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Abstrakt 

Obsahem diplomové práce je řízení rozvojových projektů, plánu technického rozvoje  

a výzkumně vývojových aktivit v podniku TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Základním 

prvkem jsou inovace, které představují změnu v chování podniku. Inovace se mohou dotýkat 

několika oblastí, procesu, produktu, paradigmatu, pozice a jejich implementace by měla vždy 

být v souladu s podnikovou strategií. Pro výběr rozvojového projektu může manažer využít 

rozhodovacích kriterií, pravidlo čisté současné hodnoty, vnitřní výnosové procento nebo 

index rentability. Pravděpodobnost úspěchu mohou zvýšit také modely inovačních procesů, 

které vytváří prostředí napomáhající při řešení nepředvídatelných problémů. Závěr diplomové 

práce je věnován zhodnocení současného stavu a navržení změn procesu řízení. 

Klíčová slova 

Řízení, Inovace, Strategie, Investování, Projekt, Modely procesů, Technický rozvoj, Výzkum 

a vývoj; 

 

Abstract 

The thesis deals with management of development projects, plan of technical development, 

and research and development activities of the enterprise TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 

The basic elements are innovations which represent the change in behavior of the enterprise. 

Innovations can concern several fields, a process, a product, a paradigm and a position,  

and their implementation should always be in accordance with the strategy of the enterprise.  

A manager can utilize various decision criteria, the net present value rule, the internal rate  

of return, or the profitability index for selection of the development project. The possibility  

of success may also be increased by patterns of innovative processes which create 

environment conducive to provide solutions to unexpected issues. The thesis conclusion  

is devoted to the assessment of current status and proposal for changes in the management 

process.  

Keywords  

Management, Innovation, Strategy, Investing, Project, Process Models, Technological 

development, Research and Development;  



OBSAH 

ÚVOD 1 

1. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, A. S. 2 

2. INOVACE 5 

2.1. Typy inovací 5 

2.2. Inovace jako znalost 5 

2.3. Trvale udržitelný rozvoj 6 

2.4. Změny v podnikatelském prostředí 6 

3. STRATEGIE PODNIKU 8 

3.1. Strategické řízení 8 

3.1.1. Formulace strategie 9 

3.1.2. Analýza prostředí podniku 9 

3.1.3. Implementace strategie 10 

3.1.4. Hodnocení strategie 11 

3.2. Výběr strategie podniku 11 

3.3. Strategické alternativy 12 

4. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 15 

4.1. Rozdělení investičních projektů 15 

4.2. Životní fáze projektu 17 

4.3. Ekonomické hodnocení rozvojových projektu 18 

4.3.1. Čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV) 18 

4.3.2. Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR) 19 

4.3.3. Index rentability (Profitability Index, PI) 20 

5. MODELY INOVAČNÍCH PROCESŮ 22 

5.1. Lineární model inovačního procesu 22 

5.2. Modely řetězového propojení 22 

5.3. Nové pojetí inovačního procesu 23 

6. STRATEGIE TTŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, A. S. 26 



6.1. Proces tvorby strategie 27 

6.2. Podnikatelský program 28 

6.3. Finanční plány 29 

7. PLÁN AKCÍ TECHNICKÉHO ROZVOJE 31 

7.1. Řízení projektů technického rozvoje 32 

7.1.1. Požadavky na investiční opatření 33 

7.1.2. Zpracování studie 34 

7.1.3. Vypracování zadání 35 

7.1.4. Projektová příprava 36 

7.1.5. Realizace akce technického rozvoje 37 

8. VÝZKUM A VÝVOJ 39 

8.1. Oblasti výzkumu a vývoje 39 

8.2. Řízení výzkumně vývojových projektů 40 

8.2.1. Shromažďování požadavků 41 

8.2.2. Vlastní řešení projektu 43 

8.2.3. Ukončení řešení 45 

ZÁVĚR 46 

SEZNAM LITERATURY 50 

SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK 53 



1 

 

ÚVOD 

„Lidé se obávají neznáma. Jest pravda, že každé opuštění starého znamená nejistotu - skok  

do tmy. Avšak kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby mohl vybojovat lepší. 

Nesmí držeti pevně vrabce v hrsti jen proto, že je lepší než holub na střeše. Bez odvahy  

ke změně není zlepšení, a tak není ani blahobytu!“ [29] 

Tomáš Baťa 

Každý podnik, který chce naplnit své poslání tzv. mission statement a zároveň uspět 

v konkurenčním boji, nesmí setrvat na jednom místě a musí neustále vyhledávat způsoby, 

jakými svůj podnik rozvíjet. Tomáš Baťa ve svém citátu uvádí, že aby bylo dosaženo 

zlepšení, je zapotřebí odvahy. Dle mého názoru, je odvaha jednou z nejdůležitějších 

vlastností, která vede podnik ke změně a může přispět k jejímu celkovému blahobytu. Kdyby 

nebylo odvahy, nebylo by ani zlepšení. Zlepšení v naší problematice představují inovace, 

prostřednictvím kterých může podnik opustit staré známé postupy výroby produktů, vylepšit 

jejich vlastnosti, nahradit stávající novými nebo se může jednat o samotnou změnu v řízení. 

Již delší dobu neplatí, že podnik, který se drží svých osvědčených postupů a přístupů,  

je podnikem vzkvétajícím. Ztratí-li podnik odvahu stále něco zlepšovat (inovovat), můžeme 

říci, že ve svém odvětví spěje ke svému konci. Chce-li podnik něco dokázat, nesmí se obávat 

nejistoty a musí začít něco dělat, i kdyby měl strach, že neuspěje. Během celého svého 

působení na trhu je vystaven různým překážkám, problémům či hrozbám. Ať už se podnik 

musí potýkat s čímkoliv, myslím si, že existence podniku není jen o tom, jak překonávat 

překážky, ale o výzvě a především odvaze si v těchto situacích uvědomit nejen  

své nedokonalosti, ale také příležitosti, které vyzývají k hledání nových možností objevit tak 

zatím nepoznané. Právě tehdy se podnik může stát konkurenčně schopnějším a stabilnějším 

v celém svém oboru podnikání. 

Cílem diplomové práce je zaměřit se na rozvojové projekty podniku  

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., jako zdroj inovačních příležitostí. Analyzovat současné 

přístupy v oblasti řízení rozvojových projektů a na základě získaných poznatků zhodnotit 

současný stav a navrhnout nová řešení. 



 

1. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

Podnik TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.

v našem regionu, existující

podnikům s uzavřeným výrobním cyklem, jeho

válcovanými výrobky. Na základ

akciovou společnost a vznikl

dne 21. 3. 1991 se sídlem: Prů

V roce 1996 majoritním vlastníkem TŽ se stala MORAVIA STEEL

jsou uvedeni na obr. 1. 

Obr. 1 Rozdě

MORAVIA STEEL, a.s., 

MORAVIA STEEL, ke které 

restrukturalizace TŽ a také nové akvizice. 

TŘINEC, a. s., Strojírny, a. s., Slévárny, a.

válcovna TŽ, a. s., Ferromoravia, s. r. o., Šrou

TRUB, a. s., VÚHŽ, a. s., MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM

Hanácké železárny a pérovny, a.

TŽ mají ve 28 podnicích svou kapitálovou ú

nebo majoritního akcionáře č

Za nejdůležitějšího svého tuzemského konkurenta podnik považuje ArcelorMittal 

Ostrava, a. s., který se významn

Ze zahraničních konkurentů

11%

2 

INECKÉ ŽELEZÁRNY, A. S.  

INECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. (dále jen TŽ), je největším prů

, existující již od 19. století. V současnosti se řadí k vysp

řeným výrobním cyklem, jehož hlavní výrobní program 

výrobky. Na základě zakladatelské listiny byl podnik TŽ p

vznikl zapsáním do obchodního rejstříku Krajského Soudu v

Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město, PSČ 739 70.

roce 1996 majoritním vlastníkem TŽ se stala MORAVIA STEEL, a.s.

Rozdělení akcionářů v podniku TŽ (upraveno podle [30])

s., společně s TŽ tvoří skupinu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

MORAVIA STEEL, ke které patří celá řada dalších podniků vzniklých v

restrukturalizace TŽ a také nové akvizice. Mezi nejvýznamnější pat

s., Strojírny, a. s., Slévárny, a. s., REFRASIL, s. r. o., Řetězárna, a. s., Sochorová 

válcovna TŽ, a. s., Ferromoravia, s. r. o., Šroubárna Kyjov, spol. s.

s., MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM

Hanácké železárny a pérovny, a. s., KOVÁRNA VIVA, a. s., METALURGIA S.

e 28 podnicích svou kapitálovou účast a v 19 z nich postavení j

ře či společníka [30].  

jšího svého tuzemského konkurenta podnik považuje ArcelorMittal 

se významně podílí na trzích s drátem a betoná

onkurentů můžeme uvést podniky nacházející se v

69%

11%

17%
3%

Struktura akcionářů

MORAVIA STEEL 

CMC 

Fintrading 

Ostatní 

ětším průmyslovým podnikem 

řadí k vyspělým hutním 

ž hlavní výrobní program je tvořen dlouhými 

datelské listiny byl podnik TŽ převeden na státní 

íku Krajského Soudu v Ostravě 

Č 739 70. 

a.s. Minoritní akcionáři 

 

podniku TŽ (upraveno podle [30]) 

ŘINECKÉ ŽELEZÁRNY-

vzniklých v průběhu procesu 

ější patří: ENERGETIKA 

Řetězárna, a. s., Sochorová 

bárna Kyjov, spol. s. r. o., VÁLCOVNA 

s., MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM, s. r. o., 

METALURGIA S. A.  

nich postavení jediného  

jšího svého tuzemského konkurenta podnik považuje ArcelorMittal  

drátem a betonářskou ocelí.  

žeme uvést podniky nacházející se v Německu a Polsku,  
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ze vzdálenějších zemí jsou to země označovány zkratkou BRIC (Brazílie, Rusko, Indie  

a Čína), které neustále posilují své dominantní postavení v ocelářském průmyslu. 

TŽ jsou největší českou hutí s domácím kapitálem. Základní kapitál podniku  

je ve výši 8 109 863 tis. Kč a v roce 2012 zaměstnával 5 943 zaměstnanců. V následující 

tabulce 1 jsou uvedeny hospodářské ukazatele, popisující ekonomickou situaci podniku 

za období posledních pěti let. 

Tab. 1 Vybrané hospodářské ukazatele v letech 2007-2011 [30] 

Ukazatel Měrná jedn. 2007 2008 2009 2010 2011 
Výroba surového železa kt 2 074 1 983 1 810 2 043 2 029 

Výroba surové oceli kt 2 563 2 448 2 213 2 498 2 480 

Prodej válcovaného 
zboží včetně oceli 

kt 2 392 2 301 2 088 2 338 2  302 

Výnosy celkem mil. Kč 36 905 40 308 25 627 34 672 41 327 

Tržby z prodeje 
produktů 

mil. Kč 35 553 37 095 24 316 32 459 38 897 

Náklady celkem  
bez daně z příjmů 

mil. Kč 32 381 38 791 26 581 35 581 39 641 

Výsledek hospodaření  
po zdanění 

mil. Kč 3 633 1 204 -732 -632 1 377 

 

Výrobní program podniku je velice různorodý. Za celou svou historii vyrobil téměř 170 mil. 

tun oceli a z ní válcovaných výrobků, které našly své uplatnění nejen na domácím trhu,  

ale i po celém světě. Na níže uvedeném schématu, obr 2, jsou uvedeny materiálové toky  

a technologie podniku [30]. 

Hlavním předmětem výroby se staly hutní výrobky: 

 kontislitky kruhového, obdélníkového a čtvercového průřezu, 

 bloky, bramy, sochory, 

 železniční, žlabkové kolejnice, 

 kolejnice pro výhybky, 

 příslušenství pro železniční svršek, 

 tvarová, široká, kruhová, čtvercová, plochá, šestihranná, tyčová ocel, 

 betonářská ocel, válcovaný drát, bezešvé trubky. 

 



 

Dalšími hutními produkty jsou:

 koksochemické výrobky 

 vedlejší hutní produkty         

Obr. 2 
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Dalšími hutními produkty jsou: 

koksochemické výrobky  -     vysokopecní koks, dehet, benzol, síran amonný.

edlejší hutní produkty          -     kovové a kovonosné přísady pro zp

v hutní výrobě, 

- umělá hutná kameniva pro silnič

- granulovaná vysokopecní struska pro stavebnictví 

a cementářský průmysl, 

- železitá korekce pro výrobu slínku v

- směs umělých kameniv a hutních sutí pro sana

a rekultivační účely [30]. 

