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Abstrakt:  

V souladu se zadáním je tato diplomová práce zaměřena na zefektivnění nákupů dceřiných 

společností TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. s vizí klíčového dodavatele s potenciálem 

k udržení dlouhodobé výhodné pozice na trhu, partnerských vztahů za účelem dosažení vyšší 

společné přidané hodnoty a návrhem opatření vedoucích ke snížení zbytečných vícenákladů 

v procesu nakupování. 

V první části práce jsou představeny společnosti, jejich charakteristiky a vzájemné vazby. 

V části teoretických hledisek nákupů jsou nastíněny možnosti, modely a způsoby dosažení 

efektivity v nákupu. Druhá praktická část je věnována analýze výše uvedené problematiky, 

způsobu a postupu v oblasti nákupů jednotlivých společností s následnými návrhy na opatření 

pro zefektivnění nákupu a konečným zhodnocením návrhů. Celá praktická část byla 

uskutečněna ve spolupráci se společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 
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Abstract: 

In accordance with the assignment this thesis is focused on making purchases of TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a. s. subsidiaries with the vision of the key suppliers and the potential to 

sustain long-term competitive position in the market, partner relationships in order to achieve 

a higher common added value and suggestion of measures to reduce unnecessary additional 

costs in the purchase process. 

The first part introduces the company, its characteristics and relationships. In the theoretical 

aspects of purchases the possibilities, models and ways of achieving efficiency in purchasing 

are outlined.  The second practical part presents the analysis of the above issues, the method 

and purchase procedure of individual companies, with subsequent suggestions of measures to 

achieve efficiency in purchase and in final evaluation of propositions. All the practical part 

was carried out in collaboration with TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.  
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1 ÚVOD   

 
 Nákup je nedílnou součástí kterékoliv organizace, usilující o uplatnění v tvrdém 

konkurenčním prostředí. Pro podnikatelské subjekty v oboru hutnictví, ale nejen pro ně, je 

důležitou tendencí hledat další způsoby, jak obstát v současném turbulentně měnícím se 

prostředí nejen změnami a přístupem k zákazníkům, ale i transformací nákupu tak, aby se 

mnohem více zapojil do strategie, plánování, řízení financí a dalších klíčových činností firmy. 

Jednou z cest je plné využití technologického pokroku, systémů a nákupního procesu 

ve formě nejen elektronické, ale i maximálně automatizované, což umožňuje se více 

soustředit na strategické činnosti nákupu. Úspěšné a pružnější fungování nákupu závisí i na 

správném a přesném vymezení funkcí, pravomocí a úkolů, na používaných formách a 

metodách procesu nákupu a v neposlední řadě i na přístupu zaměstnanců, kteří by měli 

proaktivně a strategicky jednat, posuzovat informace i fakta v souvislosti s náklady a 

především dodržovat daná pravidla strategie nákupu. Efektivitu nákupů lze zvýšit nejen 

úsporami a snižováním nákladů, které se v poslední době skloňují snad ze všech stran, stejně 

důležité je snižování rizik a dosahování další přidané hodnoty formou investic do zkvalitnění 

personálního složení nákupu, školení ve vyjednávání, v procesních nákupních dovednostech, 

ve spolupráci s interními klienty apod. 

Efektivnější nákup znamená tedy nutnost se neustále přizpůsobovat měnícím se 

podmínkám okolí a hledat nové způsoby a možnosti, na což je zaměřena tato diplomová 

práce, jejímž cílem je analýza současného stavu a možná opatření k zefektivnění nákupu 

dceřiných společností TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. Veškeré podklady a zdrojová data 

budou čerpány ze systému SAP R/3 TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., a jejích dceřiných 

společností, sídlících na území TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. Jelikož se se jedná o 

citlivá interní data, budou vyjádřena na přání firmy pouze ve formě přepočtu na procenta. 

Analýza současného stavu procesu nákupu dceřiných společností, návrhy na 

zefektivnění a nastavení stávajícího postupu tak, aby odpovídaly vysokým nárokům 

společnosti, by měly vést k cíli diplomové práce – efektivitě nákupů. Realizace, včetně 

zpracovaných očekávaných přínosů je v konečném důsledku závislá na rozhodnutí vedení 

jednotlivých společností a tato diplomová práce by mohla být použita jako důvěryhodný 

zdrojový materiál. 
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2 SPOLEČNOST TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. A DCEŘINÉ  

   SPOLEČNOSTI VE SKUPINĚ MORAVIA STEEL, a. s.  

2.1 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 

I když se TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. řadí k nejstarším průmyslovým podnikům 

v ČR, jsou i dnes po 175 letech moderním integrovaným podnikem s uzavřeným hutním 

cyklem, jehož hlavním výrobním programem jsou dlouhé válcované výrobky. Od r. 1996 jsou 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. zcela odstátněny a jejich majoritním vlastníkem je akciová 

společnost MORAVIA STEEL, a.s. 

              

2.2 Dceřiné společnosti 

           TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. mají majetkový podíl ve třech desítkách společností, 

ať už s rozhodujícím, podstatným nebo menšinovým vlivem. Většina dceřiných společností 

TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. je orientována na činnosti přímo nebo zprostředkovaně 

související s podnikáním v oboru hutnictví a toto zaměření odpovídá dlouhodobé 

podnikatelské strategii společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. [22]. 

           Řízení kapitálových účastí TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. se zaměřuje zejména  

na tvorbu strategických cílů, koordinaci podnikatelských záměrů, tvorbu investiční, finanční  

a obchodní strategie a sjednocování hlavních procesů. Cílem je zvyšování hodnoty dceřiných 

společností. Přínos vybraných společností s kapitálovou účastí TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁREN, a.s. pro skupinu je pravidelně kontrolován a vyhodnocován formou rozborů a 

reportingů [22]. 

Součástí skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL je řada dceřiných 

společností. K listopadu 2013 jsou to zejména ENERGETIKA TŘINEC, a.s., Strojírny           

a stavby, a.s., Slévárny Třinec a.s., REFRASIL, s.r.o., TRIALFA, s.r.o., Třinecké 

gastroslužby, s.r.o, které se nacházejí na území TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. Další 

dceřiné společnosti jsou již územně vzdáleny, např. Sochorová válcovna TŽ, a.s. v Kladně, 

Řetězárna, a.s. v České Vsi, VÚHŽ, a.s. v Dobré, MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ 

VÝZKUM  s.r.o. v Ostravě, Šroubárna Kyjov, spol. s r. o., Hanácké železárny a pérovny, a.s. 

v Prostějově, Kovárna VIVA, a.s. ve Zlíně, Střední odborná škola Třineckých železáren v 

Třinci, ŽDB DRÁTOVNA, a.s. v Bohumíně, Metalurgia S.A. v Radomsku v Polsku, D&D 

Drótáru Zrt v maďarském Miskolci  a nejnověji i DALSELV DESIGN, a.s. v Ostravě.   
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2.3 Charakteristika dceřiných společností na území TŘINECKÝCH  

      ŽELEZÁREN, a. s.  

2.3.1 ENERGETIKA TŘINEC, a. s.  

Tato společnost je energetickým komplexem, který svým odběratelům dodává celé 

spektrum energií a energetických služeb. Zásobuje TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., ale i další 

firmy a komunální oblast regionu Třince elektřinou, technologickou párou, teplem, topnými 

plyny, stlačeným a dmýchaným vzduchem, provozní, užitkovou a pitnou vodou. Spravuje 

čistírny odpadních vod a kanalizační řády. V oblasti životního prostředí využívá společnost 

systém řízení dle norem řady ČSN EN ISO 14001.  

2.3.2 Strojírny a stavby, a. s.  

Servisně dodavatelský komplex Strojírny a stavby, a.s. vznikl v roce 2013 spojením 

dceřiných společností Strojírny Třinec, a.s., a D5 a.s. a dnes je zaměřen na výrobu strojně-

technologických celků, jednoúčelových strojních zařízení, technologických svařenců, 

strojních součástí a náhradních dílů, ocelových svařovaných konstrukcí včetně mostů, výrobu 

a renovaci hutních válců, ale i na opravy hlavních hutních agregátů v rámci strojních, elektro 

a stavebních prací. Firma rovněž disponuje zámečnickou, elektrotechnickou, stavební a 

žárotechnickou dílnou, ale i projekční a konstrukční kanceláří, což jí umožňuje nabízet své 

výrobní kapacity i dalším zákazníkům. Jedna z fúzujících společností, dceřiná společnost 

Strojírny Třinec, a.s. byla rozdělena na dvě části - Drobné kolejivo, které se sloučilo                         

s mateřskou firmou, a Strojírny, jež se sloučily s firmou D5, a.s. Cílem fúze bylo zvýšení 

efektivity řízení, zjednodušení řídících, komunikačních i výrobních procesů. Strojírny a 

stavby, a.s. zaměřují svou činnost především na oblast výroby pro strojírenský, hutní, 

energetický a loďařský průmysl. 

 D5, a.s. 

D5, a.s., byla firma se sídlem v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. Hlavním 

jejím posláním bylo komplexní zajišťování oprav hutních agregátů po stránce strojních, 

elektro a stavebních prací. 

 Strojírny Třinec, a.s.  

Společnost byla orientovaná na zakázkovou výrobu strojírenských výrobků, např. 

technologické celky především zařízení pro hutní provozy, ocelové konstrukce a svařence, 

ocelové železniční a silniční mosty, kované výkovky, strojní součásti a náhradní díly, výroba 

a renovace hutních válců, komponenty železničního svršku, vývojové a konstrukční práce.  
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 2.3.3 Slévárny Třinec, a.s.  

  Podnik udržuje tradici slévárenství již sto sedmdesát let se sídlem na území 

TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. Jeho klíčovým výrobním programem je výroba a prodej 

odlitků z oceli, litiny a v menší míře i z neželezných kovů. V posledních letech se díky trhu 

vymezilo portfolio výrobků, které je orientováno především na hutnictví, těžbu a zpracování 

nerostných surovin, pro stavební stroje, strojírenství a automobilový průmysl. Strategií 

společnosti je zhodnocení materiálových vstupů prvovýroby mimo skupinu TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁREN – MORAVIA STEEL. Slévárny zavedly systém řízení jakosti podle ČSN EN 

ISO 9001 a také systém řízení životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001.  

2.3.4  REFRASIL, s.r.o. 

  Společnost se profiluje produkcí žárovzdorných materiálů pro vyzdívky hutních 

agregátů, stavebních žáruvzdorných materiálů a hmot. Pokles spotřeby žáruvzdorných 

materiálů na domácím trhu se společnost usiluje nahradit zaváděním nových progresivních 

druhů žáromateriálů, jako jsou žárobetony, žárobetonové prefabrikáty, speciální a izolační 

materiály a hmoty. Mezinárodní prestiž podniku se zvýšila přijetím do Evropské asociace 

výrobců žáromateriálů. Společnost má implementován systém řízení jakosti podle ISO 9001. 

