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Abstrakt 

Předmětem mé práce je analýza využití výrobních kapacit ve společnosti 

ArcelorMittal Frýdek – Místek a.s. a vyhodnocení tržní analýzy konkurence. 

Průvodcem teoretické časti je nejprve seznámení se společností ArcelorMittal F-M a.s. 

pojaté od historie společnosti až po výrobní program. Dalším obsahem teoretické části 

je plánování a řízení výrobních kapacit, včetně vymezení pojmů výrobní kapacity a 

znalosti dle použité literatury, jak využít a stanovit výrobní kapacitu. V praktické části  

analyzuji využité agregáty společnosti včetně identifikace příčin nevyužití výrobních 

uzlů. A v neposlední řadě se zaměřuji pomocí Porterovy analýzy na tržní analýzu 

konkurence. 

Klíčová slova 

Výrobní kapacita, výrobní agregát, technologický tok, potenciál, konkurence.  

 

Abstract 

The subject of my work is the analysis of capacity utilization in ArcelorMittal Frydek - 

Místek as analysis and evaluation of market competition. Theoretical part of the 

Wizard's first acquaintance with ArcelorMittal F - M a.s. ranging from company 

history to the production program. Another theoretical content of the planning and 

management capacities, including definitions of capacity and knowledge of literature 

according to use and establish production capacity. In the practical part I analyze the 

aggregates used, including the identification of causes of under-utilization of 

production nodes. Finally, I focus on the analysis using Porter's competitive market 

analysis. 

Keyworlds 

Production capacity, production unit, technological flow, potential,competitors. 
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1 Úvod 

Rychlé zvýšení úrovně produktivity v současnosti vyvolává změnu celkové filozofie 

v průmyslových podnicích a to zejména zaměřením se na strategii, vedení firmy, 

výrobních koncepcí od provedení finálního výrobku až po poskytnutí služby pro 

spotřebitele a v neposlední řadě podpořením tvořivosti a motivováním pracovníků. 

V současné globální situaci se životní cykly výrobků zkracují a výrobci musí být 

připraveni na stále častější změny a úpravy svých produktů tak, aby v tržním prostředí 

obstály a byly konkurenceschopní.  

Globalizace podniky nutí hledat ve výrobě taková opatření, která by měla za následek 

zvýšení úrovně výrobních kapacit, výkonu výrobních jednotek, zvýšení práce, inovace 

technologií a splnila očekávání daná zákazníkem.  

Jak již bylo uvedeno, jednou z oblastí ovlivňujících konkurenceschopnost je zvýšení 

výrobních kapacit. Tato práce je tedy zaměřena na společnost patřící mezi významné 

na trhu v Moravskoslezském kraji, na společnost ArcelorMittal Frýdek - Místek, jež je 

známá dobrým jménem získaným dlouholetou tradicí, vysokou kvalitou výrobků, 

širokým sortimentem výrobků a v neposlední řadě nespočtem získaných zákazníků.    

 Původně se tato diplomová práce měla zabývat také vyhledáním tržních příležitostí 

společnosti ArcelorMittal Frýdek –Místek a.s. v rámci Moravskoslezského kraje. Při 

samotném zpracovávání diplomové práce byl,ale zjištěn celkový nedostatek 

dostupných informací v této oblasti. Informace by bylo nutné zjistit pomocí kvalitního 

marketingového výzkumu, který je ovšem náročný obsahově i z časového hlediska a 

výsledky takového zpracování by zvětšily rozsah této diplomové práce nad stanovenou 

mez. Kvalitní marketingový výzkum je většinou samostatným tématem diplomových 

prací. 
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2  Technicko – ekonomická charakteristika ArcelorMittal  

Frýdek – Místek a.s. 

V této části práce se seznámíme se společností ArcelorMittal Frýdek – Místek a.s.  

Představení bude pojato z hlediska ekonomické situace a z technického hlediska 

společnosti, včetně samotného založení a výrobního programu společnosti. 

Údaje o společnosti jsou čerpány z internetových stránek, výročních zpráv a z  

informací poskytnutých firmou. 

2.1 Představení společnosti ArcelorMittal Frýdek -  Místek a.s.  

ArcelorMittal Frýdek – Místek je dceřinou společností ArcelorMittal Ostrava a.s., 

sídlící ve Frýdku – Místku, Moravskoslezském kraji, která patří do skupiny 

ArcelorMittal. 

Stejně jako u mateřské společnosti jsou hlavním posláním ArcelorMittal Frýdek – 

Místek a.s. tyto aspekty: udržitelnost, kvalita a vůdcovství.   

Strategickým cílem akciové společnosti ArcelorMittal Frýdek – Místek je zvyšovaní 

kvality a objemu transformátorových plechů, zlepšování vztahu se zákazníky a 

budování loajality zaměstnanců k firmě a skupině ArcelorMittal. 

Pro krátkodobý a střednědobý horizont si společnost vytýčila:  

 obchodní a finanční životaschopnost, 

  budování pozitivního jména společnosti pod záštitou skupiny ArcelorMittal,  

 investiční rozvoj výroby transformátorových plechů, 

 jedinečné know – how výroby,  

 soulad se zákonem na ochranu životního prostředí. 
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Hlavním předmětem podnikatelské činnosti jsou ploché výrobky válcované za 

studena.  Další nosný prvek výroby představují pásy a pásky z neušlechtilých a 

ušlechtilých ocelí. Mimo výroby dynamo oceli se společnost řadí mezi třináct 

celosvětově uznávaných výrobních společností produkujících oceli transformátorové, 

z nichž jsou vyráběny transformátory.   

Celková produkce společnosti je úspěšně dodávaná na tuzemský a zahraniční trh. 

2.2 Historie společnosti 

Společnost prošla bohatou historií, od založení arcivévodou Karlem Bedřichem roku 

1883 v blízkosti obce Lískovec až po vznik dceřiné společnosti, dnešního majoritního 

vlastníka společnost Mittal Steel Ostrava, a.s. Stručný přehled historie společnosti je 

uveden v tabulce č.1. 

Tab. č.1 Stručný přehled historie společnosti 

1883 Karlova Huť 

1991 Válcovny plechu a.s. 

1998 Majoritním vlastníkem VP a.s.je Nová huť, a.s. 

2005 
Majoritním vlastníkem VP a.s. je Mittal Steel Ostrava, 
a.s. 

2006 Jediným vlastníkem je Mittal Steel Ostrava, a.s. 

2008 
Změna názvu společnosti ArcelorMIttal Frýdek - Místek 
a.s. 

Od svého založení prošla společnost ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. několika 

změnami a nakonec se zaměřila na produkci rozsáhlého sortimentu jakostí a rozměrů 

plechů a pásů válcovaných za tepla a za studena. V letech 1960-1969  byla postavena 

válcovna za studena (včetně moření, žíhání a konečné úpravy), vyrábějící nejen 

neušlechtilé plechy, ale také plechy a pásy z nerezavějící a křemíkové oceli s OTN 

strukturou, speciálně vyráběné pro elektrotechniku.  K 31.12. 2005 byla ukončena 

výroba za tepla válcovaných plechů. 

2.3 Organizační struktura společnosti 

Společnost vznikla  25.3.1991 zápisem do Obchodního rejstříku Krajského 

obchodního soudu v Ostravě. Dle poslední zveřejněné výroční zprávy ke dni 
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31.12.2010 činil konečný stav zaměstnanců 716 osob. Řídícími orgány společnosti 

jsou představenstvo, dozorčí rada a vedení. Představenstvo je statutárním orgánem 

společnosti, který řídí její činnost a jedná jejím jménem. Má tři členy, kteří jsou voleni 

a odvoláváni dozorčí radou. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který 

dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti 

společnosti, volí a odvolává členy představenstva. Dozorčí rada má tři členy. Vedení 

společnosti tvoří generální ředitel, finanční ředitel, personální ředitel a výrobně – 

technický ředitel.  

Jedná se  o velkou společnost, která je rozdělena na několik úseků, odborů, oddělení a 

závodů. Schéma organizační struktury znázorňuje příloha č.1.  

2.4  Politika IMS 

Politika IMS (integrovaného systému řízení) společnosti ArcelorMittal Frýdek – 

Místek je zaměřena na neustále zlepšování kvality, plnění potřeb a očekávání 

zákazníků, ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Jakost 

Zdokonalováním procesního modelu společnosti certifikovaného podle EN ISO 9001: 

2000 je přispíváno k efektivnějšímu řízení společnosti. Cíle v oblasti kvality jsou 

zaměřeny zejména na plnění požadovaných kvalitativních ukazatelů produktů 

ArcelorMittal Frýdek – Místek a.s. a na plnění požadavků zákazníků u 

elektrotechnických ocelí a ocelí dodávaných spotřebitelům v automobilovém 

průmyslu. 

