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Abstrakt 

 
     Tématem diplomové práce je procesní řízení, jeho rozvoj a zdokonalování. V teoretické 

části je objasněn vznik a vývoj a základní pojmy procesního řízení. V praktické části jsou na 

základě provedené analýzy činností ve společnostech Strojírny Třinec, a.s. a D 5, akciová 

společnost, Třinec, navrženy nově vzniklé procesy společnosti Strojírny a Stavby Třinec, a.s., 

která vznikne k 01.09.2013 fúzí výše zmíněných společností. Procesům byli určeni vlastníci 

a správci, vytvořeny nové podnikatelské jednotky, navržena procesně orientovaná organizační 

struktura a zdůrazněn význam lidí, jejich znalostí a dovedností, které se stávají klíčovým 

faktorem v procesním řízení.  

  

Klíčová slova: lidé, mapy procesů, organizační struktura, procesy, podnikové procesy, 

procesy klíčové, procesy podpůrné, procesní řízení, znalosti a dovednosti. 

 

 

Abstract 

 
     The theme of the thesis is process management, its development and improvement. The 

theoretical part explains the beginning and development and basic concepts of process 

management. The practical part, based on the executed analysis of activities within the 

company, Strojírny Třinec, a.s. and D 5, akciová společnost, Třinec, drafts newly developed 

procedures of the Strojírny a Stavby Třinec, a.s. company, which will come into effect as of 

September 1
st
, 2013 due to a merger of the above-mentioned companies. The designated 

owners and administrators have been assigned to these procedures as new business units have 

been created, as well as the process-oriented organizational structure has been designed, 

whereas the importance of people and their knowledge and skills has been emphasised, as 

they become the key factor in the process management.  

 

Key words: people, process maps, organizational structure, procedures, company procedures, 

key procedures, supporting procedures, process management, knowledge and skills. 
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Úvod 

     Základním předpokladem existence podniků je najít, získat a zejména udržet si své stálé 

zákazníky. Aby to dokázaly, musí být schopny uspokojit jejich neustále se zvyšující 

požadavky kladené na poskytované produkty a služby. Dnešní doba, která je charakteristická 

dynamickým rozvojem informačních a komunikačních technologií, vědeckotechnických 

poznatků a také globalizací, zcela zásadně změnila možnosti podniků, jak dosáhnout úspěchů 

a stát se na trhu konkurenceschopnými. Tato doba, dnes také nazývána jako informační věk, 

se od období průmyslového věku liší v několika aspektech. Zatímco v období průmyslové éry 

byl úspěch podniků závislý zejména na schopnosti využít úspory z rozsahu a specializaci díky 

aplikaci nových technologických prostředků, v dnešním tzv. informačním věku je potřeba 

získat nové schopnosti. K těmto schopnostem patří umění vytvářet vztahy k získání loajálních 

zákazníků, hledání nových tržních segmentů a nových trhů, uvádění inovovaných a vysoce 

kvalitních výrobků a služeb s co nejkratší dobou realizace a nízkou cenou. Velmi významná je 

také schopnost motivace zaměstnanců, mobilizace jejich schopností a dovedností z důvodu 

neustálého zlepšování procesů. [8] 

 

     Jednou z možností, jak se stát úspěšným a konkurenceschopným podnikem na trhu, je 

zavedení procesního řízení. Jde o soubor činností, které se týkají plánování a sledování 

výkonnosti podnikových procesů. Procesní řízení využívá znalosti, zkušenosti, dovednosti, 

různé nástroje, techniky a systémy k definování, vizualizaci, měření, kontrole, informování 

a zlepšování podnikových procesů. Procesní řízení tak přináší nejen splnění přání a potřeb 

zákazníků poskytováním kvalitních produktů a služeb, ale současně podniku zajišťuje 

optimální rentabilitu jeho aktiv. Zavedení procesního řízení je složitý a časově velmi náročný 

proces, jehož úspěch z velké části závisí na lidech, jejich znalostech, schopnostech 

a dovednostech. Významnou úlohu zde sehrává kvalita manažerských kompetencí, které jsou 

v dnešní době založeny především na schopnostech predikce budoucího vývoje, pružného 

přizpůsobování měnícím se podmínkám, umění získávat, rozvíjet a zhodnocovat vlastní 

znalostní kapitál.  
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     Cílem této diplomové práce je navržení aplikace procesně orientované struktury 

a procesního řízení. Dále pak popsat a analyzovat postupy pro procesně orientované 

organizační struktury vhodné k dosažení větší dynamiky změn ve firmě a její 

restrukturalizaci, vnímat potřeby v oblasti adaptace zaměstnanců na tento způsob řízení. 

 

     Diplomová práce je rozdělena do čtyřech kapitol. V první kapitole jsou shrnuta teoretická 

východiska procesního řízení, jeho vznik a vývoj, jsou definovány pojmy týkající se 

procesního řízení. Druhá kapitola obsahuje základní informace o společnostech Strojírny 

Třinec, a.s. a D 5, akciová společnost, Třinec a informace o připravované fúzi těchto 

společností. Třetí kapitola obsahuje analýzu probíhajících činností v obou společnostech 

a návrhy organizačních struktur nově vzniklé společnosti Strojírny a Stavby Třinec, a.s. Ve 

čtvrté kapitole jsou uvedeny návrhy a doporučení ke zlepšení nově navržených procesů. 

V závěru je zhodnocen přínos této diplomové práce.  

 

     Při psaní diplomové práce se hlavním zdrojem stalo studium odborné literatury, studium 

dokumentace interních materiálů společnosti Strojírny Třinec, a.s. a D 5, akciová společnost, 

Třinec, konzultace s vedoucím odboru řízení kvality ze Strojíren Třinec, a.s. a řízené 

rozhovory s vedoucími pracovníky a zaměstnanci obou společností. Při psaní práce byly 

použity metody analýzy, syntézy a dotazování.      
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1 Teoretická východiska procesního řízení: historický vývoj, 

definice pojmů 

1.1 Historický vývoj předcházející procesnímu řízení 

     S významnou myšlenkou rozložení procesů průmyslové výroby na nejjednodušší 

a nejzákladnější dílčí úkoly přišel filozof a ekonom Adam Smithe v roce 1776 ve své knize 

„O původu bohatství národů“. V této knize vysvětlil to, co nazval principem dělby práce.  

Hlavním přínosem tohoto principu bylo rozdělení celého procesu výroby na co nejjednodušší 

úkony. Na počátku 20. století přišel americký podnikatel, průkopník automobilového 

průmyslu, Henry Ford, s nápadem využití pohyblivého pásu ve výrobě. Použití pásu přineslo 

zjednodušení jednotlivých prací a mnohonásobný růst produktivity práce, ale nemělo takový 

efekt, jako původní myšlenka dělby práce Adama Smithe. Na myšlenku dělby práce dále 

navázal Alfred P. Sloan, nástupce zakladatele General Motors Williama Duranta, který 

aplikoval decentralizaci organizace podle produktů vedoucí k vytvoření nezávislých divizí. 

Aplikoval princip dělby práce na management tak, jak jej aplikoval Henry Ford na výrobu. 

Významný krok ke konečnému vývoji rozvoje firem učinili ve Spojených státech amerických 

Robert McNamara (Ford), Harold Geneen (ITT) a Reginald Jones (General Electric). 

Vytvořili takovou formu podnikové organizace, která byla vhodná pro trh s rostoucí 

poptávkou. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století, došlo k nasycení 

poptávky a tím i nutnosti změnit způsob organizace práce v podnicích, která byla do té doby 

řízena funkčně. [5] 

 

     Celá dvě století byl rozvíjen funkční způsob řízení. Konec období růstu, který se 

vyznačoval nasyceností poptávky, změnou rolí zákazníka, odtržení řízení od zákazníka, 

těžkopádným řízením organizace a problémy se slaďováním dílčích a globálních cílů sebou 

přinesl potřebu změny paradigma řízení. [18] 
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1.1.1 Business Process Reengineering, nový přístup k řízení firem 

     Krize manažerského myšlení, která se objevila na počátku devadesátých let 20. století, 

položila základy vzniku procesního řízení. Kniha Reengineering – radikální proměna firmy, 

z roku 1993 autorů Michaela Hammera a Jamese Champyho se stala manifestem nového 

způsobu řízení firmy. Ve své knize vysvětlují pojem reengineeringu takto: „Reengineering 

pak není jen další myšlenkou, která by byla importována z Japonska. Není to nový trik, který 

slibuje skok v jakosti výrobků a služeb, jež tyto organizace dodávají či poskytují, nebo výrazné 

ořezání nákladů. Podnikový reengineering se prostě netýká nápravy něčeho. Podnikový 

reengineering znamená začít vše znovu, začít od nuly.“ [5,s.10] Reengineering přinesl nástup 

nové éry podnikových činností. BPR znamená nahrazení původních procesů procesy zcela 

novými, více efektivními jak pro zákazníka, tak i pro organizaci. Z pohledu zákazníka přináší 

například kratší dodací lhůty, méně byrokracie a s tím spojené rychlejší plnění jeho 

požadavků. Z pohledu organizace přináší BPR snížení nákladů, zvýšení 

konkurenceschopnosti, kvalitněji poskytované služby, což může znamenat pro podnik 

příležitost k získání většího podílu na trhu. [16] 

 

     Od objevu Adama Smithe, který jako první přišel s myšlenkou funkčního řízení, kdy byly 

procesy průmyslové výroby rozloženy na nejjednodušší a nejzákladnější dílčí úkoly, přinesl 

reengineering novou myšlenku, že je potřeba tyto dílčí úkoly opět sjednotit do ucelených 

podnikových procesů. [5] 

 

     Hammer identifikoval tři hlavní síly, které působí na podnik odděleně i společně a nazval 

tyto síly třemi „C. Mezi tři „C“ podle Hammera patří: zákazníci (customers), konkurence 

(competition), změna (change). Novým klíčovým fenoménem se stala v tomto období právě 

změna. Podniky musí být schopny flexibilně se přizpůsobovat přáním a potřebám zákazníků, 

kde zásadní roli sehrává čas. Proto je potřeba chápat změnu ne jako jednorázovou záležitost, 

ale jako permanentní, která se stane součástí každodenního života organizace.  Kromě těchto 

tří „C“, Hammer a Champy ve své knize upozornili rovněž na klíčovou úlohu informačních 

technologií. [18] 

 

     Na přelomu 80. a 90. let 20. století se ukázalo, že řídit organizaci na základě pevně 

definované organizační struktury je již překonáno. Základem organizace nového typu bylo 

organizovat práci na procesním základě. Procesy byly chápány účelově, aby vstupy byly 
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zpracovány na výstupy, vždy ve vazbě na zákazníka. Znamenalo to tedy, oprostit se od pevně 

definované struktury nadřízenosti a podřízenosti a delegovat pravomoci podle potřeby 

procesu.  

 

1.1.2 Druhá generace procesních změn 

     Reengineering se v druhé polovině devadesátých let dostal do krize. Přispělo k tomu 

několik faktorů. Jednak byl pokládán za nástroj masivní redukce velikosti podniků 

s nedostatečně citlivým přístupem k lidské dimenzi a podle Davenporta se Business Process  

Reengineering (BPR) smrskl do destruktivního stylu vedení, velmi vzdáleného podobným 

koncepcím, jako např. Total Quality Management (TQM), který také usiluje o změny procesů. 

Mnoho projektů, řízených v duchu reengineeringu bylo neúspěšných a to vše mělo za 

následek změnu celkového pojetí reengineeringu.  

 

     Představitelem druhé generace procesních změn se stal Markus Gappmaier. Zavedl tzv. 

celostní přístup k procesům – „Holistic Business Process Management“, který nebyl 

zaměřen jen na technologie, radikální personální změny, ale zaměřil se na spoluúčast 

zaměstnanců i zákazníků, respektoval psychologicko-sociální aspekty a lidské tempo změny. 

Právě důraz kladený na lidské potřeby, mezi které patří důvěra, bezpečnost, individuální 

hodnoty, komunikace a porozumění, vnesl novou dimenzi do procesního řízení. [18] 

 

1.2 Procesy 

     Denně se každý z nás setkává s různými procesy, ať už přímou účastí v daném procesu 

nebo pouhou spoluprací. V zaměstnání předáváme zprávy, připravujeme dokumenty, 

zúčastňujeme se porad, ve svém mimopracovním životě nakupujeme, plánujeme dovolenou 

apod. Všechny tyto aktivity jsou procesy. Často si ani nevšimneme, že jde o proces, pokud 

vše běží hladce tak, jak má. Ale pokud nejdou věci podle očekávaného plánu, chceme vědět, 

co se stalo. Neúspěch vyvolává potřebu procesy analyzovat. 
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      Procesy jsou pro organizaci důležité z několika důvodů: 

 jsou její hlavní složkou,  

 procesně zaměřená organizace může využít analýzu procesů k diagnostikování 

různých problémů (např. se strukturou, kontrolou, lidmi, procesy), 

 většina organizačních problémů má příčinu v procesu, 

 organizace může řídit práci mnohem efektivněji a účinněji prostřednictvím procesního 

řízení a myšlení. [11] 

 

1.2.1 Podnikové procesy 

     Každý podnik je tvořen procesy. Procesy jsou to, co podniky dělají, odpovídají jejich 

přirozeným aktivitám. [6] Organizační struktura, informační systém ani informační 

technologie nevyjadřují podstatu fungování podniku, ale jsou to právě podnikové procesy, 

které tvoří základní obsahovou strukturu fungování organizace.     

 

     Základním a jediným smyslem konání podniku je naplňování primární funkce (cíle) 

a proto veškerý obsah podnikových procesů a jejich vzájemných vztahů musí být odvozen od 

této funkce (viz Obr. 1). Podmínkou správného pojetí podnikových procesů je jejich 

dynamika. Podnikové procesy jsou v procesně řízené organizaci navázány na primární funkci 

a proto dochází v případě změn strategických hodnot nebo podmínek okolí trhu vždy ke 

změně v obsahu nebo struktuře podnikových procesů. Ostatní struktury v podniku organizační 

a informační mají roli infrastruktur a jejich smyslem je pomáhat, aby základní struktura, což 

je systém podnikových procesů, fungovala. Přizpůsobení organizační struktury proměnným 

procesům v podniku, je zřejmě největší změnou a zásadním rozdílem oproti tradičně funkčně 

orientovanému řízení podniku. [18] 
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Obr. 1 Procesní struktura a infrastruktury organizace [18] 

 

     Podnikové procesy můžeme charakterizovat jako: posloupnost sekvenčních aktivit 

majících společný cíl. „Proces se spouští nějakým signálem na vstupu a podle definovaných 

procedur s využitím přidělených zdrojů organizace vytváří určitý výstup pro definovaného 

zákazníka, ať už externího, nebo interního“ [6, s.47,48] 

 

     Řepa ve své knize Procesně řízená organizace definuje podnikový proces jako objektivně 

přirozenou posloupnost činností, konaných s úmyslem dosažení stanoveného cíle v objektivně 

daných podmínkách. [18] 

 

     Činnost představuje v procesním řízení dílčí aktivitu transformující vstupy na požadované 

výstupy.  

 

1.2.2 Charakteristiky procesů 

     Každý proces je charakteristický svými: 

 vstupy - do procesu vstupují subdodávky a jejich poskytovatelé jsou považování za 

dodavatele – externí nebo interní, 

 výstupy - jsou určeny pro odběratele, kterými jsou zákazníci – externí nebo interní, 
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 náklady na proces - realizace procesu vyvolává náklady, které je vhodné porovnávat 

s přínosy procesu v podobě přidané hodnoty, 

 časem potřebným k realizaci procesů – smyslem při koncipování procesu je 

zabezpečit rychlost realizace činností sdružených v procesu, 

 vlastníkem procesu – organizační složka, která odpovídá za řízení a rozvoj procesu, 

koordinaci činností uvnitř procesu, kontrolu aj. Má definován rozsah pravomocí 

a odpovědností pro efektivní jednání. 

 vnitřní organizační strukturou – musí respektovat požadavek přirozenosti, 

univerzálnosti, komprese aktivit aj. [2] 

 

     Procesy by měly být jasně strukturovány v souladu s celkovou strategií podniku, 

definovány a popsány v řízených dokumentech (např. karty procesů). Musí mít stanoveny 

základní ukazatele výkonnosti a u každého z nich určenu cílovou hodnotu, odvíjející se od 

cílů podniku. Důležitou charakteristikou procesů je znalost lidí, kteří jsou v procesech 

angažováni. Jejich znalosti musí být trvale rozvíjeny a posuzovány.  

 

1.2.3 Identifikace podnikových procesů a jejich rozdělení 

     Důležitým krokem při konstrukci procesně řízené organizace je identifikovat a rozčlenit 

procesy podle dané charakteristiky.  V souvislosti s procesy se můžeme setkat s několika 

přístupy členění procesů. Rozdělení do tří základních skupin se provádí podle určitých 

hledisek. Podle odpovědí na otázky:  

 

Přidává proces hodnotu? 

Prochází proces napříč celou organizací?  

Produkuje proces tržby?  

Má proces externí zákazníky? 