2.3.5  TRIALFA, s.r.o. 

Společnost TRIALFA, s.r.o., zahájila svou obchodní činnost v roce 2001. V počáteční 

fázi byly produkty a služby společnosti realizovány zejména pro TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, 

a.s., a to v oblastech vyčleněných pracovních činností, které neměly přímou souvislost s hutní 

výrobou. Mimo manipulačních a úpravárenských prací byly zabezpečovány i podnikatelské 

aktivity ve sféře strojní výroby náhradních dílů, oprav kolejových vozidel, paličských a 

svářečských prací, oprav strojních a elektrických zařízení. Následně byly aktivity rozšířeny o 

linku na rovnání betonářské oceli. V roce 2004 získala firma od Ministerstva práce a 

sociálních věcí licenci na provozování personální agentury, což jí umožňuje zajišťování 

pracovních činností pro společnosti v regionu, týkajících se prací ve výrobních provozech, v 

expedici, v technických útvarech a v údržbě.  

2.3.6 Třinecké gastroslužby, s.r.o. 

Společnost vznikla vyčleněním provozu závodního stravování z TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁREN, a.s. Svou produkcí 8000 porcí teplých jídel denně se řadí mezi největší 

výrobce teplých jídel v České republice. Hlavní sídlo firmy je v Třinci, postupně firma 

expandovala i do Karviné, Ostravy a Kladna.  
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2.4 Výrobní program 

Výrobní sortiment, který tvoří především dlouhé válcované výrobky, jako je válcovaný 

drát, tvarová ocel, speciální tyčová ocel, kolejnice, široká ocel, bezešvé trubky a hutní 

polotovary, je znám po celém světě. Kolejnice se vyvážejí nejen do zemí EU, ale i do severní 

a jižní Ameriky, na střední východ, do Afriky (Egypt) i na dálný východ, např. do 

Azerbajdžánu. Ocel pro stavebnictví, energetiku a strojírenství, tažená ocel pro kuličková 

ložiska, drát a speciální tyčová ocel pro automobilový průmysl jsou také jedny z klíčových 

výrobních programů. K ostatním výrobkům patří koks, doprovodné produkty vznikající při 

jeho výrobě, umělé hutné kamenivo a granulovaná struska. Na výrobkový mix jsou navázány 

další zpracovatelské výrobní a servisní kapacity, umístěné v jednotlivých dceřiných 

společnostech. 

  Výrobní provozy společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., zahrnují kompletní 

cyklus od výroby koksu po finální za tepla válcovaný ocelový produkt. Provoz 

koksochemické výroby je zajišťován ve dvou koksárenských bateriích. Vyrobený koks je 

používán ve dvou vysokých pecích spolu s rudnou vsázkou připravenou ve vlastních 

aglomeracích.  Vyprodukované surové železo je zpracováváno v kyslíkové konvertorové 

ocelárně vybavené kompletní pánvovou metalurgií a dvěma zařízeními pro plynulé odlévání 

oceli – blokovým a sochorovým. Ocel je vyráběna také v elektroocelárně. Doprovodné 

produkty, které vznikají v hutní výrobě, jsou zpracovávány provozem druhotných surovin na 

umělé kamenivo a další stavební materiál.  

2.5 Certifikace 

 Klíčovým závazkem skupiny TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. je udržitelný rozvoj 

celého regionu nejen vůči současné generaci, ale i příštím generacím. Tento závazek je 

součástí strategického rámce pojetí podnikání, kterým společnost dává najevo, že chce být 

společností, která si váží nejen svých zákazníků, ale i životního prostředí a chce se rozvíjet. 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., jež mají níže uvedené certifikáty, proto prosazují ve všech 

procesech dodržování zásad jakosti dle mezinárodních norem ČSN EN ISO 9000, 9001, 9004, 

14001 a ISO/TS 16949. Nejnověji se zavádí systém bezpečný podnik dle HSAS 18001 pro 

cca 5900 zaměstnanců. Taktéž i dceřiné společnosti vlastní certifikaci dle ČSN EN ISO 9001, 

9004, 14001 a ISO/TS 16949 dle zaměření produkce. 
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2.6 Systém nákupu 

 Je zřejmé, že nákup v takto složité struktuře není centralizován, ale systém a proces 

nakupování je pro všechny společnosti stejný, přičemž v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, 

a.s. je rozdělen na dvě části. Toto rozdělení bylo nastaveno již v minulosti, ovšem zavedením 

podnikového informačního systému SAP R/3 v lednu roku 1994 se činnosti přejmenovaly do 

současné podoby. 

 Útvar pojmenovaný Nákup je organizačně začleněn do společnosti MORAVIA 

STEEL, a.s., která je obchodní společností zajišťující nákup na mandátní i na rámcovou 

smlouvu, a na základě těchto smluv se zabývá nakupováním tzv. “za branou“, tj. 

vyhledáváním dodavatelů a jejich hodnocením, zajišťováním poptávek a vystavováním 

objednávek, projednáváním smluv, cen, výběrových řízení a zajišťováním dopravy do 

podniku. Stejný systém funguje i u dceřiných společností s výjimkou vyčlenění nákupu do 

společnosti MORAVIA STEEL, a.s. 

 Oddělení, zaměřené na sběr požadavků na nákup uvnitř TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁREN, a.s. s názvem Dispozice, je nejen partnerem Nákupu, ale také pro něj a pro 

vnitropodnikové potřeby připravuje všechnu další agendu, identifikaci materiálů, služeb a 

surovin, udržování optimálních zásob na skladech, jejich inventarizaci, návrhy na konsignaci 

zásob, udržování databáze bezpečnostních listů, vyhodnocování různých dat pro nákup                    

i skladování. Toto oddělení rovněž zajišťuje pro všechny společnosti skupiny MORAVIA 

STEEL, a.s. zavádění číselných kódů (kmenových záznamů) nakupovaného sortimentu do 

počítačového systému SAP R/3, který funguje „on line“, tzn., že dceřiné společnosti mají 

přehled o stavu a sortimentu na hlavních skladech TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.            

a naopak. Pro lepší orientaci je uvedeno organizační schéma jak společnosti MORAVIA 

STEEL, a.s., tak i TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., kde je žlutě zvýrazněno začlenění 

oddělení Dispozic a Skladování (viz obr. 1) a útvaru Nákupu (viz obr. 2). 
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Obr. 1 Organizační schéma TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 
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Obr. 2 Organizační schéma MORAVIA STEEL, a.s. 

 

 

2.7 Informační systém  

 K dovršení souladu mezi potřebami businessu a potřebami procesů ve skupině 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY- MORAVIA STEEL a rozvíjením ITC a IS přispívá pravidelné 

zpracovávání a projednávání Informační strategie [2], která byla nastavena v roce 1998 a ve 

čtyřleté periodě probíhá její aktualizace se záměrem udržet směr rozvoje ITC a dosažení 

strategických záměrů jako jsou: 

- řešení sjednocení kancelářského software, 

- rozšíření postupu nasazování groupware, 

- rozvoj systému řízení podniku s návazností na integraci a automatizaci velkého 

množství procesů. 

 Základní struktura IS je postavena na 3 nakupovaných SW a celé uspořádání je 

provázáno, jak je zobrazeno na obrázku 3, včetně komunikace mezi systémy i s centrálními 

výpočetními systémy [2]. 
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  (STEP7) 

            

Obr. 3  Struktura informačních a řídicích systémů [2] 

 

Tento integrovaný systém zabezpečuje potřeby koncových uživatelů v procesech, což 

umožňuje propojení nejen v rámci společností skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY-

MORAVIA STEEL, ale i s externími partnery.  

2.7.1 Software SAP 

Celý systém funguje na centrálním software, který je propojen autonomními 

decentralizovanými aplikacemi SAP R/3, čímž je možné propojit např. modul personalistiky 

s modulem finančního účetnictví, moduly objednávek s výrobními zakázkami apod. 

Pro upřesnění a lepší představu tohoto systému je zobrazen níže uvedený obrázek 4, 

včetně jednotlivých popisů. 
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Obr. 4 Moduly SAP R/3   

 

Moduly SAP R/3 

     Systém SAP R/3 se z modulárního pohledu skládá z provozně-ekonomicky 

souvisejících oblastí, které podporují obchodní procesy podniku a pracují integrovaně v 

reálném čase. 

Aplikační moduly: 

Finanční účetnictví (FI): hlavní kniha, vedlejší knihy, speciální ledgery. 

Controlling (CO): režijní náklady, výrobní náklady, režijní náklady, profitcentra, výsledek. 

Treasury (TR): finanční plánování, rozpočetnictví. 

Systém projektů (PS): nákladové účetnictví projektů, síťové diagramy. 

Personalistika (HR): evidence a administrace, zúčtování, nábor pracovníků. 

Opravy a údržba (PM): plánování údržby, plánování práce a výkonů. 

Řízení kvality (QM): plánování a kontrola kvality, hlášení kvality a osvědčení o kvalitě. 

Plánování výroby (PP): kusová nebo sériová výroba, kanban. 

Materiálové hospodářství (MM): evidence a vedení zásob, nákup, likvidace faktur. 

Odbyt (SD): zakázky, prodej, expedice, fakturace. 

Workflow (WF), Odvětvová řešení (IS): zahrnují funkce, které lze používat ve všech 

aplikacích. 
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2.7.2 Komunikační model Lotus Notes 

 IBM Lotus Notes/Domino je softwarový produkt společnosti IBM, který se orientuje 

do oblasti groupware, což je programové vybavení, které umožňuje dvěma a více lidem 

navzájem komunikovat, kooperovat na společném díle a koordinovat jejich aktivity. Lotus 

Notes zároveň zahrnuje systém pro správu dokumentů a každý uživatel tak má přístup 

k dokumentům, které byly vytvořeny. Systémy pro správu dokumentů umožňují nejen 

konkurenční přístup k jednomu dokumentu a řízení přístupu podle rolí pro jednotlivé skupiny 

uživatelů, ale též nabízí sledování přístupu, archivaci, správu verzí dokumentu, včetně dalších 

funkcí [20].  

2.8 Ekonomická pozice  

Hlavní strategií skupiny společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., a MORAVIA 

STEEL, a.s. je dynamické zvyšování podílu dlouhých válcovaných výrobků s vyšší přidanou 

hodnotou a její řízení v budovaných výrobkových řetězcích, přičemž také většina dceřiných 

společností TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. je orientována na činnosti přímo nebo 

zprostředkovaně související s podnikáním v oboru hutnictví a toto zaměření odpovídá 

dlouhodobé podnikatelské strategii TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.  

