zápis.  
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Postupně se porovnají všechny varianty kritérií proti sobě v daných buňkách. Podle předem 

stanovené stupnice ( např. 1bod – je důleţité / 2body- je velmi důleţité)   porovnání se zapíše 

výsledek do příslušné buňky ( např. B1). 

Po porovnání všech variant kritérií se sečtou získané body pro kaţdou variant. Kritérium s 

nejvyšším počtem bodů je nejdůleţitější. Přepočítáním bodů na procenta se lépe porovná váha 

jednotlivých kritérií.[3],[4],[13]. 
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4 CHARAKTERISTIKA PODNIKU Continental Automotive Systems 

Czech Republic, s.r.o.  

4.1 Základní údaje o firmě 

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

zaloţena v Hannoveru v roce 1871 jako akciová společnost. Tehdy vyráběla převáţně měkké 

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

V současnosti je koncern jedním z pěti největších dodavatelů automobilového průmyslu na 

světě a je druhým největším dodavatelem v Evropě. Jako dodavatel brzdových systémů, 

komponentů pro podvozek a pohonné jednotky, přístrojového vybavení, zařízení 

zprostředkovávajících přenos informací a zábavu, elektroniky do vozidel, pneumatik a 

technických elastomerů Continental přispívá k vyšší jízdní bezpečnosti a ochraně globálního 

klimatu. V současné době společnost  zaměstnává zhruba 150 000 zaměstnanců na 200 

místech ve 36 zemích světa.  

V České Republice působí v 6 závodech v Adršpachu, Brandýse nad Labem, Frenštátě pod 

Radhoštěm, Jičíně, Otrokovicích a v Trutnově. V České Republice firma zaměstnává téměř 

12 000 pracovníků. Vyrábí zde palivové dopravní jednotky, palubní přístroje, ovládací panely 

klimatizací, rádia a navigační systémy, brzdové válce a posilovače brzd, senzory, elektronické 

řídicí systémy, trysky, čerpadla a pumpy, ventily, hadicové systémy, motory pro topení, pláště 

pneumatik pro osobní a nákladní automobily, ventilace a další.  

Závod ve Frenštátě pod Radhoštěm 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 2391 zaměstnanců ( k 

 31.12.2011) .  [16],[17] 

4.2 Výrobní program firmy 

Continental Corporation je dodavatelem elektronických součástí různého charakteru a 

teplotních,tlakových a rychlostních senzorů pro přední automobilky po celém světě . Podnik 

se podílí na vývoji moderních elektronických jednotek pro dosaţení vysokého stupně 
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bezpečnosti i komfortu. V roce 2003 byl do  závodu ve Frenštátě p. R.  přesunut i vývoj 

senzorů.  

Výroba je zaměřena výrobu : 

 1) ovládacích panelů,střešních soustav, dveřních kontrolních systémů, kontrolních modulů 

(viz obr. č.1 ) 

 
Obr.č. 1 Dveřní systém [16] 

2)  benzínové a dieselové motorové elektroniky, převodové elektroniky, speciálních řídících 

modulů a brzdových systémů ( viz obr. č.2 ) 

 
Obr.č. 2 Řídící modul [16] 

3) řídících elektroniky ( viz obr. 3 ) 

 
Obr.č. 3 Přístrojová deska [16] 

 

4) teplotních, rychlostních, hladinnových a tlakových sensorů (viz obr.č.4) 

  
Obr.č. 4 Teplotní senzor [16] 
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4.3 Řízení nákupu v dané firmě 

 Oddělení nákupu v dané firmě nově od roku 2012 zahrnuje nákup strategický ( výrobní 

nákup) a nákup režijní (např. nákup sluţeb). Odpovědnost za nákup investic pro ČR převzal 

pro všechny závody v ČR závod v Brandýse nad Labem. V mé práci figuruje nákup 

strategický ( výrobní ). 

4.3.1 Podstata řízení nákupu  

Strategický nákup v podání firmy Continental je o hledání vhodných dodavatelů, uzavírání 

smluv, vytváření strategických dodavatelsko – odběratelských vztahů, plánování spotřeby 

materiálů pro potřeby cenových jednání apod. 

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

1. Globálně řízený nákup 

2. Panel celosvětově preferovaých dodavatelů 

3. Formalizovaný výběr dodavatelů pro většinu komodit 

 

1) Globálně řízený nákup 

Řízení oddělení nákupu ve firmě Continental organizováno na globální úrovni. Nákup  je 

z velké části 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 

jsou geograficky rozptýleni po celém světě a zajišťují veškeré nákupní činnosti v rámci 

přidělené komodity pro všechny lokace. Vedoucí některých komodit jsou také členem 

frenštátského nákupního týmu  a ostatní nestrategické materiály, které se často nepouţívají 

celosvětově, mají ve Frenštátě na starosti „plant“ nákupci, kteří tím pádem jako jediní, 

společně s nákupcem pro nově vyvinuté frenštátské  projekty, pracují konkrétně pro tuto 

lokalitu. Globálně řízená organizace je velmi náročná na dodrţování všech předepsaných 

standardů. 

2) Celosvětově preferovaní dodavatelé  

Firma Continental pracuje s vytvořeným  „Panelem strategických dodavatelů -  SSL.“ 

Vzhledem k historickému vývoji a několika různým vlastníkům v současné době do koncernu 
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dodává spousta dodavatelů, někteří na panelu ale nejsou. Continental se tímto nástrojem snaţí 

sníţit počet dodavatelů  a sníţit náklady na hledání nových dodavatelů.  Panel slouţí zejména 

k hledání dodavatelů pro nové projekty, případně k hledání druhých či nahrazujících 

dodavatelů. 

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

sloţitým prověřovacím procesem. 

Mezi povinná korporátní kritéria se řadí např.: 

Velikost obratu firmy  nad 10 mil. EUR 

Získané certifikáty ISO, TS + DIN EN CSN 14001 

Být průkopníkem v dané technologii 

Schopnost celosvětově zásobovat  

Komunikace v AN 

Komunikace EDI ( moţnost elektronické komunikace např. pro zasílání objednávek ) 

Podepsaný formalizovaný firemní dokument GQA ( General Quality Agreement ) 

Audit potenciálního dodavatele dle interní směrnice aj. [17] 

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 kaţdoročně promítá hodnocení dodavatelů ( souhrnné informace z oddělení 

logistiky, nákupu, kvality a tech. vývoje ) a to mimojiné 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) Formalizovaný výběr dodavatele 

Proces výběru dodavatele je poměrně sloţitý. V této práci se jím blíţe nezabývám, neboť 

dodrţování vydané směrnice k výběru dodavatele bude nutné dodrţovat aţ po uskutečnění 

pokusu o optimalizaci v praxi.[1],[16],[17]. 
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4.4  Hodnocení dodavatelů 

Hodnocení dodavatelů probíhá v Continentalu kaţdoročně především u dodavatelů, kteří jsou 

na SSL panelu. Výsledky slouţí pro interní a externí potřebu. Dodavatel je o výsledcích 

informován a podnik sám na základě hodnocení přiřadí status dodavatele  do SSL listu.  

Výsledek hodnocení dodavatele je součtem  hodnocení  za činnosti v minulém období ( 

v oblasti logistiky, nákupu, kvality a tech.vývoje ) 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 bussines. [17]   

4.5 Materiálová základna firmy 

 Materiály se v dané firmě dělí na                          HIBE materiály 

                                                                                       STANDARDní  materiály 

HIBE materiály = takové, u kterých nelze přesně stanovit přesně odpovídající spotřebu a 

nelze proto zadat přesné potřebné mnoţství do kusovníku. 

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

velký vliv na plánování metod pro řízení zásob. [1]. 

Svou analýzu jsem zaměřila na HIBE díly. Jejich případná optimalizace by neměla být 

spojena s tak výraznými komplikacemi, jak by tomu zcela jistě bylo u nakupovaných dílů 

standardního typu (z důvodu např. uzavřených kontraktů, formalizovaného výběru 

dodavatele, apod..) 

Potřebná vstupní i jiná data o  materiálech či produktech  jsou spravována prostřednictvím 

ERP systému - SAP. Seznam HIBE materiálů, který  bude následně  analyzován vychází ze 

systému SAP a je převedený do formy MS Excel. ( viz  příloha č. 1 na CD). 
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5 ANALÝZA SOUBORU 

Stejně jako nákupní oddělení v jiných firmách má i nákupní oddělení v dané firmě za úkol 

domlouvat smlouvy na dodávky co nejkvalitnějších a nejlevnějších materiálů a správu dat.  Za 

několikaleté působení firmy na trhu se v systému nashromáţdila velká spousta dodavatelů. 