 

     Na základě odpovědí (ano, ne) na výše uvedené otázky, dochází k základnímu rozdělení 

na: 

     Hlavní procesy – jsou to procesy hodnototvorné, ve kterých vzniká hodnota k uspokojení 

externího zákazníka, zajišťují splnění poslání společnosti. Patří sem např. výroba, prodej, 

distribuce. 
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     Řídící procesy – jsou procesy průřezové, sloužící k zajištění stabilizace společnosti, 

zabezpečující rozvoj a řízení společnosti. Vytváří podmínky pro fungování ostatních procesů 

zajištěním řízení a integrity firmy. Mezi tyto procesy řadíme strategické plánování a také 

řízení kvality. 

 

     Podpůrné procesy – zajišťují produkt vnitřnímu zákazníkovi nebo hlavnímu procesu. 

Tyto procesy je možné zajistit jednak interně, ale také externě. Nejsou součástí hlavních 

procesů, pouze zajišťují podmínky pro jejich fungování. Zde můžeme zařadit např. IT služby, 

řízení lidských zdrojů, ekonomické řízení, ekologii apod. [6] 

 

     Klasifikací procesů je mnoho, ovšem jediným univerzálně platným rozlišením procesů, 

které sleduje základní smysl procesního řízení je rozdělení procesů na klíčové a podpůrné 

(viz Obr. 2). Klíčový proces je ten, při němž vzniká hodnota pro firmu, proces firmu živí. 

Vyznačuje se přímým kontaktem se zákazníkem a jeho prostřednictvím vzniká přidaná 

hodnota směrem k okolí (zákazníkovi). Podpůrný proces vytváří podporu hlavnímu procesu, 

jedná se o vše ostatní, co se ve firmě děje. Na rozdíl od klíčových procesů bývají 

univerzálnější a méně překvapivé a často lze z těchto podpůrných procesů vybrat ty, u kterých 

je výhodnější zvolit outsourcing. [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Globální model procesů [18] 
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1.3 Procesně řízená organizace 

     V každé „zdravé“ organizaci se snaží zaměstnanci pracovat tak, jak nejlépe dovedou, aby 

přispěli k jejímu úspěchu. Optimalizují práci, kterou vykonávají, ovšem může dojít k tomu, že 

optimalizace individuálních částí, nemusí vždy znamenat optimalizaci celku. Jestliže nevidí 

organizaci jako celek, je možné, že nakonec neúmyslně způsobí škodu, pokud optimalizují 

pouze část určitého procesu. To, co je dobré pro prodej, nemusí být zrovna to nejlepší pro 

celou organizaci. [19] A právě procesní řízení pohlíží na organizaci a její procesy jako na 

jeden celek, s cílem zajistit maximální uspokojení svých zákazníků externích i interních.  

 

     Přechod podniku od funkčního řízení k procesnímu je zásadní změnou, která přináší 

jednak zvýšení rychlosti řízení a zkrácení doby odezvy na požadavky zákazníků, ale také 

snížení potřeby řídící operativní práce a zvýšení výkonnosti podniku. Základním úkolem 

v budování procesně řízené organizace je zmapovat její procesy, klasifikovat je a vytvořit si 

nový pohled na danou organizaci.  

 

 

1.3.1 Mapa procesů a jejich modely 

     Aby mohly být procesy řízeny, musí být přesně zmapovány. Jednotlivé procesy mohou 

probíhat paralelně nebo v přísné posloupnosti (sekvenci). Pro pochopení procesu jako celku 

a ne jen jeho určité části se provádí analyzování struktury procesů. Jde o popis procesů ve 

formě hierarchicky navazujících map procesů, které se zpracovávají na různé úrovni 

podrobnosti. Procesní mapy jsou základním prezentačním dokumentem procesního prostředí. 

Jde o jednoduchá schémata, která jsou postupně zpracována na vyšší úroveň podrobnosti. 

Zkoumají toky dat, poskytují informace o daném procesu, jeho rozsahu a zařazení do určitého 

prostředí. Mapování procesů poskytuje metodu pro získání celostního pohledu na probíhající 

procesy v podniku. 

 

     Procesní mapy by měly být přehledné a míra jejich podrobnosti na takové úrovni, aby 

schéma neobsahovalo víc než deset činností. Při definování činností je důležité volit výstižné 

vyjádření, které musí být srozumitelné i pro jiné osoby a ne pouze těm, jenž je vytvářely. 

Provedenou analýzou procesů mohou být odhaleny činnosti duplicitně prováděné, neefektivně 

realizované, chybějící činnosti, nedostatečná způsobilost, kvalifikace, úroveň zdrojů a také 
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úzká místa ve zdrojích, nedostatky ve vazbě procesu na dodavatelské a zákaznické procesy 

apod.  

 

     Bohužel až příliš často je analýza prováděna v určitém vakuu, bez ohledu na to, jak jsou 

jednotlivé procesy vzájemně propojeny a jak se prolínají. Analýza je prováděna pouze 

s malým okruhem osob, kde výsledkem je nalezení nejlepšího řešení pouze pro určitou část 

procesů probíhajících v podniku. Takováto analýza poskytuje výhody pouze některým, 

zatímco jiným tyto výhody bere. Do popředí se dostává pouze jeden soubor cílů na úkor 

ostatních. Správně nastavený procesní model musí zajistit, aby cíle jednotlivých procesů byly 

v souladu se strategickými cíli podniku. Při analýze je potřeba využít zaměstnance, jako zdroj 

pochopení toho, jak jsou procesy v podniku ve skutečnosti prováděny a jak by mohly být 

zlepšeny. Jak říkával Tomáš Baťa: „Metař ví o čištění dílny víc než vrchní vedoucí výroby 

a více nežli vrchní ředitel. Metaři mne lépe mohou poučit o tom, co je třeba zařídit k udržení 

čistoty v podniku, nežli všichni ředitelé a úředníci dohromady“. [25,s.47] Mnohdy jsou lidé, 

kteří o procesech rozhodují, zavřeni v kancelářích a neposlouchají, co jim zaměstnanci říkají. 

Dále je důležité upozornit, že výsledkem analýzy by nemělo být jen konstatování toho, co je 

potřeba změnit, ale měla by obsahovat také vysvětlení, jaké výhody přinesou tyto navrhované 

změny pro všechny zúčastněné strany. [7] 

 

     Provedená analýza se vyhodnotí a rozhodne se, zda jsou stávající procesy vyhovující nebo 

je potřeba provést jejich rekonstrukci. Toto je možné provést dvěmi směry: 

 

 redesignem procesů 

nebo 

 napřímením procesů. [24] 

 

     Redesign procesů – znamená uskutečnění zásadní změny stávající podoby procesů. 

Vyloučí se činnosti zbytečné a duplicitní a doplní se chybějící činnosti tak, aby proces 

vytvářel pro zákazníka maximální hodnotu. Implementace redesignu znamená opuštění 

existující organizační struktury a vytvoření zcela nové koncepce organizační struktury. 

 

     Napřímení procesů – usiluje o aplikaci procesního myšlení v rámci existujícího 

uspořádání procesů. Dochází k odstranění zbytečných činností, optimalizaci procesů 

a zvýšení efektivnosti díky minimalizaci vad, zásob, zdržení, přerušení apod. 
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     Napřímení procesů se od redesignu sice liší menším rizikem, ale výsledkem může být 

nedostatečné odstranění všech problémů, souvisejících se stávající organizační strukturou 

založenou na funkční dělbě práce.  

 

     Zavádění procesního řízení v podnicích je proces velmi náročný jak časově, tak 

i finančně. Zavádění bývá charakterizováno jako metoda „3R“: 

 

 Rethinking – nastartování nové podnikové kultury. Lidé se musí naučit myslet 

procesně a přehodnotit dosavadní zaměření práce podniku. Cílem je naučit lidi 

novým přístupům a zkvalitnit lidské zdroje organizace. 

 

 Redefinition – přehodnocení podnikového modelu řízení. Stanoví se nové kritické 

faktory úspěchu, provede se zásadní přestavba podniku, vytvoří se nová procesní 

mapa podniku, definuje se nová strategie a dochází k zavedení nové organizační 

architektury.  

 

 Redesign – přeprojektování všech procesů (viz výše). [24] 

 

     Klíčové procesy jsou nositelem přidané hodnoty pro zákazníka. Je nutné si uvědomit, 

že vytvoření procesního modelu není jednorázová záležitost, ale jedná se o začátek neustálého 

přizpůsobování organizace požadavkům zákazníků. Důležitá je rychlost, pružnost a schopnost 

vyrábět pouze to, co si jednotliví zákazníci objednají a zaplatí a vyvíjet nové produkty. 

Základním požadavkem na procesní model řízení je vytvářet jednoduché, variantně 

koncipované procesy – účelné a hospodárné a odstranit takové aktivity, které nevytvářejí 

hodnotu a nejsou potřebné pro zajištění klíčových procesů. Odstraněním zbytečných činností 

dojde ke zkrácení průběžné doby procesu a vyloučení neefektivních činností.  

 

     Modely podnikových procesů mohou být navrhovány na různých abstraktních úrovních. 

Na modely můžeme pohlížet z několika perspektiv a pohledů. Z hlediska perspektiv je 

navrhován model podniku, model systému, model technologie, komponenty, běžící systém. 

Z hlediska pohledů řeší model data (co), funkce (jak), síť (kde), lidi (kdo), čas (kdy), 

odůvodnění (proč). [20]  
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Při modelování procesního systému se používají tři základní druhy popisů: 

 globální model systému procesů, 

 model průběhu procesu, 

 základní popisná tabulka procesu. [18] 

 

     Globální model systému procesů popisuje existenci procesů, jejich rozdělení na klíčové 

a  podpůrné a jejich vzájemné vztahy. Model představuje statický pohled na procesy a jeho 

hlavním smyslem je postihnout celkový kontext procesního systému.  

 

     Model průběhu procesu popisuje dynamickou stránku jediného procesu. Jeho hlavním 

smyslem je postihnout logiku postupu jeho jednotlivých činností a to jak v obsahovém, tak 

i časovém smyslu. Právě časové hledisko je specifické pro model průběhu procesu na rozdíl 

od globálního modelu, kde jsou modelovány pouze věcné souvislosti, nikoli časové.  

 

     Popisná tabulka procesu doplňuje globální model o základní údaje o každém procesu. 

Jejím smyslem je doplnění globálního modelu o klíčové charakteristiky procesu, mezi které 

patří název, strategické cíle, produkt, specifikace, vlastník procesu, zákazníci, oblasti zlepšení, 

metriky, startovací události, podmínky, informační systémy a dokumenty procesu.  

 

     Při vytváření postupu návrhu systému procesů jsou používány různé metodiky. Jednou 

z nich je metodika modelování a analýzy podnikových procesů MMABP, která vychází 

z principů procesního řízení. Techniky používané metodikou (technika postupu návrhu 

procesního uspořádání organizace a technika analýzy a návrhu postupu procesu) zajišťují, že 

procesní systém je optimálně a správně uspořádán. Klíčovým přístupem tohoto modelu je 

uvažování v termínech služeb, čímž integruje veškeré podstatné aspekty života organizace do 

jednotného a konsistentního pohledu. [31] 

 

1.4 Podnikové organizační struktury 

     Podnikové organizační struktury přispívají k uspořádanému systematickému zabezpečení 

manažerských funkcí, včetně stanovení pravomocí a zodpovědnosti za analytické, 

rozhodovací a koordinační funkce. Každý podnik si potřebuje vybudovat vhodnou 
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organizační strukturu a informační síť, která shromažďuje všechny potřebné informace pro 

kvalifikované strategické rozhodnutí. [12]  

 

1.4.1 Podstata a funkce organizování podniku 

     Podle E. Daleyho se na organizaci může pohlížet jako na komunikační prostředek, řešící 

problémy, nebo jako na prostředek, který umožňuje rozhodování. Organizaci tvoří lidé, kteří 

používají k práci určité technologie a velké množství informací. A právě tyto čtyři základní 

organizační prvky musí být propojeny organizačním řádem, aby do sebe co nejlépe zapadaly.  

 

     Je několik nepřesných interpretací slova organizace, jak uvádí M. Weichrich a M. 

Koontze ve své knize Management. Někteří jej chápou jako pravidla pro veškeré chování, jiní 

jej považují za celkový systém sociálních a kulturních vztahů. Pro většinu manažerů tento 

pojem představuje účelovou formální strukturu organizačních prvků. [3] 

 

     Organizační struktura podniku je jedním z elementů, který umožní dosáhnout organizaci 

stanovené cíle. Při navrhování organizační struktury je potřebné vzít v úvahu pět aspektů: 

 specializace – jak úzce nebo komplexně je zaměřená náplň jednotlivých pracovních 

činností, 

 hierarchie – otázka, zda má být organizace strmá či plochá a jakým způsobem to 

ovlivní chod organizace, 

 seskupování – rozhodování, zda mají být pracovníci rozdělení do oddělení funkčně 

podle specializací nebo podle služeb a výrobků, 

 integrace – jaký stupeň integrace zvolit, aby byla dosažena co nejvyšší efektivita, 

 řízení – způsob, jakým management provádí řídící činnosti (míra centralizace či 

decentralizace rozhodování. [4] 

 

     Úkolem organizační struktury je zajištění efektivního toku informací uvnitř organizace 

a dosažení efektivní koordinace a integrace různorodých činností organizace, které jsou 

prováděny jednotlivci, skupinami, týmy a odděleními.  

 

     Tvorba organizační struktury konkrétního podniku je vždy individuální záležitostí. 

Neexistuje žádná univerzální organizační struktura, která by se dala použít v různých 
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podnicích. Vytváří se vždy pro konkrétní podnik, s ohledem na jeho podnikovou strategii. 

Dobře vytvořená organizační struktura se stává podporou realizace strategie podniku. 

 

     Existují dvě základní skupiny forem organizačních struktur: 

 organizace zaměřená na trh a výrobky (viz Obr. 3), 

 organizace zaměřená na technologii a výrobní proces (viz Obr. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Organizace zaměřená na trh a výrobky [22] 
 

 

 

 

¨ 

 

 

 

Obr. 4 Organizace zaměřená na technologie a výrobní proces [22] 

 

     V klasickém organizačním grafu jsou zobrazeny funkce nebo jména a vztahy mezi 

jednotlivými zaměstnanci. Z těchto grafů ovšem nelze zjistit nic o procesech, produktech 

a zákaznicích organizace. V současné době, kdy jsou za základ filozofie organizováni firmy 

považovány manažerské procesy, se zaměřením na uspokojování potřeb zákazníka, přichází 

nový přístup k tvorbě organizačních grafů, který využívá tzv. organigrafy. 
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1.4.2 Organigrafy 

     Jedná se o nový kreativní přístup při vytváření organizačních grafů, který pomáhá 

manažerům rozpoznávat kritické vztahy uvnitř společnosti a její konkurenční výhody.  

 

     Organigrafy  - jsou znázorněny pomocí obdélníčků, stejně jako organizační grafy, ale 

obsahují nové součásti, které nazýváme hub a web. Jde o součásti, které pomáhají zobrazit 

cesty organizování pracovníků ve společnostech. Dá se říci, že jde o mapy, s jejichž pomocí 

získáme celkový přehled nad územím společnosti. U všech objektů vidíme cesty, které je 

vzájemně spojují. Zjistilo se, že organigrafy jsou daleko užitečnější v zobrazování činnosti 

firmy, než klasické grafy organizačních struktur. Pomocí organigrafu zjistíme, jak jednotlivá 

místa pracují, soustředí se na kritické vztahy mezi lidmi, produkty a informacemi. Pomáhají 

nalézt nejlepší cesty k řízení strategicky nejdůležitějších oblastí. [4] 

 

1.4.3 Základní formy organizování 

     Hub – představuje koordinační centrum. Může se jednat o fyzický nebo koncepční bod, 

kde dochází k setkávání lidí, věcí nebo informací. Huby zobrazují pohyb do a z centrálního 

bodu (viz Obr. 5). 

 

     Web neboli sítě, jsou bez centra a umožňují komunikaci bez hranic, nepřetržitý pohyb lidí 

a také myšlenek. Pro tvorbu organigrafů neexistují striktně stanovená pravidla. Lze při jejich 

tvorbě využít kreativitu manažera (viz Obr. 5). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Hub a web [4] 

 



 

25 

 

1.4.4 Technologie a organizační systém 

     Technologie představují proces přeměny, kdy se transformují vstupy organizace na 

výstupy. Tento transformační proces potřebuje ke svému dokončení nezbytné prvky, mezi 

které patří znalosti, prostředky, techniky a jednání. Technologie, které jsou ve společnostech 

používány, mají přímý vliv na organizační strukturu a vytvářejí rozdíly mezi jednotlivými 

organizacemi. 

Tři základní kategorie technologií, které určila ve svém výzkumu Joan Woodwardová, jsou: 

 

 technologie kusové a malosériové výroby, 

 technologie sériové, velkosériové a hromadné výroby, 

 technologie kontinuální výroby. [4] 

 

     Každá z těchto kategorií má svá specifika a vyhovuje jedné z forem organizačních 

systémů, které mohou být buď mechanické nebo organické. Mechanický systém je vhodný 

pro stabilní prostředí, kde je kladen důraz zejména na řád a přesně určenou práci, zatímco 

organický systém je vhodný pro nestálé prostředí, kde jsou pravidla minimální. 

