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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá problematikou kvality hospodaření s nástroji společnosti

Continental umístěnými u dodavatelů. V úvodní části jsou popsána základní teoretická

východiska, kterých se práce dotýká. Dále je představena společnost Continental a organizace

nákupu se všemi útvary a základními pravomocemi.

V druhé části je provedena analýza stěžejních procesů hospodaření s nástroji. Pomocí

paretovy analýzy bylo provedeno hodnocení míry zaplnění registru nástrojů relevantními

informacemi včetně návrhu na zlepšení. Druhým zkoumaným procesem byl sběr dat

aktuálních stavů nástrojů jakožto nezbytně nutné informace ve vztahu k plánování investic.

Konečné doporučení na optimalizaci procesu bylo navrženo s ohledem na zavedení

nové korporátní procedury pro řízení a správu dodavatelských nástrojů s platností od ledna

2014.

Klíčová slova: nástroj, dodavatelský, registr, hospodaření, plánování, investice, Paretova

analýza, Continental

Abstract
The subject of this Bachelor thesis describes a quality of tooling management

regarding the tools owned by Continental and placed at supplier‘s manufacturing locations.

The first part contains the basic theoretical assumptions with connection to the subject of the

thesis. Further on, the company Continental is introduced as well as whole Purchasing

Automotive organization with its basic competences included.

The key process of tooling management are described in the second part of the thesis.

Using Pareto analysis, a degrese of the occupation by relevant information in tooling register

was evaluated including a proposal for the improvement. Gathering of the information about

the acutal status of the tools was the second analysed process, which is the main process in

regards of the tool investment planning.

The final conlcusion out of this analysis was expressed with respect to the new tooling

management procedure issue with corporate validity starting from Janury 2014.

Keywords: tooling, supplier, register, management, planning, investment, Pareto

analysis, Continental
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Seznam zkratek
AP Advanced Purchasing – předsériový nákup

BU Business Unit – výrobní odvětví

CBS Continental Business Systém – projekty neustálého zlepšování

CEOS Continental Electronic Ordering System – elektronický objednávkový systém

CIM Continental Idea Management – forma kaizenu v Continentalu

CP Category Purchasing – komoditní nákup

eCR electronic Capital Request – elektronický požadavek na investici

FF Focus Factory – sdružení BU v rámci lokace Frenštát

MP Manufacturing Planning – plánování výroby

PA Purchasing Automotive – nákupní organizace

PP Plant Purchasing – lokální nákup

SQM Supplier Quality Management – oddělení řízení dodavatelské kvality

SA Sourcing Agreement – kontrakt na projekt

STD Supplier Tooling Database – databáze nástrojů na platformě SAP

TA Tooling Agreement – smlouva na nástroj

TM Tooling Management – proces správy a řízení nástrojů u dodavatelů

TR Tooling Register – registr nástrojů

TSR Tooling Status Report – formulář hlášení o aktuálním stavu nástrojů
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1 ÚVOD

V současné moderní době se jen těžko hledá konkurenční výhoda nad společnostmi

operujícími ve stejném odvětví dnešního globalizovaného trhu. Pryč jsou již doby, kdy dobrý

nápad a neutuchající entusiasmus podnikání bohatě vystačily k úspěchu společnosti.

Pětadvacet let po stržení železné opony, kdy se všem otevřely brány tržní ekonomiky,

nezajistí konkurenční výhodu ani certifikace ISO. Ta se již delší dobu považuje za

samozřejmost. Bohužel je smutnou pravdou, že v podmínkách českého podnikání je i tato

certifikace v některých případech spíše kusem papíru, vystaveným v útrobách vstupní haly,

než filozofií systému managementu jakosti. Aby společnost tedy získala opravdovou

konkurenční výhodu, musí nabídnout ještě víc.

Základem veškerého úspěchu je proces neustálého zlepšování. Masaaki Imai, guru

managementu a průkopník kaizenu, již před lety řekl: „Kdybys kdykoli přiznal, že jsi

perfektní, byl by to začátek konce tvého rozvoje!“ V tomto citátu je určitě kus pravdy. Každá

společnost se musí snažit neustále zlepšovat a zdokonalovat nejen své výrobky, ale i procesy a

systémy. Jen tak lze získat převahu nad ostatními a zajistit si trvale udržitelný rozvoj.

Konkurenční výhoda se pak najednou objeví sama.

Zdánlivě nepatrná a na první pohled možná i bezvýznamná zlepšení mohou

v budoucnu přispět k získání výhody nad konkurenční firmou. Nikdy nemůžeme dopředu

vědět, zdali to není právě tato maličkost, která nám aspoň na chvíli zajistí úspěch, stabilitu a

prosperitu. Proto zlepšujme, inovujme a optimalizujme vše, co se dá. Třeba zrovna definování

procesu, který popíše kvalitní a smysluplné hospodaření s vlastními nástroji u dodavatelů,

napomůže udělat další krůček správným směrem k uzmutí větší části trhu na úkor

konkurence.

V následujícím textu se budu zabývat analýzou kvality hospodaření společnosti

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. s nástroji, které firma umístila u svých

dodavatelů za potřebou výroby a dodávek komponent nutných k realizaci vlastního výrobního

programu. V úvodu práce budou popsána obecná teoretická východiska. Dále bude následovat

vlastní popis společnosti se zaměřením na nákupní organizaci a její základní funkce v kapitole

další. Nebude chybět ani samotná analýza problematiky hospodaření s dodavatelskými

nástroji, která se v Continentalu ukrývá pod názvem Tooling Management. Na závěr

analytické části uvedu doporučení, která by měla vést k další optimalizaci zkoumaného

procesu.
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2 TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Jakost

Jakost je pojem vztahující se k výrobkům či službám, ale i k prováděným činnostem.

Patří mezi rozhodující faktory, které mají vliv na úspěšnost podniku na trhu a udržení

konkurenceschopnosti. Dle normy ČSN ISO EN 9000:2006 je jakost definována jako stupeň

splnění požadavků souborem inherentních charakteristik, ale také jako schopnost plnit

požadavky zákazníka. Touto charakteristikou se rozumí vlastní, vnitřní znak objektu, o jehož

jakost se jedná. Většinou se o jakosti hovoří v souvislosti s produkty, tedy s tím, co dodavatel

dodává zákazníkovi.

Jakost je však i vlastností subjektů, tedy jednotlivých lidí, jednotlivých útvarů či týmů

v organizaci, a dále i vztahů mezi nimi. Ovšem i organizace jako celek je subjekt a má tedy

svou jakost právě tak, jako mají jakost její vztahy k okolí. Cokoli, o čem můžeme říci, že je

dobré nebo špatné, lepší nebo horší než něco jiného (srovnatelného), má svou jakost [1].

Jakost je rozhodujícím faktorem stabilního ekonomického růstu podniků. Organizace s

moderními systémy managementu jakosti, potažmo s integrovanými systémy řízení skutečně

dosahují dlouhodobě podstatně lepších výsledků než organizace s tradiční orientací na

zabezpečování jakosti prostřednictvím pouhé technické kontroly. Systémy manag. jakosti se

totiž projevují svými čtyřmi pozitivními účinky jak uvnitř organizace, tak i v jeho okolí [2].

Schopnost uspokojovat potřeby zákazníka není realizována pouhou výrobou nebo

poskytováním služby, ale tato schopnost vzniká v rámci celého procesu. Zobecněný model

vývoje jakosti výrobku nebo služby popisuje i známá „Juranova spirála“, viz obr. 1. Spirála

znázorňuje činnosti, které na sebe navazují a odvíjí se z minulosti do nekonečna. Stoupání

spirály znázorňuje stupeň inovace či velikost pokroku [3].

Obr.1: Juranova spirála jakosti [5]
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2.2 Management jakosti

Pojem management jakosti představuje koordinované činnosti pro vedení a řízení

organizace pokud se týče jakosti. Vedení a řízení s ohledem na jakost obecně zahrnuje

stanovení politiky jakosti, cílů jakosti, plánování a řízení jakosti, prokazování a zlepšování

jakosti. Systém managementu jakosti potom znamená organizační strukturu, postupy, procesy

a zdroje potřebné k uplatnění managementu jakosti. Komplexní systém řízení jakosti

zabezpečuje potřebnou míru jakosti se zárukami bezpečnosti, jistoty a spolehlivosti s

vyloučením nebo minimalizací neshody. Tento systém funguje od projektování a vývoje

výrobků přes výrobu, zkoušení a expedici až po vlastní provoz včetně údržby a servisních

služeb. Zahrnuje v podstatě všechny procesy probíhající v podniku [6].

V současnosti je obecně respektováno minimálně jedenáct základních principů pro

efektivní systémy managementu jakosti organizací. Jedná se o tyto:

1. Zaměření na zákazníka

2. Vůdcovství

3. Zapojení zaměstnanců

4. Učení se

5. Flexibilita

6. Procesní přístup

7. Systémový přístup k managementu

8. Neustále zlepšování

9. Management na základě faktů

10. Vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli

11. Společenská odpovědnost [2]

2.3 Koncepce managementu jakosti

Mnohotvárnost různých činností v podnikatelském i neziskovém sektoru si postupem

času vyžádala řadu rozmanitých alternativ managementu jakosti. V současné době ve

světovém měřítku vykrystalizovaly 3 zákl. koncepce rozvoje systémů managementu jakosti:

 koncepce odvětvových standardů;

 koncepce ISO;

 koncepce TQM,

když koncepcí zde chápeme strategické přístupy, jež v rozdílném prostředí a s různou
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intenzitou rozvíjejí principy managementu jakosti. Tyto koncepce se však liší i tím, že jsou

různě náročné na zdroje a znalosti lidí, a také tím, na jaké zainteresované strany se orientují.

Už v sedmdesátých letech si mnohé korporace uvědomovaly vnitřní potřebu vytváření

systémových přístupu k managementu jakosti. Požadavky na tyto systémy zanesly do norem,

které měly a mají i dnes platnost v rámci jednotlivých odvětví. Zřejmě nejstaršími

odvětvovými standardy k zabezpečování jakosti jsou postupy tzv. správné výrobní praxe

(GMP – Good Manufacturing Practice). Ty se užívají ve farmaceutických výrobách, ale i při

přepravě, skladování a distribuci léků. Dalším příkladem této koncepce mohou být ASME

kódy pro oblast těžkého strojírenství, API standardy pro zabezpečování jakosti produkce

olejářských trubek, speciální publikace AQAP řady 2100 k managementu jakosti u dodavatelů

pro armády členských zemí NATO apod. Technická specifikace ISO/TS 16949 je pak

reprezentativním kritériem pro zavádění a certifikaci systémů managementu jakosti

v automobilovém průmyslu [2].

