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ABSTRAKT 

Analýza efektivity procesů v metalurgickém podniku 

 

Obsahem této bakalářské práce je analýza hodnocení efektivity procesů 

v metalurgickém podniku. Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu současného stavu 

v podniku a navrhnout případné zlepšení. 

První část bakalářské práce byla zaměřena na pochopení základních pojmů z oblasti 

efektivnosti procesů a analyzování současných přístupů hodnocení efektivnosti a výkonnosti 

procesu. V druhé části bakalářské práce byly představeny všechny procesy podniku a byla 

provedena analýza stávajícího stavu hodnocení efektivnosti těchto procesů v metalurgickém 

podniku. Následně byl vytvořen návrh na zlepšení přístupu k hodnocení efektivnosti  

u vybraných procesů.  

 

Klíčová slova 

Ukazatele efektivnosti, výkonnost procesu, efektivnost (efektivita) procesu, účinnost 

procesu, jakost.  

 

ABSTRACT 

Analysis of Process Effectiveness Evaluation in Metallurgical Company 

 

The content of this Bachelor thesis is an analysis evaluating the effectiveness of 

processes in the metallurgical company. The aim of this thesis was to analyse the current 

situation in the company and suggest possible improvements.  

The first part of this bachelor´s thesis was focused on understanding of the basic terms 

of process effectiveness and analysing of current approaches to evaluation of the effectiveness 

and performance of the process. In the second part of the bachelor´s thesis all business 

processes were presented and the current state of evaluation of the effectiveness of these 

processes in the metallurgical company analysed. Proposal for improvement of approach to 

effectiveness evaluation of selected process was processed. 

 

Keywords 

Indicators of effectiveness, process performance, effectiveness of the process, 

efficiency of the process, quality. 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

CPZ  Celkový počet zaměstnanců   

EMS  Environmentální systém řízení 

HV  Hrubý výdělek 

MS  Moravia Steel, a.s. 

PHx .x  Dílčí výrobní procesy v TŽ, a.s. 

PL  Pohotová likvidita 

PPLA  Počet plánovaných míst s překročenou lhůtou aktuálnosti 

PPM  Popis plánovaného místa 

PZPK  Počet zaměstnanců plnící kvalifikační požadavky 

QMS  Systém řízení jakosti 

ROS  Rentabilita tržeb 

TER  Technicko-ekonomická rada 

TOP  Technicko-organizační pokyn 

TR  Technický rozvoj 

TŽ  Třinecké železárny, a.s. 

VEA  Významný environmentální aspekt 

ŽP  Životní prostředí 
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ÚVOD 
 

V dnešní době výrazně stoupá význam jakosti, jako jednoho z hlavních faktorů 

úspěšně řízené organizace. Je důležité, aby firmy zajistily vysokou jakost svých výrobků  

a služeb, pokud chtějí uspět v dnešním tvrdém konkurenčním prostředí, a zároveň přidávaly 

přidanou hodnotu. Každá organizace by se měla pozorně zabývat problematikou systému 

managementu jakosti.  

Vrcholový management dnešních organizací má za cíl neustále zvyšovat vlastní 

produktivitu, výkonnost a efektivitu celé organizace. Důvodem bývají nové požadavky 

zákazníků, konkurence, technický rozvoj a výzkum. Základním předpokladem pro zlepšování 

jakosti celé organizace je pochopení procesů a jejich regulace vzhledem ke stanoveným 

cílům.  

Největším cílem v podnikání je dosahování zisku. Jedním z prostředků pro to, aby byl 

zisk dosažen, je právě efektivnost procesů a tím i efektivita celé organizace. Tedy dosahování 

cílů s co nejmenšími náklady a nejvyšší přidanou hodnotou. 

Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu hodnocení efektivnosti (efektivity) 

procesů v metalurgickém podniku a navrhnout případné zlepšení přístupu k hodnocení 

efektivnosti vybraných procesů. Efektivita a efektivnost jsou synonyma, tudíž znamenají 

totéž. Termín efektivnost se ovšem vyskytuje v normě ČSN EN ISO 9000, proto bude nadále 

používán termín efektivnost.  

V první části této práce jsou charakterizovány základní pojmy a analyzovány současné 

přístupy pro hodnocení efektivnosti a výkonnosti procesů. Je stanoven rozdíl mezi 

efektivností (efektivitou) a výkonností procesů. Ve druhé části jsou analyzovány jednotlivé 

procesy a současný stav hodnocení efektivnosti procesů v organizaci. Poslední část bakalářské 

práce je zaměřena na celkové zhodnocení a návrh zlepšení přístupu k hodnocení efektivnosti 

vybraných procesů.   
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1 Definice základních pojmů 
 

1.1 Proces 
 

Proces bývá velmi často definován jako „činnost nebo skupina činností, které přebírají 

vstup, přidávají mu hodnotu a dávají výstup internímu nebo externímu zákazníkovi. 

K vytváření konečných výsledků využívají procesy zdroje organizace“ [1]. Mezi klíčové prvky 

procesu patří například transformace a zpětná řídící vazba (ta zahrnuje většinou prostředky, 

kterými jsou modifikovány nebo korigovány transformační činnosti).  

Může být však definován i z jiného pohledu. Například podle normy ČSN EN ISO 

9000 je proces vymezen jako „soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně se ovlivňujících 

činností, který přeměňuje vstupy na výstupy“ [2].  

V procesním managementu bývá nejčastěji proces definován jako „ transformace 

vstupů do konečného produktu prostřednictvím aktivit přidávajících tomuto produktu 

hodnotu, za kterou zákazník zaplatí“ [3], nebo jako „souhrnem činností, transformujících 

souhrn vstupů do souhrnu výstupů pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidi a 

nástroje“ [4]. 

 

1.1.1 Řídící a podpůrné procesy 

 

Řídicí procesy jsou specifické pro určitou organizaci a obvykle se zabývají tím, co 

představuje jejich hlavní předmět podnikání. Tyto procesy rovněž poskytují zpětnou vazbu 

pro vrcholové vedení prostřednictvím interního auditu kvality. Podpůrné procesy jsou takové 

procesy, které zajišťují vstupy potřebné pro jiné procesy. Mohou být označovány také jako 

interní procesy, které podporují příslušné procesy orientované na zákazníka. Některé 

podpůrné procesy mohou mít formu dílčích procesů pro výrobní nebo jiné základní procesy. 

Organizace si může vybrat jakoukoli formu, kterou považuje za nejlepší pro identifikování 

svých podpůrných a řídicích procesů [5],[6]. 

Vhodným nástrojem pro identifikování a analyzování procesů je tzv. „želví diagram“ 

(obr 1), pomocí něhož můžeme definovat řídící i podpůrné procesy a díky němu můžeme 

prokázat jednotlivé vazby mezi procesy. Želví diagram charakterizuje prvky procesu jako 

části želvy. Tělo je definicí procesu, hlava vstupem a ocas výstupem. Do oblasti čtyř nohou se 

definuje: co (materiály a zařízení, které proces používá), kdo (lidské zdroje), jak (obsahuje 
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dokumenty používané procesem a popis, jak je proces regulován) a měření (měření 

efektivnosti produktu a procesu) [5].  

 

 

 

1.1.2 Výrobní proces 

 

Mezi základní a důležité činnosti většiny podniků patří výroba. Rozumíme tím spojení 

výrobních faktorů (základními výrobními faktory jsou půda, kapitál a práce), jejichž účelem 

je vytvořit výrobek nebo službu. Zahrnuje to všechny činnosti, které podnik musí zajistit pro 

to, aby mohl správně a zdravě fungovat.  

Mezi charakteristiky výrobního procesu patří zejména: 

  Jasně definované vlastnictví 

 Jasně definovaný začátek a konec 

 Dokumentovaný tok práce 

 Stanovené kontrolní body 

 Vytvořený systém měřítek a ukazatelů výkonnosti procesu 

 Řízení podle odchylek 

Efektivnost závisí na mnoha ukazatelích, které jsou stanovovány vlastním podnikem. 

Abychom mohli ukazatele zlepšovat, měli bychom se snažit o to, aby operativní plánování 

Definice procesu 

 

Výstup 

 

Vstup 

Co Kdo 

Jak Měření 

Obrázek 1 Želví diagram 
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výroby pracovalo přesně a pružně, aby se výrobní úkoly zakládaly na podložených propočtech 

[7]. 

Jakost jako taková v sobě obsahuje dvě složky, které činí výrobek způsobilým pro 

účely jeho použití: 

 Jakost jeho návrhu 

 Jakost provedení ve výrobě 

Výroba má odvést jakostní produkt s vynaložením nízkých nákladů a při vysoké 

produktivitě práce. Řízení jakosti ve výrobě se vztahuje například na vstupní kontrolu 

materiálu, výrobní kontrolu, výstupní kontrolu, kontrolu pracovních prostředků apod. [8]. 

 

1.2 Efektivnost (Efektivita), účinnost nebo výkonnost? 
 

Slovník cizích slov [9] definuje efektivnost jako účinnost, výkonnost. Je to z pohledu 

řízení procesu správný výklad? Jak tedy může být chápána efektivnost? A mohou se tyto 

pojmy zaměňovat?  

1.2.1 Efektivnost 

 

Efektivnost je dle normy ČSN EN ISO 9000:2006 charakterizována jako „rozsah, ve 

kterém jsou plánované činnosti realizovány a plánované výsledky dosaženy“ [2]. 

Naopak podle Ekonomického slovníku je „ekonomická efektivnost základním kritériem 

hospodářské činnosti. Možnost hodnotového vyjádření a porovnání nákladů a tržeb z ní činí 

nejvhodnější prostředek pro ekonomické rozhodování. Stěžejním problémem při rozhodování 

o rozvoji hospodářského systému je hodnocení hospodářské efektivnosti. Z hlediska vstupů  

a výstupů je to snaha o minimalizaci nákladů nebo maximalizaci užitku“ [10]. 

Definice vycházející z tzv. Paretovského optima: „Jestliže existuje více prospěšných 

činností, můžeme situaci označit za efektivní, jestliže žádná z těchto činností nemůže být 

zvýšena bez současného snížení jiné činnosti“ [11]. 

Efektivita je synonymem termínu efektivnost. Z hlediska významu jsou tyto termíny 

stejné, proto není problém tyto termíny zaměňovat. Je ovšem vhodné se rozhodnout pro jeden 

z nich a ten používat.  

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Paretovsk%C3%A9_optimum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Efektivita
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1.2.2 Účinnost 

 

 Účinnost je definována v normě ČSN EN ISO 9000:2006 jako „vztah mezi dosaženým 

výsledkem a použitými zdroji“ [9]. Lze ji tedy chápat jako poměr dosahovaného výstupu ke 

spotřebovanému vstupu. Proces je účinný tehdy, „pokud jeho výstup dosahuje plánovaných  

a požadovaných parametrů, a to jak kvalitativních, tak i kvantitativních“ [12]. 

1.2.3 Výkonnost 

 

Výkonnost je termín, „který v prostředí ekonomiky nebo průmyslu značí schopnost 

jednotky dosahovat určitých výsledků srovnatelných na základě určitých daných kritérií 

s výsledky jiných jednotek. Výkonnost je navíc pokládána za schopnost dosahovat takových 

výsledků po určitou dobu“ [13]. V obecné formě znamená výkonnost „charakteristiku, která 

popisuje způsob, respektive průběh, jakým zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost na 

základě podobnosti s referenčním způsobem vykonání této činnosti“ [14]. 

Výkonnost ale může být chápána ve dvou dimenzích. Tyto dimenze jsou vlastně 

jakousi odpovědí na otázku, co je možné udělat pro to, aby bylo dosaženo cíle. Názorně to lze 

předvést v angličtině, kde se pouze přehodí dvě slova v jedné větě.  V prvním případě „do the 

right things“ (dělat správné věci) je výkonnost chápána jako volba činnosti, která je 

prováděna. Tato dimenze se označuje jako efektivnost. Ve druhém případě „do the things 

right“ (dělat věci správně) je výkonnost chápána jako způsob, kterým je uskutečňována daná 

činnost. Tato dimenze se označuje jako účinnost [14]. 

 

Z výše uvedeného vyplývá závěr, že tyto pojmy nesmějí být zaměňovány. Je důležité 

pochopit rozdíl mezi nimi a jejich význam. Nyní je zřejmé, že Efektivnost, Výkonnost  

a Účinnost nejsou totéž, ba naopak znamenají něco jiného. 

