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1 ÚVOD 

Třinecké ţelezárny, a. s. jsou dominující ocelářský průmyslový podnik s více jak 170letou 

tradicí. Jako celá řada jiných výrobních a obchodních společností, byly také Třinecké 

ţelezárny v roce 2009 poznamenány celosvětovou krizí, která následně pokračovala i v roce 

2010. I kdyţ toto nejsloţitější období posledních desetiletí pomalu odeznívá, důsledky jsou 

stále citelné. 

Prostředí na trhu zůstává nadále problematické a dává pociťovat neustálý tlak na sniţování 

nákladů a zvyšování konkurenčního boje o získání zákazníka. 

Udrţet si podíl na trhu nebo ho ještě navýšit je sloţitý úkol, ve kterém klíčovou roli hraje 

zákazník. Jsou to právě zákazníci, kteří do značné míry rozhodují o budoucí existenci 

podniku, a proto jim musí být věnována maximální pozornost a péče. Poskytované sluţby 

musí být minimálně srovnatelné s konkurencí. Mnohem výhodnější je však přinést ještě „něco 

navíc“. 

 

Důleţitým předpokladem pro zvýšení konkurenční výhody je zkvalitňování komunikace, 

dobrá znalost procesů a schopnost správně a včas predikovat poţadavky našich odběratelů. 

Rostoucí konkurence vyvolává silný tlak zejména na kvalitu, spolehlivost a včasnost dodávek 

zboţí a sluţeb. Důleţitou úlohu v této oblasti hraje logistika. Její význam neustále roste 

zejména s rozvojem informačních systému. Dobře fungující logistické procesy vedou 

jednoznačně k úspoře nákladů a zvyšování zákaznického servisu. 

 

V roce 2007 byl v  TŘINECKÝCH ŢELEZÁRNÁCH, a. s. implementován systém 

pokročilého plánování. Díky němu byl odstartován proces systematické kontroly 

vnitropodnikových toků materiálů a zboţí a identifikovány rezervy, které vedly k optimalizaci 

procesů a sniţování nákladů. To se současně odrazilo ve zkracování průběţné doby výroby, 

zrychlování obrátkovosti zásob a optimálním vyuţití kapacit. Pro zákazníky se zvýšil servis 

zejména v oblasti získání rychlejší reakce na poptávku, zkracování dodacích lhůt a vysoké 

spolehlivosti dodávek. 

 

Pro získání odpovědi do jaké míry se nám daří uspokojovat poţadavky zákazníků a ve které 

fázi procesu můţeme kvalitu svých sluţeb ještě zvýšit, je ve firmě postupně rozvíjen systém 
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logistických ukazatelů. Tento systém pravidelné kontroly materiálových a informačních toků 

se stává důleţitým nástrojem řízení. 

 

Ve své diplomové práci chci představit návrh nové metodiky pro hodnocení plnění sluţeb 

zákazníků v hutním podniku a jeho uplatnění v praxi. Cílem tohoto řešení je získaní přesných 

údajů, v podobě nastavených ukazatelů, o dosahovaných výsledcích výrobního procesu 

v průběhu jednotlivých dní nebo měsíců včetně identifikace úzkých míst a to vše v návaznosti 

na vyuţívání zavedeného nástroje pokročilého plánování. Pro naše zákazníky tento systém 

hodnocení přinese moţnost operativního poskytování přesných informací na jejich poţadavky 

a dotazy týkající se uspokojení jejich potřeb v oblasti zajištění výroby a plnění dodávek 

poţadovaných produktů. 
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2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, 

A. S. 

2.1 PROFIL SPOLEČNOSTI 

TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s., které byly zaloţeny v roce 1839, patří k hutním podnikům 

s nejdelší výrobní tradicí v České republice. Ročně vyrábějí v uzavřeném hutním cyklu 

zhruba 2,5 milionů tun oceli, coţ je více neţ jedna třetina její celkové produkce v ČR. Hlavní 

výrobkové portfolio tvoří dlouhé válcované výrobky – válcovaný drát, betonářská a tvarová 

ocel, speciální tyčová ocel, kolejnice, široká ocel a hutní polotovary. Dalšími výrobky jsou 

koks, doprovodné produkty vznikající při jeho výrobě a umělé hutné kamenivo a granulovaná 

struska. TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s. jsou největší českou hutí s domácím kapitálem 

a také nejvýznamnější dceřinou společností MORAVIA STEEL a. s. Společně tvoří jedno 

z předních průmyslových uskupení v České republice. Základní strategií skupiny Třinecké 

ţelezárny – Moravia Steel (TŢ-MS) je dynamické zvyšování podílu dlouhých válcovaných 

výrobků s vyšší přidanou hodnotou a její řízení v budovaných řetězcích. Postupná 

diverzifikace výrobkového portfolia sniţuje naši závislost na výkyvech trhu. Do skupiny 

Třinecké ţelezárny – Moravia Steel patří také firmy, které jsou součástí výrobkových řetězců 

Třineckých ţelezáren nebo poskytují sluţby. V rámci této skupiny mají Třinecké ţelezárny 

ve dvaceti firmách majoritní postavení a v dalších devíti významnou kapitálovou účast. 

Skupina TŢ-MS byla v roce 2009 rozšířena o první zahraniční společnost, taţírnu drátu se 

zinkovnou a mořírnou METALURGIA S. A. v Radomsku. Součástí skupiny se stala i zlínská 

KOVÁRNA VIVA a. s. V rámci skupiny TŢ-MS jsou výrobní kapacity umístěny v Třinci, 

Kladně, Starém Městě u Uherského Hradiště, Bohumíně, České Vsi u Jeseníku, Ostravě, 

Dobré u Frýdku-Místku, Kyjově, Prostějově, Zlíně a polském Radomsku[16]. 
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2.2 STRUKTURA AKCIONÁŘŮ 

Majoritním vlastníkem TŘINECKÝCH ŢELEZÁREN, a. s. je MORAVIA STEEL, a. s., 

která vlastní 69,05% akcií (viz obr. 1). MORAVIA STEEL, a. s. vznikla 23. 8. 1995. Hlavní 

činnosti bylo a je zajišťování vstupních surovin pro TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s. a prodej 

válcovaných výrobků TŘINECKÝCH ŢELEZÁREN, a. s. Společnost zajišťuje i přepravu 

s nákupem a prodejem související a maximalizuje tím hodnotu pro zákazníka. Taţnou sílou 

vývoje společnosti je prodej válcovaného materiálu Podstatou prodejní strategie je všestranná 

orientace na zákazníka. Strategickým cílem je umístit výrobky na trzích zajišťujících co 

nejvyšší rentabilitu a likviditu dosahovanou při prodeji  [16].   

 

 

Obrázek 1  Podíl akcionářů TŢ, a. s. 

Podíl akcionářů  %

69,5

16,42

11 3,53

MS Finitrading CMC Ostatní 
 

   

Zdroj: [16]  
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2.3 CHARAKTERISTIKA VÝROBNÍCH PROVOZŮ TŢ, A. S. 

Hutní výroba Třineckých ţelezáren zahrnuje následující provozy: 

 

V provozu Koksochemická výroba probíhá výroba koksu pro potřebu vlastních vysokých 

pecí. Dvě koksárenské baterie jsou vybaveny topným systémem Koppers s moţností vytápění 

směsným nebo koksárenským plynem, pěchovaným systémem, a zařízením pro mokré hašení 

koksu. Koksárenský plyn je odsířen a dodáván k dalšímu vyuţití do plynové sítě 

TŘINECKÝCH ŢELEZÁREN, a. s. V navazující chemické části se vyrábí řada 

koksochemických produktů, zejména surový koksárenský dehet, benzol a síran amonný. 

 

Součástí provozu Výroba ţeleza a oceli jsou: 

• výroba surového ţeleza 

• ocelárenská výroba 

Pro výrobu surového ţeleza je základní kovonosnou surovinou aglomerát, vyráběný ve dvou 

aglomeracích, z nichţ kaţdá je vybavena dvěma spékacími pásy. V aglomeraci č. 1 byla 

v letech 2007 a 2008 provedena rekonstrukce elektrostatických odlučovačů, coţ dále 

podstatně sniţuje emise do ovzduší, které jsou pod stanovenými limity. Vstupním materiálem 

aglomerací jsou převáţně prachové ţelezné rudy, dolomit, vápenec, prachový koks a zpětný 

materiál schopný vsázky, vznikající v procesu výroby oceli. 

 

Vlastní výroba surového ţeleza probíhá ve dvou vysokých pecích s bezzvonovými sazebnami, 

které jsou vybaveny automatizovaným řízením jejich chodu. Surové ţelezo je převáţeno 

v torpédomísičích do konvertorové ocelárny. 

Více neţ 98 % třinecké oceli vyrábí kyslíková konvertorová ocelárna, a to na bázi zkujňování 

tekutého surového ţeleza kyslíkem. 

Tato ocelárna je vybavena špičkovou sekundární metalurgií, umoţňující chemickou i teplotní 

homogenizaci, dolegování, ohřev i vakuování oceli. Konvertorová ocel je v převáţné míře 

odlévána ve dvou zařízeních plynulého odlévání, necelých 5 % produkce tvoří ingoty 

speciálních značek. Zařízení plynulého odlévání č. 1 je pětiproudé s moţností odlévání bloků 

v obdélníkovém průřezu o stranách 300 × 350 mm a v kruhovém průřezu o průměru 320, 410 
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a 525 mm. Osmiproudé zařízení plynulého odlévání č. 2 umoţňuje odlévání sochorů ve 

čtvercovém průřezu o stranách 150 mm. Řízení celého konvertorového procesu včetně 

plynočistírny a jímání konvertorového plynu zajišťuje automatizovaný řídicí systém. Součástí 

ocelárenské výroby je i elektroocelárna vyrábějící speciální oceli. 

 

Hutní cyklus je uzavřen provozy válcoven, které jsou nejčlenitějším celkem hutní výroby 

a zahrnují provozy – válcovnu předvalků a hrubých profilů, válcovnu drátu a jemných profilů. 

Hutní polotovary jsou pro zvýšení přidané hodnoty také dodávány k dalšímu zpracování do 

Sochorové válcovny TŢ v Kladně, Válcovně trub TŢ v Ostravě-Vítkovicích a také do VÚHŢ 

v Dobré. 

 

 

Provoz Válcovna předvalků a hrubých profilů se technologicky člení na tyto trati: 

• blokovna a vratná trať 

• střední trať 

• univerzální trať v Bohumíně 

Na blokovně jsou kontislitky a ingoty válcovány do bram a bloků a v prvním ţáru pak dále na 

vratné trati do sochorů, hrubých profilů, speciálních profilů pro drobné kolejivo a kolejnic. 

Střední trať vyrábí kruhové tyče, plochou ocel, profily pro drobné kolejivo, listové pruţiny 

a důlní kolejnice. Součástí provozu je i univerzální trať v Bohumíně, vybavená univerzálním 

Lautovým triem, která vyrábí širokou ocel šířky od 150 do 520 mm v tloušťkách od 5 do 60 

mm.  

 

Provoz Válcovna drátů a jemných profilů tvoří: 

• kontijemná trať 

• kontidrátová trať 

Sortiment, který vyrábí kontijemná trať, tvoří kruhová ocel v tyčích a svitcích, plochá ocel, 

šestihrany, betonářská ocel a úhelníky. Kontijemná trať prošla rozsáhlou modernizací, jejímţ 

výsledkem je mimo jiné i rozšíření výrobního sortimentu o speciální tyčovou ocel s moţností 

navíjení dvoutunových svitků na nově rekonstruované Garretově lince. Podstatná část 

produkce z kontijemné, ale i kontidrátové válcovny prochází dále finalizačními zařízeními,  

umoţňujícími tepelné zpracování, loupání, taţení, popřípadě kombinace těchto operací podle 

přání zákazníka a také kontrolu vnitřních i povrchových vad. 
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Moderní kontidrátová dvouţilová trať s řízeným ochlazováním vyrábí drát o průměru 5,5 – 20 

mm ve dvoutunových svitcích. Je to válcovna s nejvyšší výrobní kapacitou v rámci skupiny 

TŢ–MS. 

Část produkce z provozu Válcovna drátu a jemných profilů zpracovávají taţírny oceli ve 

Starém Městě u Uherského Hradiště, šroubárna v Kyjově, pérovna v Prostějově, řetězárna 

v České Vsi u Jeseníku i taţírna v polském Radomsku, které jsou součástí skupiny TŢ–MS. 

Doprovodné produkty vznikající v hutní výrobě, jako jsou vysokopecní a ocelárenské strusky, 

kaly, okuje, sutě a ostatní odpady včetně materiálů odtěţených z haldy, zpracovává provoz 

Druhotné suroviny. Je vybaven třemi linkami s magnetickou separací, drtícími a třídícími 

zařízeními a stroji pro manipulaci s materiálem. Součástí provozu je také víceúčelová 

ekologická plocha a skládka inertních odpadů. Vytěţené kovonosné materiály se vracejí zpět 

ke zpracování v hutním procesu, struskové kamenivo je určeno odběratelům ve stavebnictví. 

Hutní sutě jsou vyuţívány k rekultivaci, kaly a granulované strusky jsou zpracovávány 

v cementárnách. Zbývající nevyuţitelné materiály jsou odstraňovány jako odpady[16]. 
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2.4 VÝROBNÍ POSTAVENÍ TŘINECKÝCH ŢELEZÁREN, A. S. NA 

TRHU 

Světové ocelářství lze v roce 2010 charakterizovat pozvolným oţivením poptávky a růstem 

cen, především vstupních surovin, ale i ocelových výrobků. Vyuţití výrobních kapacit 

se v globálním měřítku postupně zvyšovalo. 

Dle statistik World Steel Association dosáhla světová výroba oceli v roce 2010 hodnoty 1 414 

mil. tun, coţ představuje meziroční růst o 15% a nejvyšší historickou výrobu oceli. Regiony 

s nejvyšším meziročním růstem výroby oceli patřily Severní Amerika, Austrálie, EU a Jiţní 

Amerika, to však bylo důsledkem oţivení z hlubokého propadu předchozích dvou let. 

K největšímu meziročnímu procentuálnímu růstu výroby oceli zaznamenalo Švédsko, Belgie 

a Rumunsko. Z hlediska absolutního objemu surové oceli stoupla její produkce nejvíce v Číně 

(+53,1 mil. t), USA (+22,4 mil. t), Japonsku (+22,1 mil. t) a Německu (+11,1 mil. t).  

V  roce 2011 předpokládají analytici další rekord ve světové výrobě oceli na úrovni 1 500 mil. 

tun. Rekordní růst však bude záviset na rychlosti obnovení dodávek uhlí a rudy ze zatopených 

oblastí Austrálie a Brazílie. Lze předpokládat, ţe rok 2011 bude úspěšnější pro integrované 

hutní společnosti s vlastními zdroji vstupních surovin a pro společnosti s vysokou efektivitou 

výroby. Segment výroby oceli bude postupně konsolidovat jak v globálním tak i v lokálním 

měřítku. 

Stále více se potvrzuje trend přesunu výroby oceli do oblastí s jejich největší spotřebou tj. 

zejména do jihovýchodní Asie a na Blízký východ. Země označované zkratkou BRIC 

(Brazílie, Rusko, Indie a Čína) nadále posilují své dominantní postavení v ocelářském 

průmyslu. 

Rok 2010 byl pro české hutní společnosti obdobím dohánění propadů z krizového období 

2008–2009. Výroba surové oceli v ČR meziročně stoupla o 12,8 % na 5,18 milionů tun. 

S podílem 48 % na domácí výrobě oceli jsou Třinecké ţelezárny jiţ podruhé v řadě jejím 

největším českým výrobcem. 

Rostoucí poptávka po ocelových výrobcích se odrazila také ve zvýšené výrobě oceli v naší 

huti. Ta meziročně stoupla o 12,9 % na celkových 2,498 milionů tun. Rovněţ produkce 

surového ţeleza zaznamenala stejný meziroční růst. Vyrobili jsme 2,043 milionů tun surového 

ţeleza. Na evropském trhu jsme povaţováni za kvalitního výrobce především dlouhých 

válcovaných výrobků. Ty jsou dále zhodnocovány v  navazujících výrobkových řetězcích 

v rámci celé skupiny TŢ–MS. 
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Objem prodeje válcovaného zboţí včetně polotovarů a trubek z TŘINECKÝCH 

ŢELEZÁREN, a. s. stoupl meziročně o 12 % na hodnotu 2 338 kt. V hodnoceném období se 

mírně zvýšil podíl exportu na celkovém prodeji. Naše výrobky prodáváme prostřednictvím 

obchodní sítě společnosti MORAVIA STEEL, a. s. Naši největší zákazníci působí na 

domácím trhu. Naše nejvýznamnější exportní trhy jsou v Německu, Itálii, na Slovensku, 

v Polsku a Velké Británii. Naše nejvýznamnější exportní destinace – Německo vykazovalo 

v roce 2010 dynamický růst hlavně ve výrobě automobilů, strojírenství a stavebnictví. 