 

Obr. 2 Schéma výrobkového toku v TŽ [30] 

 

vysokopecní koks, dehet, benzol, síran amonný. 

řísady pro zpětné zpracování 

a pro silniční stavitelství, 

granulovaná vysokopecní struska pro stavebnictví  

železitá korekce pro výrobu slínku v cementárnách, 

a hutních sutí pro sanační  
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2. INOVACE 

Inovace jako zdroj konkurenční schopnosti pochází s latinského slovesa innovare, které 

v překladu vyjadřuje „obnovovat“. Definic samotného slova existuje nespočetné množství, 

může se jednat o novinku, novost, obnovu v lidské činnosti, myšlení nebo ve výrobě. Úzce 

souvisí s kreativitou, která vyvolává kvalitativní změnu v řízení, procesech, produktech,  

a zákazník tuto změnu ocení novou přidanou hodnotou, za kterou je ochoten zaplatit [1].  

Jedna z definic, jejímž autorem se stal Rubenstein, definoval inovace jako „proces, ve kterém 

jsou novinky, vylepšené produkty, procesy a materiály rozvíjeny a následně převedeny buď  

do plánů, nebo jsou uvedeny na vhodný trh“ [2]. 

2.1. Typy inovací 

Inovace představují změnu v chování podniku v konkurenčním prostředí v závislosti  

na faktorech vnějšího a vnitřního prostředí. Změna se může dotýkat několika oblastí. Joe Tidd  

ve své publikaci „Řízení inovací“ rozdělil inovace do čtyř následujících oblastí, tzv. 4P 

inovace:  

 inovace produktu – změna produktu, který podnik nabízí, 

 inovace procesu – změna ve způsobu, jakým jsou produkty vyráběny, dodávány, 

 inovace pozice – změna kontextu, ve kterém se produkty uvádějí na trh, 

 inovace paradigmatu – změna v základovém mentálním modelu, který vytváří rámec 

toho, co podnik dělá [3]. 

2.2. Inovace jako znalost 

Inovace je přeměna teoretických znalostí v praktické činy. Znalost je vyjádřena souborem   

vytvořených zkušeností, hodnot, víry, souvisejících informací a odborných pohledů, 

poskytující rámec pro hodnocení a začleňování nových zkušeností a informací aplikovaných 

v mysli lidí [31]. Bez neustálého rozvíjení znalostí nelze v dnešním světě uspět. Kombinací 

různých znalostí můžeme vytvořit znalosti nové, které mohou mít podobu již dříve vytvořené 

vize v naší mysli nebo mohou být výsledkem naší výzkumné aktivity. Proces kombinace 

lidských znalostí je nicméně proces nejistý. 
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2.3. Trvale udržitelný rozvoj 

Zvýšený význam se v současnosti přikládá inovacím a trvale udržitelnému rozvoji. Trvale 

udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti,  

aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Udržitelnost  

je schopnost podniku udržovat způsob života do nekonečna a zahrnuje následující faktory: 

 Globální oteplování a hrozby související se změnou klimatu. 

 Znečištění životního prostředí a tlaky směrem k „zeleným“ – ekologickým produktům. 

 Růst počtu obyvatel a jejich rozdělení, návazný problém populace v městských 

oblastech. 

 Klesající dostupnost energie a tlak na využívání alternativních a obnovitelných zdrojů. 

 Zdraví a související otázky přístupu k základním standardům zdravotní péče, čisté 

vodě, základní hygieně [3]. 

Inovační proces může být nápomocný i při odstranění některých problémů a může tak otevřít 

nové inovační příležitosti. Tyto příležitosti můžeme pozorovat u širokého spektra inovačních 

typů, jakými například mohou být: 

 nové nebo udržitelnější produkty, např. solární energetické systémy, biologicky 

odstranitelný odpad, organické potraviny, 

 nové nebo udržitelnější procesy, např. nízkoenergetické zpracování, těžební operace 

s minimálními odpady,  

 nové nebo rozšířené trhy postavené na využití rostoucího zájmu o otázky udržitelnosti, 

např. ekologické potraviny, nábytek vyrobený s certifikací, 

 nové obchodní modely zdůrazňující udržitelnost, např. ekologicky odpovědný obchod 

– IKEA, sociálně propagační akce [3].  

2.4. Změny v podnikatelském prostředí 

Každý podnikatel, jenž zamýšlí vytvořit ve své podnikatelské činnosti něco nového nebo 

odlišného, musí neustále monitorovat změny, ke kterým dochází dle Druckera jak uvnitř 

oboru, tak mimo něj. Změny sice samotný podnikatel nevyvolal, ale dokáže je využít  

ke svému prospěchu. Podmínkou je, že nesmí být založeny na pouhé náhodě, nýbrž  

na cílevědomém vyhledávání a systematické analýze příležitostí [4].  
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Změny uvnitř oboru 

Změny, probíhající uvnitř oboru nebo též uvnitř podniku, může identifikovat pouze odborník. 

Mezi tyto změny můžeme uvést: 

 nečekané události – nečekaný úspěch, nečekaný neúspěch, 

 rozpory – mezi ekonomickými realitami, rozdíl mezi situaci reálnou a očekávanou, 

rozpor v rytmu nebo logice procesu, 

 potřeby procesu, 

 oborové a tržní struktury [1]. 

Změny mimo obor 

 demografické faktory, 

 změny v pohledu na svět, 

 nové znalosti [4]. 

Aby podnik mohl své získané informace, znalosti a inovace uvádět do praxe, využívá k jejím 

realizacím tzv. rozvojových projektů. Rozvojovým projektem rozumíme takový investiční 

projekt, který je zaměřen nejen na zavádění výkonnějších, efektivnějších, ekologičtějších  

a progresivnějších technologií, jež jsou nezbytnou součástí konkurenčního boje, ale také  

na projekty úzce svázané s výzkumem a vývojem produktu. Jakákoliv modernizace, obnova, 

vývoj nového produktu, zefektivnění dosavadní technologie aj., představuje reakci na podněty  

jak vnitřního, tak vnějšího okolí.  
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3. STRATEGIE PODNIKU 

Podnikatelská strategie je nezbytným nástrojem, který určuje, jakým směrem se chce podnik 

ubírat a čeho chce v následujících letech dosáhnout. Dle Dedouchové vyjadřuje připravenost 

podniku na budoucnost, ve které jsou stanoveny dlouhodobé cíle, průběh jednotlivých 

strategických operací a rozmístění podnikových zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů 

tak, aby tato strategie vycházela z potřeb podniku, přihlížela ke změnám jeho zdrojů  

a schopností a zároveň odpovídajícím způsobem reagovala na změny v okolí podniku [5].  

Za strategii a její následnou implementaci odpovídá ředitel podniku. 

Strategie odpovídá na otázku, co by podnik měl udělat, aby naplnil poslání a vizi. Poslání 

podniku je nejobecnější vymezení smyslu podnikání. Mělo by vyjadřovat, čím je podnik 

jedinečný a jakých cílů chce dosáhnout. Přitom musí respektovat historii podniku, jeho 

schopnosti, strategické hodnoty a předpokládané vlivy prostředí [6]. Posláním každého 

podniku je, aby svými produkty uspokojoval potřeby zákazníků a z výnosů své podnikatelské 

činnosti naplňoval potřeby všech, kteří jsou s podnikem pevně spjati [7]. Aby podnik mohl  

své poslání rozvíjet, potřebuje vizi, která poskytuje určitý směr rozvoje na 10 až 20 let 

dopředu [8]. Vizí rozumíme přesné a strukturované vyjádření stavu podniku v konkrétním 

budoucím časovém horizontu. Jedná se o představu, jak bychom chtěli podnik vidět 

v budoucnosti [6]. Ve většině případů je vize rozpracována do systému strategických cílů jako 

dílčích kroků k naplnění poslání podniku [7]. 

3.1. Strategické řízení 

Aby podnik udržoval dlouhodobý soulad mezi posláním podniku a jeho strategickými cíli,  

je zapotřebí strategického řízení, které se skládá ze strategického plánování, procesu 

implementace strategie a procesu strategické kontroly a hodnocení [9]. Obecný model 

tradičního procesu strategického řízení je zobrazen na obr. 3 dle Thomsona a Sticklanda. 
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Obr. 3 Tradiční model strategického řízení [10] 

 

3.1.1. Formulace strategie 

Formulace strategie obsahuje zpracování strategických východisek, ve kterých je zformulován 

žádoucí cílový stav podniku na konci plánovacího horizontu a předpokládané postupy  

k jeho dosažení.  Prvotní úvahy směřují k poslání podniku a od něj k přesnému vymezení 

vize. Na jeho základě jsou vyvozeny strategické cíle, které jsou v souladu s časovou 

působností vize, a návrhy k jejich dosažení. Další kroky formulace strategie vedou k tvorbě 

scénářů odrážejících vývoj prostředí. Nástroj pro identifikaci faktorů ovlivňujících strategický 

záměr nazýváme analýzou prostředí, prostřednictvím kterého lze určit příležitosti, hrozby  

a stanovit silné a slabé stránky [6].  

Predikci možného vývoje strategického záměru lze ještě zpřesnit tvorbou variant strategie. 

Výstupem z této fáze je vize přesně stanovených dlouhodobých cílů a strategií příslušejících 

vybraným variantám pro tvorbu strategického plánu [6]. 

3.1.2. Analýza prostředí podniku 

Analýzou makrookolí a mikrookolí podniku se zabývá strategická analýza, která se snaží 

definovat prostředí, ve kterém se podnik nachází. Využívá se různých analýz: analýza 

struktury prostředí, zdrojů podniku, interních předností a nedostatků, externích příležitostí  

a hrozeb. 
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Analýza struktury prostředí 

Analýza struktury prostředí zkoumá působení tří významných sil podnikového prostředí: 

produktu, trhu a konkurence.  

Porterův model pěti sil  

Model se zaměřuje na zjišťování působení pěti konkurenčních sil na trhu: dodavatelů, 

odběratelů, konkurentů, nových účastníků a náhradních výrobků. Autorem této koncepce je 

Michale Porter, který tvrdil, že atraktivnost trhu, potenciál růstu trhu a možnost získání 

konkurenční výhody závisí na stávající konkurenční struktuře trhu. Cílem modelu je pochopit 

síly, které v prostředí působí a identifikovat zejména ty, které pro budoucí vývoj podniku 

mohou mít největší význam [11]. 

Analýza PEST  

Je souhrnem událostí, trendů v politické, ekonomické, sociální a technologické oblasti [12]. 

Analýza SWOT  

Vychází z předpokladu, že podnik dosáhne strategického úspěchu maximalizací příležitostí  

a svých předností a zároveň minimalizací svých nedostatků a hrozeb [11]. 

3.1.3. Implementace strategie 

Realizace strategie rozhoduje o naplnění strategických plánů. Jakákoliv strategie, nebude-li 

uskutečněna, zůstane pouze na papíře. Užitečným nástrojem pro implementaci strategie  

je metoda Balanced Scorecard, která tvoří vazbu mezi strategií a operativní činností [11]. 

Hybným prvkem implementace strategie je její inovační potenciál. Dokonale realizovaná 

strategie vyžaduje stanovit operativní cíle strategického plánu pro jednotlivé aktivity 

umožňující rozdělení disponibilních zdrojů a následně určit politiku uplatnění strategie. 

Během implementace se zpracovávají a následně uskutečňují plány postupů, rozdělují se 

zdroje, vydávají se směrnice a pokyny zaměřené na efektivní komunikaci uvnitř podniku  

a motivaci zaměstnanců, aby mohly být splněny úkoly vycházející z rozpracovaného 

strategického plánu. Zabezpečuje se podpora podniku informačními systémy. Soulad mezi 

taktickým a operativním řízením v procesu implementace strategie je zabezpečen 

controllingem [6]. 
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3.1.4. Hodnocení strategie 

Hodnocení strategie se uplatňuje v celém průběhu strategického řízení. Strategické postupy, 

které podnik aplikuje, nejsou neměnné. Prostředí, ve kterém se strategie odehrává, se mění  

a na tuto skutečnost je zapotřebí reagovat: 

 sledováním externích a interních faktorů, které mají vliv na přijatou strategii, 

 vyhodnocením dosažených výsledků a porovnáním s předem stanovenými 

strategickými plány, 

 návrhy nezbytné korekce. 

