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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá analýzou plánovacího procesu v hutním podniku. V teoretické 

části popisuje základy strategického plánování s důrazem na tvorbu taktických a operativních 

plánů. Praktická část popisuje systém plánování ve společnosti TŽ, a.s. a zaměřuje se hlavně 

na operativní plánování výroby na provoze Válcovna jemných profilů. Dále popisuje 

plánování v systému APS. V závěru diplomové práce je hodnocení plánovacího systému a 

doporučení pro rozšíření využití systému APS při plánování konečných úprav materiálu. 

 

Precis 

 

This diploma work is concerned with the analysis of planning in metallurgical work. In the 

theoretical part, the basis of strategic planning is described with an emphasis on the creation 

of tactical and operative plans. The practical part describes the system of planning in Třinec 

Steel Works and is mainly focused on the planning of the operation of production in the 

section known as the 'rolling mill of fine profiles'. Further, it describes the planning in the 

APS (Advanced Planning and Scheduling) system. The final part of my thesis is the 

assessment of the planning system and some recommendations as to how to use the APS 

further in the course of the final trim. 
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Strategický, taktický a operativní plán,vyšší systém plánování - APS  
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1  Úvod 

Plánování je jednou z manažerských funkcí a v rámci manažerských činnosti zaujímá 

klíčové postavení, neboť je východiskem pro všechny manažerské funkce. Zároveň patří mezi 

klíčové faktory úspěchu každé firmy. Bez plánování je udržení se v dnešní velice 

dynamickém obchodním prostředí velmi problematické. Plánování je první a nejdůležitější 

fází řízení podniků. Plánováním společností identifikují a formulují své cíle, záměry a 

činnosti, které chtějí v budoucnosti dosáhnout. Pomocí strategických plánů a operativních 

plánů si společností stanovují způsob, kterým chtějí vytyčených cílů dosáhnout. Pomáhá 

koordinovat a usměrňovat všechny podnikatelské činnosti jak velkých korporací tak i menších 

podnikatelských subjektů. Správný vývoj a vyhodnocení každého aspektu obsaženého 

v procesu plánování může znamenat vysoký zisk, firemní stabilitu a v neposlední řadě dobře 

řízený, výkonný a mimořádně úspěšný podnik. Bohužel, oblast plánování se dostala v prvních 

deseti letech po roce 1989 poněkud do pozadí a až v posledních několika letech nastává doba, 

kdy se vracíme zpět k jednomu z nejdůležitějších aspektů ve správném ekonomickém řízení 

firmy a to k plánování, rozpočtování a následné kontrole dosahovaných výsledků. 

Kdybychom chtěli pojem plánování nějak definovat, mohli bychom říci, že je to uvědomělá 

činnost zahrnující nejen výběr budoucích cílů a poslání, ale i volbu činností, které slouží 

k dosažení cílů. Plánování je tudíž zaměřeno do budoucnosti a vytváří spojení mezi současnou 

situací a budoucnem.[1]  

 

   

Pro svou diplomovou práci jsem si vybral společnost Třinecké železárny, a.s. Je to 

velká společnost, která je tvořena množstvím organizačních jednotek a výrobních provozů a 

proces plánování je velmi složitý.  TŽ a.s. jsem si vybral záměrně jelikož sám pracuji na 

jednom z provozů a to na Válcovně jemných profilů,  konkrétně na Úpravně ušlechtilých 

ocelí. Pracuji na pozici směnového mistra a denně přicházím do styku s konečnou fází 

výrobního plánu. 

  Cílem mé diplomové práce je analýza a hodnocení systému plánování ve společnosti 

TŽ a..s. Dále se zaměřím na operativní plánování výroby na provoze Válcovna jemných 

profilů, včetně vyhodnocení plánovacího systému APS a plánovaní výkonových norem. 
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2  Charakteristika společnosti Třinecké železárny, a.s. 

Třinecké železárny a.s. jsou výrobcem ocelových dlouhých válcovaných výrobků. 

Byly založeny již v roce 1839. Na současné výrobě oceli v ČR se podílejí více než jednou 

třetinou. 

Třinecké železárny, a.s. patří k průmyslovým podnikům s nejdelší výrobní tradicí v 

České republice. Byly založeny v roce 1839 Těšínskou komorou, která spravovala majetek 

arcivévody Karla Habsburského ve východním Slezsku. Postupnou integrací menších hutních 

závodů Těšínské komory ve Slezsku do výhodněji položených železáren v Třinci, kudy 

procházela železnice, změnily v 70. a 80. letech 19. století původně jen vysokopecní a 

slévárenský závod na integrovanou huť. V první polovině 20. století, kdy Třinecké železárny 

vlastnila ekonomicky silná Báňská a hutní společnost, dále stoupal význam železáren nejen 

v okolním regionu. Mezi světovými válkami se Třinecké železárny podílely téměř jednou 

třetinou na československé produkci válcovaného zboží. 

 

Po druhé světové válce byly Třinecké železárny na dobu téměř 50-ti let znárodněny. 

Jejich rozvoj pokračoval i ve zmíněném období. Historického výrobního maxima dosáhly 

železárny v 80. letech 20. století, kdy ročně vyráběly více než 3,2 mil. tun oceli. Postupně se 

staly největším producentem dlouhých válcovaných výrobků v Československu a posléze i v 

České republice. Od roku 1996 jsou Třinecké železárny, a. s. plně privátní akciovou 

společností a jejich majoritním vlastníkem je společnost Moravia steel, a.s. Ročně vyrábějí v 

uzavřeném hutním cyklu z vysokopecního surového železa okolo 2,5 mil tun oceli, což je více 

než jedna třetina její domácí produkce. Kvalitní, převážně konvertorová ocel je za tepla 

válcována na čtyřech válcovacích tratích v Třinci a jedné v Bohumíně do široké škály 

výrobků jako jsou drát, betonářská a tvarová ocel, speciální tyčová ocel, kolejnice, široká 

ocel, hutní polotovary atd. 

 

Za celou svou dosavadní historii vyrobily Třinecké železárny 150 mil. tun oceli a z ní 

válcovaných výrobků, které dlouhodobě nacházejí své uplatnění nejen na domácím trhu, ale 

také u zákazníků po celém světě. V posledním období každoročně končí zhruba polovina 

celkové produkce kvalitních ocelových výrobků, označených třineckou firemní značkou tří 

kladívek v kruhu, ve více než 50 zemích celého světa. 
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2.1 Výroba a postavení na trhu 

 

Hrubý domácí produkt v České republice reálně meziročně vzrostl o 3,1%, což 

představuje nejnižší číslo za posledních šest let. Zahraniční obchod a průmyslová výroba, 

které byly doposud tahouny české ekonomiky, se z důvodu nastupující recese podepsaly 

nejvíce na výrazně odlišném vývoji v posledních dvou kvartálech minulého roku ve srovnání 

s předchozími lety. Změny vyvolané finanční krizi, především pokles exportních zakázek a 

zpřísňování uvěrových podmínek, vyústily ve čtvrtém kvartále minulého roku 

v bezprecedentní ztrátu výkonu české ekonomiky, stejně jako jinde ve Evropě, a měly za 

následek zvýšení zásob zboží a nedokončené výroby. V zahraničním obchodě nedosáhl vývoz 

ani dovoz zboží úrovně roku 2007. Negativní příspěvek zahraničního obchodu k vývoji HDP 

byl dán vyšším poklesem objemu vývozu zboží (-8,4%) než jeho dovozu (-6,2%). Výroba 

oceli v České republice v loňském roce meziročně poklesla o téměř 10% z 7,1 na 6,4 mil. tun. 

Na této výrobě se Třinecké železárny podílely z 38,3%, což znamená meziroční narůst o 2%. 

V obchodní bilanci České republiky došlo k meziročnímu nárůstu dovážených ocelářských 

výrobků o 4,8% díky zvýšenému dovozu polotovarů a plochých výrobků. Naopak vývoz 

ocelářských výrobků meziročně poklesl o 5,5%, především u polotovarů a ocelových trubek. 

Částečnému snížení vývozu se nevyhnul ani sortiment dlouhých a plochých válcovaných 

výrobků. V hodnotovém vyjádření však došlo ke zmírnění poklesu hodnoty pasivního salda, 

která dosáhla 18,155 mil. Kč. Tento výsledek je dán zejména meziročním zvýšením 

vývozních cen a naopak poklesem dovozních cen. Celkově se tak průměrná cena dovozu 

dostala poprvé pod úroveň průměrné ceny vývozu hutních výrobků. Česká republika si 

udržela i v roce 2008 svou pozici v absolutní světové špičce ve spotřebě ocelářských výrobků 

na hlavu, když obsadila třetí místo na světě. Spotřeba ocelářských výrobků je v České 

republice o 250 kg na obyvatele vyšší než je průměr v zemích Evropské unie, kde v roce 2008 

dosáhla úroveň spotřeby hodnoty 378 kg na obyvatele. Světové ocelářství pocítilo ve druhé 

polovině minulého roku dopady světové finanční a ekonomické krize, kdy z důvodu prudkého 

poklesu poptávky musela řada ocelářských společnosti přistoupit k omezení výrobních 

kapacit a následné redukci nákladů ve všech oblastech činnosti. Úsporná opatření, snižování 

počtu zaměstnanců, útlum investování a zpomalení realizace strategických investic kladou 

důraz na vnitřní hospodárnost a racionalitu všech činnosti v sektoru hutnictví. Podle statistiky 

Světová asociace oceli (World Steel Association) poklesla světová výroba surové oceli za rok 

2008 o 1,2 % meziročně a dosáhla úrovně 1 329,7 mil. tun. I přes tento pokles byl rok 2008 

druhým rokem v pořadí, kdy světová výroba oceli překročila hodnotu 1 300 milionů tun. 
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Výroba oceli zaznamenala pokles v EU-27 (-5,3%), Severní (-5,5%) a Jižní Americe (-1,4%) 

a Rusku (-5,4%). Naopak Asie, zejména Čína, ale také Střední východ vykázaly i v minulém 

roce narůst výroby oceli. Negativní trend poklesu výroby oceli začal v září 2008 a pokračoval 

do konce roku, kdy největší propad až -24,3% oproti roku 2007 byl zaznamenán v prosinci 

2008. Čína se stala v celé historii vůbec první zemi, která dokázala vyrobit více než 500 

milionů tun oceli ročně, přesně 502 milionů tun, co přestavuje narůst o 2,6% ve srovnání 

s rokem 2007. Od roku 2002, kdy dosahovala čínská výroba ,,pouze“ 222 milionů tun, se více 

než zdvojnásobila. Její podíl na světové výrobě oceli tak již představuje 38%. 

Také Třinecké železárny musely kvůli poklesu poptávky v závěru roku přistoupit 

k nucené regulaci výroby, což se projevilo i ve výrobě surové oceli a válcovaných výrobků. 

Třinecké železárny v roce 2008 vyrobily 1 983 kt surového železa a 2 448 kt surové oceli. 

Hotových výrobků bylo vyrobeno 2 301 kt. V polovině roku 2008 rozšířily Třinecké 

železárny portfolio značek oceli s vyšší přidanou hodnotou především díky nové navíjecí 

lince ,,Garret“ pro výrobu svitků na kontijemné válcování trati. Tato linka umožňuje navíjení 

svitků oceli o průměru 16 – 50 mm a o hmotnosti až 2 tuny a také zvyšuje kapacitu navíjení 

na více než dvojnásobek. Do zvyšování jakosti a užitných vlastnosti svých výrobků 

investovaly také dceřiné společnosti, které jsou součásti výrobkového řetězce TŽ. 

Nejvýznamnějšími z nich byla výstavba nové krokové pece v Sochorově válcovně TŽ, 

rekonstrukce a modernizace válcovací tratě Velký Mannesmann ve Valcovně trub TŽ a 

výstavba nového kombinovaného tažného stroje Schumag ve Ferromoravii. Prodej 

válcovaných výrobků Třineckých železáren včetně kontislitků meziročně poklesl o 91 kt a 

dosáhl objemu 2 301 kt. Válcované výrobky i kontislitky byly výhradně prodávány 

prostřednictvím obchodní sítě Moravia Steel. Celkový podíl tuzemských dodávek činil 48%. 