Našim nejprodávanějším výrobkem byl opět válcovaný drát, kterého jsme v roce 2010 prodali 

957 kt. Jedná se o rekordní mnoţství prodeje drátu v historii. Z celkového objemu prodaného 

drátu směřovalo 61 % na exportní trhy. 

Kolejnice se značkou TŘINECKÝCH ŢELEZÁREN, a. s. můţeme najít po celém světě. Za 

hodnocené období jsme prodali celkem 255 kt kolejnic. Na náročné exportní trhy, zejména 

v Evropě a Severní Americe bylo dodáno 230 kt. Zbytek odebrali tuzemští zákazníci.  

Oţivení automobilového průmyslu v Evropě, Asii a Americe přineslo zvýšenou poptávku po 

tyčové a profilové oceli, jejíţ prodej meziročně vzrostl o 47 % na 353 kt. Tyčová ocel je také 

dále zhodnocována ve vlastních výrobkových řetězcích. Polovina tyčové a profilové oceli 

směřovala na export[17].  

V souladu s naší strategií byla i v roce 2010 omezována výroba betonářské oceli na úkor 

rozvoje výroby tyčové oceli a tyčí ve svitcích. Prodeje betonářské oceli poklesly meziročně o 

76 % na 44 kt, většina byla dodána tuzemským zákazníkům (viz tab.1). 

Tabulka 1 Podíl TŢ, a. s. na trhu hutních výrobků v tuzemsku a v zahraničí (kt) 

 Rok Drát Polotovary Profilová a 

tyčová ocel 

Betonářská 

ocel 

Kolejnice Široká ocel Trubky 

Export 2008 478 190 206 63 217 44   

2009 532 142 131 101 206 39   

2010 584 165 179 18 230 44 82 

Tuzemsko 2008 342 441 222 49 37 12   

2008 324 384 109 84 30 6   

2010 373 419 174 26 25 6 13 

Celkem 2008 820 631 428 112 254 56   

2009 856 526 240 185 236 45   

2010 957 584 353 44 255 50 95 

 

ZDROJ: [17] 
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3 Logistika  

V hospodářské oblasti a zejména v průmyslových podnicích je moţné pozorovat 

v současnosti velké změny, které se projevují v mezinárodní konkurenci, v růstu globalizace, 

ve vysokém aţ turbulentním tempu, ve vysoké úrovni inovací, v individualizaci poţadavků 

zákazníků, kteří kladou důraz nejen na dodací termín a kvalitu dodávek, ale mají i speciální 

poţadavky na vhodnost produktů a procesů. 

Tyto poţadavky dokáţe naplnit logistika, protoţe je schopna zajistit poţadavky na flexibilní 

dodávky výrobků dle přání zákazníka, přičemţ eliminuje negativní vlivy na ţivotní prostředí 

od dodávek surovin, materiálů, polotovarů od dodavatelů, přes samotné výrobní procesy po 

distribuci ke konečnému zákazníkovi. Jako součást logistického řetězce.  

Logistika průmyslového podniku je definována jako proces plánování, realizace a koordinace 

řetězců a kontrola materiálních toků a s nimi spojených informačních toků při optimálních 

nákladech z místa vzniku do místa spotřeby a následná recyklace, likvidace a opakované 

pouţití produktů, přičemţ hlavním cílem logistických procesů je uspokojení poţadavků 

zákazníka při zohlednění vlivu na ţivotní prostředí[15]. 

3.1 Principy a nástroje logistiky 

Mezi základní principy vyuţívané v logistice patří uplatnění systémového přístupu. 

Systémový přístup je způsob myšlení a řešení problémů, při kterém jsou jevy, procesy, 

činnosti chápané komplexně ve vzájemných vnějších a vnitřních souvislostech, vazby mezi 

nimi a jejich vliv na okolí. 

Z tohoto přístupu vychází aplikace dalších nástrojů a metod vyuţívaných v logistice, mezi něţ 

patří zejména: 

 

 Empirické metody, které vycházejí ze zkušenosti a slouţí na zjištění skutečného stavu 

zkoumaného objektu např. pomocí dotazníku. 

 

 Exaktní metody především systémová analýza (rozklad celku na části) a syntéza 

(získání podstatných jevů a souvislostí) jako východisko pro třídění a sumarizaci 

získaných poznatků. 
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 Statistické charakteristiky umoţňující kvantifikaci tj. číselné vyjádření zjištění jako 

početnost, procentní vyjádření. 

 

 Grafické metody vhodné na přehledné zobrazení výsledků uskutečněné ho na základě 

dotazníkového průzkumu, např. histogramy, kruhové diagramy, pavučinové diagramy 

 

 Tvořivé metody hledání nových námětů, například vyuţití brainstormingu.  

 

 

Dalšími vyuţitými principy jsou: 

 

 princip abstrakce (zanedbávání vedlejších, nepodstatných aspektů při zkoumání 

problému), 

 princip strukturalizace (zachování struktury celku se specifickými vlastnostmi), 

 princip hierarchie (respektování jednotlivých úrovní procesů) a také 

 princip top-down – rozloţení systému na jednodušší části, přičemţ se postupuje od 

nejsloţitějšího k jednoduchému.  

 

3.2 Cíl logistiky 

 

Cílem kaţdé logistické činnosti je optimalizace logistických výkonů s jejími komponentami, 

logistickými sluţbami (někdy označováno jako logistické sluţby nebo zákaznický servis) 

a logistickými náklady. 

Zákazník vnímá logistické výkony ve formě logistických sluţeb.  Prvky logistických sluţeb 

jsou v podstatě[1,2]: 

 

 dodací čas, 

 dodací spolehlivost, 

 dodací pruţnost, 

 dodací kvalita. 
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Dodací čas je čas od předání objednávky aţ po okamţik dostupnosti zboţí u zákazníka. Je 

moţné dodací čas rozčlenit na čas zpracovaní objednávky, samotnou výrobu, skladování, 

balení, přepravu a dopravu. 

 

Spolehlivost dodávky znamená, ţe: 

 

 objednávky zákazníku se zpracovávají včas a úplně, 

 dodavatel je zodpovědný za kvalitu a včasnost dodávky, 

 dodrţují se dohodnuté dodací termíny a mnoţství. 

 

Flexibilita dodávek se vztahuje především na následující okruhy: 

 

 odběrní mnoţství, 

 místo, čas a způsob odběru, 

 způsob balení, 

 formy zásilek, 

 flexibilita v případě poruch, 

 zákaznický servis. 

 

Při zaměření na poţadavky zákazníka je důleţité dodrţet kvalitu dodávek, protoţe jinak se 

ztrácí důvěra zákazníka a zároveň vznikají dodatečné náklady 

 

Druhou komponentou logistického výkonu tvoří logistické náklady, které je moţno zhruba 

rozdělit do pěti nákladových bloků. 

 

 náklady na řízení a systém, 

 náklady na zásoby, 

 náklady na skladování,  

 náklady na dopravu, 

 náklady na manipulaci. 
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Náklady na systém zahrnují náklady na formování, plánování a kontrolu hmotných toků. 

Náklady na řízení zahrnují náklady na dílčí funkce plánování výrobních programů, 

dispoziční činnosti, řízení výroby atd.  

Náklady na zásoby vznikají udrţováním zásob a vázáním mj. kapitálových nákladů pro 

financování zásob, různých druhů pojištění, znehodnocení a ztrát. 

Náklady na skladování se skládají z fixní sloţky určené na udrţování skladových kapacit 

v pohotovosti a sloţky kvazivariabilních nákladů na prováděné uskladňovací a vyskladňovací 

procesy.  

K nákladům na dopravu patří náklady na vnitropodnikovou a mimopodnikovou dopravu. 

Také zde je třeba rozlišovat sloţku pohotovostních nákladů (např. vidlicové zvedací vozíky) a 

sloţku závislou na objemu (např. spotřeba energie u dopravních zařízení). Pod náklady na 

manipulaci se chápou všechny náklady na balení, manipulační operace a komisionářskou 

činnost. Také je zde moţno rozlišovat sloţku pohotovostních nákladů (např. na konzervační 

zařízení) a sloţku manipulačních nákladů závislou na objemu (např. obalový materiál,  

etikety). 

 

Vzhledem k záměru práce bude dále rozebrána problematika zákaznického servisu vazbou na 

controlling v logistice.  
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4 Zákaznické sluţby 

V dobách tvrdé konkurence, kdy mnoho podniků nabízí podobné produkty ve smyslu 

uţitných vlastností, ceny a kvality, jsou to právě odlišnosti v oblasti zákaznických sluţeb, 

které mohou podniku přinést výraznou výhodu nad konkurenci.  

Úroveň sluţeb, kterou podnik svým zákazníkům poskytuje, má přímý dopad na jeho podíl na 

trhu, na jeho celkové logistické náklady a v konečném důsledku i na jeho rentabilitu[3]. 

4.1 Definice sluţeb zákazníkům 

Sluţby zákazníkům lze definovat jako proces, který probíhá mezi kupujícím, prodávajícím 

a třetí stranou. Výsledkem tohoto procesu je přidaná hodnota, která zvyšuje hodnotu výrobku 

nebo sluţby, které jsou předmětem směny. Tato hodnota, která se přidává v rámci procesu 

směny, můţe mít charakter krátkodobý (při jednorázových transakcí) nebo dlouhodobý (při 

dlouhodobých smluvních vztazích). Přidaná hodnota se mezi účastníky dělí a to tak, aby 

kaţdý z účastníků transakce, resp. smlouvy byl na tom po ukončení transakce lépe neţ před 

jejím zahájením [14]. Takţe z procesního hlediska: Sluţby zákazníkům představují proces, 

v rámci kterého jsou účastníkům dodávkového řetězce poskytovány významné přínosy 

z přidané hodnoty, a to nákladově efektivním způsobem[4]. 

Získání nového zákazníka je velmi nákladná záleţitost. Prvořadým zájmem by proto mělo být 

udrţení zákazníků současných. Hlavní náplní logistických funkcí by mělo být zjištění toho, 

jaký rozsah a úroveň sluţeb zákazník poţaduje, a poté poskytnutí této sluţby nákladově 

efektivním způsobem. Cílem by mělo být „udělat to správně hned napoprvé“, aby se předešlo 

moţným stíţnostem. Avšak i zákazník, který si stěţuje, je pro podnik důleţitý z hlediska 

moţného poučení. Můţe upozornit na závaţný problém, který pokud se podaří vyřešit, sníţí 

objem budoucích stíţností a napomůţe zachovat ty nestěţující si zákazníky, kteří by jinak 

jednoduše odešli. Navíc, pokud se stíţnost vyřídí vstřícným a vhodným způsobem, zákazník, 

který si stěţoval, se stává loajálnějším. Proto je kvalita zákaznických sluţeb, a to od 

počátečního kontaktu se zákazníkem aţ po vhodné vyřešení jeho problému, zásadní pro 

dosaţení vysoké úrovně zákaznických sluţeb. A to pak naopak přispívá k vysokému stupni 

spokojenosti zákazníků. Schopnost zlepšovat úroveň sluţeb a udrţet si toto zdokonalování je 

výzva, která stojí před mnoha společnostmi. Faktory, které k tomu vedou, jsou následující[9]: 
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 růst očekávání zákazníků, 

 růst profesionality kupujících, 

 trhy se stávají citlivější na úroveň sluţeb, 

 věrnost značce klesá, 

 rozvoj nových přístupů (např. vztahový marketing). 

 

Pernica popisuje rozdíl v pojetí sluţeb zákazníkům z amerického a evropského hlediska. 

Podle amerických zvyklostí je lze definovat trojím způsobem [4,10,11]: 

 

 v organizačním kontextu se jedná o soubor funkcí přiřazený útvaru sluţeb 

zákazníkům, 

 v souvislosti s výkonností jsou sluţby definovány jako procento zakázek vyřízených 

v dané lhůtě, 

 v kontextu hodnototvorného procesu se jedná o transakci, jejímţ výsledkem je přidaná 

hodnota, kaţdá ze zúčastněných stran je na tom po transakci lépe neţ před ní. 

 

Evropské pojetí sluţeb zákazníkům zdůrazňuje disponibilitu výrobků, jinak řečeno se jedná 

o záruku, ţe výrobek je na skladě, nebo bude ve slíbené lhůtě vyroben. Podíváme-li se na to, 

jaký je rozdíl mezi důleţitostí poskytovaných sluţeb podle druhu zákazníka, upřednostňují 

koncoví spotřebitelé, velkoobchodníci a maloobchodníci spíše výhodnou cenu, zatímco ve 

sféře výrobní spotřeby je jasně preferována vysoká úroveň sluţeb zákazníkům, neboť 

nespolehlivost dodavatelů znamená dodatečné náklady např. na vyšší skladové zásoby nebo 

úpravy výrobních cyklů. 

 

4.2 Sloţky zákaznických sluţeb 

Existuje více pohledů na to, co přesně zákaznické sluţby zahrnují. Podle Rushtona [9] či  

Lamberta a kol. [3] můţeme sloţky sluţeb zákazníkům rozdělit do tří základních skupin:  

 

1. předprodejní sloţky,  

2. prodejní sloţky, 

3. poprodejní sloţky. 
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Předprodejní sloţky zákaznických sluţeb souvisejí většinou s politikou či strategií 

organizace v oblasti sluţeb a mohou mít zásadní vliv na to, jak zákazníci vnímají organizaci 

a jaká je úroveň jejich spokojenosti. Tyto sloţky se nemusí vţdy přímo týkat logistiky. Musí 

být naformulovány a musí být k dispozici předtím, neţ podnik začne implementovat 

a vykonávat činnosti v oblasti zákaznických sluţeb. Mezi předprodejní sloţky řadíme 

následující poloţky. 

 

 Písemné prohlášení o politice v oblasti zákaznických sluţeb. V tomto prohlášení by 

měly být definovány určité standardy sluţeb, které by měly navazovat na poţadavky 

zákazníků. Prohlášení by mělo obsahovat měřítka, podle kterých se bude sledovat 

a vyhodnocovat výkonnost sluţeb, včetně toho, jak často se budou dosaţené výsledky 

vykazovat. Stanovené standardy by měly být jednoznačně měřitelné a také 

dosaţitelné. 

 Předání písemného prohlášení zákazníkům. Prostřednictvím tohoto písemného 

prohlášení dává podnik zákazníkovi na vědomí, co můţe očekávat a zabraňuje tak 

vzniku přehnaných očekávání. Zákazník by měl touto formou také dovědět, jak se má 

zachovat v případě, kdy očekávaná úroveň sluţeb není ze strany podniku dodrţena. 

 Organizační struktura, která by spolehlivě zabezpečila dosaţení cílů v oblasti 

zákaznických sluţeb, nemusí mít pro kaţdý podnik zcela stejná pravidla a podobu. 

Vţdy by však mělo platit, ţe vedoucí logistických útvarů budou v organizační 

struktuře zaujímat důleţitou pozici. Struktura by měla být taková, aby umoţňovala jak 

interní, tak i externí komunikační politiku, výkonnost a podle potřeby i nápravné akce. 

Zákazníci by měli mít snadný přístup k těm lidem, kteří se přímo podílejí na 

uspokojování jejich potřeb a mohou zodpovědět jejich otázky. 

 Pruţnost systému. V systému by měly být začleněny plány pro případ nahodilých 

a nepředvídatelných událostí, které by organizaci umoţnily pruţně reagovat, pokud 

takové mimořádné situace nastanou např. nedostatek vstupních materiálu, poruchy 

zařízení, atd.  

 Manaţerské sluţby. Příkladem manaţerských sluţeb, který podnik poskytuje svým 

zákazníkům, můţe být pomoc při reklamním prodeji, pomoc při řízení stavu zásob 

nebo objednávání. Podnik tyto sluţby poskytuje např. formou různých příruček či 
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manuálů, seminářů nebo osobních konzultací. Sluţby mohou být bezplatné nebo 

placené. 

 

Všechny předprodejní sloţky sluţeb jsou zákazníkům poskytovány nezávisle a mimo 

běţný cyklus objednávky. Rozhodnutí, které se týkají předprodejních sloţek sluţeb, jsou 

proto relativně stabilní, dlouhodobé povahy a nebývají předmětem častých změn. Toto 

zákazníkům poskytuje určitou jistotu ve smyslu jejich očekávání (viz obr. 2). 