Proto je  zapotřebí obhospodařovat takto vzniklou rozsáhlou agendu a i taková činnost něco 

stojí. Ovšem vyčíslit takovou sumu je velmi problematické. Daleko snadnější je vyčíslit 

sníţení ceny odebíraného výrobku. Snahou o optimalizaci počtu dodavatelů lze posílit svoji 

vyjednávací pozici a dosáhnout při jednání s dodavatelem kýţeného výsledku, čili sníţení 

ceny.  

Někteří dodavatelé uţ mají pouze své číslo v systému a nejsou aktivní, těmi se v této práci  

nevěnuji, pouhá evidence dat pravděpodobně ERP systému nepřekáţí. Naopak je registrována 

i historie. To se někdy hodí, v případě  nového projektu, pro který můţe být tento dodavatel 

potencionálním novým dodavatelem. Dodavatel tak není úplně neznámý. Registrací 

v systému se také rozšiřuje přehled v dané komoditě, kategorii. Následná analýza se týká 

především dodavatelů činných, aktivních nejpozději alespoň v roce 2010.  

Předmětem následné analýzy byly dodavatelé NEstrategických komodit  pro závod ve 

Frenštátě pod Radhoštěm a pro závod v Brandýse nad Labem. Jedná se o díly, které jsou plně 

na zodpovědnosti  nákupu  v závodě ve Frenštátě pod Radhoštěm. Později se tyto materiály 

v pracovním souboru vyfiltrují označením ve sloupci KATegorie  zkratkou  LOC ( lokální 

díly).  

5.1 Zdrojová data 

K vytvoření následné analýzy jsem z dané firmy obdrţela soubor dat ( viz příloha č. 1 Vstupní 

data na CD). Soubor pochází z interního systému. V původním stavu má  6530 řádků a 37 

sloupců. Kaţdý řádek se týká jednoho jediného materiálu, který daná firma odebírá od  svých 

dodavatelů.  Sloupce obsahují více či méně potřebná data pro následnou analýzu. 

Nejdůleţitější sloupce, se kterými jsem převáţně pracovala,  jsem ze souboru vybrala a 

uvádím je níţe (viz tabulka č.2,3,4).  
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LOKACE CAT 

MGR 

KOD. PRODUKT Č. POPIS DESCRIPTION  Č. DODAVATELE 

08 LOC  PE0229 7000000132 00318671;Etiketa 00318671;Etikette 9079569 

Tab.č. 2  Formát zdrojových dat 

DODAVATEL SAVG_QTY_2010 SAVG_PRC_2010 SAVG_CU_2010 BDG_QTY_2012 BDG_PRC_2012 BDG_CU_2012 

název 15000 15,50  GBP 351000 18,20 EUR 

Tab.č. 3 Formát zdrojových dat – pokračování 

 

LOKACE  odlišení závodu, kde se materiál pouţívá ( např. 08, 48 ) 

CAT určení kategorie ( např. LOC-lokální díl) 

MGR KOD  určení o jakou materiálovou  sk. se jedná( kartony,etikety,aj.) 

PRODUKT Č. uvedení čísla materiálu, pod kterým je k nalezení v in. systému / např. A2C56587516 

POPIS popis materiálu ( např. etiketa ţlutá 120x300mm) 

DESCRIPTION  popis materiálu v cizím jazyce 

Č. DODAVATELE č.dodavatele - pro jedinečnou identifikaci (adresa,dod. a plateb.podmínky.. ) 

DODAVATEL název dodavatelské firmy 

SAVG_QTY_2010 skutečně dodané mnoţství za rok 2010 

SAVG_PRC_2010 cena skutečně dodaného mnoţství za rok 2010 

SAVG_CU_2010 měna ceny skutečně dodaného mnoţství za rok 2010 

BDG_QTY_2012 plánované dodané mnoţství na rok 2012 ( plánovaný výhled ) 

BDG_PRC_2012 cena plánovaného dodaného mnoţství na rok 2012 

BDG_CU_2012 měna ceny plánovaného dodaného mnoţství na rok 2012 

Tab.č. 4 Popis kódů zdrojových dat 

Po prvním shlédnutí se soubor jistě bude zdát jako velmi nepřehledný, s velkým mnoţstvím 

dat. Zpracovávat takové objemy dat nám umoţňují zejména vhodné nástroje tabulkového 

editoru Microsoft Excel a to  práce s filtry a především s kontingenčními tabulkami. [6] 

 

5.1.1 Obdržené vstupy 

Podle zadání firmy měla být analýza zaměřena na celkově nestrategické dodavatele a 

materiály zajišťované závodem ve Frenštátě p.R., zvolila jsem proto zavedením filtru ve 

sloupečku CAT  skupinu dílů s uvedenou kategorií LOC. Soubor se změnšil z původních 

6530 na 2019 dílů.  

Po detailnějším prohlednutí těchto dat jsem ale zjistila, ţe některé materiály nejsou správně 

ošetřené v systému SAP, co se týče kmenových dat. Kmenová data se ošetřují při novém 

zakládání materiálu do systému, a proto je potřeba mu věnovat patřičnou pozornost. Abych 
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mohla se souborem dále pracovat musela jsem v některých případech doporučit změnu  MGR 

kódů. 

5.1.1.1 MGR kódy nestrategických LOC materiálů 

MGR kód představuje ve zkratce “ Material group “ , tedy “ materiálovou skupinu”. Při 

zakládání nového materiálu do systému a ošetřování jeho kmenových dat, by se vţdy tato 

materiálová skupina měla uvést. Jednak z důvodu lepší identifikace materiálu, dále i pro 

přesnější výstupy z analýz různých zaměření. Pokud totiţ data nejsou řádně spravována, 

výsledky z analýz pak mohou být neúplné,  zavádějící a případně více či méně nepřesné.   

Ve skupině nestrategických materialů se vyskytují tyto materiálové skupiny: 

393200 = jedná se o palety ( Pallets ) – předmětem jsou různé druhy palet, zejména plastové 

či dřevěné o nejčastějších rozměrech 1200 x 800 mm. Palety jsou dodávany jako jednorázové 

nebo jako vratné EURO palety.   

393300 = Balení a pásky ( Packaging, Tapes ) – tato skupina představuje různé druhy pásek, 

obalů, sáčků pouţívaných k ochraně produktu ( např.lepící pásky odolné vůči různě vysokým 

teplotám). 

393400 = Proklady a proloţky ( Trays, Layers ) – sem se zařazují proklady, proloţky, blistry 

oddělující jednotlivé vrstvy produktů např. v jedné krabici, bedně  nebo v jednom kontejneru. 

393800 = Kartonové krabice, vlnitá lepenka (Carboard, corrugated board) – skupina zahrnuje 

veškeré druhy a rozměry kartonových obalů, zejména krabic. 

 393900 = Etikety ( Labels ) – v této skupině nalezneme různé typy etiket pro rozdílné pouţití. 

Pouţívají se etikety pro označení na obalu nebo etikety pro označení  přímo na výrobku, 

papírové či s podílem umělé hmoty, vysokoteplotně odolné, jednorázové nebo opakovaně 

pouţitelné a jiné s dalšími specifiky. 

393999 = Ostatní  balení (Other packaging ) – ostatní druhy balení nebo materiál, který chrání 

výrobek jako obal a nelze jej zařadit jednoznačně do předchozích skupin.   

Opět pomocí filtrů jsem zjistila všechny materiály s univerzálním MGR kódem 393999 a       

v rámci prvotní úpravy dat jsem navrhla nové přesněji identifikovatelné  MGR kódy, tedy 

393200..,…300,…400,…800,…900  a seznam  jsem předala do firmy ke změně v SAP 
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systému. S doplněním správných kódů  jsem získala  soubor  členící se podle dvou lokací s 

níţe uvedeným počtem dílů v kaţdé  MGR skupině  ( viz tab.č.5). 

Jak jsem jiţ uvedla výše, celý soubor měl 6530 dílů a vyfiltrováním v kolonce CAT na lokální 

díly ( LOC ) byl změnšen do rozsahu 2019 dílů. Z nichţ 1221 spadá pod lokaci 08  a 798 pod 

lokaci 48. 

Počet dílů v materiálových skupinách 

    Počet materiálů LOKACE Celkem 

MAT.SK. 08 48 
 283000 10 12 22 

319100 101 44 145 

393200 11 19 30 

393300 181 90 271 

393400 132 163 295 

393800 326 215 541 

393900 453 253 706 

393999 7 2 9 

Celkem 1221 798 2019 

Tab.č. 5 Počet dílů v materiálových skupinách po opravě mat. kódů 

Z následujícího grafu č.1 vyplývá, ţe nejvíce materialů se nachází ve skupině 393900 – tedy 

etikety, poté ve 393800 – kartony a následně ve  393300 – pásky.  