I když se tyto standardy vyznačují různými přístupy, přesto mají několik společných

znaků:

a) obvykle respektují strukturu a požadavky univerzálního standardu, který definuje

požadavky na systémy managementu jakosti,

b) jsou náročnější než požadavky definované všeobecně platnými standardy ISO

9000,

c) zohledňují specifika jednotlivých odvětví tím, že k základním požadavkům normy

ISO 9001 přidávají další specifické,

d) nemají generický charakter, tedy neplatí všeobecně pro všechna odvětví

ekonomiky,

e) mohou se stát základem k certifikaci systémů managementu jakosti, která je

v mnoha směrech povinná [4].

Vytvoření a používání koncepce na bázi norem ISO si vynutila globalizace tržního

prostředí. V roce 1987 Mezinárodní organizace pro normy ISO poprvé zveřejnila sadu norem,

které se souborně zabývaly požadavky na systém managementu jakosti. Dostaly do vínku

označení normy ISO ř. 9000 a vstoupily velmi razantně do obchodních vztahů na celém světě.

Vždyť i Evropská unie je už od samého počátku zařadila mezi evropské normy a vyžaduje

jejich širokou aplikaci [2].
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Uveďme alespoň některé charakteristické rysy koncepce:

a) Normy ISO ř. 9000 mají generický (universální) charakter, tj. nezávisí ani na

charakteru procesů, ani na povaze produktů – jsou aplikovatelné jak ve výrobních

organizacích, tak i v podnicích služeb, bez ohledu na jejich velikost.

b) Normy ISO ř. 9000 nejsou závazné, ale pouze doporučující. Až v okamžiku, kdy

se dodavatel zaváže odběrateli, že aplikuje u sebe systém managementu jakosti

podle těchto norem, se stává zejména norma ISO 9001 pro daného producenta

závazným předpisem. [4].

Koncepce TQM byla formulována během 2. poloviny 20. století zejména v Japonsku,

následně v USA a Evropě. Koncepce TQM je velmi otevřenou filozofií managementu

organizací. Protože sama filozofie k praktické aplikaci obvykle nestačí, byly na podporu

TQM vyvinuty různé modely, dnes označované nejčastěji jako modely excelence. Z nich jsou

nejznámější model Demingovy ceny za jakost v Japonsku, model americké Národní ceny

Malcolma Baldrige a v Evropě nejrozšířenější a velmi respektovaný EFQM Model Excelence,

vyvinutý a propagovaný Evropskou nadací pro management jakosti (EFQM) [2].

Jako excelence je přitom chápáno vynikající působení organizace v oblasti řízení i

dosahování výsledků vycházející ze souboru základních principů (orientace na výsledky,

zaměření na zákazníka, vůdcovství a stálost účelu, management prostřednictvím procesů a

faktů, zapojení lidí, neustálé učení se, zlepšováni a inovace, vzájemně prospěšné partnerství a

sociální odpovědnost) [12].

2.4 Management jakosti v nakupování

V dnešním světě, kdy je dělba práce doslova globální, neexistuje organizace, která by

pro své potřeby a potřeby realizace produktů nenakupovala hmotné a informační vstupy, resp.

některé služby od jiných organizací. Ještě stále v nezanedbatelném počtu organizací vítězí

tradiční pohledy na procesy nákupu, viz tab. 1.

Tyto zastaralé přístupy k procesům nakupování se snaží moderní systémy

managementu jakosti překonat aplikací principu partnerství s dodavateli [2].
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Tab. 1:  Pohledy na procesy nakupování [2]

Základní aktivity managementu jakosti v nakupování:

 Politika vztahů s dodavateli

 Definování požadavků na jakost dodávek

 Hodnocení alternativních dodavatelů a jejich výběr

 Ověřování shody dodávek

 Průběžné hodnocení výkonnosti dodavatelů [2]

2.5 Sedm základních nástrojů – Paretův diagram

Sedm základních nástrojů managementu jakosti je součástí komplexního systému

řízení a zdokonalování jakosti, které byly rozvinuty především K. Ishikawou a E. Demingem

na přelomu 40. a 50. let minulého století. Dnes jsou hojně využívány ve většině firem pro

zpracování údajů, odhalování a analýzu příčin, pro prevenci v oblasti řízení jakosti a při

zdokonalování jakosti produktů i procesů [7].

K těmto sedmi základním nástrojům managementu jakosti patří:

 Kontrolní formuláře a záznamy

 Histogram

 Postupový (vývojový) diagram

 Diagram příčin a následků (Ishikawův diagram)

 Paretův diagram

 Bodový diagram

 Regulační diagram
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Paretův diagram získal své pojmenování podle V. Pareta, italského ekonoma 19.

století, který popsal, že vysoký podíl veškerého bohatství vlastní pouze malé procento

obyvatel. Tento tzv. Zjistil, že 80-90% italského majetku leží v rukou 10-20% obyvatelstva.

Podobné rozdělení bylo empiricky dokázáno i v jiných oblastech. Například 80% neshod má

původ ve 20% příčinách, 80% reklamací pochází od 20% zákazníků. Tato pozorování jsou

známá jako Paretovo pravidlo 80/20 [16].

Technika Paretovy analýzy zahrnuje seznam faktorů, které přispívají k problému a

seřazuje tyto faktory sestupně podle hodnot zvoleného ukazatele [9].

Obr. 2: Paretův diagram s vymezením ŽDM dle pravidla 80/20

Při sestavování Paretova diagramu (viz obr. 2) je nutné si nejdříve zvolit ukazatel, dle

kterého budou faktory vyhodnocovány. Takto získaná data se nejprve setřídí dle četnosti

výskytu. Když máme data uspořádaná od nejvyšší po nejnižší četnost, doplníme sloupce

kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost (%). Sestrojíme graf, kde první řada

(sloupcový graf) zobrazuje jednotlivé četnosti zkoumaných faktorů a druhá řada (bodový

graf) představuje relativní kumulativní četnost. Spojením těchto bodů vznikne Lorenzova

křivka. K určení životně důležité menšiny se ve většině případů používá Paretovo rozdělení

80/20, ovšem lze také aplikovat pravidlo 70/30 případně 50/50 a to v případě ploššího tvaru

rozdělení. Druhou možností je využití kritéria průměrné hodnoty zvoleného ukazatele, kdy

postupně porovnáváme hodnotu zvoleného ukazatele u jednotlivých faktorů s průměrnou

hodnotou tohoto ukazatele [2].
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2.6 Neustálé zlepšování

Zlepšování by v žádném případě nemělo být považováno za jednorázovou aktivitu,

která po dosažení plánovaných cílů končí. Naopak, proces zlepšování by měl být chápán jako

nepřetržitý proces, ve kterém by dosažený zlepšený stav měl být východiskem pro další

zlepšování.

Toto neustálé zlepšování je pro každou organizaci důležité z řady důvodů.

 Neustálý vývoj vědy a techniky přináší celou řadu nových příležitostí ke

zlepšování.

 Konkurenti věnují aktivitám zlepšování výraznou pozornost a úsilí o získání

konkurenčních výhod.

 Aktivity zlepšování podporují aktivní zapojení pracovníků do plnění cílů

organizace.

Neustálé zlepšování je jedním ze základních principů komplexního managementu

jakosti (TQM) a stalo se rovněž jednou ze zásad managementu jakosti, ze kterých vycházejí

normy souboru ISO ř. 9000. Je důležitou součástí dosažení a udržení konkurenceschopnosti a

mělo by se stát trvalým cílem každé organizace.

Při neustálém zlepšování se uplatňují dva základní postupy: skokové zlepšování a

zlepšování po malých krocích. Tyto postupy jsou základem dvou přístupů ke zlepšování, které

se označují jako Reengineering a Kaizen.

Projekty skokového zlepšování obvykle vyžadují významné přepracování návrhu

existujících procesů. Obvykle je realizují ustavené průřezové týmy tvořené pracovníky

z různých útvarů a uplatňují se při nich metody managementu projektu. Průběžné zlepšování

v malých krocích realizují zaměstnanci organizace v rámci existujících procesů. Optimální

výsledky lze obvykle dosáhnout vhodnou kombinací obou přístupů [8].

Jmenujme i některé další metody zlepšování:

 Cyklus PDCA

 DMEIC

 Metoda Quality Journal

 Strategie Six Sigma

 Lean Manufacturing

 Řešení problému postupem Global 8D
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3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU

3.1 Historie společnosti Continental AG

Počátky společnosti Continental (zkráceně Conti) se datují od konce 19. století, kdy

roku 1871 byla v Hannoveru založena akciová společnost Continental-Caoutchouc und Gutta-

Percha Compagnie [11]. Hlavní výroba zahrnovala výrobky z měkké pryže, pogumované

tkaniny, plnopryžová kola pro kočárky a jízdní kola. Od té doby uplynula dlouhá řádka let a

firma se rozrostla v nadnárodního giganta.

Obr. 3: Nové logo společnosti Continental AG [11]

V posledním desetiletí společnost několikrát významně posílila. V roce 2006 akvizicí

sektoru automobilové elektroniky s Motorolou. Rok na to Continental kupuje od Siemensu

divizi automobilového průmyslu Siemens VDO Automotive AG. Dnes se společnost

Continental AG řadí se svým obratem 33,3 miliard EUR [11] v roce 2013 mezi tři největší

dodavatele do automobilového průmyslu vůbec. Continental momentálně čítá zhruba 178 000

zaměstnanců ve 49 různých zemích světa. Automotive Group, se svými třemi divizemi Chasis

& Safety, Interior a Powertrain, dosáhla v roce 2013 obratu 20 miliard EUR [11]ve více jak

170 lokací po celém světě. Zbylý obrat tvoří Rubber Group.

Obr. 4: Mapa s vyobrazením všech lokací Continentalu v ČR [11]
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Continental Automotive Czech Republic s.r.o. se sídlem v Jičíně představuje českého

zástupce této nadnárodní společnosti a spadá do skupiny Automotive Group. Od loňského

roku je firma v rámci České republiky integrována v jeden právní subjekt s pěti výrobními

lokacemi, a to v Brandýse, Jičíně, Trutnově, Adršpachu a také ve Frenštátě, viz obr. 4. Právě

zde se nachází jediné vývojové centrum Continentalu v Česku, konkrétně pro segment výroby

teplotních a polohových senzorů, které od dubna tohoto roku působí v nových

reprezentativních prostorách v Ostravě Hrabové.

3.2 Závod ve Frenštátě pod Radhoštěm

Závod ve Frenštátě pod Radhoštěm byl založen v roce 1995 jako Siemens

Automobilové systémy s.r.o. a vyráběl elektroniku pro automobilový průmysl a „bílé zboží“

(řídící jednotky a panely automatických praček, myček, varných desek). V březnu roku 2003

byla definitivně zastavena výroba elektroniky bílého zboží a společnost se tak výhradně

orientuje pouze na automobilový trh.