Tato strategie vyplynula ze snahy uspět ve velmi silném konkurenčním prostředí, 

které je dáno jak geografickou polohou, kde ve stejném regionu působí další dva hutní 

kombináty v České republice a další nedaleko v Polsku, tak i ze silné proexportní orientace na 

automobilový průmysl v Evropské unii a zejména v Německu. Zároveň výroba železa a oceli 

je závislá na dovozu vstupních surovin a vysoké spotřebě energií, což vyžaduje alokaci dost 

velkého objemu finančních prostředků při realizaci marketingových strategických rozhodnutí, 

které předurčují budoucí nabídku na dlouhá léta dopředu.  

Všechny tyto aspekty a nastolený trend zvyšování přidané hodnoty u výrobků však 

vyvolávají potřebu inovací a investicí nejen u technologie vlastní výroby, ale i z hlediska 

ochrany životního prostředí, kdy je nutné likvidovat staré ekologické škody či snižovat emise 

prachu a škodlivých látek. 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. od své privatizace proinvestovaly 18 miliard korun, 

z toho 5,5 miliardy korun do ekologických projektů. Konkrétně se jednalo například                    

o rekonstrukci chemických provozů koksovny, odsíření koksárenského plynu, opravu                        

a modernizaci plynočistírny kyslíkové konvertorové ocelárny, odprášení aglomerace č. 1 
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rekonstrukci ohřívačů větru na vysokých pecích nebo rekonstrukci a modernizaci koksárenské 

baterie č. 12 [19] a nejnovější investice z roku 2013 injektáž práškového uhlí do vysokých 

pecí, kdy tento nový technologický proces sníží spotřebu metalurgického koksu, emise tuhých 

znečišťujících látek i celkové náklady na výrobu surového železa.   

Jedním z hlavních aspektů ovlivňujících ekonomickou pozici TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁREN, a.s. a dceřiných společností je problém silniční sítě, zvláště silnic I. třídy. 

Masivní mezinárodní i regionální nákladní a osobní doprava má v důsledku chybějící 

kapacitní páteřní dopravní infrastruktury zásadní dopad na stále zhoršující se dopravní situaci 

a zátěž spojenou především s kamionovou přepravou. Na potřebu řešení situace v dopravě má 

vliv nárůst dopravy v souvislosti s provozem průmyslové zóny v Třinci – Balinách i nutnost 

dopravního spojení automobilky KIA v Žilině s automobilkou Hyundai v Nošovicích.  

 

2.8.1  SWOT analýza  

 Analýza SWOT, jejíž podstatou je identifikovat klíčové silné a slabé stránky firmy a 

rozhodující příležitosti a hrozby vnějšího prostředí, je zde využita pro zpřehlednění postavení 

firmy, jejího vlivu na trh, využití šancí, eliminace slabin a hrozeb, které by v budoucnu mohly 

ovlivnit potenciál podniku. 
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SWOT analýza 

Silné stránky 

- produkty na úrovni konkurenčních firem 

- ustálené portfolio zákazníků 

- image a výborné jméno 

- finanční stabilita 

- znalostní kapitál ve všech rozhodujících sférách 

 

Slabé stránky 

- logistika, sklady, infrastruktura a transport 

- nutnost dovozu surovin (absence vhodných vodních cest) 

- geografická lokace firmy (těsná blízkost města, hranice s Polskem, vodní tok Olše) 

- investičně nákladná obnova zastaralých výrobních agregátů TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN 

 

Příležitosti 

- využití akvizičního nárůstu za účelem snížení závislosti na komoditách a zajištění vstupů 

- růst finalizace v rámci dlouhých výrobků 

- neustálý rozvoj vlastní výzkumné a vývojové platformy, včetně potenciálních aliancí 

- využití a aplikace strukturálních fondů z Evropské unie (akvizice do strojírenství) 

- uplatnění systému procesního řízení ve skupině MORAVIA STEEL-TŘINECKÉ   

  ŽELEZÁRNY- dceřiné společnosti 

- další rozvoj a aplikace strategického informačního systému 

 

Hrozby 

- zastaralá některá výrobní zařízení  

- rozmach regionální konkurence (ArcelorMittal, Evraz Holding) 

- nárůst a zvyšování cen zdrojů surovin 

- asociace velkých koncernů ve sféře výzkumu a vývoje s cílem ovládnutí trhu speciálních 

   výrobků a plnění požadavků a očekávání zákazníků 

- zajímavější zaměstnavatel na trhu práce v jiných odvětvích - odchod schopných mladých 

  zaměstnanců, růst mezd 

- důraz na ekologii v hutní výrobě – zpřísňování limitů 

- expanze vlastníků surovinových zdrojů z východu směrem na západ 
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2.8.2 Výsledky hospodaření   

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. jsou největším tuzemským výrobcem oceli, v 

uzavřeném hutním cyklu firma vyrábí zhruba 2,5 miliónu tun oceli ročně, čímž si udržuje 

pozici české jedničky. 

      V roce 2007 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., vyprodukovaly rekordní výrobu 

surového železa a oceli, nicméně v roce 2008 v důsledku hospodářské krize poklesla poptávka 

a v návaznosti i zisk, který byl ve srovnání s předchozím rokem pouze třetinový. V roce 2009 

došlo k prudkému poklesu cen ocelářských výrobků, což opětovně ovlivnilo zisk z prodeje. 

Roční propad se potom vedení firmy snažilo kompenzovat redukcí nákladů, omezením 

výroby a udržením nízkých cen pro své zákazníky a trhy i za cenu záporného výsledku 

hospodaření. Rok 2010 byl v oblasti výroby poměrně úspěšný, nedocházelo k odstávkám v 

provozu, ale s nárůstem cen vstupních surovin se TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. znovu 

ocitly ve ztrátě. Příznivější okolnosti v roce 2011 napomohly výrobě, což se projevilo i na 

dost vysokém zisku firmy. 

            I přes přetrvávající hospodářskou recesi uzavřely TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. rok 

2012 s kladným hospodářským výsledkem a na pozitivním skóre se podepsala především 

rekordní výroba kolejnic, jejichž drtivá většina putovala na zahraniční trhy.  

           Výsledky roku 2013 jsou v současné době známy pouze z výroby, kdy byla zachována 

výroba železa na zhruba dvou milionech tun a o dvě procenta byla zvýšena produkce oceli na 

více než 2,5 milionu tun, což se povedlo využitím výrobních kapacit provozů téměř na sto 

procent.  

           Průběh hospodaření a dosažené výsledky za jednotlivé roky ilustrují v grafu na obrázku 

5,  jak se TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. vypořádaly s krizí. Podklady k tomuto grafu byly 

čerpány z  výročních zpráv uvedených let [21]. 
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    Obr. 5 Graf znázorňující výsledky hospodaření TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. 

v letech 2009-2012 v tis. Kč 

 

    Dceřiné společností skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL ve 

většině případů tzv. kopírovaly hospodářský výsledek TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., 

což vyplývá z jejich dost velké závislosti na dodávkách sortimentu a služeb pro TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a.s. Vývoj hospodářských výsledků v případě ztráty nedokázaly zvrátit ani 

zaměřením na zákazníky mimo skupinu.   

Podeváté v řadě se TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. umístily v roce 2012 mezi dvaceti 

nejvýznamnějšími a deseti nejobdivovanějšími firmami České republiky v celostátní anketě 

Czech TOP 100. V oboru hutnictví a zpracování kovů jim v celostátním žebříčku patřilo 

první místo. 
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3 ŘÍZENÍ NÁKUPU   

3.1 Nákup a jeho funkce 

  Nákup je nedílnou součástí kterékoliv organizace či podniku, ať už se jedná                   

o výrobní, obchodní činnost nebo podnikání ve službách, má tedy z pohledu teorie i praxe 

významný podíl na příspěvku k podnikovému úspěchu, a to z hlediska strategického                           

i operativního. Představuje všechna opatření směřující k zajištění relevantních zdrojů a jejich 

dalšímu využití v rámci podniku [16]. 

  Pro splnění této funkce je nutné včas a co nejpřesněji stanovit předpokládanou 

spotřebu surovin a materiálu, systematicky sledovat a regulovat stav zásob s co 

nejefektivnějším využitím, s dostatečným předstihem projednávat a uzavírat smlouvy 

v ekonomicky efektivních dodávkách, včetně sledování jejich realizace a řešení eventuálních 

odchylek v dodávkách. Dalším nutným předpokladem plnění funkce nákupu je udržovat             

a zlepšovat adekvátní informační systém řízení nákupu úzce propojený s logistikou, 

skladovým hospodářstvím a vnitropodnikovými potřebami. 

 Přestože nákup představuje jednu ze strategických oblastí, která má vliv na úspěšnost 

firmy na trhu, byl v minulosti považován za útvar, poskytující služby typu administrativní 

činnosti a plnil požadavky na nákup surovin či materiálu bez návaznosti na snižování nákladů, 

zlepšení logistických podmínek, budování a udržování dlouhodobých vztahů s dodavateli, či 

zpětné vazby na míru spokojenosti konečných zákazníků. Nákup nepochybně patří mezi 

velmi důležité články podnikového řetězce, protože od odpovědné a kvalitní práce nákupních 

referentů se odvíjí i spokojenost zákazníků. Čím kvalitnější a cenově výhodnější vstupy 

nákup zajistí, tím efektivněji vyhoví nejen potřebám zákazníků [8], ale i nižšími náklady 

zvyšuje konkurenceschopnost firmy na trhu. 

3.2 Zásady organizace nákupu 

 Při navrhování organizační struktury platí obecné pravidlo, že účelné organizační 

uspořádání musí podporovat plnění požadovaných cílů při co nejnižších nákladech. 

Neexistuje důvod, proč by tato zásada neměla platit v případě nákupu [5]. 
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3.2.1 Vnitřní organizace nákupu 

   Existuje řada obecných eventualit jak nákup organizovat, ale v podstatě lze činnosti 

rozdělit: 

Členění dle sortimentu materiálu  

   Nákupní skupiny a její pracovníci by se měli zaměřit na svůj sortiment, jeho inovace                 

a vývoj i technická kritéria a dle těchto parametrů se zaměřit na nákupní trh, z čehož vyplývá         

i výrazná a zřetelná osobní zodpovědnost nákupčího. 

Členění dle funkční orientace 

  Toto členění vyžaduje rozvinutou spolupráci a koordinaci a je vhodné pro nepříliš 

rozdílný sortiment, protože činnosti jsou rozděleny na části, např. strategické nákupní 

plánování, nákupní marketing, realizaci nákupu apod. Jde tady o dosažení vysoké specializace 

nákupčích. 

Geograficky orientované členění 

  Nákup je v tomto případě uspořádán podle regionálních trhů, značně geograficky 

odlišných. U pracovníků nákupu je především kladen důraz na znalost místních specifik, 

tradic, jazyka [15]. 