Nejprodávanějším výrobkem zůstal válcovaných drát s ročním prodejem 820 kt a podílem 

exportu 58 procent. Prodej kolejnic, jejichž jediným českým výrobcem jsou TŽ, se podařilo 

meziročně zvýšit o 8% na rekordních 254 kt. kolejnice se přednostně uplatňují především na 

zahraničních trzích, a to především v Německu, Kanadě, USA a Švýcarsku. Rozvoj 

automobilového průmyslu, stavebnictví a strojírenství stimuloval poptávku po profilové a 

tyčové oceli. I když v posledním kvartále roku 2008 došlo k propadu poptávky, meziročně se 

prodej tohoto sortimentu zvýšil o 13% na 428 kt. Podíl exportu na celkových prodejích 

profilové a tyčové oceli činil 48%. Součásti strategie Třineckých železáren je vyrábět výrobky 

s vyšší přidanou hodnotou. To se projevilo i na meziročnímu poklesu prodeje betonářské oceli 

o 19% při její celkově výrobě 112 kt. 
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2.2 Investice a modernizace 

 

Plán akci technického rozvoje roku 2008, který je součástí pětiletého plánu, plně 

odpovídá obchodně-výrobní strategii skupiny TŽ-MS, definovanou jako ,,Dynamické 

zvyšovaní podílu dlouhých výrobků s vyšší přidanou hodnotou na bázi rudné cesty.“ Investice 

jsme směřovali do dalších modernizačních akci, které nám umožní další zvýšení podílu 

výroby ušlechtilých materiálů na úkor neušlechtilých, další diverzifikaci výroby a také do 

ekologie, vyplývající ze závěrů integrovaných povolení a rovněž do obnovy stávajícího 

výrobního zařízení. Pokračovali jsme v realizaci 15 rozestavěných akci a nově jsme zahájili 

realizaci 33 akci. Z hlediska objemu investic mezi nejvýznamnější dokončené stavby patří: 

 

- Rekonstrukce elektrických odlučovačů na aglomeraci č. 1 – ekologická akce, realizaci 

došlo k podstatnému snížení emisi pod 50 mg/m3 

- Zvýšení průchodnosti úpravárenských a defektoskopických linek úpravny kontijemne 

válcovny – akce umožňuje plnit požadavky zákazníků na tyče plně odzkoušené na 

vnitřní a povrchové vady 

- Náhrada brusky na čistírně dlouhých sochorů – nová bruska umožňuje celopovrchové 

broušení sochorů pro výrobu nejjakostnějších drátů a tyči 

-  Zprovoznění Garretových navíječek – nové navíječky umožňují výrobu tyči ve 

svítcích od průměru 16 do průměru50 mm, s hmotnosti svitku do 2 t 

- Mimopecní odsíření surového železa – zařízení má významný dopad jak do ekologie 

tak i do provozních nákladů 

Významné investice pokračují v následujícím období jsou: 

- Rekonstrukce pračky na benzolové absorpci 

- Rekonstrukce výkladky koksu z železničních vagonů včetně odprášení  

- Výměna nalévacího jeřábu 250/63/20 tun na kyslíkové konvertorové ocelárně 

- Zvýšení průchodnosti úpravárenských a defektoskopických linek úpravny KJT – 3. 

etapa 

Skutečné čerpání finančních prostředků v roce 2008 bylo 1 031 mil. Kč v členění 1 010 mil. 

Kč investice a 21 mil. Kč provozní prostředky. 
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2.3 Systém řízení 

 

Strategicky model řízení TŽ je tvořen systémem ukazatelů pro řízení výkonnosti 

,,Balanced scorecard“ (BSC) a systémem reportingů, který poskytuje nezbytnou zpětnou 

vazbu k vymezení a kontrole plnění strategických cílů. Pro efektivní naplňování strategických 

cílů jsou v systému řízení TŽ používaný tři základní nástroje – řízení organizační struktury 

(organizování), procesní řízení a projektové řízení. Informační základnou TŽ je systém SAP, 

na jehož platformě došlo k automatizaci řízení v oblastech BSC, reportingu a řízení investic. 

Zavedením systému APS je dosaženo optimálního plánování výroby a garance množství a 

termínů dodávek. V průběhu roku 2008 byla do integrovaného systému řízení jakosti (QMS) a 

environmentálního systému řízení (EMS) zavedena pravidla procesního řízení. Další 

podstatnou změnou systému řízení bylo zavedení systému jakosti dle normy ISO/TS 16949, 

čímž byla zajištěna kontinuita kvalifikace TŽ jako dodavatele dlouhých válcovaných výrobků 

do automobilového průmyslu. TŽ se svými majetkovými podíly účastní ve 27 společnostech, 

ať už s rozhodujícím, podstatným nebo menšinovým vlivem. Většina dceřiných společnosti 

TŽ je orientovaná na činnosti přímo nebo zprostředkovaně související s podnikáním v oboru 

hutnictví a toto zaměření odpovídá dlouhodobé podnikatelské strategii TŽ. Řízení 

kapitálových účastí TŽ je zajišťováno prostřednictvím zástupců ve správních orgánech těchto 

společnosti a zaměřuje se zejména na tvorbu strategických cílů, koordinaci podnikatelských 

záměrů, tvorbu investiční, finanční a obchodní strategie, a sjednocování hlavních procesů. 

Cílem řízení všech subjektů ve skupině TŽ je zvyšování jejich hodnoty, jejich přínos pro 

skupinu je pravidelně kontrolován a vyhodnocován formou rozborů a reportingů.[7] 

 

 

2.4  Finanční situace 

V roce 2008 bylo hospodaření TŽ v závěru roku významně ovlivněno nastupující 

hospodářskou krizi a s tím spojeným dramatickým poklesem poptávky po válcovaných 

výrobcích i jejich cen a z toho vyplývající nucenou regulaci výroby. Zejména díky úspěšnému 

vývoji v prvních třech čtvrtletích roku 2008 se podařilo dosáhnout příznivého výsledku 

hospodaření před zdaněním ve výši 1 517 mil. Kč (ve srovnání s rokem 2007 nižší o 3 007 

mil. Kč, resp. nižší o 1 897 mil Kč ve srovnání s rokem 2006). V oblasti výroby dochází 

meziročně k poklesu produkce surového železa (o 91 kt) i surové oceli (o 115 kt), oproti roku 

2006 pak k poklesu o 50 kt (surové železo) o 68 kt (surová ocel). Tento propad byl zapříčiněn 

negativním vývojem komerční situace v posledním čtvrtletí roku 2008. Výkony dosáhly 
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úrovně 38 242 mil. Kč ( 36 147 mil. Kč v roce 2007 a 32 361 mil. Kč v roce 2006), což 

znamená jejich narůst oproti roku 2007 o 2 095 mil. Kč (resp. o 5 881 mi. Kč oproti roku 

2006). K nárůstu oproti roku 2007 došlo zejména díky vyšším tržbám za prodej válcovaného 

zboží a oceli (+ 1 415 mil. Kč), a to vlivem ceny (+1 182 Kč/t). Základní finanční výsledek 

uvádí tabulka 2.1. Na meziroční růst výkonů mělo vlit taktéž přecenění zásob vlastní výroby. 

 

 

Ukazatel (v tis. Kč) 2006 2007 2008 

Válcované zboží včetně oceli 30 225 304 33 997 255 35 412 197 

Ostatní výrobky 1 099 176 1 176 640 1 288 467 

Tržby za prodej vlastních výrobků 31 324 480 35 173 895 36 700 664 

Tržby za prodej služeb 350 188 372 764 384 187 

Tržby za prodej zboží 781 5 969 10 217 

Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a 

zboží 

31 675 449 35 552 628 37 095 068 

KAZATEL (V TIS. KČ) 2006 2007 2008 

Tab. 2.1 Vývoj celkových tržeb v posledních tři letech [7] 

 

 

Výkonová spotřeba byla meziročně překročena o 4 123 mil. Kč (resp. překročena o 

6 173 mil. Kč oproti roku 2006). Nejvýznamnější vliv na její meziroční překročení měla 

spotřeba surovin, kde se projevily vyšší ceny rozhodující komodit. Vlivem zejména 

rychlejšího růstu cen vstupních surovin ve srovnání s realizačními cenami a vlivem propadu 

zakázek v závěru roku byla přidána hodnota meziročně nižší o 2 028 mil. Kč a dosáhla výše 

5 939 mil. Kč. Produktivita práce z přidané hodnoty na jednoho zaměstnance činila 1 072 tis. 

Kč. Provozní výsledek hospodaření dosáhl výše 1 377 mil. Kč, což představuje snížení oproti 

loňské skutečnosti o 2 995 mil. Kč (vůči roku 2006 pak o 1 618 mil. Kč). Hospodářský 

výsledek z finančních operaci dosáhl 140 mil. Kč a byl kladně ovlivněn především 

dividendami přijatými z dceřiných společností. K 31.12.2008 vykázala naše společnost aktiva 

v celkové výši 24 724 mil. Kč, což je o 381 mil. Kč více než k 31.12.2007 (resp. o 1 825 mil. 

Kč oproti roku 2006). Na tomto zvýšení se podílel narůst dlouhodobého majetku o 1 045 mil. 

Kč, resp. o 1 157 mil. Kč, oběžná aktiva včetně časového rozlišení poklesla o 664 mil. Kč,   
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resp. vzrostla proti roku 2006 o 668 mil. Kč. V roce 2008 došlo ke zvýšení dlouhodobého 

finančního majetku v souvislosti s nákupem podílů ve společnostech Moravia Security a 

nepeněžním vkladem ve Strojírnách Třinec. Ke zvýšení stavu zásob od počátku roku došlo 

především vlivem nárůstu stavu zásob materiálu, nedokončené výroby a polotovarů 

v důsledku růstu cen vstupních surovin i fyzickým navýšením skladů (zejména rudy, uhlí, 

koks). Snížení krátkodobých pohledávek souvisí zejména s poklesem obchodních pohledávek. 

V oblasti pasiv se dlouhodobě daří zlepšovat strukturu vlastních a cizích zdrojů ve prospěch 

zdrojů vlastních. Podíl vlastních zdrojů na celkových zdrojích společnosti vzrostl meziročně o 

3,7% na 77,7% (resp. o 6,1% oproti roku 2006) díky dosaženému výsledku hospodaření. Cizí 

zdroje poklesly o 817 mil. Kč (resp. se snížily oproti roku 2006 o 980 mil. Kč), přičemž došlo 

ke snížení bankovních úvěrů, rezerv i závazků. 

 

 

2.5  Strategické záměry 

Vývoj na trhu oceli jakož i ostatních segmentů průmyslu doznal ve čtvrtém kvartálu 

roku 2008 výrazného obratu v souvislosti s počínající hospodářskou krizi. Výrazný pokles 

poptávky konce roku způsobeny značnou nejistotou budoucího vývoje nutí společnosti k větší 

opatrnosti a přijímání úsporných opatření. Na druhé straně si však žádá aktivnější spolupráci 

se zákazníky a nalézání nových oborů uplatnění svých výrobků. Následující období bude pro 

mnohé znamenat především zajištění solventnosti společnosti. Udržování integrovaných huti 

je investičně velmi náročné. Cílem TŽ proto v příštím období bude vyvážení potřeb obnovy 

zařízení, jejich ekologizace a modernizace s ohledem na finanční možnosti. Mezi strategické 

projekty, které významnou měrou ovlivni budoucnost Třineckých železáren, patří: 

 

- Modernizace koksárenských baterii 

- Modernizace válcovny předvalků a hrubých profilů 

- Modernizace kontidratové tratě 

- Modernizace blokového zařízení plynulého odlévání 

- Rekonstrukce odprášení a generální oprava s modernizaci plynočistírny kyslíkové 

konvertorové ocelárny 
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2.6  Organizační schéma 

 

 

Obr. 2.2 Organizační schéma [7] 
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3  Teoretická část 

 

3.1  Úloha strategického řízení 

Úlohou strategického řízení je pomoci organizaci udržet konkurenční výhodu a 

stanovit a v určeném čase dosáhnout reálných dlouhodobých cílů. Strategické plánování je 

proces, kterým se formulují dlouhodobé strategické cíle a strategie celé společnosti nebo její 

organizační složky tak , aby se naplno využily zdroje společnosti v součinnosti s příležitostmi 

trhu. Cílem je snížit riziko možné chyby a organizaci převést do situace, ve které může 

předvídat změny, odpovídat na ně, vyvolávat změny a využívat je ve svůj prospěch. 

Strategické plánování je proces, během kterého se přijímají rozhodnutí, jejichž smyslem je 

získat pro organizaci silnější konkurenční pozici, než je současná. To je možné reagováním a 

aktivním přizpůsobením na vnější trendy a síly, jako jsou konkurence, změny trhu, využívání 

vnitřních zdrojů a schopnosti organizace. Tato komplexnost a rozsáhlost úkolů vedla 

k vypracování teorií a technik, které popisují proces formulování strategie systematických 

způsobem. Samotné strategické plánování začíná úvahami o smyslu existence společnosti a 

jejich strategických cílech. Další kroky spočívají ve stanovení způsobu a použití prostředku na 

jejich dosažení. Takováto rozhodnutí musí být v souladu s firemní politikou ve všech 

oblastech. Jakmile se plán implementuje, je nutné monitorovat dosažené výsledky a 

poskytovat zpětnou vazbu všem etapám plánování a případně se k nim vracet. Vše je důležité 

dělat s ohledem na organizační cíle. Strategické plánování je jedním z nejdůležitějších úkolů 

managementu hlavně na vrcholové úrovni. Většina manažerů řeší především každodenní 

provozní problémy a působí spíše na operativní nebo taktické úrovni implementace strategie 

než v procesu formulování strategie. Hlavní zodpovědnost za strategické řízení leží na 

vrcholovém managementu firmy.  