Obr. 5: Struktura společnosti na úrovni Business Unit (oranžové jsou BU zastoupené ve Frenštátě) [11]

Lokace ve Frenštátě zaměstnává přes 2 800 zaměstnanců a rozlohou zabírá plochu

více jak 44 000 m2. V rámci společnosti Continental AG patří Frenštát do skupiny

Automotive Group a jsou zde zastoupeny výrobky ze všech tří divizí, viz obr. 5. Tyto se dále

člení na tzv. Business Units (dále jen BU). V tomto ohledu je Frenštát také zcela výjimečný,
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jelikož je zde zastoupeno hned sedm BU. Obvykle bývají v lokacích koncentrovány jedna až

tři BU. Do budoucna se však počítá se zastoupením pouze pěti z nich. Nové projekty se pro

zbylé dvě plánují již v jiných lokacích. Stávající projekty ve Frenštátě povětšinou dovrší svůj

životní cyklus, pouze v některých případech budou transferovány a nahrazeny novými

projekty z jiných BU.

Portfolio frenštátských zákazníků je velmi rozmanité. Největší podíl obratu

samozřejmě patří velkým a známým automobilkám jako je Ford, VW, Daimler, Volvo,

BMW, GM a další, viz obr. 6. Nutno však podotknout, že mezi zákazníky nejsou pouze

koncoví výrobci automobilů, ale také jejich dodavatelé a subdodavatelé. Celkový počet

zákazníků se tak pohybuje v řádu stovek, což samozřejmě sebou nese i vysoké nároky na

plnění kvality. Ta je v konečném důsledku pro všechny zákazníky v obecné rovině velmi

podobná, ovšem v konkrétních jednotlivých požadavcích nacházíme značné rozdíly a

specifika.

Obr. 6: Podíl prodeje v závislosti na zákazníkovi [11]

3.3 Struktura závodu a výrobní program

Závod ve Frenštátě je podle výrobního zaměření rozdělen do tří částí, které se nazývají

Focus Factory (FF). Tyto FF mají svá vlastní oddělení logistiky, plánování výroby, plánování

kvality, logistiky a technické podpory. Ostatní oddělení, jako například nákup, řízení

dodavatelské kvality, informační technologie, personální či finanční účtárna a controlling,

spadají do tzv. lokálních nebo centrálních (korporátních) servisních oddělení.
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Focus Factory 1

 BU Body and Security

 BU Commercial Vehicles and Aftermarket

Focus Factory 2

 BU Engine Systems

 BU Transmission

 BU Fuel Supply

Focus Factory 3

 BU Sensors and Actuators

 BU Passive Safety and Sensorics

FF 1 se orientuje na výrobu ovládacích panelů, střešních soustav, dveřních kontrolních

systémů, klíčů, kontrolních modulů, sedačkových modulů a neposlední řadě také náhradních

dílů, viz obr. 7. Jedná se o největší FF a její obrat tvoří více jak 60% z celkového obratu

závodu. FF 1 čítá téměř 1 400 zaměstnanců a výrobní plocha představuje 10 600 m2 [11].

Obr. 7: Ukázka výrobků FF 1 [11]

FF 2 vyrábí převážně řídící jednotky do benzínových a dieselových motorů, řídící

jednotky převodových systémů, řídící jednotky palivových systémů, speciální řídící moduly a

elektroniku palubních jednotek, viz obr. 8. Její obrat tvoří zhruba 30%, zaměstnává kolem 500

pracovníků a využívá necelých 4 000 m2 výrobní plochy [11].

Obr. 8: Ukázka výrobků FF 2 [11]
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FF 3 se zabývá výrobou senzorů a aktuátorů (inteligentní senzory). Jedná se o senzory

teplotní, polohové, rychlostní, tlakové a inteligentní, viz obr. 9. Obrat této FF tvoří sice jen 10

a 15%, ovšem co do počtu vyrobených jednotek a členitosti výrobního portfolia se jedná o

nejrozmanitější FF. Výrobní plocha se rozkládá na 5 200 m2 a pracuje zde více než 700

zaměstnanců [11].

Obr. 9: Ukázka výrobků FF 3 [11]

3.4 Vize a strategie společnosti

Společnost Continental se v posledních letech výrazně orientuje na kvalitu. Vize a

strategie společnosti je jasná a jednoznačná: Společně k úspěšné budoucnosti – kvalita bez

kompromisu [10]. Cesta společnosti k trvalému zlepšování kvality je iniciativa Q.BIC, být

nejlepší ve své třídě (Quality - Best In Class). Hesla jako „Kvalita zvyšuje hodnotu naší

společnosti“, „Kvalita rozhoduje o spokojenosti každého, kdo je spojen s naším podnikáním“

nebo „Kvalita je základním předpokladem každého úspěchu“ [10] nejsou jen holá slova bez

významu, ale jsou jen důkazem toho, že Continental si je vědom významu kvality v dnešní

době. Důkazem toho jsou např. programy CIM nebo CBS, které běží ve všech lokacích a jsou

sledovány nejvyšším vedením.

První z nich CIM (Continental Idea Management) je forma kaizenu, tedy neustálého

zlepšovaní. Každý pracovník má ve svých osobních cílech vázaných na roční prémie přesně

stanovený počet zlepšovacích návrhů, které musí podat a realizovat. Tato iniciativa je

sledována a vyhodnocována nejen z pohledu pracovních kolektivů a oddělení, ale i na úrovni

jednotlivých lokací, které tak mohou změřit síly v rámci celé korporace. Projekty CBS

(Continental Business System) pak řeší složitější a náročnější problematiky zlepšování

v různých oblastech společnosti, a to pod odborným vedením školených a kompetentních

pracovníků. Jedná se vlastně o miniprojekty s cílem zlepšit, optimalizovat nebo ušetřit čas a

náklady v určité konkrétní oblasti. K navržení, zpracování, schválení a realizaci těchto
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projektů je většinou třeba sestavit řešitelský tým, který se bude problematikou zabývat. Tým

se pak pravidelně schází, aby mohl svůj záměr diskutovat, realizovat a vyhodnocovat jeho

úspěšnost. Projekty se obvykle vypisují na tři až šest měsíců, pokud náročnost realizace

nevyžaduje dobu delší. Samozřejmostí je i prezentace aktuálního stavu řešení před vedením

závodu.

V rámci politiky jakosti se společnost snaží zacílit na pět skupin, které by měly

napomáhat k plnění cílů jakosti nejvíce. Zákazníky se Continental snaží přesvědčit svým

výkonem, inovacemi a dodávkami bezchybných výrobků a služeb, jež povedou k jejich

nejvyšší spokojenosti. 0 km PPM je sice velmi ambiciózní cíl, ale během posledních šesti let

se celoroční PPM pohybuje ve Frenštátě v řádu jednotek. Předpokladem pro úspěšnou

spolupráci s dodavateli je spolehlivost a kvalita jejich dodávek. Úspěch společnosti mohou

zajistit jen spokojení, angažovaní a odborně způsobilí zaměstnanci. Proto je třeba podporovat

jejich schopnosti a osobní rozvoj. Důvěru akcionářů hodlá Continental upevnit úsilím o trvalý

ekonomický úspěch a růst. V neposlední řadě si je společnost vědoma i své sociální

odpovědnosti. Bezpečnost lidí a ochrana životního prostředí je nedílnou součástí všech jejich

aktivit [10].

3.5 Certifikace závodu

Závod ve Frenštátě je držitelem několika certifikátů a ocenění. Samozřejmostí jsou

certifikáty jakosti a odvětvového standardu pro automobilový průmysl.

 ISO EN 9001:2008

 ISO EN 14001:2004

 ISO/TS 16949:2009 (dříve QS 9000 a VDA 6.1.)

 Q1, Preferred Quality Supplier (Ford), viz příloha 1
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4 NÁKUPNÍ ORGANIZACE

4.1 Struktura nákupu v Continental AG

Nákupní organizace v Continentalu, Automotive Group je oddělení s centrální funkcí

a strukturou, odtud i název Purchasing Automotive (dále jen PA). PA v sobě skrývá jak

oddělení nákupu výrobních komponent, tak i oddělení režijního nákupu. Dále se budu v textu

zabývat pouze nákupem výrobních komponent.

Nejvyšším orgánem je Purchasing Automotive Board (PAB) v čele s ředitelem

nákupu. Nejobecnější dělení nákupní organizace je na Category Purchasing (CP), Advanced

Purchasing (AP) a Plant Purchasing (PP). Základní činnosti a zodpovědnosti jednotlivých

skupin budou popsány v textu dále. Category Purchasing (komoditní nákup) organizačně

spadá výhradně pod strukturu Purchasing Automotive. Advanced Purchasing (předsériový

nákup) je však funkčně řízen danou BU a Plant Purchasing (tovární nákup) pak přímo danou

lokací. V praxi to znamená, že všechny tři skupiny musí respektovat strategii, procedury,

pravidla a nařízení vydaná PA, s výjimkou AP a PP, která  navíc musí respektovat další

specifika BU resp. lokace, v níž působí. Na první pohled by se mohlo zdát, že je tato struktura

nepřehledná a složitá, ale vychází naprosto přirozeně z celkové struktury společnosti a

z podstaty jednotlivých oddělení.

Velice stručně řečeno AP se zabývá nákupními činnostmi ve fázi vývojové a

předsériové. Je tedy logicky spjata s BU, která nový výrobek vyvíjí a uvádí v život. PP

následně přebírá aktivity od AP na začátku výroby v dané lokaci, aby se zabývalo nákupními

aktivitami ve fázi sériové výroby a výběhu projektu (též výrobě náhradních dílů). Veškeré

nákupní aktivity pak zaštiťuje a podporuje ve všech fázích projektu CP.

Vzhledem k velikosti celé společnosti a členění nákupního oddělení není možné, aby

se všichni nákupci znali, není to navíc ani nutné. Ale vyplývá z toho jiný problém, problém

komunikace a předávání informací mezi jednotlivými útvary nákupu. Jedná se však o zcela

přirozený jev, kterého si musí být vědoma jakákoliv větší organizace a učinit taková opatření,

aby tyto negativní vlivy co nejvíce eliminovala, např. přehlednou organizační strukturou na

dostupném místě, vhodnými směrnicemi, procedurami apod.
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4.2 Odpovědnosti jednotlivých útvarů nákupu

Jelikož struktura nákupu není v Continentalu úplně triviální, považuji za vhodné

z důvodu lepšího pochopení souvislostí v dalším výkladu a analýze stručně přiblížit pracovní

náplň a stěžejní zodpovědnosti jednotlivých útvarů. Veškeré klíčové nákupní procesy jsou

popsány v tzv. RASI chart (viz obr. 10), která je přístupná každému zaměstnanci společnosti

na intranetových stránkách PA oddělení. Jedná se o powerpoint prezentaci popisující  klíčové

procesy nákupu s jednoznačným určením zodpovědností všech zainteresovaných oddělení.

