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Abstrakt 

Obsahem této diplomové práce je benchmarking válcovaného drátu hutní společnosti 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. – MORAVIA STEEL, a. s. (dále jen TŽ-MS). 

Benchmarkingu předchází analýza současného postavení společnosti TŽ-MS na tuzemském, 

evropském a světovém trhu s válcovaným drátem. Následně je proveden benchmarking 

klíčových parametrů válcovaného drátu společnosti TŽ-MS a jejích největších evropských 

konkurentů. Vyhodnocení je provedeno tabulkovou formou. V závěru diplomové práce jsou 

navržena doporučení pro společnost TŽ-MS, které by měly přispět ke zvýšení její 

konkurenceschopnosti a posílení její pozice na trhu s válcovaným drátem.  

 

Abstract    

The purpose of this dissertation is benchmarking of wire rod in metalurgical company 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. – MORAVIA STEEL, a. s. (below TŽ-MS). Benchmarking 

is preceded by the analyse of current position TŽ-MS group on home´s, european´s and 

world´s wire rod market. Benchmarking of key parameters of wire rod in TŽ-MS group and 

their biggest european competitors is made consequently. The evaluation is mentioned in the 

chart. In conclusion of dissertation are introduced the suggestions and recommendations for 

TŽ-MS group, which could support the competitiveness and strengthen position of TŽ-MS 

group with wire rod market. 
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Úvod 

 

Tématem mé diplomové práce je benchmarking jako nástroj marketingově řízeného hutního 

podniku. Pro podnikatelské subjekty v oboru hutnictví, a nejen pro ně, je tendencí posledních 

desetiletí hledání způsobu, jak úspěšně obstát se svým výrobním portfoliem na světových 

trzích. Bohužel v současném turbulentně se měnícím tržním prostředí je to stále obtížnější a 

obstát mohou pouze ty společnosti, které se dokážou přizpůsobovat tržnímu prostředí nejen 

menšími změnami nebo inovacemi, např. změnami ve výrobním portfoliu, zaváděním nových 

zařízení, používáním nových materiálů, apod., ale dokážou se také adaptovat radikálnějším 

způsobem, např. radikální změnou organizační struktury nebo změnou stylu řízení pomocí 

různých moderních marketingových nástrojů. 

 

Benchmarking v současnosti patří mezi nejúspěšnější marketingové nástroje, který již několik 

desítek let využívají mnohé zahraniční firmy pro zvýšení své konkurenceschopnosti a posílení 

pozice na světových trzích.  

 

Tato práce bude vypracována ve skupině TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. - MORAVIA 

STEEL, a.s. (dále jen TŽ-MS), která úspěšně využívá metodu benchmarkingu k jejímu řízení 

již řadu let. Cílem této práce bude zjištění aktuálního postavení společnosti TŽ-MS na trhu 

s válcovaným drátem, jenž pro společnost TŽ-MS znamená stěžejní výrobkové portfolio, dále 

provedení benchmarkingu společnosti TŽ-MS s konkurencí ve vybraných parametrech 

válcovaného drátu, jeho vyhodnocení a následné doporučení nových řešení, která zvýší 

konkurenceschopnost společnosti TŽ-MS a posílí pozici společnosti na trhu s válcovaným 

drátem.     
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1 Marketingově řízená firma (Marketing management) 

 

Současnou celosvětovou ekonomickou situaci lze charakterizovat dvěma slovy - permanentní 

změna. Stále častěji lze pozorovat, jak se velmi rychle mění dosud známé ekonomické 

prostředí, kde převládajícím trendem je internacionalizace, celková globalizace. Denně lze 

pozorovat prudký rozmach nových technických, informačních a komunikačních technologii, 

zkracuje se logistický řetězec, mění se zákazníci (hlavně jejich potřeby a přání), přiostřuje se 

konkurence, atd. Všechny tyto faktory mají za následek, že pro firmy je stále obtížnější a 

nákladnější umisťování svých produktů na trhu, a tím dosažení kýženého podnikatelského 

úspěchu.  

 

Aby firmy dosáhly svých cílů, musí hlavně porozumět trhům a předvídat dopady vývoje 

tohoto prostředí na svoji činnost, tzn. zásadně změnit svou orientaci v oblasti organizace a 

řízení, která musí intenzivněji směřovat k zákazníkům, jelikož zákazníci se stále více stávají 

epicentrem pozornosti. Na základě těchto skutečností, se stále častěji do popředí dostává 

marketing se strategickou koncepcí řízení, jejímž základním cílem je spokojený zákazník. 

 

1.1 Definice marketingově řízené firmy 

 

V odborné literatuře lze najít různé definice pojmu „marketingové řízení firmy“, z nichž mezi 

ty nejvýstižnější patří následující: 

 

„Marketingové řízení představuje kontinuální úsilí firmy alokovat existující zdroje co 

nejúčinnějším způsobem do vitálních cílových tržních oblastí, do životaschopných 

výrobkových programů.“ [1] 

 

„Marketingové řízení je ve své podstatě řízením poptávky. Marketingově řídit znamená: 

ovlivňovat úroveň, načasování a složení poptávky takovým způsobem, který pomůže firmě 

dosahovat jejich cílů.“ [2] 

 

„Marketingové řízení je proces stanovování firemních cílů, plánování a realizování kroků, 

které vedou k zajištění těchto cílů. Středem pozornosti je při tom spokojený zákazník.“ [29] 
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1.2 Proces marketingového řízení firmy 

 

Základním principem marketingově řízené firmy je úplné proniknutí marketingu a 

implementace marketingové filozofie do řízení podniku i do všech jeho činností, protože jasně 

definovaná marketingová filozofie, dokonalé porozumění trhům a zákazníkům, organizace 

úplně podřízená marketingové strategii, dostatečný časový předstih v rozhodování a také 

důsledná finanční měřitelnost přínosu marketingových aktivit jsou jejími základními 

kameny.[17] 

 

Cílem marketingového řízení je dosažení konkurenční výhody firmy a to stanovením 

strategických firemních cílů, strategickým plánováním a realizací kroků vedoucích k jejich 

dosažení. Všechna tato rozhodnutí jsou úkolem vrcholového managementu firmy, který má za 

úkol stanovit poslání firmy, vize a cíle firmy. 

 

Celý proces marketingového řízení se skládá z následujících kroků: [7] 

 analýzy marketingových příležitostí, 

 výzkumu a výběru cílových trhů, 

 navrhování marketingových strategií, 

 plánování marketingových programů, 

 organizování marketingových činností, 

 provádění kontroly marketingového úsilí.  

 

Marketingové řízení firmy může být úspěšné pouze za splnění určitých podmínek, mezi které 

řadíme např.: vysoce rozvinutý trh, převaha nabídky nad poptávkou z hlediska kvantity, 

nasycenost základních potřeb zákazníků, konkurence, snaha o zvýšení nebo udržení tržního 

podílu. [7] 

 

Marketingové řízení se uskutečňuje ve třech hlavních fázích: plánování, realizace, kontrola, 

z nichž marketingové plánování je hlavní osou marketingového řízení, protože je podstatnou 

částí strategického plánování firmy, které pracuje s proměnnými, jako jsou vývoj trhu a tržní 

podíl. Marketingové plánování je systematické a racionální prosazování tržních a 

podnikových úkolů, odvozené od základních podnikových a marketingových cílů. 

Rozlišujeme plánování strategické, taktické a operativní. [8] 
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Marketingové plánování je také chápáno jako aktivní a dynamický nástroj, který je pro podnik 

nezbytným k lepšímu odhadnutí jeho schopností, v souvislosti s tím i k převzetí vyššího 

rizika, které znamená vyšší pravděpodobnost mimořádného úspěchu firmy. Plánování se 

skládá z následujících kroků: [7] 

 situační analýza, která je doplněna předpovědí budoucího vývoje prostředí, 

 stanovení marketingových cílů, 

 formulování marketingových strategií, které vedou k dosažení stanovených cílů, 

 sestavení marketingových plánů a programů, 

 sestavení rozpočtů, 

 přezkoumání výsledků, kontrola cílů, strategií a programů.   

 

1.3 Nástroje marketingového řízení firmy 

 

Klíčovým a nejdůležitějším krokem pro strategické řízení firmy je zvolení vhodných nástrojů 

a technik řízení, od jednoduchého plánovacího software po složité organizační nástroje, které 

pomáhají vytvářet nové filozofie v podnikatelském světě. Mezi nejpoužívanější nástroje řízení 

řadíme tyto následující: [30] 

 

 Strategické plánování (SWOT analýza, portfolio analýza, metoda ABC apod.), 

 Activity Based Managemeng, 

 Balance Scorecard (BSC), 

 Outsourcing, 

 Reengineering, 

 Lean Production, 

 Total Quality Management (TQM), 

 Benchmarking, 

 Strategické aliance, 

 Strategie růstu, atd.  
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Právě benchmarkingem, jako jedním z nejvyužívanějších nástrojů marketingového 

managementu ke zvyšování konkurenceschopnosti firmy, se tato diplomová práce podrobněji 

zabývá.  

 

2 Benchmarking 

 

Z důvodu zostřující se konkurence, se rozvíjejí různé nové iniciativy v oblasti zlepšování a 

inovací, vznikají nové podnikatelské filozofie, přístupy a metodiky řízení, jejichž hlavním 

cílem je zajistit firmám trvalou konkurenceschopnost prostřednictvím účinného uspokojování 

požadavků jejich zákazníků s co nejmenší spotřebou zdrojů. Jak ukazují mnohé zahraniční 

zkušenosti a průzkumy, nejlepším nástrojem, který vede cestou sdílení znalostí a dobré praxe 

je benchmarking. Toto tvrzení dokazuje i umístění se benchmarkingu na čtvrté úrovni (pátá 

úroveň je nejvyšší) v žebříčku nejpopulárnějších a nejpoužívanějších manažerských nástrojů, 

sestavovaným společností Bain&Company již od roku 1993. 

 

2.1 Definice benchmarkingu 

 

Výchozím pojmem pro benchmarking je anglické slovo „benchmark“ jenž pochází 

z geografického průzkumu a znamená „měření oproti referenčnímu bodu“. Pro oblast 

zlepšování jakosti znamená slovo „benchmark“ dosažení úrovně „nejlepší ve své kategorii“ 

(best-in-class), čímž se stává právě tímto „referenčním bodem“ a také normou excelence 

oproti podobným výkonům nebo procesům, které měříme a srovnáváme. Také jej můžeme 

chápat jako měřítko nebo ukazatel výkonnosti, jehož úrovní se hodláme inspirovat. [3]  

 

Benchmarking se v dnešní době aplikuje v mnoha různých oblastech a na různých úrovních, 

proto se lze v praxi setkat s nejrůznějšími jeho definicemi, např.: 

 

 „ Benchmarking je proces identifikování, poznání, převzetí a přizpůsobení vynikající 

praxe a procesů jakékoliv organizace na světě, jenž pomáhá zlepšovat vlastní 

výkonnost.“ [23]  
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 „Benchmarking je analytický a plánovací nástroj pro srovnávání vlastní firmy 

s nejlepším konkurentem v odvětví, resp. i s podniky z jiných oborů. [4]  

 

 „Benchmarking je technika, v jejímž rámci organizace měří svou výkonnost 

v porovnání s organizacemi, které představují světovou špičku, poznávají, jak tyto 

organizace světové výkonnosti dosáhly, a využívají získaných informací k zlepšování 

své vlastní výkonnosti.“ [5]   

 

 „Benchmarkingem rozumíme kontinuální a systematický proces, v rámci kterého jsou 

určené objekty firmy, jako jsou produkty, služby, funkce apod. srovnávány 

s obdobnými, ale špičkovými firmami, s cílem zvýšení vlastní úrovně.“ [6]   

 

 „Benchmarking je definován jako neustálý a systematický proces, v němž podniky 

hodnotí vlastní výkony a porovnávají je s výkony jiných organizací podobné velikosti 

nebo podobného zaměření.“ [24]   

 

 „Benchmarking je určitá metoda řízení kvality, zlepšování učením se od druhých 

nebo také způsob řízení změny. Znamená také neustále pokračující činnost, která se 

snaží nalézt nejlepší praktické postupy uvnitř organizací s podobnými funkcemi. 