Efektivnost může být tedy v konečném důsledku chápána jako vlastnost procesu, která 

dokazuje, že proces je schopen plnit to, co bylo na jeho začátku stanoveno a neomezit tím 

ostatní procesy (jejich vstupy a výstupy). 
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2 Měření výkonnosti procesu 
 

Hodnocení výkonnosti může být chápáno jako aktivity, které mají poskytovat co 

možná nejobjektivnější a nejpřesnější informace o průběhu jednotlivých procesů. A to asi tak, 

aby tyto procesy mohly být operativně řízeny za účelem plnění všech požadavků, které jsou 

na procesy kladeny. Mezi hlavní vlastnosti vyjadřující výkonnost procesu patří například 

Kapacita, Efektivnost, Účinnost a Pružnost [15]. 

Při měření výkonnosti je důležité si stanovit měřicí body. Je totiž důležité měřit nejen 

výstupy procesu, ale i jeho vstupy. Vlastní postupy měření výkonnosti procesů budou záviset 

na charakteru daného procesu. Určitá společná východiska existují [16]: 

 Pochopení nutnosti změnit výkonnost procesu, když chceme měnit jeho 

výstupy 

 Nutnost vázat měření výkonnosti procesů na stanovení cílů 

 Měření výkonnosti procesů musí splňovat určité požadavky 

 

2.1 Univerzální ukazatele měření výkonnosti 
 

Charakter mnohých ukazatelů výkonnosti může souviset s jedinečnosti procesů, ale 

v celé řadě měření mohou být používány ukazatele, které mají univerzální charakter. 

Mezi ty hlavní patří [6]: 

 Průběžná doba procesu 

Průběžná doba procesu je doba, která uplyne od okamžiku přijetí vstupů do procesu až 

po okamžik odvedení výstupů. 

Počítána bývá obecným vztahem: 

 

                    [časové jednotky]   (2.1) 

 

Kde Tp – celková průběžná doba procesu, 

        Tzpr – doba zpracování vstupů pro kterou platí: 

 

            [časové jednotky]     (2.2) 

 

Tzpr1 – doba prvního zpracování 

Topr – doba zpracování při opravách 
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Tov – doba různých činností ověřování v rámci procesu 

Tman – doba manipulace v rámci procesu 

Tk – doba klidu (čas, kdy produkty leží bez vykonání určité činnosti) 

 

 Efektivní využití doby procesu 

Efektivní využití doby procesu je počítána obecným vztahem: 

 

  
     

  
     [%]       (2.3) 

 

V praxi se efektivní využití doby procesu může pohybovat i na hranici 5 – 10%. 

 

 Celkové náklady na proces 

Celkové náklady na proces jsou počítány obecným vztahem: 

 

            [Kč]      (2.4) 

Když Nsp – náklady na shodu v procesu 

          Nnp – náklady na neshodu v procesu 

 Efektivní využití nákladů 

Efektivní využití nákladů je počítáno obecným vztahem: 

 

     
   

  
     [%]       (2.5) 

 

 Podíl neshod v procesu 

Podíl neshod v procesu je počítán obecným vztahem: 

 

   
  

  
      [%]       (2.6) 

 

Kde On – objem neshod zjištěných při ověřování v procesu 

Oc – celkový objem shodných výstupů z procesu za určitý čas 

Mezi další ukazatele patří například Procesem přidaná hodnota a Počet registrovaných 

odchylek v procesu. 
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2.1.1 Měření výkonnosti procesu pomocí indexů výkonnosti 

 

„Výkonnost procesu s ohledem na dosahovanou jakost se vztahuje k působení jak 

náhodných, tak vymezitelných příčin variability, charakterizuje pouze to, jaké výsledky proces 

poskytoval v minulosti, a nelze ji využít k predikci chování procesu. Nelze rovněž s jistotou 

tvrdit, že proces, který byl dostatečně "výkonný" bude i způsobilý“ [17]. 

Metoda je zvláště vhodná při monitorování realizace projektů neustálého zlepšování 

anebo při realizování nápravných a preventivních opatřeních, která jsou rozsáhlejší. Indexy 

výkonnosti se počítají v případě, že je splněna normalita dat a data jsou nashromážděna za 

dostatečně dlouhé období, ve kterém se projeví všechny běžné zdroje variability. 

 

Pro výpočet indexů výkonnosti platí [17]: 

 

   
       

  
  (2.7) 

 

       {       }     {
     

  
 
     

  
}      (2.8) 

 

    
       

  √   (   ) 
         (2.9) 
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kde: 

USL – horní toleranční mez  

LSL – dolní toleranční mez 

T – cílová hodnota 

σ – směrodatná odchylka 

μ – střední hodnota 
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2.2 Ukazatele odvozené od charakteristik výkonnosti procesu 
 

Ukazatele výkonnosti procesu mohou být děleny podle několika hledisek. Základní 

členění je odvození od charakteristik výkonnosti procesu na tyto ukazatele [15]: 

2.2.1 Efektivnost procesu 

 

Efektivnost je charakteristikou, která nám ukazuje, jak dobře naplňuje náš proces 

požadavky zákazníka. Zda zákazník dostane to, co opravdu chce a způsobem, který si vybral. 

Efektivnost konkrétněji vyjadřuje, jak výsledek procesu splňuje požadavky zákazníka 

(primárního), dále pak vyjadřuje, jak výstup každého subprocesu splňuje požadavky jeho 

odběratele na vstupy a jak vstupy dodavatelů splňují požadavky procesu. 

2.2.2 Účinnost procesu 

 

Účinnost procesu bývá definována jako výstup na jednotku vstupu, který vyjadřuje 

míru využití zdrojů potřebných k dosažení výstupu. Ukazatelem účinnosti je produktivita. 

Hlavní je, aby byla nejdříve zajištěna efektivnost procesu, až následně se můžeme 

zajímat o účinnost procesu. Pokud efektivnost zvyšujeme, měla by se také zvyšovat i 

účinnost. I když ne vždy jsou přímo úměrné.  Efektivní proces může být neúčinný a účinný 

proces může být naopak neefektivní. Projevy nedostatečné účinnosti procesu může být 

například velké množství opakovaných činností, neustálé problémy se vstupy, vysoké náklady 

na činnosti přidávající hodnotu. 

2.2.3 Adaptabilita procesu 

 

Schopnost procesu plnit speciální požadavky zákazníka a schopnost reagovat na 

změny v požadavcích. Lze ji vyjádřit například rozmezím možných výstupů, ve kterém si 

proces zachovává vysokou účinnost. Adaptabilitu můžeme vyjádřit například ukazatelem 

průměrné doby na zpracování speciálního požadavku zákazníka ve srovnání se standardní 

procedurou nebo procentem zpracovaných speciálních požadavků za určité období. 

2.2.4 Robustnost procesu 

 

Robustnost je většinou charakterizována jako necitlivost procesu na změny podmínek 

jeho průběhu, zejména ve vztahu k variabilitě procesu. Robustnost by bylo možné například 

vyjádřit ukazatelem, který vyjadřuje poměr změny sledovaného výstupu ke změně 

sledovaného vstupu. 
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2.2.5 Stabilita procesu 

 

Stabilita bývá mezi nejdůležitějšími charakteristikami procesu, protože ovlivňuje jeho 

výkonnost.  Tím, že jí vyhodnocujeme, vlastně zjišťujeme, zda dosahované výstupy procesu 

představují jeho přirozené chování a zda je možné předpokládat u tohoto procesu i stejné 

chování v budoucnosti. K hodnocení stability procesu se využívá regulační diagram, který je 

důležitým grafickým nástrojem. 

 

 

2.3 Metody pro zlepšování výkonnosti procesu 
 

2.3.1 Metoda ABC [15] 

 

Activity Based Costing je metodologie, která „stanovuje principy pro měření nákladů  

a výkonů firemních procesů a jejich aktivit. Vytváří datovou základnu pro Activity Based 

Management a navazující nástroje“ [18]. 

Metoda ABC je jedním z nástrojů, které umožňují organizacím dosahovat 

spokojenosti zákazníků se zaměřením na efektivitu a flexibilitu procesu. Princip této metody 

spočívá v tom, že se jednotlivým aktivitám přiřazují dílčí náklady. Metoda ABC je vhodná 

nejen pro řízení nákladů, ale je také velmi vhodná pro zvýšení výkonnosti procesů a může být 

nápomocna i při strategických rozhodnutích. 

Tato metoda spočívá v tom, že podrobně popisujeme aktivity, které následně setřídíme 

do procesů a podprocesů, přiřadíme příslušné zdroje k jednotlivým aktivitám a přiřadíme 

náklady k těmto zdrojům. 

Nakonec dostáváme přehledné informace o tom, kolik ten který zdroj stál, ale také 

dostáváme zejména to, jaký proces a s ním i související produkt zákazník spotřeboval a jaká 

je jeho platební bilance. 

Metoda ABC přináší například tyto efekty: 

 Identifikuje efektivní a neefektivní procesy 

 Poskytuje informace o skutečném využívání zdrojů 

 Poskytuje možnost měřit a poznávat dílčí procesy 

 Snaží se říci, jakých aktivit se zbavit a naopak 
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2.3.2 Metoda Balanced Scorecard [19] 

 

Metoda Balanced Scorecard je známá od roku 1992 a jejími autory jsou R. S. Kaplan a 

D. P. Norton. V našem jazyce by se dala nazvat jako „systém vyvážených ukazatelů 

výkonnosti podniku“ a vytváří vazbu mezi strategií a operativními činnostmi s důrazem na 

měření výkonu. 

Spousta podniků má problémy se skutečným propojením strategií s operativními 

činnostmi tak, aby se strategie dostala do všech oblastí podniku a bylo reálné měřit, zda jsme 

dosáhli strategických cílů. Může to mít za následek jakási jednostrannost podniku, která je 

zaměřena pouze na ukazatele financí, ale ty nemohou celý podnik charakterizovat. 

Nástroje, kterými BSC měří výkonnost a mají 4 aspekty: 

1. Finanční – vnější měřítko 

Hodnota prodaného zboží v zásobách a doby splatnosti pohledávek mínus doba 

splatnosti závazků  

2. Zákaznické – vnější měřítko 

Podíl na trhu, udržení, spokojenost zákazníků, image a pověst 

3. Interní podnikové procesy – vnitřní měřítko 

Inovační, provozní a prodejní proces 

4. Učení a růst – vnitřní měřítko 

Spokojenost zaměstnanců, snížení fluktuace, produktivita zaměstnanců 

Tyto aspekty pomáhají sledovat jak si je podnik schopen zajistit hmotná a nehmotná 

aktiva, která potřebuje pro svůj růst, aby byl schopný konkurence, jak vytváří hodnoty pro 

zákazníky a jak se zvyšuje jakost způsobu práce, systémů a lidí, které jsou vlastně nakonec 

nezbytné pro to, aby byl podnik schopen v budoucnu zvyšovat svou výkonnost. Metoda BSC 

je nejúčinnější tehdy, když je využívaná v případě změny v podniku.  

2.3.3 Zlepšování výkonnosti procesu pomocí Lean Six Sigma [6] 

 

Pomocí Lean Six Sigma se podnik snaží o eliminaci činností, které nepřidávají 

hodnotu a zároveň se snaží o snižování variability u činností, které přidávají hodnotu. 

Variabilita je přirozená a může být chápána jako „rozsah, v němž se vzájemně liší hodnoty dat, 

procesů a funkcí“ [12]. Lean Six Sigma je propojením dvou samostatných přístupů pro 

zlepšování procesů (Six Sigma a Lean Production). Základní atributy (viz Tabulka1) Six 

Sigma prezentovala společnost Motorola v roce 1986 a stála tak u zrodu tohoto přístupu 

zlepšování.  



- 13 - 

 

Přístupy k řízení procesů vychází z předpokladu, že je proces zvládnut v mezích, které 

se od střední hodnoty nachází v rozmezí ± 3σ (σ je směrodatná odchylka, která reprezentuje 

úroveň variability daného procesu). V tomto rozmezí je výskyt neshod cca 0,27%. Jelikož toto 

číslo je pro mnohé firmy již neadekvátní a přináší ekonomické ztráty, rozhodla se společnost 

Motorola jako první dosáhnout výskytu neshod na hranici 3,4 DPMO (Defect Parts per Milion 

Opportunities). V podstatě jde o to, že variabilita bude redukována tak, aby toleranční pole 

hodnot parametrů (procesů i produktů) bylo pokryto 12 směrodatnými odchylkami a ne 6 jako 

původně. 