 

Graf č. 1 Grafické znázornění početního zastoupení mat. skupin 
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Po určení počtu materiálů v jednotlivých materiálových skupinách jsem se rozhodla provést 

analýzu  materiálové skupiny s největším počtem materiálů, sk. č. 393900, tedy etiket. A 

postupně tento postup doporučit k aplikaci na ostatní materiálové skupiny (viz graf č. 1) . 

5.2 Analýza materiálové skupiny 393900 – etikety 

Určení co nejvhodnějších dodavatelů můţe být někdy obtíţnější neţ se zdá.  Při optimalizaci 

je třeba postupovat velice obezřetně, vyhodnotit rizika, aby nedošlo k ohroţení současné či 

budoucí výroby a kvality podniku. Rozhodování můţe časem sklouznout k určitým návykům, 

ke kterým patří např. rozhodnutí pouze podle velikosti PVO. Pak můţe dojít k situaci, kdy 

specializovaní dodavatelé vypadnou a největší dodavatel není schopen splnit poţadavky na 

speciální díl, pravděpodobně se speciálně menším mnoţstvím. Dojde ke vzniku větších 

nákladů, neţ kdyby se původní rozdělení dodavatelů ponechalo. Je proto třeba se vyvarovat 

toho, aby byl upřednostňován dodavatel pouze z důvodu zvyku nebo z důvodu existence 

přátelského vztahu, je nezbytné aby byl výběr co nejvíce objektivní.  

Výběr by měl být proveden na základě objektivního posouzení celé řady kritérií majících vliv 

na rozhodování. Většina kritérií se dotýká buď výrobků a sluţeb, především kvality, ceny a 

dodacích podmínek nebo samotného dodavatele. Při stanovení závaţnosti hodnotícího kritéria 

záleţí také na oboru, ve kterém firma podniká. Výběr dodavatelů je pravděpodobně  

náročnější v případě nestandardních výkresových dílů. V případě speciálních dílů se pak musí 

počítat s tím, ţe škála dodavatelů pravděpodobně zůstane pestřejší.  

Optimalizaci můţeme také rozdělit na část, která se bude týkat pouze nově příchozích 

projektů a část, která se bude týkat  jiţ odebíraných výrobků od stávajích dodavatelů. Při 

vyhodnocování lze také vyuţít např. jiţ proběhlé hodnocení dodavatelů. [10], [11] 

Vzhledem k obdrţeným datům jsem jako první hodnotící kritérium zvolila velikost 

nakupovaného objemu ( PVO ). Díky tomuto kritériu s exaktními hodnotami jsem dospěla 

k výčtu TOP 10 dodavatelů v obou lokacích a těchto 10 dodavatelů později podrobila další 

analýze a kriteriálnímu porovnání. 

5.2.1 Úprava měn u cen materiálů  

Pro vyhodnocení dat bylo nutné získat objemy nakupovaných materiálů  ( dále jako „ PVO“) 

za jednotlivé roky 2010, 2011, 2012 . Zjistila jsem, ţe některé ceny, obzvlášť v roce 2010, 
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jsou vedené v jiné měně neţ je většinová pro ostatní materiály a tou měnou je EUR. Občas se 

vyskytla česká koruna ( CZK),  americký dolar ( USD ) a příleţitostně i britská libra ( GBP ). 

(viz příloha č.1). Abych mohla později zjištěné PVO řádně porovnat, musela jsem ceny 

v těchto jiných neodpovídajících měnách přepočítat na EUR. Kurs přepočtů jsem stanovila 

přibliţně podle aktuálního kursovního lístku. V následujím roce 2011  jiţ přepočet nebyl příliš 

nutný. V roce 2012 byl zbytečný. Všechny ceny byly jiţ v EURu a výpočet PVO i jednodušší 

a rychlejší.[19] 

5.2.2 Výpočet nakupovaného objemu PVO 

Po úpravě měn jsem jiţ mohla přistoupit ke zjištění nakupovaného objemu.Vzhledem k tomu, 

ţe materiály patřící do skupiny LOCálních dílů, jsou řízeny závodem ve Frenštátě, pro zjištění 

výsledků srovnávaného kritéria bylo nutné stanovit nakupovaný objem materiálů pro lokaci 

Frenštát a pro lokaci Brandýs nad Labem. Z toho vyplývá následující rozdělení výpočtů 

lokace 08 a lokace 48.  

Výše PVO se vypočítala dle vztahu : 

PVO = množství dodaného materiálu ( skutečně dodané nebo plánované )  x  příslušná cena 

materiálu 

 Z firmy jsem původně obdrţela soupis včetně počtu dodaných nebo plánovaných kusů  za 

odpovídající roky a příslušných cen k jednotlivým materiálům. Pro rok 2010 a 2011 byla 

pouţita skutečně dodaná mnoţství a skutečně firmou zaplacená cena a pro výpočet roku 2012 

byl pouţit odhadovaný plán budoucího dodaného mnoţství. Jak jsem se jiţ zmínila dříve, v 

průběhu stanovování nakupovaného objemu jsem zjistila, ţe zejména za rok 2010 byly 

uvedené ceny v jiných měnách. Ke kaţdému jednotlivému materiálu jsem po převedení ceny 

na jednotnou měnu EUR vypočítala dílčí PVO. V případě, ţe dodavatel dodává do firmy vyšší 

počet materiálů neţ  jeden, PVO za všechny dodávané materiály dodavatelské firmy jsem 

shrnula dohromady.  

 V následujících tabulkách č. 6,7 jsou uvedené  souhrnné  nakupované objemy pro všechny 

dodavatele  lokace 08 a 48. Z tabulky č. 6,7 vyplývá, ţe pro dodavatele se stejným názvem, je 

v mnoha případech uděleno jiné dodavatelské číslo. Můţe se jednat např. o dodávky stejné 

firmy, ale z jiného výrobního závodu. Např. firma MERCEDES zde vystupuje pod třemi 
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dodavatelskými čísly a v konečných tabulkách vzniklo celkové PVO  tohoto dodavatele  

součtem všech tří MERCEDES společností s jiným dodavatelským číslem. 

5.2.2.1 Nakupovaný objem PVO  pro lokaci 08 

Č. DODAVATELE DODAVATEL rok 2010 rok 2011 rok 2012

500552 TRABANT 2400 2928 9,9072

500594 SEAT 52084,71 32176,5 46396,77

500627 AUDI 347744,76 377727,3 405351,9

500804 OPEL 0 6430,325 2537,656

500864 OCTAVIA 2327,85 1738,616 2840,236

500979 FELICIA 49016,802 1960 43600,22

502053 CORSA 1339,2 803,52 1072,606

502809 HONDA 0 287,5 302,8715

503182 SUBARU 220,72 181,7508 31,1851

504001 PUNTO 1370,21 685,104 205,6722

504026 IBIZA 2188,22 1143,721 879,6042

504558 MERCEDES 22554,41 19770,77 39276,18

8700645 AUDI 0 3349,5 12735

9003025 CITY GO 0 96,95 0

9028945 FELICIA 0 36394,4 44223,88

9030990 BMW S. R. O. 0 67,2 899,0942

9063901 YETI 0 104,7499 0

9075284 HYUNDAI, S.R.O. 0 0 894,3066

500204 FELICIA 1776 0 4577,946

500564 PHAETON 0 0 2537,656

500575 MERCEDES GMBH 969,5 0 10747,26

500643 TOYOTA GMBH 0 0 5,18205

500925 PRIUS 0 0 39,50348

500927 AVIA 0 0 0,02132

502863 LIAZ 0 0 217,1228

503194 SCANIA 0 0 6,15322

503522 FIAT S.R.O. 0 0 1042,47

9030932 MERCEDES S.R.O. 0 0 391,92

PVO pro lokaci 08

 

Tab.č. 6 Výše PVO pro dodavatele v lokaci 08 
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5.2.2.2 Nakupovaný objem PVO  pro lokaci 48 

Č. DODAVATELE DODAVATEL rok 2010 rok 2011 rok 2012

5000000005 BMW S. R. O. 29917,23 23143,3 17802,3

5000000918 VOLHA S.R.O. 4490,64 7483,74 0

6000000178 HONDA 1344 861 1638,169

6000000193 ŠKODA GMBH 37091,548 20219,84 26539,19

6000000626 CITROEN 29397,387 22541,46 23151,63

6000000641 AUDI GMBH & CO. KG 10200,54 6519,483 9841,124

6000000642 SONATA 1824 211,5 387,402

6000000669 FABIA GMBH 1020 2000 1400

6000000691 HONDA 72 72 92,6304

7000000159 LADA LTD 7836,9984 3651,6 4055,207

7000000177 PHAETON GMBH 0 766,8528 0

9028877 TATRA 241,96 112,284 0

9029727 VW S R.O. 82322,4 54710,03 169194,8

9030932 MERCEDES S.R.O. 82691,55 63272,01 90217,244

9031749 VOLHA S.R.O. 5117,58 2395,009 0

9048226 DACIA 8322,47 5774,574 5317,454

6000000639 SEAT 0 0 13,833

6000000671 MERCEDES GMBH 74 0 50414,71

5000000917 KUGA S. R. O. 62,99 0 9,881

6000000127 FORD 345 0 33,614

7000000196 X5 0 0 4912,35

7000000209 PEQUEOT 26334 0 6387,734

7000000141 MERCEDES N.V. 0 0 40030,78

9073879 WARTBURG 0 0 4908,118

9074169 MITSUBISHI 0 0 12192,81

5000000836 LAND ROVER 44 0 0

PVO pro lokaci 48

 