 R – Responsible

 A – Approval

 S – Support

 I – Information

Obr. 10: RASI chart prezentace, nákupní proces pro dodavatelské nástroje [11]

4.2.1 Category Purchasing (komoditní nákup)

Jak již bylo výše uvedeno, CP spadá výhradně do organizační struktury Purchasing

Automotive a komoditní nákupci jako takoví se na vrcholu organizační pyramidy zodpovídají
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řediteli PA. Základní členění oddělení CP je do čtyř klastrů dle povahy nakupované

komponenty.

 Electronic (elektronický klastr)

 Electromechanic (elektromechanický klastr)

 Plastics and Rubbers (plasty a gumy)

 Metals and Raw Materials (kovy a surové materiály)

Tyto čtyři klastry pokrývají zhruba 75% všech nakupovaných komponent, zbylých

25% se pak přiřazuje do tzv. Division Purchasing skupin dle příslušnosti ke konečnému

výrobku, ve kterém jsou tyto komponenty použity (viz organizační struktura obr. 5). Jedná se

o tyto skupiny:

 Division Purchasing Chasis and Safety

 Divison Purchasing Powertrain

 Division Purchasing Interior

Další úrovní členění jsou tzv. globální kategorie (G-CAT), které sdružují několik

dílčích kategorií (CAT). Jako příklad uvedu kategorii kabelů, která spadá do globální

kategorie mechatroniky a klastru elektromechanického. Jednotlivé kategorie pak spravuje

několik komoditních nákupců (většinou týmy mezi 4-10 nákupci). Ti přebírají zodpovědnost

za nakupovanou komoditu v celé korporaci.

Komoditní nákupci určují nákupní strategii v rámci své kategorie v souladu

s požadavky zákazníků, BU a jednotlivých lokací. Definují tzv. panel schválených

dodavatelů, kteří jsou uvolnění pro dodávky do Continentalu a kteří se mohou účastnit

výběrových řízení. Proces uvedení dodavatele na panel je zevrubně popsán NSI procedurou

(New Supplier Introduction). Dodavatel musí splnit přesně definovaná kritéria stanovená

nákupní organizací PA. S takto prověřeným dodavatelem se následně podepisují dva základní

strategické kontrakty, SSC (Strategic Supplier Contract) za nákup a GQA (General Quality

Agreement) za SQM, jenž jej opravňují k dodávkám do jakékoliv lokace Continental na světě.

Dále CP uzavírá s dodavateli smlouvy na konkrétní projekty, pro něž byli nominováni

v řádných výběrových řízeních kolegy z AP. Tyto kontrakty se nazývají Sourcing Agreement

(SA). V případě, že s projektem je spojena i investice a koupě nástrojů, uzavírá se společně

s SA i tzv. Tooling Agreement (TA). Každoročně také vyjednávají roční kontrakty YPSA

(Yearly Price and Supply Agreement) na díly, které již nepodléhají SA nebo z jiných důvodů

se musí přejednávat ročně, eventuálně pololetně, čtvrtletně nebo zcela výjimečně i měsíčně.
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V neposlední řadě bych zmínil, že CP funguje i jako eskalační člen v případě

dodávkových, kvalitativních, insolventních či jiných problémů. S takovými kauzami jsou

většinou ruku v ruce spjaté i nemalé náklady. V případě, že celková výše nákladů přesahuje

částku 50 000 EUR, má povinnost tyto náklady s dodavatelem vyjednat CP. V opačném

případě jedná o nákladech lokace sama, konkrétně pak PP.

4.2.2 Advanced Purchasing (předsériový nákup)

Předsériový nákup je v Continentalu vázán přednostně na organizační strukturu

business unit, jelikož největší podíl spolupráce je orientován směrem k vývoji. Většina AP

nákupců je tedy logicky alokována v působišti vývojového oddělení nebo v lokacích, kde BU

realizuje své výrobky. Počet nákupců je v různých BU odlišný s ohledem na velikost a

různorodost výrobního portfolia.

K základním činnostem a povinnostem AP nákupce patří zejména oceňování

kusovníků v předvýrobních fázích, vyhledávání vhodných dodavatelů komponent pro nové

výrobky, získávání prvotních nabídek pro nové komponenty, organizování a vedení

výběrových řízení, organizace setkání a technických diskuzí s dodavateli tzv. SCR (Supplier

Component Review), výběr a nominace dodavatelů nových komponent, podpora ostatním

oddělením při jednáních s potenciálním dodavatelem, odpovědnost za nákupní aktivity během

změnových řízeních v předvýrobní fázi a mnoho dalších.

Zásadním okamžikem v rámci nákupní organizace je okamžik předávání projektové a

technické dokumentace před zahájením sériové výroby. Oddělení CP potřebuje vstupy pro

uzavření výše zmiňovaných kontraktů (SA, případně TA). Tovární nákup zase technická a

obchodní data pro ošetření kmenových záznamů a systémů. Bez těchto předpokladů nemůže

logistika zaplánovat zahájení výroby a vystavit první objednávky nových komponent.

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že tento proces je bohužel slabým místem nákupu.

Zejména tovární nákupci se často dozvídají o nových projektech velmi pozdě a časový

harmonogram projektu bývá nezřídka ohrožen. Této slabiny si PA byla dobře vědoma, a proto

sestavila řešitelský tým, který se usilovně zabýval optimalizací a zlepšením inkriminovaného

procesu. Brzy bude vydána nová procedura, od níž se očekává výrazné zlepšení procesu

předávání projektu do série v rámci nákupní organizace.

Aby BU mohla realizovat své záměry, na osobu AP nákupce jsou kladeny požadavky

nejen organizační, komunikační a tvůrčí, ale i na hlubší znalost širokého spektra technologií,

materiálů, dodavatelů a trhu vůbec.
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4.2.3 Plant Purchasing (tovární nákup)

Poslední avšak neméně významnou součástí PA organizace je oddělení továrního

(lokálního) nákupu, tedy Plant Purchasing. Z hlediska klastrů je ale jejich pravomoc tak

trochu omezena. Veškeré elektronické komponenty spolu s deskami plošných spojů, cívkami

a relátky z klastru elektromechanického si totiž přímo v lokacích řídí výhradně oddělení CP.

Vychází to z podstaty těchto komponent, kteréžto jsou z velké části položkami katalogovými.

V porovnání s ostatními elektromechanickými a mechanickými komponentami nejsou tedy,

co se týká nákupních a obchodních aktivit, až tak náročné na servis. Na druhou stranu tovární

nákup zase získává plnou kontrolu nad tzv. lokálními díly, které si obhospodařuje po nákupní

stránce zcela ve své režii. Jedná se převážně o balící prostředky jako kartóny, etikety,

přepravky, proklady, některé lepidla nebo chemické a čisticí prostředky apod. U těchto

materiálů se předpokládá výhodnější a levnější pořízení u lokálních dodavatelů.

K dlouhému výčtu zodpovědností továrního nákupce patří především dohled nad

plněním a dodržováním sjednaného kontraktu, ošetřování kmenových dat materiálů, zakládání

a správa dodavatelských účtů, řešení rozdílů a odchylek za fakturované zboží, nákupci dohlíží

na dodržování dodacích a platebních podmínek, podporují komunikaci s dodavatelem,

organizují setkání s dodavateli, aktivně se podílí na změnových řízeních, pro která zajišťují

nové nabídky a způsobilosti, zprostředkovávají a zabezpečují komunikaci v rámci PA (s CP,

AP nebo PP z jiných lokací), objednávají u dodavatelů nástroje nebo jejich renovace, spravují

databázi dodavatelských nástrojů, vyjednávají náklady, podporují ostatní oddělení

v obchodních vztazích s dodavateli zejména pak SQM, a další.

4.3 Tovární nákup ve Frenštátě pod Radhoštěm

Oddělení nákupu ve Frenštátě čítá dohromady kolem dvaceti zaměstnanců. Tovární

nákupci jsou však pouze čtyři. Každý z nich má na starosti vybrané kategorie komodit, u

nichž se snaží zabezpečovat co nejhladší a nejplynulejší průběh plnění kontraktu.

Výhodou Frenštátu je fakt, že v lokaci mají zastoupení i CP a AP nákupci, se kterými

mohou PP nákupci navzájem sdílet nabyté zkušenosti nebo diskutovat možnosti řešení

nestandardních situací. Ne každou problematiku lze totiž obsáhnout a popsat do posledního

detailu procedurou. Velmi často se stává, že zodpovědnost za řešení problému se prolíná

napříč odděleními a vyžaduje tak jejich součinnost nebo domluvu ohledně dalšího postupu.

Zejména pro začínající a junior nákupce je tato skutečnost vítána.
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Frenštátský nákup je dnes již kvalitním a stabilním servisním oddělením. Dokazuje to

i skutečnost, že interní zákazníci si již delší dobu zvykli chodit pro radu právě na nákup, což

svědčí o jejich odborné způsobilosti a znalosti nejen nákupních procesů. Nejvíce však nákup

spolupracuje s oddělením dodavatelské kvality (SQM). S nimi také sdílí společnou kancelář,

což se v minulosti již nesčetněkrát osvědčilo. U velkého množství procesů, kde je vyžadována

podpora nákupu, je většinou zapotřebí i SQM. A platí to i obráceně, proto také nákup s SQM

ve Frenštátě těsně spolupracují a vzájemně se podporují.
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5 ANALYTICKÁ ČÁST

5.1 Tooling Management, hospodaření s nástroji u dodavatelů

Problematika, kterou se budu v analytické části nadále hlouběji zabývat, se

v Continentalu nazývá Tooling Management (TM). Adekvátním českým termínem, který by

nejlíp vystihoval to, co společnost za Tooling Management považuje, by bylo slovní spojení

„Řízení a správa dodavatelských nástrojů“. To je ovšem mírně zavádějící, a proto se v dalším

textu, navzdory českému jazyku, přidržím anglického termínu, který v tomto originálním

znění používá společnost Continental.

A proč zavádějící? Pod pojmem dodavatelské nástroje si většina z nás nejspíš

představí nástroje, které dodavatel využívá v procesu výroby. To je sice správně, dále ovšem

většina z nás bude také předpokládat, že tyto nástroje jsou ve vlastnictví dodavatele, tedy že si

je dodavatel pořídil z vlastních zdrojů. Nyní jsme u jádra problému. U problematiky TM nás

totiž budou zajímat pouze ty nástroje, které ve vlastnictví dodavatele naopak nejsou. Jsou tedy

buď ve vlastnictví Continentalu, nebo o úroveň dále Continental zákazníků.

Důvodů, proč by firma měla tyto nástroje náležitým způsobem spravovat, nalezneme

určitě celou řadu a mohli bychom o nich sáhodlouze diskutovat. Na úvod by zmínil aspoň ty

nejdůležitější.

Primárně se jedná o majetek firmy, se kterým je vždy spojena finanční investice.