 

Tabulka 1 Základní atributy Six Sigma 

Základní 

atributy 

Jde o filosofii managementu 

Dalekosáhle využívá statistických nástrojů (vhodných) 

Za základní charakteristiku procesu považuje variabilitu 

Klíčovou cestou pro snižování nákladů je snižování variability procesů 

Ke zlepšení se využívá algoritmus DMAIC (Define – Measure – 

Analyze – Improve – Control) 

 

 

Štíhlá výroba (Lean Production) vychází ze zkušeností firmy Toyota a zrodila se 

v roce 1990. Základem pro zeštíhlování procesů je vyhledávání a redukování příčin plýtvání a 

ztrát. Mezi základní příčiny ztrát výkonnosti patří: 

 Nadprodukce 

 Zbytečná manipulace 

 Zásoby 

 Čekání 

 Zbytečné činnosti v procesech 

 Přepracování a vadné produkty 

 Zbytečný pohyb lidí 

 Nevyužívání lidského kapitálu 

Pro to, aby aplikace zeštíhlování procesů byla účinná, se považuje za klíčové například 

nasazení statistické regulace procesu, chápání kvality jako zdroje úspor, zapojení řadových 

zaměstnanců do řešení problémů, týmová práce, přístupy pro preventivní údržby apod. 

Východiskem společné činnosti Lean Production a Six Sigma by měl být cyklus 

DMAIC (obrázek 2), který vede ke zvýšení výkonnosti procesů, zvýšení hodnoty pro 

zainteresované strany, a tím zvyšuje i výkonnost celé organizace. 
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Obrázek 2 Cyklus DMAIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMAIC 

D – Define (definuj) 

I – Improve (zlepšuj) 

C– Control (reguluj) M – Measure (měř) 

A – Analyse (analyzuj) 
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3 Měření efektivnosti procesu 
 

V měření efektivnosti procesu jde především o to, do jaké míry budou cíle procesu 

splněny a do jaké míry správci měření používají informace o měření [20]. Efektivní proces 

stabilně produkuje výrobky, popř. služby, které splňují potřeby nebo očekávání zákazníka při 

nízké variabilitě procesu. Mezi projevy nedostatečné efektivnosti procesu patří například 

stížnosti zákazníka, zamítnutý výstup, pozdní výstup, nekompletní výstup, nekonzistentní 

jakost výstupu, nedostatek zájmu o zákazníka, dlouhý čas odezvy na vzniklý problém, 

nedokončená produkce, náklady na záruční opravy, počet zmetků apod. [21], [15]. 

Představme si proces, jako je například výroba kancelářské sponky. Tento proces se 

budeme po dobu půl roku snažit sledovat od jeho počátku. To znamená od doby, kdy dodáme 

materiál na místo určenému pracovníkovi, který za určitý čas vyrobí jednu kancelářskou 

sponku. Řekněme, že jednu kancelářskou sponku vyrobí pracovník za 5 sekund, jiný za 4 

sekundy a jiný za 6 sekund. Průměrně se tedy vyrobí jedna sponka za 5 sekund. Tuto anebo 

blízkou hodnotu si můžeme ponechat jako náš stanovený cíl. Tedy naše rozhodnutí proběhlo 

na základě faktů, které jsme zjistili půlročním pozorováním. Dejme tomu, že si stanovíme cíl 

na 4 sekundy. Měření efektivnosti procesu je tedy porovnáním cílové hodnoty se skutečnou. 

Ta může být po dalším půlroce třeba 5,5 sekundy. Nesplnili jsme tedy náš stanovený cíl a náš 

proces není efektivní. Je zcela na organizaci jak si tyto měřítka nastaví. 

 

3.1 Ukazatele efektivnosti procesu 
 

Před tím, než jsou nějaké ukazatele definovány, je dobré uvážit, „co vlastně náš 

zákazník chce a co je pro něj důležité, podstatné a co kromě jakosti výstupu vlastně od nás 

očekává?“ Očekávání zákazníka může být hodnoceno na základě názorů na produkt 

s ohledem na vzhled výrobku, včasnost služeb, spolehlivost produktu, trvanlivost výrobku, 

připravenost poradit zákazníkovi, přesnost produktu apod. [21]. 

Je tedy potřeba kromě jakosti výstupu zajistit také přesnost, včasnost, spolehlivost, 

ochotu, znalost apod. Je nutné vytvořit ukazatele efektivnosti jak pro proces jako celek tak i 

pro dílčí subprocesy. Tyto ukazatele vlastně vyjadřují, jak moc (jak dobře) je dosahován 

požadovaný výstup. Příslušné ukazatele tedy vyjadřují, jak moc je spokojen zákazník s daným 

výstupem procesu [22].  



- 16 - 

 

Všechny ukazatele efektivnosti se ale do spokojenosti zákazníka vůbec promítat 

nemusejí, protože některé výstupy vlastně našeho zákazníka a tudíž jeho spokojenost nikterak 

neovlivňují.  Poměrové ukazatele efektivnosti se vztahují ke konkrétnímu znaku výstupu  

a jejich hodnota je bezrozměrná. V některých případech bývá specifikována mezní hodnota 

výstupu a to například minimální požadovaná hodnota výstupu a požadovaná maximálně 

přípustná hodnota výstupu. 

Možné ukazatele pro hodnocení efektivnosti [23]: 

 Průměrná doba čekání zákazníka 

 Míra fluktuace zaměstnanců 

 Podíl neshodných výrobků  

 Náklady na vzdělání  

 Počet změněných dokumentů 

 Počet neshod zjištěných při interních auditech  

Pro každou organizaci mohou být dané ukazatele jiné. Je však důležité se zamyslet nad 

smyslem monitorování efektivnosti procesů. Když dochází k tomu, že jsou některé výrobní 

procesy neefektivní, je dobré to řešit například tím, že provedeme nápravná a preventivní 

opatření.   

Kritéria pro stanovení ukazatelů: 

Proces musí mít svého vlastníka (odpovědnou osobu) a ukazatel by měl mít stanoveno 

například trend (zvyšování, snižování, udržení v rozmezí), jednotku měření a způsob výpočtu, 

systém a periodu plánování, periodu vyhodnocování, metodu vyhodnocování. Do měřitelnosti 

ukazatele může být zahrnut způsob vyhodnocování (škály hodnocení) a připojení 

informačních zdrojů, ve kterých je sledován a vyhodnocován [3]. 

 

3.2 Stanovení ukazatelů pro měření efektivnosti procesu 
 

Jak již bylo uvedeno výše, vytvoření ukazatelů pro hodnocení efektivnosti procesu je 

individuální pro každou organizaci. Nelze se proto spoléhat na nějaký univerzální model pro 

výběr takovýchto ukazatelů. Při definování a volbě ukazatelů efektivnosti procesu lze 

vycházet z návrhu těchto metodik [15]: 
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3.2.1 Metodika založená na členění ukazatelů na externí a interní 

 

Ukazatelů efektivnosti bývá celá škála a měly by mít vazbu na požadavky zákazníka. 

Při identifikaci vhodných ukazatelů bychom měli definovat zejména externí ukazatele, interní 

ukazatele obecné a interní ukazatele detailní. Externí ukazatel bývá označován jako ukazatel 

pro výstup z procesu. Interní ukazatel naopak ukazatelem procesu. Interní ukazatele poskytují 

potřebnou informaci pro zlepšení procesu, která povede ke zlepšení výsledků procesu 

z pohledu zákazníka. Rozdíly mezi externími a interními ukazateli jsou uvedeny v tabulce 2. 

Postup při identifikaci vhodných ukazatelů: 

1) Definování externích ukazatelů 

 Označení všech zákazníků procesu 

 Zjištění požadavků zákazníka 

 Stanovení priorit v požadavcích zákazníka 

 Vytvoření ukazatele efektivnosti 

2) Definování obecných interních ukazatelů 

 Stanovení zákazníkových požadavků a stanovení externích ukazatelů  

 Určení klíčových charakteristik procesu, jež mohou být řízeny a monitorovány. 

Hledají se zde celkové, obecné faktory přispívající ke splnění požadavků 

zákazníka.  

 Návrh ukazatelů a s tím spojené techniky sběru, analýzy a prezentace 

informace o každé charakteristice, která je klíčová 

 Ověření, zda tyto ukazatele mají schopnost předpovídat ukazatele výsledku. 

Pokud tuto vlastnost nemají, je nutné předefinovat obecné interní ukazatele. 

3) Definování detailních interních ukazatelů  

 Potřeba identifikovat charakteristiky pro každou činnost, které budou 

monitorovány a jejichž cílem bude identifikace nežádoucích odchylek od 

požadovaného stavu  

 Určení detailních ukazatelů pro tyto charakteristiky a spojené techniky sběru, 

analýzy a prezentace 

 Ověření, zda tyto ukazatele mají schopnost předpovídat ukazatele výsledku. 
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Tabulka 2 Rozdíly mezi externími a interními ukazateli [14] 

 Externí ukazatele 
Obecné interní 

ukazatele 

Detailní interní 

ukazatele 

Zjišťování 

ukazatelů 

Průzkumy 

spokojenosti 

zákazníka, záznamy 

stížností 

Měřítka klíčových 

char. procesu 

Char. měřítka 

výstupů subprocesů 

nebo činností 

Použití ukazatele 

pro 

Stanovení priorit 

zlepšování 

Monitorování zlepšení 

výkonnosti 

Stanovení priorit 

zlepšování 

Hodnocení a 

monitorování 

výkonnosti celého 

procesu 

Průběžnou regulaci 

činnosti procesu 

Včasné upozornění 

na neobvyklé 

odchylky 

Požadované 

vlastnosti 

ukazatelů 

Kvantifikovatelnost 

Spolehlivost a 

opakovatelnost 

Včasnost  

Kvantifikovatelnost 

Spolehlivost a 

opakovatelnost 

Včasnost 

Veličiny procesu 

predikují vnímání 

výstupu procesu 

zákazníkem 

Kvantifikovatelnost 

Spolehlivost a 

opakovatelnost 

Včasnost 

Musí mít vazbu na 

požadavky 

zákazníka 

 

Charakteristika 

dat 

Sběr prováděn mimo 

proces 

Sběr prováděn 

interně, přímo z 

procesu 

Sběr prováděn 

přímými účastníky 

procesu 

Uživatel 

Vedoucí útvarů 

Vlastník procesu 

Týmy zlepšování 

jakosti 

Vedoucí útvarů 

Vlastník procesu 

Týmy zlepšování 

jakosti 

Týmy zlepšování 

procesu 

Realizátoři procesu 
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3.2.2 Metodika založená na použití modifikovaného Ishikawova diagramu 

 

Tento velmi jednoduchý a známý diagram příčin a následků použijeme pro identifikaci 

interních ukazatelů výkonnosti. V okénku na pravé straně diagramu se uvádí externí ukazatel, 

na koncích jednotlivých kostí budou v okénkách uvedeny subprocesy.  Místo příčin jsou 

v rámci brainstormingu definovány interní ukazatele výkonnosti procesu, vybereme 

nejdůležitější. Tato metoda umožňuje zaměřit se na procesy, které by měly být co nejrychleji 

zlepšovány s cílem splnění požadavků zákazníků, a tím zvýšení jejich spokojenosti.  

A následně se zaměřit na aspekty procesů, které mají být zlepšovány a řízeny. Měření se týká 

pouze klíčových ukazatelů (externích i interních).  

 

 

Obrázek 3 Modifikovaný Ishikawův diagram 

 

 

 

 

Externí ukazatel 

efektivnosti 

procesu 

Subproces 1 

 
Subproces 2 

Subproces 3  Subproces 4 

Interní ukazatel 1 

Interní ukazatel 2 

Interní ukazatel 3 

Interní ukazatel 4 
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4 Základní údaje o organizaci 
 

 

 

 

 

 

Třinecké železárny, a.s. patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby 

v České republice. V roce 1839 byly založeny Těšínskou komorou, kterou v té době vlastnil 

arcivévoda Karel Habsburský. V témže roce proběhl první odpich slévárenského železa v 

tehdejší dřevouhelné vysoké peci. Ve dvacátých letech 20. století patřily k nejmodernějším 

hutním závodům s uzavřeným hutním výrobním cyklem ve střední Evropě, a například zdejší 

válcovna byla jako první na světě elektrifikována. Růst produkce oceli a válcovaného 

materiálu dosáhl svého historického vrcholu v 80. letech 20. století. Vedle rostoucí produkce 

byl důraz kladen také na zavádění moderních hutních technologií. V roce 1991 byly 

převedeny na státní akciovou společnost. V průběhu let 1994 až 1996 však byla kapitálová 

účast státu v železárnách postupně snižována, a od roku 1996 byly Třinecké železárny zcela 

odstátněny a jejich majoritním vlastníkem je akciová společnost Moravia Steel. 