 

Obrázek 2 Zákaznický servis – moţné měření výkonu 

 

Zdroj: [3] 
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Prodejní sloţky sluţeb. Prodejní sloţky sluţeb jsou ty sluţby, které jsou obvykle spojovány 

s pojmem zákaznický servis, a zahrnují následující poloţky: 

 

 Úroveň vyčerpání zásob. Úroveň vyčerpání zásob je měřítkem pro dostupnost 

určitého produktu. Případy vyčerpání zásob by se měly sledovat podle produktů 

a podle zákazníků, aby bylo moţno předcházet potenciálním problémům. Pokud 

dojde k vyčerpání zásob, měl by se podnik pokusit udrţet důvěru zákazníka a buď 

mu nabídnout vhodný náhradní produkt nebo zákazníkovi zajistit dodávku z jiného 

svého místa/zdroje, případně alespoň vyexpedovat daný produkt ihned, jakmile do 

skladu dojde.  

 Informace o stavu objednávky. Vzhledem k dostupnosti relativně levné 

výpočetní technice dnes zákazníci mají podstatně větší očekávání ohledně přístupu 

ke všem typům informací souvisejících s jejich objednávkami. Týká se to 

informací o stavu zboţí na skladě u objednávaného produktu, o stavu objednávky, 

o předpokládaném nebo skutečném datu dodávky a o stavu nevyřízených 

objednávek. Sledování nevyřízených objednávek je důleţité z toho důvodu, ţe 

zákazníci věnují jakýmkoliv problémům s dodávkami nebo výchylkám 

v dodávkách zvýšenou pozornost. Nevyřízené objednávky by se měly sledovat 

podle produktů i podle zákazníků, aby se zjistily a rychle vyřešily opakující se 

problémy. 

 Přesnost systému. Kromě moţnosti získat rychle širokou paletu informací (bod2) 

očekávají zákazníci i to, ţe informace, které obdrţí např. o stavu objednávky nebo 

stavu skladu, budou přesné. Nepřesnosti v informacích by se měly odhalit a co 

nejrychleji uvést na pravou míru. Pokud problémy neustávají, jedná se zřejmě 

o hlubší problém, který vyţaduje zásadní systémový zásah a velkou míru 

pozornosti. Pro zákazníky a dodavatele je nákladné napravovat dopady těchto 

omylů, neboť způsobují časová zpoţdění a generují zbytečnou administrativu. 

 Rovnoměrnost cyklu objednávky. Cyklus objednávky je celková doba od 

iniciování objednávky ze strany zákazníka po přijetí zboţí nebo sluţby 

zákazníkem. Mezi sloţky cyklu objednávky patří podání objednávky, zadání 

objednávky do systému (pokud tak není učiněno jiţ podáním objednávky), 

vyřízení objednávky, kompletace a balení zboţí pro expedici, doba přepravy 
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a vlastní proces dodání výrobků. Zákazníci mají tendenci přikládat větší význam 

dodrţení rovnoměrnosti cyklu objednávky neţ absolutní délce cyklu. Proto je 

důleţité monitorovat skutečně dosahované výkony v rovnoměrnosti dodávek 

a v případě potřeby provést nápravná opatření. Nutno podotknout, ţe se v poslední 

době zvyšuje i důraz na celkové úspory času v návaznosti na časový faktor 

konkurence (time-based competition), a proto podniky věnují zvýšenou pozornost 

i sniţování celkové doby cyklu objednávek.  

 Speciální řešení dodávek. Speciální řešení dodávek se týká těch objednávek, 

které nelze vyřídit v rámci obvyklého dodavatelského/distribučního systému. 

Důvodem mohou být speciální poţadavky na způsob expedice nebo dodání. 

Náklady těchto dodávek výrazně převyšují náklady standardních dodávek. 

Náklady, resp. ztráty, způsobené ztrátou zákazníka však mohou být ještě vyšší. 

Podnik by měl jasně stanovit, které typy zákazníků nebo situace mají nárok na toto 

speciální zacházení a které nikoliv. 

 Redistribuce. Tato sloţka servisu zahrnuje přesun výrobků/zboţí mezi různými 

distribučními místy a jejím cílem je předejít vyčerpání zásob. Pokud podnik 

disponuje více distribučními místy, měl by mít stanovena pravidla přesunů, a to 

tak, aby byly v rovnováze s dalšími nástroji, které řeší potenciální problém 

vyčerpání zásob, nebo dílčími dodávkami přímo zákazníkovi z více neţ jednoho 

místa.  

 Snadnost objednávání. Snadnost objednávání znamená, jak je pro zákazníka 

snadné provést objednávku daného zboţí/výrobku. Zákazníci dávají přednost těm 

dodavatelům, kteří jsou v tomto směru „uţivatelsky příjemní“. Zákazník by měl 

být informován o veškerých podstatných náleţitostech týkající se objednávání 

produktů a to buď v písemné, e-mailové, telefonické nebo i ústní formě (obchodní 

jednání), aby byl podnik schopen vyhovět poţadavkům zákazníků a zároveň se 

vyhnul případným problémům, které mohou nastat při objednávání výrobků. 

Nicméně pokud vyvstanou problémy při objednávání produktů, měly by tyto 

problémy být monitorovány a následně řešeny při osobních jednáních se 

zákazníky. Problémy by měly být zaregistrovány a co nejrychleji odstraněny.  

 

Poprodejní sloţky zákaznických sluţeb. Poprodejní sloţky zákaznických sluţeb 

zabezpečují podporu produktu nebo sluţby poté, co je zákazník obdrţel. Historicky je to 

skupina oproti předchozím dvěma skupinám nejvíce opomíjená. Zčásti je to způsobeno 
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tím, ţe jen poměrně málo zákazníků si stěţuje na špatné sluţby. Jak se však stále 

potvrzuje, udrţení a uspokojení současných zákazníků můţe být mnohem rentabilnější neţ 

získání zákazníků nových. 

 

 Instalace, záruka, opravy a náhradní díly. Tyto sloţky by měly být důleţitým 

hlediskem při prakticky jakémkoliv nákupu, zejména však při nákupu výrobků 

investiční povahy, kde mají náklady na tyto sluţby (opravy) tendenci převyšovat 

náklady na samotnou nakupovanou poloţku. Těmto sloţkám by se proto měla 

věnovat stejná pozornost a zkoumání jako prodejním sloţkám sluţeb. 

 Sledování produktů. Jedná se o formu evidence, která sleduje, které produkty 

byly prodány kterým zákazníkům. Můţe nastat situace, kdy je tato informace 

mimořádně důleţitá. Například kdyţ podnik potřebuje informovat zákazníky 

o potenciálním problému, musí být schopen stáhnout potenciálně nebezpečné 

produkty z trhu, a to ihned, jakmile toto riziko identifikuje. 

 Stíţnost zákazníků, reklamace, vrácení zboţí. Pro řešení stíţností zákazníků je 

nezbytné mít k dispozici precizní on-line informační systém, aby bylo moţno 

ihned zpracovat údaje od zákazníka, ale také monitorovat trendy a poskytovat 

zákazníkům nejaktuálnější informace.Logistické systémy jsou určeny pro 

systematický přesun zboţí směrem k zákazníkům, takţe jakékoliv nestandardní 

postupy, zejména zasílání malých dodávek, např. vráceného zboţí od zákazníka, 

znamenají podstatné zvýšení nákladů. Vracené zboţí postupuje logistickým 

procesem v opačném směru – odtud termín zpětná logistika (reverse logistics). 

I pro tuto oblast by měl mít podnik zavedena jasná pravidla, aby se stíţnosti 

zákazníků řešily co nejefektivněji a nejúčinněji. 

 

V roce 2001 byla zveřejněna studie Americké marketingové organizace, která se zabývala 

stanovením nejdůleţitějších sloţek, které se podílejí na tvorbě kvalitních zákaznických 

sluţeb, a především otázkou, zda rozdílné trţní segmenty poţadují rozdílnou úroveň sluţeb či 

preferují různé sloţky. Jsou zde velice podrobně srovnány pohledy různých autorů na sloţky 

tvořící kvalitu zákaznických sluţeb a z kvalitativního výzkumu vyplývajících devět sloţek 

tvořících celkovou úroveň zákaznických sluţeb. Dle názoru autorky těchto devět sloţek velice 

přesně vystihuje poţadavky na zákaznické sluţby v kontextu evropského, resp. českého trhu, 

jejich výčet a stručný popis následuje [12]: 
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 kvalita kontaktu s personálem – personál by měl být zákaznicky orientovaný, dobře 

informovaný, empatický a nápomocný řešit problém, 

 dostupné objednací mnoţství – zákazník je spokojený, je-li produkt dosaţitelný 

v potřebném mnoţství, tato sloţka servisu byla dlouho povaţována za klíčovou 

sloţku logistické excelence,  

 kvalita informací – zákazníci potřebují dostatek informací o produktech, aby mohli 

dělat správná rozhodnutí, 

 objednací postupy – tato sloţka stojí na efektivitě a kvalitě procesů dodavatele, můţe 

například zahrnovat snadnost objednávání, 

 přesnost dodávky – je třeba dodat správné poloţky ve správném počtu, 

 stav dodávky – dodané poloţky by měly dorazit nepoškozené, v opačném případě je 

zákazník nemůţe pouţít a musí projít reklamačním procesem nebo se obrátit na 

jiného dodavatele, 

 kvalita dodaných produktů – na tuto sloţku má vliv jiţ výrobní proces, 

 vyřizování nesouladu v dodávkách – pokud se problémy s dodávkou objeví, je třeba 

je napravit rychle a k co moţná největší spokojenosti zákazníka, 

 včasnost – dodávka musí dorazit ve smluvené lhůtě. 

 

Těchto devět sloţek se dá rozdělit na ty, které souvisejí s objednávkou resp. s dostupností 

produktu a na ty, které souvisejí s přijetím dodávky (plnění dodávky). Všechny sloţky 

a vazby, které buď přímo, nebo nepřímo ovlivňují spokojenost zákazníka lze vidět na obrázku 

3. Zajímavostí je, ţe autoři označili sloţky kvalita personálu a snadnost objednávání jako 

přímo ovlivňující spokojenost zákazníka neboť kontakt s dodavatelem má pro zákaznickou 

spokojenost zásadní význam. Sloţky objednací mnoţství a kvalita informací nepůsobí na 

spokojenost přímo, ale přes sloţky patřící do přijetí dodávky. 

Studie, která podle jejích autorů jako vůbec první koncipovala tvorbu kvality logistických 

sluţeb jako proces, ukázala, ţe všech 9 sloţek je validních a spolehlivých a marketingoví 

ředitelé ve spolupráci s logistiky na nich mohou stavět úroveň svých zákaznických sluţeb. 

Dále bylo zjištěno, ţe kvalita personálu je hodnocena všemi testovanými segmenty stejně 

a průběh objednacích procedur má větší vliv na spokojenost neţ samotné přijetí dodávky. 

Pokud jde o segmentaci zákazníků podle poţadované úrovně servisu, navrhují autoři, aby 

manaţeři provedli podobné šetření na trhu svých výrobků a mezi svými zákazníky a podle 

vah, které jednotlivým sloţkám přisuzují, zjistili, zda segmentace je či není nutná. 
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Obrázek 3 Model kvality logistických sluţeb zobrazený jako proces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [12] 

4.3 Význam zákaznických sluţeb při získávání strategické výhody 

Zákaznické sluţby jsou výstupem logistického systému a představují klíčové pojítko mezi 

marketingovou a logistickou funkcí podniku: podporuje prvek „místa“ v rámci 

marketingového mixu. Co je však důleţitější, zákaznické sluţby hraje významnou úlohu při 

vytváření a udrţování loajality a spokojenosti zákazníků.  

 

Sloţky marketingového mixu (tj. produkt, místo, cena a propagace) vytvářejí pro zákazníka 

určitou přidanou hodnotu. Pokud je však výkonnost konkurence v těchto poloţkách obdobná 

nebo srovnatelná, je to právě kvalita sluţeb, která ve skutečnosti přivádí zákazníky zpět. 
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Pro konkurenci je poměrně jednoduché kopírovat určitý vývoj v kvalitě výrobků a v cenách. 

I propagační aktivity lze snadno napodobit, výjimku zde mohou tvořit kvalitně vyškolení 

a motivování obchodní zástupci podniku. Avšak takové aspekty jako příznivé reakce na 

poţadavky sluţeb nebo uspokojivé vyřešení stíţnosti představují pro podnik jednu z mála 

reálných moţností jak se v očích zákazníků výrazně odlišit od konkurence. Proto je logistika, 

resp. poskytování kvalitních zákaznických sluţeb, tak důleţitým faktorem při získávání 

konkurenční výhody podniku[3]. 

4.4 Vytvoření a zavedení strategie zákaznických sluţeb 

Veškeré úsilí podniku můţe přijít nazmar, pokud podnik nedokáţe přijmout a realizovat 

jasnou strategii v oblasti zákaznických sluţeb. Výsledkem je pak to, ţe úroveň poskytovaných 

sluţeb se odvíjí od určitých norem, zavedených v daném odvětví, od historických zvyklostí 

nebo od názorů managementu na poţadavky zákazníků – nikoliv od toho, co si zákazníci 

skutečně přejí. Management má navíc tendenci posuzovat všechny zákazníky stejně 

a neuznává fakt, ţe různí zákazníci vyţadují různou úroveň a typ sluţeb[3]. 

 

Strategie sluţeb musí vycházet z poţadavku zákazníků. 

 

Je nezbytné, aby strategie zákaznických sluţeb, které podnik zavede, vycházela jednoznačně 

z poţadavku zákazníků a byla v souladu s celkovou strategií podniku. Nemá smysl vyrábět 

dokonalý produkt, prodávat ho za příznivou cenu a dobře jej propagovat, jestliţe tento 

produkt není spotřebiteli pohotově k dispozici. Zároveň by strategie sluţeb měla respektovat 

nákladová hlediska a přispívat k celkové rentabilitě podniku. 

 

Konkurenční benchmarking 

 

Mezi populární metody nastavení úrovně zákaznických sluţeb patří konkurenční 

benchmarking – měření výkonnosti konkurence v oblasti sluţeb, od kterého se pak odvíjí 

vlastní úroveň sluţeb. I kdyţ je zajímavé vědět, jaké sluţby a v jaké kvalitě poskytuje 

konkurence, je nutno zdůraznit, ţe tato informace má pouze omezený význam. Z tohoto 

srovnání totiţ nemůţe podnik zjistit, jestli se konkurence zaměřuje na skutečné poţadavky 

zákazníků a tedy na správné sloţky sluţeb. Pouhý konkurenční benchmarking tedy není 

dostačující. 
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Konkurenční benchmarking je nutno provádět v kombinaci s průzkumem zákazníků, který 

zjišťuje, jakou důleţitost zákazníci přisuzují různým sloţkám zákaznických sluţeb. V rámci 

těchto průzkumů lze identifikovat ty oblasti, kde existují největší „rozpory“ mezi poţadavky 

zákazníků na straně jedné a reálným výkonem podniku na straně druhé. Na základě těchto 

průzkumů se také podnik můţe cílově zaměřit na zákazníky konkrétních konkurentů 

a současně chránit své klíčové zákazníky před podobnými snahami konkurence. 

 

Pro vytvoření strategie v oblasti zákaznických sluţeb se doporučuje řada nástrojů. Za 

nejhodnotnější z nich lze povaţovat[3]:  

 

1. Určení úrovně sluţeb v návaznosti na reakci zákazníků v případě vyčerpaných zásob. 

2. Stanovení vzájemné závislosti nákladů a příjmů (cílem je zabezpečit co nejniţší 

celkové logistické náklady při zachování potřebné úrovně sluţeb). 

3. ABC analýza zákaznických sluţeb (klasifikace poloţek či aktivit podle relativní 

důleţitosti). 

4. Audity zákaznických sluţeb (externí audit, interní audit, identifikace příleţitostí 

a metod zdokonalení, zavedení standardů v oblasti zákaznických sluţeb). 

 

4.5 Vytváření a sledování norem pro oblast sluţeb zákazníkům 

Po určení prioritních sloţek či ukazatelů zákaznických sluţeb se management musí zabývat 

stanovením standardů, norem výkonnosti pro tyto sloţky. Určení zaměstnanci by měli 

pravidelně hlásit výsledky dosahované v jednotlivých ukazatelích příslušné úrovni 

managementu. Výkon v oblasti zákaznických sluţeb lze měřit a kontrolovat následujícím 

způsobem [3]: 

 

 zavést kvantitativní standardy výkonu pro kaţdou sloţku sluţeb, 

 měřit skutečný výkon dosahovaný u jednotlivých sloţek, 

 analyzovat rozdíly mezi skutečnými výkony a standardy, 

 přijmout nápravná opatření s cílem zlepšení skutečného výkonu. 