V mechanickém systému pak komunikace probíhá vertikálně na rozdíl od organických 

systémů, kde probíhá horizontálně. U technologií kusových a malosériových směřují 

organizace k nízkým mechanizacím, naopak technologie velkosériové výroby vyžadují dělbu 

práce a umožňuje to tak, v některých případech, použít i pracovníky s menší specializací. U 

technologií kontinuální výroby je výrobní proces ovládán zejména stroji a proto představuje 

nejvíce mechanizované a automatizované transformační procesy. [4]  

 

1.5 Podniková kultura 

     Podnikovou kulturu chápeme jako soubor hodnot, sdílených názorů, postojů, mínění, 

představ, zájmů a očekávání, které probíhají v oblasti formálních i neformálních vztahů. 

Všechny tyto charakteristiky vytvářejí jedinečnost organizace. Úroveň podnikové kultury 

závisí nejen na vyspělosti managementu, ale také na úrovni, vyspělosti a spokojenosti 

zaměstnanců.  
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     Podniková kultura se vyvíjí dlouhodobě, nelze ji změnit ze dne na den. Stává se tzv. 

měkkou součástí podnikových procesů a soustřeďuje se na chování lidí v podniku, jejich 

názory, myšlení, hodnoty. Z hlediska fungování podniku ovlivňuje jednak pracovní 

výkonnost, sounáležitost zaměstnanců s podnikem, ale také racionalitu podnikání.  

 

     A je to právě podniková kultura, která v případě strategické změny, sehrává velmi 

důležitou úlohu. Podniky, které si váží svých zaměstnanců, jejich znalostí a dovedností se 

v případě změn mohou spoléhat na loajalitu svých zaměstnanců. Úspěch strategické změny 

závisí na zaměstnancích, jak tyto změny akceptují a následně respektují v jejich každodenní 

práci. [15] 

 

     V moderním managementu, zejména v procesním řízení, neobyčejně roste úloha silné 

podnikové kultury. Globalizační procesy přinášejí převratné změny. Dochází ke změně 

paradigma z pozitivisticko-vědeckého na paradigma světa s novou ekonomikou, ekonomikou 

znalostí.  

 

     „Znalosti se stávají nejdůležitější formou kapitálu podniku. Jeho ostatní formy – peníze, 

půda, technologie – jsou na něm kriticky závislé a budou čím dál více znalostnímu 

(intelektuálnímu) kapitálu podřízeny. Rozvoj lidského potenciálu s jeho tvůrčími schopnostmi 

bude tím, co bude rozhodovat o konkurenceschopnosti podniků a podniky budou muset 

pečovat o podnikovou kulturu založenou na důvěře a součinnosti, která rozvíjí lidský kapitál“. 

[17,s.55] 

  

1.5.1 Lidé v procesech řízení 

     Úspěch  každé organizace závisí z rozhodující míry na lidech, jejich znalostech, 

schopnostech, dovednostech, způsobu myšlení a vedení. Lidé by měli být v organizaci 

považováni za tvůrce nových hodnot a nemělo by být o nich hovořeno jako o „lidských 

zdrojích“ nebo o „lidském kapitálu“, neboť význam těchto slov „zdroj“ a „kapitál“, je zcela 

odlišný a neslučuje se s představou rostoucích lidských schopností, znalostí a sil.  Myšlení 

lidí, jejich kreativita a tvořivost jsou hybnou silou organizace, která hraje rozhodující úlohu 

v rozvoji úspěšnosti a výkonnosti organizace. Chce-li být organizace úspěšná, musí dokázat 

formovat lidský potenciál a motivovat jej k vysokému a kvalitnímu osobnímu výkonu, 
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k pozitivnímu vztahu k organizaci, ale také k trvalému posilování identifikace svých 

zaměstnanců s podnikovými cíli.  

 

1.5.2 Řízení s otevřenými knihami  

     Důležitou úlohu ve formování lidského potenciálu sehrává management organizace. 

Procesně řízená organizace vyžaduje zvýšenou informovanost nejen manažerů, ale také 

zaměstnanců. Řízení, kterému se také říká řízení s „otevřenými knihami“ je založeno na 

těchto základních principech.  

 

1. Informuj 

Lidé musí vědět nejen to, co potřebují k vlastní práci, ale je potřeba je pravidelně informovat 

o výsledcích práce týmu, provozu i celého podniku. Musí mít přístup k relevantním 

informacím. 

 

2. Zdostupni 

Finanční výsledky musí být dostupné nejen managementu, ale také zaměstnancům.  

 

3. Nauč, vzdělávej, vysvětli 

Zaměstnanci musí znát a chápat základní ekonomické pojmy jako je – příjem, zisk, náklady, 

přidaná hodnota. Pravidelné manažerské, zaměstnanecké a obchodní vzdělávání musí být 

dostupné všem. Informovanost snižuje ignoranci, špatné rozhodování a pasivitu v práci. 

 

4. Zmocni lidi k rozhodování 

Zmocnění znamená víc, než účast, aktivnost nebo iniciativa.  

 

5. Každý je zodpovědný.  

Zaměstnanec, který má myslet jako vlastník, musí být odměňován jako vlastník procesu a brát 

riziko jako vlastník. Základem úspěchu je vztah individuální práce k celkovým výsledkům 

podniku. [14]  

 

     Většina moderních přístupů – řízení znalostí, učící se korporace, řízení s otevřenými 

knihami, týmové organizace a jiné, nachází své kořeny ve zkušenostech firmy Baťa. Tomáš 

Baťa a jeho systém řízení představuje i v současnosti jedinečný, ucelený a integrovaný systém 
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podnikového řízení. Zajímavou úvahu právě k přístupu managementu k zaměstnancům 

vyslovila Eva Kislingerová ve své knize – Podnik v časech krize.  Připomíná Tomáše Baťu 

a jeho přístup k zaměstnancům. Když procházel svými továrnami, ve kterých zaměstnával 

přes pět tisíc dělníků, znal údajně jména všech předáků a řady dělníků, znal vedoucí všech 

zahraničních poboček a jejich spolupracovníků. Vedení firmy bylo vnímáno jako poslání, 

apoštolství, mající étos i patos, manažer zde představoval vůdce a vizionáře. Zaměstnanci 

továren Baťa ctili značku firmy a byli velice loajální, což je paradoxně v dnešní době obtížné 

najít ve společnostech plných ředitelů, manažerů a specialistů na vnitřní komunikaci. 

V mnoha organizacích jsou vynakládány značné finanční prostředky na různá školení, 

jazykové kurzy, firemní časopisy, budování týmů, přesto jen málo organizací může 

zodpovědně říci, že to vede k reálným výsledkům, které jsou doložitelné loajalitou 

zaměstnanců k organizaci, nižší fluktuací nebo ctěním značky. V současnosti se podle 

Kislingerové rozvíjí kultura moderních pohádek o managementu, ale vztah vedení organizací 

a jejich pracovníků se zcela odlidštil. A právě organizace, které mají skutečně loajální 

zaměstnance, kteří jsou hrdi na svou firmu, mají velkou konkurenční výhodu a značnou 

devizu zejména ve chvílích ekonomických těžkostí, ale také ve chvílích, kdy dochází 

k určitým organizačním změnám apod. [9] 

 

1.5.3 Dynamika procesu strategické změny 

     Každý podnik prochází v průběhu svého působení na trhu mnoha změnami. Existují dva 

typy změn, změny radikální a změny pozvolné. K radikálním změnám patří restrukturalizace, 

reorganizace nebo transformace a tyto změny představují obrovskou výzvu, ale také riziko. 

Takovéto změny potřebují silnou vizi, jasnou představu o cíli, tým lidí, schopných prosadit 

tuto zásadní změnu, představu o přínosech takového cíle pro všechny zúčastněné strany, 

o zdrojích, které jsou k této změně k dispozici. Strategická (radikální) změna v podniku, musí 

být vnímána velmi citlivě z pohledu zaměstnanců. Se změnou přichází často jejich nejistota, 

obavy zejména těch, kteří budou změnou postiženi nejvíce. Chce-li vedení, aby nedošlo 

k dlouhodobému poklesu výkonnosti v souvislosti se strategickou změnou, je důležité lidem 

tuto změnu řádně vysvětlit, komunikovat s nimi. Vysvětlení změny probíhá v několika 

logických krocích: Potřeba → Nápad → Návrh → Rozhodnutí o přijetí → Realizace → 

Zdroje. [12]  
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      Dynamiku procesu strategické změny a její cykly popsal ve svém modelu profesor Collin 

Carnall. Strategická změna zahrnuje v Carnallově modelu pět fází: 

1. Odmítnutí 

2. Obranu 

3. Odložení 

4. Přizpůsobení 

5. Osvojení. [26] 

     Při každé změně se lidé nejprve brání, zamítají nové myšlenky, cítí pocit marnosti, lpění na 

tradicích. V tomto období výkonnost v podniku klesá. Nakonec se staré názory a návyky 

opustí a přichází období intenzivní výuky a výcviku. V poslední fázi dochází k obnovení 

sebeúcty, nové způsoby a názory jsou začleněny do nového paradigma a výkonnost začíná 

opět růst. Čím kratší je časový interval od počátečního vyhlášení strategické změny a její 

implementace, tím dříve se podnik vrací z období chaosu do tzv. pořádku, kdy výkonnost již 

dále neklesá, ale začíná  růst. [26] 

 

     Výzvu jiného typu, než kterou přináší změna radikální, přináší změna pozvolná, 

kontinuální. Tyto pozvolné, drobné změny, vyvolávají změny další, tzv. efekt vlnění.  

Prostřednictvím drobných krůčků, lze dosáhnout i velkých pokroků bezpečněji, bez velkého 

náporu na důvěru a soudržnost v týmech, vyvolání silného odporu ke změně, který vyvolávají 

změny radikální.  

 

1.6 Nástroje pro zdokonalování procesního řízení 

     Téměř každý podnik, který chce být úspěšný na trhu, usiluje o dosažení dokonalosti. 

Neexistuje ovšem žádná úroveň dokonalosti, na které bychom si mohli říci, že je konečná 

a nepřekonatelná. Být dokonalý a schopen uspokojovat neustále se měnící přání a potřeby 

zákazníků, znamená nikdy nekončící proces. [21]  

     Management podniků může využít celou škálu metod, technik a nástrojů k neustálému 

zlepšování a zdokonalování. Každá z nich umožňuje jiný pohled na řešenou problematiku 

a poskytuje různé spektrum informací. Vhodnou kombinací několika z nich, lze získat 

ucelený pohled na řešenou problematiku a dosáhnout optimálního řešení. Nestačí ovšem tyto 

metody do podniku zavést, ale je potřeba zajistit, aby byly používány správným způsobem. 

[13]  
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1.6.1 Základní prvky zlepšování  procesů, technika PDCA 

     Podnikové procesy jsou dobrým výchozím nástrojem  pro zdokonalování vykonávané 

práce. Pochopení toho, jak proces v současnosti probíhá, je základním předpokladem pro jeho 

další zlepšování. Prvky pro zlepšování podnikových procesů jsou následující:  

 

 zainteresované strany organizace a jejich strategie, kde jsou definovány všechny 

kritické oblasti organizace, které vyžadují zlepšení, 

 důkladné porozumění všem současným podnikovým procesům, 

 měření výkonnosti, které hraje zásadní roli ve zlepšování vykonávané práce, 

 plán pro zlepšování podnikových procesů, 

 dovednosti, pobídky, postoje, které rozdmýchávají proces zlepšování. [1] 

 

     Tento rámec prvků pro zlepšování podnikových procesů zahrnuje prvky, které určují směr, 

úsilí, poskytují platformu pro poznání a pochopení současných procesů a poskytují nástroje 

a techniky pro jejich neustálé zlepšování. 

 

     Proces zlepšování prochází několika cykly, které zahrnují popis současného stavu, návrhy 

a plány pro zlepšování podnikových procesů, jejich implementaci a kontrolu. V případě, že 

cíle nejsou splněny, proces zlepšování se opakuje, dokud není dosaženo úspěchu.  Myšlenka 

cyklického opakování je založena na principu, který byl poprvé popsán americkým 

statistikem Walterem Shewhartem a později upraven W.A. Demingem, po kterém je také 

pojmenován. Technika je založena na opakovaném provádění čtyř základních činností PDCA. 

Jedná se o efektivní techniku postupného zlepšování kvality poskytovaných produktů nebo 

služeb. 

 

P (plan) plánuj – v tomto cyklu je problém analyzován a jsou plánovány aktivity vedoucí ke 

zlepšení. 

D (do) dělej – plánované aktivity z předchozí fáze jsou prováděny. Účel tohoto cyklu je 

především v nalézání řešení. 

C (check) kontroluj – v tomto cyklu jsou prováděna měření a vyhodnocováno, zda 

prováděné aktivity dosáhly požadovaného efektu. 

A (act) jednej – v tomto posledním cyklu je proces upraven v souladu s činnostmi, které 

přinesly očekávané výsledky. [1] 
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1.6.2 Metoda BSC 

     BSC (Balanced Scorecard) – jde o soubor nástrojů, který poskytuje manažerům nová 

měřítka hybných sil budoucí výkonnosti. BSC umožňuje sledovat nejen finanční výsledky, ale 

také, jak jsou podniky schopny zajišťovat a získávat nehmotná aktiva potřebná k budoucímu 

růstu. Cíle a měřítka BSC vycházejí z vize a strategie podniku a sledují výkonnost ze čtyř 

perspektiv: finanční (návratnost investic, přidaná hodnota EVA), zákaznické (spokojenost, 

loajalita, trh, podíl na trhu), interních procesů (kvalita, doba odezvy, náklady, uvedení 

nového produktu na trh), učení se a růstu (spokojenost zaměstnanců a dostupnost 

informačního systému). Výhodou této metody je, že zachycuje (prostřednictvím finanční 

perspektivy) rozhodující hodnototvorné aktivity, které vedou k vyšší dlouhodobé finanční 

výkonnosti a konkurenceschopnosti. [8] 

 

1.6.3 Metoda Lean Six Sigma 

     Tato metoda vznikla spojením dvou metod Lean a Six Sigma. Lean manufacturing (štíhlá 

výroba) se zaměřuje na odstraňování plýtvání ve všech částech výroby až po dodání 

zákazníkovi. Jde o určitou filosofii, jejímž hlavním cílem je dosáhnout flexibility, plynulosti 

a  minimalizace ztrát pomocí neustálého zlepšování. Štíhlá výroba se vyznačuje: 

 minimální rozpracovanou výrobou, 

 minimální velikostí dávek a synchronizovanou logistikou přepravovaného materiálu, 

 minimální zásoby na vstupu i expedici, 

 minimální prostory, které jsou nutné pro plynulý tok, 

 minimum zařízení, 

 minimum lidí, 

 minimální průběžné časy, 

 minimální ztráty. [15] 

 

     Dá se říci, že hlavním cílem štíhlé výroby je eliminace zbytečných nákladů, které 

nepřinášejí zákazníkovi užitek. Tato metoda se zaměřuje především na logistiku.  

 

     Six sigma – měří, jak dobře, či špatně, si vede proces v rámci hodnototvorného řetězce a je 

zaměřena spíše na technologie. Cílem je zvýšit výkonnost a efektivitu procesu snížením 

variability. Metodologie Sigma popisuje výtěžnost výrobního procesu, tzn. kolik procent 
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výrobků bez vady proces vygeneroval. Six znamená číslovku šest, která se vztahuje k úrovni 

dosažené vyspělosti. Podle statistických výpočtů nalezneme v procesu výroby na úrovni 

kvality šesti sigma přibližně tři závady v jednom miliónu jednotek. Metoda Lean Six Sigma 

využívá statistického myšlení a nástrojů, které zvyšují hodnotu podniku prostřednictvím 

zdokonalování podnikových procesů a zvyšují přidanou hodnotu pro zákazníka v podobě 

kvalitněji poskytovaných produktů a služeb. 

 

     Mezi další metody, které zkracují průběžnou dobu výroby a vedou tak ke zdokonalování 

procesního řízení patří např. tyto: Snížení plýtvání (Muda – Waste), plynulý tok (Flow – Just 

in time), zavedení systému KANBAN, neustálý proces zlepšování (Kaizen), redukce času pro 

výměnu nástrojů (SMED), standardizace výrobních postupů (CT), organizace pracoviště (5S). 

Součástí těchto metod jsou různé techniky, které se zaměřují na zkoumání problémů (Paretova 

analýza, Ishikawův diagram, Brainstorming, Brainwriting aj.). [30] 

 

1.6.4 Manažerské kompetence pro řízení procesů 

     Metod a nástrojů pro zdokonalování procesního řízení nalezneme mnoho, ale umět použít 

správně tyto metody v praxi, závisí zejména na manažerech a jejich manažerských 

kompetencích pro řízení procesů. Procesně orientovaní manažeři by podle Stýbla a Čakrta 

měli být lidé důkladní, spolehliví, systematičtí, dobře organizovaní, důslední, intuitivní, 

energičtí, integrující, schopni prezentovat své výsledky i výsledky zaměstnanců. Jde 

o rozsáhlý výčet vlastností, z nichž některé jsou vrozené a jiné získané. V současné době se 

důležitou vlastností manažera stává i jeho kreativita. Mezi čtyři základní předpoklady, které 

jsou nutné k zvládnutí role procesního manažera patří podle Kovácse tyto:  

 

 znalost procesního řízení, 

 ovládání nástrojů a technik práce pomocí opakujících se tréninků, 

 dodržování zásad a principů procesního řízení, 

 zodpovědnost, která je součástí každodenní etiky manažera. [10]  

 

     Úkolem současného manažera dnes není jen plánování, organizování, implementace 

a měření, ale musí být schopen podněcovat své podřízené, aby sami dokázali řešit problémy 

pomocí vlastních myšlenek. Musí umět vysvětlit lidem potřebu práce v týmech a sdílení jejich 

znalostí a dovedností.  Pokud si lidé uvědomí, na kterém místě v procesu se nacházejí, co mají 
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dělat, ale také proč a jaký efekt jejich práce přináší, výsledkem bude nejen zefektivnění 

činností pro podnik, ale také pro zákazníka. Manažer s kompetencemi pro řízení procesů 

vytváří dobré podmínky v podniku pro správnou a promyšlenou komunikaci, která se jeví 

jako klíčová při zavádění změn.  