Postupy při hodnocení strategie jsou zaměřeny na dva základní směry: 

 korekci probíhajících procesů pomocí „předstihových ukazatelů“, 

 vyhodnocení naplnění strategie a strategických cílů jako celku po ukončení realizace 

procesů pomocí „zpožděných ukazatelů“ [6]. 

3.2. Výběr strategie podniku 

Na strategii podniku můžeme nahlížet čtyřmi pohledy: stabilizací, expanzí, omezením  

a kombinací předchozích. 

Stabilizace 

Tuto strategii sleduje podnik, který pokračuje ve výrobě stávajících produktů na stejných 

trzích s tím, že se zaměřuje na zdokonalení svých výkonů. Zvyšování zisku se dosahuje 

zlepšením dosavadních činností. 

Expanze 

Je strategií zaměřující se na rozšiřování činností podniku o další produkty a zároveň  

se soustřeďuje na nové trhy. 

Omezení 

Tuto strategii volí podnik, jenž musí své produkty nebo trhy, na kterých působí, redukovat. 

Většinou tato strategie vypovídá o určitých problémech podniku a naznačuje něčí selhání. 
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Kombinace 

Podnik vědomě implementuje ve stejné době v jednotlivých podnikových jednotkách rozdílné 

strategie nebo v budoucnu plánuje použít několik po sobě následujících rozdílných strategií 

[7]. 

3.3. Strategické alternativy 

Dosažení cílů podniku lze dosáhnout různými cestami. J. A. Pearce a R. B. Robinson uvádějí  

12 strategických alternativ. 

Koncentrace 

Strategie se zaměřuje na jeden produkt na jednom trhu. Činnosti v podniku směřují pouze 

na to, aby věci se dělaly správně. Strategie má mnoho výhod. Umožňuje maximalizaci 

přednosti podniku a naopak minimalizuje nedostatky tím, že se dokonalost stává v jediné 

činnosti. Zvyšuje dobrou pověst na trhu, efektivitu výroby, dovoluje podniku být neobyčejně 

pružný v reakci na požadavky zákazníka. Na druhou stranu strategie omezuje růst a ziskovost 

podniku tím, že se zaměřuje pouze na úzký trh bez rozšíření na trhy nové. 

Rozvoj trhu 

Strategie je založena na prodeji stávajících produktů na nových trzích. Tohoto může být 

dosaženo vstupem do nových geografických oblastí, regionů a rozvojem trhu  

přes reklamu, která oslovuje nové zákazníky [13]. 

Rozvoj produktů 

Strategie rozvoje produktů spočívá v modifikaci stávajících produktů nebo vývoji produktů 

nových, které jsou však velice podobné produktům stávajícím. Tato strategie je vhodná  

pro podnik vyrábějící produkty s krátkým životním cyklem. Modifikace produktů umožňuje 

podniku udržet si stávající zákazníky a zároveň i oslovovat zákazníky nové [14]. 

Inovace 

Inovační strategie je založena na vývoji nového produktu na základě technologie produktu 

stávajícího. Nejčastěji se strategie zavádí u „high-tech“ podniků.  
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Joint venture 

Je strategie, kterou si volí dva a více podniků, které nemají kapacitu na to, aby samy 

uskutečnily určitý záměr. Joint venture může být žádoucí v případě, že podniky nemají 

dostatek zdrojů, chtějí se podělit o riziko s rozvojem nového neotestovaného produktu nebo 

jsou mezinárodními zákony odrazeny vstoupit na trh samostatně [15]. 

Horizontální integrace 

Horizontální integrace je vhodná pro podnik, který usiluje o růst. Je založena na koupi jiných 

podniků nacházejících se však ve stejném odvětví. Podnik může díky této strategii získat 

přístup k novým produktům, zákazníkům a geografickým regionům. 

Vertikální integrace 

Jde o strategii, která vede podnik ke koupi nebo vytvoření podniků zajišťující distribuci jeho 

výrobků, zásobují ho materiálem nebo dělají obojí. 

Soustředěná diverzifikace 

Strategie spočívá ve vytvoření nebo koupi podniků, které vyrábějí nebo distribuují příbuzné 

výrobky.  

Složená diverzifikace 

Tato strategie nastává v okamžiku, kdy podnik vytváří nebo kupuje jiné podniky, které 

vyrábějí nebo distribuují výrobky nepříbuzné [16]. 

Redukce 

Redukce je volena tehdy, když management je konfrontován s poklesem výkonnosti 

způsobenou interními nedostatky a vnějšími hrozbami. Strategie častokrát vyžaduje redukci 

pracovních sil i managementu. Výsledkem může být i omezení výdajů na výzkum, marketing, 

platy, cestovné, zásoby. 

Rozdělení 

Strategie, která je založena na rozhodnutí manažerů prodat části podniku. Důvodem může být 

špatná výkonnost organizační jednotky. 

 



14 

 

Likvidace 

Likvidace je strategie, které se manažeři chtějí vyhnout. Ve většině případů podniku hrozí 

bankrot a prodejem majetku management může získat peněžní prostředky, které mohou být 

převedeny vlastníkům, akcionářům [32].  
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4. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 

V každém podniku jsou důležité investice. Investiční rozhodování patří mezi nejdůležitější 

druhy rozhodnutí. Příprava, hodnocení a výběr investičních projektů vychází nejen 

z podnikových cílů, ale také strategie, která určuje základní cíle podniku a způsob jejich 

dosažení. Základními cíli podniku jsou finanční cíle, které jsou zformulované do podoby 

dosažené míry zisku, podoby rentability vynaloženého kapitálu nebo do podoby růstu hodnoty 

podniku. 

Příprava, hodnocení a výběr investičních projektů musí být v souladu s celkovou strategií 

podniku a zároveň také musí respektovat určité složky, které tvoří strategie: 

 výrobková – výrobky, které chce podnik rozvíjet či utlumovat, 

 marketingová – na jaké trhy se chce podnik orientovat, jak se na ně dostat a jak bude 

prodej podporovat, 

 inovační – na jaké technologie, procesy a produkty zaměří podnik své inovační úsilí, 

 finanční – k jaké struktuře zdrojů financování chce podnik dojít, 

 personální – o jaké pracovníky, kompetence a znalosti se chce podnik opírat, 

 zásobovací – základní vstupy a jejích zabezpečení. 

Kromě výše uvedených interních faktorů, které jsou spojeny se strategií podniku, musí podnik 

respektovat také faktory externí, spojené s podnikatelským okolím: chování konkurence, tržní 

situace, ceny základních surovin a energií, měnové kurzy a jiné. Mnoho z těchto faktorů nelze 

předvídat. I přes to, že tyto faktory mají charakter rizik a nejistoty, mohou být zdrojem 

příležitostí [17]. 

4.1. Rozdělení investičních projektů 

Investiční projekty lze klasifikovat podle několika hledisek. Základními hledisky jsou: vztah 

k rozvoji podniku, věcná náplň, míra závislosti a forma realizace projektu, charakter 

peněžních toků a velikost projektu. 

Vztah k rozvoji podniku 

 Rozvojové – projekty orientované na expanzi: zvýšení objemu produkce, zavedení 

nových produktů, proniknutí na nové trhy. 
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 Obnovovací – projekty zaměřené na obnovu výrobního zařízení vynucenou jeho 

fyzickým stavem nebo jeho morálním zastaráním. 

 Regulatorní – projekty s neekonomickým cílem, zaměření se na dosažení souladu  

se stávajícími zákony, předpisy, nařízeními a novou legislativní úpravou [18]. 

Věcná náplň projektů 

 Zavedení nových výrobků, technologií – projekty zaměřeny na nové výrobky  

a technologie, které jsou pro podnik nové, ale na trhu již existují. 

 Výzkum a vývoj nových výrobků a technologií. 

 Inovace informačních systémů, zavedení informačních technologií. 

Míra závislosti projektů 

 Vzájemně se vylučující projekty – projekty, jejichž současná realizace není možná. 

 Plně závislé projekty – projekty tvořící určitý soubor a plnící zadané funkce. 

 Komplementární projekty – realizace projektů podporující další projekty. 

 Ekonomicky závislé projekty – projekty, u kterých se může projevit substituční 

efekt. Zavedení nových výrobků, které plní stejné nebo obdobné funkce, může vést  

ke snížení prodeje výrobků stávajících. 

 Statisticky závislé projekty – u dvojice projektů platí, že růst/pokles výnosů/nákladů 

jednoho projektu často provází růst/pokles výnosů/nákladů projektu druhého [17]. 

Forma realizace projektu 

 Investiční výstavby – projekty orientované na rozšíření výrobní kapacity, zavedení 

nových produktů, technologií. 

 Akvizice – projekty zaměřeny na koupi již existujícího podniku, které vhodně 

doplňují či rozšiřují aktivity nabyvatele [19]. 

Charakter peněžních toků 

 Se standardními peněžními toky – projekty se záporným peněžním tokem v období 

výstavby a kladným peněžním tokem v období provozu. 

 S nestandardními peněžními toky – projekty, jejichž znaménka peněžních toků  

se střídají, např. otvírky dolů s vysokými výdaji na uzavírku a rekultivaci po skončení 

těžby. 
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Velikosti projektů 

 Velké projekty. 

 Střední projekty. 

 Malé projekty [19]. 

4.2. Životní fáze projektu 

Přípravu a realizaci rozvojového projektu od identifikace základní myšlenky až po ukončení 

jeho provozu a likvidaci lze chápat jako sled čtyř fází: 

 předinvestiční, 

 investiční, 

 provozní, 

 ukončení provozu a likvidace [17]. 

Předinvestiční fáze 

Předinvestiční fáze je nejdůležitější fází každého rozvojového projektu. Podnikatelské 

příležitosti vycházejí z nepřetržitého sledování podnikatelského okolí a vyhodnocování 

faktorů, zahrnujících poptávku po produktech, exportních možnostech, objevení zdrojů 

surovin, nových technologií aj. Součástí je i monitorování technologického vývoje v oboru, 

vývoje na trzích, zákonů, právních předpisů a norem. Podniky nemusí vypracovávat vlastní 

analýzy, ale mohou využít dostupných materiálů a studií, jejíž výsledky jsou zveřejňovány 

státními institucemi, odborovými komorami, odborným tiskem nebo záměry regionu. Získané 

poznatky následně podniky musí posoudit a vyhodnotit prostřednictvím předběžné technicko-

ekonomické studie, tzv. Feasibility Study, která by měla poskytnout veškeré podklady  

pro rozhodnutí. Součástí jsou požadavky a možnosti související s uvedením investice  

do investiční fáze, rozpracování technických a finančních požadavků, požadavky týkající se 

životního prostředí a stanovení různých variant řešení. Vše je podloženo finančně-

ekonomickou studií a hodnocením jednotlivých variant rozvojového projektu. Výstupem této 

fáze je investiční rozhodnutí, zda projekt bude nebo nebude realizován [20].  

Investiční fáze 

Investiční fáze se zaměřuje na vlastní realizaci rozvojového projektu. Aby podnik mohl 

rozvojový projekt zrealizovat, musí vytvořit právní, finanční a organizační rámec: zajištění 
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financování, vytvoření projektového týmu, získání nezbytných pozemků, uzavření příslušných 

smluv aj. 

Provozní fáze 

Provozní fáze začíná uvedením rozvojového projektu do provozu, jde o tzv. záběhový provoz. 

Mohou zde vznikat určité problémy pramenící z nezvládnutí technologického procesu, 

výrobních zařízení, z nedostatečné kvalifikace pracovníků aj. Součástí této fáze je i jeho 

postupné zdokonalování a údržba. 

Ukončení provozu a likvidace 

Závěrečná fáze každého rozvojového projektu je spojená jak s příjmy, tak s náklady  jeho 

likvidace. Tato fáze zahrnuje činnosti spojené s demontáží zařízení, likvidací, sanací lokality  

a prodejem nepotřebných zásob [17]. 