Běžně se částky za nástroje pohybují v řádech deseti až statisíců EUR. Mohou se však

vyšplhat až do několika desítek ne-li stovek miliónů EUR a to už nutí minimálně k zamyšlení.

Uvážíme-li, že takových nástrojů může firma vlastnit přes sto, dostaneme již částku, která nutí

víc než k zamyšlení.

Dalším důvodem může být třeba samotný fakt vlastní životnosti nástroje. Nástroje se

zpravidla designují s ohledem na životní cyklus konečného výrobku. Je-li projekt kupříkladu

plánován na šest let s celkovým objemem 8 miliónů jednotek, potřeba počtu, kapacity a

životnosti nástroje vychází z těchto předpokladů. Velmi často se však stává, že projekty

v různých modifikacích, vylepšeních a po modernizacích pokračují ve svém životě dále, než

bylo původně zamýšleno. Logicky je třeba projekt zabezpečit dodatečnou kapacitou a také

dodávkami všech potřebných komponent, což má v některých případech za důsledek pořízení

dalších nástrojů. Jiným důvodem investice do nástroje může být například úspěšnost výrobku

na trhu a tím i zvýšení poptávky po tomto výrobku. Firma pak musí vyhodnotit, zdali je pro ni

ekonomičtější pořídit další sadu nástrojů nebo zdali renovovat či vhodně upravit sadu stávající
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s cílem navýšení požadované kapacity a prodloužení vlastní životnosti nástroje. Obecně pak

hovoříme o dvou základních variantách investice:

 Pořízení zcela nového nástroje

 Renovace či úprava nástroje stávajícího

V neposlední řadě zde máme také požadavky normy ISO 9001 definované v kapitole 6

Management zdrojů a požadavky legislativní. Plánování zdrojů se dotýká problematiky TM

velmi zásadně. Z důvodu celkového počtu nástrojů, které firma u svých dodavatelů vlastní a

s ohledem na jejich pořizovací cenu, je velmi důležité každou investici v budoucnu plánovat.

Nejedná se totiž o zanedbatelné částky. Neobjednání nového nástroje nebo jeho generální

opravy, respektive renovace, z důvodu nedostatku finančních zdrojů, by mohlo mít fatální

dopad na kvalitu dodávaných dílů, potažmo na kvalitu dodávek k zákazníkovi. A jak všichni

víme, spokojenost našeho zákazníka je vždy na prvním místě. Nelze tedy podceňovat ani tuto

oblast.

Z pohledu legislativy zde máme například požadavek na pravidelnou inventuru

vlastního majetku, kterou pravda řídí oddělení finanční účtárny a kontrolingu, nicméně

vykonavatelem inventury v oblasti nástrojů u dodavatelů je v Continentalu tovární nákup.

5.2 Vývoj hospodaření s nástroji v rámci společnosti

Zodpovědnost za Tooling Management v Continentalu byla v minulých letech na

různých odděleních nejčastěji však na nákupu. Ve Frenštátě byl dokonce jeden nákupce na

tuto problematiku vyčleněn. Staral se o evidenci nových nástrojů, shromažďování veškeré

dostupné dokumentace technické i obchodní, zjišťování aktuálního stavu nástrojů, inventuru,

komunikaci s dodavatelem, změnová řízení a také plánování investic. Nejednalo se ovšem o

jedinou aktivitu, kterou měl tento nákupce na starosti. Přesto existovala docela rozsáhlá báze

informaci, především v tištěné podobě, o nástrojích, které Continental provozuje u svých

dodavatelů. Nutno také podotknout, že priorita a požadavky na proces TM byly v minulosti

odlišné. Nejednalo se o proces stěžejní, ale spíše okrajový, byť nezbytný. Ekonomický růst

společnosti byl na svém maximu a ani mimořádné a neplánované investice do nástrojů nebyly

příliš rozporovány. Spíše se považovaly za nezbytné k zajištění stávajícího byznysu a tím i

dalších pravidelných tržeb.

Další epochou TM byla doba dvou až tří let před krizí v automobilovém průmyslu.

Zodpovědnost za TM byla přesunuta mimo tovární nákup a to na BU jako vlastníka nástroje.
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Nákup je v Continentalu chápan ve své podstatě jako oddělení servisní. V rámci organizace

ani vůči vnějšímu trhu si nevytváří žádný zisk a jeho jedinou přidanou hodnotou společnosti

je pouze špičkový servis očekávaný interními zákazníky. Touto logikou bylo dedukováno, že

opravdovým vlastníkem nástrojů u dodavatelů je v podstatě BU. A právě BU by měla mít

eminentní zájem a zodpovědnost za správu, řízení a plánování dodavatelských nástrojů.

V konečném důsledku jsou to finanční prostředky dané BU, která svou investici realizuje,

která nástroj spravuje, která investuje do jeho změn, renovací nebo do eventuálního pořízení

nástroje nového.

Bohužel tento krok se později ukázal jako ne příliš efektivní. Hlavním důvodem bylo

to, že rozhodnutí nebylo podpořeno řádnou procedurou ani jasným vyhrazením odpovědností.

BU nepovažovaly správu tohoto majetku za důležitou a díky chybějícímu know-how či

vhodné metodice se o nástroje vlastně ani nestaraly. Paradoxně blížící se krize

v automobilovém průmyslu pomohla tuto „bezstarostnou“ epochu zásadně změnit.

Společnosti na celém světě byly krizí více či méně zasaženy Continental nevyjímaje. Všude

se začalo významně šetřit, redukovat plýtvání, optimalizovat a zlepšovat. Ve Frenštátě byl

redukován stav zaměstnanců zhruba o 30%. Trnem v oku se rázem staly veškeré neplánované

investice, mezi kterými se objevovaly i ty do dodavatelských nástrojů. Meziročně se jednalo o

potřebu neplánovaných investic do desítek nástrojů převážně z důvodu konce jejich

životnosti. Reakcí na tuto neúnosnou situací bylo sestavení řešitelského týmu, který měl za

úkol zmapovat a vypracovat lokální proceduru pro správu, řízení a hospodaření s nástroji u

dodavatelů.

5.3 Procedura P1000630-01 Tooling Management

Východiskem k vytvoření lokální procedury pro hospodaření s nástroji se stala data

z finanční účtárny a archívní data nákupu. Úvaha byla následující: veškeré nástroje, které

Frenštát kdy objednal, budou evidovány ve firemním účetnictví. Takto získaná data byla

následně konfrontována s daty nákupu a pak sjednocena. Výsledný soubor dal vzniknout

prvotnímu ucelenému registru s informacemi o nástrojích, které jsou umístěny ve výrobních

lokacích dodavatelů a současně ve vlastnictví Continentalu, potažmo jeho zákazníků.

Informační báze dostala příznačný název Tooling Register, tedy registr nástrojů. Správnost a

kvalitu dat registru měl potvrdit následný průzkum o aktuálním stavu nástrojů. Osloveni byli

všichni dodavatelé bez rozdílu. Tím se mělo aspoň fakticky zajistit objevení nástrojů, které

z různých důvodů nebyly podchyceny ani účtárnou ani nákupem. Na druhou stranu se však
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také očekávalo, že se mohou ozvat i takoví dodavatelé, kteří se budou o vlastnictví nástrojů

hlásit. Tyto případy pak byly řešeny individuálně ve spolupráci s nákupní organizací.

Projekt byl po celou dobu veden oddělením kvality a také následná procedura byla

vytvořena kvalitou. Vlastníkem procesu byl definován finanční ředitel a kontrolér společnosti.

Pojďme si nyní přiblížit vzniknuvší proceduru P1000630-01 Tooling Management.

Předmětem procedury je souhrn a popis veškerých procesů, činností a zodpovědností

spojených s nástroji, které Continental jako vlastník, respektive jeho zákazníci, umístil do

výrobní lokace dodavatele a z nichž se vyrábí nebo budou vyrábět produkty k výhradní

distribuci do Continentalu. Cílem této procedury je zajištění dostupnosti všech relevantních

informací o nástrojích v jednotné databázi, plánování investic do nástrojů, zabezpečení

včasného objednávání nových nástrojů nebo jejich renovací, poskytnutí přehledu o aktuálním

stavu životnosti, provádění pravidelné inventarizace a také definování nezbytných

odpovědností za jednotlivé činnosti.

Proces Tooling Management je stručně popsán ve čtyřech základních fázích, které jsou

spolu s jednotlivými činnostmi graficky vyobrazeny na obrázku 12.

 Fáze 1: Plánování a výběr dodavatele

 Fáze 2: Objednání

 Fáze 3: Řízení evidence

 Fáze 4: Renovace a následné nástroje

Obr. 12: Fáze procesu Tooling Management [14]

Následuje matice zodpovědností s výčtem činností seskupených podle výše uvedených

čtyř fází a s jasným určením pravomocí napříč odděleními. Nejobsáhlejší části procedury je
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potom vlastní popis všech definovaných činností do bližších detailů. Jsou to jmenovitě tyto:

 Získání prvního nástroje

 Výroba a uvolnění nástroje

 Objednání nástroje, CEOS košík

 Účtování nástroje

 Sledování životnosti nástroje

 Pořízení následného nástroje a renovace

 Inventarizace nástrojů

 Plánování investic a pořízení nástroje

 Databáze nástrojů – Tooling Register

První čtyři aktivity spolu úzce souvisí a nákup zde zastává silnou roli. Je-li zapotřebí

před zahájením výroby nového projektu objednat u dodavatelů nástroje, je povinností nákupu

zajistit potřebné kontrakty. Tovární nákup zde funguje jako prvotní kontrola. Objednání

nástroje se totiž děje přes tzv. CEOS, což je elektronický objednávkový systém Continentalu

sloužící ke schvalování požadavků na režijní objednávky a investice. Na základě řádně

zaplánované a schválené investice v rámci BU (eCR = electronic Capital Request) vystavuje

plánovač výroby v lokaci CEOS košík, což je požadavek na objednávku. Ten musí být

schválen na prvním místě nákupem, dále FF manažerem, FF kontrolérem a od určitých částek

i ředitelem a kontrolérem závodu.

Nákup je v CEOSu záměrně definován na prvním místě. Jeho povinností je

přezkoumat faktickou správnost požadavku, tedy platnost aktuální nabídky, existenci

podepsaného kontraktu (TA – Tooling Agreement), kontrolu objednávaných položek včetně
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vystavovatele.
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z CEOSu do systému SAP, kde z něj tovární nákupce vytvoří odpovídající objednávku a zašle

dodavateli. Až je nástroj vyroben, dodavatel zpracuje PPAP dokumentaci a spolu se vzorky a

zašle na oddělení SQM. Shledá-li SQM nástroj způsobilý výroby a uvolní-li PPAP, nákup

může následně doporučit fakturu za nástroj k platbě. Do té doby je faktura v systému

blokována.
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Další významnou roli nákup sehrává při zjišťování aktuálního stavu životnosti a

inventarizaci nástrojů. Každým rokem plánují jednotlivé BU své investice na další jeden rok.