 



 

34 

 

2 Historie a základní informace o Společnosti Strojírny 

Třinec, a.s. 

Datum zápisu:  23.01.1997 

Obchodní firma: Strojírny Třinec, a.s. 

Sídlo:   Třinec, Staré Město, Průmyslová 1038, 739 65 

IČ:   25363654 

Právní forma:  akciová společnost 

Obor podnikání: Výroba ocelových konstrukcí, strojních dílů a zařízení 

Počet zaměstnanců: 966 (k 31.12.2012) 

 

     Historie společnosti Strojírny Třinec a.s. se váže již k roku 1885, kdy byly vybudovány 

Mechanické dílny, jako údržba pro všechny provozy v Třineckých železárnách. V průběhu let 

procházely Strojírny řadou změn a investičních akcí. Společnost Strojírny Třinec, a.s. byla 

založena zakladatelskou listinou společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. dne 

23.01.1997.V současné době jsou stoprocentní dceřinou akciovou společností TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁREN, a.s., s hlavním zaměřením na výrobu strojírenských výrobků, mezi které patří 

technologické celky zejména pro hutní průmysl, ocelové konstrukce, strojní zařízení pro hutní 

provozy, strojní součásti, náhradní díly, hutní válce a upevňovací prvky železničního svršku 

drobné kolejivo. Společnost tvoří tři výrobní provozy: 

 

 Mechanické dílny 

 Soustružna válců 

 Drobné kolejivo. [35] 

 

     K samostatnému útvaru patří Konstrukce, která je rovněž součástí společnosti Strojírny 

Třinec, a.s. 

 

     Zákazníky společnosti jsou kromě mateřské společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., 

společnosti na území téměř všech států Evropské Unie a dále států Bosny a Hercegoviny, 

Chorvatska, Makedonie, Švýcarska, Turecka aj. Mezi nejvýznamnější partnery společnosti na 

trhu patří zákazníci: Siemens Industrial Turbomachinery, DALSELV DESIGN, SAS Gouda 
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BV, Slévárny Třinec a.s., Otis a.s., JHG Juchheim,  Wildauer Schmied, Siemens s.r.o.,  SMS 

Meer GmbH, Vítkovické slévárny, spol. s.r.o. Poměr tržeb ve Strojírnách Třinec, a.s. činí  

50 %  z mateřské společnosti a zbývajících 50 % od externích zákazníků. 

 

     Společnost Strojírny Třinec, a.s. je nositelem řady mezinárodních ocenění. V roce 2010 

získala zlatou medaili na Mezinárodní výstavě vynálezů IWIS, stříbrnou medaili v rámci 

Veletrhu průmyslové techniky a inovací a řadu dalších významných ocenění. Společnost je 

členem Národního strojírenského klastru, jehož přínosem je zejména rozvoj 

konkurenceschopnosti a ekonomického růstu, podpora společných inovací, vědy a výzkumu. 

 

     Společnost Strojírny Třinec, a.s. je stabilní společností, která dokázala i v průběhu 

ekonomické krize v letech 2008 a 2009 vytvořit kladný hospodářský výsledek. Základní údaje 

lze vyčíst z následující tabulky (viz Tab. 1), ve které jsou zobrazeny výsledky hospodaření, 

tržby z prodeje výrobků, přidaná hodnota, rentabilita tržeb, výše aktiv a dlouhodobého 

majetku a výše vlastního a cizího kapitálu v letech 2007 až 2011 a také průměrný přepočtený 

stav zaměstnanců.  

 

Tab. 1 Výsledky hospodaření v letech 2007 – 2011 a základní ekonomické ukazatele 

společnosti Strojírny Třinec, a.s. (v tis. Kč) [36] 
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2.1 Popis současného stavu 

     Základ společnosti Strojírny Třinec, a.s., jak již bylo zmíněno výše, tvoří tři výrobní 

provozy. Přehled provozů, sortiment produktů a poskytovaných služeb je uveden v následující 

tabulce (viz Tab. 2). 

 

Tab. 2 Přehled provozů a sortimentu produktů společnosti Strojírny Třinec, a.s. 

Výrobní provozy Sortiment produktů a poskyt. služeb 

Mechanické dílny 

 

▪ výrobní zařízení pro: válcovny 

                                        kontilití 

                                        koksovny  

                                        vysoké pece 

▪ výroba zařízení pro aglomerace 

▪ výroba pánví pro hutě 

▪ výroba dopravníků a zvedacích zařízení 

▪ jednoúčelová strojní zařízení 

▪ výroba ocelových konstrukcí 

▪ výroba ocelových železničních a silničních mostů 

▪ dodávky strojně technologických celků 

▪ opravy a modernizace uzlů hutnických zařízení 

▪ výkovky a tepelné zpracování 

Soustružna válců 

 

▪ výroba a opracování hutních válců včetně kalibrování 

▪ renovace válců navařováním 

▪ gravitování CNC 

▪ opravy hutních vozů 

▪ broušení bram, sochorů a bloků 

▪ tepelné zpracování válcovaného materiálu 

Drobné kolejivo 
▪ montážní díly kolejového svršku 

  (podkladnice, spojky, svěrky, důlní kolejivo) 

Konstrukce ▪ projekční a konstruktérské práce 
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     Společnost Strojírny Třinec, a.s. je držitelem certifikátů EN ISO 9001:2008 – Systému 

řízení kvality, EN ISO 14001:2004 – Systému Environmentálního Managementu aj.  

  

2.2 Rozdělení procesů ve Strojírnách Třinec, a.s. 

     Ve Společnosti Strojírny Třinec, a.s. jsou procesy rozděleny na: 

 

 Hlavní procesy 

 Hlavní realizační procesy 

 Podpůrné procesy [33] 

 

2.2.1 Hlavní procesy 

Mezi hlavní procesy patří: 

 

 Vývoj výrobků PH1 

 Získání zákazníka PH2 

 Nákup PH3 

 Výroba a distribuce PH4 

 Fakturace a inkaso PH5 

 Servis PH6. [33] 

 

     Podrobné informace o jednotlivých hlavních procesech ve Strojírnách Třinec, a.s. 

nalezneme v kartách procesů. Ty obsahují informace, ke kterým patří označení a název 

procesu, jeho správce, zastřešující technicko organizační pokyn, předcházející procesy. 

Z hlediska vstupů jsou zde identifikovány činnosti a zdroje, z kterých čerpají informace 

a podklady ke svému výkonu a dále způsoby měření a monitorování. Podrobně jsou zde 

popsány jednotlivé procesy probíhající v rámci daného hlavního procesu a jejich vnitřní 

procesy. V kartě procesu dále nalezneme informace o výstupech určitého procesu a opět jsou 

zde uvedeny zdroje, identifikace a způsoby měření a monitorování těchto výstupů z procesů 

a následující procesy, které na daný proces navazují nebo jsou s daným procesem určitým 

způsobem propojeny, tzn. mohou do daného procesu vstupovat a opět z procesu vystoupit 

v jeho průběhu.  
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2.2.2 Hlavní realizační a podpůrné procesy 

Mezi hlavní realizační procesy ve Strojírnách Třinec, a.s. patří: 

 

 P1 Vývoj a výroba strojních zařízení a strojních dílů 

 P2 Výroba ocelových konstrukcí 

 P3 Volně kované výrobky a tepelné zpracování 

 P4 Výroba zkušebních vzorků 

 P5 Výrobky pro železniční svršek 

 P6 Výroba válců 

 P7 Oprava hutních vozů 

 P8 Broušení hutních polotovarů 

 P9 Konstrukční práce. [33] 

 

     Vedle hlavních a hlavních realizačních procesů jsou ve Strojírnách Třinec, a.s. tyto 

podpůrné procesy: 

 PP1  Tvorba podnikatelské strategie a podnikatelského programu 

 PP2  Zabezpečení finančních zdrojů a controlling 

 PP3  Technický rozvoj výrobní základny 

 PP4  Řízení a monitorování procesů, tvorba org. struktury a kompetencí 

 PP5  Řízení lidských zdrojů 

 PP6  Informatika 

 PP7  Auditování 

 PP8  Metrologie 

 PP9  Přezkoumání systému managementu 

 PP10 Opravy, správa a ochrana majetku. [33] 

 

2.2.3 Procesní mapa a hodnotový řetězec 

     Ve společnosti Strojírny Třinec, a.s., byla zpracována Procesní mapa, která je výsledkem 

mapování všech procesů a schematicky a přehledně znázorňuje procesy probíhající 

v organizaci. [34]  Mapa procesů umožňuje analyzovat všechny procesy a činnosti, určit toky 

přidané hodnoty a identifikovat klíčové indikátory výkonnosti. Prostřednictvím procesní 
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mapy lze identifikovat procesy, které potřebují zlepšení. Procesní mapa bývá většinou členěna 

podle Porterova modelu hodnotového řetězce. [28] 

 

     Společnost má dále zpracován Hodnotový řetězec, který zahrnuje tři základní procesy: 

inovační, provozní a poprodejní servis. V dnešní době je inovace kritický interní proces. 

Proces se zabývá obnovováním toho, co podnik nabízí (výrobky nebo služby) a způsoby, jak 

tyto výrobky nebo služby generuje a dodává. Inovovat, je nezbytnou podmínkou pro přežití 

a růst organizací. [23] Inovací získává podnik konkurenční výhodu na trhu a proto musí být v 

tomto  procesu  dostatečně rychlý a efektivní  a zároveň musí být schopen poskytovat takové 

produkty, které odpovídají potřebám zákazníků. Cílem inovačního procesu je hledat nejen 

známé potřeby, ale také skryté, nalézat nové zákazníky a nové trhy. Inovační proces byl 

dlouhou dobu považován za podpůrný proces, dnes je však jisté, že jde o proces, který je 

právem zařazen mezi procesy přinášející hodnotu zákazníkovi.  

 

     Provozní proces musí plnit stanovené cíle, kterými jsou zejména bezporuchovost provozu 

a jeho efektivita, vyznačující se kvalitou a  co nejkratší dobou cyklu. Výsledkem provozního 

procesu musí být excelentní výrobek nebo služba poskytovaná zákazníkovi. Hlavním krokem 

v hodnotovém řetězci je poprodejní servis. Služby poskytované zákazníkovi v rámci 

poprodejního servisu přidávají k výrobkům a službám přidanou hodnotu. [8] 

 

     Pokud má mít nastavení procesů ve společnosti smysl, musí být propojeno s měřením 

výkonnosti, tzn. musí být stanovena správná metodika pro její měření. K propojení 

procesního modelu se systémem měření výkonnosti slouží různé moduly např. ATTIS.BPM, 

ARIS aj. Ve společnosti Strojírny Třinec, a.s. využívají k měření výkonnosti systém Syte 

Line, který je dále propojen s informačním systémem SAP. 
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2.3 Základní informace o společnosti D 5, akciová společnost, 

Třinec 

Datum zápisu:  02.11.1993 

Obchodní firma: D 5, akciová společnost, Třinec 

Sídlo:   Třinec, Staré Město, Průmyslová 1026, 739 65 

IČ:   47674539 

Právní forma:  akciová společnost 

Obor podnikání:  Stavební činnost, opravy a údržba strojních zařízení a elektro 

Počet zaměstnanců: 700 (k 31.12.2012)  

 

     D 5, akciová společnost, Třinec, byla založena 11.08.1993. Mateřskou společností jsou 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.. Společnost se zabývá komplexní realizací projektů v oblasti 

stavebnictví, opravy hutních agregátů po stránce strojních a elektro prací.  Je tvořena čtyřmi 

provozy. 

 

 provoz zámečnických dílen 

 provoz elektrotechnických dílen 

 provoz stavebních dílen 

 provoz žárotechnických dílen. [37] 

 

     Společnost D 5, a.s., Třinec má certifikován QMS, EMS, BOZP a je držitelem řady dalších 

certifikátů, osvědčení a oprávnění potřebných k výkonu svých činností.  

 

     Společnost je členem České asociace ocelových konstrukcí, která podporuje rozvoj oboru 

ocelových konstrukcí,  řeší problematiku ocelových konstrukcí a podporuje informovanost 

všech zainteresovaných subjektů v tomto oboru architektů, projektantů, investorů, inženýrů 

a developerů. [27] 

 

     Přehled výrobních provozů, sortimentu produktů a poskytovaných služeb je uveden 

v následující tabulce (viz Tab. 3). 
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Tab. 3 Výrobní provozy a sortiment produktů a poskytovaných služeb společnosti D 5, 

akciová společnost, Třinec  

Výrobní provozy Sortiment produktů a poskytovaných služeb 

Zámečnické dílny 

 

▪ výroba a montáž ocelových konstrukcí včetně provádění  

   nýtování a šroubových třecích spojů 

▪ výroba a montáž ocelových konstrukcí pro ČD 

▪ strojní opravy 

▪ výroba a montáž jeřábů a jeřábových drah 

▪ výroba a montáž potrubních rozvodů 

▪ výroba a montáž průmyslových tkaninových filtrů 

▪ renovace a opravy pryžových dopravních pásů 

▪ výroba a montáž tlakových nádob 

▪ montáž a opravy plynových zařízení 

▪ opravy a kalibrace všech druhů vah 

▪ opravy prasklých kovových částí procesem METALOCK 

Elektrotechnické dílny 

 

▪ průmyslové rozvody nízkého napětí 

▪ výroba rozváděčů vč. atypických 

▪ opravy elektromotorů, transformátorů a přístrojů 

▪ instalace a servis elektropožární signalizace 

▪ opravy a servis výtahů 

▪ instalace osvětlení průmyslových hal 

▪ oživování elektrických systémů vč. výchozí revize 

▪ opravy měřících přístrojů a jejich kalibrace 

▪ navíjení nn a vn motorů střídavých i stejnosměrných 

▪ vyvažování rotačních částí 

▪ vyvažování plastových oběžných kol 

▪ instalace dálkového ovládání jeřábů 

Stavební dílny 
 

▪ dodávky staveb pro průmyslovou, občanskou a byt. výstavbu 

▪ realizace objektů občanské vybavenosti 

▪ opravy, rekonstrukce a sanace staveb 

▪ střešní bytové nadstavby 

▪ výkopové a zemní práce, bourání hydraul. kladivem 

▪ opravy vysokozdvižných vozíků, multikar., nákladní vozidel     

   a traktorů 

▪ sádrokartonové konstrukce 

▪ protipožární přepážky 

▪ zateplování budov 
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Výrobní provozy Sortiment produktů a poskytovaných služeb 

Stavební dílny 
 

▪ práce s vysokotlakým vodním paprskem 

▪ výroba betonu a asfaltových směsí 

▪ stavba a opravy silnic a zpevněných ploch 

▪ tesařské a lešenářské práce 

▪ natěračské a sklenářské práce 

▪ výroba nábytku 

▪ izolatérské a klempířské práce 

▪ klimatizace kabin a místností 

▪ služby kropícími, zametacími a fekálními vozidly 

▪ montážní práce autojeřábem 

Žárotechnické dílny 

▪ žárotechnické práce při opravách a rekonstrukcích VP 

▪ opravy žárovyzdívek licích pánví, mezipánví a poj. mísičů 

▪ opravy konvertoru vč. bourání vyzdívky, čištění hrdel a  

   výměny odpichů 

▪ opravy vyzdívek kotlů, ohřívacích pecí, speciál. tepel.      

   agregátů vč. torkretování 

▪ revize žáruvzdorných vyzdívek, poradenská činnost 

 

 

2.4 Procesní přístup v mateřské společnosti TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a.s. 

     V mateřské společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se rozhodli zavést procesní 

přístup a systémy procesního řízení v roce 2000. Jedním z hlavních důvodů pro zavedení, byla 

snaha dostat do povědomí zaměstnanců skutečnost,  že nejsou jen začlenění někde 

v organizační struktuře, ale jsou součástí procesu tvoření hodnoty a svou činností ovlivňují 

přímo konečný výrobek nebo službu, bez ohledu na to, na kterém místě procesu se nacházejí. 

Hlavní aktivity  při zavádění probíhaly v několika etapách v období let 2000 až 2008. 

Projekty byly zaměřeny zejména na: 

o přípravu a zavedení procesního řízení, 

o zásadní změny některých procesů, 

o zlepšování vybraných procesů metodami procesního řízení.  
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     U každého projektu bylo stanoveno poslání, cíle, výstupy projektu a jeho hodnocení. 

