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Zkratka Název Překlad/vysvětlení 
 

 

A 
ABC Activity Based Costing metoda, která přiřazuje náklady konkrétním aktivitám 

AC Accounts Payable závazky, které má firma splatit 

 Affiliated Sales prodej výrobků jiným Nestlé trhům (viz též IMS) 

AG Application Group 
vývojová skupina zabývající se inovacemi, recepturami, složením 

výrobků, působí na všech výrobních závodech 

AMS Americas (Zone) 
jedna ze tří geografických zón Nestlé, zaměřená na celý americký 

kontinent 

APO Advance Planning Optimization 

Advanced Planner and Optimizer poskytuje v SAP komplexní nástroj 

pro plánování a optimalizaci procesů v dodavatelském řetězci 

(Supply 

Chain) na strategické, taktické i operační úrovni plánování 

AOA Asia, Oceania, Africa (Zone) 
jedna ze tří geografických zón Nestlé, zaměřená na Asii, Oceánii  

a Afriku 

AR Accounts Receivable pohledávky, které by měla firma obdržet 

ASM Area Sales Manager manažer pro prodejní oblast 

AVA Added Value Analysis analýza aktivit s přidanou hodnotou 

AVM Automatic Vending Machines nápojové prodejní automaty 

B 

Basis Point Bazický bod (zkratka bp, bps) 
jeden bazický bod je setina procenta (100 bps = 1 %), tzn. zlepšení  

o 30 bps znamená posun z 10 % na 10,3 % 

 
Blueprint (Blueprint for Success, 

Blueprint for the Future apod.) 

koncepční dokument či plán vystihující závazný rámec pro podnikání 

Nestlé pro určité období (roční i víceleté) 

BCP 
Business Continuity Planning (nebo 

“plan”) 

plán a postupy pro pokračování základních podnikových postupů 

(výroba, objednávky, platby atd.) v případě krize, výpadku systému 

GLOBE apod. 

 Business Excellence 
neustálé zlepšování efektivity a výkonnosti v rámci celé organizace –  

mimo jiné i součást názvu GLOBE = Global Business Excellence 

BEM Business Executive Manager  

BEO Business Executive Officer  

 Best in Class 

„Nejlepší ve své třídě“ – termín používaný pro projekty, kdy se 

srovnávají různé parametry, resp. také název databází či „knihoven“, 

kde je možné se seznámit s nejlepšími praktikami (viz též „best 

practices“) 

BM Brand Manager manažer pro značku 

 Best Practice 
„nejlepší postup“, který vychází ze zkušeností Nestlé a měl by být 

jednotný pro všechny trhy 

BPW Beverage Partners Worldwide 
společný podnik Nestlé a Coca Cola pro výrobu a prodej tekutých 

nápojů, zvl. ledového čaje Nestea v lahvích, plechovkách 

 Brief (NPD brief atd.) zadání – např. pro vývoj nového výrobku, zadání agentuře apod. 

BTC Business Technology Centre  

B2B Business to Business 
komunikace mezi podnikatelskými subjekty, např. směrem  

k dodavatelům, zákazníkům apod. na rozdíl od B2C 

B2C Business to Consumer komunikace od firmy směrem ke spotřebiteli 

  C 
C&C Cash and Carry typ velkoobchodu MAKRO 

CA Corporate Affairs 
oddělení vnějších vztahů (řízeno Public Affairs a Corporate 

Communications) 

CAPEX Capital Expenditures kapitálové výdaje 

CARE CARE – “péče” 

projekt prostřednictvím externích auditorů ověřuje, zda provoz 

závodů odpovídá legislativě, NCBP, sociálním a ekologickým 

standardům 

CCSD 
Category & Channel Sales 

Development 

oddělení pro rozvoj kategorií a obchodních kanálů (bývalé oddělení 

trade marketingu) 

 Channel 
„kanál“ – prodejní místa s obdobným typem byznysu, požadavky na 

služby a komerční hodnotou pro Nestlé 

CEBIT 
Provozní hospodářský výsledek 

(zkratka z anglického Consolidated 

Earnings Before Interest and Taxes) 

CEBIT = znamená tržby minus všechny operační náklady (náklady 

za zboží, obchod, marketing a režijní náklady) kromě licenčních 

poplatků 

(viz pro srovnání EBIT) 

CE Chief Engineer 
technický manažer pro Engineering zodpovědný za oblast, trh nebo 

byznys 

CEE Central Eastern Europe výraz pro region Polsko, Pobaltí, Česko, Slovensko, Maďarsko 