4.3. Ekonomické hodnocení rozvojových projektu 

Investiční rozhodování představuje významný nástroj a prostředek, prostřednictvím kterého 

může podnik zvýšit svou hodnotu. Každý manažer se musí umět rozhodnout, zda danou 

investici přijmout či nepřijmout. Využívá přitom rozhodovacích kritérií, která mu pomohou 

s výběrem rozvojového projektu. Nejčastějšími kritérii je pravidlo čisté současné hodnoty, 

vnitřní výnosové procento nebo index rentability. 

4.3.1. Čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV) 

Čistá současná hodnota rozvojového projektu je rozdílem současné hodnoty všech budoucích 

příjmů a současné hodnoty všech výdajů projektu. Čistou současnou hodnotu můžeme 

vyjádřit vzorcem (4.1) dle autora [21]: 

Č  1  

     (4.1) 

kde: 

ČSH….. čistá současná hodnota, 

…… peněžní toky v jednotlivých letech, 

i………. požadovaná výnosnost v úrokovém období (úrok v %/100), 
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t………. jednotlivá léta životnosti projektu [22]. 

Pro úplnost můžeme vzorec rozepsat do podoby (4.2), dle autora (upraveno podle [21]): 

Č  1 1 1  

(4.2) 

Z výše uvedeného vztahu platí, že investice je výhodná tehdy, má-li kladnou čistou hodnotu. 

Má-li investice zápornou čistou hodnotu, měl by podnik tento rozvojový projekt zamítnout. 

V případě, rozhoduje-li se manažer mezi více investicemi, zvolí vždy tu s vyšší současnou 

hodnotou [21]. 

Při výpočtu čisté současné hodnoty se doporučuje brát v úvahu i vliv inflace. S vyšším 

tempem inflace je spojen také růst cen. U investic s delší dobou životnosti má i relativně nízká 

míra inflace podstatný vliv na peněžní příjmy. Díky této skutečnosti je ovlivněna čistá 

současná hodnota a také vnitřní výnosové procento. Inflace způsobuje především růst 

kapitálových výdajů a je zřejmá u stavebních investic s delší dobou pořízení, během které 

může dojít ke zvýšení cen. Na kapitálové výdaje investic, pořizovány nákupem, vliv inflace 

nehraje podstatnou roli. Inflace ovlivňuje také peněžní příjmy z rozvojového projektu. 

Rostou-li ceny výrobků, které budou vyráběny, současně dojde i ke zvýšení cen 

spotřebovaného materiálu, k růstu mzdových a dalších nákladů. Vlivem inflace je zatížená  

i diskontní sazba, která se používá pro vyjádření časové hodnoty peněz. 

Pro propočet čisté současné hodnoty je možné vliv inflace vyjádřit dvěma způsoby: 

 s použitím nominální diskontní sazby, 

 s použitím reálné diskontní sazby [22]. 

4.3.2. Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR) 

Metoda vnitřního výnosového procenta je založena na výpočtu výnosové míry, která 

charakterizuje určitý rozvojový projekt. Je to taková výnosová míra, při které se současná 

hodnota z budoucích očekávaných příjmů z investic rovná nezbytným kapitálovým výdajům 

na investici. Ve zjednodušené formulaci se jedná o takovou míru, při které se čistá současná 

hodnota bude rovnat nule. 
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Vnitřní výnosové procento je dáno vztahem (4.3) dle autora [23]: 

0 1  

(4.3) 

kde:  

i… hledaný úrokový koeficient, 

n…doba životnosti rozvojového projektu v letech. Stanoví se jako skutečná doba životnosti 

(nikoliv doba jeho odpisu, hovoříme zde o výdajích) např. daného zařízení na základě 

předchozích zkušeností [33]. 

Ostatní symboly zůstávají stejné. 

Zatímco u čisté současné hodnoty počítáme s předem vybranou úrokovou mírou, u vnitřního 

výnosového procenta ji hledáme. Číselně je vnitřní výnosové procento rovno takové diskontní 

sazbě, při které je čistá současná hodnota rovna nule. Podnik by měl přijmout takový 

rozvojový projekt, jehož vnitřní výnosové procento je vyšší než diskontní sazba,  

tj. požadovaná výnosnost rozvojového projektu [19]. Požadovaná minimální výnosnost  

se odvozuje od výnosnosti dosahované na kapitálovém trhu, eventuálně od průměrných 

nákladů podnikových kapitálů. Ve většině případů platí, že ta varianta, která vykazuje větší 

vnitřní výnosové procento, je vhodnější [22]. 

4.3.3. Index rentability (Profitability Index, PI) 

Index rentability neboli index ziskovosti je velmi blízký čisté současné hodnotě. Vyjadřuje 

velikost současné hodnoty budoucích příjmů rozvojového projektu, připadající na jednotku 

investičních nákladů přepočtených na současnou hodnotu.  

Index rentability vypočítáme ze vztahu (4.4) dle autora [20]: 

∑
 

(4.4) 

kde: 

 …. počáteční kapitálové výdaje. 

Ostatní symboly zůstávají stejné. 
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Z výše uvedeného vzorce můžeme vyčíst, že index rentability představuje podíl současné 

hodnoty budoucích příjmů rozvojového projektu a současné hodnoty investičních výdajů. 

Rozvojový projekt může být přijat k realizaci, jestliže index ziskovosti je větší jak 1 [17]. 
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5. MODELY INOVAČNÍCH PROCESŮ 

Inovace jsou výsledkem řady dílčích činností: marketingových, vědeckých, technických, 

organizačních, finančních a obchodních. Posloupnost těchto činností se v literatuře označuje  

jako tzv. inovační proces [24]. Modely inovačních procesů vytvářejí podmínky, díky kterým 

se může zvýšit pravděpodobnost úspěchu při řešení různých nepředvídatelných problémů [3]. 

Autor publikace „Strategie hodnotových inovací“ rozlišuje dva základní modely řízení 

inovací: 

 lineární model inovačního procesu, 

 model takzvaného řetězového propojení. 

5.1. Lineární model inovačního procesu 

Pro lineární inovační model je charakteristické, že na výzkumně vývojovou část navazuje 

přenos znalostí a vše vyústí ve finální část tržního nebo výrobního zhodnocení inovace. 

Model můžeme popsat následujícím schématem: 

výzkum → vývoj → výroba → užití [24]. 

5.2. Modely řetězového propojení 

Model řetězového propojení, obr. 4, na rozdíl od modelu lineárního již není založen  

na postupu vpřed, ale na vzájemném působení potenciálního trhu, navrhovaných objevech, 

návrzích, změnách v návrzích, distribuci a prodeji. V tomto modelu výzkum již není chápán 

jen jako zdroj objevných nápadů, ale jako způsob řešení problémů v kterékoliv fázi procesu 

inovace. Dále se do tohoto modelu zapojil i marketing, který musí projít všemi fázemi 

procesu, aby nedošlo k situaci, kdy nově vytvořený výrobek nikdo nekoupí [24]. 
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Obr. 4 Model řetězového propojení [25] 

 

5.3. Nové pojetí inovačního procesu 

Potřeby jako součást inovačního procesu 

Nové pojetí inovačního procesu, obr. 5, klade velký důraz na počáteční fázi – potřeby. 

Vychází z předsvědčení, že právě motiv a potřeba jsou zahajovacím signálem inovace  

a do inovačního procesu vnáší logiku příčinné souvislosti [24]. 

 

Marketing 
Výzkumné aktivity 

Znalosti 
 

 

 

Obr. 5 Nový model řetězového propojení [24] 

Marketingový průzkum 

Marketingový průzkum se zaměřuje na hledání signálů z okolního prostředí (trhu, chování 

konkurence, technologie, změn v politickém nebo legislativním prostředí, nových sociálních 

trendů), které by pravděpodobně mohly představovat určitou změnu [3]. 

Pro rozeznání problémů se vyžadují informace, které se váží k budoucnosti. V případě,  

že průzkum trhu je proveden příliš brzy, získané informace mohou být nejasné a mohou mást. 

Funkce marketingového průzkumu napomáhá identifikovat příležitosti spojené s prodejem, 

Potřeby Tvůrčí 

aktivita 

Inovace Efekty 
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vytváří metody pro sběr dat, řídí a uskutečňuje proces sběru dat, analyzuje výsledky prodeje, 

poskytuje informace o potřebách, preferencích a chování zákazníků, analyzuje nákupní 

chování zákazníků, poskytuje informace o budoucích změnách na trhu, informuje  

o konkurenci [26]. 

1. fáze: Potřeby 

Hlavním cílem první fáze je: 

 identifikace a charakteristika potřeb včetně kontextu jejich existence, 

 schválení uceleného komplexu strategií managementu hodnotových inovací  

a řešitelského týmu. 

Systematickým monitoringem potřeb s následným vyhodnocením všech vnitropodnikových 

procesů se zabývají pracovníci marketingového oddělení, linioví manažeři všech úrovní řízení 

a vedoucí představitelé odborných útvarů podniku. Koordinační a organizačně řídící roli 

vykonává manažer rozvojových projektů, jmenovaný vrcholovým vedením podniku. Zabývá 

se vyhodnocením a zpracováním všech reálných potřeb a spojuje je v jeden ucelený 

dokument. Společně s top managementem zpracovává, nechává schvalovat komplexní 

strategií managementu hodnotových inovací. Na návrh manažera rozvojových projektů  

a na základě komplexu strategií managementu hodnotových inovací top management schválí 

složení řešitelského týmu [24]. 

2. fáze: Tvůrčí aktivita 

Hlavními cíli druhé inovační fáze jsou: 

 upřesnění top managementem komplexu strategií managementu hodnotových inovací 

a potvrzení druhu elementární a komplexní hodnotové inovace, 

 transformování potřeb do souboru uživatelských funkcí, 

 stanovení složitosti elementární a komplexní hodnotové inovace, 

 nalezení nebo vytvoření co největšího počtu námětů na řešení funkcí a následný výběr. 

Jako rozhodující subjekt zde vystupuje řešitelský tým pro zpracování projektu komplexní 

hodnotové inovace, schválený již v první fázi. Obvykle je tento tým dále doplňován o interní 

a externí specialisty, kteří jsou schopni řešit odborně náročné problémy projektu. Po zpřesnění 

a konkretizaci komplexu strategií managementu hodnotových inovací se provede 
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transformování potřeb do podoby uživatelských funkcí. Tvůrčí tým hledá co nejvíce možných 

návrhů a posléze vybere jeden nejnadějnější [24]. 

3. fáze: Inovace 

Hlavními cíli této fáze jsou: 

 dopracování nejnadějnějších námětů v návrhy řešení elementární a komplexní 

hodnotové inovace, 

 vyhodnocení návrhů elementární a komplexní hodnotové inovace, včetně výběru 

optimální varianty, 

 realizace optimální varianty komplexní hodnotové inovace a následné zavedení  

do života. 

Hlavním subjektem ve třetí fázi je řešitelský tým, který pomocí zdrojů tvůrčí aktivity 

a vhodně zvolených metod systematického tvůrčího myšlení nejnadějnější náměty 

dopracovává na reálné návrhy. Realizátory jsou pak subjekty, které svými znalostmi  

a dovednostmi dokáží danou hodnotovou inovaci zrealizovat. 

4. fáze: Efekty 

Hlavní cíle: 

 kontrola a korekce v průběhu záběhového období,  

 po uplynutí doby, maximálně 18 měsíců, plného využívání komplexní hodnotové 

inovace se kontrolami a následnými opatřeními provede vylepšení komplexní 

hodnotové inovace a propočte se její hodnotový dvojefekt. 

Na splnění hlavních cílů se podílí linioví manažeři, kteří zodpovídají za řízení procesů,  

ve kterých jsou hodnotové inovace realizovány [24].   
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6. STRATEGIE TTŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, A. S. 

Strategie podniku TŽ, obr. 6, naplňuje firemní misi „Společně pro příští generace“  

a spěje k vizi „Vyspělá průmyslová společnost vycházející z tradic hutnictví“, je založena  

na dynamickém zvyšování podílů válcovaných výrobků s vyšší přidanou hodnotou 

zachováním uzavřeného cyklu hutní výroby na bázi rudné cesty. Součástí podnikové strategie  

je i vytváření a aktivní řízení výrobkových řetězců. 

 

 

Společně pro příští generace: 

 výroba oceli a poskytování služeb spojených s výrobou oceli, 

 jejím užíváním a navazujícím zpracováním hutních produktů 

 s vysokým stupněm finalizace, 

 dlouhodobý rozvoj regionu, 

 ochrana životního prostředí, 

 zvyšování kvality života pracovníků, partnerů a akcionářů. 