Zavádění procesního řízení přineslo společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. mnoho 

přínosů, ale také určitá omezení. Mezi přínosy, které uvádí Jiří Cienciala ve své knize 

Procesně řízená organizace, patřily zejména: 

 

o získání certifikátu podle novely normy EN ISO 9001:2000, 

o jasně definovaná struktura procesů v mapě procesů, 

o využití procesů při nastavení ukazatelů BSC, 

o překonání odporu ke změně ze strany zaměstnanců na všech úrovních řízení, 

o uvědomění ze strany zaměstnanců, že nelze zlepšovat činnosti bez ohledu na znalost 

procesu, ve kterém pracují, 

o využití vývojových diagramů, které algoritmizovaly činnosti, při definování nového IS 

a dalších aplikačních SW pro řízení a podporu jednotlivých procesů. 

 

     Každá změna k lepšímu sebou přináší nejen přínosy, ale samozřejmě také určitá omezení. 

Procesní přístup vyžaduje pečlivost, důslednost a je velmi náročný na údržbu. Dalším 

omezením se také mohou jevit náklady, které jsou spojeny se získáváním potřebných dat. 

 

     Ovšem i přes určitá omezení a problémy, které byly spojeny se zaváděním procesního 

řízení, stal se tento krok pro společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. správným 

strategickým rozhodnutím nejen z hlediska zvýšení konkurenceschopnosti a výroby výrobků 

s vyšší přidanou hodnotou pro zákazníka, ale došlo k důležité změně v myšlení zaměstnanců. 

Jak píše J. Cienciala, zaměstnanci si uvědomili, na kterém místě v procesu se nacházejí, kde 

vzniká hodnota a jaké jsou návaznosti mezi činnostmi a operacemi. Zaměstnanci zjistili, že 

jejich práce není soubor izolovaných aktivit, ale jde o propojený, integrovaný systém, kde 

kvalita výrobků nebo poskytnutých služeb je ovlivněna prací každého jednotlivce. [2] 

 

2.5 Fúze společností Strojírny Třinec, a.s a D 5, akciová 

společnost, Třinec 

      Na zasedání Valné hromady TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. a MORAVIA STEEL, 

a.s., byl projednán návrh fúze dceřiných společností Strojírny Třinec, a.s. a společnosti D 5, 

akciová společnost, Třinec. Akcionáři těchto společností schválili na řádné valné hromadě 
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navrhovanou fúzi k datu 01.09.2013. Společnost Strojírny Třinec, a.s. zanikne k 31.08.2013 

a bude fúzovat do společnosti D 5, akciová společnost, Třinec,  které zůstane zachována 

právní subjektivita, ale dojde ke změně názvů na Strojírny a Stavby  Třinec, a.s. Před 15 lety 

již toto spojení existovalo pod názvem Opravy a údržba  D 5.  Konzultantem byl pověřen 

útvar řízení dceřiných společností, který navrhne řediteli společnosti Strojírny a Stavby 

Třinec, a.s., metodiku provádění fúze. Tento útvar v minulosti realizoval již několik fúzí, jako 

například fúzi TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. a FERROMORAVIA, s.r.o., 

TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. a Válcovny trub Vítkovice. Výhodou útvaru řízení DSp 

jsou cenné zkušenosti nabyté při prováděných fúzích. Jedním ze základních důvodů fúze dvou 

dceřiných společností TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. a MORAVIA STEEL, a.s. je 

přírůstek hodnoty podnikání. Pokud bude fúze úspěšná, jejím výsledkem by měla být 

synergie, která přinese vyšší výsledný efekt, než by dosáhly obě dceřiné společnosti při 

jednotlivém podnikání. Pokud se podíváme na fúzi z hlediska procesů, měla by důkladná 

analýza odhalit duplicitní činnosti, odstranit činnosti, které nepřinášejí hodnotu, nalézt 

neefektivní činnosti aj. Tím dojde k zajištění takového průběhu procesů, který bude pružnější, 

efektivnější a splní tak očekávání zákazníků jak interních, tak i externích. 

 

     Fúze přináší velký prostor pro řešení zlepšení, které nebylo možné provést ve stávajících 

strukturách společností. Vrcholné vedení nemělo důvod se k těmto změnám odhodlat, chyběl 

základní impulz zásadně, skokově změnit tato nastavení. Nyní je proto velká příležitost využít 

připravované změny a vyprojektovat systém podle nových poznatků a zkušeností. 

 

 

2.5.1 Zahájení fúze dceřiných společností Strojírny Třinec, a.s. a D 5, 

akciová společnost, Třinec  

     Na základě vypsaného výběrového řízení byl zvolen a jmenován ředitel společnosti 

Strojírny a Stavby Třinec, a.s., která vznikne po fúzi obou dceřiných společností k datu 

01.09.2013.  Ředitel nyní spolupracuje s týmem odborníků útvaru řízení DSp, který má 

zkušenosti z předcházejících projektů, které řešily podobné strategické změny. Výhodou 

tohoto týmů, jak jsem již zmínila v předcházející kapitole je skutečnost, že se mohou poučit 

z úspěchů a chyb, které provázely předcházející projekty a tyto cenné zkušenosti mohou 

využít nyní, při provádění výše zmíněné fúze. Ředitel po svém jmenování deklaroval orientaci 

na vznik procesně orientované společnosti. A právě z toho důvodu jsem ve své praktické části 
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vycházela z rozpracovaného procesního řízení, které je v současné době nastaveno ve 

společnosti Strojírny Třinec, a.s. 

 

     Řízení DSp vypracovalo v počáteční fázi seznam procesů (viz Tab. 9 Příloha), u kterých 

stanovili odpovědné osoby za společnost Strojírny Třinec, a.s. a D 5, akciová společnost, 

Třinec. Tyto odpovědné osoby budou informovat a seznamovat tým DSp, který plní funkci 

konzultanta, s jednotlivými procesy, jak jsou nyní zajištěny ve stávajících společnostech. 

V této fázi je důležité, aby o procesech informovali ti zaměstnanci, kteří mají o jednotlivých 

procesech detailní znalosti. Výhodou v této etapě analýzy současného stavu je fakt, že ve 

společnosti Strojírny Třinec, a.s. je detailně rozpracován funkční systém procesního řízení. 

Procesy jsou popsány, zmapovány a jsou definovány jejich vzájemné vazby, mají nastaveny 

metriku a je měřena jejich výkonnost. Toto je velkou výhodou, neboť popsat a zmapovat 

všechny procesy v tak velké společnosti je spojeno se značným úsilím, časem a náklady. D 5, 

akciová společnost, Třinec nemá zpracovány dokumenty týkající se procesů na tak podrobné 

úrovni jako společnost Strojírny Třinec, a.s. Procesy mají popsány pro systém managementu 

kvality, normy ISO 9001. [37] 
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3 Návrh procesní organizační struktury nově vzniklé společnosti 

Strojírny a stavby Třinec, a.s. 

     Před navržením organizační struktury je potřeba důkladně analyzovat všechny činnosti 

prováděné v současnosti v obou společnostech. 

 

3.1 Slučování podnikových procesů 

     Při analýze struktury procesů jsem  hledala procesy, které by mohly být při fúzi sloučeny  

a jako hlavní kritérium jsem zvolila rozdělení procesů podle produktů. Posuzováno bylo 

hledisko specializace, technologie, potřebné kvalifikace, dodržování norem interních 

a externích, potřeby informací, zákazníků procesu, místa výroby, potřeby surovin pro výrobu 

aj. podstatné aspekty. Od sloučení vybraných procesů očekávám pozitivní synergický efekt 

v podobě snížení nákladů, odstranění duplicitních činností a zejména zvýšení znalostí, které 

budou hybnou silou inovací a procesů zlepšování. Analýze předcházelo důkladné studium 

interních dokumentů společnosti Strojírny Třinec, a.s. a D 5, akciová společnost, Třinec, 

řízené rozhovory s vedoucími pracovníky a zaměstnanci a návštěvy jednotlivých provozů. 

 

     Realizační proces Strojíren Třinec, a.s. – P5 Výrobky pro železniční svršek jsem ze 

slučování  procesů vyloučila.  Tato výroba přejde po fúzi pod mateřskou společnost 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. pod provoz vyrábějící kolejnice. Předpokládám, že změna 

přinese efektivnější výrobu, kdy budou polotovary přímo v provozu výroby kolejnic, což se 

promítne mimo jiné i v  úspoře nákladů, které vznikaly při přepravě ze  Strojíren  Třinec, a.s. 

a dále v  úspoře času,  čímž dojde  ke zvýšení přidané hodnoty pro zákazníka. 

 

     Na základě znalostí a informací, které jsem získala důkladnou analýzou, jsem činnosti D 5, 

akciová společnost, Třinec přiřadila ke stávajícím procesům ve Strojírnách Třinec, a.s. 

v případě, kdy je sloučení těchto procesů možné z hlediska vyráběných produktů, 

používaných technologií při výrobě, kvalifikace zaměstnanců a dalších důležitých kriterií. 

Pokud sloučení nelze  provést, ponechala  jsem  činnost D 5,  akciová  společnost,  Třinec 

a přiřadila k ní nově vytvořený proces. Souhrnný přehled výše popsaného slučování 

a přiřazování nových procesů je uveden v následující tabulce (viz Tab. 4). 
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Tab. 4 Začleňování činností společnosti D 5, akciová společnost, Třinec ke stávajícím 

procesům Strojíren Třinec, a.s. a vytvoření nových procesů  

Činnosti D 5, akciová společnost, Třinec 
Názvy procesů v ST a nové 

názvy procesů STaS 

Stávající 

proces/ 

Nově vytvořený 

Proces 

Zámečnické  dílny: 

Výroba a montáž ocelových konstrukcí, včetně 

provádění nýtování a šroubových třecích spojů 
Ocelové konstrukce Strojírny 

Výroba a montáž ocelových konstrukcí pro  

ČD (železniční mosty) 
Ocelové konstrukce Strojírny 

Strojní opravy Vývoj, výroba strojních zařízení a st. dílů Strojírny 

Výroba a montáž jeřábů a jeřábových drah Ocelové konstrukce Strojírny 

Výroba a montáž potrubních rozvodů Vývoj, výroba strojních zařízení a st. dílů Strojírny 

Výroba a montáž průmyslových tkaninových filtrů Vývoj, výroba strojních zařízení a st. dílů Strojírny 

Renovace a opravy pryžových dopravních pásů 
Renovace a opravy pryžových dopravních 

pásů 
Nový proces 

Výroba a montáž tlakových nádob Vývoj, výroba strojních zařízení a st. dílů Strojírny 

Montáž a opravy plynových zařízení Montáž a opravy plynových zařízení Nový proces 

Opravy a kalibrace všech druhů vah Vývoj, výroba strojních zařízení a st. dílů Strojírny 

Opravy prasklých kovových částí procesem 

METALOCK 
Vývoj, výroba strojních zařízení a st. dílů Strojírny 

Elektrotechnické dílny: 

Průmyslové rozvody nízkého napětí Elektromontáže Nový proces 

Výroba rozváděčů, vč. atypických (ovládací pulty, 

Jeřábové rozváděče, vybavení velínů, technologické 

panely) v provedení IP00-IP43 

Elektromontáže Nový proces 

Opravy elektromotorů, transformátorů a přístrojů Renovace a opravy elektromotorů a transf. Nový proces 

Instalace a servis elektropožární signalizace Elektromontáže Nový proces 

Opravy a servis výtahů Elektromontáže Nový proces 

Instalace osvětlení průmyslových hal Elektromontáže Nový proces 

Oživování elektrických systémů vč. výchozí revize Elektromontáže Nový proces 

Opravy měřících přístrojů a jejich kalibrace Elektromontáže Nový proces 

Navíjení nn a vn motorů střídavých i stejnosměrných 

Do 6kW 
Renovace a opravy elektromotorů a transf. Nový proces 

Vyvažování rotačních částí (délka 3m, prům. 1m) Renovace a opravy elektromotorů a transf. Nový proces 

Vyvažování plastových oběžných kol Renovace a opravy elektromotorů a transf. Nový proces 

Elektrotechnické dílny: 

Instalace dálkového ovládání jeřábů Elektromontáže Nový proces 

Stavební dílny: 

Dodávky staveb pro průmyslovou, občanskou a  

bytovou výstavbu 
Stavby a renovace budov Nový proces 

Realizace objektů občanské vybavenosti Stavby a renovace budov Nový proces 

Opravy, rekonstrukce a sanace staveb Stavby a renovace budov Nový proces 

Střešní bytové nádstavby Stavby a renovace budov Nový proces 
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Činnosti D 5, akciová společnost, Třinec 
Názvy procesů v ST a nové 

názvy procesů STaS 

Stávající 

proces/ 

Nově vytvořený 

Proces 
Výkopové a zemní práce, bourání hydraulickým 

Kladivem na podvozku UDS 211p 
Stavby a renovace budov Nový proces 

Opravy vysokozdvižných vozíků, multikár,  

nákladních vozidel a traktorů 
Doprava a údržba cest Nový proces 

Sádrokartonové konstrukce Stavby a renovace budov Nový proces 

Protipožární přepážky Stavby a renovace budov Nový proces 

Zateplování budov Stavby a renovace budov Nový proces 

Práce s vysokotlakým vodním paprskem Stavby a renovace budov Nový proces 

Výroba betonu a asfaltových směsí Silniční stavby Nový proces 

Stavba a opravy silnic a zpevněných ploch Silniční stavby Nový proces 

Tesařské a lešenářské práce Stavby a renovace budov Nový proces 

Natěračské a sklenářské práce Stavby a renovace budov Nový proces 

Výroba nábytku Stavby a renovace budov Nový proces 

Izolatérské a klempířské práce Stavby a renovace budov Nový proces 

Klimatizace kabin a místností Stavby a renovace budov Nový proces 

Služby kropícími, zametacími a fekálními vozidly Doprava a údržba cest Nový proces 

Montážní práce autojeřábem Doprava a údržba cest Nový proces 

Žárotechnické dílny: 
Žárotechnické práce při opravách a rekonstrukcích 

vysokých pecí 
Vyzdívky a žárotechnické práce Nový proces 

Opravy žárovyzdívek licích pánví, mezipánví 

a pojízdných mísičů 
Vyzdívky a žárotechnické práce Nový proces 

Opravy konvertoru vč. bourání vyzdívky, čištění 

Hrdel a výměny odpichů 
Vyzdívky a žárotechnické práce Nový proces 

Opravy vyzdívek kotlů, ohřívacích pecí, speciál.  

tepel. agregátů vč. torkretování 
Vyzdívky a žárotechnické práce Nový proces 

Revize žáruvzdorných vyzdívek, poradenská činnost Vyzdívky a žárotechnické práce Nový proces 

 

 

3.1.1 Navržení nových procesů společnosti Strojírny a Stavby Třinec, a.s.  

     Schéma nastavení procesů obou společností se liší. Strojírny Třinec, a.s. mají funkční 

systém procesního řízení na rozdíl od D 5, akciová společnost, Třinec, kde jsou procesy 

popsány pro potřeby systému managementu kvality. Pro nové nastavení procesů jsem se 

rozhodla využít strukturu procesního řízení Strojíren Třinec, a.s. Narozdíl od Hromkové, která 

ve své knize Reengineering podnikových procesů [6], uvádí rozdělení procesů na hlavní, 

řídící a podpůrné, si společnost Strojírny Třinec, a.s. rozdělila procesy na hlavní, hlavní 

realizační a podpůrné. Pohledů na rozdělení podnikových procesů je mnoho, ale důležité je 

uvědomit si, ve kterém procesu vzniká přidaná hodnota a které procesy zajišťují pouze 
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podporu těmto hodnototvorným procesům. V níže uvedené tabulce (viz Tab. 5) je přehled 

nově navržených hlavních realizačních procesů společnosti Strojírny a Stavby Třinec, a.s. 

 

 

Tab. 5 Přehled nově navržených hlavních realizačních procesů STaS Třinec, a.s.  

 

Procesy nově: 

Vývoj, výroba strojních zařízení a strojních dílů 

Ocelové konstrukce 

Volně kované výkovky a tepelné zpracování 

Výroba zkušebních vzorků 

Výroba válců 

Oprava hutních vozů 

Broušení hutních polotovarů 

Vývoj a konstrukce 

Renovace a opravy pryžových dopravních pásů 

Montáž a opravy plynových zařízení 

Renovace a opravy elektromotorů a transformátorů 

Elektromontáže 

Stavby a renovace budov 

Silniční stavby 

Doprava a údržba cest 

Vyzdívky a žárotechnické práce 

 

     K nově vzniklým procesům Strojírny a Stavby Třinec, a.s., které jsem navrhla, nyní 

přiřadím všechny činnosti, které jsou v současnosti prováděny v obou společnostech. 

Následující tabulka (viz Tab. 6) obsahuje souhrnný přehled všech navržených hlavních 

realizačních procesů a činností, které budou jejich součástí.  
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Tab. 6 Přehled nově navržených procesů a jejich činností v STaS Třinec, a.s. 