Smyslem této činnosti je dosáhnout lepších výkonů ve vlastní organizaci.“ [10]   

 

 „Benchmarking znamená dlouhodobý trvalý proces vzájemného sledování a 

porovnávání vlastních výsledků s výsledky konkurence z hlediska kvality a 

efektivnosti výroby určitého produktu nebo realizace určité služby, výrobních 

postupů, pracovních operací, marketingových aktivit,…představuje výběr a 

porovnávání vhodných myšlenek, metod či přístupů, které jsou pro daný podnik 

použitelné, a to ve smyslu zvýšení vlastní výkonnosti, efektivnosti nebo kvality.“ [7]   

 

Jak je patrné, z výše uvedených příkladů, definic pojmu benchmarking je v literatuře opravdu 

bezpočet, avšak ne vždy jsou tyto definice vyhovující. Jako nejideálnější řešení tohoto 

problému se z mého pohledu stalo řešení, které uvádí ve své knize Nenadál [3], a jedná se o 

určité slovní menu (viz Obr. 1), díky kterému si může každý člověk, zvolením vhodných 
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kombinací slov, vytvořit vlastní definici, která bude odpovídající pro jeho konkrétní projekt 

benchmarkingu. 

 

 

 

                                                                                      vykonávaný za účelem 

        

 

 

   s 

 

 

 jako  

  

        za účelem 

  

 

 

 

Obr. 1 Menu k definování pojmu benchmarking (upraveno podle [3]) 

 

 

2.2 Cíle a důsledky benchmarkingu 

  

Základním cílem benchmarkingu je porovnávání a následná implementace zlepšení procesů, 

strategií, výkonů. Jedná se o neustále pokračující proces, jehož cílem je nalezení nejlepších 

praktických postupů uvnitř organizace a jehož smyslem je dosažení vyšší efektivity 

porovnávaných procesů v organizaci. Výsledek této metody je velice úzce spjatý 

s množstvím, kvalitou, relevantností dostupných dat jak současných, tak historických.  
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…… 
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Benchmarking bývá často spojován s pojmy, jako jsou: „nejlepší praxe“ a srovnání s nejlepší 

organizací v rámci odvětví nebo oboru, nejúspěšnější provozní standard nebo strategie 

dostupné v daném odvětví, nejlepší praktickou metodou, přístupem v oblasti řízení, vedení 

nebo provozu, která vede k výjimečné výkonnosti.  

 

Důsledky benchmarkingu se odrážejí zejména v: [18] 

 lepším rozhodování, založeném na lepších a kvalitnějších informacích, 

 stanovení náročnějších strategických cílů podniku, 

 zvýšené spokojenosti zákazníků, 

 urychlení procesu změny, 

 a úsporách nákladů, 

 porozumění výkonnosti na úrovni světové třídy (World Class), apod., 

což v konečném důsledku vede ke zlepšení konkurenceschopnosti podniku a posílení jeho 

pozice na trhu.  

 

2.3 Historie benchmarkingu 

 

2.3.1 Světový benchmarking 

 

Benchmarking rozhodně není novým pojmem v podnikatelském prostředí. Z historických 

zdrojů je patrné, že lidstvo od nepaměti provozovalo srovnávání a hodnocení, což lze dokázat 

na příkladech, jako jsou např. vývoj bitevních strategií a taktik středověkých vojsk, 

písemnosti o počtu přírodních zdrojů a etnik v kolonizovaných zemích, různé soutěže 

královen krásy apod.   

 

Benchmarking, jako strategický nástroj, vychází ze dvou zásad a to: [19]  

 

 zásada první - je zásadou čínského generála Sun Tzu, jenž žil cca 500 let př. n. l.,  

a který pronesl: „Jestliže znáš svého nepřítele a znáš-li i sám sebe, nemusíš se bát o 

výsledek stovky bitev.“ 

 

 zásada druhá – je velmi výstižná pro benchmarking a zní: „Buď nejlepším 

z nejlepších.“  
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Benchmarking patří k metodám strategického managementu, kterou zavedla v sedmdesátých 

letech minulého století společnost Xerox Corp., která se dostala do určitých ekonomických 

problémů. Tato firma šetřením zjistila, že neustále ztrácí podíl na reprografickém trhu, 

z důvodu poklesu podílu Xeroxu na trhu kopírovacích strojů, který poklesl z 80 % v roce 

1975 na 30 % v roce 1980 bez ohledu na to, že produktivita práce firmy vzrostla o 8 % ročně. 

Jak se ukázalo, příčinou byly jejich vysoké výrobní náklady, které byly na úrovni prodejních 

cen japonských kopírek při srovnatelné jakost. Porovnáním činností manažeři zjistili, že 

oblastí s největší ztrátou je oblast skladového hospodářství. Společnost Xerox se rozhodla pro 

analýzu činnosti své konkurence, výsledkem čeho bylo zjištění, že světovou špičkou v této 

oblasti je firma L. L. BEAN, a na základě toho ji požádali o první srovnávací studii. Tato 

studie byla orientovaná na přístupy ke skladování. Firmu Xerox tento proces, nazvaný 

„benchmarking“ zachránil a úplně proměnil. [10] 

 

Jelikož se metoda benchmarkingu ukázala jako velmi cenná a osvědčená technika pro 

zlepšování výkonu, na základě úspěchu společnosti Xerox, její používání se rychle rozšířilo. 

Benchmarking se stal zásadní součástí úspěchu jak dalších amerických firem v rámci 

Malcolm Baldrige National Quality Award, tak i v Evropě v rámci The European Quality 

Award, kterou zaštiťuje European Foundation for Quality Management (EFQM).  

 

V 80. letech základní myšlenky benchmarkingu byly charakterizovány jako: [10] 

- nalezení organizace, která je nejlepší v dané činnosti, 

- analýza příčin, které vedly k dosažení těchto výsledků, 

- vytvoření plánů pro zlepšení vlastní činnosti a výkonnosti, 

- implementace těchto plánů, 

- monitorování a vyhodnocování výsledků.  

 

V prvopočátcích byl benchmarking používán pouze v soukromém sektoru, kdy byl orientován 

jen na porovnávání a měření jednotlivých činností nebo procesů. Jednalo se o tzv. mikro-

benchmarking, který analyzoval zejména činnosti a procesy, při kterých dochází k přeměně 

firemních vstupů na výstupy. Tento přístup se později rozvíjel, vznikl tzv. makro-

benchmarking, který srovnával přímo výsledky výkonností organizačních jednotek i celých 

podniků. Mezi oběma druhy benchmarkingu existuje velmi úzký vztah, jelikož porovnávání 

výsledků je důležité k identifikaci činností, které je nutno zlepšit, a naopak porovnáváním 

činností a procesů zkvalitňuje činnost organizace a přispívá k lepším výsledkům. Současně je 
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benchmarking celosvětově uznáván jako velmi účinná a efektivní metoda učení se z lepší 

praxe. [31] 

 

2.3.2 Benchmarking v České republice 

 

V roce 2002, díky České společnosti pro jakost (ČSJ), se Česká republika stala dalším členem 

Global Benchmarking Network (GBN), mezinárodní sítě národních benchmarkingových 

organizací, jejíž členy jsou např. Velká Británie, Švýcarsko, Německo, Dánsko, Finsko, 

Švédsko, Maďarsko, Nový Zéland, Jihoafrická republika a mnohé další. GBN byla založena, 

aby podporovala a rozšiřovala: [32] 

 

 sdílení zkušeností benchmarkingových center, 

 pomoc s mezinárodním partnerstvím mezi jednotlivými organizacemi, které se podílejí 

na práci benchmarkingových center, 

 poskytování marketingové podpory pro benchmarkingová centra, 

 výměnu vybraných publikací včetně zpravodajů a propagačních materiálů mezi členy, 

 sdílení informací o nadcházejících mítincích, aktivitách a událostech, včetně národních 

a mezinárodních cen s dostatečným předstihem.   

 

Jelikož je ČSJ všeobecně známým a uznávaným poskytovatelem benchmarkingových služeb, 

spojených hlavně s modelem EFQM Excellence, na něhož se obracejí organizace zabývající 

se komplexními přístupy k řízení, orientovanými na trvalé zvyšování podnikatelské 

výkonnosti, plní ČSJ následující funkce: [33]  

 

 je vyhlašovatelem a organizačním garantem benchmarkingových studií a ostatních 

aktivit, 

 je dodavatelem odborníků pro jejich realizaci, 

 vytvořila a udržuje databanku benchmarkingových informací, 

 je centrem odborné pomoci pro zájemce a organizování benchmarkingových  

aktivit.  

 

Benchmarking byl v České republice zřejmě poprvé využit v rámci pilotního projektu „CENA 

A VÝNOS“. Tento projekt byl realizován v letech 2000 až 2002, a to díky podpoře 
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společnosti British Know How Fund, Vzdělávacího centra pro veřejnou správu České 

republiky, o.p.s., Statutárního města Ostrava. Daný projekt byl zaměřen na využití 

benchmarkingu v oblasti svozu a likvidace komunálního odpadu v šesti statutárních městech. 

Díky tomuto projektu bylo potvrzeno, že se jedná o metodu, kterou lze s úspěchem a bez 

omezení použít při zvyšování kvality veřejných služeb v podmínkách veřejné správy České 

republiky. [10] 

 

Mezi další projekty benchmarkingu, kterých se účastnila Česká republika v letech 2003 až 

2005, patří např. tyto: [34,35] 

 

 BenchmarkIndex – projekt MSSK a Czechinvest v roce 2003, aplikace modelu EFQM 

Excellence  - rozvoj malých a středních firem, v rámci kterého byl sestaven dotazník 

za účelem pomoci organizacím s odhadem jejich konkurenceschopnosti vůči dalším 

evropským společnostem, 

 

 Benchmarking for Automotive – projekt vznikl ve spolupráci s ČSJ v roce 2004, jehož 

cílem bylo nabídnout dodavatelskému řetězci automobilového průmyslu 

důvěryhodnou platformu pro porovnání výkonnosti jednotlivých organizací, zlepšit 

komunikaci a partnerství v rámci organizace, poskytnout rámce pro smysluplné 

zlepšování výkonnosti, naplňovat požadavky pokročilých modelů systému 

managementu aplikovaných v organizacích,  

 

 Twinningový program Czechinvestu – vznikl v letech 2004-2005 a byl zaměřen na 

podporu rozvoje malých a středních firem, konkrétně na strategii organizace, která 

byla vybrána jako jedna ze slabých stránek. Tento projekt se řídil podle modelu 

EFQM Excellence a opakovaným benchmarkingem, díky čemu byla podniková 

strategie oživena v oblastech segmentace trhu dle produktu a trhů, analýzy trhu a 

prostředí, doplnění přehledu o konkurenci v oblasti auto a elektro průmyslu, atd. 