Mezi jinými je zajímají i investice do nástrojů. K tomu ovšem potřebují znát současný stav

životnosti těchto nástrojů u dodavatelů. Zodpovědným oddělením za tuto část plánování je

oddělení MP (Manufacturing Planning), tedy plánování výroby. Proto nákup každoročně

v březnu hromadně oslovuje všechny dodavatele s žádostí o zaslání aktuálního stavu

Continental nástrojů. Získaná data se poskytnout MP, kteří jsou tak schopni určit dosah

životnosti těchto nástrojů v závislosti na obchodním plánu a naplánovat správně potřebnou

investici.

Z požadavku legislativy na provedení inventury vlastního majetku pak na konci

každého kalendářního roku oslovuje nákup dodavatele podruhé. Ti mají tentokrát povinnost

kontrasignovat a potvrdit existenci a fyzickou přítomnost Continental nástrojů dle přiložené

inventárního seznamu.

Poslední aktivitou ze seznamu činností procedury TM, kde nákup sehrává základní

roli, je pak vlastní databáze s názvem Tooling Register. Jedná se excelovský soubor

s informacemi o nástrojích, které Continental umístil do dodavatelských lokací.

5.4 Databáze nástrojů Tooling Register

Jak již bylo řečeno, registr nástrojů je vytvořen na bázi excelovské tabulky. V úvahu

připadaly v podstatě pouze dvě aplikace, Excel a Access. Jelikož většině uživatelů je bližší

Excel, byla nakonec zvolena tato platforma. Access by vyžadoval specialistu na správu celé

databáze, proto se firma rozhodla pro finančně dostupnější a časově méně náročnou variantu.

O vhodnosti Excelu bychom mohli samozřejmě dlouho diskutovat, ale to není účelem této

práce. Účelem je provedení analýzy kvality hospodaření s nástroji. K tomu je samozřejmě

zapotřebí hlavně kvalitních dat. Náhled do registru nástrojů uvádím v příloze č. 2.

V současné době obsahuje registr nástrojů celkem 1453 záznamů, rozumějme řádků.

Každý nástroj se zapisuje na nový řádek. Dále je v tabulce definováno celkem 45 sloupců.

V sloupcích jsou informace, která oddělení nákupu, účtárny, kvality a plánování výroby

(zástupce BU) považují za důležitá. Jsou zde výčtem například tyto: inventární číslo nástroje,

název nástroje, dodavatel, číslo dílu (který nástroj vyrábí), životnost nástroje, počet dílů (které

nástroj vyrobí na jeden zdvih), počet dosažených zdvihů, zbývající počet zdvihů, cena

nástroje, číslo objednávky, sdílení nástroje s jinou lokací, zodpovědný nákupce, zodpovědný

plánovač výroby, atd.
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Prvním zajímavým poznatkem, který jsem zaznamenal, je fakt, že data ve sloupcích

nejsou příliš seskupená dle charakteru či příbuznosti informace. To samozřejmě stěžuje

celkovou orientaci v již tak dosti obsáhlém souboru. Excel samozřejmě disponuje množstvím

nástrojů, jako jsou filtry, řazení, seskupování či kontingenční tabulky, jimiž se dá základní

soubor efektivně uspořádat, nicméně uvážlivější řazení sloupců by bylo přínosem.

Dalším poznatkem, který mne však zaujal daleko více, byla míra vyplnění celého

registru. Zjistil jsem, že zdaleka ne všechna definovaná pole jsou vyplněná informací.

Procento zaplnění dat v celém registru jsem zobrazil graficky.

Graf 1: Procento zaplnění informací v registru nástrojů

Celkový počet vyplněných polí by jednoduchým výpočtem měl být 65 385 buněk.

(počet řádků x počet sloupců). Nicméně zaplněno je pouze 41%. V registru se samozřejmě

vyskytují jak nové záznamy, kde nejsou ještě známy všechny informace, tak i záznamy, kde

historicky data jednoduše chybí. Přesto je procento vyplnění dle mého názoru dosti nízké. Zde

by bylo vhodné zamyslet se, zdali informace v některých sloupcích mají hlubší význam, nebo

by mohly být z registru vypuštěny.

V dalším kroku jsem se rozhodl provést Paretovu analýzu s cílem zjistit, kterým

informacím se věnuje nejvíce úsilí při vyplňování registru ve vztahu k jejich využitelnosti

v procesech spojených s TM. Stěžejním problémem ovšem bude objektivní posouzení

důležitosti a významu toho či onoho sloupce.

Sestavil jsem základní soubor s názvy všech definovaných sloupců v registru nástrojů.

Jelikož některá označení jsou pro grafické zpracování příliš dlouhá, použil jsem univerzální

řadu znak 01 až znak 45. Data u jednotlivých znaků pak reprezentují četnosti výskytu
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informace v daném sloupci registru nástrojů. Připomínám, že maximální četnost může nabýt

hodnoty 1 463. Data bylo třeba data setřídit dle četnosti výskytu informace od nejvyšší

k nejnižší a doplnit sloupce kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost, viz tab. 2.

Tab. 2: Četnosti výskytu informací (znaků) v jednotlivých sloupcích registru nástrojů

Nyní mohu data graficky vyobrazit a sestrojit Lorenzovu křivku, viz graf 2. Z průběhu

Lorenzovy křivky je patrné, že její plošší růst nedovoluje užití pravidla 80/20 ani 70/30,

neboť bychom nevymezili životně důležitou menšinu. Proto užívám pravidla 50/50 a

stanovuji životně důležitou menšinu (ŽDM), respektive užitečnou většinu (UV).

Znak Popis Četnost Četnost v
tisících

Kum.
Čet.

Rel.
Kum.
Čet.

Znak 27 Dodavatel 1 430 1,430 1,430 5,4
Znak 02 Číslo dílu 1 390 1,390 2,820 10,6
Znak 09 Focus Factory 1 348 1,348 4,168 15,6
Znak 28 Číslo dodavatele 1 168 1,168 5,336 20,0
Znak 06 Popis nástroje 1 133 1,133 6,469 24,3
Znak 43 Poslední datum revize 1 114 1,114 7,583 28,4
Znak 10 Nákladové středisko 1 109 1,109 8,692 32,6
Znak 04 Název projektu 1 058 1,058 9,750 36,6
Znak 03 Popis dílu 1 029 1,029 10,779 40,4
Znak 21 Datum reportu 1 008 1,008 11,787 44,2
Znak 11 MP 999 0,999 12,786 47,9
Znak 13 Počet vyrobených kusů na zdvih 973 0,973 13,759 51,6
Znak 23 Cena nástroje 952 0,952 14,711 55,2
Znak 05 Dodavatelské číslo nástroje 950 0,950 15,661 58,7
Znak 20 Vyrobeno kusů 730 0,730 16,391 61,5
Znak 18 Životnost nástroje (ks) 724 0,724 17,115 64,2
Znak 17 Životnost nástroje (zdvih) 717 0,717 17,832 66,9
Znak 19 Dosaženo zdvihů 673 0,673 18,505 69,4
Znak 35 Nástroj uvolněn (datum) 671 0,671 19,176 71,9
Znak 34 Číslo objednávky 644 0,644 19,820 74,3
Znak 01 Inventární číslo nástroje 610 0,610 20,430 76,6
Znak 44 Komentář 529 0,529 20,959 78,6
Znak 39 Název nástroje v SAP 508 0,508 21,467 80,5
Znak 40 Datum aktivace 484 0,484 21,951 82,3
Znak 41 Cena nástroje v CZK 480 0,480 22,431 84,1
Znak 15 Maximální týdení kapacita (ks) 423 0,423 22,854 85,7
Znak 25 eCR 403 0,403 23,257 87,2
Znak 12 Forma vlastnictví 392 0,392 23,649 88,7
Znak 26 CEOS 324 0,324 23,973 89,9
Znak 07 Logo na dílu 320 0,320 24,293 91,1
Znak 30 Umístění nástroje (země) 318 0,318 24,611 92,3
Znak 14 Plánované množství (ks) 299 0,299 24,910 93,4
Znak 08 Status nástroje 253 0,253 25,163 94,3
Znak 45 Poznámka 240 0,240 25,403 95,2
Znak 38 Konec životnosti nástroje (datum) 222 0,222 25,625 96,1
Znak 22 Nastavení upozornění (dny) 198 0,198 25,823 96,8
Znak 36 Zbývající životnost (ks) 163 0,163 25,986 97,4
Znak 31 Platební podmínky 148 0,148 26,134 98,0
Znak 29 TA (Ano/Ne) 133 0,133 26,267 98,5
Znak 42 Datum inventury 127 0,127 26,394 99,0
Znak 33 Amortizace ceny (počet kusů) 122 0,122 26,516 99,4
Znak 32 Sdílení nástroje s jinými lokacemi (procento) 72 0,072 26,588 99,7
Znak 24 Částečná platba 53 0,053 26,641 99,9
Znak 16 Předpokládaná životnost nástroje 30 0,030 26,671 100,0
Znak 37 SQM 0 0,000 26,671 100,0
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Graf 2: Paretův diagram s lorenzovou křivkou

Životně důležitou menšinu tvoří prvních 12 znaků. Jinými slovy těchto dvanáct

sloupců z registru nástrojů obsahuje 51,6% všech nashromážděných dat. Jedná se o tyto

informace o nástrojích:

 Název dodavatel

 Číslo dílu (Continental)

 Focus Factory

 Číslo dodavatele

 Popis nástroje

 Poslední datum revize

 Nákladové středisko

 Název projektu

 Popis dílu

 Datum reportu

 MP (zodpovědný plánovač výroby)

 Počet vyrobených kusů na zdvih

Z detailnější analýzy ŽDM vyplývá, že ne všechny informace jsou z pohledu

kvalitního zabezpečení procesu TM nezbytně důležité. Sloupce s nejčetnějším množstvím
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vyplněných informací by samy o sobě nebyly schopny zabezpečit většinu činností procesu

TM. Úsilí, věnované svědomitému získávání a zadávání informací v těchto sloupcích, by

mělo být přesměrováno na doplnění informací v sloupcích jiných. Zvýšila by se tím

vypovídací schopnost celého registru nástrojů. Každá důležitá chybějící informace navíc

generuje dodatečné náklady k jejímu vyhledání a získání, neboť je většinou vyžadována

urgentně a tím ubírá pracovníkovi kapacitu na plnění jiných úkolů.