  Při organizaci vnitřní dělby práce se dle Tomka a Hofmanna [15] uplatňují 3 základní 

typy dělby práce v nákupu: 

Funkčně centralizovaný 

    Dělba práce vychází z obsahu činností, což jsou fáze procesu nákupu podle časové 

posloupnosti (marketing, nákup, skladování, přejímka materiálu, doprava). Tento typ 

vyhovuje činnostem obsahujícím koncepční strategické rozhodování a dlouhodobější 

predikce, koordinace a kompletace činností.   

Funkčně decentralizovaný 

   U tohoto typu je organizována práce podle sortimentní příbuznosti skupin materiálu, 

v jejichž rámci je uplatněno funkční členění., což lze použít pro operativní činnosti nákupu 

díky schopnosti pružněji řešit změny potřeb, ale nevýhodou je opomíjení ucelené strategie 

nákupu a jeho ekonomiky.  
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Kombinovaný 

      Kombinovaný typ má vyloučit negativní stránky dvou předchozích typů a zvýraznit 

využití pozitivních [15]. 

V praxi se nejvíce využívá kombinace centralizované a decentralizované formy 

nákupu. V poslední době se však prosazuje trend postupné centralizace [5]. 

3.2.2 Účel a náročnost nákupu                   

     Samotný nákup se dle Šlapoty [14] dělí do tří oblastí, a to výrobní nákup, nevýrobní 

nákup a strategický nákup: 

Výrobní nákup  

     je zaměřen na nákup surovin, materiálů a polotovarů, které jsou nutné pro výrobu. 

Nevýrobní nákup 

   obstarává nákup zboží, které přímo nesouvisí s výrobou, což mohou být služby, 

nemovitosti, investice, stroje, náhradní díly a režijní materiál. 

Strategický nákup 

   se soustředí na nákup klíčových komodit a nákupní strategií v budoucnu, kdy je nutné 

vzít v úvahu trendy, dlouhodobé cíle firmy a nákupní strategie.  

           Další dělení nákupu z hlediska manažerské náročnosti je dle tří nákupních situací: 

První nákup 

Situace, kdy nejsou k dispozici údaje k porovnání, je potřeba získat informace o 

dodavateli, ceně a podmínkách dodávky. Důležitým a významným kritériem je minimalizace 

rizik s výběrem nového dodavatele [3]. 

Opakovaný nákup 

   Pracovníci nákupu využívají zkušenosti a historii již provedených nákupů, navíc lze 

vyjednat výhodnější platební, dodací podmínky i předpokládanou kvalitu dodávky. 

Modifikovaný nákup 

    Je propojen s nároky odběratele, který po dosavadních zkušenostech požaduje úpravy 

ve specifikaci výrobku nebo cenových, platebních či dodacích podmínkách, což vytváří tlak 

na dodavatele, který se snaží nabídnout co nejvýhodnější dodávky tak, aby přesvědčil 

odběratele o přínosu a nedošlo ke změně dodavatele [13]. 
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Elektronická aukce 

      Termín elektronická aukce je spojen s výběrem dodavatele on-line ve sdíleném 

webovém prostředí, kde na zveřejňovanou nejlepší nabídku některého z dodavatelů mohou 

ostatní zúčastnění dodavatelé reagovat zlepšováním svých nabídek [17]. 

3.3 Efektivita nákupu 

Podnik si musí počínat a investovat tak, aby dokázal čelit konkurenci, spojit se s ní 

nebo nad ní zvítězit a tím získat větší výnosy z prodejů. Pojem konkurenceschopnost nám 

říká, že podnik je dost dobrý na to, aby se dokázal udržet na trhu, neříká však nic o tom, jak je 

podnik úspěšný [6], přesto posílení pozice podniku ve svém důsledku vede ke zvyšování 

celkového dlouhodobého zisku, eventuálně k dosažení jiných strategických cílů [9].  

 Na proces zefektivňování a optimalizace nákupních činností je v současné době kladen 

velký důraz, neboť veškeré tyto kroky vedou k úsporám, které poskytují podniku konkurenční 

výhodu [14]. V rámci podnikání se usiluje především o co nejvyšší hodnotu zboží, které 

splňuje specifické požadavky za co nejnižší cenu, k čemuž lze využít řadu možností: 

 Sjednocení nákupu – nákupy ve velkých objemech 

    Pokud dodavatel nabídne množstevní slevy na dodávky ve větších objemech, může to 

vést k úsporám, ovšem na druhé straně může dojít ke zvýšení skladovacích nákladů z důvodu 

vyšších zásob, takže je nezbytné nalézt optimální objemy nákupu. 

Kolektivní nakupování 

U této varianty nákupu je nezbytná spolupráce dvou i více firem, které společně 

nakupují zboží ve větších objemech, čímž dosáhnou nejen na množstevní slevy, ale i ušetří 

náklady na dopravu, případně si mohou vyjednat i další výhody. 

 Při realizaci nákupu je důležité se zaměřit nejen na sjednání výhodnější ceny či 

platebních a dodacích podmínek, ale i na logistiku a zásoby ve skladovém hospodářství, kde 

lze docílit dalších úspor v nákladech: 

Úspory z optimální frekvence dodávek 

Dodací cyklus by měl být nastaven nejlépe tak, aby nevznikaly příliš vysoké zásoby, 

zbytečně vázající finanční prostředky a taktéž příliš krátký cyklus dodávek zvyšuje logistické 

náklady. 
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JIT dodávky (just-in-time) 

Systém bezskladového hospodářství, kdy materiál je v potřebném množství, čase a 

kvalitě dodáván přímo do výrobního procesu, což je snaha o maximální přizpůsobení systému 

řízení toků měnící se poptávce. Dochází tak ke snížení zásob, nákladů a lepšímu využití 

finančních zdrojů. Zavádění filosofie JIT znamená v každé firmě totální změnu uspořádání 

materiálových a informačních toků. Důležité je také zvyšování transparentnosti a disciplíny 

nejen u dodavatelů, dopravců, ale také u spotřebitelů [7]. 

Konsignační sklady 

Situace, kdy sklady jsou umístěné u odběratele a uskladněný materiál je majetkem 

dodavatele, tzn., že odběratel v něm nemá vázané finanční prostředky. Odběrateli je materiál 

fakturován až v okamžiku jeho skutečného odběru ze skladu. Dodavatel sleduje pohyby na 

skladě a ověřuje, zda odebrané položky souhlasí s fyzickým zůstatkem. V praxi je tento 

systém úsporným a efektivním řešením pro obě strany, protože dodavatel ví, že zboží bude 

odebráno a odběratel své finanční prostředky může použít na jiné účely. 

3.4 Spolupráce s dodavateli 

 Pro nákup je nezbytné disponovat informacemi, bez kterých by těžko dokázal přijímat 

správná a optimální rozhodnutí týkající se strategie nákupu, s čímž souvisí i správný a pečlivý 

výběr trhu či dodavatele. Faktem ale zůstává, že tyto informace jsou často roztříštěné, neúplné 

a i v dnešní době internetu dokonce nedostupné. Pokud ale podnik spolehlivé a relevantní 

informace získá, je  velmi důležité naložit s nimi co nejefektivněji. 

3.4.1 Výběr dodavatelů 

 V dnešním rychle měnícím se ekonomickém prostředí je pro firmu nezbytné sledovat 

trh dodavatelů, což na jedné straně umožňuje mít k dispozici více potenciálních dodavatelů, 

protože závislost na jediném dodavateli může vést k záměrnému zvyšování cen, či diktování 

dalších podmínek, na druhé straně by velký počet dodavatelů mohl vést k vyšším nákupním 

nákladům zásluhou většího týmu pracovníků nákupu a rozsáhlejší agendě.  

 Řešením je správný výběr dodavatelů a jejich optimální počet, což nám může zajistit 

výběrové řízení s vhodně nastavenými kritérii výběru. Parametry pro výběr dodavatele mohou 

být nabízená cena, jakost dodávaných produktů, včasnost dodávek, dodání na správné místo a 

v nárokovaném množství, spolehlivost, flexibilita, ale také velikost dodavatele a jeho 

postavení na trhu [1]. 
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3.4.2 Hodnocení dodavatelů  

 Účelem hodnocení dodavatelů je především zajištění okamžité zpětné vazby [14] pro 

dodavatele i odběratele. Dodavatel tak získá komplexní vyhodnocení své činnosti vzhledem 

k obchodnímu partnerovi a na jeho základě může dále zdokonalovat své služby. Odběratel 

zase má přehled o vývoji a výkonnosti dodavatele, zda je s ním spolupráce efektivní a lze 

s ním počítat i v budoucnu, či hledat za něj perspektivnější náhradu. 

3.4.3 Vztahy s dodavateli 

 Oblast nákupu a prodeje je vždy do značné míry závislá na osobní kvalitě lidí, kteří 

tyto procesy realizují a ti by měli dodržovat tzv. etické nákupní principy, nákupy podporující 

dobré vztahy s dodavateli apod.[11].  

 Dlouhodobá spolupráce přináší výhody především díky dobré znalosti dodavatele, kdy 

známe jeho výrobní procesy, systémy, organizaci, stroje, cenové možnosti i způsob 

vyjednávání a dodavatel díky této spolupráci má určité jistoty, např. zaplacené dodávky, 

jistotu zaslání poptávky apod. [14]. Pokud se vztahy vyvíjejí správným směrem, lze již 

hovořit o tzv. managementu partnerství s dodavateli, kdy obchodní partneři by měli dosahovat 

shody a ne uzavírat kompromisy, které znamenají ústupky kteréhokoliv z partnerů. 

Samozřejmostí je oboustranná morální odpovědnost, srozumitelnost požadavků, sdílení 

dodatečných výdajů při plnění nových požadavků, týkajících se dodávky. Oba partneři by 

měli delegovat odpovědnosti a pravomoci ke přímé komunikaci, zachovávat objektivní 

přístup k ověřování shody včetně zpětné vazby a preferovat zlepšování před opatřeními 

k nápravě. Ve vztazích odběratelů s dodavateli by neměla chybět ochota vzájemně si pomáhat 

a pomoc dodavatele by neměla být považována za projev slabosti a nejistoty, naopak by se 

měly využít všechny účinné formy, např. sdílení dokumentů a v neposlední řadě by se 

dodavatelé i odběratelé měli vyvarovat neuvážených či úmyslných prohlášení, jejichž 

neověřený a neobjektivní obsah by mohl poškodit dlouhodobé zájmy partnerů v jiných 

oblastech [17].  

3.5 Role informačního systému v nákupu 

 Hlavní úlohou informačního systému je evidovat a třídit informace nutné i pro nákup, 

např. o cenách, rabatech, dodavatelích, dodacích a platebních podmínkách a měl by umožnit 

operativně pracovat se skladovým hospodářstvím. 
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           Kvalitní a komplexní informační systém může poskytnout podniku velkou konkurenční 

výhodu. Rozhodujícím důvodem je optimalizace vnitřních procesů, rychlost reakce na 

jakoukoliv změnu a dostupnost potřebných informací v požadované formě [14]. 