 

Benchmarking v České republice ještě stále není příliš využíván, ale různé organizace 

podnikající v České republice již začínají chápat benchmarking jako příležitost pro neustálé 

zlepšování svých postupů. 
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2.4 Důvody k zavedení benchmarkingu 

 

V každé organizaci nebo firmě lze najít dostatek racionálních důvodu k zavedení 

benchmarkingu. Tyto důvody lze v podstatě rozdělit do dvou základních skupin, a to podle 

prostředí, ze kterého vycházejí, takto: [3] 

 

o interní – jsou vyvolány vnitřními okolnostmi, jako jsou např. slabé výsledky 

posouzení stavu vyzrálosti systému managementu, potřeba poznat výkonnost 

konkurence, nastavené strategické cíle, zjištění týkající se zaostávání a 

snižující se výkonnosti firmy, potřeba změnit technologie a zvýšit výkonnost 

procesů firmy, definování směrů a oblastí dalšího zlepšování apod.  

 

o externí – jsou vyvolány vnějšími okolnostmi, jako např. neustále se měnící 

požadavky zainteresovaných stran, permanentní nátlak ze strany odběratelů na 

snižování nákladů, trvalý rozvoj konkurence v tržním segmentu firmy, změny 

v legislativě apod.  

 

V zahraniční literatuře se můžeme také setkat s pojmem 4C: Change, Compare, Challenge, 

Create, jenž uvádí další důvody pro zavedení benchmarkingu v organizacích, které jsou 

spojené s poznanou nutností měnit dosavadní stav věcí, s vnitřní potřebou organizací 

porovnávat se s těmi nejlepšími, s výzvou vůči vlastním dosavadním procesům a praktikám 

nebo s tvorbou a definováním náročnějších cílů ve vlastní organizaci. [9] 

 

2.5 Pravidla benchmarkingu a etický kodex 

 

Hlavní podstatou benchmarkingu je výměna důvěrných informací mezi zainteresovanými 

organizacemi. K úspěšné a efektivní realizaci benchmarkingu je proto zapotřebí, aby všichni 

zainteresovaní partneři dodržovali určitá pravidla fair play a tím zabránili tomu, aby svými 

postupy nepoškozovali zájmy jiných partnerů. Jako velmi účinným nástrojem uplatňování 

slušných a spravedlivých přístupů k benchmarkingu se staly tzv. etické kodexy 

benchmarkingu, jenž zahrnují deklarace a závazky k dodržování určitých základních principů 

(pravidel) chování a jednání všech zainteresovaných partnerů. V České republice je využíván 

Kodex vedení benchmarkingu zpracovaný společností Česká společnost pro jakost, která při 
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jeho definování vycházela z Kodexu benchmarkingu EFQM a APQC. Jeho celé a přesné 

znění lze najít na stránkách společnosti ČSJ. Pro názornost jsou zde předvedeny pouze 

zkrácené definice devíti základních pravidel, obsažených v tomto kodexu: [33] 

 

1. Zásady přípravy – definují potřebu, aby organizace, hodlající se realizovat 

benchmarking, v dostatečném předstihu kontaktovala potenciální partnery 

benchmarkingu a na základě právního ujednání legalizovala podmínky, přístupy a 

metody budoucího benchmarkingového projektu. 

2. Zásady kontaktu – definují dodržování důvěrnosti zacházení s osobními údaji všech 

zúčastněných osob v projektu, přičemž musí být míra důvěrnosti schválena všemi 

dotyčnými osobami a organizacemi zainteresovanými v benchmarkingovém projektu. 

3. Zásady výměny – z těchto zásad vyplývá, že členové benchmarkingového týmu by 

měli při získávání a předávání informací nejen dodržovat pravidlo: neptejme se na 

věci, které jsou i pro nás citlivé, ale také by se měli zavázat k dodržování předem 

dohodnutého obsahu a rozsahu získávaných údajů od partnerů. 

4. Zásady důvěrnosti – tyto zásady nabádají organizace zapojené v projektu 

k dodržování důvěrnosti informací včetně osobních údajů, tzn. neposkytování těchto 

informací třetím osobám bez předchozího souhlasu všech zainteresovaných. 

5. Zásady používání – tyto zásady specifikují využití informací, získaných 

benchmarkingem, pouze k rozhodování vrcholového vedení o konkrétních oblastech 

budoucího zlepšování. 

6. Zásady zákonnosti – zahrnují výzvu na dodržování všech předem stanovených a 

deklarovaných zásad benchmarkingu, která partneři projektu zformulují a písemně 

potvrdí ve smlouvě. 

7. Zásady dokončení – nabádají na striktní dodržení plánované doby získávání 

informací u partnerů projektu. 

8. Zásady porozumění a dohody – nabádají na vzájemné pochopení požadavků, potřeb 

a očekávání všech partnerů projektu. 

9. Benchmarking s konkurenty – tyto zásady nám dávají pokyny, které by měly být 

uplatňovány nejen v boji vůči konkurentům benchmarkingových partnerů, ale také 

vůči potenciálním konkurentům. Hlavní důraz je zde kladen na ochranu důvěrných 

informací proti jejich zneužití.   
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Jak je patrné z výše uvedených zásad, je velmi důležité a zásadní pro organizace, které chtějí 

realizovat benchmarkingový projekt, aby etický kodex smluvně začlenili do závazných 

podmínek benchmarkingového projektu, jelikož to zabrání různým nedorozuměním při 

realizaci tohoto projektu. 

 

2.6 Typy a přístupy benchmarkingu 

 

Odborná literatura uvádí mnoho různých dělení a druhů benchmarkingu, které postupem času 

vytvořili různí autoři. 

 

2.6.1 Typy benchmarkingu 

 

Pro uvedení příkladů typů benchmarkingu jsem zvolila rozdělení dle dvou známých českých 

autorů: 

 

 Libor Friedel dělí benchmarking podle různých hledisek takto: [11] 

o z hlediska podstaty benchmarkingu a poukazování na ostatní: 

 interní – srovnávání výkonnosti s podobnými podnikatelskými 

jednotkami nebo procesy v rámci jedné organizace, 

 konkurenční – srovnávání s přímými konkurenty, s cílem dosáhnout 

nebo překonat jejich celkovou výkonnost, 

 odvětvový – srovnávání s podniky/organizacemi v rámci stejného 

odvětví, včetně nepřímých konkurentů, 

 generický – srovnávání s organizacemi překračujícími hranice odvětví, 

 globální – srovnávání s organizacemi, jejichž geografická pozice 

přesahuje hranice jedné země; 

 

o z hlediska obsahu benchmarkingu: 

 procesní – týká se pracovních procesů či provozních systémů, 

 funkční – představuje aplikaci benchmarkingu procesního, jenž 

srovnává určité podnikatelské funkce mezi dvěma či více organizacemi, 

 výkonový – zaměřuje se na charakteristiky výsledků, které jsou 

kvantifikovatelné ve smyslu ceny, rychlosti, spolehlivosti apod.; 
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o z hlediska účelu vztahů: 

 strategický – zahrnuje hodnocení strategických záležitostí, 

 konkurenční – zahrnuje srovnání k získání převahy nad ostatními 

konkurenty, 

 spolupráce – zahrnuje srovnání za účelem rozvoje atmosféry učení se a 

sdílení znalostí. 

 

 Podle Nenadála rozlišujeme tyto typy benchmarkingu: [3] 

o v závislosti na charakteru zvoleného objektu zkoumání: 

 výkonový – díky němu firmy mají možnost poznat svou relativní 

výkonnost, protože se orientuje na porovnávání a měření různých 

výkonových parametrů, kde předmětem je určitý hmotný objekt nebo 

výkonnost přímých konkurentů, 

 funkcionální – slouží k porovnávání jedné nebo několika funkcí 

určitých organizací, hlavně v oblasti služeb a v neziskovém sektoru, 

 procesní (generický) – je souborem aktivit, jimiž porovnáváme a 

měříme konkrétní proces organizace, a které jsou obvykle orientovány 

na používané přístupy k vykonávání určitých typů prací a na výkonnost 

porovnávaných procesů; 

 

o v závislosti na hledisku, kde je benchmarking vykonáván: 

 interní – je realizován v rámci jedné organizace mezi zvolenými 

organizačními jednotkami, jež zabezpečují stejné či podobné produkty, 

procesy nebo funkce; je založen na principu ochoty poznat nejlepší 

praxi ve vlastní organizaci a jeho hlavním cílem je nalezení dočasně 

nejlepšího vnitřního standardu výkonnosti, 

 externí – je to soubor činností, v jejichž rámci je partnerem pro měření 

a srovnávání jiná organizace; je nejčastějším typem využívaným 

malými a středními firmami; předností tohoto typu je, že umožňuje 

firmě si stanovit ten nejvyšší benchmark a poučit se od skutečně 

nejlepších. 
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2.6.2 Přístupy benchmarkingu 

 

V různých typech benchmarkingu lze také využívat variantních přístupů, jejichž volba závisí 

např. na typu objektu benchmarkingu, na velikosti zdrojů, které bude vrcholové vedení firmy 

ochotno uvolňovat na benchmarking a dalších faktorech.  

Mezi základní přístupy patří tyto: [12] 

 Přístup s využitím veřejně dostupných zdrojů – je velmi rozšířeným přístupem, 

využívaným běžně v praxi, jeho cílem je shromažďování tzv. sekundárních dat a 

informací s veřejně dostupných zdrojů, např. katalogů, časopisů, věstníků, ročenek, 

internetu, atd. 

 Přístup s využitím přímého porovnávání – je založen na přirozené zvídavosti člověka, 

jeho tacitních schopnostech, které jsou velmi účinně využívány pro benchmarkingové 

projekty, v nichž jsou porovnávány organizace, jejich procesy a produkty. 

 Přístup využívající speciálních databází – je založen na porovnávání a měření 

výkonnosti mezi větším množstvím partnerských organizací pomocí přístupu ke 

speciálním databázím vytvářenými určitými organizacemi na komerční bázi. 

 Přístup využívající testování – jeho princip spočívá v tom, že určitá firma, která hledá 

inspiraci ke zlepšování a změnám si koupí a otestuje konkurenční produkt. 

 Přístup využívající externích přehledů – je založen na zjišťování názorů většího počtu 

respondentů, pomocí dotazování, na úroveň vnímání určitých funkcí, procesů nebo 

výrobků. 

 Přístup využívající sebehodnocení vůči modelům excelence – je založen na 

sebehodnocení firmy pomocí vlastních zaměstnanců, kteří sami identifikují silné a 

slabé stránky ve všech aspektech aktivit podniku. Výsledky sebehodnocení jsou 

následně porovnávány s doporučeními modelů excelence, neboť jedním z principů 

excelence je zlepšování.  

 

2.7 Modely benchmarkingu 

 

Benchmarking je způsob řízení změn a cesta k trvalému zlepšování, který lze znázornit jako 

neustále se opakující proces, v jehož rámci může být použito nespočet přístupů, různého počtu 

fází, kroků a klíčových aktivit benchmarkingu. Mnohdy je velmi obtížné pro organizace 

v rámci benchmarkingu komunikovat mezi sebou.  
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Pro usnadnění této komunikace, vyvinuly vlivné organizace, zabývající se benchmarkingem, 

základní modely benchmarkingu. Pro názornost uvádím čtyři celosvětově nejznámější modely 

a dva modely, využívané v České republice, které mne zaujaly. 