Životní prostředí 

Řízením environmentálních aspektů naší činnosti a pravidelnou komunikací s orgány 

státní správy jsou naplňovány požadavky normy ISO EN 14001. Jsou odstraňovány 

staré ekologické zátěže a trvale snižováno čerpání přírodních zdrojů. Cíle v oblasti 

ochrany životního prostředí jsou zaměřeny zejména na plnění právních a jiných 

požadavků a realizaci cílů v oblasti snižování spotřeb energií a surovin. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

Politika BOZP je směřována k certifikovanému systému podle normy OHSAS 18001. 

Cíle v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou zaměřeny zejména na 

implementaci Standardu AM norem BOZP, zlepšení systému identifikace 

bezpečnostních rizik, snižování míry rizik, zajišťování systému kontrol, monitoringu a 

vyhodnocování procesu řízení rizik. 

V průběhu roku 2010 vedení společnosti rozhodlo o rozšíření integrovaného systému 

řízení Arcelor Mittal Frýdek-Místek, a.s. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na dceřinou společnost Arcelor Mittal Technotron, s.r.o., s cílem společné 

certifikace systému řízení dle normy BS OHSAS 18001. 

2.5  Hospodářské výsledky společnosti 

Ekonomiku společnosti je možné hodnotit jako příznivou. Vypovídá o tom nejen 

výsledek hospodaření, uvedený na obrázku č. 1, který byl za rok 2010 kladný, ale 

převážně skutečnost, že i v období světové hospodářské krize se společnosti  podařilo 

dosáhnout přidané hodnoty přesahující 456 milionů Kč a obrat ve výši 2,6 mld. Kč. 

 

Obr. č.1  Vývoj výsledku hospodaření v letech 2008-2010 
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2.6  Výrobní program 

Nosným výrobním sortimentem společnosti je výroba plechů, pásů a pásky 

z neušlechtilých a ušlechtilých ocelí válcovaných za studena. Jakostních třídy 

odpovídají normám ČSN EN, ČSN a DIN, výrobky s různou tepelnou i povrchovou 

úpravou jsou dodávány buď ve svitcích nebo v pruzích. Rozměry jsou uvedeny 

v tabulce č. 2.  

Dalším sortimentem společnosti jsou plechy a pásy vyráběné z dynamické oceli 

(dynamo), která slouží převážně k výrobě elektromotorů, rotorů a statorů. Dále potom 

sortiment transformátorové oceli znázorňující obrázky č.2 a č.3,ze které jsou vyráběny 

transformátory (trafo). Výrobky odpovídají jakostem dle norem ČSN EN a 

přizpůsobují se požadavkům odběratelů.  

Produkce vyráběného sortimentu je určena k dalšímu zpracování ve strojírenském, 

automobilovém, spotřebním a elektrotechnickém průmyslu. Jediným výrobkem 

určeným k přímé spotřebě zákazníkem je obalová pásová ocel.  

 

Obr. č.2 Transformátorová ocel 

 

Obr. č.3 Transformátorvá ocel 
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Tab.č. 2 Výrobní program 

SORTIMENT 

tloušťka 
(mm) 

šířka (mm) délka   
(mm)          plechů, 

pásů pásky 

1. plechy, pásy a 
páska z oceli za 

studena válcované 
pro mírný až velmi 

hluboký tah 

0.40-3.00 
0.50-3.00 

600-1020 25-599 700-3000 

2.plechy, pásy a 
páska z 

konstrukčních ocelí 
za studena 
válcované 

0.40-3.00 
0.8-3.00 

600-1020 25-599 700-3000 

3.plechy, pásy a 
páska z 

hlubokotažných, 
konstrukčních a 

mikrolegovaných 
ocelí vyrobené 

dělením za tepla 
válcovaných ocelí 

spojitým 
pochodem 

2.0-4.0 25-1020 1000-3000 

4. nemořené 
plechy z 

hlubokotažných, 
konstrukčních a 

mikrolegovaných 
ocelí vyrobené 

dělením za tepla 
válcovaných ocelí 

spojitým 
pochodem 

2-13 600-1550 1600-6000 

5. žárově 
pozinkovaná 

zemnící páska 
2.0-4.0 

šířka (mm) 

20-50 

6. elektrotechnická 
ocel 

0.50 50-1000 
 0.65 

7.transformatorová 
ocel 

0.23 50-970 

0.27 50-970 

0.3 50-970 

0.37 50-970 
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3 Plánování a řízení kapacit 

 

3.1 Výrobní kapacita 

Výrobní kapacita je jedním z pojmů v řízení výroby, který podnik výrazně ovlivňuje. 

Její nevyužití by v praxi znamenalo snížení produktivity výrobní jednotky. Při stejné 

spotřebě materiálu, času či spotřebované energie, jednotka vyprodukuje méně statků 

(služeb, výrobků). To by v konečném důsledku nebylo pro podnik efektivní a přineslo 

např. zvýšení nákladů, zvýšení ceny výrobků, menší zisky a horší postavení na trhu.  

Výrobní kapacita je potencionální schopnost výrobního podniku vyprodukovat určitý 

objem výrobku, potřebné kvality při maximálně možném využití výrobního zařízení a 

při minimálně dosažitelné pracnosti v určitém období (zpravidla rok). 

Dle Ptáčka rozlišujeme kapacitu projektovou (teoretickou), efektivní a skutečnou 

(operační). Projektová kapacita představuje maximální výrobu, které může být 

dosaženo při ideálních podmínkách. Je to maximální potenciální výrobní možnost, při 

výrobě prakticky nedosažitelná. Efektivní kapacita je reálně dosažitelný objem 

výroby, při efektivním využití všech činitelů výroby. Skutečná (operační) kapacita je 

definována jako výroba dosažená za zvolený čas a odráží skutečné podmínky a úroveň 

výrobních činitelů (bere v úvahu určitou míru zmetkovosti, poruchovosti apod.).[4] 

Ve výrobě je kapacita bezprostředně ztotožňována s kapacitou výrobního zařízení. Jde 

o produkci, která je přepočítaná na základě kalendářního časového fondu, při 

maximálním využití vykonaných operací a po odečtení času nutného na technologicky 

nezbytné opravy, údržby. 
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3.2  Plánování výrobní kapacity 

Cílem plánování výrobní kapacity je dosáhnout maximální rovnováhy mezi kapacitou 

výrobního procesu a mezi kapacitními nároky, vycházejícím z požadavků trhu na tento 

výrobní proces. Abychom dosáhli požadovaného cíle musíme určit velikost výrobní 

kapacity, určit kapacitní strategii podniku a vyvážit kapacity s danými 

požadavky. 

 

Podle Malindžáka a Ptáčka rozdělujeme plánování kapacit na strategické, taktické a 

operativní [4],[6]: 

1. Strategické plánování 

Strategické plánování zabezpečuje vzájemnou koordinaci činností ve výrobě 

s ohledem na záměry a cíle stanovené dlouhodobým řízením. Umožňuje podniku 

stanovit jaké výrobky bude dlouhodobě vyrábět, jakým způsobem, na jakých 

zařízeních a pro jaké trhy.  

Z hlediska úrovně řízení výroby se zamýšlíme nad celkovou výrobní kapacitou, 

rozdělením výrobní kapacity do výrobních jednotek, jejich specializací, rozmístěním 

výrobních jednotek, výrobním zařízením a rozhodováním typu co vyrobit nebo koupit.   

Musíme zde umět odpovědět na otázky: Jak velké kapacity jsou potřebné? Jsou 

současné kapacity dostatečně vhodné pro budoucí výrobu? Kdy budou potřebné? A 

kde je umístit? 

2. Taktické plánování 

Realizace strategického plánování je úkolem taktického plánování výroby. Odpovídají 

mu plány jednotlivých funkčních oblastí (např. definování výrobního programu). Při 

taktickém plánování porovnáváme výrobní plán podniku se současnou výrobní 

kapacitou. V této souvislosti hovoříme o takzvaném kapacitním vyvažování. 

Detailnější pohled na kapacitní vyvažování umožňuje 2 přístupy:  

a.) První se zaměřuje na přizpůsobení výrobní kapacity a to v případě, kdy je potřeba 

výrobní kapacity snížit či zvýšit. Snížení či zvýšení je odvislé na přístupech 

uvedených v tabulce 3. 
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Tab. č.3 Přístupy k přizpůsobování výrobní kapacity (upraveno na základě [6]) 

 

 

 

 

 

 

 

b.) Druhým přístupem je korekce požadavků na výrobní proces. Snížení požadavků je 

možno provést: 

 Zvýšením údržby – příprava na zvýšení požadavků, sníží se kapacita strojů a tím i 

výrobní kapacita. 

 Snížením množství požadavků – odmítnutím neefektivních zakázek, rozdělením 

velkých zakázek do dalšího období. 

 Čekáním zákazníků – protože nejsme schopni v požadovaném čase splnit jeho 

požadavky (dohoda, ztráta trhu). 

 Vytvořením skladu hotových výrobků – je vhodné při kolísání požadavků v určitých 

intervalech a zkvalitňuje využívání kapacit , tj. přejde se na kombinovanou výrobu na 

sklad. 