Číslo a název procesu (rozpis jednotlivých činností) 

       P1 Vývoj, výroba strojních zařízení a strojních dílů 
 výrobní zařízení pro válcovny,  

        kontilití, koksovny, vysoké pece 

 výroba zařízení pro aglomerace 

 výroba pánví pro hutě  výroba dopravníků a zvedacích 

        zařízení 

 jednoúčelová strojní zařízení  dodávky strojně technologických celků 

 opravy a modernizace uzlů 

hutnických zařízení 

 strojní opravy 

 výroba a montáž potrubních 

rozvodů 

 výroba a montáž průmyslových 

tkaninových filtrů 

 výroba a montáž tlakových 

nádob 

 opravy a kalibrace všech 

druhů vah 

 opravy prasklých kovových 

částí procesem METALOCK 

 

       P2 Ocelové konstrukce 

 výroba ocelových konstrukcí  výroba ocelových železničních a  

        silniční mostů 

 výroba a montáž ocelových 

konstrukcí, včetně provádění 

nýtování a šroubových třecích spojů 

 výroba a montáž ocelových konstrukcí 

        pro ČD (železniční mosty) 

 výroba a montáž jeřábů a 

jeřábových drah 

 

       P3 Volně kované výkovky a tepelné zpracování 
 výkovky a tepelné zpracování 

       P4 Výroba zkušebních vzorků 
 výroba zkušebních vzorků 

       P5 Výroba válců 

 výroba a opracování hutních 

válců, včetně kalibrování 

 renovace válců navařováním 

 gravitování CNC 

       P6 Opravy hutních vozů 

 opravy hutních vozů 

Číslo a název procesu (rozpis jednotlivých činností)  

       P7 Broušení hutních polotovarů 

 broušení bram, sochorů a bloků 

       P8 Vývoj a konstrukce 

 vývoj a konstrukce, zpracování výkresové dokumentace 

      P9 Renovace a opravy pryžových dopravních pásů 

 renovace a opravy pryžových dopravních pásů 
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Číslo a název procesu (rozpis jednotlivých činností) 

      P10 Montáž a opravy plynových zařízení 
 montáž a opravy plynových zařízení 

      P11 Renovace a opravy elektromotorů a transformátorů 
 opravy elektromotorů,  

transformátorů a přístrojů 

 navíjení nn a vn motorů střídavých 

i stejnosměrných do 6 kW 

 vyvažování rotačních částí  

(délka 3m, prům. 1 m) 

 vyvažování plastových oběžných kol 

      P12 Elektromontáže 
 průmyslové rozvody nízkého napětí  výroba elektro rozváděčů vč. atypických 

(ovládací pulty, jeřábové rozváděče,  

 vybavení velínů, technol. panely) 

 v provedení IP00-IP43 

 instalace a servis elektropožární 

signalizace 

 opravy a servis výtahů 

 instalace osvětlení průmyslových hal  oživování elektrických systémů  

včetně výchozí revize 

 opravy měřících přístrojů a jejich 

kalibrace 

 instalace dálkového ovládání jeřábů 

      P13 Stavby a renovace budov 

 dodávky staveb pro průmyslovou, 

občanskou a bytovou výstavbu 

 realizace objektů občanské vybavenosti 

 opravy, rekonstrukce a sanace staveb  střešní bytové nástavby 

 výkopové a zemní práce, bourání 

hydraulických kladivem na podvozku 

UDS 211 p 

 sádrokartonové konstrukce 

 protipožární přepážky  zateplování budov 

 tesařské a lešenářské práce  natěračské a sklenářské práce 

 výroba nábytku  izolatérské a klempířské práce 

 klimatizace kabin a místností  práce s vysokotlakým vodním paprskem 

      P14 Silniční stavby 

 výroba betonu a asfaltových směsí  stavby a opravy silnic  a zpevněných  

ploch 

      P15 Doprava a údržba cest 

 opravy vysokozdvižných vozíků, 

multikár, nákladních vozidel a 

traktorů 

 služby kropícími, zametacími a  

fekálními vozidly 

 montážní práce autojeřábem  

      P16 Vyzdívky a žárotechnické práce 
 žárotechnické práce při opravách 

a rekonstrukcích vysokých pecí 

 opravy žárovyzdívek licích pánví, 

mezipánví a pojízdných mísičů 

 opravy konvertoru vč. bourání 

vyzdívky, čištění hrdel a výměny  

odpichů 

 opravy vyzdívek kotlů, ohřívacích 

pecí, speciál. tepel. agregátů 

včetně torkretování 

 revize žáruvzdorných vyzdívek  poradenská činnost 
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3.1.2 Přiřazení vlastníků a správců nově navržených procesů společnosti 

Strojírny a Stavby Třinec, a.s. 

     K nově navrženým procesům je potřeba přiřadit vlastníka a správce procesu. Vlastníkem 

procesu je operativní manažer, který odpovídá za dosahování cílů procesu stanovených 

v procesní strategii. Je odpovědný za plnění veškerých parametrů procesu, především na jeho 

výstupu. Odpovídá za řízení a rozvoj procesu, koordinaci činností uvnitř procesu a kontrolu 

funkce procesu. Správcem procesu jsou výhradně členové vrcholového vedení (ředitelé), 

stejně, jako v mateřské společnosti  TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.  Správce odpovídá za 

celkové fungování procesu, stanovení monitoringu, parametrů a cílů procesu a jejich 

dosažení. Přehled vlastníků a správců je uveden níže (viz Tab. 7) 

 

 

Tab. 7 Přiřazení vlastníků a správců nově navržených procesů  

Název procesu Vlastník procesu Správce procesu 

Vývoj, výroba strojních zařízení a strojních dílů Vedoucí provozu Mechanické dílny VÝROBNÍ ŘEDITEL 

Ocelové konstrukce Vedoucí provozu Mechanické dílny VÝROBNÍ ŘEDITEL 

Volně kované výkovky a tepelné zpracování Vedoucí provozu Mechanické dílny VÝROBNÍ ŘEDITEL 

Výroba zkušebních vzorků Vedoucí provozu Mechanické dílny VÝROBNÍ ŘEDITEL 

Výroba válců Vedoucí provozu Mechanické dílny VÝROBNÍ ŘEDITEL 

Oprava hutních vozů Vedoucí provozu Mechanické dílny VÝROBNÍ ŘEDITEL 

Broušení hutních polotovarů Vedoucí provozu Mechanické dílny VÝROBNÍ ŘEDITEL 

Vývoj a konstrukce Vedoucí  odboru Konstrukce VÝROBNÍ ŘEDITEL 

Renovace a opravy pryžových dopravních pásů Vedoucí provozu Mechanické dílny VÝROBNÍ ŘEDITEL 

Montáž a opravy plynových zařízení Vedoucí provozu Mechanické dílny VÝROBNÍ ŘEDITEL 

Renovace a opravy elektromotorů a transformátorů Vedoucí provozu Elektrotech. dílny VÝROBNÍ ŘEDITEL 

Elektromontáže Vedoucí provozu Elektrotech. dílny VÝROBNÍ ŘEDITEL 

Stavby a renovace budov Vedoucí provozu Stavební dílny VÝROBNÍ ŘEDITEL 

Silniční stavby Vedoucí provozu Stavební dílny VÝROBNÍ ŘEDITEL 

Doprava a údržba cest Vedoucí provozu Dopravní dílny VÝROBNÍ ŘEDITEL 

Vyzdívky a žárotechnické práce Vedoucí provozu Žárotech. dílny VÝROBNÍ ŘEDITEL 
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3.1.3 Vytvoření strategických podnikatelských jednotek společnosti 

Strojírny a Stavby Třinec, a.s. 

      Po sloučení a navržení nových procesů byly přiřazeny jednotlivé procesy z hlediska oboru 

činnosti do čtyř autonomních podnikatelských jednotek (viz Tab. 8), které v rámci nově 

vzniklé společnosti Strojírny a Stavby Třinec, a.s., budou působit jako poloautonomní, tržně 

orientovaná zisková centra nebo taky jinak nazývány strategické podnikatelské jednotky SBU 

(strategic business units). SBU jsou autonomní jednotky (útvary), které zajišťují iniciativní 

činnosti ve vymezených podnikatelských polích. Pod pojmem podnikatelské pole si můžeme 

představit skupinu výrobků nebo služeb (produktů), které jsou určeny pro konkrétní 

definovaný trh. Do podnikatelského pole jsou zahrnuty všechny výrobky nebo služby 

a skupiny zákazníků, pro něž lze rozvinout jednotnou strategii. Organizační strukturu podle 

SBU zavedl počátkem 70 let jako jeden z prvních podniků General Electric (GE). [3] Dále 

budou v textu značeny strategické podnikatelské jednotky zkratkou PJ. 
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Tab. 8 Přehled nově vytvořených PJ Strojírny a Stavby Třinec, a.s. 

Název 

podnikatelské 

jednotky - PJ 

PJ 

Konstrukce 

PJ 

Strojírenství 

PJ 

Stavebnictví 

 

PJ 

Elektro 

 

Hlavní 

realizační 

procesy 

 

 

 

P8 Vývoj a 

konstrukce 

P1 Vývoj, výroba 

strojních zařízení a 

strojních dílů 

 

P2 Ocelové 

konstrukce 

 

P3 Volně kované 

výkovky  

a tepelné zpracování 

 

P4 Výroba 

zkušebních     

vzorků 

 

P5 Výroba válců 

 

P6 Opravy hutních 

vozů 

 

P7 Broušení hutních   

polotovarů 

 

P9 Renovace a 

opravy 

pryžových 

dopravních      

pásů 

 

P10 Montáž a opravy  

plynových zařízení 

P13 Stavby a 

renovace budov 

 

P14 Silniční stavby 

 

P15 Doprava a  

údržba cest 

 

P16 Vyzdívky a 

žárotechnické práce 

 

 

P11 Renovace a 

opravy elektromot. 

a transformátorů 

 

P12 Elektromontáže 

 

 

3.1.4 Navržený organizační graf, maticová organizační struktura 

a organigraf společnosti Strojírny a Stavby Třinec, a.s. 

     Na základě předešlé analýzy procesů a činností nyní sestavím organizační grafy 

společnosti Strojírny a Stavby Třinec, a.s. Jako první sestavím klasický graf organizační 

struktury, který je navržen z pohledu organizačního. Organizační pohled pohlíží na podnik 

z hlediska statických organizačních struktur. Jednotlivé úseky jsou zachovány dle stávající 

struktury ve společnosti Strojírny Třinec, a.s. a dále jsou v organizačním grafu zakresleny 

nově vzniklé podnikatelské jednotky. Z obrázku (viz Obr. 6) je patrné, že jde o společnost 

s plošší organizační strukturou, což je právě typické pro procesně řízené společnosti, které se 

vyznačují malým počtem stupňů řízení. Řediteli jsou funkčně podřízeny úseky: řízení kvality, 

personální, technický, finanční, obchodní a výrobní. Pod výrobní úsek spadají jednotlivé 

podnikatelské jednotky Konstrukce, Strojírenství, Stavebnictví a Elektro.  



 

55 

 

 

 

 

Obr. 6 Funkční organizační struktura 
 

 

     Předchozí organizační graf nevypovídá nic o procesech, které ve společnosti probíhají, jde 

o klasický organizační graf, který stanoví funkční vztahy nadřízenosti a podřízenosti. 

Abychom mohli lépe pohlédnout na společnost Strojírny a Stavby Třinec, a.s. z hlediska 

procesů, byla navržena následující maticová organizační struktura. 

 

     Organizační strukturu jsem navrhla pomocí matice, která kombinuje liniovou organizační 

strukturu s procesní strukturou řízení. Na jedné straně (vertikální) jsou funkční útvary tvořené 

specialisty, kteří koordinují činnost ve své odborné oblasti a na druhé straně (horizontální) 

máme vlastníky procesů, zodpovědné za jim svěřený proces. Pro efektivní řízení jednotlivých 

procesů musí mít jednotliví vlastníci procesů delegovány příslušné pravomoci. Průsečíky 

v matici představují sladění zájmů vlastníků procesů a funkčních manažerů.  

 

     V podniku může nastat situace, kdy bude potřeba rozdělit určité zdroje, mezi jednotlivé 

vlastníky procesů. Vezměme tři rozdílné procesy, z nichž jeden generoval za poslední rok zisk 

vyšší, než ostatní dva procesy. Z pohledu vlastníka tohoto procesu by se mohlo zdát, že zdroje 

je potřeba přidělit právě jeho procesu, protože tento proces byl pro podnik nejvíce ziskový. 

A právě zde nastává výše zmíněné sladění zájmů vlastníků procesů a funkčních manažerů. 
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Funkční manažer, například obchodní ředitel, má reporting ze všech procesů probíhajících 

v podniku.  Po vyhodnocení může dojít k závěru, že procesu, který sice v minulém roce 

generoval nejvyšší zisk zdroje nepřidělí a přidělí tyto zdroje procesům, které nevykazovaly 

minulý rok zisk nejvyšší, ale standardně za určité časové období dosahují stabilních výsledků 

a mají výhledově uzavřeny dlouhodobé kontrakty, které budou pro podnik výnosnější, nežli 

výnos z procesu, u kterého tato jistota není. Na tomto příkladu jsem chtěla ukázat, že v tomto 

případě musí rozhodnout ten manažer, který dohlédne dál, ten, jenž vidí podnik komplexně 

a jeho rozhodnutí vychází z reportingu všech podnikových  procesů.  

 

     Podobný příklad může nastat ve chvíli, kdy pro vedoucího svářečů bude efektivnější mít 

svářeče pro proces, který probíhá v místě podnikání společnosti, než na zakázce, která bude 

probíhat na místě vzdáleném několik set kilometrů (svářeči nemusí cestovat, úspora 

cestovních výdajů, mohou být nahrazeni v případě potřeby ihned za dalšího). Pokud o zdroje 

usilují dva procesy, musí posoudit funkční manažer, kterému procesu tyto zdroje přidělí. 

Pokud není schopen rozhodnout, musí postoupit na vyšší úroveň, která je schopna 

rozhodnout, která zakázka je pro ziskovost podniku efektivnější a výhodnější. Jak jsem se již 

zmínila v teoretické části, to, co může být optimální pro určitou část, nemusí vždy znamenat 

optimalizaci celku.  
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P5 Výroba válců 

 

P2  Ocelové 
konstrukce 

 

P4 Výroba zkuš. 
vzorků 

 

P3 Volně kované 
výkovky 
 

 

Obchodní 
úsek 

Výrobní 
úsek 

Technický 
úsek 

P8 Vývoj a 
konstrukce 
konstrukce 
 P1 Výroba stroj. 
zařízení a st. dílů 

 

Vedoucí odboru 
Konstrukce 

Vedoucí provozu 
Mechanické dílny 

Vedoucí provozu 
Mechanické dílny 

 
Vedoucí provozu 
Mechanické dílny 

dílen 

 

Název procesu Vlastník  procesu 

Vedoucí provozu 
Mechanické dílny 

 
Vedoucí provozu 
Mechanické dílny 

 
P6 Oprava 
hutních vozů 

 
P7 Broušení 
hutních polotov. 

 

Vedoucí provozu 
Mechanické dílny 

 
Vedoucí provozu 
Mechanické dílny 

 

Finanční 
úsek 

Úsek řízení 
kvality 

Personální 
úsek 

P9 Renovace a 
opr. pryž. d. pásů   
pádd.pásů 

Vedoucí provozu 
Mechanické dílny 

 
P10 Montáž a 
opravy plyn. zař. 

 

Vedoucí provozu 
Mechanické dílny 

Vedoucí mech. 
dílen 

 

P13 Stavby a 
renovace budov 

 

Vedoucí provozu 
Stavební dílny 

 
P14 Silniční 
stavby 

 

Vedoucí provozu 
Stavební dílny 

P15 Doprava a 
údržba cest 
Doprava a 
údržba cest 
 

 

Vedoucí provozu 
Dopravní dílny 

P16 Vyzdívky a 
žárotech. práce 

 

Vedoucí  provozu 
Stavební dílny 

P11 Renovace a 
opravy el. a tran. 

 

Vedoucí provozu 
Elektrotech. dílny 

P12 
Elektromontáže 
 

Vedoucí provozu 
Elektrotech. dílny 
 

ŘEDITEL 

 

 

 

      

 

 

 

Obr. 7 Maticová organizační struktura společnosti STaS Třinec, a.s.  

 

     Navržená maticová organizační struktura (viz Obr. 7) má samozřejmě jako každá, své 

výhody a nevýhody. Výhodou maticové organizační struktury je zvýšená inovační schopnost, 

pružnost a možnost rychlé reakce na požadavky okolí, změnu produktu, zvýšení kvality, 
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zdůraznění skupinové práce a tím snížení rizika a chyb. Mezi nevýhody patří ztráty způsobené 

značnou potřebou komunikace a řešením konfliktů, dvojí podřízenost a zvýšená složitost 

struktury a tím vzniklé problémy rozhodovacích procesů.  

 

     Novým přístupem v navrhování organizačních grafů jsou tzv. organigrafy, které jsou blíže 

popsány v teoretické části v kapitole číslo 1.4.1. Organigraf se liší od klasických 

organizačních struktur jiným přístupem při zobrazení. Poskytuje celkový pohled na podnik  

a lépe vypovídá o procesech, které v podniku probíhají.  