 

2.7.1 Model benchmarkingu EFQM 

 

Jedná se o přístup společnosti ČSJ v souladu s benchmarkingovými aktivitami Evropské 

nadace pro management jakosti (EFQM) a IBC (International Benchmarking Clearinghouse), 

který využívá čtyř fází benchmarkingu – plánování, shromažďování dat, analýzu a zlepšení 

pomocí adaptace (viz Obr. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Schéma modelu benchmarkingu EFQM (upraveno podle [3]) 

 

Tento model připomíná počtem fází tzv. „Demingův cyklus“ PDCA (Plan – Do – Check – 

Act). Účelem plánovací fáze je vyjasnění rozsahu a náplně konkrétní benchmarkingové 

studie, identifikace potenciálních partnerů pro porovnávání, naplánování všech aktivit a 

zdrojů, které jsou potřebné k vlastní realizaci benchmarkingového projektu. Druhá fáze je 

zaměřena na sběr dat, např. pomocí dotazníků, přímého pozorování u partnerů, která mají 

pomoci k identifikaci přístupů a metod dalšího vlastního zlepšování. Cílem analytické fáze je 

odhalení a kvantifikování rozdílů ve výkonnosti všech zúčastněných organizací v projektu, a 

také posouzení reálnosti adaptování zjištěné a popsané praxe u partnerů do vlastního 

prostředí. Poslední fáze adaptace odpovídá tvorbě plánů, které stanoví cíle a postupy 

zlepšování, realizaci zlepšení, posouzení její účinnosti a standardizaci projektu zlepšení. [3]    

 

Plánuj                  Shromažďuj 

 

 

Adaptuj                Analyzuj
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2.7.2 Model benchmarkingu APQC 

 

Jedná se model se čtyřmi kvadranty (viz Obr. 3), vytvořený americkými společnostmi, jako 

jsou Xerox Corp., Motorola Inc., Boeing Corp. a Digital Equipment Corp., pod záštitou 

Americké společností pro jakost APQC, který definuje čtyři základní otázky, na nichž stojí 

všechny benchmarkingové aktivity. Každá z otázek definuje určité konkrétní činnosti 

následovně: [13] 

1. Co se bude porovnávat? Jejím účelem je určení kritických faktorů úspěšnosti organizace, 

jmenování týmu benchmarkingu a jeho vedoucího, výběr aktuální oblasti, která má být 

podrobena porovnávání, analýza, zda změny iniciované benchmarkingem budou pozitivně 

vnímány všemi stranami. 

2. Jak to děláme my? Účelem je podrobný popis oblasti, procesu, který má být podroben 

srovnání, výběr vhodných ukazatelů k porovnávání a měření. 

3. Kdo je v tom nejlepší? Výsledkem je určení organizací, které vykonávají daný proces lépe 

než my, nalezení nejlepší organizace s nejlépe zvládnutým porovnávaným procesem, pokud je 

to reálné, tak nalezení nejlepší praxe uvnitř vlastní organizace.    

4. Jak to dělají oni? Odpovědí je popis toho, jaký je jejich proces oproti našemu, 

identifikování cílových hodnot jejich výkonnosti, zkoumání jejich přístupů k měření 

výkonnosti procesů a verifikace výsledků těchto měření, zkoumání faktorů, které umožňují 

dosahování jejich lepší výkonnosti.  

 

 

Obr. 3 Model benchmarkingu APQC (upraveno podle [3]) 

1. Co se bude porovnávat? 2. Jak to děláme my? 

3. Kdo je v tom nejlepší? 4. Jak to dělají oni? 

Analýza 
interních a 

externích dat 



19 
 

2.7.3 Model benchmarkingu firmy Xerox  

 

Společnost Xerox Corp. je ve světě označována za průkopníka benchmarkingu, jenž jako 

první využila metody benchmarkingu ke zlepšení své činnosti. Pro účely benchmarkingu 

vytvořila benchmarkingový model, jehož počet základních kroků se během poslední doby 

ustálil na deseti. [14]  

 

Všech deset kroků je rozděleno do čtyř základních fází – plánovací, analytické, integrační a 

realizační, které určují následující činnosti: [14]   

 

Plánování:  1. Identifikace objektu benchmarkingu. 

  2. Identifikace partnerů pro benchmarking. 

  3. Výběr metody sběru dat. 

  4. Sběr dat. 

 

Analýza: 5. Vyhodnocení dat. 

  6. Definování budoucí úrovně vlastní výkonnosti. 

 

Integrace: 7. Vyhodnocení dat. 

  8. Plánování cílů zlepšování. 

 

Realizace: 9. Realizace projektu zlepšování. 

  10. Rekalibrace úrovně výkonnosti. 

 

Výhodou tohoto modelu je poměrně srozumitelná terminologie a přímé propojení vlastního 

benchmarkingu s realizací aktivit neustálého zlepšování. 
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2.7.4 Benchmarkingový cyklus organizace OMBI  

 

Společnost OMBI proces benchmarkingu popisuje v sedmi základních krocích (viz Obr. 4) a 

ukazuje, jak tyto kroky a nezbytné činnosti zahrnuté v nich, vytvářejí plynulý cyklus výběru, 

měření, analýzy, implementace a kontroly, které vedou k dosažení vysoké kvality a 

vynikajícím službám. [27] 

 

 

Obr. 4 Benchmarkingový cyklus [27] 

 

Popis znázorněných kroků je následující: [10] 

   

1. Výběr činnosti/oblasti pro benchmarking – je prvním krokem z cyklu, jehož cílem je 

volba služby nebo činnosti, kterou lze měřit. Důvodem výběru může být mnoho 

různých faktorů, např. vysoké náklady, problémy ve výkonu nebo velký počet 

stížností a reklamací. 

 

2. Vypracování profilů služeb – je druhým krokem cyklu, který nám umožňuje 

porozumět zvolené činnosti k benchmarkingu. Pro důkladnou analýzu je vhodné 

využití některého z nástrojů mapování procesů, např. kalkulace nákladů podle 

činností, logické modely, apod., který umožní zvolit vhodné ukazatele výkonu. 

 

 



21 
 

3. Sběr a analýza dat o výkonu – je třetím krokem cyklu, jehož úkolem je sběr dat o 

programu, který vychází z ukazatelů výkonu stanovených v druhém kroku. Tento krok 

je poměrně náročný jak časově, tak i na získávání dat, která jsou následně 

analyzována. Obsahem této analýzy mohou být vzorce dat, nejnižší nebo nejvyšší 

náklady, výsledky průzkumu spokojenosti zákazníků, atd. 

 

4. Stanovení pásma výkonu – je čtvrtým krokem cyklu, následujícím po dokončení 

analýzy dat, který stanoví pásma dobrých nebo alespoň přijatelných výkonů. V první 

řadě je třeba stanovit kritéria pro vymezení daného pásma, následně se k nim přiřazují 

data v souřadnicovém systému pro zjištění, kdo patří do skupiny nejlepších nebo má 

nejlepší výkon. 

 

5. Identifikace nejlepších postupů – je pátým krokem cyklu, ve kterém se zjišťuje 

nejlepší postup (metodu) k realizaci činnosti, jenž je založená na provázaných 

hodnotách spadajících do pásma výkonu a je stanovena na základě kombinace nákladů 

a/nebo kvality. 

 

6. Vypracování strategií pro porovnávání – úkolem šestého kroku cyklu je zpracování 

strategie pro porovnávání. Nejprve je třeba důkladně prostudovat nejlepší postup, 

následně je nutné zvážit jeho eventuální modifikaci a přizpůsobit ji potřebám a 

možnostem dané organizace v rámci návrhu podrobného procesu implementace. 

 

7. Vyhodnocení výsledků a procesů – je posledním krokem cyklu, který zahrnuje 

monitorování nově zavedeného nejlepšího postupu pro zjištění, zda se hodnoty 

výkonu programu nebo služby dostatečně zlepšily.  

 

2.7.5 Model excelence podle EFQM – platná verze od r. 2010 

  

Model excelence (viz Obr. 3) patří mezi inspirující modely k rozvoji systémů managementu, 

který vyvinula Evropská nadace pro řízení kvality již v roce 1991, avšak později, v roce 2010, 

jej poměrně zrevidovala a upravila v něm bodové váhy jednotlivých kritérií. Tento model 

patří mezi holistické nástroje, tzn., že model pokrývá všechny aspekty života podniků nebo 

organizací, a skládá se celkem z devíti základních kritérií, kdy prvních pět sleduje, co vše by 
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měly organizace vykonávat (kritéria předpokladů), další čtyři sledují měřitelné výsledky 

(kritéria výsledků). Dále se kritéria dělí na celkem 32 subkritérií s konkrétními 

požadavky.[25]  

 

 

Obr. 5 Model excelence EFQM [26] 

 

Logika u tohoto modelu vychází z předpokladu, že vynikajících klíčových výsledků 

organizace lez dosáhnout pouze za podmínky maximální spokojenosti a loajality externích 

zákazníků, vlastních zaměstnanců a při respektování požadavků okolí. 

 

 

2.7.6 Pětifázový model podle Nenadála  

 

Tento pětifázový model procesu benchmarkingu je zjednodušený a prakticky aplikovatelný 

model, vytvořený týmem docenta Nenadála, který by měl pomoci organizacím v odpovědích i 

na mnohé dílčí otázky, které se zejména v počátečních stadiích implementace 

benchmarkingových projektů mohou vyskytnout.  
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Tento model zahrnuje následující fáze: [3] 

 

1. Fáze iniciační – tato fáze zahrnuje následující procesy: 

a. Definování potřeb organizace a důvodů vnitřních změn. 

b. Stanovení a projednání politiky benchmarkingu. 

c. Iniciační výcvik k benchmarkingu. 

d. Posouzení připravenosti organizace k benchmarkingu. 

e. Volba vhodného návrhu modelu benchmarkingu. 

f. Tvorba dokumentovaného postupu k benchmarkingu. 

2. Fáze plánovací – skládá se n následujících procesů: 

a. Výběr objektu benchmarkingu. 

b. Výběr a výcvik týmu pro benchmarking. 

c. Zjišťování vlastní výkonnosti objektu benchmarkingu. 

d. Výběr partnerů pro benchmarking. 

e. Výběr vhodných metod a postupů sběru dat od partnerů. 

f. Uzavření smlouvy s partnerem o benchmarkingu. 

g. sběr dat o výkonnosti partnerů. 

3. Fáze analytická – její procesy jsou: 

a. Vyhodnocení dat o výkonnosti partnera a analýza rozdílů ve výkonnosti 

s podporou vhodných statistických metod. 

b. Analýza příčin existence rozdílů ve výkonnosti. 

c. Návrh cílových hodnot vlastního zlepšování s ohledem na časový faktor. 

4. Fáze integrační – zahrnuje tyto procesy: 

a. Projednání zjištění a výsledků benchmarkingu. 

b. Zaznamenání a šíření dobré praxe ve vlastní organizaci. 

c. Definování cílů vlastního zlepšování. 

5. Fáze realizační – zahrnuje tyto procesy: 

a. Plánovaní projektu vlastního zlepšování. 

b. Realizace projektu vlastního zlepšení s využitím vhodné metodologie. 

c. Posouzení účinnosti a efektivnosti vlastního zlepšení. 

d. Rekalibrace benchmarkingu.  
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2.8 Analýza kladů a záporů benchmarkingu 

 

Benchmarking patří k významným nástrojům managementu, jehož velká výhoda tkví v jeho 

metodice vycházející z objektivních výsledků porovnávání, která organizacím často ušetří čas 

a peníze, např. poukázáním na oblasti nebo procesy, které nejvíce zatěžují podnik. 