Zpravidla je vhodnější realizovat vyvážení v oblasti požadavků na výrobní proces než 

kapacity přizpůsobovat.  

 
zvýšení kapacit snížení kapacit 

Přístupy z 

hlediska 

spotřeby 

materiálu 

nahrazení jiným 

materiálem 

snížení plánu 

zásobování 

minimalizovat 

spotřebu mat. na 

jednotku výroby 

přesun na jiný 

výrobní úsek 

Přístupy z 

hlediska 

stroje 

nové kapacity standartní výroba 

zkrácení výrobního 

času 

zvýšení intenzity 

v reklamě 

minimalizace prostojů 

zvýšení plánované 

údržby 

rozdělení velkých 

zakázek 

využití strojů pro 

jiné zařízení 

Přístupy z 

hlediska 

lidských 

zdrojů 

přesčasy, změna 

směnnosti výběr dovolených 

přijetí nových 

pracovníků 

Snížení počtu 

pracovníků 
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3. Operativní řízení 

Úkolem je rozpracování strategického i taktického plánu až do podmínek vlastní 

výroby, rozhodnutí o použití výrobních faktorů, o časovém průběhu výrobního 

procesu. Těžiště spočívá v optimálním rozdělení kapacity pro jednotlivé výrobky a 

zařízení. 

 

 

 

 

Obr.č. 4 Úrovně kapacitního plánování ( upraveno na základě [2] ) 

Naopak Štůsek dle obrázku č. 4 rozlišuje následující druhy kapacitního plánování:[2] 

1. Agregovaný podnikový plán pro všechny provozy podniku.  

Představuje střednědobý plán kapacit s časovým horizontem do 2 let a plánovací 

periodou jednoho měsíce nebo čtvrtletí. Vztahuje se pouze na hotové produkty. 

2. Hlavní provozní program pro plánování kapacity provozu. 

 Představuje rozpis agregovaného plánu na programy jednotlivých provozů podniku, 

resp. plánovaných úkolů logistických řetězců. Reprezentuje krátkodobý plánovací 

horizont od 3 měsíců do 1 roku, přičemž plánovací perioda odpovídá jednomu týdnu.  

Vstupní data pro plánování hlavního programu jsou termínované požadavky 

zákazníků, resp. objednávky zákazníků, popřípadě prognózy odbytu. Na této úrovni 

jsou slaďovány použitelné kapacity strojů, zařízení a pracovníků. Rovněž musí být 

plánovány potřeby vnitřních prostor (skladů), manipulačních kapacit. V rámci 

hlavního provozního plánu je nezbytné, aby bylo dosaženo hrubého kapacitního 

vyrovnání jak přizpůsobováním kapacity poptávce (např. přesčasové hodiny, 

dodatečné směny apod.), tak také poptávky kapacitě zdrojů (např. prostřednictvím 

 

 

 
 

Agregovaný 

podnikový 

plán 

Hlavní 

provozní 

plán 

Detailní 

provozní 

plánování 

 

Krátkodobé 

rozvrhování 
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předvýroby a odpovídající výstavbě skladu apod.). Výsledkem tohoto plánování jsou 

výrobní příkazy pro hotové produkty a objednávkové příkazy (odvolávky) pro důležité 

polotovary, materiál apod. 

3. Detailní provozní plánování 

Zaměřuje se na detailní plánování velikosti dávky (série) a zdrojů. Zjišťuje opatření 

v množství a termíny dohotovení s ohledem na použité zdroje. Plánovací doba je 

krátkodobá a činí od 4 do 12 týdnů. Plánovací perioda je denní nebo pro jednu směnu. 

  

4. Krátkodobé rozvrhování 

Představuje poslední krok před uskutečněním jednotlivých pracovních postupů a je 

spojeno s řízením výroby. Můžeme je také nazvat finálním plánováním. Finální 

plánování zajišťuje nejen připravenost materiálů, strojů, pracovníků, ale rovněž musí 

opatřit potřebné dodavatelské odvolávky, a například zahrnuje i obsazení strojů 

pracovníky. Plánovací období činí zpravidla málo dní a plánovací perioda je měřena 

v hodinách nebo minutách. 

Cílem tohoto plánování je minimalizace nákladů, průběžného času a odchylek od 

termínu. 

3.3 Stanovení a výpočet výrobní kapacity 

Východiskem pro stanovení výrobní kapacity je analýza výrobních činitelů, které jí 

ovlivňují. Činitelé ovlivňující výrobní kapacitu rozdělíme na vnitřní a vnější. 

Vnitřní činitelé 

Hlavními činiteli při určování výrobních kapacit jsou pracovní prostředky, pracovní 

síla a organizace práce. 

Pracovní prostředky ovlivňují kapacitu svou skladbou prostředků, především věkovou 

strukturou a technickou úrovní, dále organizací výrobního procesu a technologií. 
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Působení pracovních sil ovlivňuje kapacity z hlediska věkové struktury, počtu, 

kvalifikace a motivace zaměstnanců. 

Vliv organizace zahrnuje veškeré stupně společenské práce od oblasti organizace 

výrobního procesu na pracovišti v dílně až po organizační jednotky, jako je podnik, 

obor, odvětví. 

Rozhodující skupinou pracovních prostředků pro stanovení kapacity jsou stroje a 

zařízení. Vychází se z veškerého instalovaného výrobního zařízení, bez ohledu na to 

jaký je stav stroje.  Význam pro stanovení kapacity kromě výrobního zařízení může 

mít i výrobní plocha. Příkladem je pracoviště vyžadující prostor pro montáž zařízení. 

Shrneme – li působení všech tří vnitřních faktorů, lze říci, že: rozhodující vliv na 

určování výrobní kapacity má veškeré výrobní zařízení a výrobní plocha. Pracovní síla 

bude ovlivňovat výrobní kapacitu tam, kde bude vliv lidského činitele silný a bude 

klesat s růstem fondové vybavenosti výroby a s růstem automatizace výrobních 

procesů. Spojení těchto dvou faktorů zabezpečuje organizace. Při vyjádření výrobní 

kapacity je organizace oním činitelem, který určuje potencionální možnou výkonnost 

výrobní jednotky. [5] 

Vnější činitelé 

Základním vnějším faktorem určujícím výrobní kapacitu je poptávka, která udává 

množství, sortiment a jakostní požadavky výrobků. K dalším vnějším činitelům patří 

faktory politické, sociální, demografické a makroekonomické. 

Předpokladem stanovení výrobní kapacity je určení časového období (zpravidla se 

jedná o roční období), pro které má vypočtená kapacita platit. Z hlediska 

průmyslového podniku se stanovuje výrobní kapacita v etapách dle technologicko –

výrobního procesu. Nejprve se určí výrobní kapacita jednotlivých pracovišť 

vybavených stroji, výrobním zařízením a výrobních uzlů, v další etapě se výrobní 

kapacity dělí dle středisek zpracovávajících daný výrobek, provozu a konečně podniku 

jako celku. 
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Kapacitu výrobních činitelů lze měřit jednak na vstupu, jednak na výstupu. Nejčastěji 

se měří na výstupu, to znamená, že měřenou veličinou je objem vyrobené produkce. 

Kapacita se pak určuje v naturálních nebo hodnotových jednotkách. Tam, kde je 

výsledkem výroby výroba několika podobných výrobků a mají měřitelnou vlastnost, 

se provádí propočet na výrobkového reprezentanta. Hodnotové vyjádření lze použít 

právě tam, kde není možné provádět přepočty na průměrný sortiment nebo 

výrobkového reprezentanta. 

Základními veličinami pro výpočet kapacity jsou časový fond a jednotkový výkon.  

Časový fond výrobního zařízení nebo jeho části (T) je vyjádřen počtem pracovních 

dnů ve sledovaném období, počtem směn za jeden den, počtem pracovních hodin 

v jedné směně. Z hlediska ročního časového období se rozděluje v podniku na 

kalendářní, hrubý provozní a využitelný časový fond. 

KALENDÁŘNÍ ČAS  

Zahrnuje teoretický počet hodin třísměnného provozu ve všech dnech v roce, což 

představuje 365 x 24 = 8760 hod. 

HRUBÝ PROVOZNÍ ČAS 

Vyjadřuje rozdíl mezi kalendářním časem a časem přestávek, vyplývající z 

nepracovních dnů (víkendy a svátky), koeficientu směnnosti a plánovaných oprav a 

prostojů. 

VYUŽITELNÝ ČASOVÝ FOND 

Hrubý provozní čas snížený o prostoje (neplanované přestávky ve výrobě). Přestávky 

mohou být zbytečné nebo nutné. Nutné přestávky mohou vznikat například z důvodu 

technické nedokonalosti zařízení nebo z nevyhnutelných přestávek pracovníků.    