Tab.č. 7 Výše PVO pro dodavatele v lokaci 48 

 

5.2.2.3 TOP 10 - Dodavatelé s největším nakupovaným objemem  

Jak je vidět z  uvedených tabulek ( viz tab. č.6.7 ), dodavatelů dílů ve skupině 393900, tedy 

etiket, je velký počet a zcela určitě by se výroba některých mohla přesunout k jiným 

dodavatelům a jejich počet by se tak optimalizoval. Samozřejmě některé etikety jsou opravdu 

speciální kousky, jsou náročné např. na technologii výroby nebo na počáteční investice nebo 

na pořízení nástroje pro jejich výrobu,aj. Pokud by firma chtěla o takových krocích alespoň 

uvaţovat, bylo by vhodné nejprve stanovit strategické dodavatele v této komoditě. 

Uplatněním metodiky TOP 10 – nejlepších 10 partnerů s nejvyšším nakupovaným objemem, 

jsem získala následující výsledky  ( jsou opět rozdělené na lokace 08 a 48 ) ( viz tab. 

č.8,9,10,11,12,13,14,15) a (viz příslušný graf č.2,3,4,5,6,7,8,9). 



 

 

 

29 

 

5.2.2.4 TOP 10 dodavatelé pro lokaci 08 v letech 2010-2012 

Z  rozboru stanovení  TOP 10 vyplynulo, ţe v letech 2010 – 2012 se na prvním místě v lokaci 

08 neohroţeně drţí firma Audi. PVO tohoto dodavatele navíc s postupnými lety roste. ( viz 

tab. č. 8,9,10 ) a ( viz graf.č.2,3,4 ).  Z pořadí firem lze  také vyčíst, ţe pouze 4 firmy patřily 

mezi ty významější. Také rozdíl mezi prvním a desátým dodavatelem je velmi zřetelný. 

Vypadá to, ţe jisté strategické chování při rozvrstvení dodavatelů etiket  zde existuje. 

TOP 10 pro lokaci 08 a materiálovou skupinu 393900/2010 

   Č. DODAVATELE DODAVATEL PVO *€+ 

500627+8700645 AUDI  347745 

500594 SEAT 52085 

500979+9028945+500204 FELICIA, S.R.O. 50793 

504558+500575+9030932 MERCEDES S.R.O. 23524 

500552 TRABANT GMBH & CO 2400 

500864 OCTAVIA A.S. 2328 

504026 IBIZA MED 2188 

504001 PUNTO + CO KG 1370 

502053 CORSA 1339 

503182 SUBARU GMBH 221 

Tab.č. 8 TOP 10 dodavatelů pro lokaci 08, mat. skupina 393900 / rok 2010 

 

 

Graf č. 2 TOP 10 dodavatelů pro lokaci 08, mat. skupina 393900 / rok 2010 
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V roce 2010 byla na druhém místě firma Seat, která se ovšem, co se pořadí týče, v letech 2011 

a 2012 postupně propadá, ale její PVO zůstává přibliţně na stabilní výši ve všech třech letech. 

Moţná se tak projevuje to, ţe je firma pouţívaná pouze pro výrobu stávajících seriových 

produktů a pro nové projekty firmy nejspíš není  preferovaným  partnerem. Po celé tři roky se 

ale stále firma řadí  mezi 4 největší dodavatele  etiket ( dle tab. č.8,9,10) a ) dle grafu č.2,3,4 ). 

TOP 10 pro lokaci 08 a materiálovou skupinu 393900/2011 

   Č. DODAVATELE DODAVATEL PVO *€+ 

500627+8700645 AUDI  381077 

500979+9028945+500204 FELICIA, S.R.O. 38354 

500594 SEAT 32177 

504558+500575+9030932 MERCEDES S.R.O. 19771 

500804 OPEL S.R.O. 6430 

500552 TRABANT GMBH & CO 2928 

500864 OCTAVIA A.S. 1739 

504026 IBIZA MED 1144 

502053 CORSA 804 

504001 PUNTO 685 

Tab.č. 9 TOP 10 dodavatelů pro lokaci 08, mat. skupina 393900 / rok 2011 

 

 

Graf č. 3 TOP 10 dodavatelů pro lokaci 08, mat. skupina 393900 / rok 2011 
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Postupný odklon je patrný zároveň u dodavatele Trabant. PVO bylo přibliţně stejné, ale 

v roce 2012 je dodavatel pravděpodobně nahrazen jiným nebo výroba s jeho etiketami 

skončila ( dle tab.č.9,10) a (dle grafu č. 3,4) .Naopak procentuální podíl dodavatelů Felicia a 

Mercedes na celkovém PVO se  v letech neustále zvyšuje. V roce 2012 je u obou PVO o 

100% vyšší neţ v roce 2010. Podíl českých firem (např. firma Felicia, Octavia) je  ve výběru 

v roce 2012 vcelku výrazný( viz tab č.10 ) a (viz graf č.4). 

TOP 10 pro lokaci 08 a materiálovou skupinu 393900/2012 

   Č. DODAVATELE DODAVATEL PVO *€+ 

500627+8700645 AUDI  418087 
500979+9028945+500204 FELICIA S.R.O. 92404 
504558+500575+9030932 MERCEDES S.R.O. 50415 
500594 SEAT 46397 
500864 OCTAVIA A.S. 2840 
500804 OPEL S.R.O. 2538 
500564 PHAETON GMBH 2538 
502053 CORSA 1073 
503522 FIAT 1042 
9030990 BMW S. R. O. 899 

Tab.č. 10 TOP 10 dodavatelů pro lokaci 08, mat. skupina 393900 / rok 2012 

 

Graf č. 4 TOP 10 dodavatelů pro lokaci 08, mat. skupina 393900 / rok 2012 
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podíváme na firmy detailněji, zjistíme, ţe se do pořadí začíná mísit čím dál tím víc 

tuzemských firem ( Felicia,Octavia,.. ), firem vyrábějícím blíţe odebírajícímu závodu (např. 

na Slovensku  ) nebo alespoň firem s českým zastoupením ( např. firma Mercedes,..).(viz. 

tab.č.11) a (viz. graf.č.5 ). 

TOP 10 pro lokaci 08 a materiálovou skupinu 393900 (2010-2012) 

     
Č. DODAVATELE DODAVATEL 

PVO 2010 
*€+ 

PVO 2011 
*€+ 

PVO 2012 
*€+ 

500627+8700645 AUDI  347745 381077 418087 

500979+9028945+500204 FELICIA S.R.O. 50793 38354 92404 

504558+500575+9030932 MERCEDES S.R.O. 23524 19771 50415 

500594 SEAT 52085 32177 46397 

500864 OCTAVIA A.S. 2328 1739 2840 

502053 CORSA 1339 804 1073 

504026 IBIZA MED 2188 1144 880 

504001 PUNTO 1370 685 206 

503182 SUBARU GMBH 221 182 31 

500552 TRABANT  2400 2928 10 

Tab.č. 11 TOP 10 dodavatelů pro lokaci 08, mat. skupina 393900 / rok 2010-2012 

 

Graf č. 5 TOP 10 dodavatelů pro lokaci 08, mat. skupina 393900 / rok 2010-2012 
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5.2.2.5 TOP 10 dodavatelé pro lokaci 48 v letech 2010 – 2012 

Ze stanovení TOP 10 dodavatelů pro lokaci 48 je jasné, ţe rozvrstvení dodavatelů není tak  

většinové jak u lokace 08. O prvenství se tady dělí firmy hned 2 a to firma Mercedes a VW. A 

to po celé tři roky, na které se analýza vztahuje. V plánovaném roce 2012 je navíc patrné 

100%  navýšení PVO dvou největších dodavatelů Mercedes a VW, čímţ se stávají 

dominantními. Určení strategických dodavatelů zde je více neţ vhodné. I rozdíl mezi prvním 

a desátým dodavatelem není natolik výrazný jako tomu bylo u lokace 08. ( viz tab 12,13,14) a 

(viz graf č. 6,7,8 ). 