 

Strategicky rozměr řízení získává stále většího významu v důsledku zvyšující se 

komplexnosti dnešní společnosti jak následků těchto faktorů. 

• zvýšená očekávání zákazníků v oblasti kvality a různorodosti výrobků a služeb 

• rychlý rozvoj výpočetní techniky, který způsobil revoluci v řadě procesů, jimiž se 

stávají výrobky a služby dostupné zákazníkům 

• zvýšená konkurence schopnost firem, která je důsledkem snazší dostupnosti nových 

technologií a dostatku kvalifikované pracovní síly 
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• zvýšen pozornost věnována životnímu prostředí, která vede k vývoji alternativních 

materiálů a zdrojů energie 

• větší důraz na práva zákazníků 

• vylepšení světového komunikačního systému, vedoucí k lepším a rychlejším 

informacím 

• výraznější propojení lidí na celém světě nejen na základě ekonomických aktivit, ale i 

na ekonomickém a politickém základě (EU, OPEC…) 

 

Strategické plánování musí klást základní otázky jako: ,,Kde chceme být za 3, 5 nebo 

10 let?“, ,,Co musíme udělat abychom se tam dostali?“, ,,Jaké musíme mít zdroje?“, Jaké 

změny musíme provést, abychom se vyrovnali s vlivy okolního prostředí?“, ,,Jak získat 

konkurenční výhodu nad našimi konkurenty?“. Tyto otázky jsou základní výzvou pro 

vrcholový management. 

 

 

Základní rozdíly mezi strategickým a operativním řízením 

 

� Strategické řízení: 

Zabývá se určováním a hodnocením nových cílů a strategií. Nové cíle a strategie 

mohou být diskusní, sporné. Cíle mají celopodnikovou významnost. Řídící pracovníci 

potřebují několika letech. Minulá zkušenost pro novou hru je minimální. Řídící pracovníci 

musí vynakládat nová úsilí. 

� Operativní řízení: 

Zabývá se cíli, které jsou odvozeny od vytvořených cílů vyšších úrovní. Cíle jsou 

ovlivňovány zkušeností s minulým vývojem. Cíle jsou zadávány formou subcílů jednotlivým 

funkčním jednotkám. Řídící pracovníci jsou úzce spojeni se svou funkcí. Řídící práce je 

hodnocena rychle, okamžitě (vzhledem k dosažení cílů). Pravidla hry jsou dobře známa.[5] 

 

3.2  Základní strategický plánovací model 

Plánování je aktivita, která zahrnuje rozhodování o cílech, prostředích, způsobu 

vykonávání a očekávaných výsledcích. Plánování je proces, který začíná na vrcholu firmy. 
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Hlavní prioritou by měly být strategické cíle společnosti. Strategické plánování by mělo dát 

odpověď na tři základní otázky: 

1. Co budeme dělat a pro koho? 

2. Jakých cílů chceme dosáhnout? 

3. Jak budeme řídit podnikové aktivity, abychom dosáhli tyto cíle? 

 

Strategické plánování na úrovni společnosti je dobré chápat jako proces, který má 

zabezpečit následující: 

- vědět, proč firma existuje a její základní cíle 

- vědět, její přednosti a nedostatky 

- vědět, jakým hrozbám vnějšího prostředí musí čelit a naopak, jaké příležitosti se jí 

nabízejí 

- vymezit nebo udržet strategické konkurenční výhody 

- mít základnu pro dlouhodobé plánování (strategické) i pro plánování operační 

(taktické) 

- mít soubor pravidel chování pracovníků firmy (firemní politiky) na dosažení cílů 

společnosti 

 

3.3  Cyklus strategického plánování 

Strategické plánování musí být nepřetržitý cyklus. Tento cyklus začíná formulováním 

poslání společnosti. Pokračuje analýzou vnějšího prostředí společnosti, konkurence, vnitřních 

zdrojů a schopností a současného stavu společnosti. Tato analýza umožňuje vrcholovým 

manažerům pochopit vnější prostředí a identifikovat nejen příležitosti pro firmu, ale i jeho 

hrozby.Umožňuje komplexně se podívat i na svou společnost, hlavně na její silné a slabé 

stránky. Dalším krokem by mělo být stanovení reálné konkrétnější strategické vize a 

konečných strategických cílů pro společnost, podložené zamyšlením se nad budoucností a 

snahou o její předvídání. V následující fázi výběru strategie nastupuje ve výrazné míře využití 

některých zvolených technik a generování několika možných alternativních strategií, 

zaměřujících úsilí vynaložené celou společností směrem k dosažení strategické vize. 

Důležitou úlohu hraje vyhodnocení těchto strategií, výběr strategie na základě zvolených 

kritérií. Celý proces potom pokračuje stanovením krátkodobých cílů a vývojem odpovídající 

taktiky, která pomocí krátkodobých projektů vede k implementaci strategického plánu na 

nejnižší, operační úrovni během každodenního řízení firmy. Nejen na závěr tohoto cyklu je 
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nutné celý proces vyhodnotit a porovnat dosažený stav s plánovanými strategickými cíli. 

Monitorování je nutné provádět neustále a při zjištění kritických odchylek se vrátit 

k předcházejícím krokům a uskutečnit nápravné akce. Velmi důležité je, aby organizace, která 

projde celým tímto cyklem strategického plánování, pokračovala okamžitě od začátku a 

nepřetržitě tento koloběh opakovala. 

 

3.4  Role vrcholového managementu 

Proces strategického plánování musí vést vrcholový management. Jen ten totiž může 

plně rozumět a znát konkurenční prostředí, vnitřní stav firmy a mít celkový nadhled, který 

jeho členům umožňuje vidět všechny ve vzájemných souvislostech. Strategické plánování je 

příliš důležité na to, aby bylo delegované na nižší úrovně řízení. 

 

3.5  Předběžné strategické cíle 

Každá společnost by měla formulovat pro své poslání předběžné strategické cíle. Tyto 

cíle bývají obvykle založené na zkušenostech a výsledcích, kterých dosahovala společnost 

v minulosti a realitou omezovaných očekáváních společnosti. Někdy jsou více intuitivní než 

podložené analytickými rozbory. Na druhé straně, vrcholový management obvykle vstupuje 

do procesu tvorby nové strategie právě proto aby přehodnotil minulé strategické cíle nebo 

reagoval na novou situaci. Manažeři většinou rádi pracují na konkrétních a ne abstraktních 

věcech. Proto jsou předešlé strategické cíle dobrým východiskem. V této fázi je však nutné 

využít i intuitivní, kreativní a kvalitativní řešení. Tady proto také vznikají pro většinu 

manažerů první problémy a bariéry, se kterými se jen těžko dokáží vyrovnat. Velmi často se 

setkáváme se silně zakořeněnými a pevnými hranicemi myšlení, které nejsou manažeři 

schopni překonat bez pomoci ,,zvenčí“. Tyto bariéry vznikají v důsledku mnohých faktorů: 

- dlouhý čas strávený na stejném pracovním místě, což později zabraňuje vidět řadu 

problémů 

- zkušenost převážně z jedné, úzké oblasti specializace a tím i neschopnost vidět 

problémy druhých nebo jejich bagatelizování 

- nedostatečný kontakt s okolním prostředím 

Stanovení strategických cílů 

Hlavní částí plánování na úrovni celé společnosti je stanovení jejich cílů. Cíle 

mohou být více druhů: ty, které vyjadřují všeobecný cíl nebo účel firmy, ty, které určují 
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dlouhodobé, strategické cíle i krátkodobé operativní cíle. Cíle mají stejně tak i odlišné 

charakteristiky pro jednotlivé úrovně řízení. Příkladem všeobecného cíle může být 

,,Dosáhnout zisk a vyplatit akcionářům dividendy“. Tyto cíle jsou všeobecné a většinou se 

dlouhodobě nemění. Často jsou doloženy vyhlášením, které říká, jak chce společnost 

plánované cíle realizovat. Cíle pro celou organizaci jsou často vyjadřovaný ve finančních 

termínech nebo ukazatelích, jako jsou plánovaný prodej, zisk, výška dividend a jiné. Stále 

častěji však začínají organizace využívat nefinančních cíle, jako jsou technologická úroveň, 

spokojenost zaměstnanců apod. Operativní specifické cíle jsou nezbytné pro efektivní využití 

zdrojů a sledování zvýšení produktivity, když uvažujeme o plánování efektivnosti. U tohoto 

úkolu jsou precizně definované cíle nezbytností. Na druhé straně, specificky definované cíle 

se mohou stát dogmatem, které lidé v organizaci následují i tehdy, když už není aktuální. Aby 

cíle plnily svůj účel, měly by se vyznačovat určitými znaky. K jejich naplnění lze při 

stanovování cílů využít pravidla SMART : 

 

• SPECIFIC specifický (v množství, kvalitě a čase) 

Plán musí být určitý, konkrétní. Musí obsahovat požadované výstupy ve formě, kvalitě, míře 

podrobnosti, vypovídající schopnosti a úplnosti odpovídající požadavkům vedení. 

• MEASURABLE měřitelný (má jednotku měření) 

Plán musí být měřitelný, tzn. vyjádřený v měřitelných jednotkách. Zároveň musí být 

porovnatelný se skutečnými hodnotami současného období, ale i období minulých, aby byla 

zachována srovnatelnost trendů v čase a vypovídající schopnost. 

• AGREED akceptovatelný (je pracovníky přijímaný) 

• REALISTIC     reálný (je dosažitelný) 

Plán musí být v souladu se současným postavením firmy na trhu. Musí reagovat na sílu a 

záměry konkurence, odpovídat okolnímu ekonomickému, politickému, technologickému, 

legislativnímu, sociálnímu a jinému prostředí. 

• TRACKABLE      sledovatelný (je možno sledovat jeho postupné plnění) 

Stanovení a znalost cílů společnosti dává manažerům základ pro formulaci strategií. 

Cíle dále poskytují kritéria pro výběr a zamítnutí alternativních strategií na základě hodnocení 

potenciálu každé strategie dosáhnout cílů na všech organizačních úrovních společnosti.[1] 
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3.6  Výběr strategie 

3.6.1  Vhodnost strategie 

Vhodnost strategie je kritérium, které určuje do jaké míry odpovídají srovnané 

strategie prognózovaným trendům a do jaké míry jsou využity klíčové konkurenční výhody 

společnosti. V zásadě je to posouzení odpovědí na následující otázky: 

- Reaguje strategie na vnější příležitosti v prostředí? 

- Eliminuje strategie hrozby okolního prostředí? 

- Využívá a rozvíjí strategie silné stránky společnosti? 

- Odpovídá strategie vlivům okolního prostředí? 

- Je strategie v souladu s posláním společnosti a její strategickou vizí? 

Při testování vhodnosti strategie by se manažeři měli mimo jiné i ptát, zda strategie 

odpovídá zralosti odvětví (trhu), zda je vhodná pro fázi životního cyklu výrobkové řady. 

Vhodnost strategií je rovněž posuzována z hlediska schopnosti podporovat určité 

životaschopné postavení společnosti na trhu. Týká se to zejména klíčových zdrojů a 

schopností společnosti. Strategie jsou hodnoceny i podle způsobu, jakým působí na 

hodnotový řetězec. Manažeři by se měli ptát, nakolik zvyšují reálnou hodnotu produktu. 

 

3.6.2 Realizovatelnost strategie 

 

Realizovatelnost strategie je kritérium, které sleduje praktickou využitelnost strategie. 

Hodnotí nároky na zdroje a na strategické schopnosti společnosti. V zásadě je to posouzení na 

následující otázky: 

- Jsou dostupné potřebné zdroje? 

- Jak bude reagovat konkurence? 

- Bude dostupná potřebná technologie, materiál, služby? 