 

Při získávání informací o rychlosti, spolehlivosti a podmínkách dodávaného zboţí je pro 

podnik nezbytné úzce spolupracovat se zákazníky. Aby tato spolupráce byla účinná, musí být 
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zákazníci přesvědčení, ţe monitorování a sledování sluţeb bude mít reálný dopad na zlepšení 

sluţeb v budoucnu. 

4.6 Zvyšování kvality a výkonu zákaznických sluţeb 

 

Úroveň a kvalitu zákaznických sluţeb, kterých firma dosahuje, lze často zvýšit některou, resp. 

některými, z následujících aktivit[3]: 

 

 Pečlivým prozkoumáním potřeb zákazníků. Efektivní strategie zákaznických sluţeb 

musí být zaloţena na pochopení toho, jak zákazníci definují sluţby. Pro získání 

zákaznických vstupů, které pak jsou zohledněny při vytváření konkrétních strategií, 

plánů a programů v oblasti zákaznických sluţeb, je moţno vyuţít interní a externí 

audity zákaznických sluţeb. Dále je nutno identifikovat konkrétní logistické potřeby, 

které zákazníci mají. 

 

 Nastavením takových hladin sluţeb, které respektují vzájemné vazby mezi 

příjmy a výdaji. Jakmile firma určí, jaké jsou názory zákazníku na servis, musí 

management zvolit určitou strategii v oblasti zákaznických sluţeb, která respektuje 

dlouhodobé cíle podniku v oblasti zisku, návratnosti investic a další závaţné ukazatele 

výkonu. Optimální úroveň zákaznických sluţeb je taková, kterou získávají nejvíce 

rentabilní zákazníci 

 Vyuţitím nejmodernější technologie v systému vyřizování objednávek. Systémové 

vyřizování objednávek má výrazný vliv na úroveň servisu i na to, jak zákazníci 

vnímají poskytované sluţby. Primárním přínosem automatizace procesu objednávání 

je zkrácení cyklu objednávky. 

Automatizace zlepšuje zákaznický servis i v dalších aspektech. Poskytuje:  

- lepší dostupnost produktů 

- schopnost sníţit hladinu rezervních zásob a tím i náklady na udrţování zásob 

- zlepšuje přístup k informacím o stavu objednávky 

Jednoduše řečeno, automatizovaný systém vyřizování objednávek zlepšuje výkon 

podniku ve všech prodejních i poprodejních sloţkách sluţeb 
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 Měřením a hodnocením výkonu jednotlivých logistických aktivit. Vytvoření 

efektivních programů zákaznického servisu dále vyţaduje, aby byly v podniku 

zavedeny normy sluţeb, které splňují následující kritéria: 

 

- jsou v souladu s poţadavky zákazníků a odráţejí jejich hlediska, 

- poskytují operativní a objektivní měřítko výkonu jednotlivých sluţeb, 

- poskytují managementu podněty pro nápravná opatření. 

 

Management by měl také měřit a vyhodnocovat vliv jednotlivých logistických aktivit – 

dopravy, skladování, řízení zásob, plánování výroby, nákupu a vyřizování objednávek – na 

zákaznické sluţby. Určení pracovníci by měli pravidelně hlásit výsledky příslušné úrovni 

managementu. Management by pak měl porovnat skutečný výkon a normy a v případě, ţe je 

skutečný výkon nepřiměřený, provést nápravná opatření. Pokud má management tuto činnost 

provádět úspěšně a efektivně, potřebuje k tomu aktuální informace. Je také nutné zavést 

takový systém, aby jednotlivci měli zodpovědnost za svůj výkon, protoţe informace samotné, 

byť kvalitní, ještě nezaručují kvalitnější rozhodování.  
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5 Controlling v logistice 

Mnoho výrobců má problémy realizovat svoje výrobky na trhu a to nejenom pro jejich uţitné 

vlastnosti, ale i pro hodnotové parametry (výška nákladů). Proto se častokrát management 

toho-kterého podniku ocitá v situaci, kdy se musí rozhodnout, zda daný výrobek vyrábět či 

nevyrábět, které výrobky v daném období preferovat apod. A právě pro koordinaci takovýchto 

rozhodnutí potřebují manaţeři controlling tj. vhodné nástroje, aby z velkého mnoţství 

informací mohli vybrat ty, které právě mají největší vypovídací hodnotu a ulehčili si tak 

rozhodování[15].  

 

5.1 Definice controllingu 

 

Autoři Mann, R. a Mayer, E. charakterizují controlling takto [5]: „Controling je systém, který 

napomáhá dosáhnutí podnikových cílů, zabraňuje překvapením a včas rozsvítí červenou, kdyţ 

se objeví nebezpečí, vyţadující přijmout v řízení příslušné opatření“. 

 

Ţádoucí stav v podniku je v podnikovém plánování, skutečný stav poznáme z našeho 

průběţného výkaznictví. Porovnání plánovaného stavu se skutečností je proto srdcem systému 

controllingu. Plán jako výraz našeho ţádoucího stavu, jako obraz toho, čeho chceme 

dosáhnout a skutečný stav jako číselně měřitelný výsledek našeho jednání, jako zobrazení 

toho, co můţeme. Porovnání plánu a skutečností, vzájemné porovnání chtěného a moţného za 

účelem v moţném se zlepšit a chtěném zůstat při zemi. 

 

Význam controllingu, jako prvku podporující koncepci řízení podniku vykresluje Kalafutová, 

L. následovně[15]: “Controlling je koncepce řízení, pomocí které je moţné ovládnout podnik 

do takové míry, aby v budoucnosti pruţněji reagoval na měnící se podmínky a to jak na 

moţné vnitřní problémy, tak i na vnější aspekty ohroţující chod podniku.“ 

 

Na straně druhé Stiegler, H. popisuje controlling jako podsystém skládající se z jednotlivých 

činností zabezpečujících dosáhnutí primárního cíle podniku [6]: “Controlling znamená také 

usměrnění podnikového dění, které je zaměřené na dodrţování a dosáhnutí podnikatelského 

záměru – hlavně na dosaţení zisku. To znamená, ţe zahrnuje následující prvky činnosti: 
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 stanovení cílů, 

 prognózy, 

 plánování,  

 porovnávání plánů a skutečností, 

 analýzu odchylek, 

 opatření na odstranění odchylek, 

 stanovení nových cílů. 

 

Kromě přínosu controllingu jako podpůrného článku řízení je potřebné vyzvednout jeho 

informační funkci právě pro oblast rozhodování, o které hovoří Preissler, P. kdyţ tvrdí, ţe 

[15]: “Controlling je nástroj řízení přesahující celý řád funkcí, podporuje podnikový proces 

rozhodování a řízení prostřednictvím celého orientovaného zpracování informací.“ 

 

Controlling představuje takový prvek řízení podniku, který na základě porovnání plán-

skutečnost umoţňuje identifikovat chyby, nedostatky a prostřednictvím svých nástrojů 

a metod korigovat vývoj podnikových procesů směrem k prevenci neţádoucích stavů 

a k zabezpečení efektivního chodu organizace. 

 

 

Kvalitní controlling je zaměřený na realizaci kooperativního stylu řízení, coţ neznamená 

pouţít čistě rutinních prací v řízení, ale prostřednictvím informací upozornit na „úzká místa“, 

které brání dosáhnout stanoveného cíle. To si od controllorů ţádá poznat podnik jako celek 

a zároveň odhalovat specifika jednotlivých útvaru. Controlling připravuje informace pro 

řešení plánovacích, implementačních ale také kontrolních úloh, a proto ho povaţujeme za 

podsystém řízení podniku[15].  

 

Controlling je úzce propojený s podnikovým řízením, ale naproti tomu ho s řízením nejde 

ztotoţňovat. Proto je snahou oba tyto pojmy od sebe odlišit i za pomocí následujícího popisu 

(viz obr. 4): 

 

První základní stupeň controlingu se spojuje s účetnictvím a jeho posláním je 

zaznamenávat dosaţenou skutečnost. V tomto stádiu je důleţité, aby účetnictví za spoluúčasti 
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reportingu přesně evidovalo všechny informace a údaje nevyhnutelné pro řízení a tak poskytlo 

přehled a ulehčilo proces rozhodování. Jestliţe je účetnictví orientované na současnost 

a minulost a controlling zase na budoucnost, stalo se vhodným pomocníkem controllingu. 

Posun od účetnictví ke controllingu představoval podstatnou změnu ekonomického myšlení. 

 

Druhý stupeň se orientuje na porovnávání a sledování odchylek od plánu, tj. přijatých 

podnikových cílů. V porovnání s kontrolou, controlling objevené změny nejenom eviduje, 

hodnotí, ale navrhuje i změny a zlepšení. Právě tady se projevuje úloha controllingu jako 

navigátora. 

 

Třetí stupeň controllingu uzavírá okruh controllingu zaměřený na podporu řízení podniku, 

přičemţ jde o všestrannou kontrolu řízení prostřednictvím plánovacích, kontrolovaných, 

hodnotících a korigujících informací. Proto se nevyhnutelnou součástí stává kvalitní fungující 

informační systém.  

Obrázek 4 

 

Obr. 4  Stupně controllingu a jejich provázanost s managementem 

 

 

Zdroj: [15] 
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Rozdílnost mezi managementem a controllingem spočívá v tom, ţe management rozhoduje, 

má zodpovědnost. Controlling inspiruje, hodnotí, analyzuje, kontroluje a dává doporučení, 

proto je povaţován za vysoce kvalifikované poradenství managerů.  

 

5.2 Logistický controlling 

 

Jestliţe logistika patří mezi podnikové subsystémy stejně jako controlling je evidentní, ţe při 

jejich současné aplikaci dojde k vzájemnému průniku obou těchto oblastí. Aby v tomto 

prostoru nazývaném logistický controlling nevznikal zmatek, duplicity a zádrhely, je potřeba 

tyto děje usměrňovat a koordinovat, tj. mít „věci pod kontrolou.“ Výsledkem takovýchto snah 

je vznik nových pozic či rovnou celých oddělení v organizačních strukturách podniků, která 

se zabývají logistickým controllingem. Náplní práce takto zaměřených útvarů je odhad 

rozdělení disponibilních zdrojů, nepřetrţitá kontrola a srovnávání současného výkonu 

podnikové logistiky s jejími očekávanými hodnotami a kontrola dosaţení stanovených cílů 

[11,15]. 

 

Dle autorů Gudehuse a Kotzaba logistický controlling monitoruje výkonnost logistických 

sluţeb v daném podniku. Informuje jednotlivé úseky podniku o logistických činnostech, 

o výkonnosti sluţeb jednotlivých úseků a logistických nákladů a cen. K běţným metodám 

a nástrojům logistického controllingu patří logistické nákladové účetnictví a logistický 

reporting. Pokud jsou logistické sluţby outsorsované, je nutné, aby logistický controlling 

vypracoval systém odměňování pro poskytovatele sluţeb. Zároveň má za úkol sledovat trţní 

ceny logistických sluţeb a kontrolovat správnost účtování[7].   

 

Úlohou controllingu logistiky je vykovávat permanentní kontrolu hospodárnosti 

prostřednictvím porovnávání plánu a realizovaných činností s následným stanovením 

odchylek a vhodné definování opatření, které umoţní promptně reagovat na moţné negativní 

jevy v činnosti firmy a tzv. „myšlení dopředu“ neustále v pozitivním slova smyslu ovlivňovat 

chod organizace tak, aby mohla bez větších problémů plnit svoje poslání. Smyslem 

logistického controllingu je teda cílové plánování, kontrolování a koordinování jednotlivých 

úseků logistického systému podniku[1]. 
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Těţiště logistického controllingu tkví v zabezpečování [8]: 

 

 kontroly hospodárnosti, na základě porovnávání plánu a skutečností se zřetelem na 

definované a dosaţené náklady a výnosy, 

 řešení koordinačních problémů, kterých rozsah, sloţitost a náročnost neustálé stoupá, 

 získávání, analýzy, zpracování a poskytování informací pro potřeby rozhodování a to 

jak v strategické tak i v operativní oblasti a přispívat tak k dosaţení optimálních 

výsledků. 

 

Konkrétní oblast logistického controllingu je ovlivněna odborným zaměřením příslušné 

činnosti, sledovanou politikou podniku a z toho pramenících faktorů úspěchů dané 

organizace. S podnikovým rozhodováním jsou potom spojené záměry týkající se kapacit, 

výkonu sluţeb, rozpočtů a nákladů, které jsou optimalizované právě controllingem logistiky.  

5.3 Postupy logistického controllingu 

Průběh controllingu probíhá v 6 krocích jak je znázorněno na obrázku 5. Jednotlivé body lze 

konkretizovat tímto způsobem [1,5,6,15]: 

 

 1. Stanovení cílů logistického controllingu 

 

Bez písemného stanovení cílů není moţné logistiku ekonomicky řídit. Cíle musí být 

definované a konkretizované tak, aby mohli slouţit jako měřítko úspěchu strategie a jako 

podklad pro rozvoj podniku. Jednotlivé cíle jsou blíţe specifikované v rámci celého spektra 

Plánů a rozpočtů logistiky a to počínajíc jednotlivými druhy logistiky, přes logistické úseky, 

po logistická střediska a jednotlivé logistické výkony či sluţby. 

 

Aby formulace předmětu plánování a rozpočet splnila podmínky účelnosti controllingu 

logistiky, musí mít kromě své nákladové a výnosové části jasné vymezení: 

 

Velikost -  ta je dána objemem logistických výkonů (km, hod, t, kg atd.) vyjádřená 

mnoţstvím 

- externě poskytovaných logistických sluţeb  

- interně dodávaných logistických výkonů 
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To všechno se však odvíjí od poţadavků trhu, plánu prodeje, realizaci logistických sluţeb, od 

předpokládaného mnoţství na trhu uplatnění vyráběné produkce nebo sluţeb a s tím 

spojených výrobních zásob i zásob hotových výrobků. 

 

Rozsah cíle – se bude týkat jak maximálních moţných nákladů nebo minimálních výnosů 

logistických výkonů či sluţeb, stejně tak i předběţných termínů nebo konečných termínů 

jejich plnění. Plán a rozpočet musí respektovat reálný termín moţného splnění cíle. Kromě 

toho půjde taky o definování způsobu plánování podle předběţných termínů dodávek 

(sezónních, sériových či dávkových apod.) místo kvartálního (od prvního do posledního dne 

v měsíci daného kvartálu apod.) 

 

 

Toleranční rozpětí – které umoţní adekvátní pruţnost plnění a to jak v časovém tak 

i v obsahovém pojímání. Jde o stanovení určitého nákladového či výnosového rozmezí, které 

vytváří moţnost bezproblémové reakce na potřeby trhu stejně jako na časové plnění. 

V souvislosti s třetím krokem controllingového kruhu je nutné podotknout, ţe odchylky, které 

se budou nacházet v takto definovaném tolerančním rozpětí, nebudou předmětem další 

analýzy, protoţe bude zodpovídat naším napřed definovaným poţadavkům.  

 

Konkretizované cíle jsou potom přetransformované do číselné podoby, které představují 

ukazatele. Hodnotící ukazatele jsou základním nástrojem ekonomické analýzy a hospodaření 

firmy. 

Všeobecně je lze rozdělit na: 

 

- extenzivní – informují o objemu  

- intenzivní – vyjadřují míru, v jaké jsou extenzivní ukazatele v podniku 

vyuţívané a jak rychle a v jakém rozsahu se mění 

 

Všeobecně se controlling zaobírá ukazateli vztahující se k likviditě (schopnost hradit si 

závazky), k aktivitě (míra vyuţití vázaného majetku), zadluţenosti (struktura finančních 

zdrojů), a k rentabilitě (komplexní vyjádření výkonnosti podniku). V oblasti logistiky však 

bude více orientovaný na sledování efektivnosti výkonů jednotlivých logistických činnosti, 
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kterých výsledné hodnoty se promítají do nákladů resp. konečných výnosů a nepřímým 

způsobem tak ovlivňují hospodářský výsledek firmy.  

 

Volba typu ukazatele je určena cílem analýzy. Jen výjimečně má jeden ukazatel takovou 

vypovídací schopnost, aby dal uspokojující odpověď na otázky, které zajímají zadavatele cíle.  