Benchmarking dává organizacím možnost nejen vytvořit si představu o dobrých praktických 

postupech jiných organizací, nejlepších v daném oboru, ale také tyto postupy následně 

aplikovat do vlastní organizace. Pro potvrzení mého názoru, že benchmarking je velmi 

přínosnou metodou, uvádím příklady hodnocení kladů benchmarkingu, jak je definují známí 

autoři odborné literatury.   

 

Hodnocení kladů benchmarkingu podle Langa uvádí těchto pět zásadních výhod: [15] 

 Na základě provedení benchmarkingu lze lépe splnit přání zákazníků. 

 Díky stejnému pohledu na externí podmínky lze lépe stanovit cíle podniku. 

 Ve srovnání s konkurencí lze stanovit skutečná měřítka produktivity, tím 

konkurenceschopnost podniku roste. 

 Benchmarking přináší mnoho osvědčených řešení z praxe, která mohou organizaci 

významně ušetřit náklady na poradenství nebo vlastní pokusy. 

 Díky benchmarkingu se firmy dostanou rychleji k cíli, hlavně zlepšením jejich firemní 

strategie, kdy se pomocí benchmarkingového projektu hledají a realizují různé 

možnosti kooperace mezi organizacemi, např. formou franchise, licenčních smluv 

nebo know-how. 

 

Klady benchmarkingu podle Stýbla jsou následující: [16] 

 informovanost – při srovnávání se získávají užitečné informace pro řízení, které 

odhalují nedostatky ve výkonnosti organizace, 

 motivace – srovnávání poukazuje na to, jakých cílů a výkonů může být dosaženo, tím 

jsou organizace dostatečně motivovány k zavedení změn a dosažení vyššího výkonu, 

 inovace – díky srovnání stávajících procesů a výsledků lze nalézt nové pracovní 

postupy a metody, 

 stanovení priorit – srovnáním několika procesů vede zpravidla ke stanovení 

konkrétních možností zlepšení. 
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Každá mince má svůj rub a líc, i benchmarking má nejen výhody, ale i své nevýhody, 

v jejichž důsledku benchmarkingové projekty mnohdy končí neúspěchem. Příkladem 

nevýhody může být fakt, že si organizace dostatečně nestanoví priority, jež vedou ke zvýšení 

spokojenosti zákazníků, v důsledku čeho nedojde k rychlejšímu návratu investic. Také se 

může stát, že pokud organizace nesprávně aplikuje benchmarking, dojde k tomu, že si 

manažeři nevšimnou signálů včasného varování, a organizace oborově zaostane.  

 

Za další velké mínus benchmarkingu lze považovat vysoké náklady na jeho zavedení, např. za 

jeden poradenský den, ohledně provedení benchmarkingu, zaplatí firma cca 10 tis. Kč, rozsah 

této služby většinou činí 2,5 poradenského dne, proto doporučená cena je kolem 25 tis. Kč. 

Avšak mnohdy toto není konečná cena, neboť ta je zpravidla stanovena písemnou dohodou 

mezi poradcem a podnikem, jenž si službu objednal. [24] 

 

Mnozí autoři spatřují nevýhodu metody benchmarkingu v tom, že obsahuje příliš mnoho 

informací a dat, že také mnohdy byla tato metoda použita na nevhodný výzkum, či nebyla 

převedena do konkrétních činností, nebo nepřinesla dostatek zdrojů informací pro 

benchmarking a podporu vrcholového vedení, apod. Avšak i přes tyto nedostatky lze 

konstatovat, že benchmarking právem patří mezi nejpopulárnější a nejpoužívanější metody 

strategického řízení podniků, neboť, jak je v této práci již mnohokrát zmíněno, benchmarking 

zásadně podporuje inovační chování a lepší rozhodování, urychluje proces změny, umožňuje 

organizaci zjistit její aktuální pozici na trhu vůči jiným organizacím podobné velikosti, 

výrazně přispívá ke zkvalitnění služeb poskytovaných zákazníkům, dociluje úspory nákladů, 

zvyšuje výkonnost a tím i konkurenceschopnost firem.  

 

Je známo, že v současné době existuje již mnoho center a institucí zabývajících se 

profesionálně benchmarkingem, jako je např. Česká společnost pro jakost, které ochotně 

poskytnou organizacím své znalosti a zkušenosti, spojené s využitím a implementací 

benchmarkingu, které dovedou firmy k úspěchu jak na tuzemském, tak i na celosvětovém 

trhu. 
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3 Profil společnosti TŽ-MS 

 

Ocelárenská skupina TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY-MORAVIA STEEL (dále jen TŽ-MS) 

v současné době tvoří jedno z předních průmyslových uskupení v České republice. Skupina 

vznikla v roce 1996, kdy se společnost MORAVIA STEEL, a.s. stala majoritním vlastníkem 

hutní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s. (viz Obr. 6). Aktuálně společnost MS 

vlastní 80,05 % akcií společnosti TŽ. [36]   

 

 

Obr. 6 Třinecké železárny, a.s. [36] 

 

Hlavní strategie skupiny TŽ-MS je zaměřena na dynamické zvyšování podílu dlouhých 

válcovaných výrobků s vyšší přidanou hodnotou a její řízení v budovaných  down- a upstream 

řetězcích, tzn. orientaci na výrobky s vyšších jakostních tříd oceli, které vyžadují vyšší stupeň 

zpracování. Tyto produkty jsou určené hlavně pro automobilový průmysl, strojírenství, 

energetiku nebo olejářský průmysl. Z tohoto důvodu je ve skupině TŽ-MS upřednostňována 

výroba válcovaného drátu pro výrobu např. ložisek a kordů, šroubů, pružin, speciální tyčové 

oceli, finalizačně zpracované oceli (loupané, tažené), ploché a široké nástrojové oceli, 

trubek.[36] 

 

Součástí skupiny TŽ-MS jsou i další dceřiné společnosti, které se zrodily v průběhu 

restrukturalizace společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. nebo jako nové akvizice. Mezi 

nejvýznamnější patří tyto společnosti: ENERGETIKA TŘINEC, a.s., Strojírny Třinec, a.s., 

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

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o., VÚHŽ a.s., Hanácké železárny a pérovny, a.s., KOVÁRNA 

VIVA a.s., ŽDB DRÁTOVNA, a.s., METALURGIA S. A., D&D Drótáru Zrt. [36] 
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3.1 Charakteristika společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

 

Hutní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (dále jen TŽ) byla založena v roce 1839 

Těšínskou komorou arcivévody Karla Habsburského a dnes patří k průmyslovým podnikům 

s nejdelší tradicí hutní výroby v České republice. Akciová společnost TŽ je zcela bez 

kapitálové účasti státu. Roční výroba činí zhruba 2,5 milionů tun oceli, což představuje téměř 

polovinu současné celkové produkce oceli v České republice. Doposud společnost 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. vyrobila téměř 170 mil. tun oceli a válcovaných výrobků 

z ní. Mezi hlavní výrobkové portfolio patří především dlouhé válcované výrobky, tzn. 

válcovaný drát, betonářská ocel, tvarová ocel, speciální tyčová ocel, tažená ocel, široká ocel, 

kolejnice, bezešvé trubky a hutní polotovary. Zhruba polovina roční produkce ocelových 

výrobků společnosti TŽ směřuje na domácí trh, druhá polovina je expedována 

prostřednictvím obchodní sítě MS zákazníkům do více než 50 zemí celého světa. 

Nejvýznamnějšími odběrateli jsou Německo a Slovensko.[21] 

 

3.2 Výrobní program TŽ, a.s. 

 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. patří k podnikům s uzavřeným výrobním cyklem, tzn., že 

zahrnují kompletní cyklus od výroby koksu až po finální za tepla válcovaný ocelový produkt, 

jak je patrné z následujícího schématu materiálového toku (viz Obr. 7).  

 

 

Obr. 7 Schéma materiálového toku a technologii v TŽ [21] 
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Výrobní program TŽ zahrnuje tyto produkty: [20] 

 

- polotovary (kontislitky, bloky, bramy, sochory), 

- kolejnice (železniční, tramvajové, důlní, komponenty pro kolejový svršek), 

- profily a široká ocel (tvarová ocel U, I, úhelníky, pružinové pásy se žebrem a drážkou,    

  pružnicová ocel pro parabolická péra, speciální profily, široká ocel), 

- tyčová ocel (čtvercová, plochá, šestihranná ocel, kruhová ocel ve svitcích a tyčích, 

  speciální tyčová ocel), 

- válcovaný drát (viz Obr. 8), 

- betonářská ocel, 

- tažená ocel (ocel kruhového průřezu tažená za studena, tyčová ocel čtvercová, ocel  

  šestihranného průřezu tažená za studena), 

- bezešvé trubky, 

- ostatní výrobky (koksochemické výrobky, vedlejší hutní produkty. 

 

 

 

 

Obr. 8 Válcovaný drát – nejprodávanější výrobek Třineckých železáren, a.s. [36] 

 

 

 



29 
 

3.3 Charakteristika společnosti MORAVIA STEEL a.s. 

 

Společnost MORAVIA STEEL a.s. vznikla v roce 1995. Od roku 1996 je majoritním 

vlastníkem společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Společnost MS uplatňuje německý 

model řízení, kde rozhodujícím řídícím orgánem je dozorčí rada. Od doby svého vzniku se 

stala společnost MS, díky své konzistentní obchodní a marketingové strategii, významným a 

uznávaným prodejcem hutních výrobků jak v České republice, kde drží dominantní postavení 

dodavatele válcovaného drátu, kruhových a čtvercových tyčí a výhradního dodavatele 

kolejnic pro výstavbu železničních koridorů ČD, tak i v zahraničí, především v zemích 

Evropské unie.[22]  

 

Společnost MS v roce 2011 vykázala kladný výsledek hospodaření ve výši 1,385 miliardy Kč. 

Tržby za prodej zboží činily 65,336 miliardy Kč, EBIT činil 1,757 miliardy Kč. Výsledky za 

rok 2012 zatím nejsou známy, jelikož budou uveřejněny teprve v květnu letošního roku. [22] 

 

3.4 Předmět podnikání MS a.s. 

 

Hlavním předmětem podnikání společnosti MS je činnost zaměřená na nákup a prodej surovin 

a ostatních vstupů potřebných pro hutní výrobu společnosti TŽ a produkci ostatních 

společností ve skupině TŽ-MS. Společnost MS zajišťuje prodej téměř veškeré produkce 

Třineckých železáren, což představuje 99,6 % jejich výnosů. Společnost MS také koordinuje 

finanční řízení podniku a stanovuje finanční strategii skupiny TŽ-MS. Rovněž zajišťuje 

vnitrostátní a mezinárodní přepravu, díky níž dnes patří k dlouhodobě významným 

přepravcům v České republice.[22] 

 

3.5 Kontidrátová válcovna 

 

V roce 1973 byla postavena v Třineckých železárnách kontidrátová válcovna (dále jen KDT) 

typu Morgan, jež v letech 1997 – 2000 prošla rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Původně 

byla válcovací trať čtyřžílová, dnes je dvoužilová se zvýšenou kapacitou, širším sortimentem 

a vyšší kvalitou vyráběného drátu. Celý výrobní proces je řízen automatizovaným systémem.  