CI Continuous Improvement výraz pro stálý přístup k vylepšování efektivity výroby 

CHF Swiss franc švýcarský frank 

CMT Change Management Team tým implementující změny (management změny) 

CNT Culinary Nestlé Team tým špičkových kuchařů z restaurací, podporovaný a vedený Nestlé 

 Confectionery kategorie cukrovinek 

COF Customer Order Fulfillment  

COGS Costs of Goods Sold náklady na prodané zboží 

COP1 Operation profit + royalties  

CPG CPGmarket.com 
internetová firma (poskytuje mj. služby reverzních aukcí a E-Supply 

Chain) 

CPW Cereal Partners Worldwide  společný podnik Nestlé a General Mills pro výrobu a prodej cereálií 
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Zkratka Název Překlad/vysvětlení 
 

 

CRM  
modul pro plánování rozpočtu PFME v rámci GLOBE podle aktivit, 

značek 

CS Customer Service zákaznický servis 

CS case = karton karton je většinou základní jednotka prodejů ve všech divizích 

CSE Consumer Services služby pro spotřebitele vč. zelené linky 

CSR Corporate Social Responsibility společenská odpovědnost podniku 

CU Consumer unit spotřebitelské balení určitého výrobku 

CZK Czech koruna česká koruna 
 

  D 

DC Data Cleaning 
čištění lokálních dat pro přechod na nový systém, sjednocení a popis 

procesu nakládání s daty tak, aby byla zajištěna kvalita dat 

DC Distribution Centre centrální sklad 

DM Data Management řízení dat (zpracování, údržba, odpovědnosti, manipulace s daty) 

DP Demand Planning plánování poptávky 

DPA (M-1) 

- NSR 

Dynamic Plan Accuracy (Month – 1) 

Nestlé Sole Responsibility 
 

DS Data Standards implementace, hlídání a validace datových standardů podle GLOBE 

DS/DM Data Standards / Data Management 
v GLOBU se používá často obou termínů dohromady (řízení dat  

a implementace standardů) 

DSP Demand and Supply Planning plánování nabídky a poptávky (výroby/prodejů) 

  E 
E2E End-to-End Process proces, který prochází přes více oddělení a zahrnuje sled aktivit od 

počáteční myšlenky až k realizaci a konečnému uživateli (např. 

Integrated Business Planning) 

EAN European Article Number tzv. čárový kód 

EBIT Provozní hospodářský výsledek 

(zkratka z anglického Earnings Before 

Interest and Taxes) 

EBIT = znamená tržby minus všechny operační náklady (náklady za 

zboží, obchod, marketing a režijní náklady) včetně licenčních 

poplatků 

EDI Electronic Data Interchange elektronická výměna dat 

EDIFACT Electronic Data Interchange For 

Administration, Commerce and 

Transport 

systém pro přenos dat v dodavatelském řetězci mezi obchodními 

partnery 

EMLDF European Multilingual Label 

Development Form 

nástroj pro přípravu vícejazyčných textů na obalech 

ES Ensuring Supply „zajištění nabídky“ – v GLOBE jde o procesy zahrnující dodavatelské 

aktivity v oblastech nákupu (Procure to Pay), výroby (Technical & 

Production) a služeb zákazníkům (Customer Service) 

ESAT Engineering Self Assessment Tool nástroj sebehodnocení Engineering aktivit – součást NSAT 

  F 
FAC Finance & Accounting & Controlling finance, účetnictví a kontroling 

FICO Finance & Controlling finance a kontroling 

FFO Factory Fixed Overheads  

FitGap  vývojový dokument popisující v GLOBE chybějící funkčnost řešení 

FMS Factory Management System systém pro řízení výroby 

FSAT Factory Self-Assessment Tool nástroj sebehodnocení na závodech 

FSM Field Sales Manager manažer prodeje v rámci divize/kategorie nebo republiky 

FTO First Time Quality kvalita napoprvé 

  G 
 Gap (Gaps) „mezera“ – rozdíl/y oproti požadovanému stavu 

GDA Guideline Daily Amount doporučené denní množství energie a základních živin, součást 

označování potravin Nestlé i dalších firem v přepočtu na 1 porci (viz 

též nutriční kompas) 

GBM Group Brand Manager manažer pro skupinu značek (používá se v Infant Nutrition a Nestlé 

Professional) 

GC GLOBE Center GLOBE centrum 

GCE GLOBE Center Europe GLOBE centrum ve Frankfurtu (regionální podpora) 

GCR Global Change Request požadavek na změnu řešení v rámci GLOBE, např. při adaptaci 

našeho systému na zavedení měny Euro v SR apod. 