 

2. Zjišťování skutečností 

 

Identifikace reálného stavu v sobě obsahuje zjištění toho, jak jsou schválené a plněné 

logistické plány a rozpočet. Z hlediska praxe, základní podklady pro tento krok dává 

vnitropodnikové účetnictví. Porovnáním obou (předsevzetí a reálného stavu) se zjistí 

skutečnost, jak jsme zvládli sladit podmínky a  specifika logistiky s účetnictvím, protoţe 

reálně je moţné porovnávat jen to co je porovnatelné. Přitom nás bude zajímat, jestli budeme 

dostávat výsledky včas a v takové podobě a členění, aby nám byli ke prospěchu a abychom je 

mohli konfrontovat s původními záměry. Aţ na základě tohoto porovnání postoupíme 

výsledky při překročení stanovených limitů a daných tolerancí k dalšímu zkoumání. 

 

Podstatou této fáze je 

- vymezit rozsah měření (rozpětí mezi nejvyšší a nejniţší hodnotou), 

- stanovit relevantní měřené veličiny a ukazatele, 

- určit měřicí body a postupy měření (měřící metody). 

 

3. Analýza odchylek  

 

Podkladem pro kvalitní odchylkovou analýzu bude porovnání plánu se skutečností. Odchylky 

mezi plánovanými a skutečnými logistickými hodnotami se analyzují jen tehdy, pokud dojde 

k překročení toleranční hranice. V případě, kdy odchylky budou přesahovat dané limity 

a tolerance, bude přistoupeno k hlubšímu rozboru. Důleţitou úlohou v této fázi je zjistit 

a interpretovat vlastní příčiny vzniklých odchylek. 

 

- Kombinací různých analytických metod a technik je moţné zjistit:  

- příčinu a charakter vzniklých odchylek a odhadnout trendy jejich budoucího vývoje, 

- zda jde o příčiny trvalého nebo přechodného charakteru, 
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- zda mají svůj původ v objektivních důvodech (tj. změny z vnějšího prostředí nebo to 

je naší činnosti). 

 

4. Plánování opatření  

 

Plánování operativních opatření probíhá na základě těchto hlavních zásad a řídících směrnic: 

 

- ţádná opatření bez cíle, ţádný cíl bez opatření, 

- opatření mají zasahovat přímé příčiny, 

- je třeba vymezit hlavní těţiště zaměřených opatření, 

- k provádění zaměřených opatření je třeba určit zodpovědné osoby a závazné lhůty, 

- je třeba posoudit opatření z hlediska očekávaných nákladů. 

 

5. Tvorba nových plánovacích hodnot 

 

Teprve kdyţ opatření ke zlepšení skutečné situace uspěly, je moţno přistoupit ke změně 

plánovaných potřeb. Podkladem pro stanovení plánovaných hodnot jsou přitom účinky 

provedených opatření. Prostřednictvím jasných deklarací cílů je moţno tyto nové plánované 

hodnoty účinně zabezpečit. 

 

6. Výkaznictví (zpravodajství) o výsledcích 

 

Nakonec se přistupuje k zobrazení a úpravě výsledků orientovaných na nositele rozhodování. 

Přitom je třeba vymezit: 

 

- časový okamţik a časové období, 

- stupeň detailizace, 

- formu znázornění.  

 

Zpráva (výkaz, sestava apod.) zahrnuje dokumentaci o stupni dosaţení cíle zadaného 

nositelem pro shodování a návrhy na případné ţádoucí změny cíle. Tím se uzavírá regulační 

okruh controllingu, který se v případě potřeby opět spustí (dynamizace controllingu). 

 

 



 37 

 

Obrázek 5  Postupy controllingu logistiky 

 

Zdroj: [1]  
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Obrázek 6  Nástroje controllingu 

 

 

 

Zdroj: [13, 15] 
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Protoţe logistika je kvantitativně orientovaná vědní disciplína, pouţití ukazatelů na analýzu 

a na stanovení cílu logistiky je potřebné. Mimo to je podstatné, aby jejich výběr a pouţití 

odpovídaly individuálním potřebám organizace. Vţdyť faktory jako velikost firmy, 

materiálová náročnost ukazatele nebo kvalifikační struktura pracovníků kladou rozdílné 

poţadavky na systém logistických ukazatelů dané firmy. Vypracování konkrétní soustavy 

ukazatelů přizpůsobených podmínkám organizace můţe znamenat redukci počtu uţ 

navrhnutých ukazatelů anebo naopak zavedení nových. 

 

Jako základ pro analýzu ukazatelů udává Schulte vytvoření strukturních a rámcových 

ukazatelů, které popisují [1,5,15]: 

 

 rozsah logistických úloh, které se mají splnit, 

 počet a kapacita nositelů těchto úkolů, 

 časové období sledování vznikajících logistických nákladů. 

 

Jsou li tyto ukazatele k dispozici, lze na jejich základě přistoupit k vytvoření ukazatelů, které 

budou vyuţity k řízení logistických výkonů a nákladů: 

 

 Ukazatele produktivity – jsou sestavovány pro měření produktivity pracovních sil 

a technických zařízení provozu, v oblasti obchodu můţe jít například o počet 

zpracovaných objednávek na jednoho pracovníka.   

 Ukazatel hospodárnosti – Tyto ukazatele mají vyjadřovat poměr logistických nákladů 

k určitým jednotkám výkonu. Ukazatelem hospodárnosti jsou v útvaru obchodu 

například opatřovací náklady na jednu objednávku, při skladování můţe podnik 

sledovat třeba sazbu nákladů na udrţování zásob. 

 Ukazatele kvality – Ukazatele kvality (nebo také jakosti) slouţí k posouzení stupně 

dosaţení sledovaného cíle. Většinou se sleduje chybovost při nějaké operaci, počet 

zpoţdění nebo například rychlost obratu zásob. 

 

Kaţdá z oblastí podnikových činností, kterými mohou být nákup, obchod, materiálový tok 

a doprava, skladování, plánování a řízení výroby nebo distribuce, můţe být určitým souborem 

logistických ukazatelů sledována. Takto vytvořený systém logistických ukazatelů je 
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schematicky znázorněn na obrázku 7. V praktické části této diplomové práce budou 

analyzovány ukazatele, které sleduje zvolený podnik.  

 

Obrázek 7 Systém logistických ukazatelů 

SYSTÉM LOGISTICKÝCH UKAZATELŮ 

 Nákup Materiálový 

tok a doprava 

Skladování a 

komisionářství 

Plánování a 

řízení výroby 

Distribuce 

Strukturní 

a rámcové 

ukazatele 

     

Ukazatele 

produktivity 

     

Ukazatele 

hospodárnosti 

     

Ukazatele jakosti      

 

Zdroj: [1] 

 

Dle Provazníka lze obecně ukazatele dělit následujícím způsobem [13]:  

 

 Absolutní – vyjadřují určitý jev bez vztahu i jinému jevu. Takovými ukazateli jsou 

např. počet pracovníku, náklady výroby apod. Jsou velmi citlivé na velikost podniku, 

coţ komplikuje jejich pouţití při porovnávání výsledků různých podniků. Za absolutní 

se povaţují i ukazatelé rozdílové, které je moţné získat z rozdílů dvou absolutních 

ukazatelů. 

 Relativní – vypovídají o vztahu dvou různých jevů a jejich číselná hodnota vyjadřuje 

velikost jednoho jevu připadající na měrnou jednotku druhého jevu. Jejich citlivost na 

velikost podniku je výrazně niţší aţ zanedbatelná, porovnání mezi podniky však 

můţou zkomplikovat jiné skutečnosti jako je například různý obor podnikání. 
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V závislosti od konstrukce tohoto typu ukazatele rozlišujeme dále ukazatele:  

 

 Podílové – vypovídají o struktuře zkoumané činnosti, o vztahu časti k celku (např. 

zásoby/aktiva apod.). 

 Vztahové – konfrontují pojmovo-rozdílné, ale rovnocenné veličiny, mezi kterými jsou 

logistické vazby (např. zisk/kapitál, výnosy/pracovníci). 

 Indexy – jsou časově rozlišené stejné veličiny (výnosy1/výnosy2, 

náklady2009/náklady2010). 

 

Další členění respektuje závislost hodnot ukazatele na délce časového období, o kterém 

vypovídá, konkrétně jde o ukazatele: 

 

 Stavové – vypovídají o stavu k určitému okamţiku. Jsou necitlivé na délku období, na 

konci kterého je daný okamţik. Takovými ukazateli jsou např. ukazatele kvantifikující 

stav majetku nebo finančních prostředků k určitému datu. 

 Tokové – vypovídají o vývoji dané skutečnosti za určité období (interval). V rámci 

takového ukazatele se zkoumané hodnoty kumulují, proto délka intervalu výrazně 

ovlivňuje jejich velikost. Příkladem jsou náklady a výnosy. 

 

Mezi ukazatele, které se liší komplexností vypovídající o ekonomické realitě, patří:  

 

 Syntetické ukazatele – hovoří obsaţně a komplexně o ekonomické realitě.  Jejich 

informace o stavu a vývoji odráţené skutečnosti obsahuje všechny jejich rozhodující 

charakteristiky, vlastnosti či výsledky. V syntetických ukazatelích se promítají i dílčí 

výsledky. 

 Analytické ukazatele – mají za obsah částečný, vypovídající jen o části podílející se na 

celku (např. obrátkovosti zásob). 

 

Z celkového pohledu a příspěvku ukazatelů logistiky k výsledným ukazatelům, sledovaným 

za celý podnik je moţné říci, ţe logistické ukazatele při mnohých dalších nepřímo ovlivňují 

to, zda výsledek hospodaření podniku bude zisk nebo ztráta. Proto má význam se těmito 

částečnými údaji zaobírat, hlouběji je strukturovat a vyuţívat konečnou soustavu ukazatelů při 

analýze a řízení logistických činnosti podniku jako celku. 
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Ve své praktické části se chci v první části zaměřit na současný systém fungování logistiky 

v TŢ včetně nastavených hodnotících kritérií, zejména pak v návaznosti na systém 

pokročilého plánování, který byl zaveden v roce 2007.  

I přesto, ţe je má práce zaměřena na hodnocení výkonnosti TŢ, řada principů a cílů je 

společná pro celou skupinu TŢ-MS. Důvodem je, ţe logistické procesy, tak jak jsou v TŢ 

nastaveny, úzce navazují na činnost MS a naopak a výsledky hodnocení vyuţívají obě 

společnosti. Na základě nich rozhodují o dalších krocích.  

 

Ve druhé části této práce chci představit nové metodiky pro hodnocení plnění poţadavků 

zákazníků po zavedení APS a způsob jeho realizace do praxe. Součástí je i zhodnocení 

fungování navrţeného řešení a první závěry z jeho několikaměsíčního vyuţívání včetně 

vydefinování návrhů na jeho zdokonalení ve smyslu zavedení dalších ukazatelů pro 

hodnocení úrovně sluţeb zákazníkům. Jsem přesvědčena, ţe se jedná o jedinečný způsob, 

který mohl být realizován díky schopnostem pracovníků týmu jasně definovat poţadavky 

a umět v maximální míře vyuţít potenciál třineckých ERP (Enterprice Ressource Planning), 

MES (Manufacturing Execution Systém) a APS (Advanced Planning and Scheduleling) 

informačních systémů. 

 

6 Současný stav logistiky v TŢ 

Logistika v TŢ resp. ve skupině TŢ-MS je pojímána integrálně. Je spjata s materiálovým 

tokem v celém jeho průběhu počínaje nákupem, přes výrobu (významnou sloţkou v této fázi 

je plánování), distribuci aţ po prodej. 

 

Uplatňováním logistických přístupů a zaváděním nových postupů chtějí TŢ dosáhnout 

zejména zlepšení úrovně sluţeb zákazníkům (dosaţením vyšší pruţnosti, rychlosti 

a spolehlivosti dodacích termínů), a to při maximálním vyuţití vnitřních rezerv a zvýšení 

výkonnosti celé firmy. 

 

V roce 2008 Třinecké ţelezárny v rámci řešení projektu „Strategie rozvoje logistiky“ 

definovaly pojem logistika a poslání logistiky, tak jak je chápána v podmínkách TŢ-MS. 
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Stanovily si cíle logistiky, odsouhlasily organizaci logistiky a nastavily směry dalšího 

rozvoje. 

 

6.1 Definice a poslání logistiky v TŢ  

Jako definici a zároveň poslání si skupina TŢ-MS stanovila: 

„Zavedení jednotného systému logistického řízení v rámci celého logistického řetězce TŢ-

MS, včetně vybraných dceřiných společností, s cílem zajištění efektivního pohybu materiálu, 

výrobků a lidí při hospodárném vyuţití zdrojů. Zajištění spolupráce a vazeb s okolím 

(dodavateli, obchodními společnostmi, odběrateli, externími logistickými firmami, orgány 

státní správy a vysokými školami).“  

 

6.2 Cíle logistiky 

Hlavními cíli v oblasti logistiky ve skupině TŢ – MS patří: 

 Zvyšování úrovně sluţeb zákazníkům. 

 Trvalé zvyšování efektivnosti a rentability - hodnoceno zejména prostřednictvím 

ekonomických ukazatelů. 

 Zvýšení výkonnosti procesu - hodnoceno zejména prostřednictvím výkonových 

ukazatelů. 

 Řešení logistiky v souvislosti se strategickými investičními záměry. 

 Řešení logistiky v souvislosti s prodluţováním řetězců. 

 Vytváření logistických standardů, přenositelných na partnery ve skupině TŢ-MS. 

 Implementace logistických standardů u partnerů ve skupině TŢ-MS. 

 Zvyšování kvalifikace v oblasti logistiky na všech stupních řízení. 

6.3 Organizace logistiky, logistické řízení v TŢ - MS 

Moravia-Steel zajišťuje fungování logistiky v procesu:  

 nákupu vstupních surovin pro TŢ, a. s. a vybrané dceřiné společnosti 

 prodeje hotových výrobků z TŢ, a. s. a vybraných dceřiných společností 

 přeprava a distribuce 
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Hlavní logistické činnosti probíhají v TŢ, a. s. na úrovni řízení výrobního ředitele. Ten také 

zodpovídá za fungování a řízení logistiky v  procesu nákup-výroba-prodej v TŢ. Do jeho 

řízení spadají: 

a) výrobní provozy - koksochemická výroba, výroba ţeleza a oceli, válcovna 

předvalků a hrubých profilů, válcovna drátů a jemných profilů a druhotné suroviny 

b) obsluţné provozy –  řídící systémy (EMS – Environmenmental Management 

System), VY-údrţby 

c) provozy spojené s výkonem logistických činností  

- doprava (nákladní ţelezniční doprava, která zabezpečuje přísun a odsun vozů 

na ţelezniční vlečku TŢ a vnitropodnikovou ţelezniční přepravu surovin 

a polotovarů) 

- výpravny (odpovídají za skladování a naloţení hotových výrobků na dopravní 

prostředek) 

d) útvar plánování a řízení výroby – zodpovídá za plánování zakázek při vyuţití 

APS 

e) útvar logistiky – plní zejména funkci metodickou, účastní se na řešení 

logistických projektů a provádění logistických auditů 

Za řízení jednotlivých fází a koordinaci činností v rámci materiálového, informačního 

a finančního toku v TŢ zodpovídají vedoucí výrobních provozů a útvarů. 

Na provozní úrovni zodpovídají za plnění logistických činností vedoucí oddělení a mistři. 

Logistické řízení a jeho fungování dále ovlivňují útvary spadající do kompetencí ředitelů 

dalších organizačních úseků, tzn. GR-generálního ředitele, IR-investičního ředitele, FR-

finančního ředitele, TR-technického ředitele, PR personálního ředitele (viz Obrázek 8)  

Obrázek 8 Organizace logistiky v TŢ 
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Zdroj: [17] 

Třinecké ţelezárny, a. s. 
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Vysvětlivky k Obrázku 8: 

VK - Koksochemická výroba 

VO - Výroba ţeleza a oceli 

VH - Válcovna předvalků a hrubých profilů  

VJ - Válcovna drátů a jemných profilů 

VS - Druhotné suroviny 

VI - Informatika a telekomunikace 

VY - Nákup a údrţba 

VP - Plánování a příprava výroby 

VD - Doprava 

VL - Výpravny 

 

6.4 Hodnocení logistické výkonnosti procesu v TŢ 

Logistická výkonnost procesu je sledována řadou ukazatelů, a to jak v hodnotovém tak 

výkonovém vyjádření. 

6.4.1 BSC 

Některé, zejména ekonomické logistické ukazatelé, jsou zakomponovány do vrcholových 

hodnocení v rámci balance scorecard (BSC). 

Prostřednictvím BSC je v TŢ vytvořen strategický nástroj řízení výkonnosti firmy. Průběţné 

vyhodnocování ukazatelů probíhá ve čtyřech rovinách: řízení – partnerství – technologie – 

lidé. Celý systém zpracování dat včetně měsíčního hodnocení probíhá automaticky z IS SAP 

R/3. 