Při analýze využití zdrojů jsou hodnoceny požadavky na firemní zdroje a schopnosti, 

jejich dostupnost a úroveň, případně náklady spojené s jejich akvizicí. Pomocí finančních 

analýz je posuzována proveditelnost strategických alternativ z hlediska jejich financování. Na 

zhodnocení potřeby kapitálu na realizaci strategických alternativ je zaměřena analýza 

finančních toků. 
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3.6.3 Akceptovatelnost strategie 

 

Akceptovatelnost strategie je kritérium, které odpovídá, do jaké míry splňuje strategie 

očekávání zájmových skupin a jak odpovídá rizikům. V zásadě je to posouzení odpovědi na 

následující otázky: 

 

- Jaké bude finanční riziko? 

- Změní se podstatně některé organizační jednotky? 

- Je strategie v souladu se zájmy vlastníků? 

- Jak rychle se vrátí vynaložené prostředky? 

 

3.6.4 Plánování zdrojů 

 

S každou implementací úspěšné téměř nevyhnutelně souvisí určitý stupeň organizační 

změny, hlavně v rozložení a využívání zdrojů. Pečlivé plánování těchto zdrojů je proto velmi 

důležité. Plánování zdrojů ze strategického hlediska by se mělo dělat ve dvou základních 

úrovních. První úroveň znamená širší pohled na organizaci s jejími různými závody, divizemi, 

odděleními a rozdělením zdrojů mezi tyto organizační jednotky. Pohled z druhé úrovně 

znamená, jakým způsobem využít přidělené zdroje v rámci organizační jednotky tak, aby 

efektivně podporovala zvolenou strategii. Manažeři by si měli uvědomit, že neplánuji jen to, 

jak má být uděláno, ale i to, zda je to možné a rozumné udělat. Na rozdělení zdrojů z úrovně 

vedení společnosti mají vliv dva hlavní faktory: 

 

- předpokládaný stupeň změny v rozdělování zdrojů, pokud má být stanovena 

strategie úspěšné implementována, zde jde hlavně o případný růst podniku a nebo 

naopak o omezení aktivit podniku. 

- míra centrálního řízení v procesu rozdělování zdrojů – do jaké míry je tento proces 

řízený a ovlivňovaný vedením společnosti. Máme na mysli detailní plánování pro 

jednotlivé organizační jednotky. Je zřejmé, že zásadní rozdělení zdrojů je úkolem 

vrcholového řízení firmy, protože navazuje na zvolenou strategii. 
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3.7  Proces plánování 

Jednotlivé úrovně plánů z pohledu managementu 

Z pohledu managementu je možno plány rozdělit do tří základních úrovní, kdy každá 

z úrovní je součástí celého procesu podnikového plánování. Jedná se o plán strategický, 

manažerský neboli také taktický a o plán operativní. 

 

• Strategický plán 

Řeší globální otázky budoucnosti podniku a způsoby, jakými je podnik schopen 

vypořádat se s nutností změn, např.: 

- velikost podniku 

- produktové rozpětí 

- finanční strukturu podniku 

- rozvoj, výzkum a vývoj 

- investice 

- technologie 

• Taktický (manažerský) plán 

Uvádí strategický plán do praxe a je často spjat s přeplánováním zdrojů tak, aby bylo 

usnadněno dosažení strategických cílů, např.: 

- rozvoj nových odbytišť 

- vzdělávání, trénink zaměstnanců 

- plánování  organizace aktivit 

• Operativní plán 

Je to nejdetailnější úroveň plánů. Zaměřuje se na bezproblémové fungování 

každodenních procesů ve firmě. Jde také o základní nástroj realizace podnikových úkolů a 

základ operativního řízení. Operativní plány jsou zapotřebí ve všech oblastech a na všech 

úrovních firmy, např.: 

- plánování mezd 

- plánování výroby 

- plán kontrolních činností 
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Finální operativní plán by měl být podrobný s rozpracovanými detaily, výsledkem 

předcházejících činností a měl by také sloužit jako podklad pro vypracování ročního rozpočtu. 

Závislosti jednotlivých úrovní plánů jsou popsané v tabulce 3.1.[1] 

 

 

 Strategické 
plánování 

Manažerské 
plánování 

Operativní 
plánování 

Časový horizont 
Dlouhodobější – 
obvykle min. 1 rok 
a více 

Obvykle do 1 roku 
Krátkodobé (denní, 
týdenní, měsíční) 

Hlavní důraz 
Ujasnit si a 
naplánovat budoucí 
rozhodnutí 

Naplánování, jak 
strategii 
implementovat 
v praxi 

Plánování denních 
podnikových 
operací 

Nejistota Velmi vysoká Střední Nízká 
Detailní úroveň/ 
rozpracovanost 

Pouze globální 
otázky 

Více detailní Velmi detailní 

Šíře obsahu Velmi široká 

Zaměření na 
detailnější 
plánování dané 
strategie 

Velmi specifická 

Plánovací metody 
Většinou 
nestrukturované 

Více strukturované 
Vysoce 
strukturované 

Možnost 
vyhodnocení a 
změny plánů 

Poměrně složité a 
nesnadno 
opravitelné 

Po uvedení 
strategie do praxe 

Často snadno 
vyhodnotitelné a 
opravitelné 

 

Tab. 3.1 Rozdíly mezi jednotlivými plány [1] 

 

 

3.8  Plánování a kontrola 

Proces plánování je možno definovat různými způsoby, ale obsah je vždy stejný. 

Plánování, rozpočet a následná kontrola patří mezi nejdůležitější funkce managementu. 

Rozpočet nám poskytuje jakýsi mechanizmus, pomocí nějž se můžeme ujistit, že je 

dosahováno plánovaných skutečností v povolených odchylkách a v případě odchýlení se nad 

povolený rámec nám dává možnost reakce. Rozpočtem se rozumí výstup procesu 

rozpočtování, který zahrnuje hodnotově (v penězích) vyjádřené prostředky potřebné 

k dosažení plánovaných cílů. Plánování by mělo identifikovat, co se stane v budoucnu, 

nastanou-li určité skutečnosti, abychom byli schopni čelit možným překvapením a změnám 

podmínek. Plánování můžeme považovat za projektování budoucích důsledků současných 
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rozhodnutí. Stručně můžeme také plánování vyjádřit jako obecný proces formulování věcných 

cest a cíl k jejich dosahování. Věcně se plánem rozumí psaný dokument, který vyjadřuje, co je 

potřeba udělat, aby bylo dosaženo stanovených cílů. Obvykle obsahuje jednotlivé nutné kroky 

a jejich časové rozlišení. Plánování, jako mnoho dalších ekonomických činností, prochází 

několika stádii vývoje, kdy každé stádium je specifické a hraje v celém procesu 

nezanedbatelnou roli. Odborná literatura neuvádí a ani není přesně stanoveno, kolik fází by 

měl proces plánování obsahovat a vše je závislé na mnoha faktorech, jako je kupříkladu 

velikost podniku či odvětví. Přesto obecně platí čtyři základní fáze procesu plánování u 

kterých je nutno odpovědět si na následující otázky: 

 

1. Stanovení cílů a návrh řešení 

Čeho bychom chtěli dosáhnout? 

 

2. Tvorba plánu 

Jak nejlépe a nejefektivněji dosáhnout cíle? 

 

3. Monitorování plánu a rozpočtů 

Jak si vedeme? Jak na tom skutečně jsme? 

 

4. Výsledek 

Kde, proč a s jakým výsledkem jsme skončili? 

V praxi se jednotlivé fáze prolínají. Je však důležité uvědomovat si je a vždy provádět 

zpětnou kontrolu, než přejdeme definitivně do další fáze. Zmenšíme tak dopad případných 

chybných rozhodnutí. 

 

3.9  Cyklus podnikového plánování 

Uzavřený cyklus podnikového plánování je stejný jak pro velkou nadnárodní 

korporaci, tak pro i pro malou soukromou firmu. Samozřejmě, že rozsah jednotlivých fází 

může být a obvykle i je modifikován v závislostech na velikosti a potřebách každého jednoho 

podniku. Podstatné je si uvědomit jeho uzavřenost. Pokud bychom vynechali některou fázi a 

nepracovali se zpětnou vazbou, což znamená kontrolu a stanovování odchylek, přerušili 

bychom kontinuitu procesu a další práce s výsledky by byla o mnoho složitější a neměla by 

tak dobrou vypovídající schopnost. 
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3.10  Tým pro tvorbu plánů 

Jelikož úspěch celého procesu plánování závisí velkou měrou na primárních 

informacích, jejich kvalitě a adekvátnosti, je velice důležité věnovat pozornost tomu, kdo se 

bude plánovacího cyklu účastnit. Samozřejmě, že počet členů plánovacího týmu je opět 

odvislý od velikosti struktury dané firmy. Pokud se bude jednat o malou soukromou firmu, 

která má obvykle jednostupňové vedení a služby ekonomické si najímá externě, bude se 

jednat o ,,jednoosobový“ tým tvořený zpravidla majitelem a managerem firmy v jedné osobě. 

Pokud však zaměříme na plánovací cyklus probíhajícím ve větším podniku, jehož organizační 

struktura je vícevrstvá a podnik obsahuje také několik samostatných oddělení, měl by být 

v týmu zastoupen mimo controllera či ekonoma (u nás obvykle v jedné osobě) vyšší  a střední 

management, např. zástupci jednotlivých oddělení jako nákup, prodej, výroba, logistika, 

marketing a účetní oddělení. Jednotliví členové týmu pak budou mít různé funkce. Vyšší a 

střední management se bude podílet na tvorbě firemní strategie, cílů, úkolů a taktice pro jejich 

dosažení. Contoller či osoba v podobné pozici by měla představovat v týmu koordinátora 

veškeré činnosti. Smyslem a výstupem procesu plánování by měl být srozumitelný a 

racionální podklad sloužící dále pro tvorbu rozpočtu, tj. transformací plánů do finanční 

podoby.[2] 

 

 

3.11  Cíle firmy 

Stanovení cílů v procesu plánování má úzkou spojitost se stanovením vize, mise a cílů 

firmy v manažerském řízení. Je důležité aby plán a z něj vycházející rozpočet na budoucí 

období byly v souladu se stanovenými cíly firmy a aby kroky a postupy z něj vyplývající 

sloužily k naplnění mise a dosažení cílů. 

Stanovení dlouhodobých cílů podniku: 

- jedná se o dlouhodobé cíle, kterých chce podnik dosáhnout 

- měly by mít formu písemného dokumentu vydaného vedením firmy 

- měly by být dosažitelné a srozumitelné pro všechny zúčastněné 

- jsou podkladem pro formulování strategických plánů (zisk, kvalita atd.) 

Dlouhodobé cíle podniku by měly odrážet a naplňovat samotnou misi firmy a identifikovat 

směr, kterým se firma chce ubírat a čeho chce dosáhnout. 

 

• Strategie a taktika 

Existuje mnoho definicí a způsobů, jak je možno definovat pojem strategie: 
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- je to schéma postupu, jak za daných podmínek dosáhnout vytyčených cílů 

- definuje dlouhodobou podnikatelskou orientaci firmy 

- obecně se jedná o směr, kam se podnik chce ubírat a čeho chce dosáhnout 

Taktika určuje jakým způsobem dosáhnout strategických cílů a pomáhá rozhodnout sporné 

otázky dříve, než se z nich stanou problémy. Eliminuje nezbytnost analyzovat tutéž situaci, 

kdykoliv se znovu vyskytne a sjednocuje ostatní plány.[3] 

 

3.12  Balance Scorecard (BSC) 

Jednou z možností přepisu strategie do plánu je koncept Balance Scorecard (BSC), 

neboli Systém vyvážených ukazatelů. Je to systém řízení a měření výkonnosti společnosti, 

který převádí strategii do jasných cílů a poskytuje manažerům i ostatním pracovníkům 

komplexní a zejména srozumitelný přehled o strategických záměrech společnosti a jejich 

postupném naplňování. Základní myšlenkou BSC je zaměřit společnost na takové ukazatele, 

které hrají důležitou roli při naplňování strategie a dosahování strategických cílů. Nezaměřuje 

se jen na finanční ukazatele, ale zahrnuje i měřítka z oblasti (perspektiv) zákazníků, interních 

procesů a učení růstu (inovací), znázorněno na obrázku 3.1.  BSC tak umožňuje sledovat 

nejen finanční výsledky, ale i to, jak je společnost schopná získávat a řídit nehmotná aktiva 

potřebná k budoucímu růstu. Mezi přínosy BSC tedy patří to, že přináší vyvážený pohled na 

strategii, umožňuje lepší pochopení strategie a zaměřuje řízení na strategické cíle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Závislosti BSC [4] 

 

Příčinné závislosti BSC – Balance Scorecard uvažuje o implementaci strategie jako řetězci 

příčin a následků procházejících čtyřmi perspektivami – finanční, zákaznickou, procesní a 

Finanční ukazatele 

Inovace, učení, rozvoj 

Zákazník Interní procesy Vize a strategie 
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učení se. Každý strategický cíl je součástí řetězce a příčin a následků, který jako celek 

představuje strategii.  