GD Generating Demand „vytváření poptávky“ – v GLOBE jde o procesy zahrnující oblasti 

marketingu, prodeje a CCSD (viz heslo CCSD) 

GE General Expenses režijní (střediskové) náklady na ředitelství 

GL General Ledger hlavní účetní kniha 

GLOBE Global Business Excellence projekt zaměřený na sjednocení dat, procesů a infrastruktury v 

Nestlé 

při využití systému SAP 

GLP Good Laboratory Practice správná laboratorní praxe 

GM General Manager generální ředitel nebo též Market Head 

GMP Good Manufacturing Practice správná výrobní praxe 

GNBS Global Nestlé Business Services organizace, která řídí SSC a další korporátní specializované služby 

GPR General Price Reduction základní sleva z fakturované částky – podle dohod s konkrétními 

zákazníky 

 Grocery „potraviny“ – termín v rámci prodeje, zahrnuje kategorie především 

kulinářské výrobky a nápoje, nezahrnuje cukrovinky 
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Zkratka Název Překlad/vysvětlení 
 

 

GS1  organizace spravující čárový kód, dříve EAN (přejmenována od 

2006) 

  H 
HACCP Hazard Analysis Critical Control 

Points 

systém kritických kontrolních bodů ve výrobě – nástroj zajištění 

bezpečnosti a kvality potravin vyžadovaný systémy Nestlé i zákonem 

HCN Health Care Nutrition divize klinické výživy v rámci Nestlé Nutrition 

HH Hand Held (nebo HHC - hand held 

computer) 

kapesní terminál pro prodejce v terénu 

HM Hypermarkets hypermarkety 

 Homogeneous pallets homogenní palety – na jedné paletě pouze jeden druh výrobku 

HPF High Performing Factory koncept vysoce efektivních závodů/výroby 

HR Human Resources oddělení lidských zdrojů (personální oddělení) 

   I 
I&R Innovation & Renovation inovace a renovace 

ICP Integrated Commercial Planning proces, kterým se konkretizují komerční plány (Category, Brand, 

Channel a Customer) pro následující období (OP) 

IC3 Improving customer/channel 

contribution (zkratka z ICCC) 

projekt zaměřený na zlepšení ziskovosti u zákazníka/obchodního 

kanálu 

IMS Inter Market Supply vývoz a dovoz hotových výrobků či polotovarů mezi společnostmi 

Nestlé na různých trzích 

IND Independent (trade) nezávislí prodejci (nejsou součástí obchodních řetězců) 

 Inventories zásoby (např. vyrobených a dosud neprodaných výrobků) 

IP Industrial Performance výraz pro aktivity sledující efektivitu výrobního procesu 

ISO International Standards Organisation mezinárodní standardy vydávané certifikovaným organizacím  

v několika oblastech, ISO 9001 – systém řízení kvality, nově 

získáváme tzv. kombinovanou certifikaci ISO 14000 – systém 

ekologického řízení, ISO 22000 – systém bezpečnosti výrobků a též 

OHSAS 18000 

IS/IT Information Systems / Information 

Technology 

informační systémy a technologie 

  K 
KAD Key Account Director ředitel pro klíčové zákazníky 

KAM Key Account Manager manažer pro klíčové zákazníky 

 Key Account klíčový zákazník 

KPI Key Performance Indicator ukazatel výkonu – měřítko hodnocení výkonnosti 

KRAB  systém umožňující na intranetu hlásit elektronicky potřeby  

a požadavky na LGO, IT/IS a poskytující zpětnou vazbu 

  L 
LGO Local GLOBE Organization GLOBE tým v rámci trhu (ČR/SR) 

LE Line Efficiency efektivita výrobní linky 

LP Line Performance výkonnost výrobní linky 

 Lot Code desetimístný číselný kód šarže na výrobku spotřebitelského  

i obchodního balení i na paletě (L, rok, den od začátku roku, závod, 

směna) 

LY Minulý rok (zkratka z anglického Last 

Year) 

 

LTW Lead To Win Meeting „vedením k vítězství“ – dříve též „manažerské fórum“ – konference 