 

 

Vyspělá průmyslová společnost vycházející z tradic hutnictví: 

 patří k vedoucím průmyslovým výrobcům v Evropě, 

 je vyhledávaným místem pro rozvoj a seberealizaci špičkových odborníků, 

 spokojenosti zákazníků dosahuje vysokou kvalitou produktů [34]. 

 

 

Pro následující období pěti let podnik nepředpokládá žádné změny, co se týče technologie 

výroby oceli. Jeho cílem je zachování provozuschopnosti výrobních agregátů, realizace 

investičních akcí do zvýšení konkurenceschopnosti výrobků podniku, snížení výrobních 

nákladů a emisí škodlivých látek. Klíčovými investicemi jsou: injektáž prachového uhlí  

do vysokých pecí, modernizace kontidrátové válcovny. Z ekologických investic můžeme 

Naše Mise 

Naše Vize 

Strategické cíle na příštích pět let 



 

uvést odprášení aglomerace, odléváren vysokých pecí a rekonstrukce sekundárníh

kyslíkové konvertorové ocelár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 6 Strategie T

 

O tom, že cesta, po které se 

pozitivní hospodářské výsledky.

6.1. Proces tvorby strategie

Proces tvorby strategie začíná vytvo

jak vnějšího, tak vnitřního prost

jednotlivých oblastí: partnerství, technologie, lidé a

 market report, 

 marketingový reporting,

 závěrečná zpráva o měř

 marketing pro strategii 

 závěrečná zpráva srovnání TŽ

 kalkulace výrobků, 
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odprášení aglomerace, odléváren vysokých pecí a rekonstrukce sekundárníh

kyslíkové konvertorové ocelárny [30]. 

Strategie TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. [30]

O tom, že cesta, po které se podnik vydal, je perspektivní, vypovídají dlouhodob

řské výsledky. 

strategie 

ategie začíná vytvořením analýz (analýza trhu, konkurence, interní analýzy)

řního prostředí podniku, kterou zpracovává útvar 

partnerství, technologie, lidé a řízení na základě následujících podklad

marketingový reporting, 

ná zpráva o měření spokojenosti zákazníků, 

marketing pro strategii a podnikatelský program TŽ, 

ná zpráva srovnání TŽ s konkurencí – benchmarking, 

 

odprášení aglomerace, odléváren vysokých pecí a rekonstrukce sekundárního odprášení 

[30] 

dlouhodobě dosahované 

(analýza trhu, konkurence, interní analýzy) 

, kterou zpracovává útvar Strategie dle 

ě následujících podkladů: 
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 rozbor hospodářských výsledků, 

 technicko-technologický benchmarking, 

 věková a profesní struktura TŽ, 

 index spokojenosti zaměstnanců, 

 personální benchmarking. 

Zpracováváním těchto podkladových materiálů se zabývají jednotliví odborní ředitelé. 

Cílem analýzy je nejen zhodnotit současný stav podniku, ale i předpokládané vývojové trendy 

a jejich vliv na podnikatelskou činnost s uvedením všech rizik a příležitostí, které tvoří 

základní bázi pro zpracování strategického rozvoje podniku TŽ.  

Útvar Strategie, ve spolupráci s dalšími klíčovými útvary (marketing, rozvoj a investice, 

personální oddělení), zpracuje návrhy několika variant strategického rozvoje TŽ a definuje 

základní strategické cíle podniku. Dokument „Strategie“ není veřejně přístupným 

materiálem. Přístup k němu mají pouze zpracovatelé podnikatelského programu a statutární 

orgány společnosti MORAVIA STEEL, a.s., TŽ a dceřiné společnosti. 

Generální ředitel předkládá Strategii k projednání a schválení zasedání vedení akciové 

společnosti a poté k projednání a schválení v představenstvu a dozorčí radě TŽ. 

Schválení Strategie probíhá ve třech úrovních: 

 zasedání vedení akciové společnosti, 

 představenstvo, 

 dozorčí rada. 

6.2. Podnikatelský program  

Podnikatelským programem se rozumí závazný strategický dokument, který detailněji 

rozpracovává předem určený směr budoucích podnikatelských aktivit při předem 

definovaných předpokladech a prognózovaných cílových parametrech ve Strategii. Skládá se 

z finančního plánu, vytvořeného pro rok následující a obsahuje i čtyřletý výhled. Jeho 

aktualizace probíhá minimálně jednou ročně, pokud orgány TŽ nerozhodnou jinak. 

Aktualizace je především zaměřena na schválení nových námětů. 

Zpracovává-li se podnikatelský program, využívá se následujících podkladů: 

 plán technického rozvoje, 
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 parametry investic, 

 plán rozvoje lidských zdrojů, 

 plán hmotných bilancí technicko-hospodářských norem, 

 plán oprav vybraných agregátů a zařízení, 

 ekologie, 

 plán výzkumu a vývoje. 

Zpracování výše uvedených dokumentů je v kompetenci jednotlivých odborných ředitelů. 

Schválení Podnikatelského programu opět probíhá ve třech úrovních, jak tomu bylo u tvorby 

Strategie. 

Podnikatelské programy se vydávají v písemné nebo elektronické podobě a jejich distribuci 

zajišťuje útvar Strategie. Kontrolu aktuálnosti a jejich následné plnění zabezpečuje zasedání 

vedení akciové společnosti. Aktuální Strategie a podnikatelské programy jsou uloženy 

v sekretariátu generálního ředitele. 

Jednotliví odborní ředitelé dále rozpracovávají předem schválené podnikatelské programy 

v rámci svých úseků do podoby dílčích úkolů. Opatření, která vyplývají z podnikatelských 

programů, jsou během roku realizována a také následně hodnocena jednotlivými orgány TŽ. 

Co se týče hodnocení finančního plánu, uskutečňuje se jednou ročně, průběžné hodnocení 

jednou za měsíc. 

6.3. Finanční plány 

Tvorba finančních plánů vychází především z podnikatelské strategie a jejích strategických 

cílů. Dále čerpá z: 

 analýzy a hodnocení podniku, 

 analýzy a prognózy vývoje okolí podniku. 

Podnikové cíle vycházejí z poslání podniku a respektují následující oblasti: 

 uspokojování poptávky a postavení podniku na trhu, 

 inovaci výrobního programu a technologie, 

 ekonomické a sociální zajištění pracovního kolektivu, 

 ochranu životního prostředí, 

 finanční oblast. 
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Finanční cíle jsou podnikem formulovány jako: 

 dosažení určité hodnoty zisku, 

 zajištění určitého růstu podniku, měřený tempem růstu tržeb, 

 dosažení požadované úrovně zhodnocení vloženého kapitálu, 

 dosažení určité struktury z hlediska podílu vlastních a cizích zdrojů financování, 

 zabezpečení dostatečné finanční stability. 

Východiskem finančních plánů je plán prodeje a marketingu, který zahrnuje objemy prodejů 

jednotlivých skupin výrobků, předpokládané prodejní ceny, distribuční cesty  

a základní aktivity na podporu prodeje. 

Aby byl plán prodeje zabezpečen, poskytuje základní vstupy plánu výroby, který spolu 

s finančním plánem tvoří klíčový význam. Potřeby na zdrojové krytí vyvolané výrobou jsou 

zaznamenány buď v plánech speciálních, jako je nákup surovin, nebo plán oprav,  

nebo přímo v plánech finančních. 

Dalším dílčím plánem je plán investic, který specifikuje obnovu a rozšiřování výrobně-

technické základny včetně zavedení nových technologií. Plán výzkumu a vývoje nových 

výrobků a technologií, zdokonalování stávajících výrobků a technologií a personální plán 

vymezují zabezpečení potřebných lidských zdrojů z hlediska počtu, kvalifikace, mzdových  

a sociálních nákladů. 

Všechny potřeby, vyplývající z dílčích plánů, musí být zabezpečeny potřebnými finančními 

prostředky. Případný nedostatek finančních prostředků vede ke korekci jednotlivých dílčích 

plánů [27]. 
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7. PLÁN AKCÍ TECHNICKÉHO ROZVOJE 

Plán akcí technického rozvoje je součástí pětiletého plánu, který odpovídá obchodně-výrobní 

strategii a lze jej definovat jako „Dynamické zvyšování podílu dlouhých výrobků s vyšší 

přidanou hodnotou a její řízení v budovaných řetězcích“. Investiční akce jsou především 

zaměřeny na modernizační akce, které umožní zvýšení podílu výroby ušlechtilých materiálů, 

akce v oblasti životního prostředí, vyplývající z požadavků na zavádění nejlepších dostupných 

technik, a akce vztahující se k oblasti obnovy stávajícího výrobního zařízení.  

V roce 2011 se pokračovalo v realizaci sedmi rozestavěných akcí. Mezi nejvýznamnější patří: 

 modernizace, rekonstrukce a generální oprava koksárenské baterie č. 12, 

 měření rozměrů provalku před hotovním blokem ASC kontijemné tratě. 

Nově bylo zahájeno 35 modernizačních akcí: 

 obnova řídicího systému na aglomeraci č. 2, 

 automatický odběr a zpracování vzorků aglomerátu, 

 odlévání formátu 470 mm na zařízení blokového lití, 

 výměna jeřábu č. 49 na skladě ingotů, 

 výměna jeřábu č. 15 na kontijemné válcovně, 

 regulace potoka Křivec a zvýšení průtoků jeho propustku jako protipovodňové 

opatření. 

V roce 2012 byla odstartována významná akce - injektáž prachového uhlí do vysokých pecí  

č. 4 a 6. Nově bylo zahájeno dalších 50 akcí. K těm finančně náročnějším patří: 

 odháněč benzolu na koksovně, 

 odprášení spalin a odprášení uzlů aglomerace č. 2, 

 rekonstrukce odsávání odléváren vysokých pecí č. 4 a 6, 

 rekonstrukce trojcestných ventilů obou konvertorů, 

 rekonstrukce sekundárního odprášení kyslíkové konvertorové ocelárny, 

 elektromagnetické míchání pro kulatinu 410 mm na zařízení blokového lití, 

 nový jeřáb č. 26 vsázky kontijemné tratě, 

 loupací a zušlechťovací linka tyčí z kontijemné a střední tratě, 

 lakovací linka ve válcovně trub, 

 kombinovaný stroj na průměr 5-15 mm v tažírně oceli [30]. 
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Přehled počtu předkládaných a zrealizovaných akcí v období posledních pěti let je uveden 

v  tabulce 2.  

Tab. 2 Počet akcí plánu technického rozvoje v období 2008-2012 [30] 

rok 
předkládané investiční 

akce ke schválení 
zrealizováno 

vynaložené 
finanční 

prostředky 

 
celkem 

z toho 
ekologických 

pokračování  
z předchozího 

roku 

nově 
zahájeno  

2008 63 7 15 33 1031 mil. 
2009 23 2 15 21 717 mil. 
2010 47 2 10 13 1307 mil. 
2011 69 3 7 35 549 mil. 
2012 155 0 

 
5 2 mld. 321 mil. 

 

7.1. Řízení projektů technického rozvoje 

Technický rozvoj TŽ vychází z dlouhodobé koncepce, která je utvářena a dále zpřesňována  

až do úrovně ročního plánu akcí technického rozvoje-investic, který je v průběhu roku 

aktualizován. 

Proces plánování je realizován ve dvou časových horizontech: 

 plán technického rozvoje TŽ na rok, 

 plán technického rozvoje TŽ na léta. 

Plán technického rozvoje TŽ na léta se zpracovává na období 1-5 let s aktualizací jednou 

ročně. Za jeho zpracování odpovídá vedoucí útvaru Rozvoje a investic a je součástí 

„Podnikatelského programu“, který slouží k definování aktivit podnikatelského subjektu TŽ  

i vůči externím podnikům.  

Plán technického rozvoje TŽ na rok se zpracovává v návaznosti na plán technického rozvoje 

na léta. 

Akce technického rozvoje se financují v rozsahu schváleném ve „Finančním plánu TŽ“  

a ve finančních plánech podniku TŽ na daný kalendářní rok. 
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7.1.1. Požadavky na investiční opatření 

Na počátku každého procesu „technický rozvoj“ stojí požadavky na investiční opatření.  