Druhou veličinou pro výpočet výrobní kapacity je jednotkový výkon (P). Nemůžeme 

však použít skutečný výkon výrobního zařízení, ale jeho maximální výkon v průběhu 

určité časové jednotky. 
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Pokud tedy známe využitelný časový fond T (hod) a jednotkový výkon základního 

článku P (t.hod
-1

), můžeme přistoupit k výpočtu výrobní kapacity pro různé  typy 

výroby:  

      (1) 

 

a.) v případě stejnorodé výroby se výrobní kapacita Ms (jednotky produkce . rok-1) 

vypočítá vztahem  :         (2) 

 

b.) jedná –li se o různorodou výrobu, vypočte se výrobní kapacita Mr  (jednotky 

produkce . rok
-1

) jako:  

     (3) 

Pi………..jednotkový výkon realizace jednotlivých technologických operací (jednotky 

produkce . rok
-1

), kde i = 1,2,…m 

Ai………podíl jednotlivých technologických operací na celkovém počtu vyráběných 

produktů. 

m……počet technologických operací 

c.) v případě cyklicky pracujících článků se výrobní kapacita Mc  (jednotky produkce . 

rok
-1

) stanoví vztahem: 

     (4)  

 

G………..hmotnost pracovního předmětu zpracovávaná v jednom cyklu (jednotky 

produkce) 

kp……….výtěžek produkce 

t………..takt výrobního procesu (hod) 

M = P. T 

Ms = P.T 

Mr  = 
 

 
  

  
 
   

 

Mc = G.kp . 
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Cílem výpočtu výrobní kapacity je určení výrobních možností podniku, identifikovat 

dostupné rezervy a příčiny neúplného využití této kapacity. 

3.4 Využití výrobní kapacity 

Využití výrobní kapacity charakterizuje poměr mezi skutečným objemem výroby a 

výrobní kapacitou. Hodnota využité kapacity je rovna 1. 

Využití výrobní kapacity kM se vypočte pomocí následujícího vztahu:[ ] 

             (5) 

 

Q…skutečný objem produkce 

M…vypočtena výrobní kapacita 

Stupeň využití výrobní kapacity ovlivňuje řada činitelů: především samotný plán 

výroby určuje plánované využití kapacity, dalšími činiteli jsou skutečný pracovní čas 

zahrnující využití směn, obsazování strojů, kvalifikace pracovníků, použité suroviny 

aj. 

Nevyužitá kapacita způsobuje podniku ztráty v podobě ztracených příležitostí a 

označuje výši rezerv. Rezerva ve výrobní kapacitě je dána rozdílem mezi vypočtenou 

výrobní kapacitou M a dosahovaným skutečným objemem výroby podniku Q. 

       (6) 

Rezervy ve výrobní kapacitě se dělí na extenzivní a intenzivní. 

Extenzivní rezervy ukazují stupeň využitelného časového fondu. Zvýšení časového 

využití lze dosáhnout především zvýšením počtu směn, dále odstraňováním prostojů, 

zdokonaleným přísunem materiálu, rychlým prováděním oprav, včasným příchodem 

do práce a dodržováním doby přestávek. Má však své meze, horní hranicí je 

kalendářní časový fond. 

KM = 
 

 
 

RM = M - Q 
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Intenzivní rezervy vyjadřují výkonnostní stupeň využití kapacit zařízení (stroje). 

K růstu kapacity vede snižování pracnosti výrobků, zvyšování kvalifikace pracovníků 

apod. 

Analýza rezerv ve výrobní kapacitě přináší zvýšení výroby bez navyšování výrobního 

potenciálu a zlepšení ekonomické efektivnosti výrobních procesů. Zároveň by měla 

být zaměřena na úzká místa, protože právě úzká místa omezují využití výrobní 

kapacity.  

Úzké místo výrobního procesu se nachází u výrobního stroje, kde se při zvýšení 

produkce kapacita vyčerpá jako první. Chceme – li najít skutečné úzké místo, měli 

bychom poznat operativní plán, respektive rozvrhnout výrobu. 

Dle Ptáčka mají na rozsah hospodárného využití výrobní kapacity rozhodující vliv 

fixní náklady. Jsou –li tyto náklady příliš vysoké (velké podniky s velkými agregáty), 

snižuje se rozsah hospodárného využití a při poklesu poptávky se takové podniky 

snadno dostávají do ztráty. Naopak menší podniky s nevelkými agregáty, které se 

dobře přizpůsobují požadavkům zákazníků (široký sortiment, snadná přestavba 

zařízení, malé zakázky), mají díky nižším fixním nákladům mnohem větší rozsah 

hospodárného využití kapacity a dobře se tak vyrovnávají s kolísáním poptávky. 

Zvyšují konkurenční schopnost podniku. Nepříznivý vliv fixních nákladů na 

rentabilitu podniku se někdy podaří eliminovat tzv. outsourcingem.[4] 

3.5  Zásady stanovení výrobní kapacity v hutích 

Podle Ptáčka se výrobní kapacity v hutích stanoví podle těchto zásad:[3] 

a) Období, za které výrobní kapacitu stanovujeme, je nejčastěji jeden rok, výjimečně 

jiné období (čtvrtletí, měsíc). 

b) Výrobní kapacita se vyjadřuje v naturálních jednotkách – tunách. 

c) V případě výroby více výrobků se celý sortiment přepočte pomocí koeficientů 

obtížnosti na základní výrobek (výrobkového reprezentanta). 
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 d) Výrobní kapacita hutního podniku se vyjadřuje výrobní možností jeho základních 

výrobních provozů – vysokopecního, ocelárny a válcovny (hotovních tratí).  

e)  Kapacita provozu se určuje jako maximální výrobní možnost jeho základních 

technologických agregátů. 

f) Výrobní kapacita základního technologického agregátu je stanovena vztahem, 

uvedeným v podkapitole 3.3. 

g) Zároveň s určením výrobní kapacity se prověřuje propustnost ostatních výrobních 

stupňů. Jsou – li některé z výrobních stupňů úzkými, nesnižuje to výrobní kapacitu 

stupně základního. 

h) Celková výrobní kapacita provozu je dána součtem výrobních kapacit všech 

základních agregátů.  
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4 Odvětvová analýza konkurence 

Tuto kapitolu zaměřují na odvětvovou analýzu hlavních konkurentů ArcelorMittal 

v oblasti ocelářství. Analýza bude provedena pomocí Porterovy analýzy 

konkurenčního prostředí (Porterův model pěti sil). 

4.1 Analýza konkurence obecně 

Jedním ze základních předpokladů úspěšného podnikání v delším časovém horizontu 

je dynamický růst (ať už je tento růst měřen jakýmikoliv faktory). Růst a jeho 

dynamika je ale v řadě případů závislý na velikosti tržního podílu neboli tržního 

prostoru, který se podnikateli podaří vytvořit a udržet na úkor svých konkurentů. Růst 

firmy na trzích, které samy o sobě nerostou, je pak závislý dokonce pouze na 

ukrajování tržních podílů konkurentů. To však vyžaduje důslednou analýzu přímých a 

nepřímých konkurentů, konkurentů stávajících ale i těch, kteří by se mohli objevit v 

budoucnosti. 

Můžeme zde zařadit také i analýzu substitutů, tj. výrobků odlišných od našich ale 

takových, které dokážou uspokojit zákazníkovy potřeby jiným způsobem. 

Mnohým podnikatelům se otázka analýzy konkurence jeví jako jednoduchá - všichni 

přeci dokážeme vyjmenovat naše konkurenty. Bohužel se většinou jedná pouze o 

přímé konkurenty. Problematika analýzy konkurence je ale podstatně složitější, 

potenciál vzniku konkurence je daleko širší. Konkurenci mohou způsobit například 

dodavatelé surovin či polotovarů či naši odběratelé. Teorie průmyslového řetězce 

předpokládá, že každý jeho článek (nejen přímo předcházející či přímo následující) je 

zdrojem potenciální konkurence.  

4.2 Formy konkurence   

Na poznání forem konkurence závisí i způsoby a nástroje konkurenčního boje a proto 

je toto poznání velmi důležitým faktorem. 

Při určení formy konkurence jsou využívány dva základní nástroje:  

 teorie tržních forem podle klasických ekonomů, 

 teorie konkurenčních sil podle Portera. 
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Porterova teorie tržních sil je názornější a srozumitelnější, a proto se tedy budeme 

věnovat právě této analýze. 

4.3 Porterova teorie konkurenčních sil 

Model dle Portera nám vysvětluje, jak ovlivňuje chování a aktivity subjektů na trhu 

ziskovost těchto subjektů. S rostoucí konkurencí se tržní subjekt stává méně ziskový, 

naopak se slábnoucí ziskovost roste. Každý vývoj, který ovlivňuje ziskovost, chápe 

Porter jako faktor konkurence.  

Pět základních konkurenčních sil Porter definuje dle obrázku takto: [9] 

 rivalita mezi existujicími firmami (vnitřní rivalita), 

 rivalita nových konkurentů (potencionální konkurenti), 

 rivalita způsobená substitučními produkty ( substituty), 

 rivalita způsobená zákazníky (zákazníci), 

 rivalita způsobená dodavateli (dodavatelé). 