(cca 2x ročně) manažerů pro zapojení všech do řešení firemních 

priorit 

  M 
 Magnitude Nestlé reportovací software, dříve CARAT 

MANCOM Management Committee řídící výbor 

 Market Head generální ředitel stojící v čele konkrétního trhu Nestlé 

MBS Market Business Strategy plán a strategie na tři roky počínaje následujícím rokem (např. v roce 

2009 na roky 2010–2012), upravuje se ročně 

MC Marginal Contribution hrubá marže = čisté tržby - variabilní náklady 

MD Master Data kmenová data 

MDR Master Data Repository centrální globálně platná databáze, která má definované formáty  

a strukturu polí podle prostředí SAP (viz též heslo SDR) 

MFR Monthly Forecasting Review měsíční porada divizí (marketing, prodej, Supply Chain) – předpověď 

prodeje, vyúsťuje v plán poptávky „Consensus Demand Plan“ 

MFG Manufacturing výroba 

MH Material Handling skladové hospodářství 

MKTG Marketing marketing 

MM Marketing Manager marketingový manažer 

MOGE Marketing and Other General 

Expenses 

režijní (střediskové) náklady na ředitelství – střediska obchodu, 

marketingu a ostatních středisek kromě logistiky a GLOBE 

MOR Monthly Operational Review měsíční porada divizí s cílem zajistit v odpovídajícím množství a 

včas 

z výrobního závodu dodávky pro předpokládané množství prodejů 

MPS Master Production Scheduling proces plánování výroby 

MRP Material Requirement Planning plánování materiálu k nákupu nebo výrobě (načasování a množství) 
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Zkratka Název Překlad/vysvětlení 
 

 

MS Market Share podíl na trhu 

MTD V daném měsíci (zkratka z anglického 

Month To Date) 

 

MWB Must Win Battles „bitvy, které musíme vyhrát“ – klíčové projekty či úkoly, které jsou 

důležité pro splnění celofiremních priorit 

   N 
NCA Nutritional Competitive Advantage nutriční konkurenční výhoda, určená porovnáním nutričního základu 

(NF) příslušného výrobku v porovnání s konkurencí v procesu 

60/40+ 

NCBP Nestlé Corporate Business Principles zásady podnikatelské činnosti Nestlé, etický kodex 

NCCP Nestlé Consumer Communication 

Principles 

zásady Nestlé pro spotřebitelskou komunikaci, kodex reklamní  

a marketingové etiky 

NCE Nestlé Continuous Excellence celosvětový projekt Nestlé, zaměřený na co nejvyšší kvalitu výkonu, 

optimalizaci nákladů a snižování ztrát (součástí je i NQMS a NIMS) 

NIMS Nestlé Integrated Management 

System 

integrovaný systém řízení, který obsahuje řízení kvality výroby, 

bezpečnosti potravin, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

ochranu 

životního prostředí 

NEMS Nestlé Environmental Management 

System 

systém environmentálního řízení v Nestlé 

NEST Nestlé Environment and Safety Tool základní dokument, nástroj Nestlé v oblasti sledování péče o živ. 

prostředí a bezpečnost 

NF Nutritional Foundation nutriční základ výrobku, jeho základní charakteristiky podle metodiky 

Nestlé (viz též NCA a 60/40+) 

NGMP Nestlé Good Manufacturing Practice viz GMP 

NHW Nutrition, Health and Wellness souhrnná zkratka pro řadu procesů (interně též Wellness in Action) 

zaměřených na přeměnu Nestlé na firmu zaměřenou na výživu  

a zdraví 

NIKITA  název pro mezinárodní standardizovaný formát Intranetu Nestlé 

NiM Nestlé-in-the-market Nestlé řízené na trhu zónou, působí na trhu společně se samostatně 

řízenými specializovanými divizemi (NN, NPPC, NESPRESSO apod.) 

a sdílí s nimi služby v oblasti IT, financí, lidských zdrojů apod. (Shared 

Services) 

NN Nestlé Nutrition specializovaná divize Nestlé zaměřující se na zvláštní výživu  

(kojenecká a dětská výživa, klinická výživa apod.) 