 

     Aby bylo možné sestavit organigraf procesně orientované organizační struktury, který je 

primárně určen podnikovými procesy,  je potřeba definovat kromě hlavních realizačních 

procesů také podpůrné procesy, které budou zajišťovat podmínky pro fungování hlavních 

realizačních procesů.  Při navrhování  organigrafu vycházím z procesní struktury Strojíren 

Třinec, a.s., kde jsou již nastaveny procesní pravidla. Z hlediska okolního prostředí jsem 

využila stávající nastavení podpůrných procesů (směrem k mateřské společnosti TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a.s. a MORAVIA STEEL, a.s.). K tomu, aby byla tato nastavení změněna, 

nemám k dispozici žádné interní informace a z toho důvodu předpokládám, že procesy jsou 

nastaveny správným způsobem a pro společnost Strojírny a Stavby Třinec, a.s., bude 

výhodnější část těchto  procesů outsourcovat nejen s ohledem na náklady, ale zejména 

s ohledem na dodržování základních principů procesního řízení, kdy podpůrné procesy musí 

podporovat procesy klíčové, co nejefektivnějším způsobem. Snaha o efektivitu vede přirozeně 

ke standardizaci a v určitých případech se stane nejefektivnějším již zmíněný outsourcing. 

A právě toto je jeden z velmi důležitých přínosů procesního řízení, kdy je přistupováno 

k základním typům procesu – hlavním (klíčovým) a podpůrným zcela rozdílným způsobem. 

[18] 
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PJ 
Strojírenství 

PJ 
Stavebnictví 

PJ 
Elektro 

PJ 
Konstrukce 

 

Z Á K A Z N Í K 

Zákaznická 
kancelář 

k 

Zákaznická 
kancelář 

kancelář 

Zákaznická 
kancelář 

Zákaznická 
kancelář 

Tvorba strategie 
a podnik. 
programu 

 
Finanční služby 

Nákup 

Lidské zdroje 

Kontrolní 
činnost 

Mor.Steel 

TŽ, a.s. 

P8 
 

P11 P12 

Hlavní realizační procesy : P1 – P16 

Poskytnutý produkt (výrobek, služba) 

 

 
IT 

TŽ, a.s. 

P15 

P13 P14 

P16 

TŽ, a.s. 

P1 

 
P2 

 
P3 

 
P4 

 
P5 

 
P6 

 
P7 

 
P9 

 
P10 

 

P1 Vývoj ,výroba stroj. zař. a stroj. dílů          P10 Montáž a opravy plyn. zařízení 
P2 Ocelové konstrukce   P11 Renovace a opravy elektrom. a transformátorů 
P3  Volně kované výkovky a tep. zprac. P12 Elektromontáže 
P4 Výroba zkušebních vzorků  P13 Stavby a renovace budov 
P5 Výroba válců   P14 Silniční stavby 
P6 Oprava hutních vozů  P15 Doprava a údržba cest 
P7 Broušení hutních polotovarů  P16 Vyzdívky a žárotechnické práce  
P8 Vývoj a konstrukce 
P9 Renovace a opravy pryž. dopr. pásů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Organigraf společnosti Strojírny a Stavby Třinec, a.s. 
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     Z tohoto organigrafu (viz Obr. 8) lze zjistit mnohem více o společnosti, o jejich hlavních 

realizačních procesech a podpůrných.  

 

      V centru veškerého dění, je v mnou navrženém organigrafu zákazník. Zákazník 

= základ. Musí stát v centru pozornosti veškerého dění v podniku, protože zákazník je ten, 

kdo rozhoduje o jeho existenci a proto je potřeba udělat vše pro jeho trvalé uspokojování 

potřeb a požadavků. Je nutné neustále provádět zkoumání jeho požadavků, podporovat 

systematickou komunikaci požadavků zákazníka v organizaci, která musí být vedená 

a podporovaná vrcholovým vedením. Vztahy se zákazníky je nutné neustále rozvíjet. Je 

potřeba si uvědomit, že vyrábět umí každý, ale umět si získat zákazníky a vybudovat si 

jejich loajalitu je v dnešní době velice složité. Zákazník nesmí být ten, který dělá 

zprostředkovatele mezi různými útvary, ale zákazníkovi musí být ušetřen čas a poskytnut 

maximální komfort. Zákaznickou kancelář tvoří oddělení marketingu, příjmu objednávek, 

oddělení logistiky a oddělení zabývající se vyřizováním reklamací.  

     Jako podpůrné procesy jsem vybrala tyto:  

 Tvorba a strategie podnikatelského programu 

 Finanční služby 

 Nákup 

 Lidské zdroje 

 Kontrolní činnost 

 IT. 

 

     PJ (podnikatelské jednotky) představují v organigrafu koordinační centra tzv. huby, kde se 

setkávají lidé a informace o jednotlivých procesech, probíhá zde vzájemný pohyb lidí, 

myšlenek, vzájemná komunikace zaměstnanců, manažerů apod. Každá PJ má svou 

zákaznickou kancelář a jednotlivé kanceláře mezi sebou vzájemně spolupracují. Cílem 

vzájemné interakce mezi  zákaznickými kancelářemi příslušných PJ, je dosažení pružnosti 

a rychlosti reakcí s ohledem na přání a potřeby zákazníků.  
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     Podpůrný proces Tvorba strategie podnikatelského programu zajišťuje pro společnost 

stanovení strategického rámce a tvorbu podnikatelského programu a jejich projednání 

s vrcholovým vedením.  

 

     Podpůrný proces Finanční služby tvoří oddělení: financování, controllingu a účetnictví. 

Oddělení financování zajišťuje potřebné zdroje pro krytí potřeb podniku, způsoby financování 

(využití kapitálu vlastního, cizího), posuzování investičních záměrů a způsobů financování 

(úvěry, leasingy), cash flow a zpracovává finanční analýzu. Hlavní funkcí controllingu je 

plánování efektivního dosažení stanovených cílů podniku, další funkcí je pak sběr a uchování 

relevantních informací, kontrola řízení nákladů a reporting. Oddělení účetnictví se zabývá 

vedením účetnictví a daňové evidence, dle příslušných zákonů a účetních standardů, 

zpracováním a evidencí mezd. 

 

     Podpůrný proces Nákup plní tyto základní funkce: co nejpřesněji a včas zjišťovat budoucí 

potřeby materiálu, systematicky zjišťovat a volit optimální zdroje, úplně a včas projednávat 

a uzavírat smlouvy o efektivních dodávkách, trvalé sledování jejich realizace, systematické 

sledování a regulování stavu zásob a zabezpečení jejich nejefektivnějšího využití, 

systematické zajištění kvality nakupovaných materiálů, zabezpečení efektivního fungování 

materiálně technické základny nákupu, vytváření a zdokonalování informačního systému pro 

řízení nákupního procesu, systematické zabezpečování personálního, organizačního, 

metodického a technického rozvoje řídících a hmotných procesů. V současném pojetí se 

nákup stává funkcí strategickou, která se promítá do konkurenceschopnosti podniku.  Nákup 

materiálu a běžných potřeb pro údržbu provozu a spotřební materiál by zajišťovalo jednotné 

oddělení nákupu pro všechny podnikatelské jednotky. Jednotné centrum nákupu mnohem lépe 

využívá kontrolních mechanismů a lépe se dá kontrolovat neloajalita vůči zaměstnavateli. 

Speciální nákupy pro jednotlivé druhy podnikových procesů by byly realizovány přímo 

zaměstnanci těchto procesů v dané podnikatelské jednotce. Díky tomu, že znají pracovní 

proces, mohou být při nákupu flexibilnější a pružnější než zaměstnanci z oddělení centra 

nákupu.  

 

     Podpůrný proces Lidské zdroje zajišťuje rozvoj lidského potenciálu ve prospěch celého 

týmu v podniku, optimální a vyvážené složení lidí a jejich rozvoj, vedení, motivování, 

zajištění efektivní komunikace a týmové spolupráce. Zaměřuje se na podnikovou kulturu, 
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která sehrává důležitou úlohu v procesním řízení. Lidský potenciál podniku rozhoduje o jeho 

konkurenceschopnosti. Znalosti, vědomosti a dovednosti jsou hybnou silou inovací. 

 

     Podpůrný proces Kontrolní činnost tvoří úsek QMS (systému managementu kvality, auditu 

a metrologie.  Systém managementu kvality je pravidelně přezkoumáván. V rámci 

přezkoumání QMS je prováděna kontrola opatření z přezkoumání QMS z předcházejícího 

období. Dále je prováděn rozbor zmetkové výroby a víceprací, reklamace, garanční servis, 

hodnocení koeficientu kvality, upozornění kontroly, hodnocení kontrolních bodů, stav 

kalibrace a měřidel a šablon. Pravidelně dochází k monitoringu nákladů na kvalitu 

a vyhodnocování výkonnosti jednotlivých parametrů procesů. Sleduje se, zda jsou 

dosahovány stanovené cíle kvality, účinnost nápravných a preventivních opatření. 

Představitelé QMS a EMS sledují změny zákonů a předpisů a v rámci zlepšování vyhodnocují 

jejich výsledky. Úsek auditu provádí ve společnosti plánované interní audity. Úsek metrologie 

posuzuje vhodnost měřidel, zabezpečuje jejich ověření a opravy, provádí jejich kalibraci.  

 

     Podpůrný proces IT. V rámci tohoto podpůrného procesu je navrhována tvorba strategie 

informatiky, rozvoj infrastruktury IT. Oddělení IT pořizuje prostředky výpočetní techniky, 

zajišťuje provoz systému jednotlivých IS. Řeší požadavky na tvorbu a změnu softwaru, 

změny konfigurací a instalací prostředků IT. Provádí zálohování dat.  V případě poruchy řeší 

havarijní situace na serverech a obnovu systému a dat. Tento proces využívá částečně služby 

poskytované v rámci skupiny formou outsourcingu od mateřské společnosti TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec a MORAVIA STEEL, a.s. 

 

     Role organizačních struktur v procesně řízených společnostech plní funkci vytvoření 

formálních a logických vazeb mezi jednotlivými funkčními místy a útvary. Při sestavení 

organizační struktury neexistují žádná omezení, každá organizace si může volit organizační 

strukturu, která ji vyhovuje. V souvislosti s procesním řízením se lze setkat i s názory, že 

organizační struktury a funkce jsou rigidní a stávají se hlavní překážkou pružnosti organizace. 

Důležitá je zde lidská dimenze, tzn. jak přizpůsobivé je myšlení lidí, zejména řídících 

pracovníků. Norbert Žid ve svém článku Procesní řízení kontra organizační struktury a funkce 

píše, že i při orientaci na procesy je vhodné opírat se o jistou strukturu a funkce lidí v  této 

struktuře. [32] 
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3.1.5 Lidé a jejich postoje k připravované fúzi 

     Všeobecně každá změna sebou přináší nejen očekávání, ale také obavy z toho, co přijde. 

Fúze obou společností přinese velký názorový střet dvou odlišných koncepcí, funkčního 

systému řízení a procesního. Společnost Strojírny Třinec, a.s. má již několik let detailně 

rozpracovaný funkční systém procesního řízení, kdežto společnost D 5, akciová společnost, 

Třinec má popsány procesy pouze pro QMS. Toto se může projevit zejména v chování 

a postojích vrcholového managementu.  

 

     Důležité je v této fázi průběžně informovat lidi o připravovaných změnách a vysvětlit, co 

tato změna přinese nejen pro nově vzniklou společnost, ale také, jak se připravovaná změna 

dotkne jich samotných. Změny musí být komunikovány na všech úrovních. Je potřeba lidi 

informovat při každé příležitosti, aby pochopili význam změny. Na základě informací, které 

jsem obdržela, není  managementu ani pět měsíců před provedením fúze zatím známa 

organizační struktura. Z hlediska dynamiky procesu strategické změny, se nyní management 

nachází ve fázi obrany, bojí se, co tato změna přinese. Toto může mít za následek snahu 

poskytovat málo informací a proto byl určen majiteli nezávislý konzultant, kterým je řízení 

DSp. Jako příklad uvádím vypsání nového výběrového řízení na ředitele D 5, akciová 

společnost Třinec. Poté, co bylo rozhodnuto o fúzi, byl dočasný ředitel odvolán. Zřejmě 

nechtěl přispět k připravované fúzi, což se dá chápat navenek i takto. 

 

     Management deklaroval již na počátku, že fúze bude provedena se 100 % stavem 

zaměstnanců na období, než budou nastartovány procesy zlepšování. Tato deklarace je pro 

zaměstnance určitou úlevou, že v nejbližší době nepřijdou o svou pozici nebo pracovní místo. 

Zaměstnanci se z hlediska dynamiky procesu změny nyní nacházejí ve fázi odložení, protože 

na určité období zatím neočekávají radikálnější změny. Samozřejmě vědí, že po tom, co se 

nastavené procesy ustálí, dojde k vyhodnocování nastavených změn a výsledky tohoto 

vyhodnocení přinesou opatření, které se jich mohou výrazně dotknout.  
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3.1.6 Výběr perspektivního procesu pro společnost Strojírny a stavby 

Třinec, a.s.  

     Na základě podkladů z controllingového informačního systému jsem provedla posouzení 

výnosů z jednotlivých procesů obou společností. Nebylo možné jednoznačně stanovit, který 

proces bude mít z tohoto pohledu největší přínos po fúzi obou společností a proto jsem zvolila 

jako kritérium pro výběr procesu synergii činností z jednotlivých společností, zařazených do 

jednoho procesu. Na základě tohoto posouzení jsem se rozhodla pro proces, nově zařazený 

jako proces P2 Ocelové konstrukce. Vyhodnotila jsem, že tento proces má nejvyšší potenciál, 

který má své příležitosti, ale samozřejmě také hrozby.  

  

     D 5, akciová společnost, Třinec se zaměřuje na výrobu ocelových konstrukcí pro 

stavebnictví, kdežto Strojírny Třinec, a.s. vyrábějí ocelové konstrukce jako polotovary pro 

další obrábění anebo jako součást strojních celků. Využitím zdrojů, které jsou k dispozici 

v obou společnostech pro realizaci nově navrženého procesu, dojde jednak k rozšíření 

výrobních kapacit, rozšíření rozsahu certifikovaných výrobkových skupin ocelových 

konstrukcí, k využití know-how technologů a svařovacích inženýrů, ale především 

flexibilního využití kapacity svářečů, kteří jsou klíčovou profesí, nedostatkovou na trhu práce. 

Nové nastavení procesu umožní nabízet zákazníkům jednak realizaci větších zakázek, než 

bylo dosud možné realizovat v jednotlivých společnostech, ale také nabídnout komplexní 

dodávky jak z pohledu stavebních, tak i strojních ocelových konstrukcí. A právě v tom vidím 

synergii, která by se měla projevit zvýšením konkurenceschopnosti na trhu.  

 

     Vybraný proces P2 Ocelové konstrukce jsem se rozhodla zakreslit pomoci postupového 

diagramu (viz Obr. 9), který je běžně ve společnosti Strojírny Třinec, a.s. využíván. Při 

navrhování procesu jsem vycházela ze souborů interních dokumentů nižší úrovně, jako jsou 

pracovní postupy, technologické postupy svařování, schémata části procesů uvedená v jiných 

interních dokumentech. Záznam průběhu procesu znázorňuje jednotlivé fáze hlavního 

realizačního procesu P2 Ocelové konstrukce. 
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POSTUPOVÝ DIAGRAM - Ocelové konstrukce
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Obr. 9 Postupový diagram procesu P2 Ocelové konstrukce 
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1. FÁZE  

Referent obchodního úseku přijme objednávku a zaeviduje ji. Provede její věcnou kontrolu 

a vyhotoví kupní smlouvu, kterou předá ke schválení a podpisu obchodnímu řediteli. Po 

potvrzení objednávky a kupní smlouvy zákazníkem, dojde k vyhotovení vnitropodnikové 

objednávky a jejímu zaevidování do informačního systému.  

 

2. FÁZE 

Objednávku přebírá Vývoj a konstrukce. Zde dochází k vytvoření výkresové a technické 

dokumentace. Konstruktér vypracuje výkresovou dokumentaci, očísluje ji a zaeviduje do 

systému.  

 

3. FÁZE 

Z technické dokumentace se zpracují technologické postupy pro výrobní proces.  Dále se 

stanoví potřeby přípravků a jejich zajištění, určení materiálu pro výrobu a jeho objednání, 

výpočet spotřeby času. Vyhotoví se rozpiska a průvodka, které obsahují pokyny pro 

jednotlivé dílčí operace. 

 

4. FÁZE 

Objednávku pro nákup materiálu přebírá referent oddělení nákupu. Referent porovnává 

požadavky se skladovým množstvím a poté vyhotoví plánovaný harmonogram nákupu. 

Zpracuje poptávku a odešle vytipovaným dodavatelům. Následně provede hodnocení a výběr 

vhodného dodavatele, vyhotoví objednávku a zašle ji dodavateli.  

 

5. FÁZE 

Dochází k naplánování výroby plánovačem, který rozplánuje zakázku na střediskovém plánu, 

naplánuje zakázku do výroby a vyhodnotí kapacitní plán.  

 

6. FÁZE 

Výkresovou a výrobní dokumentaci předá plánovač mistrovi, který přidělí zhotovení zakázky 

konkrétní pracovní skupině. Pod vedením předáka a podle výkresů jsou sestavovány 

jednotlivé části ocelové konstrukce, respektive sestavení celé ocelové konstrukce. 
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7. FÁZE 

Po sestavení a sestehování svary je ocelová konstrukce proměřena referentem kontroly 

kvality. Následně je ocelová konstrukce svařována svářeči buď přímo v dílně zámečníků, 

nebo je převezena do vedlejší svařovny. Probíhají zde průběžné kontroly svarů. 