TOP 10 pro lokaci 48 a materiálovou skupinu 393900/2010 

   Č. DODAVATELE DODAVATEL PVO *€+ 

9030932+6000000671+7000000141 MERCEDES S.R.O. 82766 
9029727 VW S R.O. 82322 
6000000193 ŠKODA GMBH 37092 
5000000005 BMW TSUCHIYA S. R. O. 29917 
6000000626 CITROEN 29397 
7000000209 PEQUEOT 26334 
6000000641 AUDI GROUP GMBH & CO. KG 10201 
5000000918+9031749 VOLHA S.R.O. 9608 
9048226 DACIA 8322 
7000000159 LADA 7837 

Tab.č. 12 TOP 10 dodavatelů pro lokaci 48, mat. skupina 393900 / rok 2010 

 

Graf č. 6 TOP 10 dodavatelů pro lokaci 48, mat. skupina 393900 / rok 2010 
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V roce 2011 z pořadí úplně zmizela dodavatelská firma Pequeot, ale v roce 2012 se 

s 10.nejvyšším plánovaným  PVO znovu dostala do výběru TOP 10. Mohlo se jednat o 

utlumený projekt nebo proběhlé změny dodavatelů ( viz tab.č.13,14) a ( viz graf č.7,8). 

TOP 10 pro lokaci 48 a materiálovou skupinu 393900/2011 

   Č. DODAVATELE DODAVATEL PVO *€+ 

9030932+6000000671+7000000141 MERCEDES S.R.O. 63272 
9029727 VW S R.O. 54710 
5000000005 BMW S. R. O. 23143 
6000000626 CITROEN 22541 
6000000193 ŠKODA GMBH 20220 
5000000918+9031749 VOLHA S.R.O. 9879 
6000000641 AUDI 6519 
9048226 DACIA 5775 
7000000159 LADA 3652 
6000000669 FABIA 2000 

Tab.č. 13 TOP 10 dodavatelů pro lokaci 48, mat. skupina 393900 / rok 2011 

 

 

Graf č. 7 TOP 10 dodavatelů pro lokaci 48, mat. skupina 393900 / rok 2011 
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TOP 10 pro lokaci 48 a materiálovou skupinu 393900/2012 
   Č. DODAVATELE DODAVATEL PVO *€+ 

9030932+6000000671+7000000141 MERCEDES S.R.O. 180663 
9029727 VW S R.O. 169195 
6000000193 ŠKODA GMBH 26539 
6000000626 CITROEN 23152 
5000000005 BMW S. R. O. 17802 
9074169 MITSUBISHI 12193 
6000000641 AUDI 9841 
7000000209 PEQUEOT 6388 
9048226 DACIA 5317 
7000000196 X5 4912 

Tab.č. 14 TOP 10 dodavatelů pro lokaci 48, mat. skupina 393900 / rok 2012 

 

 

Graf č. 8 TOP 10 dodavatelů pro lokaci 48, mat. skupina 393900 / rok 2012 
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méně významných dodavatelských aktivit na tyto jevící se jako strategické dodavatele nebo to 

ale můţe znamenat bohuţel  i chybu v zadaných datech ( dle tab.č.15) a (dle grafu č.9). 

5.2.2.6 TOP 10 dodavatelé v letech 2010 – 2012 pro lokaci 48 

TOP 10 pro lokaci 48 a materiálovou skupinu 393900 (2010-2012) 

     Č. DODAVATELE DODAVATEL PVO 2010 *€+ PVO 2011 *€+ PVO 2012 *€+ 

9030932+6000000671+7000000141 MERCEDES S.R.O. 82766 63272 180663 

9029727 VW S R.O. 82322 54710 169195 

6000000193 ŠKODA GMBH 37092 20220 26539 

6000000626 CITROEN 29397 22541 23152 

5000000005 BMW S. R. O. 29917 23143 17802 

6000000641 AUDI 10201 6519 9841 

7000000209 PEUGEOT 26334 0 6388 

9048226 DACIA 8322 5775 5317 

7000000159 LADA 7837 3652 4055 

5000000918+9031749 VOLHA S.R.O. 9608 9879 0 

Tab.č. 15 TOP 10 dodavatelů pro lokaci  48, mat. skupina 393900 / rok 2010-2012 

 

Graf č. 9 TOP 10 dodavatelů pro lokaci  48, mat. skupina 393900 / rok 2010-2012 

Vycházíme-li z předpokladu, ţe firma Continental se snaţí o vytvoření  panelu pro strategické 

dodavatele etiket  pro obě dvě lokace a později pro všechny pobočky firmy v  České 

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

120000 

140000 

160000 

180000 

200000 

P
V

O
 [

€]
 

TOP 10 pro lokaci 48 a materiálovou skupinu 393900 (2010-2012) 

PVO 2010 [€] 

PVO 2011 [€] 

PVO 2012 [€] 



 

 

 

37 

 

Republice, je více neţ potřebné výsledky obou lokací sloučit a vzájemně je porovnat(viz 

tab.č.16) a (viz graf č.10). 

TOP 10 pro lokaci 08 a 48 a materiálovou skupinu 393900 (2010-2012) 

        
 Č. DODAVATELE DODAVATEL PVO 2010 *€+ PVO 2011 *€+ PVO 2012 *€+ 

500627+8700645+6-641 AUDI 357745 387596 427928 

9030932+6000000671+7000000141 MERCEDES S.R.O. 106290 83043 231078 

9029727 VW S.R.O. 82322 54710 169195 

500979+9028945+500204 FELICIA S.R.O. 50793 38354 92404 

500594 SEAT 52085 32177 46397 

6000000193 ŠKODA GMBH 37092 20220 26539 

6000000626 CITROEN 29397 22541 23152 

5000000005 BMW S.R.O. 29917 23143 17802 

7000000209 PEUGEOT 26334 0 6388 

Ostatní  Ostatní  35613 26785 14411 

Celkem PVO   807788 688570 1055294 

Tab.č. 16 TOP 10 pro lokaci 08 a 48 (etikety )za rok 2010 – 2012 

 

Graf č. 10 TOP 10 pro lokaci 08 a 48 (etikety) 
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v lokacích Frenštát a Brandýs jsou hned tři buď české firmy nebo firmy mající českou 

pobočku, zastoupení (VW, Felicia a BMW  a firma Mercedes má české zastoupení a výrobu  

na Slovensku). 

5.3 Roční rozptyl PVO dodavatelů  

Dále je zajímavé nahlédnout na vývoj PVO v letech 2010 – 2012 u dodavatelů z hlediska jeho 

stability. Pro výsledky analýz tento pohled nemusí mít zásadní význam, nicméně jsem si 

říkala, ţe by mohlo být zajímavé, porovnat vývojové trendy dodavatelů.  

Z následujících grafů je viditelné viz grafy 11, 12 ), který dodavatel má dlouhodobě stabilní 

PVO, a u kterého naopak v průběhu let PVO  klesá nebo stoupá (naznačeno značkou).  

Příkladem je dodavatel Trabant , který má velký rozptyl PVO a dokonce velkou klesající 

tendenci. 

5.3.1 Původ pohybu trendu 

Dodávaný objem se mění s niţším počtem dodaných produktů k danému projektu. Jestliţe 

dodavatel ţádný další mnoţstevně výrazný nový projekt nezískal, dodavatel dodává pouze pro 

stávající projekty, a to do té doby neţ projekt vyběhne. Za klesající či naopak stoupající 

tendencí PVO můţe být dále i jiţ započatá změna dodavatele, kdy se od jednoho dodavatele 

postupně odchází k jinému ( např. z důvodu lepší ceny, dodacích podmínek , či výhodnějšího 

místa výroby, aj. )(viz grafy 11, 12). 

Grafy jsou  převedeny do logaritmického měřítka, protoţe rozdíl mezi dodavateli s malým a 

velkým  PVO je tak markantní, ţe v grafu s lineárním měřítkem, by dodavatelé s malým PVO 

zůstali hodnotově na hranici 0 a graf by tak  nic podstatného neukázal. Je samozřejmě nutné 

porovnávat dodavatele s přibliţně stejně velkým PVO.  U dodavatelů aspirujících na post „ 

preferovaných “ je zřejmý trend postrádající výrazný posun směrem nahoru nebo dolů. Do 

posuzování dodavatelů tato skutečnost zahrnuta není.[6] 
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Graf č. 11 Roční rozptyl PVO u dodavatelů lokace 08 

Graf č. 12 Roční rozptyl PVO u dodavatelů v lokaci 48 
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5.4 Paretova analýza 

Analýzou  TOP 10 byl získán přehled o nejobjemnějších dodavatelích, nicméně abych dostala 

informace o tom, jak vypadá procentuální aktivita dodavatelů, na kterou stranu a komu 

přidělovat např. nové projekty nebo ke komu převádět výrobu i stávajících materiálů, 

případně jak daleko je firma od dosaţení optimálního rozdělení  dodavatelů, tak z těchto 

důvodů jsem později provedla i  Paretovu analýzu ABC. [8] 

Jako vstupní data pro Paretovu analýzu ABC jsem zvolila také nakupovaný objem 

jednotlivých dodavatelů. Vstupní data náročnější na informace o dodavatelích jako jsou např. 

