
engine for life 

Rozvoj dodávateľov TIER2 v dynamicky rozvíjajúcej sa spoločnosti 
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Rozvoj organizácie - čo sa deje pri neustálom raste spoločnosti a náraste zákazok 
 
 Nejednotné pravidlá pre dodávateľov vs akceptácia zvyklostí z rozličných regiónov 
 
 Nárast dodávateľskej databázy (nové - projekty, produkty, technické riešenia, nedostatočný prehľad o 

dodávateľskom portfóliu, nekontrolované interné aktivity) 
 
 Nárast činností a duplicitné činnosti 
 
 Stret kultúr a jazyková bariéra 
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KONSOLIDÁCIA DODÁVATEĽOV 

REDUKCIA NÁKLADOV – RAST PRIDANEJ HODNOTY 

PRAVIDLÁ „HRY“ 

NÁKUP JE PARTNER VÝROBNEJ ORGANIZÁCIE 

INOVÁCIE 
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Redukcia dodávateľov z pohľadu prácnosti pre firmu: 

- zlepšenie vyjednávacej pozície 

-> Konkurecia a príležitosti sú: globálne alebo lokálne? 

-> Čo vieme o dodávateľoch a ich procesoch? 

 

Celkové náklady na obstaranie: 

Cena dielca + dopravné náklady + balenie + skladovanie 

-> NÁKLADY vs ROZPADY 

Platobné podmienky: platobná podmienka zákazníka + obrátka min 1:1 

Špecifikácia a podmienky kontraktu = všeobecné nákupné podmienky, LTA, 

dohoda o mlčanlivosti, dohoda o kvalite 

-> PRACOVNÝ KAPITÁL, DLHODOBÁ SPOLUPRÁCA A PARTNERSTVO, 

DOVERA 

Integrácia na úrovni prípravy projektov s dennými aktivitami na úrovni výrobnej 

organizácie. Informovanie o stratégii a rozhodnutiach (make or buy) 

-> TÍMOVÁ PRÁCA 

Hľadanie a rozvoj s inovatívnymi dodávateľmi 

-> PRIDANÁ HODNOTA VÝROBKOV A SPLNENIE POŽIADAVIEK 

ZÁKAZNÍKA 
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01 KONSOLIDÁCIA 
DODÁVATEĽOV 

 

 
 Zníženie prácnosti interného zákazníka logistika, finančný úsek, kvalita -zníženie prácnosti interného zákazníka 

logistika, finančný úsek, kvalita 
 

 Zlepšenie komunikácie 
 

 Zvýšenie atraktívnosti u dodávateľa 
 

 Poskytnutie možnosti rastu dodávateľa na globálnej úrovni 
 

 Väčšia previazanosť s dodávateľom 
 

 Možnosť lepšej kontroly a pochopenia dodávateľských procesov 
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02 REDUKCIA NÁKLADOV – RAST 
PRIDANEJ HODNOTY 

 

 Cieľom je trvalá udržateľnosť spolupráce 
 

 Analýza nákladov dodávateľa = rozpady nákladov dodávateľa, poznanie procesov 
 

 Benchmark, možnosť porovnania nákladov, zvyšovanie konkurencieschopnosti a znižovanie našich 
nákladov 
 

 Možnosť ovplyvnenia budúcich kalkulácií dodávateľa 
 

 Plány na zníženie nákladov vyšších voči benchmarku 
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03 PRAVIDLÁ „HRY“ 

 

 Vytvorenie korektnej bázy pre hodnotenie výkonu dodávateľov 
 

 Zjednotenie podmienok zmlúv a dohôd pre dodávateľov 
 

 Nastavenie podmienok pre dlhodobú spoluprácu 
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04 NÁKUP JE PARTNER 
VÝROBNEJ ORGANIZÁCIE 

 

 Dodávateľ sa musí stať partnerom pre výrobnú organizáciu, nie len pre nákup 
 

 Dodávateľ pozná a rešpektuje požiadavky výrobných útvarov (logistika, kvalita) 
 

  Participuje na riešení problémov 
 

 Zainteresovaný na príprave a rozbehu projektov 
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05 INOVÁCIE 

 

 Dodávateľ prichádza s inovatívnymi riešeniami ktoré: 
 

• zvyšujú pridanú hodnotu výrobku 
• stabilizujú výrobné procesy 
• ponúkajú inovatívne riešenia pre nové projekty 

 
 Sledovanie novodobých trendov 

 
 Plnenie cieľov koncového zákazníka 
 



www.matador-group.eu 9  

Naše skúsenosti so zavádzaním týchto cieľov pre dodávateľov strednej a východnej Európy 

 

 Lokálny dodávateľ 

+ rýchlejšia dohoda o všeobecných pravidlách „hry“ 

+ vyššia zainteresovanosť dodávateľa na rozšírení spolupráce 

+ väčšia náklonnosť ku kompromisom 

+ nedokonalé procesy riadenia = možnosť ovplyvnenia budúceho rozvoja dodávateľa 

- nižšie povedomie o zodpovednosti za výrobok, výkon dodávok 

- menší podiel dodávok pre automobilový priemysel 

 

 Globálny dodávateľ s lokalizovanou výrobou 

+ kompromisy kvôli rozvoji svojej prevádzky 

+ globálne znalosti trhu a problematiky 

- stanovené procesy a zodpovednosti 

- Rozhodovacie právomoci vyčlenené na materské spoločnosti 
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 Globálny dodávateľ s obchodným zastúpením 

 

+ jedinečný produkt 

+ transparentný systém kvality a výrobných procesov 

 

- Neflexibilný v jednaniach 

- Viazaný internými smernicami a predpismi 

- Problematická komunikácia v krízových situáciách 

- Prenášanie našich požiadaviek cez tretiu stranu 
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Aktuálny stav a náš cieľ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vychovanie si vlastných dodávateľov 

 Snažíme sa vyhýbať spolupráci s lokálnymi zastúpeniami bez pridanej hodnoty 

 

26% 

53% 

21% 

Lokálny dodávateľ Globálny dodávateľ s lokalizovanou výrobou Globálny dodávateľ s obchodným zastúpením
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 