 

Obr.č. 5 Porterův model [9] 

Vnitřní rivalita – je to vlastně konkurence mezi společnostmi, které operují ve 

stejném tržním segmentu a  je ovlivňována těmito faktory: 
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 stupeň koncentrace (vysoký stupeň konkurence a vysokou konkurenci 

představuje nízký počet konkurentů na trhu, naopak nízký stupeň koncentrace 

a tím i nižší intenzitu konkurenčních tlaků představuje vysoký počet 

konkurentů), 

 změny velikosti trhu (zvětšování trhu vede k nižší intenzitě konkurenčních 

tlaků a naopak), 

 struktura nákladů (pokud se trh zmenšuje, vedou vysoké fixní náklady často 

k cenové konkurenci), 

 objem výrobních kapacit (vyšší růst výrobních kapacit než růst trhu znamená 

zostření konkurence), 

 míra diferenciace výrobků (účinnější obrany proti konkurenčním tlakům 

dosáhneme diferenciovanějšími výrobky), 

 bariéry výstupu (pokud je obtížné nebo nákladné opustit sektor, zvyšuje se 

konkurence). 

Rivalita nových konkurentů – možnost vstupu nových konkurentů do daného 

sektoru stoupá s mírou ziskovosti, jeho růstem a snadnou dostupností. V tom 

okamžiku hrají roli tzv. „strategické“ a „strukturální“ vstupní bariéry. 

Rivalita substitutů – pro stávající dodavatele znamená ohrožení, existují-li výrobky, 

které se dokážou funkčně vzájemně nahradit.  

Toto ohrožení roste vždy, když: 

 zákazníci nemusí významně investovat, chtějí-li přejít od původního výrobku 

k substitutu 

 zákazníci jsou flexibilní 

 poměr kvality a ceny je u substitutu lepší 

Rivalita způsobená zákazníky – vliv zákazníků na ziskovost je dán těmito faktory: 

 koncentrace zákazníků (čím méně zákazníků si kupuje určitý produkt, tím je 

silnější jejich vyjednávací pozice vůči dodavateli), 
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 stupeň diferenciace produktů (zákazník, jenž je závislý na specializovaném 

produktu, má slabší vyjednávací pozici), 

 citlivost na kvalitu produktu (zákazník, jenž je silně závislý na kvalitě 

specifického výrobku, má slabší vyjednávací pozici), 

 možnost zpětné integrace v průmyslovém řetězci. 

Rivalita způsobená dodavateli – v tomto případě platí obdobná pravidla jako u 

zákazníků. Jejich síla roste v případě, že:  

 dodávají diferenciovanější produkty, 

 jejich produkt je nositelem zásadních kvalitativních parametrů, důležitých pro 

konečný produkt, 

 zvýší se koncentrace dodavatelů, 

 zákazník by při přechodu k jinému dodavateli byl přinucen provést velké 

investice, 

 dopředná integrace se stává přijatelnější. 
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5 Analýza využití kapacit výrobních agregátů ArcelorMittal 

Frýdek – Místek a.s. 

Tato část práce je věnována vyhodnocení využití kapacit výrobních agregátů. Pro 

potřeby efektivní analýzy využití kapacit výrobních agregátů je nutné pohlížet na 

technologický proces výroby nikoliv jako na celek, ale rozčlenit jej do několika fází 

dle vyráběného sortimentu. 

5.1  Technologický tok dle vyráběného sortimentu  

1. Schéma výroby neušlechtilých ocelí 

Grafické znázornění technologického toku materiálu uvádím na obrázku č. 6. Začíná 

mořením oceli o rozměrech: 0.4 – 4.0 a 600 – 1050 mm. Samotné válcování se provádí 

na válcovacích stolicích, materiál o rozměrech 0.4-0.8 mm se po vyválcování přemístí 

na odmašťovací linku, kde se zbaví zbytku válcovací emulze a po odmaštění přejde na 

žíhání. Materiál o tloušťce 0.9-4.0 mm se po vyválcování upraví na provozu žíhárny. 

Žíhání se provádí v žíhárně v poklopových pecích. Abychom zajistili požadované 

vlastnosti musí ještě materiál projít hladícím válcováním. Všechen materiál, který je 

vyválcován pak dále odchází na provoz dělení. Neušlechtilé oceli se dělí na dělících 

linkách buď podélně nebo příčně. Konečný výrobek je ve formě svitku, tabule a 

v neposlední řadě pásů a pásek odeslán do provozu balení a pak vyexpedován. 

 

 

 

 

 

     

 

Moření 

Válcování KV 
01 

Odmašťování Žíhání 

 poklopové pece 

Hladící válcování 
KV 01 

SVITKY PÁSKA TABULE 

Balení Expedice 

Moření 

Dělení I 

Dělení II 

Zinkování 

Převíjení 

Obr. 3 Technologicky tok neušlechtilých ocelí Obr.č. 6 Technologický tok neušlechtilých ocelí 
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2. Schéma výroby žárově pozinkované pásky 

Nejprve prochází technologický tok materiálu dle obrázku č.7 mořírnou, poté se 

upravuje dělením z velikosti 330 mm, prováděné externí firmou na 30 mm. Po dělení 

se materiál dále zpracovává zinkováním, tím zajistíme odolnost proti korozi a plnění 

normy, kde je vyžadovaný nános minimálně 70 (µm). V poslední fázi před balením a 

vyexpedováním se materiál převije. 

 

          

 

 

 

 

3. Schéma výroby dynamové oceli 

Technologický tok dynamové oceli znázorňuje obrázek č.8. Vstupní materiál na 

výrobu dynamové oceli se nejprve namoří v mořířně, médiem kyseliny sírové, 

následně opláchne vodou a vysuší. Doba moření je dána tloušťkou plechu a 

koncentrací mořícího roztoku. Dalším článkem výrobního toku je válcování na 

požadovanou tloušťku materiálu a přemístění na odmašťovací linku, kde se materiál 

zbaví nečistot. Po této úpravě se materiál přemístí na oduhličovací linku,tím se sníží 

obsah uhlíku v oceli. Následně vyžíháním se odstraní vnitřní pnutí v materiálu a zlepší 

tažnost plechu. Poslední fázi úpravy před balením a expedicí hotového výrobku je 

operace dělení. Dělení vyválcované pásové oceli zajišťuje linka ŽĎAS, PDL a TOR.  

 

 

Moření 

Dělení I 

Dělení II 

Zinkování 

Převíjení 

Balení 

Expedice 

Obr. č.7 Technologicky tok žárově pozinkované pásky 
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Obr. č.8 Technologicky tok výroby dynamové oceli 

4. Schéma výroby transformátorové oceli 

Finální částí technologického toku je schéma výroby transformátorové oceli. Průběh 

výroby oceli znázorní obrázek č. 9. Počátečním pochodem jsou operace probíhající 

v předchozích tocích výroby. Vstupním materiálem je pásová ocel, která prochází 

provozem mořírny, válcováním, odmaštěním a oduhličením. Materiál se vrací na 

provoz válcování, kde se redukuje na požadovanou tloušťku 0.35, 0.30, 0.27, 0.25 

mm. Následuje nános MgO (100 g MgO:1 l H2O), který plní funkci separace – aby 

nedošlo k spečení závitů a vytváří základní finální izolaci na povrchu pásu, nezbytnou 

pro další operace. Výroba se přemístí na provoz žíhání, kde teplota dosahuje 1200 °C, 

materiál zde zůstává po dobu nezbytnou k vyžíhání celé tloušťky materiálu. V provozu 

termorovnání, materiál prochází nejprve mycí sekcí, sloužící k odstranění přebytku 

MgO, poté se suší a dále se nanášecím strojem aplikuje izolační vrstva, která zaručí 

Moření 

Válcování 

Odmaštění 

Oduhličení, 
kontinuální žíhání 

Dělení 

ŽĎAS 

PDL 

TOR 

Balení 

Expedice 
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odpor nad 10 Ω. Pak se vysuší a projde žíháním a chladící sekci. Po této operaci, se na 

lince ŽĎAS a TOR provádí finální dělení a následuje svařování na distribuční 

hmotnost svitku na lince PDL. Finálně se svitek balí ručně nebo strojně na balícím 

stroji v oddělení balírny . Odtud jsou všechny výrobky předány k expedici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Výpočet a analýza využití kapacit výrobních agregátů 

Výpočet byl proveden na základě vztahů z kapitoly 3.3. Tabulka č.4 znázorňuje 

vypočet  využití časového fondu agregátu. 

 

 

Moření 

Válcování 

Odmaštění 

Oduhličení 

ŽĎAS 
PDL TOR 

Balení 

Expedice 

Nová MgO linka 
TENOVA 

Žíhání 

Termorovnání Řezání a svařování 

Obr. č. 9 Technologický tok transformátorové oceli 
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Tabulka č. 4 Výpočet využití časového fondu agregátu 

 

 

 

 

 

 

Po odečtení plánovaných a neplánovaných prostojů zjistíme využitelný časový fond 

agregátu při 4 směnném provozu. 