Typy ukazatelů – BSC hledá rovnováhu mezi ukazateli popisujícími, co se dělá (příčiny) a 

výsledky, ke kterým vedou (následky). V praxi jde o hledání rovnováhy mezi finančními a 

nefinančními ukazateli, mezi ukazateli příčin a následků, mezi minulostí a budoucností. 

Finanční perspektiva – klíčovou otázkou, kterou si manažeři kladou, je, jakých výsledků by 

měli dosáhnout, aby uspokojili akcionáře. Ukazatele finanční výkonnosti zjišťuji, zda 

strategie přispívá ke zlepšování činností a výsledku společnosti. Typické finanční cíle se 

týkají ziskovosti, zvýšení ceny akcií, návratnosti investovaného kapitálu, tvorby cash flow 

nebo nárůstu tržeb. 

Zákaznická perspektiva – manažeři se ptají, jaké potřeby zákazníků musí uspokojovat, aby 

dosáhli finančních cílů. Zákaznické ukazatele zahrnují spokojenost a loajalitu zákazníků, 

získávání nových zákazníků, ziskovost zákazníků či podíl na cílových trzích. 

Interní perspektiva – zásadní otázkou, je, v jakých procesech musí společnost vynikat aby 

uspokojila zákazníky a akcionáře. Příklady interních (procesních) ukazatelů jsou zvýšení 

produktivity, obrátka zásob, doba vývoje výrobku, doba do objednání k dodán, kapacita, IT, 

administrativní náklady na celkové tržby atd. 

Perspektiva učení se – klíčovou otázkou je, jak se naučit inovovat, aby společnost dosáhla 

svých cílů. Předmětem této perspektivy je tedy schopnost inovovat, zlepšovat existující 

procesy, uvádět na trh produkty s vyšší užitnou hodnotou. Příklady ukazatelů učení a růstu se 

týkají nákladů na výzkum a vývoj, investic do rozvoje trhů, do rozvoje pracovníků, index 

spokojenosti pracovníků, počet patentů atd. 

Strategické mapy – pro každou ze čtyř oblastí (perspektiv) musí manažeři určit kritické 

faktory úspěchu. Propojením vzájemných vazeb příčin a následků těchto kritických faktorů 

úspěchu (KFÚ) vznikne strategická mapa. Strategická mapa tedy ukazuje pohled společnosti 

na její KFÚ, včetně vazeb mezi nimi a znázorňuje, jak je chce naplnit.[4] 

 

3.12.1  Postup tvorby BSC:  

1. Vytvoření vize a strategických cílů společnosti. 

2. Výběr strategie. 

3. Definování kritických faktorů úspěchu (KFÚ) v jednotlivých perspektivách. 

4. Nalezení vazeb příčin a následků mezi definovanými KFÚ. 

5. Stanovení výkonnostních ukazatelů měřících, jak se v jednotlivých oblastech 

naplňují KFÚ. 
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6. Příprava akčních plánů. 

Proč podniky potřebují BSC: 

Záleží na měřitelnosti: ,,Když to nemůžeš měřit, nemůžeš to ani nařídit.“ Systém měření 

výkonnosti velmi silně ovlivňuje chování lidí v podniku i mimo něj. Pokud chtějí podniky 

v informačním věku přežít a prosperovat, musejí použít řídící a měřící systémy odvozené 

z jejich strategie a schopnosti. Mnoho podniků formuluje strategie týkající se jejich vztahů se 

zákazníky, klíčových kompetencí i vnitřních schopností, avšak zaměstnanci jsou motivování 

pouze finančními měřítky a jejich výkonnost je rovněž tímto způsobem hodnocena. Finanční 

měřící systém BSC poskytuje pouze kritický přehled o manažerské a podnikové výkonnosti. 

Poskytuje manažerům ucelený rámce převádějící strategii a vizi podniku do uceleného 

souboru měřítek výkonnosti. Mnoha podnikům usnadnil BSC formulování a přijetí svého 

strategického poslání, jehož základní hodnoty byly posléze komunikovány všem 

zaměstnancům. Toto poslání se týká pocitu naléhavosti realizovat novou strategii, identifikuje 

cílové trhy i nejdůležitější produkty. 

 

3.12.2  Připojování měřítek BSC se strategií 

Cílem každého systému měření by měla být motivace všech managerů a zaměstnanců 

k úspěšné implementaci strategie. Ty podniky, které dokáží převést svou strategii do měřícího 

systému, mnohem snadněji pak tuto strategii realizují, protože mohou komunikovat své cíle a 

záměry. Komunikace soustřeďuje pozornost manažerů a zaměstnanců na kritické hybné síly, 

které jim umožňují přizpůsobit investice, iniciativy a akce strategickým cílům. Tak je BSC 

prostředkem ke komunikaci strategie pomocí integrovaného souboru finančních a 

nefinančních měření. Proč je důležité sestavit BSC, který vypovídá o strategii podnikatelské 

jednotky? 

 

- BSC je obrazem vize celého podniku, vytváří sdílené porozumění 

- BSC vytváří holistický model strategie, který všem zaměstnancům poskytuje zpětnou 

vazbu o tom, jak přispívají k úspěchu podniku, bez tohoto propojení mohou oddělení a 

jednotlivci optimalizovat svou výkonnost, nepřispívají však k dosažení strategických 

cílů 

- BSC usiluje o změnu, jsou-li stanoveny správné cíle a měřítka, bude implementace 

pravděpodobně úspěšná, pokud ne, budou iniciativy a investice k ničemu.[4] 

 



 

 24 

4 Praktická část:  Systém plánování v TŽ, a.s. 

 

Předmětem diplomové práce je analýza a hodnocení systému plánování  ve společnosti 

Třinecké železárny a.s. Dále se zaměřím na operativní plánování výroby na provoze Válcovna 

jemných profilů včetně vyhodnocení využití plánovacího systému APS a výkonových norem. 

Společnost Třinecké železárny a.s. (dále TŽ) je členem konsolidované skupiny TŽ-MS 

jejíž součástí jsou  dceřiné společností, které vznikly v průběhu procesu restrukturalizace a 

také nové akvizice. Mezi nejvýznamnější patří Energetika Třinec, a.s., Strojírny Třinec, a.s., 

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

Ferromoravia, s.r.o., Vítkovice Válcovna trub, a.s.  

 

4.1  Strategické plánování  

Strategické plánování je tvořeno souborem specifických metod a postupů. Plánováním 

určuje společnost své dlouhodobé a střednědobé záměry a cíle a stanovuje strategii pro 

dosažení těchto záměrů a cílů. 

Strategický plán v TŽ vychází ze své vrcholné strategie, která je tvořena misí a vizí 

společnosti: 

• MISE:  Společně pro příští generace 

• VIZE:  Vyspělá průmyslová společnost vycházející z tradic hutnictví  

Proces tvorby strategického plánu probíhá podle přesně stanovených zásad dle Příkazu 

generálního ředitele pro postup plánovacích prací ve společnostech konsolidované skupiny 

TŽ. V tomto dokumentu je stanovena  koordinace činností zajišťujících zpracování  

vybilancovaných ročních finančních plánů (FP) a podnikatelských programů (PoP) ve 

společnostech zařazených do účetní konsolidace skupiny TŽ-MS. Přikazuje zpracování plánu 

nákladů a výnosů provozů a odborů ve vybraných společnostech skupiny, včetně vymezení 

odpovědností. Dále definuje časový harmonogram pro zpracování podkladů pro vytvoření FP 

a PoP a terminy pro schválení těchto plánů. Finanční plán je vypracován na jeden rok 

dopředu. Podnikatelský program je zpracován na následujících pět let.  
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4.2  Operativní plánování 

Cílem operativního plánování v TŽ je koordinace výrobního procesu od vstupu 

zakázky do výrobního řetězce (plánování sortimentu výroby oceli), přes zařazování 

jednotlivých zakázek do výroby na hotovních tratích a pracovištích úpraven vč. zakázek 

předvalků a polotovarů pro další zpracování, až po předávku hotového výrobku na expediční 

sklad. Nedílnou součásti je integrace a optimalizace prodeje, výroby a nákupu směřující k 

dosažení definovaných cílů realizačního procesu. V této fázi rovněž probíhá posuzování 

požadavků zakázek v rámci jejich prověřování z pohledu požadovaného termínu předávky na 

expediční sklad. Výstupem je jejich akceptace, nebo návrh nového reálného termínu.  

Úkolem operativního plánování je optimalizace struktury zásob polotovarů, 

maximální využívání výrobních kapacit úzkých míst materiálových toků a splnění zakázek v 

potvrzeném termínu a objemu. Plánování v denním režimu umožňuje včasnou reakci na 

měnící se požadavky zákazníků a neplánované situace ve výrobě. Plánování je realizováno s 

využitím systému pokročilého plánování (APS), zdrojem dat je základní datový systém SAP 

R/3. (výrobně ekonomický systém TŽ) a příslušné MES systémy (Manufacturing exekution 

systems - Systémy pro operativní plánování a řízení výrobních procesů). 

 

4.3  Systém APS 

Informační systém Advanced Planning and Scheduling APS definujeme jako nástroj 

pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby na úrovni jednoho podnikatelského subjektu. 

Informační systém Supply Chain Management SCM zabezpečuje plánovací procesu v rámci 

celého dodavatelského řetězce. Pod pojmem dodavatelský řetězec si můžeme představit 

všechny činnosti související s tokem a přeměnou suroviny na výsledný výrobek, který se 

dostane až ke konečnému uživateli. Takový systém řízení umožňuje velkou flexibilitu při 

reakcích na měnící se požadavky trhu. APS/SCM umožňuje dostatečně přesně modelovat 

podnikání tak, aby bylo možné vytvořit reálný plán a na základě něj provést taková 

rozhodnutí, která jsou v souladu s požadavky zákazníka. 

 

4.3.1  Popis procesu 

Základní proces plánování zakázek v rámci implementovaného řešení pro podporu 

plánování probíhá v rámci denního plánovacího cyklu. Cílem tohoto procesu je podpora 
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klíčových plánovacích aktivit v prostředí společnosti TŽ. Tento proces současně ovlivňuje 

aktuální proces plánování a řízení výroby v rámci hutního dne. Základní proces plánování v 

rámci plánovacího cyklu se skládá z kroků znázorněných na obr. 4.1. 

 

 

 
 

Obr. 4.1. Plánovací cyklus  
 
 
 

4.3.2 Fáze plánovacího cyklu 
 
- Načtení dat: cílem načtení dat je automatické získání kompletních a korektních dat 

pro plánovací cyklus systému APS. 

- FP1: výchozí plán zakázek - cílem je automatické stanovení termínů požadavků na 

polotovary pro nové zakázky a zakázky, které měly v předchozím plánovacím cyklu 

alokován materiál na finálové úrovni; tyto termíny jsou využity při alokaci materiálu v 

modulu MA.Tato fáze se startuje, probíhá i ukončuje automaticky bez zásahu 

uživatele. 
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- MA : alokace materiálu pro zakázky - cílem je provést optimálním způsobem alokaci 

finálů a polotovarů k zakázkám, především se jedná o alokace volných zásob.Tato 

fáze se startuje automaticky bez zásahu uživatele.  

- FP2: promítnutí alokací materiálu a sestavení plánu požadavků na ocelárnu - cílem je 

provést korektní definici požadavků na ocelárnu pro modul CS; při plánování zakázek 

je zohledněn aktuální stav rozpracovanosti a provedené alokace materiálu; požadavky 

na ocelárnu musí být korektní z pohledu materiálového, objemového i časového. 

- CS: rozvržení ocelárny - cílem je sestavit optimální rozvrh požadavků na ocelárnu pro 

jednotlivá zařízení ocelárny. 

- FP3: promítnutí rozvrhu ocelárny a sestavení výrobního plánu - cílem je sestavit 

finální verzi plánu pro celý podnik při zohlednění výsledků všech předchozích fází. 

Zápis plánu: uložení dat výsledného plánu z plánovacího systému přes rozhraní ODS 

a rozhraní TZ do informačního systému TŽ - cílem je provést přenos odpovídajících 

výsledků plánovacího cyklu do informačního systému (dále IS) TŽ, jedná se 

především o výrobní plán a prověření nových zakázek.  