Součástí skupiny Třinecké Železárny – Moravia Steel je celá řada dalších dceřiných 

společností. K červenci 2011 to byly zejména Energetika Třinec, a.s., Strojírny Třinec, a. s., 

Slévarny Třinec, a. s., Refrasil, s. r. o., Řetězárna, a. s., Sochorová válcovna TŽ, a. s., VÚHŽ 

a.s., Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., Šroubárna Kyjov, spol. s r.o., Hanácké 

železárny a pérovny, a.s., Kovárna Viva a.s., Metalurgia S.A., Soukromá střední škola Třinec 

a nejnověji D&D Drótáru Zrt. Třinecké železárny se chtějí zařadit se mezi vyspělé evropské 

průmyslové podniky. Základem pro splnění tohoto úkolu je dlouhodobá tradice hutní výroby 

a um lidí, kteří si předávají hutnické řemeslo z generace na generaci [24].  

Obrázek 4 Třinecké železárny a.s. 
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4.1 Systém řízení kvality 
 

V roce 1991 bylo rozhodnuto o vybudování systému kvality v Třineckých železárnách, 

který splňuje požadavky norem ISO řady 9000. Po dobu dvou let probíhala přípravná fáze, 

která byla ukončena v říjnu 1993 úspěšným certifikačním auditem. Certifikovaný systém 

kvality podle ČSN EN ISO 9001 je ve shodě s mezinárodními normami a předpisy. Poskytuje 

záruky o tom, že jsou vytvořeny podmínky pro shodnost dodávky se zákazníkem 

definovanými požadavky. Výrobkové certifikáty na více než 40 hutních výrobků dávají 

zákazníkům záruku, že technické a užitné parametry splňují nároky stanovené specifickými 

normami nebo podmínkami. Zavedený systém kvality, který plně odpovídá požadavkům ČSN 

EN ISO 9001, pokrývá všechny činnosti v hutních provozech [25]. 

 

4.2 Životní prostředí 
 

Snahou TŽ, a.s. je neustále snižovat ekologickou zátěž ve svém okolí. Systém 

uzavřených vodních okruhů a čistíren odpadních průmyslových vod zajišťuje šetrné nakládání  

s povrchovými zdroji vod a nízký stupeň znečištění odpadních vod vypouštěných do vodního 

toku. Dále také nakládání s velkoobjemovými a maloobjemovými odpady, které v procesu 

výroby TŽ vznikají, odpovídá požadavkům doby. Odpad, který není recyklovatelný a jinak 

zpracovatelný se ukládá na řízených skládkách tak, že jeho ukládání odpovídá přísným 

hygienickým normám daných zákonem o odpadech. Samozřejmostí je také péče o biokoridor 

podél řeky Olše, která protéká v délce téměř 7 km železárnami a také úpravy zelených ploch 

ve městě Třinci a jeho okolí. Významnou aktivitou je také řešení starých ekologických zátěží, 

kde je již zpracován realizační projekt sanace kontaminovaného území. Tato fakta prokazují, 

že TŽ mají neustálý zájem snižovat vliv hutní výroby na zatížení životního prostředí [26]. 
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5 Popis jednotlivých procesů v organizaci 
 

Jak je již známo, procesy dělíme na realizační (hlavní) a podpůrné (zahrnující procesy 

řídící). Hlavním procesem je označován proces, který je předmětem podnikání. V TŽ, a.s. je 

hlavním předmětem podnikání prodej a výroba válcovaných dlouhých výrobků z oceli. Skládá 

se z procesů Prodej, Nákup, Výroba. Ostatní procesy jsou podpůrné. 

Celkem mají TŽ, a.s. 15 procesů (1 realizační a 14 podpůrných). Každý proces je 

popsán a definován v tzv. TOP (Technicko-organizační pokyn). Je to dokument druhé hladiny 

dokumentace systému řízení. Vypracovává se za účelem sjednocení a stanovení obecných 

pravidel, přesahujících zpravidla rámec odborné působnosti jednoho organizačního útvaru. 

Určuje postup jednotlivých organizačních útvarů v procesech řízení a rozvoje systému řízení 

po stránce technicko-organizační.  

V organizaci TŽ, a.s. se hodnotí 2x ročně efektivnost procesů. Toto hodnocení je 

součástí zprávy – Zpráva o efektivnosti QMS a EMS, kterou přezkoumává vedení TŽ, a.s. 

Tato zpráva obsahuje: 

 Hodnocení efektivnosti QMS a EMS 

 Hodnocení politiky a cílů kvality a životního prostředí 

 Kontrola úkolů z minulé zprávy 

 Nápravná a preventivní opatření 

 Lidské zdroje, jejich kvalifikace a výcvik pro QMS a EMS 

 Změny s vlivem QMS a EMS a další rozvoj ve skupině podniků 

 Hodnocení vybraných oblastí EMS 

 SWOT analýzu 

 Závěrečná doporučení 

 

Systém hodnocení procesů je spjat se způsobem stanovení cílových hodnot ukazatelů 

procesů. Hodnotící škála je navržena pro cílovou. Použita je zde hodnotící škála od 1 do 5. 

Každý parametr má stanovenou cílovou hodnotu, kde: 

 U ukazatelů s možností dosažení lepší než cílové hodnoty je přiřazena známka 2, 

 U ukazatelů s nulovou cílovou hodnotou nebo naopak 100% je přiřazena známka 1, 

 Pro každý ukazatel je stanovena hodnotící škála, přičemž maxima a minima hodnot 

určuje správce procesu s ohledem na celkové cíle.  

Sumarizace 

poznatků a 

výsledků, 

navrhovaná 

opatření 
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Obrázek 5 Mapa procesů TŽ, a.s. 

Výsledkem je pololetní hodnocení známkou 1-5 u každého procesu. Pokud je 

stanovených cílů více, počítá se jejich aritmetický průměr. Pro potřeby přezkoumání QMS a 

EMS je počítán aritmetický průměr hodnocení ze všech 15 procesů. Pro všechny procesy 

uvedené v mapě procesů, stanovují jejich správci se svým týmem ukazatele efektivnosti 

(výkonnosti) – viz níže (přehled v tabulce 3). Cílové hodnoty uvedené níže jsou stanoveny 

pro rok 2011, jejich metodiky zůstávají stejné, a tudíž se ročně nemění.  

 

5.1 Mapa procesů 
 

Mapa procesů zobrazuje všechny procesy využívané v QMS a EMS a naznačuje 

základní vazby mezi nimi. Používá se pro prezentaci zákazníkům, externím auditorům při 

auditech a pro získání základního přehledu o rozsahu procesu. Je dobrou pomůckou i při 

tvorbě programu interního auditu, kdy se musí naplánovat prověření všech procesů a prvků 

QMS a EMS. Vazby mezi těmito procesy jsou nepřehledné a rozsáhlé.  

 

Zmapovat totiž všechny vazby na jednom místě je náročné. TŽ, a.s. nepoužívají pro 

tvorbu mapy procesů žádný specializovaný program. Základním prostředkem pro definování 
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konkrétních vstupů a výstupů v TŽ, a.s. jsou procesní TOP.  Popisování procesů pomocí TOP 

a jejich vývojových diagramů je efektivní a prakticky využitelné. 

 

5.2 Realizační proces 
 

1) Prodej 

Hlavní náplní tohoto procesu je vytvářet a udržovat postupy pro přezkoumání 

poptávky, nabídky, objednávky a kupní smlouvy, kontraktu a pro koordinaci těchto činností 

včetně záznamů o přezkoumání. Dále se zabývá prodejem hutních výrobků, kolejnic a 

materiálů určených pro jadernou energetiku. 

 

2) Nákup 

Tento proces v sobě zahrnuje především jednotlivé postupy a činnosti při objednávání  

a nakupování. Především se jedná o náhradní díly, technický a režijní materiál a o suroviny. 

Proces nakupování zahrnuje činnosti od vzniku požadavku a jeho zavedení do SAP, přes 

schvalovací řízení, realizace nákupu až po zaúčtování faktury k objednávce a uzavření 

obchodního případu. Před nákupem dosud nenakupovaných surovin, popř. materiálů jsou 

vyžadovány vzorky k podrobnému prošetření jakosti, environmentálních požadavků a celkové 

vhodnosti materiálu.  

 

3) Výroba 

V tomto procesu jsou vymezeny zásady a postupy při přípravě a řízení výrobních 

procesů v hutní výrobě zařazených do certifikovaného QMS včetně řízení environmentálních 

aspektů a požadavků. Činnosti v základních fázích výrobního procesu pro jednotlivé výrobní 

provozy hutní výroby a odborné útvary společnosti TŽ, a.s, na sebe navazují: 

 Předvýrobní fáze specifikuje technologickou přípravu, organizačně-technickou 

přípravu a plánování výroby, údržbu výrobních zařízení a kvalifikační přípravu 

zaměstnanců. 

 Fáze řízeného výrobního procesu specifikuje nástroje pro řízení výrobního procesu, tj. 

operativní technologické zásahy a systém kontrolních bodů. 
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Výrobní procesy jsou vedeny s cíli splnit dohodnuté požadavky zákazníka uvedené 

v zakázce, dodržet znaky jakosti stanovené v Plánu jakosti a technologických předpisech, 

minimalizovat neshodnou výrobu, minimalizovat negativní dopady výroby na životní 

prostředí apod. 

Hodnocení efektivnosti realizačního procesu: 

Hodnocení efektivnosti se provádí pomocí ukazatele procesu. Ukazatel procesu pro 

realizační proces je „Výroba válcovaného materiálu a realizace kontislitků“ a je uváděn 

v tunách. Cílová hodnota se pro jednotlivá pololetí liší. V prvním pololetí (leden až červen) 

roku 2011 byla stanovena na 1224,1 kt a ve druhém pololetí naopak počítáme s celkovou 

výrobou (tedy od ledna do prosince) a ta byla stanovena na 2376,7 kt. Metodika je založena 

na tom, že bude stanoven parametr A, což je cílová hodnota a ten bude porovnáván se 

skutečností (skutečnou výrobou)v hodnotící škále od 1 do 5 (cílová hodnota je rovna 2, takže 

pokud bude výroba nižší než cílová hodnota, jde směrem k 5, vždy po 15kt pro1.pololetí, 

resp. 30kt pro celý rok). 

 

5.3 Podpůrné procesy 
 

1) Proces Metrologie 

Tento proces specifikuje a stanovuje pravidla a postupy řízení metrologie 

v podmínkách TŽ, a.s.  Všechna měřidla jsou rozdělena do kategorií: 

 Stanovená měřidla 

 Hlavní etalony organizace 

 Pracovní etalony 

 Referenční materiály 

 Pracovní měřidla podléhající kalibraci 

 Pracovní měřidla informační  

Veškerá měřidla podléhající kalibraci jsou evidována v evidenční kartě měřidla a 

v databázi „Metrologie“ a jsou označena evidenčním číslem měřidla. Ověření stanovených 

měřidel je v souladu s metrologickými zákony. Interní laboratoře TŽ, a.s. jsou akreditovány 

dle EN ISO/IEC 17025. Řízení procesů měření, verifikace, monitorování a posuzování 

nejistoty měření je zajišťováno podle metodiky doporučované Českým metrologickým 

institutem a je v souladu s normami ČSN EN ISO 10012 a ČSN ISO/TS 16949.  
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Hodnocení efektivnosti realizačního procesu: 

U tohoto procesu se hodnotí efektivnost procesu pomocí 2 ukazatelů. Prvním 

ukazatelem je „Vyhodnocení naplnění plánu kalibrací a ověření“. Jeho cílová hodnota byla 

nastavena na 100% plnění. Pro tento ukazatel je nastavena metodika: (Ʃ skutečně 

kalibrovaných měřidel*100)/Ʃ měřidel v plánu pro hodnocené období. Pro hodnocení 

ukazatele za pololetí se uvádí do Ʃ skutečně kalibrovaných měřidel pouze ta měřidla, u 

kterých je záznam o kalibraci zaevidován nejpozději k 15. 7. daného roku. Druhým 

ukazatelem je „Počet negativních zjištění týkající se metrologie během externích auditů“. 

Cílová hodnota je u tohoto parametru nastavena na 0%. V tomto případě se používá metodika: 

(Ʃ všech doporučení, úkolů a opatření týkajících se metrologického zabezpečení ze všech 

externích auditů*100)/Ʃ všech externích auditů (za hodnocené období).  Mezi externí audity 

patří zákaznické a certifikační. 