Plánované prostoje zahrnují:  

 přestávky zaměstnanců na jídlo a oddech v délce 0,5 hod dle zákoníku práce § 

88, 

 celopodnikové opravy trvající 7 dní v roce,  

 plánované opravy 2 x v roce 4 dny, 

 pracovní klid, který při 4 směnném provozu je snížení o 1 pracovní dobu ke 

konci týdne 51x 8 hodin.  

Neplánované prostoje představují 4 % z hrubého pracovního času ( HPČ), jedná se 

především o čas na údržbu a poruchy. Z tabulky je patrné, že provoz zařízení je 

plánován na 300 dní v roce. 

5.2.1 Výpočet čistého pracovního času agregátu 

V tabulkách č.5-8  je znázorněna roční výroba produktu podělena výkonem daného 

agregátu, která stanoví využitý čistý pracovní čas (ČPČ).  

 
 HODINY DNY 

Kalendářní 
čas 

  8760 365 

Hrubý 
provozní čas 

  7852 327 

Čistý 
pracovní čas 

  7492 315 

Plánované 
prostoje 

prac.klid 408 17 

opravy 500 21 

jídlo a oddech 360 12 

Neplánované 
prostoje 

  300 12 
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Tab. 5 Využitelný ČPČ agregatu: mořící, odmašťovací linky a agregátu válcování 

Mořící linka Odmašťovací linka Kvarto 01 Kvarto 02 

sortiment 
výroba 
(t.rok-1) sortiment 

výroba 
(t.rok-1) sortiment 

výroba 
(t.rok-1) sortiment válc.1 válc.2 

GO 49815 GO 48690 GO   GO 49770 48735 

DN 7350 DN 7350 DN   DN 7350   

Hl 15600 Hl 9639 Hl 5961 Hl 9639   

 
výkon 

(t.hod-1)  
výkon 

(t.hod-1)  
výkon 

(t.hod-1) 
  výkon 

(t.hod-1)   

GO 15,5 GO 15,66 GO   GO 22,1 11,5 

DN 28,73 DN 15,35 DN   DN     

Hl 27,32 Hl 16,12 Hl 29,16 Hl 13,77   

        Využitý ČPČ (hod) Využitý ČPČ (hod) Využitý ČPČ (hod) Využitý ČPČ (hod) 

GO 3214 GO 3109 GO   GO 2252 4238 

DN 256 DN 479 DN   DN     

Hl 571 Hl 598 Hl 204 Hl 700   

∑ 4041 

 
4186 

 
204 

 
7190 

Příkladem nám může být agregát mořící linky: Roční výroba produktu GO je 

plánovaná na 49 815 t.rok
-1

. Podělením výroby sortimentu výkonem výrobního 

zařízení (15,5 t.hod
-1

) dostaneme využitelnost pracovního času v provozu. 

Tab. 6 Využitý ČPČ agregátu: plynových poklopových pecí, oduhličovací a nanášecí linky 

Plynové pok. Pece Oduhličovací linka Nanášecí linka 

sortiment výroba 
(t.rok-1) 

sortiment výroba 
(t.rok-1) 

sortiment výroba 
(t.rok-1) 

GO   GO 48780 GO 48375 

DN   DN 7350 DN   

Hl 15600 Hl   Hl   

 
výkon 

(t.hod-1)  
výkon 

(t.hod-1)  
výkon 

(t.hod-1) 

GO   GO 13,93 GO 9,3 

DN   DN 6,7 DN   

Hl 2,18 Hl   Hl   

      Využitý ČPČ (hod) Využitý ČPČ (hod) Využitý ČPČ (hod) 

GO   GO 3502 GO 5202 

DN   DN 1097 DN   

Hl 7156 Hl   Hl   

∑ 7156 
 

4599 
 

5202 
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Tab. č.7 Využitý ČPČ agregátu: rovnací a termorovnací linka, střihací linka a linka TOR 

 

 

 

Tab.č.8  Vvyužitý ČPČ agregátu dělicích linek II a pozinkovací linky 

PDL ŽĎAS Pozinkovací linka Somenor 

sortiment 
výroba 
(t.rok-1) sortiment 

výroba 
(t.rok-1) sortiment 

výroba 
(t.rok-1) sortiment 

výroba 
(t.rok-1) 

GO 23000 

GO 

35460         

DN 7000           

 GO páska 4000   Hl 6000 Hl 6000 

 

výkon 

(t.hod-1) 

 

výkon 

(t.hod-1) 
 

výkon 

(t.hod-1) 
 

výkon 

(t.hod-1) 

GO 4,75 

GO 

4,93 GO   GO   

DN 6,91   DN   DN   

 GO páska 3,2   Hl 0,83 Hl 2,79 

        Využitý ČPČ (hod) Využitý ČPČ (hod) Využitý ČPČ (hod) Využitý ČPČ (hod) 

GO 4842 

GO 

7193 GO   GO   

DN 1013   DN   DN   

Hl 1250   Hl 7229 Hl 2151 

∑ 7105   7193   7229   2151 

Sortiment produkce
1
 

                                                 

1
 GO – trasformátorová ocel, DN – dynamová ocel, Hl- neušlechtilé oceli 

Rovnací linka Termorovnací linka Střihací linka TOR 

sortiment 
výroba 
(t.rok-1) sortiment 

výroba 
(t.rok-1) sortiment 

výroba 
(t.rok-1) Sortiment 

výroba 
(t.rok-1) 

GO 23141 GO 25054 GO   GO 9538 

DN   DN           

Hl   Hl   Hl 1264 Hl 15600 

 

výkon 

(t.hod-1) 
 

výkon 

(t.hod-1) 
 

výkon 

(t.hod-1) 
 

výkon 

(t.hod-1) 

GO 3,14 GO 3,37 GO   GO 3,09 

DN   DN           

Hl   Hl   Hl 13,17 Hl 10,26 

        Využitý ČPČ (hod) Využitý ČPČ (hod) Využitý ČPČ (hod) Využitý ČPČ (hod) 

GO 7370 GO   GO   GO 3087 

DN   DN   DN 96     

Hl   Hl   Hl   Hl 1520 

∑ 7370 
 

7434 
 

96 
 

4607 
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5.2.2 Výpočet nevyužitého ČPČ agregátu  

Uvedená tabulka je ukazatelem výpočtu nevyužitého času výrobních agregátů. 

Tab.č. 9 Výpočet volného času agregátu:  

mořírna, odmašťovací linka, kvarto 01 

a 02. 

 

 

 

 

 Z výše uvedeného vyplývá, že pro potencionální zakázky, na agregátech mořírna a 

odmašťovací linka, zbývá přibližně využít 40 % volné výrobní kapacity. U provozu 

válcování kvarto 01 můžeme využít 97 % času stroje. Oproti tomu na agregátu kvarto 

02 nám žádný čas nezbývá, neboť v provozu jede stroj na plný výkon.  

Z tabulky č. 10 je patrná volná kapacita u dvou agregátů. Oduhličovací linka nám 

poskytuje ještě 27 % a nanášecí linka 15 % možnosti využití. Volný čas plynové 

poklopové pece je téměř nevyužitelný. 

Tab.č.10 Výpočet času agregátu: plynové poklopové pece, oduhličovací a nanášecí linka 

 

 

 

 

 

Agregát Mořírna 
Odmašťovací 
linka 

Kvarto 01 
Kvarto 
02 

ČPČ plán 7193 7193 7193 7193 

ČPČ 
využitý 

4041 4186 204 7190 

ČPČ 
nevyužitý 

3152 3007 6989 3 

Agregát 
Plynové 
poklopové 
pece 

Oduhličovací 
linka 

Nanášecí 
linka 

ČPČ plán 7193 7193 7193 

ČPČ 
využitý 

7156 5221 6126 

ČPČ 
nevyužitý 

37 1972 1067 
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Zde v tabulce č. 11 je výrobní kapacita rovnací a termorovnací  linky v provozu 

využitá téměř na plno.  Jakékoliv další využití těchto agregátů je minimální. Střihací 

linka je v podstatě zcela nevyužita. Linka TOR poskytuje 35 % využitelnosti. 

 

Tab. č. 11 Výpočet volného času agregátu:  rovnací linka, termorovnací linka, střihací linka a linka TOR. 

Agregát 
Rovnací 
linka 

Termorovnací 
linka 

Střihací 
linka 

TOR 

ČPČ plán 7193 7193 7193 7193 

ČPČ 
využitý 

7187 7179 96 4607 

ČPČ 
nevyužitý 

6 14 7097 2586 

 

 

Tabulka č.12 je ukazatelem plného využití zbývajících dělicích linek a pozinkovací 

linky, kde už nám nezbývají žádné volné kapacity. Dostačující provoz dělení zajišťuje 

linka Somenor, využitelnost je možná na 70 %.  

Tab.č. 12 Výpočet volného času agregátu:  PDL, ŽĎAS, pozinkovací  linkaa linky somenor. 