Prozkoumáme-li znaky z užitečné většiny, určitě zde nalezneme charakteristiky, které

by zasluhovaly větší pozornost. K sloupcům s nejmenší četností vyplněných dat patří

například informace o sdílení nástroje s jinou Conti lokací, existence kontraktu na nástroj,

zbývající životnost nástroje, konec životnosti nástroje či status nástroje (uvolněn, neuvolněn,

používá se, odložen, šrotován). Hned první zmíněná charakteristika Sdílení nástroje s jinou

Conti lokací je zásadní pro plánování nadcházející investice v případě dosažení konce

životnosti nástroje. Nemá-li plánovač výroby ponětí o tom, že stejné díly odebírá z nástroje i

jiná lokace, vyhodnotí předpokládané datum chybně. V tomto případě by nástroj dokonce

dožil daleko dříve, než se předpokládalo, tudíž by mohly chybět finance na pořízení nástroje

nového. V nejhorším případě by se mohlo stát, že tuto skutečnost zjistí dodavatel až při

zhoršené kvalitě vyráběných komponent. V takovém případě je přímo ohrožen konečný

zákazník a vícenáklady začínají prudce růst s enormní snahou neohrozit jej na dodávkách.

5.5 Analýza procesu získávání hlášení o stavu nástrojů

Ke stěžejním aktivitám v rámci Tooling Managementu patří proces získávání

informací o aktuálním stavu nástrojů od dodavatelů. Byť je tato povinnost od dodavatelů

požadována automaticky minimálně jednou až dvakrát ročně, což je ostatně ustanoveno i

v kontraktu na nástroj (TA), v praxi tomu tak bohužel není. Je velmi poskromnu dodavatelů,

kteří si jsou této povinnosti vědomi a posílají reporty sami od sebe. Z toho důvodů provádí

tovární nákup každým rokem sběr těchto dat ve vlastní režii.

Jak již bylo v textu zmíněno, získaná data jsou vstupem při plánování nadcházejících

investic, co se týče nástrojů u dodavatelů. BU porovnává budoucí potřebu množství dodávek

dle obchodního plánu se současným dosahem životnosti konkrétního nástroje. Tímto

způsobem plánuje budoucí investice do renovací či pořízení nových nástrojů. Správná a

včasná informace o aktuálním stavu nástroje z nákupu je tady více než důležitá.

Samotný sběr dat se provádí hromadným oslovením všech dodavatelů, kteří disponují

nástroji Continentalu, nebo jeho zákazníků, s žádostí o vyplnění formuláře TSR (Tooling
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Status Report), viz příloha 3. Dokument je vyžadován dvakrát. Poprvé v originální excelovské

podobě z důvodu následného exportu získaných informací do registru nástrojů a podruhé

naskenovaný s podpisem a razítkem společnosti. Obě verze se ukládají v rámci lokace

Frenštát na společné úložiště, kde jsou zpřístupněny všem procedurou definovaným

uživatelům.

Kvalita a množství získaných reportů je tak přímoúměrná schopnosti naplánovat

spolehlivě budoucí investice. Proto se začíná s výzkumem v dostatečném předstihu, aby bylo

možné reagovat na vzniklé odchylky, nepřesnosti a chyby v hlášeních. V případě, že z hlášení

vyplyne požadavek na realizaci investice, BU zpravidla obratem žádá nákupní oddělení o

zajištění adekvátní nabídky.

První žádosti o zaslání vyplněných reportů TSR byly odeslány ke konci roku 2009,

kdy vznikla také procedura Tooling Management. Vedle primárního cíle získání přehledu o

stavu Conti nástrojů se měla také potvrdit kvalita a správnost navedených dat do registru

nástrojů. Celkem bylo osloveno 115 dodavatelů, u kterých byly evidované jakékoliv zmínky o

nástrojích. Reakce dodavatelů ale byla spíše laxní. Ve většině případů byla aktivita zákazníka

vnímána spíše jako obtěžující a to hlavně z důvodu, že dodavatelům chyběly data k pružnému

odeslání odpovědi v termínu. Návratnost reportů se přehoupla lehce přes jednu třetinu, což je

velmi málo. Další reporty byly adresovány dodavatelů hned na jaře roku 2010, aby se stihlo

červnové plánování investic. Zde se však čekala již výrazná odezva. Dodavatelé byli patřičně

informování a také upozornění na možné důsledky. V tabulce č. 3 představuji analýzu

návratnosti reportů od dodavatelů za posledních pět let.

Tab. 3: Celkový přehled návratnosti reportů o stavech nástrojů u dodavatelů

Z tabulky je patrné, že tendence návratnosti reportů má pozitivní vývoj s výjimkou

roku 2011. Zde byl na první pohled osloven i výrazně nižší počet dodavatelů než v letech

minulých. S největší pravděpodobností zde byla podceněna příprava, což se nakonec i

projevilo v konečných výsledcích.

Rok Počet
dodavatelů

Získané
reporty

Procento
návratnosti

Reporty
získané v
termínu

Reporty
získané po
termínu

Nezískané
reporty

2009 115 41 35,7% 26 15 74
2010 137 118 86,1% 52 66 19
2011 92 71 77,2% 29 42 21
2012 141 120 85,1% 63 57 21
2013 136 127 93,4% 48 79 9
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Graf 3: Vývoj návratnosti TSR reportů od dodavatelů v průběhu 5 let

Pro lepší interpretaci a analýzu trendů jsem sestrojil sloupcový graf č. 3. Celkový

pozitivní trend návratnosti reportů vypovídá o tom, že dodavatelé začali vnímat tuto aktivitu

Continentalu mnohem vážněji. Bohužel žádné trendy nejsou pozorovány z hlediska včasnosti

dodání reportů. Zde se určitě nabízí prostor k optimalizaci. Tovární nákup si je však

problematiky včasnosti vědom. Proto se s oslovováním dodavatelů začíná již koncem března,

aby v červnu hladce proběhlo již několikrát zmiňované plánování investic. Poslední trendem,

který lze v tabulce a grafu pozorovat, je klesající tendence vůbec neobdržených odpovědí.

Neoficiálním nicméně nikterak nepodceňovaným cílem továrního nákupu je pro tento rok

celková návratnost 100% reportů.

Závěrem této kapitoly se jen krátce zmíním o legislativní stránce Tooling

Managementu. Z požadavku zákona provádí Continental každoročně inventuru vlastního

majetku, do kterého samozřejmě spadají i nástroje u dodavatelů. Z pohledu nákupu se jedná o

velmi podobnou aktivitu, jako je sběr TSR reportů s tím rozdílem, že v případě inventarizace

se zkoumá pouze fyzická přítomnost a existence nástroje u dodavatele. Dotazovány jsou jen

nástroje ve vlastnictví Continentalu. Nástroje, které Continental sice spravuje, ale jsou

vlastněny jeho zákazníky, do této aktivity nespadají.

Analýzu procesu inventarizace již v této práci provádět nebudu, byla by velmi

podobná s minimálním přínosem. Pro informaci jen uvedu konečná čísla za loňský rok 2013.

Celkem bylo osloveno 82 dodavatelů, z toho 81 reportů se vrátilo řádně vyplněných zpět a

celková návratnost se tak vyšplhala na hodnotu 99%.
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5.6 Nová korporátní procedura pro Tooling Management

Na konci loňského roku byla nákupem PA představena nová korporátní procedura pro

řízení nástrojů CAP0709076 Supplier Tooling Procedure Purchasing Automotive. Následně

proběhlo školení všech nákupců v celém Continentalu a procedura byla uvedena v platnost

pro všechny lokace Automotive Group. Důvodů pro sjednocení různých forem Tooling

Managementu bylo hned několik. Lokace udržovaly data v nehomogenní formě především za

pomocí Excelu. Bylo velmi obtížné kalkulovat zbývající životnost a nové investice u nástrojů

sdílených několika lokacemi. Podobně obtížné bylo zvládání insolventních nebo

bankrotujících dodavatelů, kdy bylo mnohdy těžké identifikovat všechny nástroje a prokázat

jejich vlastnictví. Ve společnosti tak sílil tlak na nutnost jednotného nástroje pro Tooling

Management, čehož si byla vědoma i organizace nákupu a musela reagovat.

Spolu s vydáním nové procedury byly standardizované i některé další přidružené

dokumenty a postupy. Značných změn se dočkal například kontrakt na nástroj Tooling

Agreement. Zde byly především definovány nové podmínky pro platbu za nástroj a následné

renovace nástrojů. Největším přínosem je však společná databáze nástrojů fungující na všem

dobře známé platformě systému SAP.

Od ledna nového roku 2014 mají všechny lokace povinnost každou koupi nového

nástroje nahrávat do nové databáze Supplier Tooling Database (STD). Jak již bylo řečeno,

databáze je nadstavbou systému SAP, s kterým samozřejmě bez problémů komunikuje.

Postup je následující: CP nákupce vytvoří nový záznam v STD a informuje lokace, které

budou z nástroje odebírat díly, aby ošetřili patřičná data. Lokace, která odebírá největší díl

objemu, se nazývá Leading Location a je zodpovědná za vytvoření objednávky a následně

celkovou správu záznamu. Tímto způsobem odpadá zásadní problém při řízení a plánování

investic u sdílených nástrojů. Aktuální stav nástroje, plánované objemy, forecasty, investice,

renovace i změny na nástroji jsou zohledněny v jednom společném záznamu.

Do záznamů se dají samozřejmě nahrávat a připojovat i různé typy příloh, například

fotodokumentace, reporty, technické specifikace, kontrakty, atd. Jednotlivé záznamy se dají

vyhledávat a filtrovat dle mnoha kriterií, což umožňuje rychlejší identifikaci nástrojů

vzhledem k lokaci, BU, projektu, nákupci, dodavateli, typu nástroje, prostě dle libovůle

uživatele. Do budoucna se počítá i s funkčností vykazování různých reportů a sjetin

potřebných třeba pro inventarizaci, či pravidelný výzkum aktuálních stavů nástrojů.

Při zakládání nového záznamu o nástroji jsou striktně vyžadovány údaje v některých

polích. Bez jejich vyplnění není možné kartu uložit a záznam tak vytvořit. Tímto způsobem
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lze daleko efektivněji zabezpečit kvalitu shromažďovaných dat a míru jejich vyplnění.

Nemůže se tedy stát, že by chyběla v záznamu zásadní informace, jak je tomu například

v současné lokální databázi Tooling Register. Na obrázku 13 je vyobrazena karta pro

navedení obecných dat o nástroji při zakládání záznamu. Pole, ve kterých se objevuje černý

čtvereček se znakem odškrtnutí, jsou ona zmiňovaná povinná pole. Systém nedovolí záznam

řádně uložit, dokud pole nebude vyplněno relevantní informací.

Obr. 13: Záznam o nástroji v systému SAP, karta kmenová data [15]

Záložka Additional data (viz obr. 14), co se popisu týče, příliš zajímavá není. Slouží

především k nahrávání a ukládání různých typů souborů (výkresy, kontrakty,

fotodokumentace, aj.). Též zde mohou být navedeny rozměry a váha nástroje.