 

2) Proces Auditování 

V tomto procesu je zahrnuto určování systému auditů QMS a EMS v TŽ, a.s. 

v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN P ISO/TS 

16949, VDA 6.3 A VDA 6.5 a jak efektivně jsou QMS a EMS uplatňovány. Základní 

požadavky normy ČSN EN ISO 19011 pro audity QMS a EMS jsou zde také zahrnuty. 

Součástí procesu jsou i odpovědnosti za plánování a provádění auditů, vedení dokumentace a 

za ukládání nápravných opatření resp. Preventivních opatření vyplývající z těchto auditů.  

Základním řídícím dokumentem pro provádění všech typů auditů je roční program auditů.  

Hodnocení efektivnosti procesu auditování: 

Ukazatelem pro hodnocení efektivnosti u procesu auditování je „Termínové plnění 

programu auditů“, jehož cílová hodnota je stanovena na 100% plnění. Metodika pro zjištění 

plnění auditů je: (Ʃ uskutečněných auditů za hodnocené období*100)/ Ʃ auditů dle programu 

auditů za hodnocené období. V tomto případě se jedná o plnění programu auditů interních, 

bez auditů u dodavatelů. 

 

3) Proces Řízení dokumentace a záznamů 

V podmínkách TŽ, a.s. jde o jednotné řízení dokumentace typu: 

 Technicko-organizační pokyny  

 Pracovní postupy 

 Příkazy (ředitelů) 
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 Příručka jakosti 

 Plány jakosti 

 Základní technologické předpisy 

 Operativní technologické pokyny 

 Technologické směrnice 

 Kontrolní postupy ke kontrolním bodům, a z nich vyplývající záznamy. 

 

Pro tento proces je dále stanoven závazný postup pro sběr a vyhodnocování podnětů 

pro aktualizaci stávající resp. zpracování nové dokumentace; zpracování, připomínkování, 

přezkoušení, uvolnění a schválení návrhů nové resp. revidované dokumentace; vydávání, 

řízenou distribuci a evidenci dokumentace; používání dokumentace na pracovních místech vč. 

kontroly aktuálnosti a vyčlenění neplatných vydání. Je docíleno jednotné řízení dokumentace, 

řízení technologických předpisů a jednotného přístupu k řízení ostatních typů dokumentace 

v TŽ, a.s. 

Hodnocení efektivnosti procesu řízení dokumentace a záznamů: 

Ukazatelem procesu řízení a dokumentace záznamů, u kterého je hodnocena 

efektivnost, je „Výskyt neplatných dokumentů na pracovních místech během auditů“. 

V tomto případě je použita metodika: (Ʃ neaktuálních dokumentů zjištěných při auditech/Ʃ 

auditů)*100. Cílová hodnota je rovna 0, to znamená, že 0 neaktuálních dokumentů odpovídá 

100%. Jedná se o audity zákaznické, interní i certifikační.  

 

4) Marketing 

Tímto procesem je vymezena kompetence a návaznosti a stanoveny zásady a postupy 

pro marketingové činnosti. Cílem marketingových činností je určit potřeby trhu, strategii 

obchodu a vytvořit nepřetržitý sběr informací o očekávaných požadavcích zákazníků. 

Marketing v TŽ, a.s. například zahrnuje provádění marketingových analýz trhu a stanovení 

prognózy potřeb trhu, zjišťování požadavků zákazníků na jakost výrobků, nepřetržitý sběr 

informací a vyhodnocování aktivit konkurence, měření spokojenosti zákazníků, určení potřeb 

trhu na válcované výrobky a kontislitky TŽ, a.s., zajišťování strategických informací o trhu  

(i o konkurenci a o potenciálních zákaznicích) a na základě zpracovaných informací podávání 

námětů k preventivním a nápravným opatřením. Výstupy z marketingu mají doporučující 

charakter pro rozhodování managementu. TŽ, a.s. jsou schopny dosahovat konkurenčních 
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výhod na světovém trhu, v důsledku nejen efektivní součinnosti s obchodní společností 

Moravia Steel a.s. 

Hodnocení efektivnosti procesu marketing: 

Pro hodnocení efektivnosti procesu jsou zde stanoveny 3 ukazatele. V prvním případě 

se jedná o ukazatel „Celkový index spokojenosti zákazníků“, jehož cílová hodnota je 

nastavena nad hodnotu 4,06. Pro zjištění skutečného stavu je použito dotazníků. Druhým 

ukazatelem jsou „Dosažené tržby v TŽ, a.s.“, metodika je zde použita ve formě srovnávání 

skutečnosti a plánu. Posledním ukazatelem pro hodnocení efektivnosti procesu marketing je 

„Počet kontaktovaných možných nových odběratelů“, kde se opět srovnává skutečný počet 

nových kontaktů s cílovou hodnotou. V tomto případě je cílová hodnota stanovena na 

minimálně 20 nových kontaktů. 

 

5) Strategie a její rozpracování 

Strategie je zaměřena především na zákazníky TŽ, a.s. Postup řídících a koordinačních 

činností ve skupině TŽ, a.s. je stanoven právě tímto procesem za účelem zpracování 

dokumentů: 

 Strategie skupiny TŽ, a.s.  

 Podnikatelský program TŽ, a.s. 

Dále je stanovena pravomoc a odpovědnost za řízení tvorby a zpracování těchto 

dokumentů a jsou předepsány jejich základní náležitosti, stanoveny zásady pro práci s náměty 

na tvorbu nových a náměty na změnu stávajících dokumentů, jejichž cílem je včasné a 

kvalitní sestavení komplexního dokumentu Strategie a Podnikatelského programu TŽ, a.s. 

Jedním z hlavních cílů podnikové strategie je zvyšování spokojenosti zákazníků, což je 

zajišťováno snižováním rizika ohrožení dodávek z hlediska kvality, množství, místa a 

termínu. 

Hodnocení efektivnosti procesu strategie: 

U procesu strategie a její rozpracování se hodnotí efektivnost procesu pomocí 2 

ukazatelů. Jedním z nich je „ROS“ (rentabilita tržeb), který se hodnotí jako HV (hrubý 

výdělek) před zdaněním/výkony. Druhým ukazatelem je „Pohotová likvidita“ a ta je 

definována jako (oběžná aktiva – zásoby) / (krátkodobé závazky+krátkodobé bankovní 

úvěry).  
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6) Kompetence a organizování 

Zde jsou konkretizovány požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ISO/TS 16949 a ČSN 

EN ISO 14001 do řízení společnosti za účelem efektivního fungování systému řízení, systému 

řízení kvality a environmentálního systému řízení. V tomto procesu je zahrnuto také 

stanovení, realizace a sdělování změn kompetencí (tj. odpovědnosti a pravomoci plánovaných 

míst vybraných vedoucích zaměstnanců a dalších vybraných plánovaných míst); rozpracování 

kompetencí vedoucích zaměstnanců; jednotné řízení změn (organizační struktury, procesní 

prostředí, kompetence vybraných vedoucích zaměstnanců); řešení pro případné kompetenční 

spory. 

Hodnocení efektivnosti procesu kompetence a organizování: 

Ukazatelem u procesu kompetence a organizování je „Termínové plnění určené lhůty 

aktuálnosti PPM (popis plánovaného místa)“ a jeho cílová hodnota je 100%. Ukazatel se 

počítá za 1. Pololetí a za celý kalendářní rok dle vzorce: 

 

   
    

    
             (5.1) 

 

kde: PPLA je počet plánovaných míst (PPM) s překročenou lhůtou aktuálnosti v TŽ, a.s.  

a PPTŽ je celkový počet PPM v TŽ, a.s. Lhůta aktuálnosti znamená, že PPM je v nějaké době 

aktuální a může dojít k jeho překročení, proto se počítá s překročenou lhůtou aktuálnosti.  

 

7) Lidské zdroje 

Tento proces je popsán do jednotlivých kroků: 

 Bilancování počtu zaměstnanců 

 Výběr zaměstnanců a obsazení plánovaného místa 

 Hodnocení zaměstnanců 

 Plánování a vzdělávání 

 Realizace vzdělávání 

 

Probíhá dále aplikace „Koloběh PPM“, což je automatizovaný proces tvorby a 

udržování popisu plánovaného místa. Popis plánovaného místa (PPM) popisuje konkrétní 

osobu a určuje, jaké činnosti má konkrétní osoba provádět na daném místě. U hodnocení 

zaměstnanců je důležitý Hodnotitel, což je přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec 
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hodnoceného zaměstnance nebo pověřená osoba (zaměstnanec pověřený vedoucím 

organizačního útvaru). Mezi formy zvyšování motivace zaměstnanců patří zveřejňování 

dosažených výsledků v rámci vizuálního managementu nebo v podnikovém časopisu, finanční 

odměny a nefinanční oceňování výsledků práce kolektivů či jednotlivců. Do systému 

vzdělávání jsou zapojeny všechny úrovně zaměstnanců (od ředitelů až po výkonné 

zaměstnance). V TŽ, a.s. jsou například technologická školení 1x za měsíc, školení o QMS 1x 

za čtvrtletí a EMS 1x za pololetí. Mezi jednorázové vzdělávací aktivity patří kurzy, semináře, 

stáže nebo workshopy.  

Hodnocení efektivnosti procesu lidské zdroje: 

Pro hodnocení efektivnosti procesu jsou zde stanoveny 2 ukazatele. Prvním 

ukazatelem je „Plnění požadované kvalifikace“. Tento ukazatel je hodnocen měsíčně. Pro 

tento proces se ukazatel hodnotí za 1. pololetí (=za 6. měsíc) a za rok (=za 12. měsíc), kdy je 

skutečně dosažena hodnota parametru A1 porovnávaná s tabulkovou hodnotou. 

  

  
    

   
            (5.2) 

 

kde: PZPK je počet zaměstnanců v TŽ, a.s. kteří plní kvalifikační požadavky stanovené 

v PPM a CPZ je celkový počet zaměstnanců. Cílová hodnota je zde nastavena na 65%. 

Druhým ukazatelem jsou „Osobní náklady“, jehož cílová hodnota je stanovena na 100% dle 

aktuálního finančního plánu. Tento ukazatel se počítá průběžně měsíčně-nápočtově dle 

vzorce: 

 

  
       

       
            (5.3) 

 

kde: Skut ON je skutečné čerpání ON z Výkazu profit centra, položka „osobní náklady 

celkem“ a Plán ON je stejná položka z Plánů osobních nákladů 

 

8) Informatika 

V podmínkách TŽ, a.s. jde o poskytování podpory hlavnímu procesu a podpůrným 

procesům ve formě služeb v dohodnuté úrovni. V tomto procesu je řešena otázka sběru, 

evidence a vyhodnocování požadavků na novou službu, resp. změnu služby, analýza a návrh 

řešení, implementace řešení, provozování a hodnocení služby, ukončení služby. Cílem je 

zajištění jednotného poskytování služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií. 
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Hodnocení efektivnosti procesu informatika: 

Pro hodnocení efektivnosti procesu informatika jsou stanoveny 3 ukazatele. Jedním 

z nich je „Dostupnost stěžejních aplikací (SAP, LN, Delfin)“ a jeho cílová hodnota byla 

stanovena na max. 18 hodin mimo provoz za rok.  Dalším ukazatelem je „Maximální doba 

výpadku v počítačové síti“, jehož cílovou hodnotou jsou maximálně 3 hodiny. Posledním 

z ukazatelů je „Procento požadavků na změnu SW dokončených v termínu“ a jeho cílová 

hodnota je 60%.  

 

9) Výzkum a vývoj 

Všechny organizační útvary TŽ, a.s., které se podílejí na jednotlivých činnostech 

výzkumu a vývoje se musí držet závazných ustanovení a pokynů. Je stanovena přímá 

odpovědnost za tvorbu a aktualizaci plánu výzkumu a vývoje, dokumentaci celého průběhu 

řešení výzkumných úkolů a jejich zavádění do výrobního procesu. 

Tento proces musí být v souladu s: 

 Politikou a cíli jakosti a životního prostředí v TŽ, a.s. a MS, a.s., 

 Požadavky článků 7.2 (Procesy týkající se zákazníka) a 7.3 (Návrh a vývoj) normy 

ČSN EN ISO 9001 a prvku 4.4.6 (Řízení provozu) normy ČSN EN ISO 14001, 

 U výrobků určených pro automobilový průmysl navíc s požadavky prvků 7.2 (Procesy 

týkající se zákazníka) a 7.3 (Návrh a vývoj) ISO/TS 16949. 

