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V období rychlých změn podnikatelského prostředí je vítaným pomocníkem každý účinný nástroj, 
zejména v případě středních a větších společností s širokou paletou vnitřních a vnějších aktivit. Výsledky 
dosahované naší společností nasvědčují tomu, že našemu managementu implementací projektového 
řízení do systému řízení skupiny TŽ-MS se podařilo promyšleně uchopit problém transformace 
Třineckých železáren. Ostatně sám se podílím na práci týmu strategické projekty a firemní kultura. Dnes 
mnohem zřetelněji vidím cestu jak z TŽ udělat prosperující firmu v podmínkách globálního prostředí. 

Ing.Tomáš Chrenek, předseda dozorčí rady, Moravia Steel, a.s. 
 
 

 
PROJEKTY - KLÍČOVÉ OBLASTI

Marketing
Model vnější komunikace

Rozvoj marketingového řízení

Realizace servisních center

Zvýšení obratu prodejem hutního zboží v menších
objemech a výrobkový servis

Zlepšení image TŽ u cílových skupin v okolí firmy

Prosadit do všech procesů a podnikové kultury 
totální orientaci na zákazníka.

Systém projektového řízení založený na 
konceptech a metodách Inventa 
Consulting se stává páteří všech 
rozvojových aktivit ve skupině 
Třineckých železáren, a.s. a Moravia 
Steel, a.s.. Rámec projektu je nástrojem 
každodenní práce všech tvůrců změny – 
členy projektových týmů počínaje, 
generálním ředitelem konče. Úspěch je 
podmíněn mírou sjednocení mysli 
zaměstnanců celé firmy.”  

Ing. Jiří Cienciala, CSc., předseda 
představenstva a generální ředitel, Třinecké 

železárny, a.s. 
 

Strategické cíle, cíle pro rok 1998

Lidé MarketingTechnologieŘízení

jednoduchost, přehlednost, informovanost, odbornost, odpovědnost,
týmová práce, orientace na zákazníka, komunikace, vzájemná důvěra, 

kultura a um lidí; propojení firmy a regionu;
značka, tradice - od roku 1839; technika a technologie; finanční zdroje

NAŠE MOTTO:KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM

Naše vize: Vyspělý průmyslový podnik vycházející z tradice hutnictví

Naše mise
Společně pro příští generace

PROJEKTY - KLÍČOVÉ OBLASTI

Lidé

Kvalifikovaní zaměstnanci

Účinný motivační systém

Budování kvalifikovaného týmu zaměstnanců
chápajících vzdělání jako nezbytný předpoklad
dalšího rozvoje firmy.

Vytvoření podmínek k maximálním výkonům
pro firmu.

PROJEKTY - KLÍČOVÉ OBLASTI

Techno-
logie

Energie

Zvyšování ušlechtilosti výrobků

Zvyšování přidané hodnoty
hutní produkce

Snižování nákladovosti 
ve výrobním procesu
Trvalé snižování nákladů hutní prvovýroby

Dosažení vyšších tržeb a marží ve skupině TŽ/MS 
prodejem více zhodnocených výrobků

Technická řešení pro úspory energie

Využívání předností technologie a investičních záměrů 
ke zvýšení ušlechtilosti válcovaných výrobků

PROJEKTY - KLÍČOVÉ OBLASTI

Řízení

Rozvoj systému řízení jakosti

Systém vnitřního řízení firmy

ASŘ podpora systému řízení

Nastartování procesu trvalého zdokonalování řízení
vedoucí ke snižování nákladů a růstu produktivity práce

Získání nových segmentů trhu
certifikát VDA 6.1 a ISO 14001.

Zlepšení integrace řídících a informačních
subsystémů nezávislých na organizační struktuře.

PROJEKTY - KLÍČOVÉ OBLASTI

Řízení

Systém řízení údržeb

Logistika řízení oběhové 
a výrobní fáze

Interakční podnikatelská strategie 
Zpracování alternativních podnikatelských
programů skupiny TŽ/MS pro období 1999-2010

Vyváženost, soulad a optimální provázanost
materiálových, informačních a organizačních toků
a procesů

Alternativní řešení k centrálně organizované údržbě -
snížit počet zaměstnanců a nákladů, zvýšit efektivitu