 

V rámci procesu plánování jsou používány následující typy zakázek: 

� JIT - běžná zákaznická objednávka 

� FIFO - zákaznická objednávka s FIFO požadavkem 

� ZKOL - poptávky na kolejnice pro Německo 

� ZSKL - skladová zakázka na doplnění minimálních zásob 

� ZSIM - vzorová simulační zakázka ze systému R/3, poskytuje kmenová data 

pro plánování alternací 

� SIMP - simulační zakázka na alternace, která vznikla v aktuálním plánovacím 

cyklu 

� ALT - 109 zakázka (s vazbou) na alternace; simulační zakázka, která již přišla 

zpět ze systému R/3 transformovaná do 109 zakázky při plánovaném rozpadu 

� OPR - 109 zakázky (bez vazby) na řešení operativního řízení výroby 
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� ZREZ - zakázka, na kterou se provádějí rezervace alokací  

� STZ - skladově technologická zakázka 

V prostředí IS TŽ jsou zakládány typy zakázek JIT, FIFO, ZKOL, ZSKL, ZSIM, ALT, OPR, 

ZREZ. Typy zakázek SIMP a STZ existují pouze v rámci plánovacího systému.  

V rámci procesu plánování jsou používány následující typy batchů (Batch - šarže, 

identifikační číslo v systému, parametry batche popisují materiál z pohledu fyzických 

vlastností): 

� AKT - aktuální zásoba na skladě 

� NO - plánovaná - nákupní objednávka na polotovary 

� STZ - plánovaná - skladově technologická zakázka 

� SKL - plánovaná - skladová zakázka na doplnění minimálních zásob 

� ALT - plánovaná - 109 (simulační) zakázka na alternace, je to simulační 

zakázka, která již přišla zpět ze systému R/3 transformovaná do 109 zakázky 

při plánovaném rozpadu 

� SIM - plánovaná - simulační zakázka na alternace, která vznikla v aktuálním 

plánovacím cyklu.  

V prostředí IS TŽ jsou zakládány typy batchů AKT a NO. Ostatní typy batchů existují pouze 

v rámci plánovacího systému. 

 

4.3.3 Operativní přeplánování 
 

Operativní přeplánování je chápáno jako požadavek na změnu plánu v oblasti, která se 

již nachází v horizontu uzamčení. Pracovníci TŽ definovali následující typické situace pro 

přeplánování: 

� změny zakázek: i v situaci, kdy v rámci zakázky došlo již k překlopení do 

výrobních zakázek 

� storno zakázek: změna statusu zakázky 

� urgentní zakázky: zakázky, které svou první operací spadají do horizontu 

uzamčení a mají dobu realizace vyžadující jejich zařazení do plánu 
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� porucha zařízení 

� neshodná výroba: částečné nebo úplné neplánované nepokrytí požadavku 

(výrobní zakázky) materiálem 

Operativní přeplánování je možno provádět v rámci aktuálního plánovacího cyklu nebo mimo 

plánovací cyklus. Dopady změn plánu v horizontu uzamčení se stávají součástí aktuálního 

plánu a jsou automaticky promítnuty do IS TŽ při uložení plánu na konci plánovacího cyklu. 

Operativní plánování mimo cyklus je možno provádět formou simulace nad poslední platnou 

verzí plánu. Dopady těchto přeplánování nejsou přenášeny do IS TŽ a nejsou zohledněny při 

načtení dat do následujícího plánovacího cyklu. Tyto dopady by se měly přirozeně promítnout 

nahráním aktuální situace v rámci vstupních dat. Pro operativní přeplánování je nutno 

odemknout případné zámky definované v rámci horizontu uzamčení plánu.Situace týkající se 

poruchy zařízení, storna zakázek a neshodné výroby se řeší formou simulace v rámci 

aktuálního modelu. Situace týkající se změny zakázek a urgentní zakázky jsou řešeny 

procesem prověření zakázky (prověření nové zakázky a nové verze zakázky). 

 

4.3.4 Příprava dat pro APS v informačním systému TŽ 

 

Data pro aktuální plánovací cyklus jsou nejdříve zpracována v rámci  IS TŽ. Cílem je 

naplnění tabulek na straně IS TŽ. Do APS jsou načteny veškeré informace, které souvisí s 

plánováním (založení nových zakázek, změny stavu zakázek, odhlašování výroby,...), které 

byly v IS TŽ pořízeny do zahájení přípravy dat pro APS. 

 

4.3.5    Organizační zajištění plánovacího cyklu 
 

V rámci plánovacího cyklu je proces řízen posloupností automaticky a ručně 

spouštěných plánovacích aktivit. Řídící autoritou procesu plánování je hlavní plánovač TŽ. 

Plánovací cyklus je zahájen přípravou dat v rámci IS TŽ hodinu před půlnocí daného dne. 

Automatické aktivity jsou ukončeny do 6:00, kdy začínají uživatelé provádět manuální 

alokace v modulu MA. Manuální aktivity plánovacího cyklu jsou ukončeny finálním 

uložením plánu ve fázi FP3 nejpozději ve 20:00. Celý plánovací proces je ukončen zápisem 

plánu do IS TŽ, tento krok musí být ukončen nejpozději do 23:00 daného dne.  

Organizačně je workflow (koloběh prodejní zakázky v SAP) plánovacího procesu řízeno 

následujícím způsobem: 
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- spuštění plánovacího cyklu je provedeno automaticky hodinu před půlnocí v rámci IS 

TŽ plněním vstupních datových struktur rozhraní IS TŽ a následným načtením dat do 

rozhraní ODS 

- automatické zpracování pokračuje fází FP1 a fází MA, ve které se provedou 

automatická makra 

- za úvodní automatické fáze plánovacího cyklu je zodpovědný správce datového 

modelu 

- po ukončení běhu automatických maker se do systému přihlásí uživatelé a pokračují 

interaktivním způsobem ve zpracování alokací ve fázi MA 

- je definován standardní čas ukončení fáze MA (např. 8:00), v tuto dobu se provede 

ukončení zpracování alokací v plánovacím cyklu, uložení výsledku a zahájení fáze 

FP2; pokud je nutno výjimečně změnit dobu standardního ukončení fáze MA, bude o 

tomto požadavku informovat klíčový uživatel modulu MA hlavního plánovače; hlavní 

plánovač rozhodne, zda je takový časový posun možný  

-  za zpracování alokací ve fázi MA je zodpovědný klíčový uživatel modulu MA 

-  od zahájení fáze FP2 až do zápisu plánu do rozhraní IS TŽ provádí řízení plánovacího 

cyklu hlavní plánovač - řídí přechody z jedné fáze do následující 

-  hlavnímu plánovači sdělují možnosti přechodu na další fázi klíčoví uživatelé modulu 

FP a modulu CS 

4.3.6  Blokové plánování 

Při blokovém plánování na kampaňovém zdroji mají všechny zakázky v kampani 

termín zahájení roven začátku kampaně a termín ukončení roven konci kampaně. Z tohoto 

vyplývá nutnost připravenosti materiálu před začátkem kampaně. Současně lze zpracování 

zakázek na další operaci zahájit až po ukončení kampaně. Tuto podmínku lze obejít definicí 

transportní dávky, která umožní překrývání kampaní v materiálovém toku. Při neblokovém 

plánování na zdroji s kampaní není nutná podmínka připravenosti materiálu před zahájením 

kampaně. Zakázky jsou v kampani plánovány dle požadovaného termínu plnění zakázky a dle 

dispozice materiálu z předchozích operací. Bez rozvržení v kampani není zajištěna 

rovnoměrná realizace zakázek v kampani. 
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4.3.7  Nedokončené zakázky 

 

V situacích, kdy je možno pokračovat v realizaci zakázky pouze v částečném množství 

a není požadováno zbývající část realizovat (např. část materiálu byla převedena do šrotu), 

bude prováděno následující opatření: 

1. Zakázky s nedokončeným množstvím v rámci minusové tolerance 

V situacích, kdy je provedenými alokacemi a rozpracovaností dosaženo minusové tolerance 

zakázky, je v IS TŽ provedena skoková změna na množství odpovídající sumě alokací a 

rozpracovanosti na zakázce. Tímto způsobem je dosaženo zrušení požadavku na zbývající 

nedokončené množství na zakázce. Do APS systému je předána zakázka se sníženým 

aktuálním plánovaným množstvím. 

 

2. Zakázky s nedokončeným množstvím mimo minusovou toleranci 

V oblasti přehledů SKLUZY a AVÍZOVANÉ SKLUZY v IS TŽ provede uživatel změnu 

minusové tolerance na zakázce.  Tímto zásahem je problém převeden na řešení 

nedokončených zakázek v rámci tolerance. 

Pokud má zakázka na dané úrovni k dispozici pouze částečné množství materiálu a současně 

je požadováno, aby i s tímto množstvím bylo provedeno v APS zaplánování operací na dané 

výrobní zakázce, je nutno uplatnit následující postup: 

 

1. Plánovač při detekci takové situace dá požadavek na obchodníka, aby provedl změnu  

SD zakázky (prodejní zakázka v SAP) na množství, které je možné v dané chvíli 

zpracovat a na zbývající množství založil nové rozvržení SD zakázky. 

2. V APS zaplánování a manuální přeplánování zakázky s připraveným materiálem i do 

uzamčeného horizontu a uzamčení operací. Pozdější zakázka bez připraveného 

materiálu se zaplánuje běžným způsobem. 

3. Obchodník potvrdí prověřený termín pozdější zakázky. 

4.3.8  Zakázky na dokončující operace 

Při alokaci finálního materiálu, který není přesně v požadovaném stavu, je nutno 

provést dokončující operace (např. řezání dlouhých tyčí na přesný rozměr). Pro realizaci 

dokončujících operací je nutno rozlišit situace, kdy je nutno a kdy je současně možné 
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dokončující operace plánovat v APS. V APS není nutné plánovat tyto operace, pokud je 

možno je realizovat operativně v krátkém časovém horizontu bez výrazného vlivu na vytížení 

zdroje. V APS ji není možné plánovat v situaci, kdy se jedná o operaci, která není zařazena do 

plánování v APS (např. např. řezání dlouhých tyčí na přesný rozměr ). Tyto situace je možné 

řešit původní funkčností kampaní v IS TŽ. Současně je nutno umožnit definovat výrobní 

předpis pro operace, které nejsou plánovány v APS. 

 

4.4  Plánování výroby na válcovně  

 Plánovací proces Válcovny jemných profilů je součásti plánovacího procesu v celém 

podniku TŽ,a.s.  Válcovnu nelze samostatně vyčlenit a plánovat ji zvlášť. Proto je popsán 

proces plánování a příprava výroby v celém výrobním toku. 

Příprava výroby je realizována zaměstnanci útvaru Příprava a řízení výroby (dále VP) 

v rozsahu plánování realizace zakázek kontislitků a polotovarů, hrubých profilů, tyčové oceli 

a drátu. Koordinace činností mezi prodejem a plánováním výroby je zastřešována na 

pravidelné poradě k problematice výroby a odbytu, kterou týdně svolává vedoucí VP.  Cílem 

porady je dohodnout způsoby řešení odchylek v oblasti zakázkových činností, kapacit 

výrobních agregátů a v plnění termínů zakázek, ( postup plánování výroby viz obr. 4.2.) V 

rámci těchto činností probíhá optimalizace požadavků na nákup a jejich operativní 

aktualizace. 
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Obr. 4.2. Diagram plánování výroby v TŽ,a.s. 

 

Diagram popisuje postup plánování výroby v pěti krocích:  

 

� Krok 1:  Stanovení kapacit výroby na rok  

VP zpracovává ve spolupráci s finančním controlingem (dále FC) návrh ročního plánu 

výroby na základě předpokládané odbytové situace na trhu, kapacit jednotlivých výrobních 

agregátů, předpokládaných úzkých míst materiálových toků, plánu oprav výrobních agregátů 

a strategických záměrů a cílů konkretizovaných v Podnikatelském programu TŽ. Při této 

činnosti spolupracuje s prodejem, FC a výrobními provozy. Návrh ročního plánu výroby 
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předkládá vedoucí VP ke schválení výrobnímu řediteli (dále VR). Tento slouží jako podklad 

pro FC ke zpracování "Finančního plánu TŽ, a.s. FC ve spolupráci s VP a prodej zabezpečuje 

pro potřebu finančního plánu rozplánování celkových výrob válcovaného zboží a realizované 

oceli do konkrétního sortimentu. Pro jednotlivé sortimenty určuje i materiálové toky. Z 

rozhodnutí vedení TŽ může být zpracováno i několik variant ročního plánu. Každá varianta je 

postupně označována číslem. 

 

 

� Krok 2:  Stanovení kapacit výroby na měsíc, čtvrtletí a aktualizace ročního plánu 

Na základě dosažených výsledků za minulé období, případných změn vývoje potřeb 

trhu nebo změn termínů oprav hlavních výrobních agregátů zpracovává VP ve spolupráci s 

FC a prodejem po uzavření výsledků minulého měsíce novou variantu ročního plánu 

(průběžný roční plán výroby). 