Hodnocení efektivnosti procesu výzkum a vývoj: 

U tohoto procesu jsou stanoveny 2 ukazatele, jejichž pomocí je hodnocena efektivnost 

procesu Výzkum a vývoj. Prvním z ukazatelů je „Podíl interních nákladů na celkových 

nákladech při řešení VaV projektů“. Pro tento ukazatel je použita metodika: Ʃ interních 

nákladů ze všech VaV projektů řešených v daném období k celkovým nákladům. A cílová 

hodnota je stanovena na 50%. Druhý ukazatel je „Vývoj nových technologických postupů při 

řešení VaV projektů“, jehož cílová hodnota je stanovena na 10 nových technologických 

postupů.  

 

10) Technický rozvoj 

V rámci toho procesu jsou určena závazná pravidla a postupy ve skupině společnosti 

TŽ, a.s. při zabezpečování činností spojených s přípravou a plánováním technického rozvoje 

(rozpracovává příslušné postupy, určuje odpovědnosti, povinnosti a pravomoci jednotlivých 

zaměstnanců ve vztahu k ostatním subjektům, účastnícím se procesu technického rozvoje), 
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nákupem dodávek, služeb a výběrem dodavatelů souvisejících s investiční činností, samotnou 

realizaci a validaci akcí technického rozvoje v souladu s platným schvalovacím procesem. 

Hodnocení efektivnosti procesu technický rozvoj: 

Proces technický rozvoj má 2 ukazatele pro hodnocení efektivnosti procesu. Prvním je 

„Termínové plnění vypracování všech materiálů předpokládaných do TER (technicko – 

ekonomická rada)“. Cílovou hodnotou je maximálně 10% akcí s překročením termínu. 

Příslušný ukazatel se spočítá podle vztahu: (Ʃ akcí s překročením termínu*100)/Ʃ materiálů 

předkládaných do TER. Druhým ukazatelem je „Aktualizace plánu TR (technický rozvoj)“. 

Aktuálnost zjistíme pomocí metodiky: (Ʃ aktualizací plánu TR za hodnocené 

období*100)/cílová hodnota aktualizací plánu TR za hodnocené období. U tohoto ukazatele je 

cílová hodnota nastavena na 4x ročně.  

 

11) Řízení technologie 

Ve skupině TŽ, a.s. a MS, a.s. je definován tento proces dílčími procesy. Patří zde například: 

 koksochemická výroba (výrobu koksu zabezpečují dvě koksové baterie. Součástí 

provozu je i chemická část, která produkuje benzol, síran amonný, surový dehet, 

koksárenský plyn apod.) 

 výroba surového železa a ocelárenská výroba (provoz se skládá z přípravy 

vysokopecní vsázky a vlastních vysokých pecí, kyslíkové konvertorové ocelárny, 

elektroocelárny) 

 výroba předvalků a odlitků (provoz se skládá z blokovny a vratné tratě, střední tratě  

a univerzální tratě) 

  výroba drátu a jemných profilů (proces se skládá z kontijemné tratě a kontidrátové 

tratě - patří zde i čistírna dlouhých sochorů a linka na tažení drátu) 

Hodnocení efektivnosti procesu řízení technologie: 

Proces řízení technologie obsahuje 2 ukazatele pro hodnocení efektivnosti procesu. 

Prvním z nich je „Finanční ztráty z titulu zmetků a šrotu k celkovým skutečným nákladům“. 

Ukazatel je počítán jako sumární hodnota pro výrobní procesy PH 3.1 až 3.6 a PH 3.8, PH 

4.0, kde: PH 3.1 – „Výroba kontislitků a ingotů“, PH 3.2 – „Výroba ingotů a oceli pro 

slévárny“, PH 3.3 – „Výroba předvalků, hrubých profilů a kolejnic“, PH 3.4 – „Výroba tyčové 

oceli“, PH 3.5 – „Výroba drátů a jemných profilů“, PH 3.6 – „Výroba drátu“, PH 3.8 – 

„Výroba široké oceli“ a PH 4.0 – „Velký Mannesmann, jehož provoz se skládá z válcovací 

trati a úpravy pro výrobu bezešvých trubek s vnějším průměrem 168,3mm až 406,4mm a s tl. 
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stěny 6,3mm až 60mm“. Druhým ukazatelem je „Podíl finančních ztrát z reklamací 

k tržbám“. 

 

12) Řízení environmentálních aspektů 

Tímto procesem je definován a určen postup pro identifikaci a stanovení významnosti 

environmentálních aspektů činností, služeb a výrobků TŽ, a.s. a MS, a.s. 

Cílem je zajistit identifikaci a hodnocení aspektů s významným dopadem na životní 

prostředí pro stanovování navazujících environmentálních cílů v souladu s normou ČSN EN 

ISO 14001:2005 včetně využití procesního přístupu. Každý environmentální aspekt je 

charakteristický tím, že může způsobit (nebo způsobuje) dopady na jednu nebo několik oblastí 

životního prostředí, například:  

 Zábor půdy 

 Ovzduší, ochrana ozonové vrstvy 

 Povrchová voda, technologická voda 

 Horninové prostředí 

 Spotřeba energií, paliv, surovin 

 Pracovní prostředí s možností poškození zdraví zaměstnance 

 Havárie s odpadem na životní prostředí 

Hodnocení efektivnosti procesu řízení environmentálních aspektů: 

Hodnocení efektivnosti procesu řízení environmentálních aspektů zastupuje ukazatel 

„Plnění cílů EMS navázaných na VEA“. Zkratka VEA znamená významný environmentální 

aspekt. Cílová hodnota ukazatele je stanovena na 100%. Metodika pro tento ukazatel: (Ʃ suma 

splněných cílů s vazbou na VEA*100)/Ʃ všech cílů s vazbou na VEA.  

 

13) Havarijní připravenost 

Cílem procesu je trvalé sledování, vyhodnocování a zefektivňování oblasti havarijního 

plánování v TŽ, a.s. V návaznosti na zákony (č.59/2006 Sb., O prevenci závažných havárií, 

č.239/2000 Sb., O integrovaném záchranném systému, č.133/1985 Sb., O požární ochraně,  

č. 254/2001 Sb., O vodách) definuje systém řízení a havarijní připravenosti a stanovuje 

pravomoci a odpovědnosti v této oblasti a popisuje základní postupy při řešení havárií 

(mimořádné události) v TŽ, a.s. Vnitřní havarijní plán TŽ, a.s. je preventivním dokumentem, 

který má za cíl zabránit vzniku havárie a minimalizovat následky v případě vzniku havárie. 
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Plán obsahuje i scénáře možných havárií, potenciální dopady havárie na zdraví a život lidí, 

životní prostředí, majetek apod. Minimálně 1x ročně je prováděn nácvik simulované havarijní 

situace a organizován modelový zásah sil a prostředků.  

Hodnocení efektivnosti procesu havarijní připravenost: 

U procesu havarijní připravenost je hodnocena efektivnost pomocí 4 ukazatelů. 

Prvním ukazatelem je „Plnění požadavků zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných 

havárií, ve znění pozdějších předpisů“. Druhým ukazatelem je „Plnění požadavků zákona 

č.133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů“. U obou ukazatelů je použita 

metodika: Cílová hodnota (%)/Ʃ nedostatků v %.  Cílová hodnota obou ukazatelů je 100% - 

splnění všech požadavků během integrované kontroly (závažný nedostatek 8%, mírný 

nedostatek 5%, ostatní 1%). Třetím ukazatelem jsou „Schválené havarijní plány ve všech 

případech dle 39 odst. 2a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách“. Cílová hodnota tohoto 

ukazatele je 100% schválení havarijních plánů. Vztah pro výpočet třetího ukazatele je: (Ʃ 

schválených havarijních plánů*100)/Ʃ všech předkládaných havarijních plánů. V případě, že 

za hodnocené období není předpokládán žádný havarijní plán ke schválení, tzn. havarijní 

plány, jsou aktuální a schválené je hodnocení 100%. Posledním ukazatelem procesu havarijní 

připravenost jsou „Pokuty z porušení legislativních povinností (správní delikty)“.  

 

14) Řízení složek životního prostředí 

V této oblasti je účelem stanovit odpovědnosti, postupy a funkční pravidla řízení 

složek životního prostředí a integrované prevence znečišťování životního prostředí. Cílem 

procesu je zajištění plnění všech legislativních požadavků k ochraně životního prostředí a 

platných rozhodnutí vydaných orgány ochrany životního prostředí. Pro potřeby EMS je 

vytvořen Seznam právních a jiných požadavků TŽ a.s. a MS a.s. Je členěn do několika oblastí 

– životní prostředí všeobecně, ochrana ovzduší, ochrana vod a vodní hospodářství, nakládání 

s odpady, zacházení s chemickými látkami a směsmi, prevence havárií, pracovní prostředí, 

bezpečnost  

a ochrana zdraví, požární ochrana, staré ekologické zátěže, spotřeba paliv, energie  

a pohonných hmot. Tyto oblasti jsou dále členěny na obecně závazné právní předpisy, normy 

a veřejnoprávní požadavky. Posouzení aktuálnosti z pohledu požadavků závazných právních 

předpisů se provádí čtvrtletně. 
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Hodnocení efektivnosti procesu řízení složek životního prostředí: 

Proces řízení složek ŽP má 2 ukazatele pro hodnocení efektivnosti procesu. Jedním 

z nich je ukazatel „Plnění všech závazných podmínek integrovaných povolení“, jehož cílová 

hodnota je stanovena na 100% plnění. Vztah pro výpočet tohoto ukazatele byl stanoven jako: 

(Ʃ splněných podmínek*100)/celková Ʃ podmínek integrovaného povolení. Druhým 

ukazatelem u tohoto procesu jsou „Pokuty za porušení legislativních povinností k ochraně 

ŽP“. 

 

Tabulka 3 Přehled procesů a jejich ukazatelů 

 Název procesu Ukazatel procesu Cílová hodnota 

1 
Realizační proces – Nákup, 

Výroba, Prodej 

1. Výroba válcovaného materiálu a realizace 

kontislitků (t) 

Pro 1-6/2011 

1224,1kt 

Pro 1-12/2011 

2376,7kt 

2 Metrologie 

1. Vyhodnocení naplnění plánu kalibrací a 

ověření 
100% 

2. Počet negativních zjištění týkajících se 

metrologie během externích auditů 
0% 

3 Auditování 1. Termínové plnění programu auditů 100% 

4 Řízení dokumentace 
1. Výskyt neaktuálních dokumentů na 

pracovních místech během auditu 
0 

5 Marketing 

1. Celkový index spokojenosti zákazníků 
Nad hodnotou 

4,06 

2. Dosažené tržby TŽ, a.s. X 

3. Počet kontaktovaných možných nových 

odběratelů 
Minimálně 20 

6 Strategie a její rozpracování 
1. ROS % X 

2. Pohotová likvidita X 

7 Kompetence a organizování 
1. Termínové plnění určené lhůty aktuálnosti 

PPM 
100% 

8 Lidské zdroje 
1. Plnění požadované kvalifikace 65% 

2. Osobní náklady 100% 

9 Informatika 

1. Dostupnost stěžejních aplikací 

Max.18 hodin 

mimo provoz 

za rok 

2. Maximální doba výpadku počítačové sítě Max. 3 hodiny 

3. Procensto požadavků na změnu SW 

dokončených v termínu 
60% 
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 Název procesu Ukazatel procesu Cílová hodnota 

10 Výzkum a vývoj 

1. Podíl interních nákladů na celkových 

nákladech při řešení VaV projektů 
50% 

2. Vývoj nových technologických postupů při 

řešení VaV projektů 

10 nových 

postupů 

11 Technický rozvoj 

1. Termínové plnění vypracování všech 

materiálů předkládaných do TER 
Max. 10% 

2. Aktualizace plánu TR 4x ročně 

12 Řízení technologie 

1. Finanční ztráty z titulu zmetků a šrotu 

k celkovým skutečným nákladům na zakázky 
X 

2. Podíl finančních ztrát z reklamací k tržbám X 

13 
Řízení environmentálních 

aspektů 
1. Plnění cílů EMS navázaných na VEA 100% 

14 
Havarijní připravenost 

 

1. Plnění požadavků zákona č.59/2006 Sb., O 

prevenci závažných havárií, ve znění 

pozdějších předpisů 

100% 

2. Plnění požadavků zákona č.133/1985 Sb., O 

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
100% 

3. Schválené havarijní plány ve všech 

případech dle §39 odst. 2a) zákona č.254/2001 

Sb., O vodách 

100% 

4. Pokuty z porušení legislativní povinnosti X 

15 
Řízení složek životního 

prostředí 

1. Plnění všech závažných podmínek 

integrovaných povolení 
100% 

2. Pokuty za porušení legislativních povinností 

k ochraně ŽP 
X 

 X – interní údaje 
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6 Zhodnocení efektivnosti procesů v TŽ, a.s.  
 