První úroveň představuje Úroveň TOP. Je prezentována nejvýše agregovanými ukazateli (viz 

obr. 9). Druhá úroveň spadá do přímé zodpovědnosti jednotlivých ředitelů a dále aţ na 

nejniţší úroveň.  
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Obrázek 9 Struktura BSC 

 

 

 

Zdroj: [17] 

 

6.4.2 Hodnocení logistické výkonnosti výrobních procesů 

Hodnocení logistických nákladů 

Většina nákladů na logistiku v TŢ vzniká na úseků výrobního ředitele. 

Třinecké ţelezárny pracují s IS SAP R/3. Účetní i controlingový systém v SAP R/3 je 

nastaven tak, ţe vzniklé náklady i realizované výkony jsou sledovány dle nákladových 

středisek a následně dle poloţek.  

V praxi to znamená, ţe kaţdý provoz má své nákladové středisko s daným ročním rozpočtem. 

Logistické náklady jsou součástí hodnocení hospodaření, nejsou však evidovány pod 

samostatnou poloţkou. 

Podrobné ekonomické rozbory činností provozů a útvarů na úseku VR je prováděno měsíčně 

za účastí zástupců provozu,VR – výrobního ředitele,  FC – controlingu. 

Od krize, která začala v roce 2009, jsou na provozy vyvíjeny silné tlaky a kontrolní nástroje 

na úspory všech nákladů včetně těch logistických.  

 



 47 

Hodnocení prostřednictvím výkonových ukazatelů 

Výkonové ukazatelé jsou s úspěchem vyuţívány k prověření účinnosti řízení a fungování 

nastavených systému a také pro hodnocení plnění poţadavků našich zákazníků.  

Útvar Přípravy výroby společně s útvarem Logistiky vytvořil soustavu logistických 

parametrů, která obsahuje 6 oblastí: 

 řízení a přísun surovin, 

 odběr elektrické energie, 

 řízení výroby, 

 řízení zásob, 

 úroveň sluţeb, 

 hodnocení plnění zakázek, 

 hodnocení dodávek pro automobilový průmysl, 

Jejich rozsah je dle potřeby průběţně doplňován o nové parametry. Samotné vyhodnocování 

probíhá měsíčně, zejména v objemových jednotkách jako tuny, v podílovém nebo časovém 

vyjádření nebo prostřednictvím koeficientů. 
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7 Hodnocení plnění poţadavků zákazníků po zavedení APS  

7.1 APS jako konkurenční výhoda  

V roce 2007 byl v TŢ implementován firmou Logis plánovací informační systém APS. Jako 

první ve světě dokázaly TŢ pokrýt pokročilým plánováním celý hutní proces, tzn. od výroby 

oceli, přes výrobu polotovarů, válcování aţ po konečné zpracování na úpravnách. Do plánu je 

zahrnuta i doba na provádění zkoušek a uvolnění zboţí do expedičních skladů. 

 

Výhody, které podnik tímto krokem dosáhl, jsou jednoznačné: 

Potvrzování reálných termínů 

 Zákazníkům jsou potvrzovány reálné termíny o připravenosti zakázky.  

 Termíny jsou potvrzovány na dny.   

 

Zohledňování kapacitních moţností – nepřebírání zakázek   

 Zaplánování probíhá s ohledem na kapacitní moţnosti vytipovaných zařízení.  

 Není potvrzován větší objem zakázek, neţ které jsme reálně schopni vyrobit. 

 

Rychlé reakce na změny, zohledňování změn do plánu 

 Všechny změny, ať z důvodu výroby nebo poţadavků pracovníků prodeje, resp. 

zákazníků, jsou denně promítnuty do plánu a je prověřen jejich vliv na termíny a 

kapacity.  

 V případě termínových změn lze zjistit, co tyto změny vyvolají z pohledu plnění 

jiţ potvrzených nebo nových zakázek. 

 

Průběţná informovanost o průběhu zakázky 

 U kaţdé zakázky lze vysledovat průběţný stav zpracování.  

 Kaţdý den je prověřováno termínové plnění zakázek a jsou k dispozici informace.  

 

Zkracování průběţné doby výroby 

 Plánování výroby je nastaveno tak, aby výroba zakázky začínala v nejpozdějším 

moţném termínu z pohledu jejího splnění. 

 Při plánování jsou nejprve prověřovány sklady polotovarů a rozpracované výroby.  
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Kromě snahy o maximální vyuţití výrobních zásob dochází ke zkracování času výroby.  

7.2 Datové toky v návaznosti na APS 

Data z APS jsou  přes SAP rozhraní transformovány do podnikových informačních systémů, 

kterými jsou (viz obr.10): 

a) MES = Manufacuting Execution Systém, tvořený v TŢ dvěma částmi, 

informačními systémy VIS a Delfín 

b) ERP systém představovaný SAP R/3 

Výstupem z APS můţou být např. denní plány, hodnocení výroby, různé reporty, apod. 

 

Obrázek 10  Datové toky 

 

 

Zdroj: [17] 

 

 

MES systém Delfín 

Delfín je nazván po programu „Delphi“, ve kterém byl vytvořen (viz obr. 11). Je vyuţívaný 

pro ukládání komplexních informací o veškerých krocích v procesu výroby jako např. 

průběţné zpracování výrobků, místo zaskladnění, jednotlivé kroky v procesu zkoušení 



 50 

a uvolňování aţ po předání na sklad hotových výrobků a expedici. Současně eviduje stavy 

rozpracované a hotové výroby a řadu souvisejících operací. Je nosným informačním 

systémem pro pracovníky výroby. Je významný i z pohledu poskytování dat na úrovni 

vrcholového řízení. 

Samotný systém sběru dat funguje na základě ručních vstupů. 

 

Obrázek 11  Vstupní obrazovka programu Delfín 

 

Zdroj: [17] 

 

MES systém VIS  

VIS je výrobně informační systém, který je vyuţíván všude tam, kde je moţné získávat data 

automaticky (např. prostřednictvím čtecích zařízení, čidel apod.). Vyuţívá data z IS Delfín 

nebo SAP. 

Jeho výhodou je zpracování dat s minimalizací ručních zásahů. Podává informace o tom, 

jakých výsledků bylo dosaţeno za sledované období. Zpracovává různé analýzy, hodnotí 

trendy. Výsledky mohou být zobrazeny v grafické podobě. 

Řídícími pracovníky je vyuţíván pro získání okamţitého přehledu o chodu výrobních 

agregátů, poruchách apod. (viz obr. 12).  

Systém VIS se stane prostředím pro nové řešení hodnocení ukazatelů.  
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Obrázek 12  Příklad výstupů IS VIS 

 

Zdroj: [17] 

 

ERP systém SAP R/3 

IS SAP R/3 byl  implementovaný v TŢ v roce 2003(viz obr.13). Jedná se o velice známý a ve 

velkých firmách často pouţívaný ERP systém. Veškeré informace z APS jsou převáděny 

právě do SAP R/3. Díky transakcím a reportům, které jsou vytvářeny třineckými 

programátory přímo na míru, poskytuje tento IS řadu důleţitých výstupů pro interní i externí 

vyuţití. 

Obrázek 13  Pohled na vstup. obrazovku SAP R/3 

 

Zdroj: [17] 
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7.3 Hodnocení plnění poţadavků zákazníků po zavedení APS – současný 

stav 

Jak jsem jiţ zmínila v předchozí kapitole, zavedení APS se stalo pro TŢ významným 

milníkem. Kapacitní plánování dle úzkých míst si vyţádalo zavedení řady nových hodnotících 

ukazatelů. Díky nim jsme schopni si ověřit:  

a) správnost fungování a schopnost účinného vyuţívání systému APS  

b) úroveň dosaţení očekávaných efektů, jak z pohledu hospodaření, tak z pohledu 

zajištění sluţeb pro naše zákazníky 

 

7.3.1 Hodnocení termínového plnění zakázek 

Obecně platí, ţe mezi nejdůleţitější ukazatelé hodnocení úrovně sluţeb zákazníkům patří 

dodrţování smluvených lhůt. 

Právě s APS zaznamenaly v TŢ, a. s. činností související s potvrzováním a plněním termínů 

významnou změnu, pro naše zákazníky určitě pozitivní. 

 

Před vyuţíváním nástroje pokročilého plánování byly zákazníkům potvrzovány dodací lhůty 

na měsíce (zejména na konec měsíce), později byla snaha potvrzovat termíny na dekády. Při 

potvrzování termínů se vycházelo zejména z plánu válcování. Pro sloţité úpravárenské 

operace, které dále následovaly ve výrobním řetězci, byly pracovníky plánování zpracovány 

tzv. buffery, které vyjadřovaly, jak dlouho by měla být zakázka ještě zpracovávána. Do tohoto 

propočtu byly zohledňovány průměrné kapacity vytipovaných úzkých míst, jako např. ţíhání 

nebo loupání. 

Dokud nebyla zakázka předána na expediční sklad, zákazník neměl téměř ţádnou moţnost 

zjistit v jakém stavu je  jeho objednávka,  zda bude připravena načas a v případě, ţe dojde 

k jejímu zpoţdění, kdy bude splněna.  

Stálí zákazníci, znalí situace, si většinou přidali určitou časovou rezervu (3 týdny) pro 

očekávané zpoţdění.  

V současné době funguje proces potvrzování termínů zakázek na zcela rozdílných principech. 

Termíny jsou stanoveny na přesný den. K zaplánování zakázky můţe však dojít maximálně tři 

měsíce předem. Plnění termínů je sledováno a vyhodnocováno průběţně, tak aby docházelo 

k minimálnímu zpoţďování zakázek. 

 



 53 

Tomu odpovídá i nastavení ukazatelů a celé metodiky navrţené pro hodnocení plnění 

poţadovaných termínů.  

Pro hodnocení termínového plnění zakázek se vyuţívají následující ukazatele: 

A/ Mnoţství zakázek v rezervaci 

Definice:  

Objednávka, resp. zakázka, u které není moţné, po prvním prověření v APS, potvrdit 

poţadovaný termín.  

 

Zákazník, resp. obchodník uţ při prvním prověření zakázky v systému plánování zjistí, zda 

můţeme přijmout jejich poţadovaný termín. V opačném případě není objednávka na daný 

datum potvrzena. Padá do rezervace a se zákazníkem je konzultována změna termínů na 

reálný čas.  

Způsob hodnocení:  

Kdy: denně, průběţně 

Kde: SAP R/3 (viz obr. 14) 

Kdo: pracovníci prodeje, pracovníci plánování 

 

Obrázek 14  Zakázky v rezervaci po prvním prověření v APS 

 

Zdroj: [17] 
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B/ Avizovaný skluz 

Definice:  

Informace o ohroţení potvrzeného termínu na zakázce. Vznik skluzu není definitivní. 

Různými zásahy ve výrobě můţe být eliminován a v konečném důsledku nemusí vzniknout. 

 

Po celou dobu zpracování jsou denně k dispozici informace o tom, zda je zakázka na 

jednotlivých pracovištích vyráběna podle plánu. Kaţdé případné termínové ohroţení mají 

pracovníci obchodu k dispozici i s náhradním termínem realizace. Všechny informace jsou 

uloţeny on-line v systému SAP R/3. Nastavený semaforový systém, konkrétně červená barva,  

dává signál o moţném skluzu.  

 

Způsob hodnocení:  

Kdy: denně, průběţně 

Kde: : SAP R/3 (viz obr.15)  

Kdo: pracovníci plánování, pracovníci výroby, pracovníci prodeje 

 

Obrázek 15  Vyhodnocení zakázek vzhledem k APS termínům 

 

Zdroj: [17 ] 
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B/ Skluz předávkový, k potvrzenému termínu 

Definice:  

Mnoţství výroby ze zakázky, které nebylo k danému termínu předáno na sklad hotových 

výrobků 

Předávkový skluz můţe vzniknout z důvodu:  

 Provozních jsou zaviněny pracovníky výrobního procesu a je moţné je dále rozdělit 

podle místa vzniku na:  

- ocelárenské 

- výrobní – válcovenské 

- úpravárenské 

- zpoţděné ve zkušebnách 

 Komerčních - tyto skluzy nevznikly vinou provozu. Jedná se o řízené zpoţdění, kdy 

zákazník poţaduje pozdější dodávky nebo neplní smluvní dohody, např. platby apod. 

 

Způsob hodnocení:  

Kdy: denně,  měsíčně hodnocení trendů 

Kdo: pracovníci plánování, pracovníci výroby, pracovníci prodeje  

Rozsah: výrobní provozy, TŢ celkem  

Prezentace výsledků: v rámci BSC, logistické parametry (viz obr. 16)  

Hmotná zainteresovanost: ano – pracovníci výroby a plánování 

 

Obrázek 16  Hodnocení skluzů k potvrzenému termínu za TŢ celkem 

 

Zdroj: [17] 
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Trendy za sledované období dokazují, ţe po zavedení APS se termínové plnění zakázek, dle 

nastavené metodiky, pohybuje v řádech 98 % - 99 %. Mnoţství skluzů zapříčiněných 

v průběhu výroby se sníţilo od roku 2007 o 4,6 %, a to z původních 5,7 % na průměrných 

1,1 % v roce 2010. Komerční skluzy, jsou řízené prodejem na základě poţadavků samotných 

zákazníků.  

 

D/ Skluzy na konci měsíce 

Definice 

Objem předávkových skluzů na konci aktuálního měsíce.  

Cílem je zhodnotit, zda skluzové zakázky byly zpracovány alespoň do konce potvrzeného 

měsíce a zda existují zakázky, které nebyly splněny za více neţ jeden měsíc. Hodnotí se 

maximálně půl roku dozadu.  

 

Způsob hodnocení:  

Kdy: denně, měsíčně hodnocení trendů  

Kdo: pracovníci plánování, pracovníci výroby, pracovníci prodeje  

Rozsah: výrobní provozy TŢ 

Prezentace výsledků: v rámci BSC, logistické parametry (viz obr. 17)   

Hmotná zainteresovanost: ano – pracovníci výroby a plánování 

 

Obrázek 17  Hodnocení skluzů na konci měsíce za 1+5 měsíců  – KJT kontijemná trať 

 

Zdroj: [17] 

 

Z výše uvedeného grafu je zřetelné, ţe mnoţství „starých“ skluzů na zakázkách konkrétně u 

tyčové ocele se oproti roků 2007 výrazně sníţil. Oproti průměru 2095 t v roce 2007 na 
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průměrných 580 t je to sníţení o cca 72,3 %. Při výrobě cca 28.000 tun tyčové ocele měsíčně 

je 580 tun předávkových skluzů velice dobrý výsledek 

 

7.3.2 Další vybrané ukazatelé po zavedení APS 

Mezi další ukazatele z oblasti úrovně sluţeb zákazníkům, které jsou měsíčně vyhodnocovány 

v rámci logistických parametrů např. patří: 

Oblast výroby: 

 zakázková potřeba vakuované oceli, 

 podíl vsázky válcovaných sochorů, 

 výroba na KJT – podíl výroby SBQ, profilové a betonářské oceli (viz obr. 18) 

 

Obrázek 18  VJj podíl výroby SBQ, profilové a betonářské oceli 

 

Zdroj: [17] 

 

Oblast zásoby: 

 zásoby polotovarů na skladech bez návrhu na alokaci do tří měsíců a do šesti 

měsíců (viz obr. 19), 

 plnění limitu polotovarů, 

 hodnocení stavu volných zásob.  
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Obrázek 19  Zásoby polotovarů kontislitků na skladech bez návrhu na alokaci do 3měsíců a 

do 6 měsíců 

 

Zdroj: [17] 

 

Podrobný seznam logistických ukazatelů vytvořených i v návaznosti na APS uvádí příloha 

číslo 1 této diplomové práce. 
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8 Návrh nové metodiky pro hodnocení plnění poţadavků 

zákazníků 

Zvyšování podílů zakázek s vyšší přidanou hodnotou v TŢ, a. s. rok od roku roste. V praxi to 

znamená, ţe umět odválcovat  výrobek v poţadované kvalitě se stává standardem, se kterým 

se počítá.  Následuje řetězec úpravárenských operací, který přidává hodnotu, ale také 

potřebuje mnohem delší čas na zpracování v porovnání se samotným válcováním. Proto nelze 

přislíbit zákazníkovi včasné splnění zakázky jen na základě toho, ţe máme na válcovnách 

dostatek volné kapacity. Musí následovat zaplánování se zohledněním všech úprav. K tomu 

nám slouţí pokročilé plánování. To prověří, zda zákazníkovi splníme jeho prvotní poţadavek 

na dodací lhůtu. 