Své náměty na investiční akce předkládají zaměstnanci, pracovníci jednotlivých provozů 

a  odborných útvarů, vedoucímu útvaru Rozvoje a investic. Vycházejí z požadavků zákazníků, 

právních předpisů, z výsledků marketingových průzkumů, z odborné literatury,  

ze zpráv, služebních cest nebo ze zpráv technických. Dalšími podněty mohou být průmyslové 

vzory, patenty, požadavky na nová technická řešení z titulu technologie výroby, požadavky  

na zlepšení životního prostředí, prevence havárií, snížení nákladů a počtu plánovaných míst, 

požadavky na měřící a zkušební zařízení pro zabezpečení metrologického řádu TŽ. 

Při předkládání námětů se také vychází z nápravných opatření v technologii a ve výrobě, 

integrovaných povolení, z rozhodnutí a nařízení příslušných orgánů v oblasti bezpečnosti  

a ochrany zdraví, hygieny a ochrany životního prostředí. 

Navrhovatelé jednotlivé náměty zpracují a své požadavky postoupí ke schválení příslušnému 

vedoucímu útvaru nebo provozu. Odsouhlasí-li vedoucí útvaru nebo provozu požadavek  

na investiční opatření, odešle jej v elektronické podobě vedoucímu útvaru Rozvoje  

a investic.  

Vedoucí útvaru Rozvoje a investic navrhovaný požadavek buď přijme, nebo jej vrátí zpět 

k jejímu doplnění. Je-li požadavek kompletní, vedoucí útvaru Rozvoje a investic sestaví 

seznam požadavků, které předloží zasedání vedení podniku k projednání a: 

 rozhodne o zpracování technické informace, 

 požadavek odloží, 

 požadavek zamítne. 

Na základě získaných podkladů inženýr technického rozvoje propracuje technické informace 

a současně vypracuje i průběhový plán dané akce. Zpracovanou technickou informaci,  

pro technicko-ekonomickou radu TŽ, zpracovatel předloží k projednání příslušným 

organizačním útvarům a vedoucímu útvaru Rozvoje a investic, který také zajišťuje její 

zařazení do programu technicko-ekonomické rady TŽ. Každý předložený materiál musí být 

předem schválený jak zaměstnanci personálního odboru, tak útvarem Controllingu. 

Technicko-ekonomická rada TŽ projedná předloženou technickou informaci a doporučí,  

zda akce technického rozvoje bude: 
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 pokračovat zpracováním studie před zadáním projektu nebo 

 pokračovat přímo zpracováním zadání projektu nebo 

 zastavena – uložení zpracovaných dokumentů na útvaru Informatiky po dobu pěti let. 

U jednotlivých akcí může technicko-ekonomická rada TŽ o jejích realizacích rozhodnout  

již na základě předložené technické informace. Na doporučení technicko-ekonomické rady TŽ 

generální ředitel jmenuje realizační tým formou tzv. „Příkazu generálního ředitele“. Každý 

tým má svého vedoucího, kterým se ve většině případů stává někdo z vedoucích zaměstnanců 

a který může být pro výkon této funkce zcela nebo částečně uvolněn. 

Akce nad 1 mil EUR technicko-ekonomická rada postupuje k dalšímu projednání. 

7.1.2. Zpracování studie 

Je-li následujícím stupněm projektové přípravy studie, její zpracování zajišťuje vedoucí 

útvaru Rozvoje a investic. Bude-li studie zpracována externí organizací, objedná studii 

vedoucí útvaru Rozvoje a investic. Obsah a rozsah studie schválí podpisem sjednávacího 

návrhu rovněž vedoucí útvaru Rozvoje a investic. V případě, má-li akce vliv na oblast 

lidských zdrojů, je realizační tým rozšířen o zástupce z personálního oddělení. 

Při zpracování studie dodavatelskou organizací inženýr technického rozvoje spolupracuje jak 

se svým realizačním týmem, tak se samotnou externí organizací a řeší případné vzniklé 

rozpory. V případě vážnějších rozporů jsou tyto problémy řešeny vedoucím útvaru Rozvoje  

a investic ve spolupráci s příslušnými vedoucími provozu. 

Inženýr technického rozvoje předá tajemníkovi technicko-ekonomické rady TŽ studii včetně 

vyplněného titulního listu. Studie je rozesílána všem účastníkům jednání technicko-

ekonomické rady TŽ elektronickou formou asi jeden týden před termínem  

jejího projednávání. Na základě rozhodnutí vedoucího útvaru Rozvoje a investic je možno 

místo studie rozeslat výpis, který vypracuje odpovědný zaměstnanec.  

Technicko-ekonomická rada TŽ projedná studii a doporučí, zda akce technického rozvoje 

bude: 

 pokračovat zpracováním zadání nebo 

 pokračovat výběrem nosné technologie nebo 

 bude zastavena. 
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7.1.3. Vypracování zadání 

Zpracování zadání je v kompetenci vedoucího útvaru Rozvoje a investic ve spolupráci 

s ostatními organizačními útvary na základě podkladů zpracovaných vybranou projekční 

organizací. 

Inženýr technického rozvoje ve spolupráci s ostatními členy realizačního týmu stanoví  

a v objednacím návrhu uvede požadavky týkající se obsahové náplně a rozsahu zadání.  

Tyto požadavky obsahují hodnocení změn dopadů stávajících environmentálních aspektů  

na životní prostředí, identifikaci nových environmentálních aspektů akce a zabezpečení 

preventivních opatření pro zamezení vzniku závažných havárií. Objednací návrh schvaluje 

vedoucí útvaru Informatiky.  

Při zpracování zadání musí být vyhodnocen i vliv akce na pracovní prostředí zaměstnanců. 

Po projednání zpracovaného zadání s příslušnými organizačními útvary ho inženýr 

technického rozvoje postoupí vedoucímu útvaru Rozvoje a investic, který zajistí jeho zařazení  

do programu technicko-ekonomické rady TŽ. Zadání je rozesíláno všem účastníkům jednání 

rady elektronickou poštou asi jeden týden před termínem jeho projednávání. Rozhodne-li 

vedoucí útvaru Rozvoje a investic jinak, je možné místo úplného zadání rozeslat výpisky, 

které jsou v kompetenci pověřeného zaměstnance. Výsledkem jednání jsou doporučení  

pro generálního ředitele. Na akce, které vyžadují schválení generálního ředitele,  

jsou vytvořeny schvalovací protokoly.  

Akce technického rozvoje bude: 

 pokračovat, 

 předložena k projednání poradnímu týmu, ke schválení představenstvu TŽ a případně 

k projednání dozorčí radě TŽ u akcí nad 1 mil. EUR. 

Vedoucí útvaru Rozvoje a investic na návrh inženýra rozvoje sestaví ze zaměstnanců TŽ  

a MORAVIA STEEL, a.s., výběrovou komisi, kterou u akcí jmenuje:  

 do 1 mil. Kč vedoucí útvaru Rozvoje a investic, 

 1-3 mil. Kč náměstek generálního ředitele, 

 nad 3 mil. Kč generální ředitel. 
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Při výběrovém řízení dodavatele nosné technologie, schvaluje akce: 

 do 3 mil. Kč náměstek generálního ředitele, 

 od 3 mil. Kč do 1 mil. EUR generální ředitel, 

 a nad 1 mil. EUR dozorčí rada. 

7.1.4. Projektová příprava 

Zpracování potřebných projekčních stupňů je v kompetenci útvaru Rozvoje a investic.  

U akcí, jejichž náklady převyšují 100 mil. Kč, je nezbytné zpracovat i rozpočet na budoucí 

odstranění stavby či zařízení. 

Po zpracování projektu si inženýr technického rozvoje vyžádá názory dotýkajících se orgánů 

státní správy k projektové dokumentaci. Získá-li kladná stanoviska, požádá stavební úřad  

o zahájení stavebního řízení. V žádosti o zahájení stavebního řízení musí být uvedena výměra 

pozemku dotčeného stavbou, kterou zabezpečuje inženýr technického rozvoje. 

Výběrové komise pro výběr dodavatelů, kteří budou zabezpečovat realizaci, sestavuje 

z pracovníků TŽ a MORAVIA STEEL, a.s., vedoucí útvaru Rozvoje a investic na návrh 

inženýra technického rozvoje. K jednání výběrových komisí mohou být přizváni i specialisté 

externích organizací. 

Výběrové organizace jmenuje u akcí: 

 do 1 mil. Kč vedoucí útvaru Rozvoje a investic, 

 1-3mil. Kč náměstek generálního ředitele, 

 nad 3 mil Kč generální ředitel. 

Výběrové řízení provádí výběrová komise. Výsledkem práce komise je zápis z výběrového 

řízení, který se předkládá k dalšímu schválení. 

Akce: 

 do 500 tis. Kč schvaluje vedoucí útvaru Rozvoje a investic, 

 od 500 tis do 3 mil. Kč schvaluje náměstek generálního ředitele, 

 od 3 mil. Kč do 1 mil. EUR generální ředitel, 

 nad 1 mil. EUR pak dozorčí rada. 
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V případě, že volba zhotovitele nebo zpracovaný projekt prokáže nutnost změny termínu 

realizace nebo navýšení nákladů uvedených ve schvalovacím protokolu o částku větší než  

je tomu uvedena v textu níže, vypracuje inženýr technického rozvoje informaci o těchto 

skutečnostech a nechá ji projednat technicko-ekonomickou radou TŽ nebo dozorčí radou. 

Akce: 

 do 1 mil Kč, překročením nad 10%, projednává technicko-ekonomická rada TŽ, 

 do 10 mil. Kč, překročením nad 3%, projednává technicko-ekonomická rada TŽ, 

 do 1 mil. EUR, překročením nad 2%, projednává technicko-ekonomická rada TŽ, 

 nad 1 mil EUR, překročením do 2 mil. Kč, projednává technicko-ekonomická rada 

TŽ, 

 nad 1 mil. EUR, překročením nad 2 mil. Kč, projednává dozorčí rada. 

7.1.5. Realizace akce technického rozvoje 

Samotná realizace akce technického rozvoje se zabezpečuje útvarem Rozvoje a investic.  

Při zahájení realizace inženýr technického rozvoje předá staveniště zhotovitelům a to formou 

zápisu do stavebního deníku. V průběhu realizace jsou postupně uzavírány další smlouvy  

se zbývajícími zhotoviteli a provádí se další nezbytná činnost. Ověřování průběhu realizace  

je zabezpečováno formou kontrolních dnů za účasti členů realizačního týmu nebo za účasti 

vedení TŽ a to u staveb nejvýznamnějších. Termínové posuny realizace stavby zapříčiněné  

ze strany TŽ jsou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo s hlavním dodavatelem. 

Po splnění předmětu smlouvy nebo jejích částí zhotovitelem vedoucí realizačního týmu 

zorganizuje přejímku od zhotovitele, následné předání uživateli a kolaudaci. O předání  

a převzetí je proveden zápis, který by měl obsahovat následující údaje: 

 název akce, 

 předmět přejímky, 

 číslo objednávky a smlouvy, 

 identifikační údaje o zhotoviteli a objednateli, 

 datum přejímky, 

 údaje o předání průvodních dokumentů projektové přípravy, 

 údaje o kvalitě díla včetně seznamu vad a nedodělků s určením postupu jejich 

odstranění, 

 protokoly o provedených výkonových zkouškách a garantovaných parametrech, 
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 doklady o způsobu nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, 

 datum a způsob předání projektu skutečného stavu, 

 prohlášení o přejímce. 

Součástí přejímky je i předání dokumentu v současném stavu včetně revizních zpráv. Předání 

a převzetí akce může předcházet individuální a komplexní zkouška pro ověření schopnosti 

zahájení bezpečného provozu v závislosti na charakteru akce. V případě, jsou-li během 

předání nebo při kolaudačním řízení zjištěny vady a nedodělky, vedoucí realizačního týmu 

řeší se zhotoviteli tyto nedokonalosti i v případě, že zařízení již bylo předáno do užívání. 

Inženýrská organizace, která provádí inženýrskou a kontrolní činnost, je povinná v rámci 

smluvních vztahů zabezpečit uchování všech stavebních a montážních deníků stavby po dobu 

10 let. 

Po vydání rozhodnutí stavebním úřadem vedoucí realizačního týmu zabezpečí předání 

příslušných podkladů pro převedení stavby do majetku TŽ útvarem Správy majetku.  