Jako jeden z nedůležitějších faktorů pro úspěch na trhu považuje podle výzkumu 66% 

firem efektivnost procesů [27]. Organizace neustále zefektivňuje svou činnost na základě 

procesního řízení.  

TŽ a.s. jsou procesně řízenou organizací, která řídí své činnosti pomocí procesů  

s cílem neustálého zlepšování. Procesní řízení se skládá ze sedmi částí (viz obr. 6) a je to 

nekonečný proces, protože se vše vždycky může udělat ještě lépe, než tomu bylo doposud. 

Dosažením efektivnosti procesů (včetně všech činností v organizaci) dochází k rychlejšímu, 

levnějšímu a kvalitnějšímu uspokojení potřeb zákazníků.  

 

Obrázek 6 Sedm částí procesního řízení [27] 

 

Procesním řízením je možné dosáhnout mnoha pozitivních efektů (viz tabulka 4) a lze 

se náležitě připravit na možné změny. Při efektivním řízení procesů může dojít k dosažení 

úspor a také eliminaci rizik. Díky optimalizaci procesů může organizace dosahovat velmi 

pozitivních výsledků. Mezi další přínosy patří například zvýšení efektivnosti a komfortu při 

práci, možnost lepší motivace pracovníků, vyšší spokojenost dodavatelů, lepší reporting  

a controlling, zvýšení flexibility a připravenosti ke změně, zavedení jednotných standardů, 

metodik, hladší zavádění nových procesů, apod. [28].   
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Tabulka 4 Pozitivní efekty procesního řízení [28] 

POZITIVNÍ 

EFEKTY 

minimalizace rizik (nefunkčnosti procesů, snížení kvality…) 

úspora plynoucí z větší efektivnosti, ne na úkor kvality 

strategické – systematické kroky; příznivější dopad na lidské 

zdroje apod. 

plynulý přechod na nový stav 

 

 

 

Efektivnost procesů v TŽ, a.s. se hodnotí od druhé poloviny roku 2008. Od té doby 

byly některé ukazatele procesu zrušeny, jiné doplněny. Každý proces v TŽ, a.s. má vlastní 

ukazatele a každý ukazatel má vlastní cílovou hodnotu. Cílová hodnota je to podstatné, na 

jejímž základě odhadujeme, zda je proces efektivní, či nikoliv.  

V tabulce 5 je možno vidět, jak si za poslední tři roky vedly jednotlivé ukazatele 

procesu. Ve většině případů jsou ukazatele procesu hodnoceny známkou 1, což je nejvyšší 

možná známka. U některých procesů je cílová hodnota rovna 2. Jedná se především o tyto 

procesy: 

 Realizační proces (Nákup, Výroba a Prodej) 

 Marketing 

 Strategie a její rozpracování 

 Informatika 

 Výzkum a vývoj 

 Technický rozvoj 

 Řízení technologií 

 

Některé ukazatele těchto procesů ovšem bývají často hodnoceny známkou 1, což je 

lepší než jejich cílová hodnota. Mezi ty nejčastěji hodnocené ukazatele známkou 1 patří 

například Celkový index spokojenosti zákazníků, Počet kontaktovaných nových zákazníků, 

Dosažené tržby v TŽ, a.s., Dostupnost stěžejních aplikací, Maximální doba výpadku 

počítačové sítě, Procento požadavků na změnu SW dokončených v termínu, Aktualizace 

plánu TR a Podíl finančních ztrát z reklamací k tržbám.  

Zbývající procesy mají cílovou hodnotu rovnou 1. Většinou se to týká ukazatelů, kde 

je požadována hodnota 100%. Zejména u procesů: 
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 Metrologie 

 Auditování 

 Řízení dokumentace a záznamů 

 Kompetence a organizování 

 Lidské zdroje 

 Řízení environmentálních aspektů 

 Havarijní připravenost 

 Řízení složek životního prostředí 

 

Otázkou zůstává, jestli je tento stav pro proces pozitivní nebo negativní. V některých 

případech došlo k tomu, že je cílová hodnota nastavena poměrně nízko a proto může docházet 

k tomu, že při hodnocení dostane nejlepší známku. Je potřeba, aby si organizace uvědomila, 

že není vhodné si nastavovat příliš nízké cílové hodnoty. A to z prostého důvodu. Může 

docházet k zamlžení opravdových výsledků a následnému spánku na vavřínech. Když si bude 

organizace snižovat cílové hodnoty a je už předem jasné, že je určitě překročí a tudíž bude 

považována za výbornou, může dojít k tomu, že se neodhalí případné problémy. Tedy se 

nezjistí, zda je proces skutečně reálně efektivní, či nikoliv. Nemusí být přímo špatné, když 

hodnotící známka je každé období stejná, ale nemůže být ani stoprocentně dobré, pokud ta 

známka je vždy lepší, než je stanovena cílová hodnota.  

Efektivnost u každého procesu nemůže vycházet na samé jedničky. To nemůže platit 

v žádné organizaci, protože žádná organizace není tak dokonalá, aby nepotřebovala neustále 

se zlepšovat. V případech, kdy výsledná známka neodpovídá ani cílové hodnotě, je třeba se 

zamyslet nad různými aspekty, které tuto známku mohou ovlivňovat. Samozřejmě, že pokud 

se takový výsledek stane pouze jednou, je možné, že byl proces ovlivněn náhodnými jevy. 

V případě, kdy se proces nemůže dostat ani k cílové hodnotě (a to i v následujících měřeních), 

lze předpokládat, že se jedná o vlivy nenáhodné. Je zcela na místě také prozkoumat, zda 

v tomto případě není cílová hodnota naopak moc přísně nastavena.  

V tabulce 5 je možno vidět, že jsou procesy, které mají pestré výsledky hodnocení. To 

znamená, že jsou různě ohodnoceny v každém období a v některých případech se dostaly až 

na hodnotu 5, což je nejnižší možná známka. Může to být zapříčiněno případnou změnou 

v procesech, personálními změnami, přísně nastavenou cílovou hodnotou, ale také 

ekonomickou krizí. 
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Tabulka 5 Celkové hodnocení efektivnosti ukazatelů procesů  

UKAZATEL 
2. pol. 

2008 

1. pol. 

2009 

2. pol. 

2009 

1. pol. 

2010 

2. pol. 

2010 

1. pol. 

2011 

2. pol. 

2011 
Výroba válcovaného materiálu a 

realizace kontislitků (t) 
5 5 5 1 1 2 5 

Vyhodnocení naplnění plánu 

kalibrací a ověření 
1 1 1 1 1 1 1 

Počet negativních zjištění 

týkajících se metrologie během 

externích auditů 
1 1 1 2 1 1 1 

Termínové plnění programu 

auditů 
1 2 2 1 1 1 2 

Výskyt neaktuálních dokumentů 

na pracovních místech během 

auditu 
1 1 1 1 1 1 1 

Celkový index spokojenosti 

zákazníků 
1 1 1 1 1 1 1 

Dosažené tržby TŽ, a.s. 1 5 5 1 1 1 1 
Počet kontaktovaných možných 

nových odběratelů 
1 1 1 1 1 1 1 

ROS % 4 2 4 2 2 1 1 

Pohotová likvidita 4 2 3 3 4 1 2 
Termínové plnění určené lhůty 

aktuálnosti PPM 
1 1 1 1 1 1 1 

Plnění požadované kvalifikace 1 2 2 1 2 1 1 

Osobní náklady 2 1 1 1 1 3 1 

Dostupnost stěžejních aplikací 1 1 1 1 1 1 2 
Maximální doba výpadku 

počítačové sítě 
1 1 1 1 1 1 2 

Procento požadavků na změnu SW 

dokončených v termínu 
1 1 1 1 1 1 2 

Podíl interních nákladů na 

celkových nákladech při řešení 

VaV projektů 
1 3 2 1 1 1 1 

Vývoj nových technologických 

postupů při řešení VaV projektů 
1 3 2 1 1 1 2 

Termínové plnění vypracování 

všech materiálů předkládaných do 

TER 
1 4 2 2 4 3 2 

Aktualizace plánu TR 1 1 1 1 1 1 1 
Finanční ztráty z titulu zmetků a 

šrotu k celkovým skutečným 

nákladům na zakázky 
1 1 1 1 X X 3 

Podíl finančních ztrát z reklamací 

k tržbám 
1 1 4 1 1 1 1 

Plnění cílů EMS navázaných na 

VEA 
1 1 1 1 4 1 2 

Plnění požadavků zákona 

č.59/2006 Sb., O prevenci 

závažných havárií, ve znění 

pozdějších předpisů 

1 1 1 1 1 1 1 

Plnění požadavků zákona 

č.133/1985 Sb., O požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů 
1 1 1 1 1 1 1 
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UKAZATEL 
2. pol. 

2008 

1. pol. 

2009 

2. pol. 

2009 

1. pol. 

2010 

2. pol. 

2010 

1. pol. 

2011 

2. pol. 

2011 
Schválené havarijní plány ve všech 

případech dle §39 odst. 2a) zákona 

č.254/2001 Sb., O vodách 
1 1 1 1 1 1 1 

Pokuty z porušení legislativní 

povinnosti 
1 1 1 1 1 1 1 

Plnění všech závažných podmínek 

integrovaných povolení 
1 2 1 1 1 1 1 

Pokuty za porušení legislativních 

povinností k ochraně ŽP 
1 2 2 1 1 1 1 

X – monitorování a hodnocení ukazatele interní ztráty bylo z rozhodnutí technického ředitele ve 2. pol. 2010 na 

přechodnou dobu zrušeno 

 

 

Od roku 2008 se některé ukazatele výrazně zlepšily a jejich hodnotící známky se 

dostaly na cílovou hodnotu nebo ještě výše. Na cílovou hodnotu se výrazně dostaly ukazatele 

Pohotová likvidita a Termínové plnění vypracování všech materiálů předkládaných do TER. 

A ještě lépe na tom jsou ukazatele Dosažené tržby v TŽ, a.s., ROS a plnění požadované 

kvalifikace, ty se dostaly až nad cílovou hodnotu. V roce 2011 se hodnoty ukazatelů ustálily  

a pouze u dvou ukazatelů byla dána horší známka než 2. Jedná se o ukazatel procesu 

realizačního a procesu Řízení technologie.  

Za obdivuhodné může být považován fakt, že ukazatele o plnění zákonů jsou 

hodnoceny na výbornou, tudíž nedochází k jejich porušování a neplnění. Jedná se především  

o plnění požadavků zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně, plnění požadavků zákona  

č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií a schválené havarijní plány ve všech případech 

dle 39 odst. 2a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Nadále převládá snaha TŽ, a.s. o výborné 

plnění závazků vůči životnímu prostředí a vůči vysoké kvalifikaci svých zaměstnanců.  

Efektivnost každého parametru hodnotí kvalifikovaní zaměstnanci, toto hodnocení se 

předkládá vedení jako Zpráva o efektivnosti QMS a EMS. Metodiky, kterými si počítají 

ukazatele, jsou v tomto případě dostačující a nepotřebují speciální úpravu.  

Obecně je možné označit efektivnost procesů v TŽ, a.s. za nadprůměrnou. Je potřeba, 

aby se vedení zabývalo procesy, které tuto nadprůměrnou až výbornou efektivnost 

nevykazují. Ty procesy, které vycházejí velice nad očekávání, je podstatné udržet v této 

hladině a dostatečně se tedy věnovat těm procesům, které takovouto vlastnost, bohužel zatím, 

nemají. 
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6.1 Návrh na zlepšení hodnocení efektivnosti procesů 
 

Většině ukazatelů, které jsou stanoveny pro hodnocení efektivnosti procesů, opravdu 

není co vytýkat a není ani dost možné je nějakým způsobem pozměnit. TŽ, a.s. jsou procesně 

řízenou organizací, tudíž se u nich projevuje neustálé zlepšování a neustálé 

sebezdokonalování. Je jasné, že i tam, kde možná není potřeba nic zlepšovat, se postupem 

času najde lepší návrh na případné zlepšení a bude se i realizovat.  