Každá následující varianta ruší variantu předcházející. Pokud je pro danou variantu 

zpracováno více verzí, je každá verze označena písmenem za číslem varianty. 

Veškeré kapacity jednotlivých pracovišť a agregátů jsou s využitím systému APS naplňovány 

zakázkami v závislosti na výkonových normách pro konkrétní sortiment a pracoviště, které 

jsou nastaveny v systému SAP R/3. 

Pořadí výroby na kampaňových zdrojích je udržováno a doplňováno na horizont 4 měsíců 

vždy po dohodě s prodejem. 

 

 

� Krok 3: Porada k měsíčnímu upřesnění výroby 

Poradu realizuje prodej Moravie Steel a.s. (dále MS) vždy před začátkem měsíce. 

Účastníci porady: prodej MS, přeprava MS, prodej TŽ, VP a vedení výpraven (dále VD). 

Porada na základě potvrzených zakázek souhrnně posoudí naplnění jednotlivých válcovacích 

tratí, požadavky na kontislitky a předvalky a naplnění ostatních technologických a apretačních 

kapacit. Rozhodne o případném krácení, resp. potřebě zajištění dalších zakázek. 

Na základě požadavků zákazníků se potvrdí předběžný válcovací program a objemy výrob z 

průběžného ročního plánu výroby nebo se provedou případné úpravy. Závěry této porady jsou 
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součástí zápisu, který zpracovává prodej MS. Úpravy se následně promítnou do měsíčních 

válcovacích programů jednotlivých tratí, které zpracovávají odpovědní zaměstnanci VP. 

 

� Krok 4: Bilancování hmoty, měsíční operativní plánování 

Na základě závěrů z měsíční porady k upřesnění výroby a aktuálních výrobních 

možností vypracuje VP bilanci hmoty na měsíc. Součástí této bilance jsou operativní plány 

výrob, předávky a expedice na daný měsíc. Tento materiál předkládá ke schválení VR. Po 

schválení je rozeslán podle rozdělovníku, který je uložen v sekretariátu vedoucího VP. 

Schválené měsíční plány slouží jako podklad pro rozepsání do denních úkolů a zapsání do 

informačního systému (dále IS). 

 

� Krok  5: Plánování výrobních zakázek 

V souladu se schváleným objemem výrob na hlavních výrobních agregátech jsou s 

využitím systému APS denně v pracovních dnech plánovány zakázky na všech pracovištích 

podle požadovaného termínu předávky na expediční sklad. Konkrétní zadání pro každé 

pracoviště je vždy po ukončení plánovacího běhu aktualizováno v systému SAP R/3 (výrobně 

ekonomický systém TŽ) a MES systémech (Manufacturing exekution systems - Systémy pro 

operativní plánování a řízení výrobních procesů) a je k dispozici příslušným provozním 

zaměstnancům. Informace o skutečném termínu předávky zakázek je pro referenta prodeje 

dostupná v pohledu na zakázku a transakcích SAP R/3. 

 

4.4.1  Plánování zakázek  

Realizační proces je v části "Plánování zakázek" uskutečňován ve fázích, které se 

skládají z  kroků znázorněných v postupovém diagramu ( viz obr.4.3.). 



 

 36 

ZTP

POSTUPOVÝ DIAGRAM
„PLÁNOVÁNÍ ZAKÁZEK“

VSTUP DIAGRAM

1

2

3

4

5

6

VÝSTUP

ZAČÁTEK

PŘEDBĚŽNÉ 
ZAPLÁNOVÁNÍ PRACOVIŠŤ

7

8

ALOKACE POLOTOVARŮ

JE ALOKOVANÝ
MATERIÁL?

KONEC

10

9

OPTIMALIZACE PLÁNU
PRACOVIŠŤ

PLÁNOVÁNÍ OCELÁRNY

PROCES VÝROBY 
ZAKÁZEK

TOP TŽ
09/01

UŽIVATELSKÝ 
SCÉNÁŘ

BILANCE 
HMOTY

A

FP ZAKÁZKY, VÝROBNÍ 
PROGRAMY PRACOVIŠŤ,

KALENDÁŘ ZDROJŮ, 
VYKONOVÉ NORMY,

PŘEDVAHY

VÝCHOZÍ PLÁN 
FP1-APS

VÝCHOZÍ PLÁN FP1-APS,
ONBOVENÉ A FIXNÍ 

ALOKACE

ALOKACE POLOTOVARŮ
PRO ZAKÁZKY, 

VSÁZKOVÝ ARCH

VÝCHOZÍ PLÁN 
FP1-APS

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN
FP2-APS

ANO

NE

PLÁN VÝROBY VO,
PLÁN OPRAV PECÍ A 

VYBRANÝCH AGREGÁTŮ,
ALOKACE VÝROBY OCELÁREN
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN – FP2-APS

LICÍ PROGRAM 
FÁZE CZ-APS,

NEZAPLANOVANÉ ZAKÁZKY

FINÁLNÍ PLÁNOVÍNÍPŘEDBĚŽNÝ PLÁN FP2-APS,
LICÍ PROGRAM – CS - APS

FINÁLNÍ PLÁN
FP3-APS

ZÁPIS PLÁNU VÝROBNÍ PŘEDPISY-SAP,
NÁVRH ALOKACÍ SAP; DELFIN; VIS,

TERMÍNY SD ZAKÁZEK – SAP,
VYTÍŽENÍ SKLADU - VIS

LICÍ PROGRAM – CS – APS,
VÝROBNÍ PŘEDPISY,
VSÁZKOVÉ ARCHY

TVORBA BATCHU – SAP,
EVIDENCE VÝROBY – SAP,

OPERATIVNÍ VÝSLEDKY – VIS,
OPERATIVNÍ VÝSLEDKY –

- DLEFIN

VZNIK ODCHYLKY?
ANO

NE

A

PŘEDÁVKA NA EXPEDIČNÍ 
SKLAD

MATERIÁLOVÝ POHYB SAP; DELFIN,
MĚŘENÍ ZPOŽDĚNÍ TERMÍNŮ –SAP

SD VSÁZKY – SAP,
BATCHE - SAP

ZTP

POSTUPOVÝ DIAGRAM
„PLÁNOVÁNÍ ZAKÁZEK“

VSTUP DIAGRAM

1

2

3

4

5

6

VÝSTUP

ZAČÁTEK

PŘEDBĚŽNÉ 
ZAPLÁNOVÁNÍ PRACOVIŠŤ

7

8

ALOKACE POLOTOVARŮ

JE ALOKOVANÝ
MATERIÁL?

KONEC

10

9

OPTIMALIZACE PLÁNU
PRACOVIŠŤ

PLÁNOVÁNÍ OCELÁRNY

PROCES VÝROBY 
ZAKÁZEK

TOP TŽ
09/01

UŽIVATELSKÝ 
SCÉNÁŘ

BILANCE 
HMOTY

A

FP ZAKÁZKY, VÝROBNÍ 
PROGRAMY PRACOVIŠŤ,

KALENDÁŘ ZDROJŮ, 
VYKONOVÉ NORMY,

PŘEDVAHY

VÝCHOZÍ PLÁN 
FP1-APS

VÝCHOZÍ PLÁN FP1-APS,
ONBOVENÉ A FIXNÍ 

ALOKACE

ALOKACE POLOTOVARŮ
PRO ZAKÁZKY, 

VSÁZKOVÝ ARCH

VÝCHOZÍ PLÁN 
FP1-APS

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN
FP2-APS

ANO

NE

PLÁN VÝROBY VO,
PLÁN OPRAV PECÍ A 

VYBRANÝCH AGREGÁTŮ,
ALOKACE VÝROBY OCELÁREN
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN – FP2-APS

LICÍ PROGRAM 
FÁZE CZ-APS,

NEZAPLANOVANÉ ZAKÁZKY

FINÁLNÍ PLÁNOVÍNÍPŘEDBĚŽNÝ PLÁN FP2-APS,
LICÍ PROGRAM – CS - APS

FINÁLNÍ PLÁN
FP3-APS

ZÁPIS PLÁNU VÝROBNÍ PŘEDPISY-SAP,
NÁVRH ALOKACÍ SAP; DELFIN; VIS,

TERMÍNY SD ZAKÁZEK – SAP,
VYTÍŽENÍ SKLADU - VIS

LICÍ PROGRAM – CS – APS,
VÝROBNÍ PŘEDPISY,
VSÁZKOVÉ ARCHY

TVORBA BATCHU – SAP,
EVIDENCE VÝROBY – SAP,

OPERATIVNÍ VÝSLEDKY – VIS,
OPERATIVNÍ VÝSLEDKY –

- DLEFIN

VZNIK ODCHYLKY?
ANO

NE

A

PŘEDÁVKA NA EXPEDIČNÍ 
SKLAD

MATERIÁLOVÝ POHYB SAP; DELFIN,
MĚŘENÍ ZPOŽDĚNÍ TERMÍNŮ –SAP

SD VSÁZKY – SAP,
BATCHE - SAP

 

Obr.4.3. Postupový diagram plánování zakázek  
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� Krok 1: Předběžné zaplánování pracovišť  

Zaplánování  prodejní zakázky v SAP (dále SD zakázka)  na pracovištích je 

podmíněno vznikem verze položky SD zakázky a její transformaci na FP zakázku ( výrobní 

zakázka  charakterizována pracovním postupem a kusovníkem) po MRP rozpadu v SAP v 

horizontu 4 měsíců (pokud již jednou byla zakázka v procesu potvrzená, je zaplánována i za 

tímto horizontem). 

V případě urgentní zakázky, která musí být zařazená do výroby před načtením dat do 

APS, prodejce označí zakázku jako „urgentní“ v procesu workflow (koloběh prodejní zakázky 

v SAP) a plánovač provede MRP rozpad a zařazení zakázky do výrobních předpisů pracovišť. 

Při tvorbě předběžného zaplánování pracovišť dochází v nočním běhu k načtení dat z 

SAP a zaplánování  FP zakázek k požadovanému termínu předávky v závislosti na prioritě 

zakázky a pracovního postupu. Výstupem je vytvoření korektního plánu pro alokaci 

polotovarů. 

 

 
� Krok 2: Alokace polotovarů  

Alokace polotovarů k zakázkám je definována v základních krocích s cílem vytvoření 

relevantního přiřazení batchů (Batch - šarže, identifikační číslo v systému, parametry batche 

popisují materiál z pohledu fyzických vlastností) k zakázkám jako korektní podmínky k 

tvorbě optimalizace plánu a zápisu alokací batchů do SAP a zadání pro proces výroby při 

vzniku vsázkových archů. Alokace polotovarů se provádí následovně:  

- automatická alokace: vyhledávání a automatická alokace primárního materiálu přímou 

shodou atributů, 

- vyhledání materiálu: vyhledání omezené sady vhodných polotovarových batchů pro 

jednotlivé zakázky na základě definovaných pravidel, uživatel následně provede ruční 

alokaci jednotlivých vyhledaných batchů pro zakázku, 

- ruční alokace: uživatel provádí vyhledání vhodného materiálu postupným vypínáním 

atributů použitých pro vyhledávání a následné ruční alokace pro zakázku z nabídnutého 

seznamu batchů. Plánovač provádějící ruční alokaci má možnost vytvářet vlastní konfiguraci 

či využívat (sdílet) konfiguraci vytvořenou jiným uživatelem. 
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� Krok 3: Optimalizace plánu pracovišť  

Krok č.3 popisuje základní činnosti při optimalizaci plánu pracovišť prováděné 

plánovačem. Na základě předběžného plánu s promítnutím alokovaných batchů k zakázkám 

je tvořen optimální plán s využitím plánu kampaní a kalendáře zdrojů, které charakterizují 

základní parametry zdroje.  Plánovač provede: 

-  vyhodnocení a vyřešení důvodů nezaplánovatelnosti zakázek, 

-  vyhodnocení a vyřešení důvodů zpožděných zakázek, 

- ruční alokace: pro zakázku z nabídnutého seznamu batchů za horizontem uzamčení k   

zajištění optimálního zaplánování zakázky, 

- úpravu dostupnosti kapacity pracoviště (zdroje) v kalendáři zdrojů dle aktuální situace ve 

výrobním procesu, 

-  úpravu plánu kampaní/sad na pracovištích charakterizovaných kampaní/sadou, 

-  přeplánování zakázek, 

-  manuální uzamčení operací zakázek, 

-  kapacitní vybalancování pracovišť, které zajistí optimální vytížení pracoviště,  

-  rozvržení operací zakázek na zdroji válcovací tratě: vratné, KJT,  KDT a střední, 

-  spuštění programu na korektní zaplánování zpožděných zakázek polotovarů, 

-  doladění operací zakázek na blokovně včetně kapacitního vybalancování. 