Samotný informační proces by měl být prostředníkem rozhodování při hodnocení            

a výběru obchodních alternativ, odstraňování vzniklých nebo očekávaných poruch, rozdělení 

poruch i podkladem k jednání s  obchodními partnery a ve sféře nákupního marketingu by měl 

řešit hromadné zpracování dat, především při realizaci pravidelně se opakujících operací, při 

poskytování pomoci při rozhodování na základě modelování a odborných znalostí. V oblasti 

nákupního marketingu by měl řešit úkoly evidence průběhu zakázky podnikem, propočet 

plánu potřeby materiálu a návrhy objednávek, sledování plnění dodávek, fakturaci, skladovou 

evidenci, reklamace a další operace.  

Pro pracovníky nákupu by pracovní aspekty informační sítě měly splňovat zajištění 

komunikační pohotovosti pro vlastní potřebu i pro poskytování vyžadovaných informací, 

systém ukládání získaných informací, přijímání informací od ostatních nákupčích, dodavatelů, 

výběr údajů z primárních a sekundárních zdrojů, zajištění aktuálního stavu podstatných 

ukazatelů z příslušné oblasti a rozšíření systémové pomoci např. vypracování různých 

seznamů, formulářů apod.  

Velmi významným aspektem nákupu je jeho logistická složka, kdy lze použít systémy 

umožňující identifikaci příchozího zboží či materiálu. Automatická identifikace materiálů 

pomáhá k zvýšení efektivity přejímky zboží a výdeje, zkracování cyklů činností, náhrady 

lidské práce, bezchybnost a v konečném důsledku i zvyšování konkurenční schopnosti. 

Používají se různé technologie záznamu a přenosu informací: optické (čárový kód), radio-

frekvenční, magnetické, biometrické, hlasové systémy [4]. 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU NÁKUPŮ DCEŘINÝCH 

   SPOLEČNOSTÍ TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s.  

V dnešní době každá firma hledá všechny možnosti, které by vedly ke snížení nákladů, 

a tím lepšímu uplatnění na konkurenčním trhu. Jednou z možností je především oblast 

nákupu, kde náklady lze ovlivnit řadou postupů. Pokud ovšem existuje možnost nákupu, který 

spojuje několik výhod dohromady, je nanejvýš vhodné se na něj zaměřit. Dceřiné společnosti, 

nacházející se na území TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., mají výhod hned několik. 

Dodavatel v místě firmy, kvalita srovnatelná s jinými dodavateli, ceny díky rabatům                    

a rámcovým smlouvám nižší a především přehled o sortimentu a dostupnosti. Zmíněné klady 

se týkají níže uvedených společností, jejichž charakteristiky jsou uvedeny v kapitole 2.3: 

 ENERGETIKA TŘINEC, a.s. 

 Strojírny a stavby, a.s. (fúze k 1. 9. 2013 D5, a.s. a Strojíren, a.s.) 

 Slévárny Třinec, a.s.  

 REFRASIL, s.r.o. 

 TRIALFA, s.r.o. 

 Třinecké gastroslužby, s.r.o. 

4.1 Prostředí systému SAP R/3  

 Celý průběh nákupů jak v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s., tak v dceřiných 

společnostech probíhá v prostředí systému SAP R/3, čímž je zajištěn přehled veškerého 

nakupovaného sortimentu v reálném čase, ale zároveň jsou používány specifické pojmy                   

a zkratky, které je nutno objasnit, protože budou používány v další části této práce [10], [12]:  

Účetní okruh - účetní okruh reprezentuje samostatnou účetní jednotku (např. jedna firma v 

rámci koncernu). Na úrovni účetního okruhu se vytváří zákonem požadovaná rozvaha a 

výsledovka. 

Závod - organizační jednotka v rámci firmy (např. provoz). 

Sklad - číslo skladu, ve kterém je materiál uložen. Uvnitř závodu může existovat jeden nebo 

několik skladů. 

Kmenový záznam (KZ) – představuje ústřední zdroj informací k objektu. Integrací 

veškerých dat objektu do jediného kmenového souboru odpadá problém nadbytečnosti dat.  
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Kmenový záznam materiálu (KZm) je jednoznačná identifikace, která specifikuje potřebná 

organizovaná data: 

 základní data – název, měrná jednotka, výkres, hmotnost, norma apod. 

 nákupní data – nutná pro nákup, případně alternativní nákupní měrnou jednotku  

 prodejní data – určené pro prodejní zakázky 

 dispoziční data – nastavení doby dodání, způsobu vedení a jeho výši na skladě, dávkou 

k objednávce, číslo odpovědného disponenta 

 všeobecná data skladování – údaje o nakládání s materiálem a jeho skladování (např. 

materiál nesmí zmrznout) 

 účetní data – údaje pro stanovení ceny, účtu zásob a spotřeby materiálu 

TB objednávky (transportbestellung) – jedná se o objednávky přeskladnění mezi různými 

účetními okruhy, například dceřiná společnost si vystaví TB objednávku na materiál do 

hlavního skladu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. 

TB POBJ – zkratka pro požadavek interních zákazníků na objednávku, který definuje potřebu 

materiálu nebo služby a je nejdůležitějším nástrojem pro identifikaci materiálu, který má být 

pořízen formou přeskladnění mezi různými účetními okruhy v předvoleném množství 

k předvolenému termínu, je interním dokladem a nemá mimo podnik žádné upotřebení.  

POBJ jsou ve většině případů generovány systémem automaticky na základě potřeby 

(rezervace zákazníka) nebo při poklesu nastavené hladiny zásoby na skladě. Číslo tohoto 

POBJ vytváří systém i při ručním vystavení. Každé POBJ obsahuje položky požadovaného 

předmětu nákupu, při automatickém generování pouze 1, při ručním vystavování až 999 

s čísly kmenových záznamů. POBJ bez čísla KZ lze vystavit ve výjimečných případech, např. 

při zkoušení materiálů, nevýhodou je těžké vyhledávání historie tohoto POBJ . 

4.2 Specifikace nákupů  

Veškeré nakupované materiály na sklad jsou vedeny v databázi kmenových záznamů 

systému SAP R/3 v modulu MM (Materials Management) dle účtu zásob, tj. dle způsobu 

nabytí a účelu použití a jsou rozděleny na [10]: 

Suroviny – jsou navedeny ve 4-místných kódech, požadavky na objednávku s přesnou 

specifikací jsou vystavovány ručně dle plánu výroby a termínů dodání (většinou kvartál před 

potřebou, ale např. u rud i rok dopředu). 
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Technicko-režijní materiál, náhradní díly a drobný hmotný majetek – tento soubor 

kmenových záznamů je opatřen 12-místným kódem. Základem pro vytvoření byla původní 

databáze tvořená na základě Jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků, kde je 

dodržováno členění dle oborů, tzn., že první 3 čísla tohoto kmenového záznamu jsou určena 

dle druhu materiálu a účelu použití. 

Vratné obaly – evidence je vedena v  6-místných kódech dle kmenového záznam dodavatele 

a obsahuje softwarem přidělená čísla šarží, tzn. jednoznačnou identifikaci konkrétního 

vratného obalu (palety, sudu, kontejneru apod.) tak, aby nedošlo k záměnám a obal byl vrácen 

správnému majiteli (dodavateli). 

K-mat – materiály z vlastní výroby, tj. finální výrobky jsou vedeny a prodávány na 

konfigurovatelných KZ a pro účely vlastní spotřeby se převedou na 12-místný KZm, se 

kterým lze dále pracovat jako u ostatních materiálů.  

Práce a služby – zde jsou zavedeny kmenové záznamy se 6-místným kódem všeobecného 

charakteru, např. „nákladní doprava“. Teprve při vystavování požadavku na objednání se 

upřesňuje a jednoznačně specifikuje rozsah služby a další požadavky interního zákazníka, 

který tento požadavek zároveň sám vystavuje. 

Investice – tyto položky obhospodařuje odbor technického rozvoje, nákup investic se 

realizuje na základě projednání a schválení komisí TER (technicko-ekonomický rozvoj), 

každá investiční akce dostane své číslo kmenového záznamu, kam jsou jednotlivé položky 

nákupu zařazeny a taktéž účtovány. 

Každá dceřiná společnost TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. se odlišuje jak svými 

konečnými produkty, tak i svými potřebami nákupu. Je zcela zřejmé už ze zaměření 

výrobních programů jednotlivých společností, že surovinové zdroje, investice a služby budou 

nakupovány od specializovaných dodavatelů, pouze skupina technicko-režijního materiálu, 

víceúčelových náhradních dílů a drobného hmotného majetku by měla být předmětem nákupu 

s výše uvedenými výhodami. 

4.3 Komunikační model  

 Nákup v systému SAP R/3 má daný postup, kdy určený zaměstnanec dceřiné 

společnosti si musí požadovaný materiál nejprve v databázi najít pod jednoznačným kódem – 

kmenovým záznamem, který obsahuje všechny relevantní údaje o materiálu a v některých 

případech nadstandardně i výkresovou dokumentaci (u náhradních dílů), či obrázek, čímž se 
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může zjednodušit a zpřesnit specifikace požadavku. Pro tento výběr má zaměstnanec 

k dispozici transakce jak dle kmenových záznamů, včetně stavu na skladě a kontaktu na 

příslušného centrálního disponenta, tak i transakce zobrazující seznam zboží vedených na 

konsignačních skladech, či nakupovaných na základě rámcových smluv. 

 Zaměstnanec dceřiné společnosti, zodpovědný za vystavování POBJ nebo TB POBJ, 

může tyto požadavky vystavovat dvěma způsoby. Buď ručně, kdy vyplní potřebná pole údaji, 

nebo vyplní požadavek přímo na základě výrobní zakázky v nadstavbovém programu Site 

line, ze kterého se přímo vygeneruje TB objednávka - požadavek v SAP. Všechny požadavky, 

ať už vystavené ručně či vygenerované, musí být „uvolněny“ pověřenými pracovníky                              

ve schvalovacím procesu a teprve pak systém SAP několikrát denně vygeneruje nové nebo 

doplňuje stávající TB objednávky, kdy nová TB objednávka vzniká až po dosažení 999 

položek. Po obdržení požadovaného materiálu je dceřinou společností vystaven v systému 

příjem, což je signál pro fakturaci ze strany TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.  

Stejným způsobem probíhá vystavování POBJ  i pro standartní objednávku 

směřovanou na externí firmy jen s tím rozdílem, že není vyplněna s označením TB, ale NB 

(normalbestellung) a celý proces je identický.  

4.3.1 Zásady a pravidla objednávání 

Při objednávání a vystavování požadavků je nutné dodržovat zásady, které platí právě 

pro dceřiné společnosti na území TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. 