Po ukončení stavby zaměstnanec útvaru Rozvoje a investic zajistí, aby dokumenty projektové 

přípravy, ověřené stavebním řízením, byly uloženy v Technické spisovně výkresové 

dokumentace TŽ. Uživatel je povinen tyto doklady uchovávat po dobu jejich platnosti  

nebo po dobu životnosti zařízení a plnit podmínky, které byly uloženy pravomocným 

rozhodnutím orgánů. Ostatní dokumentace se ukládá v Ústřední spisovně. 

Po uplynutí stanovené lhůty od uvedení akce technického rozvoje do provozu uživatel 

provede ve spolupráci s ostatními odbornými útvary závěrečné vyhodnocení akce. Akce  

do 1 mil. EUR vyhodnotí uživatelé ve spolupráci s útvary Informatiky a Controllingu, akce 

nad 1 mil. EUR vyhodnotí uživatel ve spolupráci s útvary Informatiky a Strategie [27]. 
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8. VÝZKUM A VÝVOJ 

V podniku TŽ je výzkum a vývoj zabezpečován vlastní skupinou lidí ve spolupráci  

s vysokými školami (VŠB-TU Ostrava, US Katowice, VŠCHT Praha, VUT Brno), 

výzkumnými organizacemi a specializovanými podniky v oblastech týkajících se úzce 

výrobkové a technologické problematiky výroby. Cílem podniku je vyrábět 

konkurenceschopné výrobky s vysokou přidanou hodnotou při co nejnižších výrobních 

nákladech za současného splnění podmínek bezpečnosti práce a podmínek ochrany životního 

prostředí v návaznosti na strategické investiční záměry, inovace a zvyšování jakostních 

parametrů vybraných ocelí a to jak projektů se státní dotací, tak dotací z EU nebo projektů 

vnitropodnikových. Vnitropodnikové projekty jsou řešeny v úzké spolupráci s dceřinými 

společnostmi a koordinovány „Řídícím týmem výzkumných projektů“, který má za cíl 

definovat priority skupiny za účelem dosažení synergických efektů s výhodnějším řešením 

daných technologických problematik. Přehled řešených výzkumných akcí za posledních pět 

let je uveden v tabulce 3.  

Tab. 3 Řešené výzkumné projekty v letech 2008-2012 (upraveno podle [27]) 

rok počet výzkumných projektů 
2008 57 
2009 21 
2010 22 
2011 26 
2012 23 

 

8.1. Oblasti výzkumu a vývoje 

Výzkumně vývojová činnost je v podniku zabezpečována pracovníky útvaru Technologie  

a výzkumu. Skupina technologů se zabývá technologickou a výrobkovou problematikou hutě, 

jako je vydávání technologických předpisů, vyjádření se k poptávkám, řešení problematiky 

spojené s kvalitou, zákaznický servis aj. Výhodou tohoto začlenění je, že pracovník  

se stává součástí řešitelského týmu, neboť velice dobře zná řešenou problematiku a dokáže se 

velice rychle orientovat v provozních aplikacích. Na druhou stranu jsou na něho kladeny 

vysoké pracovní nároky, zejména v oblasti časového vytížení.  
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Spektrum výzkumu a vývoje je velmi široké. Můžeme jej rozdělit do následujících šesti 

skupin: 

 I- Nové výrobky ve vztahu k odběrateli. 

Před počátkem výroby a posouzením rentability výroby se provádí marketingový 

průzkum trhu. 

 II - Optimalizace a vývoj technologií pro zvyšování užitné hodnoty výrobků, udržení 

konkurenceschopnosti. 

Skupina se skládá ze dvou dalších podskupin: 

- odstranění vnější a vnitřní nekvalitní výroby úpravou technologie, 

- udržení stávajících a získání nových odbytišť, udržení konkurenceschopnosti. 

 III - Vývoj a optimalizace technologií, inovace zařízení za účelem úspor materiálů, 

energií a ostatních výrobních nákladů a intenzifikace výrobních procesů. 

Snížení výrobních nákladů, ne však na úkor kvality produkce. 

 IV- Předinvestiční výzkum a vývoj. 

Rozhodnutí podniku zda danou technologii koupit či nikoliv.  

 V- Ekologizace výroby – respektování norem a předpisů z oblasti životního  

a pracovního prostředí. 

Řešené úkoly jsou z oblasti zlepšení životního a pracovního prostředí, dodržování 

závazných norem a předpisů. 

 VI- Studie, rozbory, analýzy. 

Úkoly sloužící ke zvýšení informovanosti a dalšímu rozhodování o potřebách  

a možnostech zavádění nových technologií a výrobků, zvýšení technické úrovně  

a ušlechtilosti výrobků s vyšší přidanou hodnotou [35]. 

8.2. Řízení výzkumně vývojových projektů 

Proces výzkumu a vývoje je v TŽ organizován ve třech následujících fázích: 

 příprava – shromažďování požadavků, 

 vlastní řešení, 

 ukončení řešení. 
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8.2.1. Shromažďování požadavků 

Shromažďování písemných požadavků a námětů na řešení nových technologických 

výzkumných projektů je v kompetenci útvaru Výzkumu. Náměty vycházejí: 

 od zákazníků, 

 z nosných výrobních programů, 

 ze zakázek odběratelů, 

 ze zakázek odběratelů pro účely, např. automobilového průmyslu, řízených  

dle normativních dokumentů, 

 z námětů technického rozvoje vyžadujících technickou inovaci, 

 z námětů vyplývajících ze strategických záměrů TŽ definovaných technickým 

ředitelem. 

Požadavky na řešení nového technologického výzkumného projektu jsou zadávány zadavateli 

společně s útvarem Výzkumu. Ty jsou následně vyhodnoceny na poradě technického ředitele. 

V případě, je-li návrh technickým ředitelem přijat, v zápise z porady je uložen úkol  

pro útvar Výzkumu, aby připravil materiál na výzkumně ekonomickou radu. Je-li návrh 

zamítnut, pošle se zákazníkovi písemná informace. 

Vedoucí útvaru Technologie a výzkumu ve spolupráci s útvarem Výzkumu určí vedoucího 

ředitele navrhovaného nového technologického výzkumného projektu. Následně se zpracuje 

ucelený materiál pro výzkumně ekonomickou radu – zadávací list. 

Zákazník společně s vedoucím řešitelem a útvarem Výzkumu vyplní první část zadávacího 

listu, ve kterém je detailněji popsána množina požadavků zákazníka pro dosažení cíle řešení 

včetně všech okrajových podmínek. Dále musí být jasně definováno, co je úkolem  

a proč by měl být řešen. Uvedené požadavky musí být přesně kvantifikovatelné  

a kontrolovatelné. Součástí požadavků bývá i uvedení přínosů z řešení projektu. V případě, 

jedná-li se o technologický výzkumný projekt, který je určen pro automobilový průmysl, 

řízení návrhu je vedeno zvláštním režimem. 

Technologický výzkumný projekt může být: 

 s nepřímým ekonomickým přínosem – výsledky, které nelze finančně vyčíslit, 

 nebo s přímým ekonomickým přínosem – vyčíslitelné efekty z řešení. 
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Vedoucí řešitel provede technický posudek k požadavkům zákazníka, ve kterém upřesní 

předpokládaný materiál, služby, přístroje a ostatní zařízení na řešení technologického 

výzkumného projektu. Dále uvede využití stávajícího a pořízení dlouhodobého hmotného  

a nehmotného majetku a jeho užití pro výzkum. S útvarem Controllingu, ekonomem 

plánování útvaru Technologie a výzkumu stanoví předpokládané náklady včetně těch,  

které se vztahují na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku s uvedením 

termínů jednotlivých etap. Předpokládané termíny ekonom plánování nechá potvrdit útvarem 

Technologie a výzkumu a celou část tak stvrdí svým podpisem. 

Vedoucí řešitel společně s referentem správy průmyslového vlastnictví zhodnotí vstupní 

informace od zákazníka a zváží možnosti splnění požadovaných parametrů a podmínek 

výroby. Dále vyhodnotí, zda předmět řešení se nachází v oblasti známého a již dostupného 

stavu techniky, v oblasti vynálezů chráněných patenty a užitnými vzory nejen v České 

republice nebo se bude jednat o zcela nový vývoj technologie výroby, který následně  

jako nový vynález bude možné přihlásit k patentové ochraně. 

V rámci zadávacích listů se také připraví návrh na vývoj s potvrzením správnosti produktu  

a výrobního procesu. V případě technologického výzkumného projektu pro automobilový 

průmysl nebo projekty, vztahující se k zvláštním jakostem ocelí, je nutné stanovit obsah 

olova, kadmia, rtuti a chromu. Zkoušky se realizují jednou ročně. 

Takto připravený návrh zadávacího listu nebo přihlášky projektu je zaslán všem účastníkům 

výzkumně ekonomické rady. Rada návrhy projedná a do zápisu ze svého jednání nadefinuje 

podmínky a závěrečná ustanovení, zda projekt doporučuje ke schválení, nebo ne. V případě,  

je-li projekt zamítnut výzkumně ekonomickou radou, útvar Výzkumu vyrozumí v písemné 

formě zákazníka o zamítnutí projektu a uloží jej v příruční registratuře ve složce „Nechválené 

požadavky zákazníků nebo jejich realizace“. 

U vnitropodnikového technologického výzkumného projektu útvar Výzkumu zajistí přiřazení 

registračního čísla a podepsání zadávací listiny jednotlivými útvary. Následně ekonom 

plánování útvaru Technologie a výzkumu ve spolupráci s útvarem Controllingu zabezpečí 

založení zakázky na technologický výzkumný projekt. O konečném rozhodnutí rozhoduje 

technický ředitel. Projekt se zařadí do „Rámcového plánu technologického výzkumu  

a vývoje“. 
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Na základě schválených zadávacích listů a platného rámcového plánu útvar Výzkumu 

zpracuje návrh rámcového technologického výzkumu a vývoje na následující období. Součástí 

návrhu jsou také předpokládané náklady pro řešení technologického výzkumného projektu. 

Vycházejí: 

 ze zadávacího listu technologického výzkumného projektu, 

 z finančního krytí na výzkum pro daný rok, 

 z případného užití prostředků ze státního rozpočtu. 

Forma rámcového plánu technologického výzkumu a vývoje se nepředepisuje, musí však 

obsahovat minimálně následující údaje: 

 registrační čísla technologického výzkumného projektu, 

 názvy projektů, 

 jména vedoucích řešitelů, 

 termíny zahájení a ukončení řešení, 

 předpokládané a skutečné náklady na řešení v daném kalendářním roce, 

 návrh finančního plánu pro následující rok. 

Zpracovaný návrh rámcového plánu vedoucí útvaru Technologie a výzkumu předloží  

ke schválení technickému řediteli. Potvrzením technického ředitele rámcový plán nabude 

platnosti a uloží se na útvaru Výzkumu, který provede elektronickou distribuci platného 

plánu. Zhotovení řízených kopií jednotlivých zadávacích listů a následnou distribuci 

zákazníkovi, vedoucímu Controllingu a vedoucímu řešiteli provede útvar Výzkumu. Během 

kalendářního roku dochází ke zrušení, ukončení nebo založení technologického výzkumného 

projektu. Aby se zachovala aktuálnost rámcového plánu, dvakrát do roka útvar Výzkumu 

provede revizi. 

8.2.2. Vlastní řešení projektu 

Vedoucí řešitel na základě schváleného zadávacího listu technologického výzkumného 

projektu vypracuje u vnitropodnikových projektů zprávy k oponentnímu jednání dle předem 

stanovených požadavků na formální a obsahovou stránku. V případě, že se oponentní jednání 

neuskuteční v určeném termínu, vedoucí zpracuje podklady pro přeložení termínu a uvede, 

proč byl termín přeložen a předloží případné navýšení finančního rozpočtu na řešení projektu. 

Po písemném vyjádření zákazníka útvar Výzkumu společně s vedoucím řešitelem předloží 

žádost o přeložení oponentního jednání útvaru Technologie a výzkumu, který se k žádosti 
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vyjádří písemně. Kopie se zašle zákazníkovi a vedoucímu řešiteli, originál je uložen  

na útvaru Výzkumu. 