úroveň pouţívaných technologií, výroba speciálních nebo cenově náročných dílů a aj. jsem 

ponechala stranou, především proto, ţe ze zadaných dat je ani nelze vyčíst. Jediným kritériem 

pro tuto analýzu tak zůstal opět nakupovaný objem. 

Vyhotovením Paretovy analýzy jsem získala poměry většinou zhruba 30/70 ( viz Tab.č.17). 

Ideální Paretův poměr, kdy 20% dodavatelů tvoří 80% nakupovaného objemu je ale ještě 

daleko. Z Paretovy analýzu roku 2011 vyplývá ( viz Tab.č.18, viz graf č.13 ), ţe ideálních 

20% dodavatelů v roce 2011 tvořil pouze cca 68% celkového objemu. Pro dosaţení 

ideálnějšího poměru, by bylo vhodné zvýšit podíl firmy Mercedes, případně jiných 

dodavatelů. Zvyšovat dál podíl dodavatele č. 1 se mi při uţ tak velkém objemu nezdá jako 

úplně dobrá strategie. Firma potřebuje posílit druhého „ A“ dodavatele a lehce oslabit 

vyjednávací pozici firmy stojící první v pořadí. 

 Nicméně ideální ABC poměr se stanovuje podle  oboru, ve kterém se podniká a také podle 

toho jaký cíl si firma stanoví. Je potřeba brát v úvahu, ţe rok 2012 je počítaný pouze 

z odhadovaných čísel, takţe skutečné výsledky budou známy právě aţ na konci roku 2012. 

Vývoj Poměr 

2010 30/70 

2011 30/70 

2012 30/70 

Tab.č. 17 Vývoj analýzy ABC v letech 2010, 2011, 2012 pro lokace 08 a 48 
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5.4.1 Paretova analýza v roce 2011 

Pro názornost uvádím stanovení ABC analýzy v roce 2011 (viz Tab.č.18, viz graf č.13). 

Podotýkám pouze, ţe ve výčtu dodavatelů chybí poloţka s názvem ostatní ( doplňuje všechny 

veličiny do 100% . Je ale součástí výpočtů v příloze č.2 na CD) ( viz Tab.č.16). 

Paretova analýza za rok 2011 ( lok. 08 +lok. 48 ) 

       DODAVATEL PVO 2011 *€+ % %suma 

A AUDI 387596 56,29% 56,29% 
B MERCEDES S.R.O. 83043 12,06% 68,35% 
B VW 54710 7,95% 76,30% 
B FELICIA 38354 5,57% 81,87% 
C SEAT 32177 4,67% 86,54% 

C BMW 23143 3,36% 89,90% 

C CITROEN 22541 3,27% 93,17% 
C ŠKODA 20220 2,94% 96,11% 
C PEUGEOT 0 0,00% 96,11% 

  OSTATNÍ 26785     

    688570 
   

Tab. č. 18  Paretova analýza – lokace 08 a 48 – rok 2011 

 

Graf č. 13 Paretova analýza – lokace 08 a 48 – rok 2011 
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5.5 Korporátní kritéria a Metoda porovnání párů  

Hlavním ůkolem bylo vytvořit v rámci optimalizace strategické dodavatele v oblasti 

NEstrategických komodit. Nákupní řízení v této oblasti  doposud příliš nepodléhá stanoveným 

závazným pravidlům firmy, definovaných celosvětovou nákupní strategií a jiţ několik let je 

snaha o vyloučení subjektivních vlivů nákupců na HIBE díly, etikety a jiné nestrategické 

komodity.  

Záměrem je dostat zvolené dodavatele na panel preferovaných dodavatelů  firmy Continental. 

Z dosaţených materiálů jsem zjistila, ţe se většinou při pokusu o optimalizaci přihlíţí pouze k 

velikosti PVO, případně ke specifikům výroby. Komodita etiket neobsahuje příliš mnoho 

specifických dílů, liší se rozměry, pouţitými materiály, poţadovanou teplotní odolností 

materiálu etikety, či pouţitého lepidla, stálostí barev aj. Ovšem je zde moţno nalézt velkou 

škálu různých typů, a proto se předpokládá a také to zároveň dokládají nákupci ze zkušeností 

a vědomostí o firmách, ţe jejich největší prověření partneři zvládají postupně vyrábět velkou 

různorodost etiket. Samozřejmě, ţe jednotlivý převod dílů k jinému dodavateli musí být 

předem projednán a musí být zjištěny moţnosti rizik s tím spojené.  

Zvolená váha kritérií se bude odvíjet jednak od nákupní strategie a poté od posouzení 

konkrétních specifik. Např. posouzení dodávkovosti se v této komoditě nedává moc velký 

význam, protoţe dle podnikového systému a vyjádření logistiky vychází dodávkovost  u této 

komodity  obvykle bezchybná a nemá tak pro posouzení velký význam. U dodavatelů, kteří 

jsou jiţ na „panelu preferovaných dodavatelů „ je prováděno roční hodnocení. A protoţe toto 

hodnocení je průnikem posouzení více oddělení najednou, je také vhodným parametrem pro 

určení vhodnosti dodavatele k ponechání nebo omezení jeho existence jako partnera firmy. 

[17] 

5.5.1 Korporátní pravidla 

Stanovení strategického dodavatele jsem po stanovení TOP 10 dodavatelů ( sloučením dvou 

Mercedes dodavatelů je v tabulce o jednoho méně, ale princip se tím nezměnil ) dle velikosti  

PVO  dále podrobila analýze splnění korporátních kritérií daných celosvětovou nákupní 

strategií      ( viz str. 18 ). Vybrala jsem jen některá, protoţe některá kritéria jsou splněna aţ 

jednáními s dodavateli při přijímaní do skupiny preferovaných dodavatelů ( např. podepsáním 

kvalitativního dokumentu GQA ) . [17] 



 

 

 

43 

 

Dle Tab.č. 19 jsem pouţila bodovací metodu, se stupnicí 0,1,2. Za kaţdé splněné kritérium 

jsem dodavateli udělila 1 bod. V případě ISO certifikátů je jako minimum poţadována ISO 

certifikace, za 2 body je ohodnocena  certifikace ISO / TS.  

Vzhledem k tomu, ţe korporání pravidla je nutné splnit, nepřiřazovala jsem kritériím ţádné 

váhy. V případě, ţe by kategory nákupce ( celosvětový vedoucí jedné komodity ) rozhodl, ţe 

v ojedinělém případě odpustí dodavateli nějaký ten stupínek splnění ( ojediněle se to stává , 

ale ze záváţných důvodů), měla by význam vícekriteriální analýza – např. bodovací metoda 

s přiřazením vah.  

A jiţ z pouhého náhledu je vidět, ţe nejvíce bodů, tedy 6, získaly pouze 3 dodavatelé. Další tři  

jsou v těsném závěsu s 5ti body, rozdíl je minimální, takţe do uţšího výběru se dostalo 6 

dodavatelů ( viz Tab.č. 19). 

 

Tab.č. 18 Kritéria z celosvětové nákupní strategie [12],[14], [17], [18], [20], [21], [22] 

Zároveň  bylo moţné pouţít např. metodu dvojkového hodnocení ( ohodnocení 0 a 1). 

Principem je přiřazení hodnoty 1 nebo 0 vţdy pro určité kritérium a jednotlivé varianty. 