Materiál vedený v centrálních skladech nesmí být nakupován externě, protože 

duplicitní zásoby v rámci celé skupiny TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. jsou nežádoucí. 

Každý materiál musí být proto objednáván vždy dle přiřazeného kmenového záznamu                       

z důvodu přesné specifikace a možnosti sledování ceny. Hlavní zásadou je, že nesmí být 

objednáváno více druhů materiálů na jeden kmenový záznam nebo dokonce bez něj (výjimky 

jsou ve směrnici TOP TŽ-06/01 o nakupování přesně definovány). V případě, že žadatel 

požadovaný kmenový záznam nenajde, nebo se jedná o nový materiál, který se 

v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. nebo dceřiné společnosti zatím nepoužíval, požádá 

příslušného centrálního disponenta o identifikaci, případně založení nového kmenového 

záznamu. Rozšiřování sortimentu zboží v centrálních skladech je omezeno nejen kapacitou 

skladu, ale i objednávaným množstvím, četností nákupu apod., proto se projednává 

s příslušným disponentem a nákupním referentem MORAVIA STEEL, a.s.  
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 V případě mimořádné potřeby či poruchy je nutné, aby se žadatel telefonicky spojil 

s odpovědným zaměstnancem centrálního skladu, a výdej požadovaného materiálu je 

realizován okamžitě na tzv. poruchovou výdejku s tím, že podklad – TB-objednávka může být 

vystavena následující pracovní den. 

4.4 Hodnocení nákupů dceřiných společností 

 Dceřiné společnosti TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. mají k dispozici systém, který 

jim umožňuje zautomatizování rutinních činností a procesů, včetně toku informací 

fungujícího oběma směry. Bohužel, jak je vidět z následujících kapitol, jednotliví zaměstnanci 

upřednostňují operativu a provádění nákupního procesu, než aby využili výhod nákupu 

s orientací na strategii celé skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL. 

 Níže uvedené analýzy byly provedeny na základě velkého množství zdrojových dat ze 

systému SAP/R3, které není možné zveřejnit z důvodu ochrany citlivých údajů a proto 

všechna hodnotová data jsou uváděna pouze v procentuálním vyjádření. 

4.4.1 Struktura nákupů dceřiných společností 

 Předmětem analyzovaných nákupů je skupina technicko-režijního materiálu, 

víceúčelových náhradních dílů a drobného hmotného majetku. Dle tabulky 1, týkající se 

struktury nákupu dceřiných společností, jsou uvedeny nákupy z TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁREN, a.s. a dceřiných společností v procentním v poměru k celkovým nákupům, 

kdežto tabulka 2 uvádí data externího nákupu dceřiných společností na kmenové záznamy a 

bez kmenových záznamů. Zároveň u obou tabulek byl použit pro zpřehlednění výsledků tzv. 

semafor, což je barevné odlišení údajů, kdy červeně jsou označeny nejhorší výsledky a zelený 

podklad mají nejlepší. Každá společnost má přehled rozdělen i dle jednotlivých let, aby bylo 

vidět, zda dochází ke zlepšení, či naopak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

             Tab.1 Nákupy dceřiných společností z TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.   
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             Tab.2  Externí nákupy dceřiných společností dle jednoznačné identifikace  

 

 

 Výsledky z tabulek 1 a 2 ukazují na celkové zlepšování a dodržování disciplíny, ale 

při pohledu na jednotlivé společnosti lze zjistit: 

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. má stále dost nízký nákup z TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, 

a.s. a nákup u externích dodavatelů bez kmenových záznamů je jeden z nejvyšších ve skupině, 

což má za následek nákup vedený bez historie a odkazů na dřívější nákupy a nemožnost 

porovnávání cen. 

REFRASIL, a.s., kde je sice vidět nepatrné snížení nákupů z TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, 

a. s., ale zároveň došlo od roku 2011 k poklesu nákupu bez kmenových záznamů pod 10 %. 
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Slévárny Třinec, a.s., u kterých došlo v roce 2013 k historickému zhoršení nákupů z 

TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s., ale externí nákup bez kmenových záznamů je v ideální 

výši, přičemž se jedná o jednorázové nákupy na vyzkoušení materiálů. 

Strojírny a stavby, a. s. – zde došlo v roce 2013 k fúzi 2 společností - D5, a. s. a Strojíren 

Třinec a. s. V tabulkách jsou za léta 2010 – 2012 výsledky sečteny a rok 2013 je očištěn od 

výsledků provozu Drobné kolejivo, který přešel pod TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 

Prozatím tyto výsledky mají málo vypovídající charakter a přesnější analýzu nákupu ukáže až 

rok 2014.  Přesto je v tabulce vidět, že došlo ke skokovému zlepšení, i když externí nákup bez 

kmenových záznamů je stále hodně vysoký, což v současné situaci po fúzi více komplikuje 

nákup bez historie a cenového srovnání s předcházejícími lety. 

TRIALFA s. r. o. dosáhla jednoznačně v roce 2013 výrazného zlepšení, včetně nákupů bez 

kmenových záznamů pod 5 %, týkajících se především materiálu určeného na odzkoušení a 

výjimečných jednorázových nákupů. 

Třinecké gastroslužby, s. r. o. dosáhly nejlepšího výsledku v roce 2013, kdy došlo u všech 

položek ke zlepšení. U této dceřiné společnosti bude vždy externí nákup bez kmenových 

záznamů dost vysoký, protože její požadavky jsou velmi specifické vzhledem k podnikání 

v gastroslužbách, kdy nákupy jsou zaměřeny především na potraviny a jejich velkou 

rozmanitost, včetně dalších navazujících materiálů, které musí vyhovovat použití ve styku 

s potravinami např. čisticí prostředky apod. 

 Pro představu o celkovém vývoji jednotlivých společností je uveden na obrázku 6 

graf, který přehledně znázorňuje celkový vývoj nákupů dle jednotlivých let. 
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Obr. 6  Hodnocení trendů nákupů dceřiných společností 

 

4.4.2 Externí nákup dceřiných společností u položek, vedených v TŘINECKÝCH 

         ŽELEZÁRNÁCH, a.s. na konsignačních skladech a v rámcových smlouvách 

 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. mají uzavřeny rámcové a konsignační smlouvy na 

dodávky do svých skladů na základě rozvržení plánu dodávek. Jen pro upřesnění - tyto 

smlouvy se týkají 69 dodavatelů a 3177 položek a jsou uzavírány za účelem garance co 

nejnižší ceny, splnění požadovaných jakostních parametrů a dodržování požadovaného 

množství na skladech TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. Proto je s podivem, jak málo 

některé dceřiné společnosti využívají těchto nákupů, což dokazuje tabulka 3, která uvádí 

množství fakturovaných objemů externích nákupů v procentech a zároveň počet nakoupených 

položek. Tyto položky měly být nakoupeny z rámcových a konsignačních smluv, nikoliv 

externě. 

Zobrazené údaje poskytují obraz dvojího přístupu k pravidlům a nedisciplinovanosti 

v nákupu položek, které jsou k dispozici v centrálních skladech TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁREN, a.s. s dovozem až na požadované rozvážkové místo. 
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Tab. 3 Externí nákup zboží z rámcových a konsignačních smluv dceřinými společnostmi  

 

 

Dceřiné společnosti REFRASIL, a.s. a TRIALFA, s.r.o. za celé 4 roky nenakoupily 

externě žádnou položku vedenou na skladech dle rámcových a konsignačních smluv, ale to 

neznamená, že nemohly nakoupit bez kmenových záznamů. ENERGETIKA TŘINEC, a.s. a 

Třinecké gastroslužby, s.r.o. díky nepozornosti nakoupily pouze po jedné položce, ovšem 

Slévárny Třinec, a.s. a zfúzovaná společnost Strojírny a stavby, a.s. nedodržují pravidla po 

celé sledované 4 roky. U Sléváren Třinec a.s. se situace dokonce skokově zhoršila. Strojírny a 

stavby, a.s. sice vykazují meziroční zlepšování, ale výsledky jsou příliš nelichotivé. 

Rozhodující podíl na nedodržování pravidel nákupů má především D5, a.s., uvedená ve 

spodní části tabulky, jejíž výsledky jsou sečteny se Strojírnami Třinec a.s. a vykazovány 

celkově díky fúzi v roce 2013 pod dceřinou společností Strojírny a stavby, a.s. 
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Obr. 7 Materiály vedené na konsignačních skladech a rámcových smlouvách 

nakupované externě dceřinými společnostmi v % vyjádření 

 

 K vizualizaci údajů z tabulky 3 jsou použity grafy, které názorně ukazují průběh 

objednávání po jednotlivých letech. 

 Graf na obrázku 7 porovnává externí nákupy dceřiných společností v jednotlivých 

letech v procentuálním vyjádření a obrázek 8 s grafem, který zobrazuje stejnou problematiku, 

ale s počtem objednaných položek vedených na konsignačních skladech a rámcových 

smlouvách TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.  
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Obr. 8 Materiály vedené na konsignačních skladech a rámcových smlouvách 

nakupované externě dceřinými společnostmi v položkovém vyjádření 

 

4.4.3 Duplicitní nákupy dceřiných společností 

 Duplicitními nákupy je myšlen materiál, pořízený dceřinými společnostmi u externích 

dodavatelů, který je zároveň veden v centrálních skladech TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. 

pod stejnými kódy kmenových záznamů. Tento přístup vede k nedodržování hospodárnosti a 

efektivity při pořizování zboží, což má vliv na ekonomické aspekty hospodaření dceřiných 

společností. Nákup MORAVIA STEEL, a.s. garantuje nejnižší ceny s požadovanou jakostí na 

základě dvou až šesti poptávkových řízení ke každému novému nákupu a dodávky od 

ověřených dodavatelů s dlouhodobými vztahy. Množství na skladech je zabezpečováno           

u skladových položek formou nastavených hladin. Pouze tzv. požadavkový materiál, který 
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není běžně skladován a objednává se až na základě rezervací, by mohl být příčinou těchto 

duplicitních nákupů, a to pouze v případě poruchy nebo okamžité potřeby. 

 Situaci v oblasti duplicitních nákupů interpretuje tabulka 4 s rozdělením na jednotlivé 

dceřiné společnosti dle jednotlivých let a hodnotovým vyjádřením v procentech.   

Tab. 4 Duplicitní nákupy  

 

 

 Z tabulkového přehledu vyplývá neefektivní přístup k nákupům dceřiných společností, 

což lze upřesnit i následujícím komentářem: 

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. – u této společnosti se trend duplicitních nákupů neustále 

zvyšuje a v porovnání roku 2012 s rokem 2013 rapidně vzrostl - cca šestinásobně. Jistě, lze 

konstatovat, že hodnoty jsou velmi nízké, ale svědčí to o nedostatečné kontrole již při 

vystavování POBJ a taktéž při jeho následném uvolňování. 