Oponentní jednání přezkoumá návrh technologického výzkumného projektu a na základě 

zprávy o výzkumu a vývoji a jednotlivých zápisech z pracovních schůzek rozhodne, zda cíl 

technologického výzkumného projektu ze zadávacího listu je splněn nebo je nezbytné v řešení 

dále pokračovat. V rámci tohoto jednání se také provede přezkoumání návrhu na řešení, 

včetně nastavených parametrů pro splnění podmínek konečné kvality produktu v závislosti  

na návrhu změn docílených řešením technologického výzkumného projektu výrobního 

procesu. V případě, že řešení není ukončeno, oponentní jednání vylepší a upřesní další 

postupy řešení. Řešitelskému týmu oponentní jednání zadá dílčí úkoly k etapám řešení  

a uvede termíny plnění. O zaúčtování všech nákladů na řešení jednotlivých zakázek výzkumu 

nebo vývoje se postará ekonom plánování útvaru Technologie a výzkumu. Rozhodne-li se,  

že se v řešení nebude pokračovat, uvede se tato skutečnost v zápise z oponentního jednání. 

Útvar Výzkumu na titulní stranu zadávacího listu technologického výzkumného projektu 

doplní poznámku „úkol zrušen“, datum, razítko útvaru Technologie a výzkumu a připojí svůj 

podpis. Jeho povinností je také v písemné formě sdělit zákazníkovi zrušení technologického 

výzkumného projektu. Rozhodnutí o zrušení projektu obdrží ekonom plánování útvaru 

Technologie a výzkumu, který také zajistí vypořádání vynaložených nákladů na účtech 

časového rozlišení na řešení zrušeného projektu. Následně útvar Výzkumu dokument uloží  

ve své příruční registratuře. 

Za průběh řešení experimentálního a provozního ověřování úkolu odpovídá vedoucí řešitel 

v rozsahu zadávacího listu projektu, věcné náplně přihlášky s veřejnou podporou a zápisu  

z oponentního jednání. Mimo jiné také plánuje postupy řešení v jednotlivých etapách. 

Vedoucí řešitel zorganizuje pracovní schůzky řešitelského týmu a určí informace, které mají 

být přezkoumány. Formou zápisu o nich vede dokumentaci a přiloží k nim jednotlivé přílohy, 

záznamy z výsledků činností spolupracujících organizačních útvarů a externích dodavatelů, 

výsledky a poznatky ze studia literárních pramenů, služebních cest a záznamy provedené 

činnosti za období mezi jednotlivými pracovními schůzkami řešitelského týmu.  

Na základě obsahové náplně technologického výzkumného projektu vedoucí řešitel vypracuje 

dočasné úpravy zařízení a prototypů a vede záznamy o jejich využívání a likvidaci. V případě 

likvidace vyhotoví ekonom plánování útvaru Technologie a výzkumu zápis a příkaz 

k jednorázovému vyúčtování do nákladů, který následně předá účtárně. Je-li pořízen 
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dlouhodobý majetek, taktéž se o něm musí vést záznamy, které vypovídají o jeho využívání 

pro řešení projektu. 

8.2.3. Ukončení řešení 

Bylo-li dosaženo cílů technologického výzkumného projektu vnitropodnikového  

nebo s veřejnou podporou, oponentní jednání posoudí, zda lze dosažené výsledky přímo 

aplikovat do výrobního procesu. Návrh procesu musí být vyjádřen tak, aby mohl být ověřen 

vstup dle požadavků zákazníka. Následně proběhne prověření dosažených výsledků 

zahrnujících analýzu zpráv z fáze užití podobných produktů v souladu s požadavky zákazníka. 

Vedoucí oponentního jednání provede zápis z tohoto jednání a informuje o ukončení řešení 

technologického výzkumného projektu. Po skončení řešení projekty s veřejnou podporou  

a vnitropodnikové s datem konání oponentního jednání nesmějí být na zakázku s uplatněním 

dotace nebo veřejné podpory účtovány žádné další náklady. V případě projektu s veřejnou 

podporou, kde TŽ jsou příjemcem, je nezbytné dále podávat písemnou informaci o řešení 

projektu a vyplněnou tabulku skutečně dosažených přínosů poskytovateli. 

Je-li pro realizaci řešení projektu nezbytné provést úpravy zařízení nebo obstarat dlouhodobý 

hmotný majetek, navrhovatel zpracuje žádanku „Požadavek na investiční opatření“ a předloží 

ji ke schválení vedoucímu útvaru Technologie a výzkumu, který tento požadavek 

v elektronické podobě se zápisem z oponentního jednání v písemné formě postoupí na útvar 

Rozvoje a investic.  

V případě, jsou-li výsledky řešení technologického výzkumného projektu přímo aplikovatelné 

do výrobního procesu, je vedoucí útvaru Technologie a výzkumu odpovědný za jejich 

aplikaci. Po zahájení výrobního procesu vedoucí útvaru Technologie a výzkumu ve spolupráci 

s vedoucím výrobního provozu pověří zaměstnance, aby zajistili: 

 vypracování technologických a prováděcích předpisů v souladu s environmentálními 

požadavky, 

 požadavky na zásobování, 

 použití vhodného výrobního zařízení [27]. 
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ZÁVĚR 

Zavádí-li podnik inovace, vždy musí být součástí celkové obchodní strategie, za kterou 

odpovídá nejvyšší vedení.  V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a. s., za investiční akce 

odpovídá generální ředitel dozorčí radě. Nemá-li podnik v plánu zavádět nové produkty  

nebo technologie, protože v rámci hospodářské soutěže to ani nemá smysl, není důvod 

podporovat jakékoliv výzkumné a vývojové projekty [28]. 

Zavést inovace je pro podnik vždy obrovské riziko. V době, kdy vedení rozhoduje o dané 

investici, není schopno říci, zda investice bude úspěšná nebo se bude jednat o katastrofu.  

I přes veškerou snahu managementu identifikovat rizika, která mohou nastat, nikdy nebude 

moci předvídat, jak se zachovají klíčoví konkurenti v následujících letech. Nejsou schopni 

říci, s jakými novými produkty nebo technologiemi se na trhu objeví. Ví však jediné, že i oni 

se určitě budou bránit. A právě chování konkurentů může způsobit,  

že inovace nebude úspěšná. 

I přes všechna rizika, která mohou nastat, se podnik bez rozvojových projektů neobejde. 

Podniky se nacházejí v prostředí, kde sami zákazníci si kladou své požadavky na výrobky  

a služby a pokud oni jim je nenabídnou, jejich konkurenti poptávce určitě vyhoví. 

O tom, že inovace vedou ke konkurenceschopnosti, se můžeme přesvědčit z tabulky 4, 

uvedenou v nejnovějším vydání The Global Competitiveness Report 2012-2013. Zde  

si můžeme povšimnout, že země, jakými jsou Švýcarsko, Finsko, Německo, Švédsko, USA 

aj., se vyznačují největší konkurenceschopností na světě a zároveň zaujímají první příčky 

žebříčku v oblasti uplatňování inovací. 
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Tab. 4 Globální index konkurenceschopnosti 2012-2013 [36] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán technického rozvoje a Výzkumné a vývojové aktivity jsou v podniku TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a s., řízeny na základě „Technicko-organizačních pokynů“, uvedených 

v praktické části diplomové práce. Pokyny podléhají auditorským dohledům a v posledních 

několika letech prošly mnohými aktualizacemi. Zpracování instrukcí je v kompetenci 

zaměstnanců odborných útvarů s konečným schválením generálního ředitele. Řízení projektů 

je zdlouhavý proces, počínající vznesením námětu a končící zavedením nového výrobku nebo 

technologie do výrobního procesu. I přes to, že řízení plánu technického rozvoje podléhá 

auditorskému dohledu, myslím si, že samotný proces je příliš zdlouhavý a mnoho uvedených 

kroků nepřidává žádnou přidanou hodnotu. Jako nové řešení této problematiky bych 

navrhovala posílení pravomocí vedoucím zaměstnancům na nižším úrovňovém stupni. Vyšší 

stupeň pravomoci by nejenom urychlil samotný schvalovací proces, ale především by vedl  

k efektivní pracovní činnosti, k rozvoji profesionálních manažerů, jejich nezávislosti  

a kreativitě. 

 Technickým rozvojem rozumíme především zavádění nových technologií do výroby.  

Ve většině případů se jedná o technologie, které jsou ve světě známé a aktivně využívané.  

Pro malé a střední podniky, mezi které můžeme zařadit i náš podnik, je běžné, že disponují 

omezenými finančními zdroji, a proto nemají dostatečné peněžní prostředky k tomu,  

aby si mnohé technologie vyvíjeli sami i přes to, že jsou mnohdy vlastníky svého 

Pořadí Konkurenceschopnost 
Uplatňování 

inovací 
1. Švýcarsko Švýcarsko 
2. Singapur Japonsko 
3. Finsko Finsko 
4. Švédsko Německo 
5. Nizozemí Švédsko 
6. Německo Nizozemí 
7. USA USA 
8. Velká Británie Izrael 
9. Hongkong SAR Velká Británie 

10. Japonsko Rakousko 

   
32.  

Česká republika 

   
39. Česká republika 
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výzkumného a vývojového centra, jako tomu je v našem případě. A proto, aby podnik mohl 

úspěšně naplňovat svou strategii, danou technologii musí nakupovat. Přístup k novým 

technologiím je v dnešní době velmi snadný a tuto strategii volí řada konkurenčních podniků. 

Je zřejmé, že aby podnik byl konkurenceschopný, substituce stávajících technologií novými 

nestačí. Roberto Verganti v článku: Inovace jako zjevení, zveřejněném v časopise Harvard 

Business Review, se snaží čtenáři vnuknout nový pohled. Podle něj není důležité, kdo přijde 

na trh s novou technologií, ale kdo si jako první uvědomí a následně dokáže zrealizovat její 

největší a zatím nevyužitý tržní potenciál [40]. V praxi je tato myšlenka založena na 

kreativním způsobu využití zakoupené technologie. A právě na základě této myšlenky jsem 

došla k závěru, že TŽ by se neměly zaobírat pouze tím, jak nahradit stávající technologií 

novou, ale jak tuto technologii vylepšit tak, aby se podnik stal konkurenceschopnějším. Mým 

doporučením je rozšíření výzkumných a vývojových aktivit v oblastech kreativního využití 

zamýšlených implementací technologií. Systematické a trvalé zdokonalování nakupovaných 

technologií může podnik vést k dalšímu úspěšnému naplňování podnikové strategie. 

Jak již bylo výše uvedeno, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s, jsou vlastníkem výzkumného  

a vývojového centra, ve kterém realizují řadu výzkumných a vývojových akcí. V kapitole 8. 

Výzkum a vývoj v tabulce 3 je uveden počet zrealizovaných projektů za období posledních 

pěti let. Z výsledků je zřejmé, že ekonomická krize v letech 2008-2009 zapříčinila snížení 

akcí až o polovinu. Průměrná dotace výzkumných a vývojových projektů se pohybuje kolem 

40%. Bez státní dotace nebo podpory Evropské unie podnik těžko zrealizuje jakýkoliv 

výzkumný a vývojový projekt. I přes to, že TŽ se snaží realizovat své výzkumné  

a vývojové aktivy, jejich počet a vynakládané finanční prostředky jsou v porovnání s jinými 

podniky malé. Jako příklad můžeme uvést německého konkurenta ve výrobě oceli, podnik 

ThyssenKrupp, který ve své výroční zprávě uvádí, že ve fiskálním roce 2011/2012 vynaložil 

náklady na výzkum a vývoj až ve výši 644 mil. EUR. Ve srovnání s předchozím fiskálním 

rokem šlo o 17% navýšení [37]. Mé doporučení v této složité problematice je vytvoření 

aliančního partnerství s podnikem, který má obdobný strategický záměr, jako jsou námi 

zmiňované TŽ. Alianční partnerství je ve své podstatě vytvoření účelového sdružení dvou 

nebo více podniků za účelem dosažení společných strategických cílů [38]. Vytvořením 

aliance se předpokládá: 

 sdílení podnikatelských rizik, 

 sjednocení kapacit všech členů aliance za účelem vzniku synergických efektů, 
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 sdílení znalostí a poznatků nezbytných pro provádění výzkumných a vývojových 

aktivit v hutním oboru, 

 přístup k novým technologiím, informacím, 

 usnadnění přístupu na nový geografický trh, 

 spojení s konkurencí, 

 úspory z rozsahu, 

 zvládnutí mimořádně velkého projektu, 

 zvýšení image podniku [39].  
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