Díky vytvořeným programům máme k dispozici on-line informace o tom, kolik zakázek padá 

do tzv. rezervace po prvním prověření zakázky APS právě z důvodu neschopnosti splnit 

termín. V případě, ţe se jedná o posun několika dní, většinou to pro našeho odběratele 

nepředstavuje ţádný problém a změnu termínu akceptuje. Jestliţe jsme nuceni posunout 

datum aţ o několik týdnů nebo měsíců, můţe se dokonce stát, ţe o objednávku přijdeme.  

 

Tyto skutečnosti ukázaly, ţe je ţádoucí, abychom měli k dispozici informace, které budou 

průběţně vypovídat nejen o tom, co jsme byli schopni našim zákazníkům výrobně 

a termínově splnit v minulosti, popřípadě jak se nám daří plnit naše aktuální plány, ale také 

mít přehled a umět odpovědět jaká je naše výrobní situace a moţnosti v horizontu měsíců 

dopředu. 

8.1 Návrh hodnocení naplněnosti kapacit  

Po diskuzích pracovníků prodeje, přípravy výroby a logistiky k této problematice, byla 

odsouhlasena myšlenka vytvoření jednoho, uţivatelsky komfortního prostředí, ve kterém 

budou k dispozici výstupy, týkající se: 

a) naplnění a dostupnosti kapacit vybraných tratí a nejvýznamnějších úpravárenských 

zařízení, která můţou být potenciálním úzkým místem 

b) zaplánovaných zakázek a stav výroby dle příjemců, resp. zemí příjemců 

 

Způsob zpracování by měl zajistit minimální počet ručních vstupů. Informace by měly být 

k dispozici on-line, denně aktualizované a samozřejmě přesné.  
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Takto vydefinované „hrubé zadání“  vycházelo i z vědomí, ţe  přesto, ţe  IS SAP disponuje 

vlastně všemi poţadovanými informacemi,  má určité omezení a úskalí: 

 Nejednotným zadáváním dotazů na různých úrovních (pracovníci prodeje versus 

pracovníci plánování výroby) a v různém časovém úseku můţe docházet k výpočtu 

rozdílných hodnot, které mohou způsobit nedorozumění a informační šumy.  

 Získání některých výsledků předchází sloţité dopočítávání i přes několik transakcí 

a sestav. Konečné „číslo“ je spočítáno třeba aţ po několika hodinách. Není vyloučena 

chybovost. Systém vyhledávání je natolik náročný, ţe jej nemůţe dělat kaţdý, ale jen 

zaučená osoba.  

 Z důvodu sloţitosti výběru dat a výpočtu jsou některé výstupy zpracovány jen na 

poţádání, nejsou průběţně k dispozici. 

 Schází moţnost vytvoření vizualizace dle vlastních představ a hodnocení trendů. 

V těchto případech jsou různým způsobem výsledky přepisovány do excelovských 

tabulek a grafů. 

 Systém APS poskytuje řadu výstupních informací, které je vhodné vyuţít, ale SAP 

neumoţňuje zpracovat je do správné struktury.   

8.2 Realizace návrhu 

Celý průběh realizace návrhu hodnocení byl rozdělen do tří fází:  

 přípravná fáze – vydefinování poţadavků, 

 programové zpracování, kontrola dat, 

 uvedení do praxe. 

 

8.2.1 Přípravná fáze – vydefinování poţadavků 

Cílem přípravné fáze bylo naformulovat zadání, které stanoví, jak bude v budoucnu 

hodnocení probíhat a graficky vypadat. Důleţité bylo stanovit 

a) Strukturu výstupních dat 

b) Zdroj dat, způsob sběru 

c) Prostředí pro zpracování a vizualizaci dat 

d) Poţadovaný termín realizace 
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Ad a) Struktura výstupních dat  

Bylo rozhodnuto, aby v systému byly zobrazeny následujících informace: 

 název tratě, zdroje, sortiment (viz tab. 2) 

 ztracená kapacita 

 výroba skutečná 

 zbývá  vyrobit/zaplánováno 

 volná kapacita 

 překročená kapacita (mnoţství zaplánovaných zakázek, které překročuje 

nastavenou kapacitu.)  

 kapacita plánovaná 

 průměrný rozměr  

 příjemce – země 

 

Tabulka 2  Seznam sortimentu a pracovišť pro hodnocení 

Trať Operace/Zdroj Sortimen

t 

KJT  

kontijemná 

trať 

Rovnání   

Hyperbolické nad 35 mm 

Hyperbolické do 35 mm 

Kotoučové ţíhárna 

Kotoučové KJT 

Defektoskopie 

Černé tyče  

(včetně defektoskopie navíc)  

Loupané tyče 

Loupání  

(včetně loupání navíc) 

Řezání 

Ţíhání, vozové pece 

Ţíhání Kladno 

Ţíhání Strojírny Třinec 

Ţíhání zušlechtění Kladno 

Tyče 

KDT 

kontidrátová 

trať 

STC pece celkem 

STC MS drát – pouze ţíhaný 

STC MS drát – taţený 

STC TŢ drát – Ferromoravia 

STC TŢ drát – práce ve mzdě 

STC tyčová ocel - GKZ 

STC tyčová ocel ostatní 

Tyče 

Drát 

Střední trať  Nová úpravna rovnací linky Tyče 

Zdroj: [17] 
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Ad b) Zdroj dat, způsob sběru  

Po konzultacích s informatiky bylo rozhodnuto: 

 Ze SAP R/3  budou přenášeny hodnoty: 

zbývá vyrobit, zaplánováno a výroba skutečná průměrný rozměr, příjemce - stát.  

 Ruční vstupy  

budou zadávány pouze v případě nastavení kapacit. Budou je doplňovat 

pracovníci plánování výroby se zohledněním dohodnutých závěrů z porad 

s prodejem. 

 Automatický dopočet 

dle nastavených algoritmů proběhne u „zbylých hodnot“, kterými jsou: 

ztracená kapacita, volná kapacita a překročená kapacita. 

 

Nastavení algoritmů výpočtu u „zbylých hodnot“ 

 Ztracená kapacita (nevyuţitá denní kapacita): 

∑ denních průměrných kapacit k hodnocenému dni –  ∑ výrob k hodnocenému 

dni 

Můţe dosahovat i minusové hodnoty v případě ţe je výroba vyšší neţ nastavená 

kapacita.  

 Volná kapacita:  

kapacita – (ztracená kapacita + vyrobeno + zbývá vyrobit plán). 

 Překročená kapacita: 

kapacita – (ztracená kapacita + vyrobeno + zbývá vyrobit plán). 

 

Výjimky v načítání a přepočtu dat 

 Ztracená kapacita: nepřepočítává se u výroby tyčové oceli KJT celkem, násobné 

defektoskopie, loupání navíc, externího ţíhání, ţíhání STC s výjimkou STC 

celkem. Tento údaj není pro výše uvedené poloţky relevantní. 

 Zbývá vyrobit plán, volná kapacita a překročená kapacita: není načítána u násobné 

defektoskopie a loupání navíc. Jedná se o operace, které nelze v APS plánovat 

(neţádoucí jev), přesto existují a musí se s nimi počítat. 

 Průměrný rozměr: je propočítáván jen pro sortiment tyčí kruhových z KJT a pro 

taţený drát z pracoviště STAKU. Rozměrová skladba těchto sortimentů výrazně 

ovlivňuje kapacitu strojů. 
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Ad c) Prostředí pro zpracování a vizualizaci dat  

S ohledem na mnoţství vydefinovaných výstupů, poţadavek na grafické vyjádření 

a minimalizaci ručních vstupů, bylo rozhodnuto pouţít informační systém VIS, vyuţít 

sekci „sestavy“ a zde vytvořit tzv. parametr B2 – Kapacita plánu.  

Následně bylo rozhodnuto o konečném vzhledu ukazatele (viz obr. 20).  

 

Obrázek 20  Grafická podoba ukazatele 

 

Zdroj: [17 ] 

Jak lze vidět z výše uvedeného obrázku, v horní části tabulky je zobrazené datum posledního 

načtení dat a výroby. 

Šedá horní lišta dále umoţňuje nastavení měsíce, ke kterému chceme údaje získat. Po stlačení 

tlačítka „načti“ dostaneme aktuální data. Můţeme se rozhodnout, zda chceme vidět údaje 

v tunovém nebo procentuálním vyjádření. 

Tabulka obsahuje všechny sloupce, tak jak byly vyspecifikovány. 

Grafy v tabulce vyjadřují stav náběru zakázek a plnění z pohledu naplněnosti kapacit. Kaţdý 

z grafů představuje 100% - ní kapacitu zařízení. Odlišné barvy vyjadřují stav vyuţití zařízení. 

Barvy v grafu odpovídají barvám sloupců, ve kterých je uvedeno číselné vyjádření stavu: 

 Šedá barva představuje ztracenou kapacitu. 

 Zelená barva vyčísluje podíl vyrobených zakázek. 
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 Oranţová barva ukazuje na mnoţství, které má být vyrobeno dle plánu APS do 

konce měsíce.  

 Ţlutá barva znamená, jaké mnoţství zakázek můţeme na dané zařízení dobrat. 

 Červená barva vyjadřuje, ţe zakázky z pohledu nastavených kapacit jsou 

přebrané. Systému APS však byl schopen tyto zakázky zaplánovat. Důvodem je 

ve většině případů konečná sortimentní skladba. V případě ţíhání můţe dojít k 

přebírání zakázek na úkor kapacity jiného odběratele.  

 

Ad d) Poţadovaný termín realizace 

Předpokládanou dobou pro realizaci bylo 6 měsíců s termínem 30. 6. 2010. 

 

8.2.2 Programové zpracování, kontrola dat   

Tato etapa proběhla zejména v gesci informatiků obhospodařujících IS VIS, SAP R/3 ale 

i Delfín, kteří tvořili programy a algoritmy na přenos a zpracování dat.  Následně bylo úkolem 

pracovníků přípravy výroby a logistiky posoudit správnost získaných výstupů, provést 

kontrolní výpočty a doladit případné nesrovnalosti ve výsledcích. 

Součástí této fáze bylo i stanovení odpovědnosti: 

 za správnost dat (např. při navádění výše kapacit), 

 za údrţbu celého parametru B2 včetně zajišťování komunikace s informatiky 

v případě poruchových stavů. 

 

8.2.3 Uvedení do praxe 

 

Celý systém hodnocení byl do praktického pouţití zaveden koncem měsíce října 2010. Hlavní 

příčinou zpoţdění vůči plánovanému termínu byly omezené kapacity informatiků. Pracovníci 

SAP R/3 museli prioritně dokončit práce související s implementací APS na provoze 

válcovny trub a pracovníkům odpovídajícím za VIS byly uloţeny práce související 

s nastavením řídicích systémů při zahájení chodu nové koksárenské baterie č. 12. 
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8.3 Analýza a vyhodnocení realizovaného projektu 

Jak jiţ bylo uvedeno v úvodu této kapitoly zmíněno, realizace celého projektu byla vyvolána 

potřebou kvalitnějších informací, které budou pouţívány jak v průběhu jednání mezi 

pracovníky plánování a prodeje, tak následně při komunikaci mezi obchodníky a zákazníkem. 

Je logické, ţe to byl právě obchodní útvar, který inicioval myšlenku nového řešení pro 

zpracování a zobrazování potřebných údajů a aktivně se zapojil do projektu. 

 

Vzhledem k tomu, ţe podstatná část hodnocení je zaměřena na sortiment tyčové oceli, který je 

prodáván oddělením pro prodej tyčové oceli, byla jsem za toto oddělení jmenována do 

realizačního týmu (ve skupině TŢ-MS pracuji na pozici obchodního referenta). Mým úkolem 

bylo vyspecifikovat ukazatele, které chceme, jako obchodníci mít k dispozici, následně se 

podílet na implementaci řešení, zejména ve fázi kdy, se rozhodovalo o grafickém vzhledu 

systému a probíhalo  načítaní a kontrola správnosti dat a v neposlední řadě také otestovat  a 

zhodnotit praktické fungování systému. 

 

8.3.1 Výsledky hodnocení fungování systému 

V průběhu několika měsíců, kdy byl systém ve fázi dokončování a následně zaveden do 

praxe, jsem prováděla průběţné testování systému zejména z pohledu potřeb obchodu. 

Na základě výsledků ověřování můţu konstatovat, ţe se potvrdily všechny očekávané výhody, 

které jsme chtěli tímto řešením dosáhnout. Mezi největší přínosy hodnocení dle navrţené 

metodiky patří určitě to, ţe: 

 Bez zdlouhavých výpočtů, (cestou excelovských tabulek) mají pracovníci prodeje 

i plánování, ale také kdokoliv kdo má zájem, jednoduše na „jedno“ kliknutí 

k dispozici všechny potřebné údaje. 

 Všichni pracujeme se stejnými informacemi, jejich obsah i způsob výpočtu je 

jasně vydefinován. 

 Zákazníkům jsme schopni poskytnout rychlé a seriózní informace, týkajících se 

aktuálních, ale zejména našich budoucích výrobních moţností. 

Pro bliţší představu uvádím následující příklad:  Jestliţe se vyválcuje cca 30 kt tyčové oceli 

měsíčně a kapacity některých zařízení jsou na úrovni cca 5 kt měsíčně, můţe dojít k tomu, ţe 

některé typy zakázek budou z důvodu kapacitních omezení zaplánovány do předávky aţ za 

několik týdnů oproti původnímu poţadavku zákazníka. 
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Prostřednictvím vytvořenému systému hodnocení můţeme jiţ v polovině března uvidět, ţe 

např. v měsíci květnu je moţné dobrat do plánovaných kapacit ještě zhruba 7 000 tun zakázek 

tyčové oceli pro odválcování. Měsíční úpravárenské kapacity jsou však z velké části zaplněny 

a potvrzování dalšího sortimentu bude velice omezené. Ukazuje se, ţe i externí kapacity, které 

vyuţíváme v případě nedostatku vlastních zdrojů, jsou také postupně dobírány. 

Pokud jde o zakázky s poţadavkem na defektoskopickou kontrolu, popř. loupání, není reálné, 

aby tyto zakázky byly zpracovány do konce měsíce a jak ukáţe další graf, nebudou 

dokončeny ani v červnu.  

U hodnocení naplněnosti kapacit STC pecí je nutné rozlišit pohled na hodnocení řádku STC 

celkem (operace ţíhání) a zbývajících řádků pro STC. Kapacita STC celkem je totiţ následně 

přerozdělena mezi jednotlivé úseky prodeje. V případě, ţe jeden úsek není schopen zajistit 

zakázky do dohodnuté úrovně, další úseky si můţou „rozebrat“ nenaplněnou kapacitu do 

tohoto limitu.  Pak dojde k tomu, ţe je některý z dalších řádků STC zabarven červeně 

a signalizuje přebrání. STC pece jako celek však nejsou překročené. Názorné zobrazení je 

uvedeno na obrázku 21 Stav zaplánovaných zakázek na květen 2011. 

 

Obrázek 21 Naplněnost kapacit na květen 2011 

 

Zdroj: [17] 

 

Při pohledu na následující obrázek 22, který hodnotí stav v měsíci červnu, můţeme vidět, ţe 

je situace obdobná. Kapacity u loupání a defektoskopie jsou plné. Nové zakázky budou 

přecházet aţ do července. Situace z pohledu plnění poţadavků zákazníků na zpracování 
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některých typů zakázek se komplikuje. Problém se znásobuje i z toho důvodů, ţe hodnocení 

probíhá v březnu a my víme, ţe do července budeme muset část poţadavků na nejčastěji 

poptávané zakázky odmítat. 

 

Obrázek 22  Naplněnost kapacit na červen 2011 

 

Zdroj: [17] 

 

Mezi další výhody tohoto systému, které chci zmínit, patří:  

 I kdyţ nepřímo, získáváme zpětnou vazbu o tom, zda je třeba zvaţovat moţnosti 

rozšíření kapacit úzkého místa, tak abychom mohli vyhovět navyšujícím se 

poţadavkům zákazníků na některé typy zpracovaní zakázek. V současné době se 

ukazuje nedostatek jiţ zmíněných loupacích kapacit a defektoskopie. 

 Systém současně upozorňuje na nebezpečí prodluţování průměrné doby 

zpracování v případě nabírání sortimentu s operacemi, které jsou několik měsíců 

dopředu zaplněny, a tím na sniţování pruţnosti ze strany TŢ. 

 Průběţně jsou k dispozici plán a výroba zakázek dle zemí zákazníků. Důvodem 

tohoto hodnocení je analýza stavu a kontrola naplněnosti vyčleněných kapacit pro 

jednotlivé země. Systém získání dat vychází ze stejných zdrojů a algoritmů jako u 

kapacit (viz obr. 23). 
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Obrázek 23  Naplněnost kapacit dle příjemců 

 

Zdroj: [17 ] 

8.3.2 Návrhy pro další zlepšování systému 

Na základě  hodnocení fungování  zavedeného systému  a na základě získaných zkušeností 

můţu konstatovat, ţe kromě veškerých výhod, které jsme touto aplikací získali a jsou určitě 

nesporné, se ukazují určitá omezení, resp.  nové moţnosti hodnocení, které jsme v první fázi 

zadání nespecifikovali, ale v budoucnu by bylo, dle mého názoru, velice uţitečné je do 

systému zapracovat. 