REFRASIL, a.s. – je jedinou společností, která za sledované období ani jednou nenakoupila 

zboží, které je zajišťováno TŘINECKÝMI ŽELEZÁRNAMI, a.s. 

Slévárny Třinec, a.s. – s výjimkou roku 2010 se firma v oblasti duplicitních nákupů stále 

pohybuje okolo 30 %, což potvrzuje dost velké nedostatky v procesu nakupování. 

Strojírny a stavby, a.s. – objemy duplicitních nákupů se pohybují kolem 65 %, což je velmi 

vysoká hodnota, i když má meziroční klesající tendenci. Zde pravděpodobně zcela nefunguje 

jak kontrola, tak celý proces nákupu. V roce 2013 byla část duplicitních nákupu této 

společnosti určena na rekonstrukci budov, kterou zajišťovala vlastními silami a nakoupila 

okna, dveře a vnitřní vybavení. Kdyby byl projekt řádně a s předstihem připraven, bylo by 

možné všechny požadavky zajistit přes centrální sklad TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.   
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TRIALFA s.r.o. – stejně jako ENERGETIKA TŘINEC, a.s. má zvyšující se objem 

duplicitních nákupů, i když vzhledem k objemu nákupů do 5 % se nejedná o alarmující 

hodnoty. 

Třinecké gastroslužby, s.r.o. – mají velmi kolísavý vývoj, který v roce 2013 skokově vzrostl 

více než osminásobně, ovšem ve vazbě na výši duplicitních nákupů jde o malé sumy. 

 Resumé celého vývoje  duplicitních nákupů je znázorněno v grafickém vyjádření      

na obrázku 9, kde je přehledně zachycen průběh celého procesu nákupů. 

 

 

Obr. 9 Duplicitní nákupy v procentuálním vyjádření 

 

4.4.4 Duplicitní zásoby 

 Jedná se o zásoby, vedené pod stejným kmenovým záznamem v TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁRNÁCH, a.s. i dceřinými společnostmi. Podle nastaveného regulativu by měl být 
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jeden materiál s přesnou specifikací – kmenovým záznamem pouze na jednom skladě a toto 

pravidlo by měly dceřiné společnosti důsledně dodržovat. Nadnormativní zásoby zbytečně 

zatěžují ekonomiku společností a finance by mohly být použity daleko efektivněji. Je 

předpoklad, že duplicitní zásoby jsou buď důsledkem duplicitních nákupů, nebo 

ponecháváním navíc objednaných materiálů z  TB objednávek na skladech k využití 

v budoucnu. Zároveň se může jednat i o materiál na plánované výrobní zakázky, plánované 

opravy, nebo jde o náhradní díly prvního vybavení na nová zařízení. Posouzení celého 

obsáhlého souboru dat je všeobecné, protože k přesné specifikaci důvodů těchto zásob je 

nutné důsledné ověření každé položky, což by bylo velmi náročné z časového hlediska. 

Tabula 5 poskytuje pouze hodnoty v procentuálním vyjádření s doplněním počtu položek na 

jednotlivých dceřiných společnostech a rozdělením na roky 2010 a ž 2013.   

Tab. 5 Duplicitní zásoby 

 

Ucelené informace o stavech duplicitních zásob na skladech jednotlivých dceřiných 

společností: 

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. – hodnoty v procentech se meziročně pohybují na ustálené 

výši, ale z počtu položek je vidět, že dochází ke snižování duplicitních zásob.  

REFRASIL, a.s. – v průběhu 4 let se dostal hodnotově v této oblasti na poloviční úroveň, 

ovšem z položkového přehledu je vidět dost vysokou nekázeň a nedodržování pravidel, ale 

s klesající tendencí duplicitních zásob. 

Slévárny Třinec, a.s. – jejich hodnoty i položky vykazují rostoucí trend, což svědčí nejen                  

o nedodržování nastavených pravidel, ale i o nedostatečné kontrole. Z těchto zásob, pokud 

nebudou sledovány, se lehce můžou stát bezobrátkové nebo nepotřebné zásoby, čímž může 

dojít k ekonomickým ztrátám. 
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Strojírny a stavby, a. s. – nejvyšší duplicitní zásoby jak v hodnotovém, tak i položkovém 

vyjádření ve skupině. Především zfúzovaná D5,a.s. vykazuje velmi vysoké počty položek 

duplicitních zásob, které pravděpodobně souvisí i s duplicitními nákupy. Zde je ale vidět 

snaha o snižování, což by při dodržování pravidel a dostatečné kontrole mohlo vést 

k uspokojivějším výsledkům. 

TRIALFA s. r. o. – v tomto případě větší polovina dvojitě vedených zásob souvisí s tyčovou 

ocelí a dlouhými výrobky z produkce TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., které v rámci 

kooperace dceřiná společnost upravuje na rovnací lince. Část zásob souvisí i s duplicitními 

nákupy, které byly provedeny v rámci tzv. náhradního plnění, což ve zkratce znamená odběr 

zboží od firem zaměstnávajících osoby zdravotně znevýhodněné. 

Třinecké gastroslužby, s. r. o. – jediná dceřiná společnost, která vede duplicitní zásoby na 

nejnižší možné úrovni – v průměru 4 položky, což ale také vyplývá z její specifické produkce. 

 

 

Obr. 10 Duplicitní zásoby v procentuálním vyjádření 
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Výsledné údaje z tabulky jsou zobrazeny ve formě grafů, kdy obrázek 10 znázorňuje údaje 

hodnot v procentech a obrázek 11 v položkovém vyjádření. 

 

 

Obr. 11 Duplicitní zásoby dle počtu položek 
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5 NÁVRHY K  ZEFEKTIVNĚNÍ NÁKUPU DCEŘINÝCH  

   SPOLEČNOSTÍ 

 Každá firma bez ohledu na svoji velikost by měla i v současnosti udržovat finanční 

ostražitost, a realizovat nezbytná opatření k posílení své finanční stability, především 

z pohledu doznívajícího vlivu krize z roku 2008, který zasáhl mimo jiné i nákup. Krize na 

jedné straně výrazně srazila činnost nákupu směrem k operativě, na druhé straně ukázala 

možnosti nákupu a jeho vliv na ekonomiku podniku. 

5.1 Nákup dceřiných společností  

 Tato oblast nákupů má 3 sféry, na které se je třeba zaměřit: 

 Nákupy externí bez kmenových záznamů 

 Externí nákup dceřiných společností u položek vedených v  TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁRNÁCH, a.s. na konsignačních skladech a rámcových smlouvách 

 Duplicitní nákupy dceřiných společností 

5.1.1 Nákupy externí bez kmenových záznamů 

 Zde je nutné důsledně trvat na založení přesné specifikace – kmenového záznamu, 

který je vodítkem pro příští nákupy, ať už se jedná o historii nákupu, tzn. kdy, kde a v jakém 

množství byl uskutečněn a především pro nutnost porovnání ceny. Doporučení je především 

zvýšit kontrolu při uvolňování TB POBJ. 

 V rámci objektivity byly vzneseny dotazy na zaměstnance dceřiných společností, proč 

nepostupují podle pravidel a jejich odpovědi se dají shrnout do těchto bodů: 

Pracnost hledání 

Opatření: detailně a prokazatelně proškolit zaměstnance dceřiných společností, jak 

postupovat při zjednodušeném hledání v databázi kmenových záznamů materiálů. 

Dlouhé čekání na založení kmenových záznamů centrálními disponenty 

Opatření: Zavést do směrnice o nakupování TOP TŽ-06/01 lhůty pro založení kmenových 

záznamů do databáze a prokazatelně proškolit centrální disponenty (návrh jeden pracovní 

den). 
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Přílišná podrobnost při specifikaci 

Opatření: Upozornit zaměstnance dceřiných společností na důležitost co nepodrobnější 

specifikace, jelikož kmenové záznamy jsou určeny pro všechny společnosti skupiny 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL. 

Existuje ještě další možnost nákupů bez kmenových záznamů, a to formou nákupu v 

hotovosti v maloobchodě. Tato varianta je velmi problematická, protože dohledání tohoto 

druhu nákupu je možné pouze v nákladech příslušného nákladového střediska až po 

zaúčtování, a je jen na zaměstnanci účtárny, zda v textu alespoň částečně identifikuje zboží. 

Alternativa uvedeného nákupu je sice relativně rychlá, ale velmi drahá s ohledem na cenu                

a vlastní přepravu, proto by se měla použít pouze ve výjimečných případech a s rozmyslem, 

zda je to nutné. 

5.1.2 Externí nákup dceřiných společností u položek vedených v TŘINECKÝCH            

ŽELEZÁRNÁCH, a.s. na konsignačních skladech a rámcových smlouvách 

    V tomto případě se jedná o ukázku nedisciplinovanosti jak zaměstnanců, vystavujících 

TB POBJ, tak i u následného uvolňování pro objednávky. Všechny dceřiné společnosti mají 

k dispozici transakce, zobrazující seznam materiálů, vedený na výše uvedených smlouvách                

a jednoduchým zadáním parametrů  lze zobrazit jak zásobu, tak i jednoznačný kód (kmenový 

záznam). 

    Důvody svého postupu sami zaměstnanci nedovedli vysvětlit a ve většině případů 

připustili, že udělali chybu. 

Opatření: Postup objednávání výše uvedených položek je zakotven ve směrnici TOP TŽ          

-  06/01 o nakupování, a ta je závazná i pro dceřiné společnosti, a proto záleží už jen na jejich 

managementu, zda se bude dodržovat. 

5.1.3 Duplicitní nákupy dceřiných společností 

 V tomto případě jde u objednávání o nepozornost, nedbalost nebo se jedná o tzv. 

náhradní plnění, kdy nákup je realizován od dodavatelů, zaměstnávajících osoby se změněnou 

pracovní schopností dle Zákona č. 1/1991 o zaměstnanosti, kdy odběratel má úlevu na dalších 

odvodech daní do státního rozpočtu. Řešením k zamezení zdvojených nákupů je důsledná 

kontrola požadavků zaměstnanců, kteří uvolňují TB POBJ k vystavení objednávky. 

I v tomto případě v zájmu nestrannosti byli zaměstnanci dceřiných společností 

dotázáni na důvody svých postupů a jejich argument zněl: 
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„Náš nákup je levnější“ 

Toto tvrzení je ale v 98 % případů neobjektivní z důvodu nezapočítávání doprovodných 

služeb, jako je doprava, poplatky všeho druhu, což může být např. balné, mýtné, clo apod., ale 

i manipulaci uvnitř podniku a rozvoz na určené místo. Dost často se stane, že při fakturaci 

zboží tyto vedlejší pořizovací náklady nejsou součástí pořizovací ceny materiálu nakoupeného 

na sklad nebo na zakázku, ale jsou účtovány přímo na nákladové středisko, a proto se 

nedostanou do ceny zboží. 