KDT vyrábí válcovaný drát průměru 5,5-20 mm ve svitcích. Vstupním materiálem jsou 

plynule odlévané sochory o rozměru 150x150 mm x 12 m nebo válcované sochory z vratné 
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tratě stejného rozměru. Pro ohřev kontislitků a sochorů slouží nové krokové pece. Po ohřevu 

jsou kontislitky a sochory válcovány na přípravném, předválecím a středním pořadí. Dále je 

provalek přiváděn pomocí smyčky do CL dvoustolice s letmo uloženými válci, následně do 

10 stolicového hotovního bloku, z něhož vystupuje drát.[36]   

 

Tepelné zpracování drátu probíhá na každé žíle ve čtyřech sekcích vodních drah, další fáze 

tepelného zpracování probíhá v rozvinuté smyčce na válečkovém dopravníku, kde zároveň 

probíhá chlazení vzduchem. Následně je svitek (o hmotnosti 2 tuny) shromažďován ve sběrné 

komoře, z níž je hákovým dopravníkem dopravován k lisům (viz Obr. 9), kde je slisován a 

připraven k expedici po železnici nebo kamionovou dopravou.[36] 

 

 

Obr. 9 Kontidrátová trať [36] 

 

Základní charakteristika KDT je uvedena v následující tabulce č. 1 

 

Tab. 1 Charakteristika KDT [36] 

přípravné pořadí 4 stolice typu H-V 

předválecí a střední pořadí 14 stolic typu H 

průměr válců 540, 440 a 380 mm 

dvojblok typu H, V 

průměr válců 203 mm 

hotovní blok 10 stolicový typu H, V 

průměr válců  200 a 160 mm 

válcovací rychlost 105 m/s 

kapacita 825 kt/rok 
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4 Profil konkurenčních společností 

 

Mezi největší světové konkurenty společnosti TŽ-MS patří německá společnost Saarstahl AG, 

rakouská společnost Voestalpine Austria Draht GmbH, švédská společnost Ovako a italská 

společnost Lucchini Group Piombino.  

 

4.1 Společnost Saarstahl AG 

 

Německá společnost Saarstahl AG (viz Obr. 10) patří k předním světovým výrobcům oceli. 

Společnost vznikla v roce 1982 pod názvem ARBED-SAARSTAHL GmbH spojením tří 

hutních společností, které se nacházejí v Neunkirchenu, v Burbachu a Völklingeru (spolková 

země Sársko) a v současnosti tyto společnosti tvoří hlavní výrobní závody firmy Saarstahl. 

V roce 1989 se jméno společnosti změnilo na Saarstahl AG. Roční výroba činí cca 2,8 mil. 

tun oceli. [37] 

 

Hlavním výrobním portfoliem společnosti Saarstahl AG jsou dlouhé válcované výrobky, jako 

jsou válcovaný drát, tyčová ocel, polotovary z prvotřídních jakostí ocelí a volně kované 

výkovky. Díky vysoce jakostním výrobkům patří mezi lídry v oboru a jsou jedním z 

nejvýznamnějších dodavatelů pro automobilový a strojírenský průmysl, dále pak těžební 

průmysl, stavebnictví, letecký a kosmický průmysl a další odvětví zpracovávající ocel. [37] 

 

 

 

Obr. 10 Společnost Saarstahl AG, Německo [37] 
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Výrobní proces drátu probíhá na čtyřžílové trati typu Morgan, Danieli. Podrobnější 

charakteristika je uvedena v tabulce č. 2. Celý proces je řízen automatizovaným systémem. 

Vstupním materiálem jsou plynule odlévané sochory o rozměru 125x125 mm a 150x150 mm. 

Pro ohřev sochorů slouží krokové pece. Výstupem je drát o rozměru 5,5-22 mm, který je 

vázán do svitků o hmotnosti 2,2 tuny. [37] 

 

Tab. 2 Charakteristika válcovací tratě firmy Saarstahl AG – Burbach [37] 

přípravné pořadí 4 stolice typu H-V 

první střední pořadí 6 stolic  

druhé střední pořadí 8 stolic 

samostatné stolice 4 typu H-V 

miniblok Danieli 2 stolice 

hotovní blok 10 stolic 

válcovací rychlost 110 m/s 

kapacita           1 500 kt/rok 

Stelmor dopravník - délka 85 m 

 

V obchodním roce 2012 společnost Saarstahl AG dosáhla obratu ve výši 2,492 miliardy EUR, 

což představovalo pro firmu pokles ve výši 6,8 % oproti roku 2011, jejich provozní výsledek 

(EBIT) činil pouze 9 mil. EUR oproti minulému roku, kdy činil 210 mil. EUR. 

Nejdůležitějším prodejním trhem v roce 2012 byl pro společnost nadále prodejní trh 

v Německu, navíc se jim povedlo zvýšit vývoz do třetích zemí (stran NAFTA, Asie a zbytku 

světa). Skupina nyní zaměstnává 6945 zaměstnanců. [37]  

 

Součástí společnosti Saarstahl AG jsou další dceřiné společnosti, které jsou také lídry ve svém 

oboru. Mezi nejznámější patří např. tažírna drátu Drahtwerk St. Ingbert GmbH v St. Ingbertu, 

tažírna drátu a výrobce šroubového drátu Drahtwerk Luisenthal GmbH, Völklingen, tažírna 

tyčí Saar-Blankstahl GmbH, Homburg, válcovna pásek Saar-Bandstahl GmbH, Völklingen, 

DWK Drahtwerk Köln GmbH, Köln, dále tažírna drátu Conflandey Industries S.A.S., 

Conflandey, Secosar Etirage S.A.S., Lyon, Sodetal S.A.S. a Sodetal s.r.o. Své obchodní 

zastoupení má společnost, kromě Německa, po celém světě, např. ve Francii, Velké Británii, 

Belgii, Itálii, Švýcarsku, USA, Číně, Malajsii, Turecku. V roce 2008 společnost Saarstahl AG 

založila v České republice svoji novou pobočku, firmu Saarstahl-Export Česká republika 

GmbH, která je výhradním zástupcem nejen pro Českou republiku, ale také pro ostatní země 

bývalého východního bloku jako jsou Slovensko, Polsko, Rumunsko a Maďarsko. [37]   
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4.2 Společnost Voestalpine AG 

 

Rakouská hutní společnost Voestalpine, se sídlem v Linzi, má díky pěti stům svých poboček 

zastoupení ve více jak 50 zemích na pěti kontinentech. Společnost byla založena v letech 

1834-1837, v roce 1881 se stala majetkem nově založené společnosti Österreich-Alpine 

Montangesellschaft (ÖAMG). Během 2. světové války byla hlavním dodavatelem pro válečný 

průmysl. Díky smlouvě podepsané s rakouskou vládou se podařilo firmě udržet i v poválečné 

době a se zavedením nové technologie LD procesu se jí podařilo uspět na evropském trhu. 

V roce 1973 se společnost ÖAMG sloučila s firmou Vereinigte Österrechische Eisen- und 

Stahlwerke AG (VÖEST), v roce 1995 byla společnost kótovaná na vídeňské burze pod 

oficiálním názvem Voest Alpine Stahl AG (viz Obr. 11) a je jednou z nejvýkonnějších firem 

ATX. [38]  

 

 

Obr. 11 Voestalpine AG, Rakousko [38] 

 

Dnes společnost Voestalpine patří mezi přední výrobce vysoce kvalitních ocelí, hlavně 

plochých ocelových výrobků, díky kterým je jedním z největších evropských partnerů pro 

automobilový, spotřební, energetický a těžební průmysl. Navíc je společnost Voestalpine 

světovým lídrem v technologii výhybek a kolejnic, nástrojové oceli a speciálních profilů, dále 

pak válcovaného drátu a bezešvých trubek. [38] 

 

 

 

http://www.voestalpine.com/group/static/sites/default/images/fotos/stahlwelt/Werkstour_Plattform_.jpg?__scale=w:600,h:399,q:100
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Výrobní proces drátu ve společnosti Voestalpine probíhá na dvoužílové trati typu SMS Meer, 

Morgan, jejíž roční kapacita činí 600 kt. Vstupním materiálem jsou sochory o rozměru 

130x130 mm a 150x150 mm, které jsou převálcovány z kruhu o průměru 230 mm na 6 

stolicové konti-kompaktní válcovně. Pro ohřev sochorů slouží krokové pece. Výstupem je 

drát o rozměru 5,5-22 mm, který je vázán do svitků o hmotnosti 2,0 tuny. [38] 

 

V obchodním roce 2011/2012 dosáhly příjmy společnosti Voestalpine výše 12 miliard EUR, 

jejich provozní výsledek (EBIT) dosáhl výše 704 mil. EUR. Společnost zaměstnává kolem 46 

tisíc zaměstnanců po celém světě. [38] 

 

Pro názornost uvádím rozdělení příjmů společnosti dle zemí určení (viz Obr. 12) a příjmy 

podle jednotlivých průmyslových odvětví (viz Obr. 13). 

 

 

Obr. 12 Příjmy společnosti Voestalpine AG podle zemí určení [38] 

 

 

 

 

Obr. 13 Příjmy společnosti Voestalpine AG podle průmyslových odvětví [38] 
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4.3 Společnost Ovako 

 

Švédská společnost Ovako patří k předním evropským výrobcům technických ocelí. 

Společnost vznikla v roce 2005 sloučením několika menších ocelárenských společností. 

S roční produkcí 1,8 mil. tun oceli dosahuje čelních míst na světovém ocelárenském trhu. 

Společnost Ovako má jedenáct výrobních závodů, z nichž nejznámější jsou např. ocelárny 

Koverhar a Ovako Imatra ve Finsku, ocelárna Ovako Hofors ve Švédsku, dále válcovna 

Alblasserdam v Holandsku, Dalsbruk ve Švédsku. Svá obchodní zastoupení má hlavně 

v Evropě, Severní Americe a Asii.[39]   

 

Její výrobní portfolio tvoří hlavně dlouhé válcované výrobky ze speciálních nízkolegovaných 

ocelí, jako jsou válcovaný drát, tyčová ocel, betonářská ocel, tažená ocel, trubky, ložisková a 

pružinová ocel, prsteny, svařovací ocel, oceli pro kování a pěchování, hutní polotovary atd.  

Firma Ovako je hlavním dodavatelem pro zpracovatelský a automobilový průmysl, dále pro 

stavebnictví, těžební a energetický průmysl (větrné turbíny). Přesné rozdělení prodeje podle 

jednotlivých průmyslových segmentů je patrné na následujícím schématu (viz Obr. 14). [39] 

 

Obr. 14 Prodej společnosti Ovako podle zákaznických segmentů v % [39] 

 

V obchodním roce 2012 dosáhla společnost Ovako čisté tržby ve výši 937 mil. EUR, což pro 

společnost představuje pokles o 16 % ve srovnání s rokem 2011.[39]  
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4.4 Lucchini Group, Piombino 

 

Společnost Lucchini Group (viz Obr. 15) patří mezi nejdynamičtější italské výrobce oceli, 

která byla založena Luigim Lucchinim v roce 1946. Tehdy malá válcovna na výrobu prutů 

patřila mezi první italské železárny využívající k výrobě oceli Bessemerův konvertor. V roce 

2005 se společnost Lucchini spojila s ruskou společností OAO Severstal, která se v roce 2010 

stala jejím majoritním vlastníkem. Hlavní výrobní zařízení, která jsou jedinečná v Evropě, se 

nacházejí v městech Piombino, Terstu, Bari, Condove a Lecco. V současnosti společnost 

Lucchini s roční produkcí 2,5 mil. tun oceli je druhým největším výrobcem oceli v Itálii. [40] 

 

Hlavním výrobním portfoliem společnosti Lucchini jsou dlouhé válcované výrobky 

z kvalitních a speciálních jakostí, včetně kolejnic, tyčové oceli, hutních polotovarů a také 

vysoce jakostního drátu, svařovacích a pěchovacích ocelí. Využití jejich výrobků je hlavně 

v automobilovém průmyslu, ve strojírenství, stavebnictví, těžební průmyslu, 

v petrochemickém průmyslu, v železniční a lodní dopravě, v letectví, v zemědělství atd. [40] 

 

Výrobní proces probíhá na dvoužílové trati typu SMS, Danieli. Roční kapacita trati činí 650 

kt. Vstupním materiálem jsou sochory o rozměru 140x140 mm. Pro ohřev sochorů slouží 

kroková pec. Výstupem je drát o rozměru 5,5-19 mm, který je vázán do svitků o hmotnosti 

2,5 tuny. [40] 

 

Podle dostupných informací podíl společnosti Lucchini na evropských trzích činí 20%, a na 

italském trhu to je 80%. V roce 2006 byla výše prodeje společnosti 3,357 mil. USD, EBITDA 

činil 336 mil. USD. [40] 

 

 

 

Obr. 15 Společnost Lucchini Group, Piombino [40]   
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5 Analýza současného postavení skupiny TŽ-MS na trhu 

s válcovaným drátem 

 

Analýzu současného postavení skupiny TŽ-MS na trhu s válcovaným drátem jsem provedla 

ve třech oblastech a to na tuzemském trhu, evropském trhu a světovém trhu. 