 

8. FÁZE 

Veškeré provedené operace a činnosti jsou naváděny předákem nebo mistrem do 

informačního systému. Tyto informace slouží pro přehled o stavu rozpracovanosti a termínů 

dokončování zakázky. 

 

9. FÁZE 

Po dokončení svařování je ocelová konstrukce otryskaná v tryskacím boxu. Referent řízení 

kvality provede vizuální kontrolu zhotovení svarů. V případě, že objeví neshodu, jsou svary 

opraveny svářečem, který svar prováděl. V některých případech si výstupní kontrolu provádí 

zákazník prostřednictvím externího přejímače. 

 

10. FÁZE 

Zhotovená a zkontrolovaná ocelová konstrukce je buď převezena do obrobny k dalšímu 

opracování, anebo naložena na dopravní prostředek a expedována odběrateli. Zákazníkovi je 

dodána technická dokumentace včetně záznamů o provedených kontrolách a měřeních 

přesnosti konstrukce. 
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4 Vlastní návrhy a doporučení 

     Poté, co jsem analyzovala jednotlivé činnosti obou společností, navrhla procesní způsob 

řízení a s tím související novou organizační strukturu slučované společnosti 

Strojírny a Stavby Třinec, a.s., bych nyní doporučila následující návrhy. 

 

     Pro podnikatelskou jednotku Konstrukce doporučuji zaměřit se na sledování trendů 

a podněcování inovativních metod. Inovace se stávají v dnešní době hybnou silou podniku 

a klíčovým faktorem z hlediska konkurenceschopnosti. Neznamená to ovšem, že je potřeba 

nalézat nová řešení za každou cenu. Navrhuji konzultace s  Doc. Ing Bohuslavem Bušovem, 

CSc, prezidentem sdružení TRIZing, které shromažďuje obrovskou databázi řešení určitých 

postupů ARIZ (algoritmus řešení invenčních zadání) a jsou schopni navrhnout inovativní 

řešení. Přínos vidím zejména v tom, že není potřeba nalézat nová řešení. Nač vymýšlet již 

jednou vymyšlené. Doporučená řešení mohou být rychlejší a efektivnější a dojde jednak 

k úspoře času, ale také finančních prostředků. 

 

     Doporučuji sjednotit reporting jednotlivých podnikatelských jednotek vzhledem 

k vrcholovému managementu do určitého standardu. Navrhuji metodu BSC (Balanced 

Scorecard), zmíněnou v teoretické části, v kapitole č. 1.6.1. Většina měřítek výkonnosti BSC, 

mezi které patří např. ekonomicky přidaná hodnota EVA, výnosnost aktiv ROA a jiné, se dají 

stanovit standardně pro všechny podnikatelské jednotky. Důležité je však nastavit správně 

požadované hodnoty těch měřítek, které mohou být rozdílné z hlediska oboru podnikání. 

Jinak budou nastaveny hodnoty pro počet pracovních úrazů v podnikatelské jednotce 

Stavebnictví, kde je míra nejistoty rizika pracovního úrazu mnohem větší, než v podnikatelské 

jednotce Konstrukce.  Jednotlivé ukazatele budou vyhodnoceny na základě nastavených 

limitních hodnot. Výsledky, které budou pocházet ze čtyř perspektiv, mezi které patří 

finanční, zákaznická, interních procesů a perspektiva učení se a růstu, budou sloužit 

managementu jako důležitý nástroj pro zvyšování výkonnosti podnikových procesů.  

 

     Po fúzi obou společností nelze očekávat, že bude možné ihned zvyšovat výkonnost všech 

procesů. Je třeba se ihned a průběžně soustředit na 2-3 produktové procesy s nejvyššími 

tržbami, respektive s nejvyššími toky peněz a také souběžně shromažďovat 

podklady o všech procesech pro vyhodnocování. Odhaduji toto období zhruba na 
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dva roky. V tomto období doporučuji postupně u jednotlivých procesů analyzovat 

a přezkoumávat data, což je úkolem vlastníků procesů. Kromě metody BSC navrhuji zavést, 

v rámci procesu neustálého zlepšování, metodu Lean Six Sigma, podrobněji popsanou 

v kapitole č. 1.6.2. Tato metoda se může stát strategickým nástrojem pro zefektivnění 

nastavených procesů. Jedná se o metodu, u které je způsob řízení založen na statistických 

datech. Tato data budou získávána z analýz a přezkoumání jednotlivých procesů. Již nyní 

bych se zaměřila na zaškolení manažerů, aby získali potřebné znalosti, jak tuto metodu 

implementovat a správně využít pro zvýšení efektivity a optimalizaci nastavených procesů. 

 

     Managementu nově vzniklé společnosti doporučuji výrazně se zaměřit zejména na lidi, 

neboť úspěch i neúspěch bude záviset především na jejich osobní kvalitě, znalostech 

a dovednostech.  Základem je efektivní interní komunikace se zaměstnanci, jejich motivace 

a průběžné vzdělávání. Pokud budou mít lidé veškeré potřebné informace pro výkon pracovní 

činnosti a budou správně motivováni, přispějí výrazným způsobem k poskytování kvalitních 

produktů a služeb určených zákazníkům. Je potřeba vypracovat harmonogram školení, aby 

všichni zaměstnanci vnímali procesní řízení stejně. Důležité je nyní sjednotit interní školení 

obou společností, která připraví představitel managementu pro QMS společnosti Strojírny 

Třinec, a.s. 

 

     Dále navrhuji pravidelně organizovat týmová setkání – workshopy v rámci procesů, aby se 

hledali navenek i uvnitř nejlepší postupy řešení. Lidé, kteří se aktivně účastní procesu a mají 

v něm svou roli, vědí nejlépe, co je potřeba dělat. Když je vtáhneme do procesu diskuse, 

nebudou se tolik bránit změnám a mohou přijít s nápady, které často překvapí. Tyto nápady se 

mohou stát zdrojem inovačních aktivit, které nemusí být jen věcí specialistů z útvaru 

výzkumu a vývoje.  

 



 

70 

 

Závěr 

     Přechod podniku k procesně orientovanému systému řízení je organizačně a metodicky 

velmi náročný úkol. Jak se ukázalo během psaní této diplomové práce, velkou výhodou 

probíhající fúze společnosti Strojírny Třinec, a.s. a D 5, akciová společnost, Třinec je fakt, že 

Strojírny již mají propracovaný systém procesního řízení.  Tato skutečnost ušetří novému 

řediteli a jeho týmu čas a prostředky, které by bylo nutné vynaložit na zmapování všech 

procesů a zjištění vazeb mezi jednotlivými procesy, které v současnosti probíhají ve 

společnosti Strojírny Třinec, a.s. 

 

     Nelze konstatovat, že společnost Strojírny Třinec, a.s. má čistě procesní strukturu řízení, 

dle mého názoru jde o společnost, která využívá pro řízení prvky procesního řízení. Čistou 

procesní strukturu lze ovšem zavést pouze v určitých typech podniků.  Každý podnik má svá 

specifika a vždy je potřeba přihlédnout komplexně ke všem okolnostem a nastavit takový 

systém řízení, který bude výhodný jak pro podnik, tak pro zákazníka. Přebírat modely, které 

jsou pro určitý podnik úspěšné, nemusí znamenat zrovna to nejlepší řešení pro jiný podnik. 

Praxe ukazuje, že mnoho firem, které se snažily o zavedení BPR nebo TQM bylo 

neúspěšných a nepřineslo jim to, co od nich očekávaly. Jednoznačnou příčinu neúspěchů lze 

zjistit jen těžko, jde o souhru několika faktorů, které jsou při provádění změny klíčové. 

K jednomu z nich, ale zcela určitě patří lidská dimenze. Dr. Michael Hammer, původce 

a vůdčí duch koncepce reengineeringu podnikových činností sám sebekriticky přiznal ve Wall 

Street Journal v listopadu 1996, že nebyl dost moudrý, protože použil v BPR inženýrský 

přístup a nebyl dostatečně citlivý k lidské dimenzi a proto narazil na odpor. Až později zjistil, 

že právě lidská dimenze je kritická. [32] 

 

     Za jeden z nejdůležitějších faktorů, při probíhající fúzi a nastavení procesů nově vzniklé 

společnosti Strojírny a Stavby Třinec, a.s., který nesmí být podceněn, považuji komunikaci 

a práci s lidmi. Chystaná změna je pro zaměstnance něčím zcela novým, zvlášť pro 

zaměstnance společnosti D 5, akciová společnost, Třinec, kteří budou konfrontováni 

s rozdílem dvou odlišných koncepcí – funkčním a procesním řízením. Jedna z podstatných 

změn při přechodu na procesně orientovaný způsob řízení je změna myšlení lidí, jde o novou 

filozofii řízení.  
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     Během psaní diplomové práce jsem měla možnost nahlédnout do procesu připravované 

fúze, který se neustále vyvíjel. Jako nezávislý konzultant v týmu Strojíren Třinec, a.s., který 

spolupracuje s řízením DSp, jsem přicházela v průběhu procesu s vlastními návrhy. Snažila 

jsem se, aby měly určitou logiku a jak se postupně ukázalo, navrhovaná struktura se tomu 

přizpůsobuje. Výhodu vidím i v tom, že nejsem zaměstnanec společnosti, a proto byl můj 

pohled zcela nezávislý.  

 

     Cílem této diplomové práce bylo navržení organizační struktury vhodné pro procesně 

řízenou společnost. Poté, co jsem analyzovala činnosti  probíhající nyní v obou společnostech, 

jsem se snažila začlenit činnosti společnosti D 5, akciová společnost, Třinec ke stávajícím 

procesům společnosti Strojírny Třinec, a.s., pokud to bylo možné z hlediska různých kritérií, 

mezi které jsem zařadila technologie, kvalifikace, kapacitu aj. Při navrhování nových procesů 

jsem využila stávající strukturu procesů ve společnosti Strojírny Třinec, a.s. Určila jsem 

vlastníky a správce procesů a vytvořila čtyři nové podnikatelské jednotky. Při navržení 

organizační struktury jsem využila tři přístupy. První organizační struktura byla navržena 

podle funkčních útvarů. V druhém návrhu  jsem vytvořila maticovou organizační strukturu, 

kde jsem ponechala klíčové, celopodnikové,  strategické, rozvojové a podnikatelské úlohy ve 

vertikální linii a v horizontální linii všechny nově navržené procesy a jejich vlastníky. Ve 

třetím návrhu jsem navrhla organigraf, který vychází z novějšího přístupu při sestavování 

organizačních grafů.  Maticová organizační struktura i organigraf mají lepší vypovídací 

schopnost o procesech, které ve společnosti probíhají, nežli klasický funkční organizační graf, 

který je nyní využíván při zobrazení organizační struktury v obou společnostech.  

 

     V teoretické i praktické části jsem se komplexně zabývala přínosy procesního řízení. Aby 

bylo procesní řízení efektivní, musí se podnik zaměřit nejen na výsledky, které vykazuje, ale 

především na příčiny, které mají na tyto výsledky vliv. V diplomové práci jsem vyzvedla 

několik kritických faktorů pro úspěšné řízení podniku. Nejdůležitějším faktorem jsou lidé, 

jejich znalosti, dovednosti, schopnost pracovat v týmech a také umění manažerů lidi vést a být 

jim příkladem. Toto vše se projeví na podnikové kultuře, která může zásadně ovlivnit procesy 

prováděných změn a procesy neustálého zlepšování.  Dalším faktorem, neméně významným, 

jsou v dnešní době inovace, které se stávají hybnou silou podniku a klíčovým faktorem 

konkurenceschopnosti. Důležité je inovovat své produkty podle přání a potřeb zákazníků, aby 

bylo možné inovace prakticky využít při poskytování produktů a služeb.  
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     Na základě analýzy procesů podle produktu jsem doporučila zaměřit se na proces P2 

Ocelové konstrukce, který má velký potenciál úspěchu díky synergii, kterou fúze přinese. 

Synergie se projeví nejen zde, ale bude mít vliv na mnoho procesů nově vzniklé společnosti. 

Fúze přináší nové tržní příležitosti, které nebyly schopny jednotlivé společnosti využít díky 

nedostatečné kapacitě zdrojů, znalostí aj. Navrhla jsem vytvoření nové podnikatelské 

jednotky Konstrukce, která bude schopna komplexně zpracovat konstrukční řešení a výpočty 

k jednotlivým zakázkám. Společnost Strojírny a Stavby Třinec, a.s. bude proto schopna 

dodávat kompletní produkt včetně projektu, což prozatím D 5, akciová společnost, Třinec 

nevyužívala a účastnila se zakázek, kde byly projekty dodávány investorem. Synergie se 

projeví také u podpůrných procesů, které bude možné analyzovat a vyhodnocovat již 

v průběhu roku. Očekávám, že fúze se projeví v optimalizaci pracovních míst u těchto 

podpůrných procesů.  

 

     V diplomové práci navrhuji při provádění fúze změny, které nejsou radikální, ale revoluce 

podle mého názoru nefungují a je potřeba provádět postupné kroky. Změnu uskutečnit 

s jednoduššími přístupy a až se nově nastavené procesy ustálí a budou k dispozici výsledky 

těchto procesů, pak bude možné provést i větší změny. Lidé potřebují čas, aby se přizpůsobili 

a pochopili nové postupy. Proto jsem navrhla, aby metody, které vedou ke zlepšení 

výkonnosti procesů, byly zaváděny postupně, v průběhu dvou let. Z pohledu managementu 

bych nyní neřešila, kdo má být na kterém místě, ale podívala bych se na ziskovost oboru 

podnikových činností. Provedením strategické analýzy a predikce budoucího vývoje, bych se 

zaměřila na produkty, které mají perspektivní potenciál. Důležité je, aby po fúzi nedošlo 

k poklesu tržeb, ale naopak k jejich růstu.  

 

     Budu ráda, pokud se některé návrhy, doporučení a myšlenky z této diplomové práce stanou 

podnětem k zamyšlení managementu nově vzniklé společnosti Strojírny a Stavby Třinec, a.s. 
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Přílohy 

Příloha 1: Tabulka - přehled procesů stanovených pro fúzi dle řízení DSp, s přiřazením 

stávajících procesů ve Strojírnách Třinec, a.s. 

 

Číslo 

procesu 

dle řízení   

DSp 

 

Název procesu 

 

dle řízení  DSp 

 

Označení a číslo procesu 

 

ve Strojírnách Třinec, a.s. 

1. Marketing produktu, marketingová strategie, 

spokojenost 
(PH 2) 

2. Dokumentace k prodeji produktu a zpracování    (PH 2) 

3. Nákup, režijní materiál a služby (PH 3) 

4. Prodej/Fakturace MS    (PH 2)    (PH 5) 

5. Výroba   (PH 4) 

6. Příprava výroby         (PH 4) 

7. Skladové hospodářství - režijní materiál + konsignační 

sklady   
(PH 3) 

8. Celní řízení, INTRASTAT (PH 5) 

9. Expedice     (PH 4) 

10. Údržba - plánování, provádění      (PP 10) 

11. Revize dodavatelských faktur (PH 3) 

12. ASŘ     (PP 06) 

13. Požární ochrana (PP 10) 

14. Systém jakosti, dokumentace výrobního procesu     (PP 04) 

15. Reklamace, služby zákazníkům     (PH 6) 

16. Uvolňování, atestace, přejímky, výr. certifikáty, POS      (PP 07) 

17. Investice vč. nákupu     (PH1) 

18. Výzkum a vývoj, vč. nákupu    (PH1) 

19. Řízení technologie, neshodná výroba (PH 4) 

20. Mzdová agenda      (PP 05) 

21. Personalistika         (PP 05) 

22. Správa majetku        (PP 10) 

23. Vnitřní kontrola, ostraha (PP 10) 

24. Financování, platby, inkaso       (PH 5) 

25. Účetnictví    (PH 5) 

26. Controlling vč. kalkulací   (PP 02) 

27. Provozní ekonom – plánování        (PH 4) 

28. Pokladna a archivace dokumentace   (PP 02) 

29. IT     (PP 06) 

30. Životní prostředí (PP 06) 

31. Telekomunikace     (PP 06) 

32. Strategie    (PP 01) 

33. BOZ (PP 10) 

 Metrologie     (PP 08) 

 Přezkoumání managementem     (PP 09) 
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Příloha 2: Tabulka - přehled hlavních a podpůrných procesů společnosti Strojírny Třinec, a.s. 

Hlavní procesy PH: (Strojírny Třinec, a.s.) 

 

PH 1 Vývoj výrobku 

PH 2 Získání zákazníka 

PH 3 Nákup 

PH 4 Výroba a distribuce 

PH 5 Fakturace a inkaso 

PH 6 Servis 

Podpůrné procesy PP: 

PP 01 Tvorba podnikatelské strategie a podnik. programu 

PP 02 Zabezpečení finančních zdrojů a controlling 

PP O3 Technický rozvoj a výrobní základny 

PP 04 Řízení a monitorování procesů a tvorba organ. struktury 

PP 05 Řízení lidských zdrojů 

PP 06 Informatika 

PP 07 Auditování 

PP 08 Metrologie - / 

PP 09 Přezkoumání managementem - / 

PP 10 Opravy, správa a ochrana majetku 

 