Opatření: Vedení jednotlivých dceřiných společností by mělo na příkladech vybraných 

nákupů svým zaměstnancům tuto problematiku vysvětlit a motivovat je ke správným 

postupům. 

5.2 Duplicitní zásoby dceřiných společností 

 Duplicitní zásoby jsou vedeny na více skladech, především v centrálních skladech 

TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. a taktéž i ve skladech dceřiných společností, což je 

ukázkový příklad neefektivně použitých finančních prostředků, které se skládají nejen 

z pořizovací ceny materiálu, ale i ceny za skladování, manipulaci, energii, mzdy atd. 

 Vznik těchto zásob je vysvětlován dceřinými společnostmi  více důvody. Jedním 

z nich je následek duplicitních nákupů, dalším je větší množství objednávaného materiálu za 

účelem rychlejší dostupnosti, ale i na plánované výrobní zakázky či opravy, což je zbytečné, 

protože je lze přiřadit přímo k dané zakázce a ihned vydat ze skladu. Oprávněným důvodem 

je vedení náhradních dílů prvního vybavení na nová zařízení, ale vesměs jde o jednoúčelové 

náhradní díly, které se jinde ve skupině nevyskytují. 

 Nevhodnost existence identických, především máloobrátkových zásob tkví i 

v nebezpečí, že se z nich mohou časem stát nepotřebné či bezobrátkové zásoby a náklady na 

jejich prodej, likvidaci nebo vytvoření opravných položek znovu zatěžují ekonomiku 

společnosti. 

 Zamezením výskytu uvedených zdvojených zásob je pouze preciznost a dodržování 

výdejů vždy po příjmu zboží z TB objednávek. V kmenových záznamech lze sice zablokovat 

na daných skladech materiál, ale v tomto případě je to bezpředmětné, protože by se celý 

proces objednávání nemohl vůbec uskutečnit. 
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Opět je na vedení společnosti seznámit zaměstnance s touto problematikou a důrazně 

žádat dodržování pravidel dle nastavené strategie ve skupině TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - 

MORAVIA STEEL. 

5.3 Vnitřní audity 

 Veškeré nedostatky a chyby zjištěné analýzou by se měly alespoň jednou ročně 

kontrolovat, zda došlo ke zlepšení či dokonce k odstranění závad. Zaměstnanci by měli být 

připraveni vždy zdůvodnit své postupy i činnosti, a pokud budou vědět, že bude proveden 

audit nezávislou osobou, vyvarují se chyb v daleko větším měřítku. 

5.4 Oboustranné TB objednávky ve skupině 

 Dnes fungují TB objednávky pouze jedním směrem, a to z dceřiných společností do 

centrálních skladů TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. Opačně systém nastaven není             

a nefunguje ani mezi jednotlivými dceřinými společnostmi, takže je nutné vystavovat 

klasickou objednávku a dokonce v tištěné podobě. Bylo by nanejvýš vhodné nastavit nákup 

více směry ve skupině, čímž by došlo ke zrychlení procesu a k dalším úsporám v případě,     

že dceřiné společnosti dosáhnou výhodnější ceny při nákupu. Tento postup by pak měl být 

zakotven ve směrnici TOP TŽ-06/01-Nákup. 

5.5 Vzdělávání zaměstnanců 

 Je logické, že se všichni manažeři i řadoví zaměstnanci ptají, co jim někdy i radikální 

změny přinesou [18], co všechno jim naruší staré pořádky, rutinu a někteří zaujímají negativní 

postoj. Smysl změn musí být srozumitelný a musí být přesvědčivým způsobem vysvětlován. 

Proto by bylo vhodné pro dceřiné společnosti  vícekrát proškolit své zaměstnance, 

seznámit je s nastavenými pravidly a vysvětlit všechny prvky v širších souvislostech a toto 

školení periodicky opakovat např. každý rok, do doby, kdy zaměstnanci přijmou všechny 

postupy a pravidla jako normu pro svou práci.  
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6. ZHODNOCENÍ A REALIZACE NÁVRHŮ    

    K ZEFEKTIVNĚNÍ NÁKUPŮ DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ 

 Ne všechny návrhy na opatření, uvedené v kapitole 5, lze ekonomicky zhodnotit. 

Příkladem jsou externí nákupy bez kmenového záznamu, kdy specifikace těchto nákupů je 

nepřesná, mnohdy neúplná, a proto by nebyla porovnatelná i cena. Z toho důvodu byly 

vybrány návrhy, u kterých je propočet jasný a přesně zdokumentovaný. 

 Na základě analýzy externího nákupu dceřiných společností u položek vedených 

v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. na konsignačních skladech a v rámcových 

smlouvách byl proveden propočet hodnot externího nákupu za sledované období od roku 

2010 do roku 2013, který je zde považován u každé společnosti jako základ 100 %. 

Porovnáním cen materiálu skladovaných na konsignačních skladech a v rámcových 

smlouvách byly vypočteny hodnoty, kolik by která společnost zaplatila za odběry materiálu 

v daném období. Rozdíl hodnot, přepočtených na procenta, je výsledkem, kolik by daná 

dceřiná společnost ušetřila odběrem z konsignačního skladu či z rámcové smlouvy, což 

dokládá níže uvedená tabulka 6. 

Tab. 6  Srovnání mezi externím nákupem a odběrem materiálu z rámcových 

             a  konsignačních smluv dceřinými společnostmi    

                                                                         

 Duplicitní nákupy, pořízené externě dceřinými společnostmi, byly propočteny stejným 

způsobem jako předcházející oblast nákupu mimo rámcové a konsigační smlouvy. Výsledky 

v tabulce 7 ve sloupci rozdíl opět prezentují,  kolik by dceřiná společnost ušetřila odběrem 
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z centrálních skladů  TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. V hodnotovém vyjádření se 

nejedná o zanedbatelné sumy. 

Tab. 7 Propočet rozdílu cen mezi externím nákupem a odběrem zboží z centrálních            

skladů   TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN,  a. s. 

 

 

 V průběhu vypracování této diplomové práce došlo k realizaci jednoho z návrhů na 

opatření, a to provádění auditů na dceřiných společnostech, které proběhly v období             

od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 se zaměřením na uvádění jednoznačného kódu – kmenového 

záznamu materiálu v nákupních dokladech. Prověřování použití kmenového záznamu bylo 

aplikováno s argumentací, že se jedná o jeden z hlavních znaků pro další vyhodnocování 

efektivity nákupů materiálů s důrazem na eliminaci duplicitních nebo levnějších nákupů         

a možností množstevních slev v rámci skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA 

STEEL. Cílem auditu bylo dosáhnout stavu maximálně 10 % nákupních dokladů bez 

kmenových záznamů. 

 

 Společnost Třinecké gastroslužby, s.r.o. byla vyřazena z tohoto auditu z důvodu 

specifického sortimentu nákupu, kdy v šetřeném období bylo z celkového množství 

objednávek 91 % potravinářského charakteru a z pohledu auditorů není nutno u nich uvádět 

kódová čísla kmenových záznamů. U ostatních nakupovaných materiálů společnost v rámci 

šetření postupně zavádí na jednotlivé materiály kmenové záznamy. 
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 Informace o stavu nákupních dokladů z hlediska uvádění kmenových záznamů 

materiálů v době zahájení auditních šetření a po realizaci auditních opatření jsou uvedeny 

v tabulce 8, ze které také vyplývá, že cíl auditu byl splněn.   

 

Tab. 8 Vývoj nákupních dokladů v auditovaných společnostech  

 

 

            Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že pracovníci dceřiných společností zareagovali 

na připomínky a zápisy z auditorského řízení  a změnili přístup k vystavování objednávek. 

 

 Zásluhou provedeného auditu se potvrdila oprávněnost návrhu na opatření a zároveň 

výsledky předčily očekávání. 
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7 Závěr  

Snaha o zvýšení firemní výkonnosti a efektivity procesů a následně i naplnění 

strategických cílů podniku vede k vytvoření různých modelů a metod nákupního procesu. Při 

organizaci nákupu nelze využít vždy pouze standartní variantu, protože v praxi závisí volba 

vždy na specifických podmínkách konkrétní firmy, což je i situace TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁREN, a.s. a jejich dceřiných společností. 

 Cílem mé diplomové práce bylo zefektivnit nákup dceřiných společností 

TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., vytipovat problémová a úzká místa v systému nákupu, 

identifikovat příčiny a navrhnout opatření ke zlepšení či nápravě. 

 V první části, zaměřené na teoretickou stránku problematiky, byly představeny 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. a jejich dceřiné společnosti se sídlem na území 

TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., u kterých byly čerpány informace a data jako podklad 

pro vypracování této diplomové práce. V této části navazuje taktéž popis teorie základních 

cílů a fází nákupních procesů v podniku, včetně faktorů, které ovlivňují proces nákupu a mají 

vliv na konkurenceschopnost firmy. 

 Praktická část diplomové práce je obsahově rozdělena na dvě části, kde v prvním 

úseku je objasněna struktura a specifikace nákupu dceřiných společností v systému SAP R/3, 

včetně postupu a pravidel jednotlivých nákupů. 

 V druhé části je čtvrtá kapitola věnována podrobné analýze nákupů jednotlivých 

dceřiných společností, z níž vyplynuly nedostatky, týkající se především nedodržování 

nastavených pravidel dle strategie nákupního procesu celé skupiny TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY - MORAVIA STEEL. Na základě výsledků provedené analýzy a zjištění 

problémů byla navržena opatření a doporučení v oblasti tohoto nákupu. 

 Celá problematika je zhodnocena s možným ekonomickým přínosem v kapitole 6, kde 

je i uvedena realizace jednoho z návrhů na opatření s výborným výsledkem. Tímto se potvrdil 

cíl této diplomové práce, jejíž výsledky jsou seriózním podkladem pro zefektivnění nákupu 

dceřiných společností TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s.   
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

SAP R/3 Systeme - Anwendungen - Produkte 

(Systém – Aplikace – Výrobek) – softwarový produkt společnosti SAP, který 

slouží jako informační a řídicí systém (ERP) 

 

ITC  Informační a komunikační technologie 

 

IS  Informační systém 

 

KZ  Kmenový záznam objektu označený alfanumerickým klíčem, který jej  

                        jednoznačně identifikuje  

 

POBJ  Požadavek na objednávku 

 

TB   Transportbestellung  (objednávka k přeskladnění)   

                       druh nákupního dokladu pro přeskladnění  materiálu mezi závody,   

                       dceřinými společnostmi a TŘINECKÝMI ŽELEZÁRNAMI, a. s. 

 

NB   Normalbestellung (standartní objednávka)   

                       druh nákupního dokladu pro objednávání materiálu od externích firem. 

 

DSp  Dceřiné společnosti 

  