 

5.1  Česká republika 

 

Skupina TŽ-MS má na domácím trhu válcovaných drátů majoritní postavení, třinecké dráty 

nacházejí konečné upotřebení v automobilové výrobě, strojírenství, stavebnictví, při výrobě 

zboží domácí spotřeby a dalších výrobků.  

 

Tuzemská spotřeba válcovaných drátů se pohybuje v posledních létech na úrovni 800 kt, před 

krizí spotřeba dosahovala 870 kt. S rozvojem automobilové výroby, strojírenství a 

stavebnictví domácí spotřeba neustále rostla, v krizi došlo k poklesu spotřeby a po krizi 

k pomalému zotavování. Předkrizový rozvoj spotřeby drátů byl podporován příchodem 

zahraničních investorů i rozvojem tuzemských spotřebitelů.  

 

S rozvojem investic a ekonomiky v ČR se rozvíjela i výroba válcovaných drátů ve skupině 

TŽ-MS, pružně se reagovalo na rostoucí požadavky zákazníků a investovalo se do instalace 

moderních technologií na válcovně drátů. Ta byla v první etapě rekonstruována na 

konci devadesátých let, druhá etapa modernizace proběhla na přelomu roku 2000/2001. Další 

plánovaná modernizace tratě přinese novou nabídku v rozměrovém i kvalitativním portfoliu 

válcovaných drátů. Bylo rovněž doplněno výrobní portfolio válcovaných drátů o válcované 

tyče ve svitcích, které jsou navíjeny na nových speciálních navíječkách a umožňují válcovat 

dráty/tyče ve svitku do průměru 50 mm.  

 

Pozice společnosti TŽ-MS na domácím trhu válcovaných drátů je rovněž posílená 

zpracováním tohoto výrobků v naších dceřiných a výrobních závodech, čímž si postupně 

udržují a navyšují svůj podíl na trhu. Silné vazby, společný vývoj a kooperace s klíčovými 

tuzemskými zákazníky rovněž podporují postavení skupiny TŽ-MS na domácím trhu. 
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Skupina TŽ-MS se zaměřuje na výrobu ušlechtilých válcovaných drátů, jejichž spotřeba na 

českém trhu neustále roste. 

 

Importy válcovaných drátů představují pro skupinu TŽ-MS největší konkurenci, jedná se 

zejména o importy z Německa, Polska, Slovenska, Itálie, Švédska, Rakouska, UK a dalších 

zemí. Na trh ČR se zejména dovážejí konstrukční, nízko a středně uhlíkové dráty, dále 

hlubokotažné dráty a dráty určené pro svařování. 

 

V neušlechtilých drátech konkuruje skupině TŽ-MS na tuzemském trhu společnost 

ArcelorMittal Ostrava, která dosahuje nejmenšího podílu na trhu, podíl této společnosti se rok 

od roku zmenšuje. ArcelorMittal Ostrava se zaměřuje zejména na tuzemské zákazníky ze 

segmentu stavebnictví, exportuje válcované dráty zejména na Slovensko, do Polska, 

Rakouska, Itálie, Maďarska a Rumunska.    

 

5.2 Evropská unie 

 

Skupina TŽ-MS pečlivě sleduje výrobní ukazatele a predikce vývoje výroby evropských 

automobilek, evropského strojírenství a celé průmyslové výroby s důrazem na vývoj 

v okolních zemích (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Slovinsko, Itálie a UK). Ve 

výše zmíněných destinacích a segmentech působí klíčoví zákazníci skupiny TŽ-MS. Jejich 

požadavky a nároky na kvalitu válcovaného drátu se neustále zvyšují. Největší požadavky na 

válcované dráty jsou evidovány z Německa a z dalších západních zemí, které používají 

nejnovější technologie a vyrábějí high-tech výrobky, které jsou vyráběny z ušlechtilých ocelí. 

Ty skupina TŽ-MS vyrábí na nejvyšší úrovni a postupně se vyvíjí výroba dalších nových 

ušlechtilých ocelí. Postupný vývoj nových výrobků je příčinou růstu spotřeby ušlechtilých 

válcovaných drátů na úkor neušlechtilých drátů. 

 

V roce 2012 na trhu EU stagnovala a postupně klesala poptávka ve všech spotřebních 

segmentech válcovaných drátů. Spotřeba válcovaných drátů poklesla na úroveň 16 500 kt a 

přiblížila se krizové hodnotě z roku 2008. Spotřeba válcovaných drátů poklesla napříč všemi 

zeměmi EU, nejvíce pak v jižní části Evropy. V minulém roce poklesla spotřeba, výroba i 

výrobní kapacita válcovaných drátů. Omezovala se výroba drátů v Itálii, Španělsku, Francii, 
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ve skandinávských zemích a na Balkáně. Do provozu byly uvedeny nové válcovny drátů na 

Slovensku a v Německu. 

 

Do roku 2007 v zemích EU převyšovala poptávka po válcovaných drátech nad výrobou, od 

krizového roku je tento vývoj opačný, výroba a výrobní kapacity válcovaných drátů jsou 

v Evropě nadhodnoceny a vzdalují se poptávce. S výstavbou nových výrobních kapacit a 

navyšováním stávajících kapacit roste počet volných ne zcela využitých kapacit a v době 

poklesu poptávky na trhu k jejich zákonitému omezování. Na trhu panuje přetlak a 

v horizontu příštích let budou na evropském trhu existovat pouze vlivní výrobci drátů a 

výrobci vyrábějící speciální-ušlechtilé dráty. Výroba konstrukčních drátů bude realizována na 

východních a asijských trzích. 

 

Realizace válcovaných drátů z ČR do zemí EU se od roku 2005 pohybuje nad úrovní 1 000 kt, 

meziročně se liší o 100 kt, za poslední tři roky dochází k růstu realizací válcovaných drátů na 

trhy EU, jak je patrné na níže uvedeném obrázku (viz Obr. 16). Podíl skupiny TŽ-MS na trhu 

EU27 roste neustále od roku 2005 (vyjma krizového roku), nyní skupina TŽ-MS dosahuje 

nevyššího podílů. Skupina TŽ-MS neustále navyšuje svůj podíl na evropském trhu 

válcovaných drátů pomocí svých obchodních zastoupení a pomoci dceřiných společností na 

konečné zpracovatele, kteří dále zpracovávají dráty ve výrobkových řetězcích.   

 

 

Obr. 16 Vývoj výroby, spotřeby a výrobních kapacit válcovaných drátů - EU [20] 
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5.3 Svět 

 

Evropský trh válcovaných drátů postupně stagnuje a největší zpracovatelé drátů přenášejí své 

výrobní závody do „levnějších“ části světa (východ Evropy, Rusko, Asie, Indie), část 

výrobních závodů je ještě situována ve středu Evropy. Trh střední a západní Evropy díky 

rostoucím cenám energie, komplikovanější dostupnosti surovin a přísným omezením CO2 

limitů se stává méně atraktivní. Je to parné i z vývoje spotřeby válcovaných drátů, kde ve 

„východních a asijských“ částech světa spotřeba drátů postupně roste. V Evropě bude 

docházet k postupnému oslabení poptávky po drátech. Perspektivně se jeví trh drátů v Rusku, 

kde mají výrobní závody přední světoví výrobci automobilů a roste zde spotřeba ušlechtilých 

drátů. Čínský trh drátů se v roce 2012 ještě navyšoval, pro tento rok je zde ještě odhadován 

růst a v příštích létech má postupně klesat. Z hlediska objemů došlo k největším růstům 

spotřeby drátů v roce 2012 v Číně, Jižní Koreji, v zemích CIS, Mexiku a USA.   

 

V minulém roce došlo k růstu světové spotřeby, výroby i výrobních kapacit válcovaných 

drátů, což je patrné na níže uvedeném obrázku (viz Obr. 17). Největší podíl na světové 

spotřebě drátů má Čína (63,4%). Podíl skupiny TŽ-MS na světovém trhu válcovaných drátů 

je zanedbatelný, jelikož se skupina zaměřuje spíše na okolní a evropský trh.  

 

 

Obr. 17 Vývoj výroby, spotřeby a výrobních kapacit válcovaných drátů – svět [20] 
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6 Benchmarking společnosti TŽ-MS s konkurencí ve 

vybraných parametrech válcovaného drátu 

 

Ve společnosti TŽ, a.s. je celý vyráběný sortiment výrobků rozdělen dle tzv. Nosných 

programů (dále jen NP). Obsah zprávy NP je dán interním Technicko-organizačním pokynem, 

tzv. TOP TŽ-04/04 „Proces řízení technologie“. Správcem procesu je technický ředitel, který 

určuje garanta daného NP, který se o tento sortiment nejen dlouhodobě stará, ale také 

odpovídá za roční zpracování zprávy pro vedení společnosti a realizaci výstupů z NP. 

 

Nosný výrobní program je určen pro celkové posouzení kvality ve vazbě na nákladovost 

(rentabilitu), posouzení vývoje budoucí poptávky v daném sortimentu, stanovení dalšího 

procesu vývoje značek ocelí apod. Na daném sortimentu spolupracují pracovníci marketingu, 

obchodu, controllingu, technologie-výzkumu a výroby.  

 

Hodnotící zpráva musí obsahovat tyto kapitoly: [20] 

 

- Kontrola plnění úkolů 

- Marketing a obchod 

- Rentabilita výrobků 

- Stav na výrobních zařízeních 

- Kvalita výrobků 

- Hodnocení kvality u odběratelů 

- SWOT analýza 

- Vývoj ve světě 

- Návrhy na opatření 

 

Souhrnné jednání probíhá 1x ročně za účasti vrcholového vedení podniku a všech pracovníků 

zainteresovaných na řešení dané problematiky.  

 

 

 

 



42 
 

Další jednání o nosném programu je ovlivněno zejména kapitolou „ Marketing a obchod“ 

v rámci níž jsou zpracovávány informace dle následující osnovy: [20] 

 

 informace o trzích (výroba, export, import, spotřeba), 

 podíly TŽ, a.s. u daného sortimentu na trzích ČR, Evropy a světa, 

 požadavky zákazníků včetně environmentálních, 

 aktivity konkurence, jejich výhody a nevýhody, zpracování benchmarkingu. 

 

Nosný program pro klíčový sortiment, jímž je pro společnost TŽ válcovaný drát, probíhá 1x 

ročně dle výše uvedených informací a benchmarking v tomto sortimentu je zpracováván již 

nejméně po dobu 10 let.  