U několika ukazatelů k procesu však nastal případ „podezřelého“ počtu jedniček. Jak 

bylo zmíněno výše, může to být způsobeno například velmi mírně zvolenou cílovou 

hodnotou. Proto by bylo vhodné cílovou hodnotu zvýšit. Týká se to zejména těchto ukazatelů: 

 Celkový index spokojenosti zákazníků 

 Počet kontaktovaných možných nových odběratelů 

 Dostupnost stěžejních aplikací 

 Maximální doba výpadku v počítačové síti 

 Procento požadavků na změnu SW dokončených v termínu 

Naopak u procesu „Strategie a její rozpracování“ by bylo vhodné daným ukazatelům cílovou 

hodnotu snížit.  

 

Drobné úpravy by mohly být provedeny zejména u následujících procesů: 

 

Auditování 

 

- U tohoto procesu je velmi neobratně použit název „Termínové plnění programu 

auditu“, ale z jeho charakteristiky nevyplývá proč zrovna termínové. 

- Vhodnějším názvem by bylo například „Splnění programu auditu“ a jeho metodika by 

vypadala takto (Ʃ uskutečněných auditů *100)/ Ʃ naplánovaných auditů). Hodnocené 

období, které již není v rovnici napsáno, není potřeba. Je jasné, že se hodnotí 2x za rok 

(6 měsíců), a že tím hodnoceným obdobím je myšleno každé pololetí. 

 

Řízení dokumentace a záznamů 

 

- V případě ukazatele procesu „Výskyt neplatných dokumentů na pracovních místech 

během auditů“ jde také především o vhodnější název.  Výše bylo uvedeno, že 0 

neaktuálních dokumentů je rovna 100 %, což není prakticky možné. Pokud se bude 
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tento ukazatel nadále používat, není vhodné jej násobit v rovnici stovkou. Procenta 

zde nejsou vhodná, protože mohou zkreslovat. Například pro to, aby byl ukazatel 

hodnocen známkou 1, je rozmezí od 90 do 100%, což je velmi široká škála. Může se 

objevit neplatný dokument (a ne jeden), a přesto bude ukazatel hodnocen známkou 1. 

Lepší by bylo vědět jednoznačně, kolik neplatných dokumentů bylo nalezeno. 

- Název by se mohl zkrátit na „Platnost dokumentů na pracovních místech“. Je 

podstatné, aby byly dokumenty platné na pracovních místech pořád a ne jen během 

auditu.  

 

Kompetence a organizování 

 

- „Termínové plnění určené lhůty aktuálnosti PPM (popis plánovaného místa)“ by bylo 

vhodné zaměnit za kratší název „ Platnost PPM“. Vyplývá tedy z toho, že každé PPM 

je po nějakou dobu aktuální. Lhůta aktuálnosti znamená, že PPM je v nějaké době 

aktuální a může dojít k jeho překročení, proto se počítá s překročenou lhůtou 

aktuálnosti. 

 

Lidské zdroje 

 

- Spokojenost zaměstnanců se v TŽ, a.s. hodnotí. Nebylo by na škodu zařadit tento 

ukazatel k hodnocení efektivnosti procesu Lidské zdroje, protože spokojenost 

zaměstnanců je jedním z faktorů, které mohou mít vliv na výkonnost firmy a tudíž i na 

efektivnost procesů. Pro organizaci by mělo být podstatné, co si o ní její vlastní rodina 

myslí. Když už se hodnotí i jiné charakteristiky pro efektivitu procesu, které se 

zabývají tím, co organizace dala zaměstnancům a jak jí to vrátili, měla by i organizace 

zjistit, co dala ona zaměstnancům. 

- V TŽ, a.s. se klade velmi velký důraz na neustálé vzdělávání, školení, bezpečnost 

práce apod. Proto by nemuselo být na škodu si ověřit efektivnost procesu, který se 

zabývá právě tím, co svým zaměstnancům bývá kladeno na důraz a aby byli schopni 

vše aplikovat v praxi. Mohl by vzniknout ukazatel „Průměrný počet hodin školení na 

jednoho zaměstnance“, který by se vypočítal následovně: Ʃ počet hodin školení/Ʃ 

počet zaměstnanců.  
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U některých procesů došlo postupem času k tomu, že se některé ukazatele přidaly  

a jiné ubraly. V případě parametru „Přínosy z verifikace řešení výzkumné vývojové činnosti“, 

který byl pouze v roce 2008, by bylo vhodné uvažovat o jeho vrácení „do hry“. Mohl by mít 

kratší název a to například „Přínosy výzkumné činnosti“. Pro organizaci může být velice 

přínosné se tímto parametrem zabývat. Věda a výzkum se neustále vyvíjí a je proto vhodné, 

činnosti s tím spojené, monitorovat. To, jaké má organizace přínosy z této činnosti může být 

vhodným ukazatelem pro zkoumání efektivnosti procesu Výzkum a vývoj. 

Procesně řízenou organizaci už nemine kolotoč neustálého zlepšování. Vždy je 

možnost něco zlepšovat, protože světový trh se vyvíjí velice rychle, pokud chce být 

organizace silným hráčem na tomto poli, musí pořád hledat dokonalejší varianty toho, co již 

sama produkuje, anebo přijít s něčím úplně novým. Důležité ale je produkovat efektivně, 

protože jen tak bude mít organizace vždy o nějaký ten krůček náskok.  

 

 

6.2 Software pro tvorbu mapy procesů 
 

TŽ, a.s. nepoužívají žádný specializovaný program pro tvorbu mapy procesů, proto 

byly analyzovány možné softwarové programy, které mohou pomoci při tvorbě mapy 

procesů, aby byla přehlednější a práce s jejím vytvářením jednodušší. Současná mapa procesů 

byla vytvářena v programu Microsoft PowerPoint. 

Vhodný program by měl nejen vytvářet mapu procesů, vytvářet různé vhodné 

diagramy a tabulky, ale mohl by také například modelovat vazby mezi procesy, identifikovat 

ukazatele výkonnosti procesů nebo udávat drobné informace o daném procesu. 

 

1) SMARTDRAW 

SmartDraw je jedním z nejlepších světových programů pro tvorbu různých grafů, diagramů, 

tabulek, projektů, schémat, webové grafiky a prezentací profesionální úrovně, organizačních 

schémat, formulářů, kalendářů, prezentací, map a spoustu jiných diagramů. 

Jeho dobrou vlastností je, že velice dobře spolupracuje s Microsoft Office a může generovat 

PDF soubory. Obsahuje více než 1500 tvarů, cca 63 000 symbolů, efektů, stylů, textur  

a šablon, orientovaných vždy na určitou oblast použití. Tento program vytvoří diagramy, 

síťové grafy, časové rozvrhy a jiné seskupení tvarů velmi jednoduše. Snadno se přenáší do 

jiných aplikací, aniž by došlo k jeho poškození. Tento program umožňuje kreslit i obrovské 
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diagramy a mapy, až na ploše 100 x 100 centimetrů. I když tento program patří k nejlepším 

v oboru, jedná se pouze o vysoce vhodný software, který lze využít pro tvorbu mapy procesů 

[29]. 

 

2) Graham Process Mapping 

Tento software umí jedinečně vytvářet mapy procesů, které jasně definují všechny 

zainteresované procesy. Tento program se dále zabývá vzájemným spojením toků, e-maily, 

zprávami, databázemi, systémy a jinými položkami. Žádný jiný program mapování 

neposkytuje podpory rozhodování, podpory pro analýzu, tak, jak je poskytována Graham 

procesovou mapou.  

Mapy tvořené v tomto programu vyprávějí příběh. Vědí, co se děje, které položky jsou 

používány, kterou položkou. V tomto programu je snadné zjistit, který proces dělá co a kde 

[30].  

 

3) allCLEAR 

Softwarovým nástrojem, který je vhodný pro rychlou a profesionální formu vytváření různých 

diagramů, map a organizačních schémat, je allCLEAR. Je výborným nástrojem pro mapování 

procesů, ale obsahuje i funkci pro analýzu mapovaného procesu. Je jedno, jestli je potřeba 

vytvářet procesní mapy za účelem optimalizace výroby či postupový diagram, organizační 

schéma pro dokumentaci systému jakosti. Tento program vytváří efektivním způsobem 

pomocí prostého textu velmi užitečné diagramy a mapy. Je to velmi kvalitní nástroj pro 

tvorbu a analýzu procesů [31]. 

 

4) ARIS 

Tento nástroj je určen pro komplexní řízení podniku a pracuje v jednotném grafickém 

prostředí. Je to intuitivní nástroj, který nabízí možnost modelování procesního managementu. 

Mezi základní nástroje programu patří například tvorba modelů pro organizační struktury, 

procesy a systémové aplikace.  Nástroje obsahují funkce potřebné pro analýzu, návrh a 

hodnocení podnikových procesů. V Arisu mohou být procesy nebo informační systémy 

vyvíjeny a optimalizovány. Dokonce je možné Aris propojit s informačním systémem SAP 

[32]. 
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Všechny tyto softwarové programy jsou zajímavé a pro organizace velmi vhodné, ale 

ne nutné. Záleží na každé organizaci, zda chce mít aplikace pro jednodušší zobrazení grafů, 

diagramů, tabulek, projektů, schémat, map apod. a jestli tuto aplikaci vůbec využije. V dnešní 

době používají TŽ, a.s. pro tvorbu mapy procesů Microsoft PowerPoint, možná právě pro to, 

je mapa procesů celkem nepřehledná.  

Vhodnějším nástrojem pro tvorbu mapy procesů je určitě některý z výše uvedených 

softwarů. Každý z nich má své výhody a je na organizaci, co konkrétně mimo mapy procesů 

by z nabídek těchto programů využila. Za vyzkoušení kteréhokoli programu nic nedá a navíc 

vzniklou mapu procesů může porovnat se stávající a rozhodnout se tak, jestli zůstane  

u stávajícího programu, anebo si pořídí novější specializovaný program, ve kterém je tvorba 

mapy procesů nejen jednodušší, ale také esteticky lépe vypadající a jednotlivé vazby mezi 

procesy budou přehlednější. 
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ZÁVĚR 
 

Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu hodnocení efektivnosti procesů 

v metalurgickém podniku a navrhnout případné zlepšení přístupu k hodnocení efektivnosti 

vybraných procesů.  

Práce byla řešena ve společnosti Třinecké železárny a.s. sídlící v Třinci, která se 

zabývá výrobou ocelových dlouhých válcovaných výrobků. Společnost má zaveden systém 

managementu jakosti a vlastní certifikáty dle ČSN EN ISO 9001, ISO/TS 16 949 a ČSN EN 

ISO 14001. TŽ, a.s. hodnotí efektivnost svých procesů od druhé poloviny roku 2008.  

V první části byly vysvětleny základní pojmy týkající se problematiky efektivity 

procesu a analyzovány současné přístupy pro hodnocení efektivnosti a výkonnosti procesů.  

Ve druhé části byly analyzovány jednotlivé procesy a současný stav hodnocení 

efektivnosti procesů v organizaci. Byly zde představeny postupně všechny základní procesy 

TŽ, a.s. a u každého z nich byl představen způsob, jakým se hodnotí efektivita procesu. 

Následně byly představeny jednotlivé ukazatele, kterými se efektivnost procesů hodnotí.  

Poslední část bakalářské práce byla zaměřena na celkové zhodnocení a návrh zlepšení 

přístupu k hodnocení efektivnosti vybraných procesů.  Byla provedena analýza vývoje 

hodnocení jednotlivých procesů od druhé poloviny roku 2008 až po druhé pololetí roku 2011. 

Ve většině případů byly charakteristiky procesu hodnoceny známkou 1, což je nejvyšší možná 

známka. U některých procesů to je dokonce lepší, než je cílová hodnota, která bývá rovna 

známce 2. Bylo zjištěno, že efektivnost procesů v TŽ, a.s. je nadprůměrnou. Procesy, u 

kterých bylo zjištěno, že jsou velmi dobře hodnoceny, musí být důležité si je udržet v této 

hladině a dostatečně se tedy věnovat těm procesům, které takovouto vlastnost, bohužel zatím, 

nemají. Na základě provedené analýzy bylo navrženo pozměnit některé cílové hodnoty (ať už 

snížit nebo zvýšit), upravit některé ukazatele (například zvolit vhodnější název) nebo naopak 

přidat ukazatele zcela nové.  

Poznatky z analýz mohou pomoci ke zkvalitnění hodnocení efektivnosti procesů, a tím  

i k zefektivnění jednotlivých procesů, díky nimž dochází k rychlejšímu, levnějšímu  

a kvalitnějšímu uspokojení potřeb zákazníků.  
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