Z vyplněné rozhodovací tabulky je potom ihned patrné, na jaké pozici se po ohodnocení 

kritérií nachází konkrétní dodavatel. V poloţkách opatřených 0 je prostor pro případné 

zlepšení dodavatele. [8] 

5.5.2 Metoda porovnání párů – významnost kritérií 

Vzhledem k tomu, ţe některá kritéria jsou definovaná celosvětovou nákupní firemní strategií, 

moţnost změny kritérií vidím v tomto ohledu jako velmi malou. Nákupce je v tomto ohledu 

omezen těmito nákupními firemními pravidly ( viz Povinná kritéria str. 18 ). Pro další výběr 

ale bylo potřebné posoudit další kritéria.( viz str. 43 Nejčastěji srovnáváná kritéria). [8],[17] 

 

 

 

Firemní nákupní kritéria AUDI MERCEDES VW FELICIA SEAT ŠKODA CITROEN BMW PEUGEOT

Velikost obratu nad 10mil EURO 1 1 0 0 1 0 1 1 1

ISO cert. 2 2 1 0 2 0 1 1 1

Průkopník v dané technologii 1 1 1 0 1 1 1 1 1

Schopnost celosvětově zásobovat 1 1 1 0 1 1 1 1 1

Komunikace v AN 1 1 1 0 1 1 1 1 1

Celkem 6 6 4 0 6 3 5 5 5
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Nejčastěji srovnávaná kritéria:  

 Nakupovaný objem  

 Kvalita dodávaných dílů  

 Dodávkovost  

 Lokalita sídla ( výroby ) dodavatele ( ČR , EU, zahraničí ) 

 Dodací či platební podmínky 

 Poskytovaný servis, aj.  

Pro bliţší posouzení  jsem pouţila metodu porovnání párů, kde se vyhodnocují kritéria vţdy 

v páru, které je pro hodnotitele důleţitější. A aby nákupce nevybíral  podle svých sympatií, 

ale snaţil se co nejobjektivněji nalézt nejvhodnější čtyři strategické dodavatele ( pro kaţdou 

lokaci 2 , ale společné pro obě dvě lokace ), pokusila jsem se uplatnit alespoň některá kritéria, 

kterými by se měl nákupce při výběru zabývat. Stupnici jsem stanovila opět na 1 a 2 body 

s tím, ţe 1 znamená  „ je důleţitější “ a 2 znamená „ je mnohem důleţitější “ ( viz Tab.č. 20 ) 

[13] 

 

Tab.č. 19 Metoda porovnání párů – významnost kritérií [13] 

 

A jak dopadlo stanovení váhy jednotlivých nejčastějších ukázkových  kriteríí? Z níţe 

uvedených výsledků vyplývá, ţe největší váha by měla být pro posouzení  mnou vybraných 

kritérii kladena na kvalitu výrobků, dodávkovost ( ta je u etiket a dalších nestrategických 

komodit téměř bezproblémová ) a velikost PVO . Jako nejméně ohodnocené kritérium zůstalo 

vzdálenost a platební podmínka( viz Tab.č.21). [13] 

 

 

 

A/PVO B/Dodávkovost C/Kvalita D/Vzdálenost E/Dod.podm. F/Plat.podm. aj.

A / PVO X B1 C1 A2 E1 A2

B/Dodávkovost X X C1 B1 E1 B2

C/Kvalita X X X C2 C2 C2

D/Vzdálenost X X X X D1 D1

E/Dodací podmínka X X X X X E1

F/Platební podmínka X X X X X X

aj.
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A 4 0,19  19% 
B 4 0,19  19% 
C 8 0,381  38,1% 
D 2 0,095  9,5% 
E 3 0,143  14,3% 
F 0 0 0% 

Tab.č. 20 Váha kritérií 

 

U těchto etiket bylo pracovníky oddělením kvality a logistiky zjištěno, ţe tato kritéria, ke 

kterým by mělo být nejvíc přihlíţeno, se téměř neliší od poţadovaných dodacích termínů a 

mnoţství, ani poţadované kvality dodaných dílů. Proto k nim nebylo nutné přihlíţet. 

5.5.3 Doplňková kritéria k posouzení 

Vţdy se ale mohou vyskytnout různá specifika. V tomto případě bylo poţadavkem firmy, aby 

optimalizace dodavatelů probíhala za obě lokace současně. Proto jsem jako doplňkové 

specifické kritérium zvolila „Společný dodavatel pro obě lokace “. Do preferovaných 

dodavatelů měli být zařazeni celkem čtyři dodavatelé, z kaţdé lokace dva. Dospěla jsem 

k nim určením dodavatelů s velkým PVO a určením společných dodavatelů pro obě lokace 

(dle Tab.č. 16 ) a ( dle Tab.č.6 a 7 ). 

5.5.4  Výsledky / Shrnutí  

Seřazením dodavatelů podle velikosti nakupovaného objemu v jednotlivých lokacích, později 

provedením TOP 10 dodavatelů současně pro obě lokace, ABC analýzy jsem získala základní 

přehled dodavatelů pro vyvození důsledků z těchto analýz. Pro určení budoucích  „ prefe-

rovaných dodavatelů “ jsem byla nucena pouţít povinná kritéria stanovená nákupní strategií 

firmy Continental. Vlastním udělením bodů za kaţdé splněné kritérium vypadli dodavatelé 

s nejmenším počtem bodů - Felicia, Škoda a VW. Do uţšího výběru se dostali dodavatelé 

Audi, Mercedes, Seat, Citroen, Peugeot, BMW. Pouţitím metody porovnání párů a zjištění 

nejdůleţitějších dalších kritérií, které by při výběru měly být brány v potaz, vyšlo najevo, ţe 

velký důraz by měl být  kladen na dodávanou kvalitu dílů, dodávkovost a PVO. Ostatní 

zvolená kritéria jiţ tak významně rozhodování o preferenci dodavatelů neovlivňují. Zjištění, 

ţe jsou etikety dodávány v poţadovaném termínu a v poţadované kvalitě výběr  zjednodušilo. 

Bylo ovšem nutné posoudit ještě kritérium „společný dodavatel pro obě lokace“. Na základě 
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porovnaného pořadí objemu, který společní dodavatelé tvoří, vypadl ještě dodavatel Citroen a 

Peugeot a  zůstali koneční čtyři dodavatelé, vţdy dva z kaţdé lokace a všichni čtyři společní 

pro lokaci 08 a 48. Preferovanými dodavateli mají vyhlídky se stát Audi, Mercedes,Seat, 

BMW. Z provedené Paretovy analýzy vyplynulo, ţe firma má jednoho silného dodavatele 

„A“ a pro zvýšení  podílu  dodávaných materiálů od „A“ dodavatelů, respektive pro vznik 

dalšího „A „dodavatele je vhodné zvyšovat obchod např. s druhým v dodavatelem v pořádí. 

V konkrétních projektech ale bude pochopitelně rozhodovat cena. Vţdy totiţ platí, ţe je nutné 

posuzovat případ od případu. (viz tab č.18), (vir graf č.13). 
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6 NAVRHOVANÝ POSTUP PRÁCE A DOPORUČENÍ 

6.1.1 Návrh postupu práce 

Na základě zpracování původních údajů a dat ( viz příloha na CD  č. 1 a 2 ) bych se ráda 

podělila o postřehy, které jsem zaznamenala během zpracovávání původního souboru. Pro 

zjištění  strategických a nestrategických dodavatelů v ostatních MGR skupinách ( materiálo-

vých skupinách ) nebo skupinách materiálů s jinými vybranými vlastnostmi a kladenými 

poţadavky navrhuji následující postup práce  ( viz obr.č.5 ): 

6.1.2 Doporučení ke vstupním datům 

K hladšímu a bezproblémovějšímu průběhu příští analýzy doporučuji vzít v úvahu tato má 

doporučení :  

Vstupní data a správný formát – jsou základem pro vytvoření analýzy. Správně  připravená 

data a ve správném nebo lepším formátu, výrazně usnadní průběh a rychlost získání výstupů a 

eliminaci pochybení. Soubor, který jsem obdrţela já, byl velmi obsáhlý. Vzhledem k tomu, ţe  

data byla získána z interního nákupního systému, bylo by vhodné soubor předat k analýze jiţ 

v přesněji nadefinovaném stavu. Průběh práce komplikovalo několik zádrhelů, kterým by, dle 

mého názoru, neměl být problém předejít. 

velikost souboru – data je vhodné z nákupního systému jiţ předem vyfiltrovat dle 

poţadavků a zpřesnit co největší měrou. ( např. původní soubor měl 6530 řádků, 37 

sloupců. Zavedním filtrů a vybráním poţadovaných vlastností dat se reálně pouţívaný 

soubor změnšil na 2019 řádků. 

nesprávná data – nesprávně zadaná data v systému jsou způsobena pravděpodobně 

lidským faktorem, a protoţe jsme všichni lidé omylní, mylná byla i některá data. 