 

Možností, jak zjistit konkurenceschopnost na trhu, jaké jsou a budou na skupinu TŽ-MS 

kladeny požadavky, jaké jsou její výhody, nevýhody oproti konkurenci a zároveň jak ji 

hodnotí zákazníci ve vybraných kvalitativních parametrech je velmi mnoho, avšak 

nejvyužívanější možností ve společnosti TŽ-MS je benchmarking, jenž je prováděn nejen 

odborníky na válcovaný drát z řad marketingu, obchodu, technologie a výroby, ale také z řad 

zákazníků, kterým je pravidelně zasílán speciální dotazník (viz Příloha 1). Tento dotazník je 

pro zlepšení komunikace dostupný také na webových stránkách společnosti TŽ-MS. 

Vyplněním dotazníku zákazníci významně přispívají k získávání informací, jež jsou potřebné 

k následnému provedení benchmarkingu.  

 

Kromě dotazníku společnosti TŽ-MS jsou k benchmarkingu využívány i informace, které jsou 

poskytovány samotnými zákazníky společnosti TŽ, na základě jejich vlastních speciálních 

hodnocení. Názorný příklad tohoto speciálního hodnocení je uveden v další příloze této práce 

(viz Příloha 2), které vystavila německá společnost FR. u H. LÜLING GmbH & Co. KG 

Stahldratwerk. 

  

V rámci této diplomové práce pro benchmarking byli vybráni čtyři špičkoví evropští 

konkurenti, se kterými se skupina TŽ-MS nejvíce setkává na společných trzích. Parametry pro 

srovnávání byly vybrány dle stupně důležitosti. Jak je patrné z tabulky č. 3, jedná se o 

parametry vztažené k vybavení (zařízení) na určitém stupni výrobního procesu a o parametry 

týkající se vlastností válcovaných drátů. 
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Tab. 3 Srovnání společnosti TŽ s evropskou konkurencí  

 

1, ++++, nejlepší hodnocení 

5, –, nejhorší hodnocení 
 

 

Z výše uvedeného hodnocení lze konstatovat, že oproti špičkové konkurenci má společnost 

TŽ-MS výhodu v zavádění nových zařízení v prvovýrobě (parametr B), což se pozitivně 

odráží na další parametry týkající se povrchových i materiálových vlastnosti válcovaných 

drátů (parametr F, H, J). Ve srovnání s konkurencí společnost disponuje většími kapacitami 

ve výstupním zpracování válcovaných drátů (parametr L).  

 

Z hodnocení je také zřejmé, že skupina TŽ-MS je níže hodnocena v parametru G, který se 

vztahuje ke strukturálním vlastnostem drátů. Ve srovnání s konkurencí používá k výrobě 

válcovaných drátů odlišnou vstupní surovinu (parametr A), nedisponuje dostatečným 

vybavením v druhovýrobě (parametr C, D, E). Špičková evropská konkurence dosahuje 

vyššího hodnocení v parametru M, který se vztahuje k tržně-ekonomickým výsledkům. Vyšší 

hodnocení konkurence plyne z rozdílného rozsahu a struktury výroby, někteří vybraní 

konkurenti působí v celosvětovém měřítku v holdingové struktuře. Mezi „top 5“ (včetně TŽ-

MS) evropskými konkurenty společnost TŽ-MS dosáhla v benchmarkingu čtvrtou příčku.  

 

 

 

Parametry hodnocení Konkurence  

 Německo Itálie Skandinávie Rakousko TŽ-MS Ø ∑konkurence 

A vstupní surovina ++++ + +++ +++ 2,8 2,1 

B zařízení prvovýroba ++++ ++ ++ ++ 1,5 2,5 

C zařízení druhovýroba ++ ++ ++++ ++ 3,2 2,6 

D zařízení druhovýroba ++ ++++ +++ ++ 2,7 1,9 

E zařízení druhovýroba ++++ ++ ++++ ++++ 3,0 1,5 

F vlastnost drátu ++++ ++++ +++ ++++ 1,0 1,4 

G vlastnost drátu ++++ + ++ +++ 3,3 2,3 

H vlastnost drátu ++++ + ++++ +++ 1,2 1,8 

I vlastnost drátu ++++ ++++ ++++ ++++ 1,5 1,2 

J vlastnost drátu ++++ + ++ ++ 1,8 2,5 

K výstupní zpracování  ++++ ++ +++ ++ 2,8 2,2 

L výstupní zpracování  +++ ++ ++++ + 1,3 2,3 

M tržně-ekonomický ++++ +++ + ++ 5,0 2,5 

Hodnocení (průměr) 1,3 2,7 2,0 2,3 2,4 2,1 

Konečné hodnocení 1 5 2 3 4  
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7 Návrhy a doporučení pro posílení pozice společnosti 

TŽ-MS na trhu 

 

Metoda srovnání s konkurencí, tzv. benchmarking, je ve společnosti TŽ, a.s. používána 

dostatečně dlouhou dobu, aby bylo možné zajistit kvalitní data nutná pro srovnání. Při 

srovnání s evropskou špičkou ve výrobě válcovaného drátu a srovnání sledovaných 

parametrů, uvedených v tabulce č. 2, vyplývají určitá doporučení pro společnost TŽ-MS, 

která zlepší pozici skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY-MORAVIA STEEL na trhu a zajistí 

možnost dodávat kvalitní hutní výrobek – válcovaný drát, nejen zákazníkům v ČR a EU, ale i 

do dalších zemí světa.  

 

Doporučení: 

 

1. Zavést používání odlišné vstupní suroviny (parametr A) pro válcované dráty s náročnými 

požadavky na strukturální vlastnosti a kvalitu drátů a zároveň navrhuji i technologické úpravy 

zařízení pro odlévání a výrobu oceli.  

 

2. Instalovat nová výrobní a technologická zařízení v druhovýrobě (parametr C, D, E). Tento 

návrh již je částečně realizován, neboť na základě dlouholetého benchmarkingu a doporučení 

zákazníků bude v příštím roce 2014 zahájena rekonstrukce kontidrátové tratě. Modernizace 

kontidrátové tratě bude stát společnost TŽ-MS cca 800 miliónů korun. Touto investicí dojde 

ke zvýšení kvality vyráběného drátu, vyšší přesnosti výroby, rozšíření portfolia nabízených 

produktů i zvýšení rychlosti tratě. Hlavním prvkem modernizace tratě bude instalace nových 

čtyřstolicových bloků. Ty umožní dokonalejší válcování, produkci drátu vyšší kvality i 

rozšíření portfolia nabízeného sortimentu o drát průměru pěti milimetrů. Zahájení stavebních 

prací je naplánováno na březen 2014.  

 

3. Provést rekonstrukci skladu hotových výrobků současně s rekonstrukcí kontidrátové trati a 

zavést službu konsignačního skladování. Na základě provedené analýzy současného stavu 

bylo zjištěno, že současné skladovací prostory jsou nevyhovující. Výroba je prováděna na 

základě objednávek, obvykle se vyrobí celé objednané množství najednou a následně celé 

vyexpeduje nebo se hotové výrobky skladují, ale pouze po dobu max. 2 týdnů, pak následuje 

expedice. Jelikož většinou zákazníci pro svoji spotřebu potřebují jen určitou část objednaného 
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materiálu, ne celé množství, a mnozí s nich nemají ani svoje dostatečné skladovací prostory, 

je toto řešení pro ně nevyhovující a společnost TŽ-MS tyto zákazníky ztrácí. Vybudováním 

konsignačního skladu na území TŽ se zakládáním hotových výrobků na speciální zakládače 

by se skladovací doba hotových výrobků podstatně prodloužila (asi na 3 měsíce), tím by bylo 

umožněno zákazníkům odebrat pouze to množství výrobků, které by zrovna potřebovali. 

Tento návrh vyplývá z informací získaných v rámci benchmarkingu od zákazníků, kteří 

službu konsignačního skladování stále více vyžadují ve svých objednávkách a také ve svých 

hodnoceních naší společnosti.  

 

Tato doporučení jsou možností jak docílit nejen zlepšení tržně-ekonomických parametrů 

(parametr M), ale zejména pak instalací nového výrobního a technologického zařízení může 

dojít k dalšímu navýšení výroby a k úsporám médií a energií. Nicméně díky konsignačnímu 

skladování se zlepší nejen služby stávajícím zákazníkům, kteří tímto budou moci navýšit 

svoje objednávky, ale také tím společnost TŽ-MS může získat nová odbytová teritoria. 

Celkově tato doporučení výrazně posílí tržní pozici společnosti TŽ-MS na celosvětovém trhu 

s válcovaným drátem.  
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Závěr 

 

Společnost Třinecké železárny, a.s. působí v odvětví, které je v současnosti vystaveno 

enormnímu zájmu státní správy, zahraničních investorů, dodavatelů a zákazníků. S ohledem 

na legitimní zájem majitelů společnosti o udržení konkurenceschopnosti a posílení tržní 

pozice firmy, jeví se nanejvýš potřebné v maximální míře uplatňovat nové a efektivní metody 

řízení na všech úsecích. Pro definování klíčových faktorů úspěchu, na kterých je možné stavět 

či upevňovat tržní pozici firmy, je nezbytná důsledná interní analýza. Ta spočívá v 

porovnávání současné výkonnosti firmy s minulostí a jednak v uplatnění metody 

Benchmarking.  

 

Skupina TŽ-MS působí v branži, pro kterou jsou typické tyto klíčové faktory úspěchu: 

 

 nepřetržité zdokonalování v technologické dimenzi 

 nákladově nízká výroba 

 značná šíře sortimentu 

 dobrá organizace prodeje 

 včasné a spolehlivé dodávky 

 korporační image budovaný na základě vedoucího technologického postavení 

 rostoucí požadavky na kompletní servis poskytovaný zákazníkům 

 

Společnost TŽ, a.s. metodu benchmarkingu využívá již mnoho let a tato technika srovnání 

s jinými firmami se osvědčila a je využívána jako jedna z metod marketingového řízení firmy. 

Jedná se o podpůrnou metodu, na jejímž základě jsou ve skupině TŽ-MS doporučovány 

investice do technologických zařízení, změny technologií, akvizice firem ve výrobkovém 

řetězci apod.  

 

Při srovnání s výrobci válcovaného drátu byly navrženy opatření a investice do zařízení, která 

umožňují zlepšit pozici firmy na trhu s tímto výrobkem. Navržené investice byly schváleny 

dozorčí radou a akcionáři firmy a výsledkem jsou konkrétní kroky vedoucí k investicím ve 

firmě. Benchmarking má své pevné místo v marketingovém řízení skupiny TŽ-MS a jeví se 

jako vhodnou metodou řízení s praktickým využitím.  
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TQM  Total Quality Management 

EFQM  European Foundation for Quality 

ČSJ  Česká společnost pro jakost 

GBN  Global Benchmarking Network 

APQC  American Productivity and Quality Centre 

IBC  International Benchmarking Clearinghouse 

PDCA  Plan – Do – Check – Act  

Corp.  Corporation 

EBIT  Earning Before Interest and Tax 

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

ČD  České dráhy 

NAFTA North American Free Trade Agreement 

kt.  kilotuna (1000 tun) 

ČR  Česká republika 

EU  European Union 

UK  United Kingdom 

USA  United States of America 

CO2  oxid uhličitý 

CIS  Commonwealth of Independent States 

NP  nosný program 

TOP  Technicko-organizační pokyny 

TŽ   TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

MS   MORAVIA STEEL a.s. 

KDT   kontidrátová trať 
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