 

 

 

 

 

 

 

Agregát PDL ŽĎAS 
Pozinkovací 
linka 

Somenor 

ČPČ plán 7193 7193 7193 7193 

Využitelný 
čas stroje 

7105 7193 
 
7143 
 

2151 

VK (hod) 88 0 50 5042 
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Výsledky provedené analýzy využití kapacit shrnuje obrázek č. 10 

 

Obr.č. 10 Grafické znázornění využití agregátu  

Z hlediska této analýzy, je možné vidět jaké agregáty můžeme ještě využít pro 

potencionální zakázky a tím zvýšit produkci a zisk společnosti. 
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6 Identifikace důvodu nevyužití výrobních uzlů 

Podkladem pro zpracování k identifikování příčin nevyužití výrobních uzlů a následně 

navržených východisek vedoucím k eliminaci, bylo čerpání z informací světových 

médií a z osobních  konzultaci se zástupci společnosti.  

1.) Jednou z hlavních příčin nevyužití výrobních agregátů byl hluboký pokles 

průmyslové výroby v době světové ekonomické krize. Celosvětová ekonomická 

krize, která se rozšířila v roce 2008, zanechala v ocelárenském průmyslu ještě 

dodnes viditelné škody. Poptávka po oceli a cena oceli tehdy klesla pod 

udržitelnou úroveň a ocelářům nezbývalo než se s touto situaci vypořádat. Spousta 

společností omezila produkci oceli a některé provozy musely být i uzavřeny. 

Na obrázku č.11 je znázorněn vývoj roční produkce oceli a válcovaného materiálu v 

České republice v průběhu světové ekonomické krize. 

 

Obr. č. 11 Vývoj oceli a válcovaného materiálu ČR v letech 2007-2011 (upraveno na základě [16] a [22]) 

Rok 2007 byl již čtvrtým úspěšným rokem ocelářského průmyslu. Ocelářství zvládlo 

restruktualizaci a všechny podniky vykazovaly velmi dobré výsledky. Objem finální 

výroby v tunách sice oproti roku 2006 mírně klesl, v hodnotě však byl zaznamenán 

růst. Roční výroba oceli se vyšplhala na 7059 tis.tun, z toho objem válcovaného 

materiálu tvořil 6101 tis.tun. Rok 2007 byl v investiční sféře prvním krokem, kdy se 
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již zcela podle vůle vlastníků, realizovaly programy rozvoje. Investice se orientovaly 

zejména do zvyšovaní přidané hodnoty a ekologie.  

Do srpna roku 2008 pokračoval pozitivní trend vývoje předchozích let. Koncem roku 

byl však vývoj dramatický. Finální hutní produkce meziročně klesla o 5%, z toho 

objem výroby válcovaného materiálu se snížil o 4,9 %. V číslech byla roční produkce 

surové oceli vyjádřena v  6387 tis. tun,  z toho objem válcovaného materiálu činil 

5807 tis. tun. 

Naprosto zlomovým rokem pro ocelářství byl rok 2009, tržby ocelářů klesly až o 50%. 

Výrazné snížení poptávky po ocelářských výrobcích můžeme vidět na obrázku. Roční 

produkce oceli klesla u surové oceli o 28% a u válcovaného materiálu o 25 %.  

Pro ocelářství byl rok 2010 rekonvalescentem po finanční krizi. I přes zotavování se 

výroby,  ještě zdaleka nedosáhl předkrizové objemové úrovně, včetně objemu výroby 

v hodnotě.  Negativním faktorem byl nárůst cen vstupů a ještě stále slabší než obvyklé 

využití kapacit výroby.  Úsporné opatření spočívalo v odstavení agregátů na 

přechodnou dobu a přistoupení k nouzovým pracovním režimům. V závěru roku se 

situace s náběhem zakázek zlepšovala  a byla příznivá i v začátku roku 2011. Roční 

produkce oceli se vyšplhala na 5883 tis.tun a z toho válcovaný materiál na 5278 

tis.tun. Nejslabším článkem v odběratelské sféře je stavebnictví, kde prognózy pro rok 

2012 nejsou optimistické.  

2.) Dalším důvodem v návaznosti na krizi je konsolidace a využití výrobních jednotek 

v rámci určitého regionu. Cílem je využití jedné výrobní jednotky na místo 

provozování více  jednotek ArcelorMittal group v nižší efektivnosti (nejsou 

využitý).  

3.) Další ovlivňující skutečnost, která má podíl na nevyužití kapacit výrobních 

agregátů není jen cena, ale i schopnost vyprodukovat určité množství produkce. Pro 

zákazníka je výhodnější nakoupit hotové válcované výrobky tam, kde je výrobní 

jednotka schopna vyrobit větší množství tun a tak zároveň poskytnout zákazníkovi 

nejen více produkce, ale i množstevní slevu.  
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Jedním z východisek je tzv. práce ve mzdě – využití agregátu, volné kapacity pouze 

pro jednu operaci nikoliv pro celý výrobní proces. Například zakázka pouze na moření 

hotového výrobku. Zde však nastává problém zajištění servisu, zákazníci byli zvyklí 

na celý výrobní pochod, od zajištění materiálu, výroby, až po dodání hotového 

výrobku. 

Dalším opatřením se nabízí, získat nové zákazníky rozšířením sortimentu. Zaměřením 

se na zvýšení konkurenceschopnosti výrobků, jak je uvedeno v následující kapitole 

s využitím analýzy konkurenčních sil. 
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7 Porterův model konkurenčních sil 

Na trhu ocelářských výrobků je velké množství firem, které se liší svojí velikostí a 

vyráběnými produkty. Podnikatelské subjekty spolu soupeří o získání dobrého 

postavení, dosažení ziskovosti a vnímaní firmy zákazníkem. 

7.1 Vnitřní rivalita 

Mezi nejvážnější konkurenty ArcelorMittal Frýdek-Místek na tuzemském trhu patří 

níže uvedené společnosti. Jde o firmy, které svým výrobním programem 

v jednotlivých oblastech přímo konkurují ArcelorMittal Frýdek – Místek a.s. 

V následující části této práce jsou uvedeni hlavní výrobci oceli a válcovaných výrobků 

na tuzemském trhu. Představení těchto společností pojímám pouze z titulu výrobního 

programu, pro srovnání uvádím v tabulkách  č. 13 a č.14 vybrané finanční ukazatele a 

shodný sortiment, vyráběný jednotlivými společnostmi.   

U. S. Steel Košice 

Společnost U. S. Steel Košice je zisková integrovaná ocelářská společnost. Nachází se 

na východním Slovensku a představuje úspěšné spojení slovenských technických 

zručností, znalostí, se silným americkým vedením závodu a obchodní zkušeností. Je 

dceřinou společnosti United States Steel Corporation, což je integrovaný producent se 

sídlem v Pittsburghu. Se svou výrobní kapacitou 31,7 mil. tun surové oceli ročně, patří 

k největším světovým ocelářům. 

Výrobním programem společnosti je široká škála za studena válcovaných výrobků, 

jako jsou výrobky s povrchovou úpravou pozinkováním, pocínovaných plechů a 

plechů pro elektrotechnický průmysl. [19] 

Stalprodukt S.A. 

Je předním výrobcem a vývozcem vysoce zpracovaných výrobků z oceli. Stěžejními 

produkty výroby jsou transformátorové a elektrotechnické plechy, za studena 

tvarované profily, silniční bariéry a toroidní jádra. [20] 
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Voestalpine Stahl GmbH 

Voestalpine je úspěšná mezinárodní společnost s řadou specializovaných produktů 

vysoce kvalitní oceli, sídlicí v Linzi. Patří mezi nejvýznamnější evropské oceláře. 

Divize Steel vyrábí ocelové pásy, desky a slévárenské výrobky pro použití v 

automobilovém průmyslu, elektrotechnickém průmyslu, stavebnictví a strojírenství. 

Portfoliem výroby jsou například za tepla válcované ocelové pásky a elektrotechnická 

ocel.  [24]  

ThyssenKrupp GmbH 

ThyssenKrupp je největším německým ocelářem. Výrobní aktivita tohoto oceláře je 

rozdělena mezi dvě divize, a to Materials Division a Division Technology. Pod 

Materials Division spadá výroba oceli v Evropě i Americe spolu s poskytováním 

servisních služeb. Hlavním konkurentem je v oblasti tenkých plechů nelegovaných, 

válcovaných za studena a elektrotechnické oceli. [27] 

Tab. č.13 Srovnání finančních ukazatelů konkurence (upraveno na základě [25]) 

Finanční 
ukazatele 

ArcelorMittal U.S.Steel ThyssenKrupp 
Voelstalpine 

Rok 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

tržby ( tis. 
Kč) 

58187 88795 89992 17374 20 078 20474 42621 49092 44180 10954 11887 11782 

marže (%) 12,7 11,5 12 3 5 8 5,5 6,9 6 14,6 12,5 13 

zadluženi (%) 39,3 43,7 X 96,9 94,3 X 71,6 64,3 X 94,6 85,5 X 

zisk před 
zdaněním 
(mil. Kč) 

9,44 6,16 5,83 21,57 9,04 7,85 6,38 4,74 6,06 6,76 5,23 5,07 

 

Naprosto zlomovým rokem pro tržby ocelářů byl samozřejmě krizový rok 2009. Tržby 

v tomto období některým ocelářům poklesly meziročně až o 50%. Nejnižší propady 

zaznamenal ThyssenKrupp, Voestalpine. Zajímavý je vývoj tržeb ArcelorMittal. I přes 

jejich silný propad v roce 2009 byl tento největší světový ocelář relativně rychle 
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schopen opět navyšovat výrobu a těžit ze zlepšených podmínek v roce 2010 a první 

poloviny roku 2011, kdy došlo k růstu poptávky i ceny oceli. [25] 

S poklesem cen oceli v roce 2009 se rapidně snížily i marže ocelářů. Ty se do 

současnosti nedokázaly vrátit na předchozí úrovně a ani to v nejbližších letech není 

předpokladem. Kromě snížení tržeb a propadu marží způsobila krize i vyšší zadlužení 

ocelářů.  [25] 

Lze říci, že i přes finanční krizi, má ArcelorMittal  ve srovnání těchto 4 konkurentů 

výsadní postavení na trhu v produkci oceli. Stále však vlivem slabé poptávky a 

snížením cen oceli nedosahuje své předkrizové produkce. Což je důsledkem také 

nevyužití výrobní kapacity.V oblasti konkurence si však se svými výsledky vede 

nejlépe. 