Vznikla např. jiţ při zakládání materiálů v ERP systému – např.nesprávné rozdělení 

do materiálových skupin. Doporučuji dbát na správné ošetření dat i na co nejpřesnější 

plánovaní dod. mnoţství v budoucích letech. 

chybějící data – překvapením pro mě bylo, ţe v souboru chyběly informace o velikosti 

nakupovaného objemu jednotlivých dodavatelů ( PVO ). Po důleţitého kritéria jsem 

byla nucena PVO u všech dodavatelů, kterých se analýza týkala, výpočítat. Přitom se 

tato veličina přímo ve firemním nákupním systému vyhodnocuje i přímo plánuje na 
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roky dopředu. Pro kaţdou další podobnou analýzu je to údaj nezbytně nutný. S časově 

náročným výpočtem PVO pro jednotlivé dodavatele a roky totiţ narůstá i počet 

moţných chyb, které se díky této dodatečné, ale nezbytné úpravě mohou násobit a 

přenášet do navazujích výstupů. 

různá měna u cen materiálů – výpočet chybějících velikostí PVO zkomplikovaly 

následně i nestejné měny u cen dotčených materiálů. Převaţující měnou bylo EUR, ale 

ani CZK, GBS nebo USD nebyly vyjímkou. Přepočtem  měn v aktuálním kurzu lze 

výsledky jednak lehce zkreslit, a také se můţe  v přepočtu bohuţel i chybovat. 

Doporučuji uzavírat smlouvy s dodavateli v jedné převaţující měně, v tomto případě 

v EUR 

nevhodný formát – pokud by se PVO i nadále mělo dopočítávat, bylo by vhodnější 

obdrţet data týkající se cen a mnoţství v letech v následujícím formátu                         

( viz tab.č.22 ). 

 

MATERIAL ROK DODANÉ MNOŽSTVÍ CENA /100KS PVO  OST.POTŘEBNÉ INFO. 

123C456 2010 1000 15 150   

123C456 2011 2000 14 280   

123C456 2012 3000 11 330   

Tab.č. 21 Vhodnější formát dat v letech 2010 – 2012 ( uvedena jen část tabulky s dotčenými informacemi) 

 

Práce s níţe uvedeným formátem dat je i za pouţití kontingenčních tabulek velmi ztíţena ( viz 

Tab.č.23). 

 

MAT.  MNOŽSTVÍ 

/2010 

CENA/2010 MĚNA 

/2010 

MNOŽSTVÍ 

/2011 

CENA 

/2011 

MĚNA 

/2011 

MNOŽSTVÍ 

/2012 

CENA 

/2012 

MĚNA 

/2012 

123C456 1000 15 EUR 2000 14 EUR 3000 11 EUR 

Tab.č. 22 Méně vhodný formát dat v letech 2010 – 2012 

 

Volba kritéria – domnívám se, ţe nejvhodněji zvoleným kritériem při daných datech je 

velikost PVO. Dalším, důleţitým kritériem byla vybrána kvalita, dodávkovost,vzdálenost  

dodavatele od firmy,aj. ( tuzemský či netuzemský výrobce, specifičnost technologií, 
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poskytovaný servis, aj. Ovšem k těmto typům zvolených kritérií je zapotřebí více 

detailnějších informací o jednotlivých dodavatelích a v některých případech i samotných 

materiálech. Vţdy je potřeba se rozhodovat dle dotčené komodity a jejich specifik. Některá se 

nesmí opomenout. 

Nutný výpočet – v případě, ţe by obsahem původního souboru určeného ke zpracování byl 

PVO, samotná práce by byla mnohem rychlejší. V kaţdém případě doporučuji, aby  PVO 

bylo součástí zadaného souboru z firemního nákupního systému, a to ve formátu podobnému 

v tab.č.22 , str.42.  Tímto krokem by měla být všechna potřebná data k dispozici. 

Rozdělením do příslušných let se při výpočtu zároveň dá lehce vysledovat trend dodavatelské 

aktivity. 

Stanovení TOP 10 – stanovením 10 dodavatelů s největším nakupovaným objemem jsem 

učinila významný krok k určení strategických dodavatelů. Lze s tím takto pracovat ale tehdy, 

pokud to daná komodita umoţňuje, eventuelně kdy existuje nepříliš komplikovaná eventualita 

náhrady dodavatele jiným. 

Paretova analýza ABC – vyhodnocením ABC analýzy jsem určila poměr, v jakém jsou 

dodavatelé rozděleni. Záleţí na firmě, jaký poměr preferuje a zda svého zvoleného  ideálu 

bude chtít dosáhnout. Nejideálnějším rozdělením je 20/80. Kdy 20% dodavatelů tvoří 80% 

nakupovaného objemu. Z analýzy se dá vyčíst, kterým dodavatelům přidat nebo ubrat 

dodávané poloţky. Cestou k dosaţení ideálního poměru je přeskupení dodávaných materiálů 

k nejvíce preferovaným dodavatelům. Vznikne skupinka strategických dodavatelů a těch, 

jejichţ výrobky je moţné k těm strategickým postupně převést. Počet dodavatelů se tak sníţí, 

vyjednávací pozice se posílí a sníţí se časově i personálně náročná agenda spojená se správou 

velkého počtu dodavatelů. Pozor ovšem na správné rozloţení a rozvrstvení.  

Aplikace kriteriálních metod – výběr kritérií, zjištění jejich vah a uplatnění lze vše počítat do 

aplikací metod slouţící v tomto případě ke zjištění preferovaných dodavatelů. Vzknikne-li 

skupinka s preferovanými dodavateli, navrhuji pouţít Paretovu analýzu. Díky ní lze zjistit, jak 

jsou vyuţiti jednotliví dodavatelé ve sk. A i B a kterému z nich přidat materiály od méně 

významných dodavatelů. 
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6.1.3 Diagram návrhu postupu práce  

S

Vstupní data

Správný
formát ?

Volba kritéria (PVO)

NE

ANO

Nutný
výpočet?

Výpočet (PVO)

ANO

NE
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Roční ABC analýza 
(dle PVO)

2

2

Uplatnění kritérií 
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vyžadována
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dodavatelé

NE

K

Metoda porovnání 
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kritéria

Poměr
20/80 ?
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Obr.č. 5 Diagram návrhu postupu práce 



 

 

 

51 

 

7 ZÁVĚR 

Optimalizace je v současnosti často skloňovaným tématem ve všech oblastech lidského bytí. 

Šetří se všude a nejinak je tomu v automobilovém průmyslu postiţeném velmi výrazně 

nedávným hospodářským propadem. Zda krize skončila, eventuelně kdy skončí, 

pravděpodobně nikdo neví a tak se i firmy snaţí zlepšit, zintenzivnit a zoptimalizovat své 

činnosti, aby mohly úspěšně vzdorovat ohlašované další vlně hospodářské krize či recese. 

Nikdo uţ ale nepochybuje o tom, ţe oddělení nákupu můţe výrazně ovlivnit hospodářské 

výsledky podniku, a proto je i zde snaha o úspory finančních prostředků v různých podobách. 

Tématem mé diplomové práce byla optimalizace na straně dodavatelů nestrategických 

komodit. Zpracováním analýzy a z ní plynoucím určením preferovaných dodavatelů  jsem 

naznačila, kterých velkých dodavatelských hráčů by se firma neměla při plánované 

optimalizaci zbavovat. Za strategické dodavatele můţeme označit Audi, Mercedes,Seat, 

BMW. Firma by měla postupně začít s převodem výroby dílů nepreferovaných dodavatelů 

k těmto „vyvoleným - preferovaným“.   

Kaţdý převáděný materiál je pochopitelně ale nutné posoudit a prověřit také z hlediska 

moţnosti např. specifické technologie výroby a při převodu se snaţit zajistit dodávání u nově 

zvolené firmy minimálně za stejných cenových, dodacích a platebních podmínek ( např. 

získání cenové výhody z navýšení dodávaného objemu u nahrazujícího podniku)  jako tomu 

bylo doposud před plánovanou změnou. To zejména proto, aby v rámci optimalizace počtu 

dodavatelů nedošlo pouze ke sníţení počtu reálných dodavatelů. A i kdyţ o to právě šlo, 

samozřejmě je snaha o vytěţení co nejlepšího pozitivního výsledku z takové činnosti. 

Závěrem jsem vytvořila model postupu, který by měl poslouţit v budoucnu ke sjednocení a 

usnadnění práce při analýze dalších komodit či dodavatelů . 
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9 SEZNAM PŘÍLOH 

1) Příloha č.1  CD - Výchozí soubor seznam HIBE  

2) Příloha č.2  CD – Výpočty k tabulkám a grafům 

 

10 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zkratka Popis 

A, B, C Rozdělení dodavatelů 

EDI Electronic data interchange (Elektronická výměna dat) 

ERP Podnikové nformační systémy 

GQA General quality agreement (Obecné ujednání o kvalitě) 

HIBE Pomocný materiál 

ISO / TS Označení mezinárodních standardů 

IT Informační technologie 

KAT, LOC Kategorie, lokální díly 

MGR Material group (Materiálová skupina) 

PVO Purchased volume (Nakupovaný objem) 

SAP Informační systém 

SQA Supplier Quality Assurance (Oddělení vstupní kvality) 

SSL Strategic suppliers list (Seznam preferovaných dodavatelů) 
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