Výstupem je vytvoření předběžného plánu pro plánování ocelárny a tvorbu finálního plánu. 

 

 
� Krok 4: Vyhodnocení alokace  

V průběhu načtení dat do modulu CS ( Caster Scheduler - rozvrhování oceláren) 

vyhodnocuje APS alokace materiálů. V případě existující alokace pokračuje proces výroby 

krokem 6. Pokud alokace neexistuje, pokračuje proces výroby krokem 5. 

 

 
� Krok 5: Plánování ocelárny  

Tento krok znázorňuje logiku plánování ocelárny v těchto základních principech: 

 
� Sestavení licího programu oceláren 
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Na základě optimalizace plánu pracovišť před vlastním sestavením plánu oceláren je 

provedena alokace výroby oceláren (dále jen AVO). AVO alokace je nutno provést v době po 

ukončení kroku 1 a před ukončením kroku 3  tak, aby se tyto alokace správně promítly do CS 

a došlo k nejoptimálnějšímu spárování vyrobených taveb na ocelárnách s FP zakázkami. 

Plánovač provede: 

- vyhodnocení minimální úrovně zásob materiálu na skladech v automatické spuštěné 

proceduře,  

- úpravu dostupnosti kapacity pracoviště a plánu kampaní, 

- kumulaci požadavků - sestavení minisekvencí / odlévání do ingotů a současně 

odpovídající definice taveb, 

- sestavení sekvencí na agregátech kontilití, 

- rozvržení jednotlivých operací do času a přiřazení detailních zdrojů 

 

 

� Výroba vysoce legovaných Ak ocelí 

 Dle zaplánování zakázek v APS a zařazení termínu výroby v licím programu oceláren 

probíhá komunikace mezi plánovačem z oddělení plánování polotovarů (dále VPp), 

technologem výroby elektroocelárny a samostatným technologem oddělení Technologie a 

výzkum (dále TT). Samostatný technolog TT vytvoří záznam (výrobní předpis), který musí 

min. obsahovat: 

 -  požadovanou značku oceli, 

 -  množství požadované značky oceli, 

 -  odběratele, 

 -  typ kokil, 

 -  technologický postup, 

 -  operaci s ingoty. 

V případě výroby z teplé vsázky probíhají operace dle logiky kroků 1-8. V případě 

výroby ze studené vsázky, probíhá krok 2 dle záznamu (výrobního předpisu) TT a dále dle 

logiky kroků 3-8. 
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� Krok 6: Finální  plánování 

V tomto kroku jsou popsány základní činnosti při finalizaci plánu pracovišť prováděné 

plánovačem. Na základě předběžného plánu s promítnutím rozvrhu oceláren je tvořen finální 

plán pracovišť. Plánovač provede: 

-  vyhodnocení a vyřešení důvodů nezaplánovatelnosti zakázek, 

-  vyhodnocení a vyřešení důvodů zpožděných zakázek, 

-  rozdělení zakázek s částečnou alokaci, nepokrytou rozvrhem ocelárny v celém objemu 

potřeby, 

-  manuální uzamčení operací zakázky, 

-  kapacitní vybalancování pracovišť, 

-  rozvržení operací zakázek na zdroji válcovací tratě: vratné, kontijemné, kontidrátové a 

střední, 

-  spuštění programu na korektní zaplánování zpožděných zakázek polotovarů, 

-  doladění operací zakázek na blokovně včetně kapacitního vybalancování, 

-  sestavení dávek na žíhacích pecích, 

-  ladění plánu zakázek a plánu kampaní na úpravnách, 

-  spuštění programu na výpočet časové prodlevy mezi operacemi. 

 

 

� Krok 7: Zápis plánu 

  Cílem je provést přenos výsledků finálního plánování v prostředí APS do IS TŽ. 

Probíhá automaticky po spuštění skriptu v aplikaci i2 CIS Manager (aplikace sloužící ke 

spouštění skriptů během  plánovacího běhu).  V rámci zápisu dat  se poskytují  informace pro: 

-  termíny SD zakázek, 

-  návrhy alokací pro operativní řízení , 

-  vytížení skladů před jednotlivými pracovišti, 

-  výrobní předpisy jednotlivých pracovišť, 

-  překlopení plánované zakázky do výrobní v SAP ( v uzamčeném horizontu ) 

 

 

� Krok 8: Proces výroby zakázek 
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V rámci procesu výroby zakázek se realizuje zadání jako výstup z finálního plánu 

realizovaného v kroku 6 a licího programu realizovaného v kroku 5. Výrobní předpis pro 

jednotlivá pracoviště v procesu výroby je ve formě multifunkční transakce v SAP, která je 

základním dokumentem realizace zakázek, kdy při zápisu plánu v kroku 6 vzniknou základní 

údaje pro výrobu, které se vážou k položce SD zakázky s výrobní zakázkou a objemy 

materiálu, který vstupuje a vystupuje z operace, jsou interaktivní se zpětným hlášením v MES 

systému Delfín (softwarový produkt typu MES pro operativní evidenci výroby): 

-  zbývá nasadit (objem materiálu, který vstupuje do operace), 

-  zbývá vyrobit (objem materiálu, který vystupuje z operace), 

-  datum zahájení operace, 

-  specifikaci výrobku (rozměr, délka, DTP, FIFO a.td.) 

-  výrobní zakázka, 

-  datum požadované předávky 

 

V případě operativního zařazení SD zakázky do výroby mimo krok 7 zápisu plánu lze 

manuálně vložit zakázku do výrobního předpisu případně plánovanou zakázku mimo 

uzamčený horizont převézt do výrobní zakázky.Vsázkový arch pro jednotlivá pracoviště v 

procesu výroby je ve formě multifunkční transakce v MES systémech Delfín a VIS 

naplňována daty po ukončení kroku č. 2 a SAP jako návrh alokací po ukončení kroku 6 a 7, 

který slouží k přípravě vsázky vstupující do procesu realizace zakázek v těchto základních 

krocích. Zadáním čísla pracoviště dojde k zobrazení výrobního (výrobních) předpisů v 

blízkém horizontu (horizont 7 dnů) od posledního uložení plánu. Horizont výběru je možno 

manuálně upravit.  Zakázky jsou seřazeny v logice výroby. Pořadí je možné upravit manuálně 

dle aktuálního stavu ve výrobě. Postupně plánovač (vsázkař) řeší požadovaný objem pokud 

není pokryt hmotou z návrhu alokací interaktivního stavu skladu a provádí rezervaci 

materiálu. 

 

� Krok 9: Vyhodnocení parametrů  zakázek 

V případě odchylky od parametrů zakázky při provedení zpětného hlášení 

zodpovědnými pracovníky provozů a na základě charakteristik batchů je zajištěno nastavením 

APS zpětné zařazení do následného plánovacího cyklu pokud není shoda charakteristik 

batche. Pokud dojde ke shodě charakteristik batche, pokračuje proces krokem 10.  
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� Krok 10: Předávka na expediční sklad 

Za plnění plánu plnění předávku hotového materiálu na VL odpovídají vedoucí 

zaměstnanci příslušných výrobních provozů. Specifikace činností plánování a řízení změn v 

důsledku ohrožení plnění plánu jsou popsána v pracovních postupech  jednotlivých výrobních 

provozů. Plánovači VP provádějí denní vyhodnocování plnění požadovaného termínu 

předávky a přijímají opatření k zamezení skluzů potvrzených termínů a vzniku avizovaných 

neplnění termínů. Využívají poznatků z pravidelných porad s prodejem u vedoucího VP a 

operativních porad na provozech. 

 

4.5  Válcovna jemných profilů – Kontijemná válcovací trať  

 Kontijemná válcovna byla postavená v roce 1960. Rozsáhlou rekonstrukcí a 

modernizací prošla v letech 2003 -2004. Na trati je vyráběna kruhová ocel v tyčích i ve 

svitcích, plochá ocel, úhelníky a betonářská žebírková ocel. Vstupním materiálem Kontislitky 

a sochory z vratné tratě jsou ohřívány v krokové peci. Za krokovou pecí je umístěn ostřik 

okují a čtyřstolicové jednožílové přípravné pořadí. Za osmistolicovou dvoužílovou předtratí 

následuje samostatné pravé a levé hotovní pořadí. Za pravou žilou se nachází hotovní ACS 

blok, který umožňuje přesné válcování s řízeným chlazením. Pravá žíla umožňuje válcování 

speciálních kvalit SBQ do průměru 80 mm. Levá žíla je uzpůsobena pro válcování betonářské 

oceli. Vývalky z obou žil postupují na chladicí lože. Z pravého chladicího lože jsou vývalky v 

délkách 80 – 110 m dopravovány do úpravny k dělení na rozbrušovacích pilách a dále k 

vázacím linkám. Z levého chladicího lože jsou vývalky zaváděny k dělení nůžkami. Součástí 

tratě je navíjecí linka pro navíjení kruhové oceli do svitků. Pro výrobu žebírkové oceli je 

použit systém slitting.  Blokové schéma válcovny je znázorněno na obrázku 4.4. 
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Obr. 4.4. Schéma kontijemné válcovací trati 

 

Podstatná část výroby je dále zpracovávána na finalizačních zařízeních – žíhání, loupání, 

tryskání, hrotování, kontrola vnitřních i povrchových vad na úpravně ušlechtilých ocelí.  

 Ve středisku Úpravna ušlechtilých ocelí se operativní plán výroby provádí v denním 

cyklu. Zakázky jsou pro konečné zpracování seřazeny v systému APS dle požadovaných 

termínů předání na expediční sklad. Konečné plánování úpravy zakázek na jednotlivých 

strojích (např. loupání, leštění, hrotování, řezání, kontrola vnitřních a povrchových vad) se 

následně  provádí „ručním“ způsobem- postupným zápisem v programu MS Excel. Takto 

zpracovaný operativní plán výroby je předán směnovému mistru, který operativně řídí postup 

zpracování jednotlivých zakázek až po předání výpravnám k expedici.  Každá ukončená 

operace na jednotlivé zakázce je zadávaná do systému Delfin (softwarový produkt pro 

operativní evidenci výroby),  který je datově propojen se systémem APS, který vyhodnocuje 

plnění zakázek v požadovaném množství a požadovaném terminu.     
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5  Závěr 

Cílem této diplomové práce byla analýza a hodnocení systému plánování ve 

společnosti Třinecké železárny, a.s., se zaměřením na operativní plánování výroby na provoze 

Válcovna jemných profilů, včetně vyhodnocení plánovacího systému APS a plánovaní 

výkonových norem. 

 Detailněji jsem se zaměřil na proces plánování v systému APS, který byl v podniku 

implementován v letech 2005 až 2007. Tento systém je příkladem úspěšné implementace 

rozsáhlého projektu. O úspěšnosti projektu svědčí rovněž ocenění , které bylo projektu APS 

v TŽ udělené Českou asociací manažerů úseku informačních technologií (CACIO), kde 

v konkurenci dalších 22 projektů byl vyhlášen: „IT projektem roku 2006“. 

Seznámil jsem s plánováním v podniku  pomoci systému APS a musím tento systém 

hodnotit jako velmi kvalitní. Celý systém od strategického plánu až po operativní plán na 

válcovnách je koordinován systémem APS díky němuž nevznikají zbytečné časové prodlevy a 

ztráty a je efektivně využitá kapacita výrobních provozů. Výhody APS systému bych hodnotil 

několika body: 

• Detailní a provázaný plán pro každý provoz 

• Korektní prověření požadovaného termínu zakázky 

• Optimalizace průběžné doby zakázky 

• Řízení struktury zásob 

• Infoservis 

• Zlepšení logistických parametrů výrobního  procesu 

Jako nevýhody systému bych označil: 
 

• Vysoké nároky na schopnosti uživatelů  

• Vysoká citlivost na kvalitu vstupních dat 

 

Plánování výkonových norem probíhá v podniku pravidelně, protože slouží jako 

základní vstupní data do systému APS. Při každém zavedení nového výrobního zařízení nebo 

úpravě technologického postupu jsou výkonové normy  aktualizovány a data jsou 

implementována do systému.  

 Jako konečné doporučení navrhuji rozšířit  systém APS i na postup plánování  

konečných úprav materiálu, jako např. loupání, leštění, hrotování, řezání, kontrola vnitřních a 
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povrchových vad . Došlo by k eliminaci náročného „ručního zápisu“ - postupným zápisem 

v programu MS Excel.   

Přínos diplomové práce může být spatřován také v tom, že poskytuje  pracovníkům a 

uživatelům v systému APS komplexní přehled o metodice plánování, o pracovních postupech  

při jejich každodenní práci. 
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