V návaznosti na mé poznatky proto navrhuji rozšířit hodnocení o následující ukazatelé: 

1. Hodnocení rezervovaných kapacit náběru zakázek dle významných odběratelů v rámci 

jednotlivých zemí včetně informace o průběţném plnění (výroby) 

Výhodou tohoto hodnocení bude: 

Ukazatel umoţní jednoduchým způsobem hodnotit průběh plnění dohodnutých kapacit 

jak ze strany zákazníka, tak obchodu 

2. Hodnocení plnění rezervovaných kapacit pro vybrané zákazníky s detailním pohledem 

do zakázek.  

Výhodou tohoto hodnocení bude: 
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Ze syntetického ukazatele bude moţné rychle přejít k detailní analýze výsledků pro 

prověření příčin stavu. 

3. Průběţné plnění zakázky z pohledu aktuálního zaplánování nebo přeplánování dle 

jednotlivých apretačních zařízení. Součástí bude informace buď o zaplánovaném, nebo 

zpracovaném mnoţství na zakázce.  

Výhodou tohoto hodnocení bude: 

Okamţitá informace k zákazníkovi o stavu zpracování zakázky a plánovaném 

ukončení dle aktuálního přeplánování v APS 

4. Hodnocení měsíčních trendů u ukazatele „vyrobeno“, popřípadě dalších parametrů. 

Hodnocení provést vţdy pro období posledních 12 měsíců. Data budou k dispozici v 

tabulce generované automaticky, na základě jednoho překliknutí . 

Výhodou tohoto hodnocení bude: 

V aktuálním měsíci bude moţné u vytipovaného ukazatelé uvidět trendový vývoj 

celého roku. 

5. Hodnocení měsíčních trendů náběhu rezervovaných zakázek. Součástí hodnocení by 

měla být délka posunu termínu po prvním prověření (zaplánování) v APS proti 

původnímu poţadavku dle sortimentních skupin. 

Výhody: 

Rychlá orientace schopnosti plnění sluţeb zákazníků z pohledu zamítání prvních 

poţadovaných termínů zákazníka 

6. Posledním mým návrhem je zavést hodnocení průběţné doby výroby, resp. doby 

zpracování zakázky od okamţiku válcování po jeho předání na sklad hotových 

výrobků pro vybraný sortiment tyčové oceli 

Výhodou tohoto hodnocení bude: 

Hodnocení úrovně sluţeb zákazníků z pohledu schopnosti zkracování průběţné doby 

výroby a zlepšení vyuţitelnosti kapacit zařízení 
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9 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo: 

 

 představení návrhu nové metodiky pro hodnocení plnění poţadavků zákazníka 

v návaznosti na implementaci pokročilého plánování  

 seznámení s průběhem realizace zavádění systému 

 ověření očekávaných přínosů na základě získaných poznatků z praktického pouţití a 

návrhy na další zlepšení. 

 

V úvodu mé práce ve stručnosti představuji TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s. jako podnik, 

který má významné postavení na ocelářském trhu více neţ 170 let a s úspěchem jiţ několik let 

vyuţívá systém pokročilého plánování. 

 

V teoretické části jsem se zaměřila na objasnění pojmů logistika, zákaznický servis. 

Charakterizuji jejich obsahovou náplň, činitelé, kteří je ovlivňují nebo způsob hodnocení. 

Tyto dvě kategorie spolu úzce souvisí, jelikoţ kvalita fungování logistiky se odráţí do 

výsledků dosaţení úrovně zákaznického servisu a mají také přímou návaznost na praktickou 

část mé diplomové práce. 

 

Praktická část mé práce je rozdělena do tří kapitol. 

Obsahem prvních dvou kapitol je seznámení se současným systém fungování logistiky v TŢ, 

a. s. v souvislosti s realizací projektů  implementace APS a „Rozvoj logistiky v TŢ-MS“.  

V tomto období došlo k vydefinování pojmu a poslání logistiky v TŢ, nastavení hlavních 

logistických cílů, vyjasnění organizace logistiky při realizaci logistických procesů a zavedení 

hodnocení výsledků prostřednictvím soustavy logistických ukazatelů. 

V kapitole Návrh metodiky hodnocení plnění poţadavků zákazníka v návaznosti na 

implementaci pokročilého plánování představuji proces vzniku nového návrhu hodnocení, 

přes vypracování metodiky, aţ po realizaci jednotlivých kroků řešení a zhodnocení fungování 

systému v praxi. 

Návrh metodiky představuje nový pohled na způsob hodnocení potřeb zákazníků 

prostřednictvím souboru nastavených ukazatelů. Vychází z  kapacitních moţností a skutečné 

naplněnosti úpravárenských zařízení, průběţného vyhodnocování plnění zakázek a výsledků 

jejich opětovného přeplánování. 
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Řešení se opírá z velké částí o výstupy získané z plánovacího systému APS, o kterých jsme 

věděli, ţe jsou k dispozici, ale neuměli jsme je do této doby jednoduchým způsobem 

zpracovat a dát do poţadované formy. Kromě APS jsou vyuţity zdroje informací z dalších 

podnikových informačních MES a ERP systémů. 

 

Na základě získaných prvních reakcí z praktického vyuţití navrţeného řešení lze také 

potvrdit, ţe systém odpovídá všem poţadavkům na způsob a formu zpracování výsledků: 

 

 Data jsou k nahlédnutí on-line, na jednom místě v databázi IS VIS. 

 Je daná přesná struktura ukazatelů s jasně definovaným způsobem výpočtu. 

 Je zajištěn minimální počet ručních vstupů pro získávání údajů. 

 Dochází k průběţné denní aktualizaci výsledků, které odpovídají výstupům z plánu 

APS 

 Systém zachycuje minulost a přítomnost plnění zakázek i zaplánování kapacit do 

budoucna. 

 Je zapracovaná grafická vizualizace k rychlé orientaci ve výsledcích.  

Díky tomuto řešení současně došlo ke zkvalitnění  

 

 Externí komunikace mezi zákazníkem a prodejcem, kdy můţeme poskytovat rychlé 

a přesné informace o moţnostech plnění jejich poţadavků (zejména s výhledem do 

budoucna). 

 Interní, vnitropodnikové komunikace mezi pracovníky prodeje a útvarem plánování 

a řízení výroby a expedice. Výsledky dohod právě těchto oddělení ovlivňují významně 

úroveň spokojenosti zákazníků, a proto je důleţité, aby pracovala se stejnými daty. 

 

Získané zkušeností z nově zavedeného systému ukázaly na další rezervy a moţnosti 

budoucího vyuţití. Návrhy na úpravy jsou shrnuté v poslední části závěrečné, osmé kapitoly 

a dle aktuálních výsledků jednání našeho týmu můţu konstatovat, ţe některé z bodů (např. 

rozšíření systému hodnocení pro provoz Válcovny trub) jsou zařazeny do plánu realizace jiţ 

pro tento rok. 
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SEZNAM ZKRATEK 
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SEZNAM PŘÍLOH  

 

 

PŘÍLOHA 1 – Logistické parametry 2011 



 

 

Příloha 1 

 

 
 

    

     

     

 1. Oblast přísunu a vykládky  

  1.1 Vyhodnocení poplatků za pobyt vozů za rok v Kč (Švéda R.)  

  1.2 Shrnutí vývoje poplatků za ČD vozy ve srovnání s 5-ti letým trendem v Kč (Švéda R.)  

  1.3 Faktory ovlivňující poplatky v % (Švéda R.)  

   a. Rudy  

   b. Bazické přísady  

   c. Koks  

   d. Šrot  

   e. Proplastek a ostatní paliva ET, a.s.  

  1.4 Rovnoměrnost rudy - bazické přísady (Švéda R.)  

  1.5 Hodnocení poplatků dle komodit - parametr Kč/kt (Švéda R.)  

  1.6 Faktory ovlivňující vykládku (Švéda R.)  

  1.7 Hodnocení regulace odběru elektrické energie (Švéda R.)  

  1.8 Historie (Švéda R.)  

 2. Oblast výroby  

  2.1 Plánovaná sekvenčnost ZPO 1 (Morcinek P.)  

   a. pro SCHV - kruhový krystalizátor   

   b. pro realizaci, VT a VH - kruhový krystalizátor  

   c. 300 x 350 mm  

  2.2 Odlévání pr. 525 mm podíl lití s 1 x 410 mm (Morcinek P.)  

  2.3 Rozdíl mezi teoretickou a plánovanou sekvencí ZPO2 (Morcinek P.)  

  2.4 Rozvrhování RH2 (Morcinek P.)  

  2.5 Výroba ingotových taveb na KKO z pohledu příčin (Morcinek P.)  

  2.6 Počet kolkovaných taveb na KKO (Morcinek P.)  

  2.7 Hodnocení úspěšnosti výroby kordových taveb (Sikora F.)  

   a. pro jakost C70K  

   b. pro jakost C80K  

  2.8 Hodnocení dodávek vsázky z TŢ pro VHb podle výrobní cesty (Morcinek P.)  

  2.9 Hodnocení dodávek pro SCHV podíl ingotů (Morcinek P.)  

  2.10 Porovnání potřeby a výr. z VOe (Morcinek P.)  

  2.11 Výroba vakuované oceli na KKO (Morcinek P.)  

  2.12 Zakázková potřeba vakuované oceli pro VJ (Sikora F.)  

   a. ZPO  

   b. Ingoty  

  2.13 Výroba vakuovaných sochorů pro VJ (Sikora F.)  
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  2.14 Deklasifikace vakuované vsázky na VJ (Sikora F.)  

  2.15 Podíl vsázky střední tratě ze ZPO2 (Konderla B.)  

  2.16 Podíl vsázky válc. sochorů  

   a. VJj (Konderla B.)  

   b. VJd (Sikora F.)  

  2.17 Hodnocení ČDS (Sikora F.)  

   a. Kapacita, výkon na místním broušení a stav sochorů   

   b. Vytíţení tryskání sochorů  

   c. Vytíţení rovnání sochorů  

  2.18 Výroba SBQ na stř. trati (Konderla B.)  

  2.19 Náběr + válcování 90BT na střední trati (Konderla B.)  

  2.20 Výroba VJj - podíl výroby SBQ, prof. a bet. oceli (Konderla B.)  

  2.21 Náběhové sochory KJT (Konderla B.)  

  2.22 Náběr + válcování (Konderla B.)  

   a. 90BT na KJT  

   b. TX2 na KJT  

   c. 50B na KJT  

   d. 60B na KJT  

   e. 70B na KJT  

  2.23 Vrácení se na rozměr na KJT (Konderla B.)  

  2.24 Výroba VJd - podíl prům. 5,5 mm (Sikora F.)  

  2.25 Struktura výroby drátu na VJd (Sikora F.)  

  2.26 Jednotunové svitky na KDT (Sikora F.)  

  2.27 Mnoţství přestaveb na VJd (Sikora F.)  

  2.28 Náběh + válcování (Sikora F.)  

   a. 10216  

   b. VPH  

  2.29 Výskyt 10216 a VPH, přeřazeno v drátu (Sikora F.)  

   a. 10216  

   b. VPH  

  2.30 UZ + Defektoskopie (Konderla B.)  

   a. Tyče  

   b. Loupané tyče  

  2.31 Loupání (Konderla B.)  

  2.32 Ţíhání  

   a. Vozové pece (Konderla B.)  

   b. STC pece (Sikora F.)  

  2.33 Taţení STAKU (Sikora F.)  

  2.34 Vyuţití krokové ţíhací pece na VT (Praţmovský S.)  

  2.35 Struktura výroby VT (Praţmovský S.)  

   a. MM  

   b. VM  

  2.36 Odchylná vsázka předepsaného rozměru 320 mm (Praţmovský S.)  

 3. Oblast zásob  

  3.1 Zásoby polotovarů na skladech bez návrhu na alokaci do 3. měsíců a do 6. měsíců  
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   a. Kontislitky ZPO 1 (Morcinek P.)  

   b. Ingoty (Morcinek P.)  

   c. Střední trať (Konderla B.)  

   d. VHb (Liška D.)  

   e. Sochory VJj a VJd (Sikora F.)  

  3.2 Zásoby vsázky na skladě déle jak 3 měsíce a déle jak 6 měsíců (Praţmovský S.)  

   a. MM VT  

   b. VM VT  

  3.3 Plnění limitu zásob polotovarů (Sikora B.)  

  3.4 Hodnocení stavu volných zásob  

   a. Střední trať (Konderla B.)  

   b. Tyčová ocel (KMAT 33341) - KJT (Konderla B.)  

   c. Drát (KMAT 34350) - KDT (Sikora F.)  

   d. Trubky MM VT - skladové trubky a II. jakost (Praţmovský S.)  

   e. Trubky VM VT - skladové trubky a II. jakost (Praţmovský S.)  

 4. Oblast úrovně služeb  

 4A. Struktura zakázek  

  4.1 Poţadovaný počet taveb na zakázku na KJT, KDT (Konderla B.)  

  4.2 Mnoţstevní struktura zakázek - střední trať (Byrtusová D.)  

   a. Průměrná velikost zakázky v tunách  

   b. Podíl zakázek dle mnoţství v %  

  4.3 Mnoţstevní struktura zakázek - VHb (Byrtusová D.)  

   a. Průměrná velikost zakázky v tunách  

   b. Podíl zakázek dle mnoţství v %  

  4.4 Mnoţstevní struktura zakázek - VJj (Byrtusová D.)  

   a. Průměrná velikost zakázky v tunách - VJj  

   b. Podíl zakázek SBQ dle mnoţství v %  

   c. Průměrná velikost zakázky SBQ v tunách  

   d. Průměrná velikost zakázky - prof. ocel v tunách  

  4.5 Mnoţstevní struktura zakázek - VJd (Byrtusová D.)  

   a. Průměrná velikost zakázky v tunách  

   b. Podíl zakázek dle mnoţství v %  

  4.6 Mnoţstevní struktura zakázek - VT (Byrtusová D.)  

   a. Průměrná velikost zakázky v tunách - MM  

   b. Průměrná velikost zakázky v tunách - VM  

   c. Podíl zakázek dle mnoţství v %  

 4B. Hodnocení plnění zakázek  

  4.10 Hodnocení zakázek k potvrzenému termínu předávky  

   a. Kontislitky (Morcinek P.)  

   b. Polotovary válcované (Morcinek P.)  

   c. Kolejnice (Morcinek P.)  

   d. Speciální profily - vratná trať (Morcinek P.)  
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   e. Střední trať (Konderla B.)  

   f. VHb (Liška D.)  

   g. KJT kruhová ocel (Konderla B.)  

   h. KJT celkem (Konderla B.)  

   i. KDT (Sikora F.)  

   j. MM VT (Praţmovský S.)  

   k. VM VT (Praţmovský S.)  

   l. VT celkem (Praţmovský S.)  

   m. TŢ celkem (Sikora B.)  

  4.11 Aktuální skluzy na konci měsíce  

   a. Kontislitky (Morcinek P.)  

   b. Polotovary válcované (Morcinek P.)  

   c. Kolejnice (Morcinek P.)  

   d. Speciální profily - vratná trať (Morcinek P.)  

   e. Střední trať (Konderla B.)  

   f. VHb (Liška D.)  

   g. KJT (Konderla B.)  

   h. KDT (Sikora F.)  

   i. MM VT (Praţmovský S.)  

   j. VM VT (Praţmovský S.)  

 4C. Přesnost plnění předávek  

  4.12 Hodnocení přesnosti plnění předávky zakázek  

   a. Kontislitky (Morcinek P.)  

   b. Polotovary válcované (Morcinek P.)  

   c. Kolejnice (Morcinek P.)  

   d. Speciální profily - vratná trať (Morcinek P.)  

   e. Střední trať (Konderla B.)  

   f. VHb (Liška D.)  

   g. KJT kruhová ocel (Konderla B.)  

   h. KJT celkem (Konderla B.)  

   i. KDT (Sikora F.)  

   j. MM VT (Praţmovský S.)  

   k. VM VT (Praţmovský S.)  

   l. VT celkem (Praţmovský S.)  

   m. TŢ celkem (Sikora B.)  

 5. Podíl zakázek s chemickým omezením  

   a. DTPv (Byrtusová D.)  

   b. DTPo (Byrtusová D.)  
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