Obr. 14: Záznam o nástroji v systému SAP, karta doplňková data [15]
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Poslední kartou záznamu jsou tzv. materiálová data, viz obr. 15. Zde je důležitá

především horní část. Do této tabulky zadávají jednotlivé lokace informace o dílech a

množstvích, které z daného nástroje odebírají. Jak již bylo několikrát připomenuto, bez těchto

dat by bylo velmi složité a prakticky nemožné nástroj po celou dobu jeho životnosti správně a

kvalitně spravovat.

Obr. 15: Záznam o nástroji v systému SAP, karta data materiálu [15]

Najdou se však i jisté negativní vlastnosti, které jsou s touto databázi spojeny. Předně

je to náročnost na udržování dat v systému. Zodpovědným oddělením je zde tovární nákup.

Aby byla data opravdu kvalitní a aktuální, se zvyšujícím se počtem nových záznamů bude pro

nákupce zcela nezbytné s touto databází pracovně takřka denně. Jakákoliv změna bude muset

být včas podchycena a zaznamenána.

V současné době se lokace dostávají do trochu „schizofrenní“ situace. Po určitou dobu

budou muset udržovat dva nástroje v rámci procesu Tooling Management. Z požadavku

oddělení PA zatím vyplývá povinnost navádění pouze nově pořízených nástrojů. Kdyby totiž

lokace začaly slepě navádět veškerá data z lokálních databází do nové, s největší

pravděpodobností by došlo k znásobení záznamů pro sdílené nástroje a tím k degradaci její

funkčnosti a smysluplnosti. Tato činnost musí být definitivně koordinována na úrovni

celokorporátní.

V rámci oddělení nákupu ve Frenštátě byl definován zlepšovací projekt s cílem dalšího

hlubšího zaškolení továrních nákupců na novou proceduru CAP0709076. Přece jen se jedná o

zcela nový a komplexní nástroj s širokými možnostmi, které nejsou zatím plně využívány.

Od tohoto projektu si nákup slibuje důkladnější osvojení práce s databází, hlubší pochopení
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souvislostí informací v jednotlivých polích záznamu, doplnění a kontrolu všech záznamů

nástrojů objednaných v tomto roce a prozkoumání nabízených možností reportingu za účelem

usnadnění a optimalizace práce nákupčího během vykonávání aktivit procesu Tooling

Management. Tato aktivita je v souladu i s konceptem managementu procesu, který klade

důraz na řízení toku práce jako procesu s konečným cílem nejen proces řídit ale především

zlepšovat [13].

5.7 Návrhy na zlepšení

Z analýzy procesu hospodaření s nástroji vyplývá, že společnost Continental si

uvědomila naléhavost řešit neuspokojivou situaci procesu řízení dodavatelských nástrojů

v době hospodářské krize v letech 2008. Sestavený tým vypracoval novou proceduru

s názvem Tooling Management, kterou jsem se podrobil analýze.

K samotnému shromaždování a uchovávání záznamů o nástrojích používá Continental

tabulkový procesor MS Excel. Vhodnost tohoto nástroje je samozřejmě diskutabilní a nebýt

nové databáze pracující na platformě SAP, bylo by více než vhodné přezkoumat vhodnost

použití vhodnějšího softwaru, například MS Access.

Prvním překvapivým zjištěním byla informace o celkové obsazenosti souboru. Data

byla upravena tak, aby odrážela skutečnost, zdali v buňce je či není přítomna informace. Byla

zjištěna jedenačtyřicetiprocentní míra zaplnění souboru informacemi. Proto jsem provedl

Paretovu analýzu s cílem zjistit a definovat potenciál pro zlepšení. 50% všech vyplněných dat

bylo soustředěno do 12 sloupců ze 45. Vyskytovaly se zde i sloupce s relativní nižším

významem obsažené informace. Naopak v rámci užitné většiny byly na posledních místech

identifikovány sloupce s informací velmi cenou, například sdílení nástroje s jinou lokací,

existence kontraktu či zbývající životnost nástroje. Vzhledem k zjištěným nedostatkům v míře

zaplnění informací v registru doporučuji sestavit tým ze zástupců oddělení zainteresovaných

do procesu TM s cílem:

 definovat v rámci užitné většiny ty sloupce, které jsou nositeli stěžejní

informace,

 definovat časový rámec, zodpovědnosti a způsob získání a doplnění informací

do těchto sloupců,

 zvážit celkovou uspořádanost a přehlednost registru nástrojů s ohledem na

vhodné řazení dat do sloupců z důvodů špatné orientace,
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 pokusit se definovat a zabezpečit jednotný formát obsažených dat vhodnou

funkcí aplikace Excel.

Analýze byl podroben také proces shromažďování TSR reportů o aktuálních stavech

nástrojů. Zde bylo zjištěno, že s výjimkou jednoho roku je trend návratnosti reportů od

dodavatelů neustále stoupající a ubývá situací, kdy dodavatelé ignorují výzvu a požadavek

svého zákazníka. Bohužel žádné pozitivní trendy nejsou pozorovány v oblasti včasného

navrácení reportů. Proto doporučuji v určitém předstihu dodavatele informovat o

nadcházejícím výzkumu a vhodnou informační kampaní je připravit na vyplnění reportu

samotného. Celková osvěta o důležitosti a smysluplnosti tohoto výzkumu by mohla být

rozdělena do celého mezidobí jednoho roku mezi dvěma výzkumy formou oficiálních

informačních dopisů, jednoduchých a výstižných bulletinů, newsletterů či letáků. Na místo

dřívějšího zahájení celého výzkumu a blokování kapacit pracovníků nákupu, by mělo být

cílem tuto dobu naopak snížit.

S příchodem nového roku 2014 představila organizace nákupu nový nástroj a

proceduru s korporátní platností. Nová sofistikovaná databáze STD užívající nadstavby SAPu

nabízí velmi kvalitní nástroj pro správu a řízení dodavatelských nástrojů nezávisle na

lokacích. Nespornou výhodou jsou široké možnosti počínaje vyhledáváním záznamů,

komplexnější informační bází, vyšší homogenitou dat, snadnějším a efektivnějším

plánováním investic na korporátní úrovni, možnosti ukládání technické dokumentace,

kontraktů, fotografií a celé řady dalších. Na druhou stranu se lokace dostávají do obtížné

situace tím, že musejí obhospodařovat současně dvě databáze. Aktuálně je vyžadováno v

databázi evidovat pouze nově pořízené nástroje. S ohledem na tento fakt přesto doporučuji

optimalizaci současné databáze Tooling Register, která v případě požadavku na doplnění

starších nástrojů do STD nepřijde nikterak v niveč. Dále bych doporučil v koordinaci s PA

nákupem konzultovat možnosti přechodu řízení nástrojů výhradně užíváním databáze STD

v co nejkratší době. Pozitivně vnímám také rozhodnutí o důkladnějším a hlubším zaškolení

oddělení PP na novou proceduru a užívání databáze STD.
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6 ZÁVĚR

Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu kvality hospodaření s nástroji u

dodavatelů, jež jsou ve vlastnictví společnosti Continental ve Frenštátě pod Radhoštěm,

potažmo jejich zákazníků.

V teoretické části byly nejdříve popsány základní informace o systémech

managementu jakosti. S přihlédnutím k faktu, že Continental jako významný dodavatel do

automobilového průmyslu respektuje nejen standardy ISO, ale také oborovou normu ISO/TS

16949, byly rovněž zmíněny základní koncepce managementu jakosti. Dále jsem popsal

problematiku nakupování v rámci managementu jakosti, sedm základních nástrojů

managementu jakosti s důrazem na Paretovu analýzu a v neposlední řadě také procesy

neustálého zlepšování, které jsou v dnešní době pro všechny moderní společnosti naprosto

zásadní.

V další kapitole byla představena společnost Continental včetně stručné historie, její

výrobní portfolio se zaměřením na výrobní lokaci Frenštát, vize a strategie firmy spolu

s politikou jakosti, která cílí především na bezvadnou a prvotřídní kvalitu bez kompromisu.

Následující kapitola byla věnována představení organizační struktury nákupu v rámci

Automotive Group. Společnost Continental je nadnárodním gigantem, proto i struktura

běžných oddělení bývá specifická až jedinečná. V tomto případě se nákup sestává ze tří

odlišných útvarů s vyhraněnými pravomocemi a zodpovědnostmi, které spolu navzájem

spolupracují v různých fázích projektu. Základní charakteristika a nákupní činnosti jsou

popsány pro následující útvary: komoditní nákup (CP), předsériový nákup (AP) a tovární

nákup (PP).

V analytické části jsem se nejprve zaměřil na obecný popis problematiky hospodaření

s dodavatelskými nástroji ve Frenštátě od minulosti až do současného stavu. Continental si

uvědomuje, že riziko zanedbání správy svých vlastních nástrojů, nad kterýmiž nemají přímou

fyzickou kontrolu, může značným způsobem ohrozit konečnou kvalitu dodávaných výrobků

zákazníkům. To by ovšem bylo v naprostém protikladu s politikou jakosti. Proto navzdory

chybějící korporátní proceduře sestavili vlastní tým s cílem popsat stěžejní aktivity tzv.

Tooling Managementu.

Provedená analýza potvrdila, že se jednalo o krok správným směrem. To ostatně i

potvrzuje i nově vzniknuvší procedura s korporátní platností. Během analýzy byly zjištěny

následující fakta o excelovské databázi Tooling Register. Celková míra zaplnění registru

informacemi je 41%. Následná Paretova analýza prokázala, že životně důležitou menšinu
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tvoří 12 sloupců, které obsahují 50% veškerých informací v souboru. Bohužel se ukázalo, že

ne všechny sloupce obsahují stěžejní informace pro správné a kvalitní hospodaření s nástroji.

Dalšímu zkoumání byla podrobena užitečná většina. Zde byly naopak nalezeny sloupce

s minimální četností informací, ale zásadní povahou. Jedná například o informaci o sdílení

nástroje s jinou Conti lokací, existence kontraktu na nástroj nebo zbývající životnost nástroje.

Další analýze byl podroben zásadní proces získávání informací o aktuálním stavu

nástrojů, který představuje důležitou vstupní informaci pro plánování investic do nových

nástrojů či jejich renovací. Zde byl prokázán pozitivní trend z pohledu celkové návratnosti

reportů od dodavatelů.

S příchodem nové korporátní procedury a databáze se otevírají nákupcům široké

možnosti využití moderního softwaru fungujícího na zaměstnancům známé platformě SAP.

Zatím je sice příliš brzy hodnotit nový nástroj, nicméně při dodržení všech definovaných

pravidel nové procedury se dá předpokládat, že stávající excelovský nástroj bude brzy zcela

nahrazen. To jest nakonec i mým celkovým shrnujícím doporučením v závěrečné kapitole této

práce týkající se problematiky kvality hospodaření s dodavatelskými nástroji.
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