Tab.č. 14 Shodný sortiment  

společnost sortiment 

U.S.STEEL KOŠICE 
tenké plechy nelegované válcované za 

studena, pásová ocel nelegovaná válcovaná 
za studena 

STALPRODUKT S.A. elektrotechnická ocel 

VOESTALPINE STAHL GmBh, Linz 
tenké plechy nelegované válcované za 

studena, pásová ocel nelegovaná válcovaná 
za studena 

ThyssenKrupp GmbH 
tenké plechy nelegované válcované za 

studena, pásová ocel nelegovaná válcovaná 
za studena a elektrotechnická ocel 

 

7.2  Rivalita nových konkurentů 

Nově vstupující firma do odvětví sebou přináší hrozbu v podobě snížení cen pro 

koncového zákazníka, případně nových výrobků. Tento nový konkurent se snaží získat 



41 

 

co nejvíce zákazníků, takže stávající zákazníci ostatních společností se mohou nechat 

zlákat novou nabídkou a přejít ke konkurenci. Na celosvětovém ocelářském trhu sílí 

konkurence východních zemí vůči západoevropským a severoamerickým. Česko patří 

v Evropě k více rozvinuté západní části ocelářství. Ale stejně jako celá Evropa se musí 

připravit na již zmíněný tlak z východu. V současné době není vstup nových 

konkurentů na trh ohrožující hrozbou. 

7.3  Rivalita substituce 

V tomto odvětví nejsou substituty přílíš zaznamenány, jelikož ocel je díky svým 

vlastnostem jedinečným výrobkem. Z tržního a užitkového pohledu lze identifikovat 

potencionální konkurenční materiály oceli těmito kovy:   

 Z hlediska rychlosti růstu výroby materiálu: sklo, hliník a plasty,  

 Z hlediska velikosti hmotné výroby pak cement (sekundárně beton), kámen a 

dřevo. [23] 

Možná hrozba substitučních výrobků je pro společnost tedy z důvodu existence 

minima slabá.  

7.4  Rivalita způsobena zákazníky 

Vlivem hospodářské krize převýšila nabídka výrazně poptávku. Vyjednávající vliv 

zákazníků na ocelářském trhu je tedy značný. Každá ze společností se snaží získat co 

největší podíl na trhu, především nabídkou co nejnižších cen. V roce 2009 působil, dle 

zdrojů ArcelorMittal Ostrava, efekt přeplněných skladů, zákazníci byli zásobeni více, 

než potřebovali. Světovou ekonomiku pročistila krize a výroba znovu ožila. Nemělo 

smysl vyrábět do zásoby, cílem bylo vyrábět pouze to, co zákazníci byli schopni 

odebrat. Jednou z možností jak se bránit proti silnému vlivu ze stran odběratelů je 

snaha, co nejvíce vyhovět zákazníkům, například výrobou produkce přesně dle 

požadavku a širokou sítí odběratelských míst. 
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7.5  Rivalita dodavatelů 

Vyjednávací vliv dodavatelů je v odvětví zpracování oceli téměř zanedbatelný. Na 

trhu působí několik nejvýznamnější výrobců. Další výrobci působí jen na regionální 

úrovni a nemůžeme je s těmito velkovýrobci srovnávat. Každý výrobce má většinou 

zajištěny dodávky běžných ocelí od velkého dodavatele nebo od mateřských 

společností, běžná ocel je na trhu relativně snadno dostupná. Společnost ArcelorMittal 

má na trhu velkou výhodu, díky svému dlouholetému působení a dobré pověsti kvality 

svých výrobků a služeb. 
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8 Závěr 

Maximálně využité výrobní kapacity jsou snem mnoha podniků.  Tuto ideu však 

odráží skutečnost, ovlivněná především již zmíněnou hospodářskou krizí nejen na trhu 

s ocelí, ale i stále sílící konkurence z východu. Z geografického hlediska je 

nejvýznamnějším výrobcem i spotřebitelem oceli Čína. Výroba oceli v Číně vzrostla 

na úroveň, která představuje tařka 50 % celosvětové produkce.  

Jaký bude vývoj, určí v první řadě síla poptávky hlavních odběratelů.  Výhodnější 

pozici mají výrobní podniky, působící na trhu v automobilovém či energetickém 

průmyslu.  Dalším faktorem je ubývání zásob oceli v dodavatelském řetězci, což dříve 

nebo později bude odběratele nutit ocelí se zásobit. A také úroveň využití výrobní 

kapacity, která z historického hlediska vedla ke stabilizaci a následně i k růstu cen 

oceli. 

Potenciál využití kapacit je, dle mých výpočtů z analýzy, ve výrobě neušlechtilé oceli, 

jak znázorňuje obrázek č.6 a obrázek č. 10. Z hlediska strategického řízení společnosti 

a nových tržních příležitosti se však výroba soustředí do jiných regionů. 

Jedním z navržených řešení využití výrobních kapacit je zaměření se na koncového 

zákazníka, poskytnutím kvalitního servisu. Pro odběratelé je důležité, aby měli 

možnost odběru výrobků v malém množství. Zajištění tohoto požadavku je možné 

rozšířením sítě odběrných míst. Zákazník má možnost koupě pouze jediného kusu z 

určitého sortimentu a to v poměrně krátké dodací lhůtě. Kromě dostupnosti je 

důležitým faktorem co největší zjednodušení celého nákupu tak, aby si zákazníci  

nakoupili různé druhy výrobků, během jedné návštěvy odběratelského místa. 

Snížení fixních nákladů na jednotlivý výrobek je dalším navrženým opatřením.  Zvýší 

se tím rozsah hospodárného využití kapacity, například pomocí outsourcingu, 

kooperace se sesterskými závody nebo najmutím krátkodobých brigádníků. 

Vhodným opatřením by bylo zajistit shodné podmínky v emisních limitech pro 

všechny státy EU. 
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V 21. století se také nabízí možnost využití moderních technologií, a to například 

formou  účasti na tzv. webinářích. Jedná se o bezplatné vzdělávání, přednášky vedené 

přes počítač s možností oboustranné interaktivity, formou dotazu a diskuze s 

přednášejícím, v tomto případě kvalifikovaným zástupcem  ArcelorMittal Frýdek – 

Místek. Tyto webináře rychle a efektivně rozvíjejí vztahy mezi firmou a jejími 

zákazníky, současnými i potencionálními.  

Z dalšího pohledu, závisí využití kapacit na vývoji v oblastech hospodářské politiky, 

ekologických a legislativních opatření. Což v těchto případech platí pro hutnictví v 

celé EU.   

Z hlediska zjištění možných tržních příležitostí společnosti ArcelorMittal Frýdek – 

Místek v rámci Moravskoslezského kraje, doporučuji zadání tohoto tématu jako 

samostatnou diplomovou práci.  
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Příloha č.1 

SCHÉMA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI 

ARCELORMITTAL FRÝDEK – MÍSTEK a.s. 
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 Finanční 

odbor 
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odbor 
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úsek  

Personální 
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Personalistika 

odbor 
Odměňování 

odbor Správa 
majetku 
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Výrobně - Technický 

závod Výroba 

závod Servis 

odbor 
Technika 

odbor Vývoj a 
výzkum 

odbor IT 

odbor Nákup 
PM a sklady 

odbor  

Řízení zakázek 

oddělení 
Nákup ZM 

provoz 
Expedice 

oddělení 
Koordinace 

výroby a 
zakázek 

oddělení 
Prodej 

odbor 

 Integrovaný 
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oddělení 
Systémy a 
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oddělení BOZ 

oddělení PO 

odbor 

 Techicko 
zákzanický servis 

oddělení 
Výstupní 
kontrola 

Sekretaritá GŘ 

Generální ředitel a.s. 