NP Nestlé Professional specializovaná divize Nestlé zaměřující se na uspokojení potřeb 

zákazníků mimo domov (viz Out Of Home – OOH) 

NPD New Product Development vývoj nových produktů 

NPPC Nestlé Purina PetCare divize Purina PetCare 

NPS Čisté tržby (zkratka z anglického Net 

Proceed of Sales) 

 

NRC Nestlé Research Center výzkumný ústav Nestlé v Lausanne ve Švýcarsku, největší soukromý 

výzkumný ústav pro potraviny na světě, přes 500 vědců, 

spolupracuje 

s PTC 

NSMS Nestlé Safety Management System systém řízení bezpečnosti provozu v Nestlé 

NQ Nutrition Quotient „nutriční kvocient“ – podle IQ – celosvětový název výukového 

programu Nestlé zaměřeného na nutriční vzdělávání vlastních 

zaměstnanců 

NQMS Nestlé Quality Management System systém řízení kvality Nestlé 

NUGGET  systém pro personální management 

 Nutritional Compass nutriční kompas – souhrn informací a doporučení pro spotřebitele  

o složení a výživových vlastnostech potravin na obalu, nástroj 

komunikace se spotřebitelem 

NWM Nestlé Working Maps mapy, které popisují procesy v Nestlé 

  O 
OG Organic Growth – tzv. organický růst růst tržeb za určité období, měřený v běžných cenách, projevuje se 

na něm např. zvýšení cen 

OHSAS Occupational Health and Safety 

Standard 

OHSAS 18000 – certifikát systému zajištění bezpečnosti a zdraví při 

práci, součást certifikace ISO našich závodů i ředitelství 

OOH Out of Home „mimo domov“ – gastronomie, jídelny, nápojové systémy (OOH 

divize nese název Nestlé Professional) 

OOS Out of Stock zboží není k dispozici 

 Outlet Classification klasifikace prodejních míst 

OP Operational Plan operační plán na 1 rok 

OPFE Other Product Fixed Expenses ostatní náklady na výrobek, např. nový obal,.. 

O2C Order To Cash „od objednávky k zaplacení“ – pokrývá oddělení zákaznického 

servisu, proces od zachycení poptávky zákazníka objednávkou přes 

její  

zpracování, dodání a vyúčtování až po zaplacení 

 Outage dočasný výpadek v systému GLOBE – v případě že nastane, je 

nutné 

postupovat podle směrnic BCP a pokynů LGO 

OZ Obchodní zástupce viz též SR 

  P 

 Payables závazky, které má firma splatit 

P&L Profit and Loss výsledovka, výkaz zisků a ztrát 
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P2P (PTP) Procure To Pay „od nákupu k zaplacení“ – proces od určení nákupní strategie pro 

skupiny materiálu, nejvhodnějšího prodejce až po zaplacení za 

dodané zboží 

PC Product Contribution podíl výrobku na celkovém zisku 

PDG Progress and Development Guide v rámci rozvoje lidských zdrojů Nestlé jde o nástroj pro kontinuální 

krátkodobé i dlouhodobé stanovování cílů, hodnocení pokroku a pro 

rozvoj pracovníka (od roku 2008 převeden v GLOBE na on-line bázi) 

PFME Product Fixed Marketing Expenses přímé náklady na marketing, které jsou vázány na kategorii, značku, 

produkt 

PM Product mix = COGS produktový mix – náklady na prodané zboží 

PO Purchase Order objednávka 

POP Point of Purchase místo nákupu, materiály určené na podporu v místě nákupu (častěji 

se 

užívá dřívější termín POS) 

POS Point of Sales Materials materiály na podporu nákupu v místě nákupu 

PPO Product Portfolio Optimization optimalizace portfolia, aby systém neobsahoval zastaralé či 

dlouhodobě ztrátové či jinak nepotřebné položky (tzv. SKU) 

PPP Popularly Priced Products výrobky za dostupné („lidové“) ceny 

PTC Product Technology Center vývojové technologické centrum pro určité typy potravin (čokoláda, 

kulinářské výr. apod.), součást celosvětové R+D sítě Nestlé (viz 

NRC) 

PUM Product Unit Manager  

  Q 
QA Quality Assurance zajištění kvality 

QM Quality Management řízení kvality 

QMS Quality Management System systém řízení kvality 

QMS Quality Monitoring Scheme (Nestlé 

pojem) 

dokument k monitorování systému kvality a jeho konkrétních prvků 

(př. teplota, vlhkost…) – používá se ve výrobě, ve skladech 

QMSR Quarterly Marketing & Sales Review 

Meeting 

čtvrtletní MKTG a prodejní meeting 

  R 
RASFF Rapid Alert System for Food and 

Feed 

systém rychlého varování pro potraviny a krmiva v rámci EU, kam 

jsou hlášeny případy závažného rizika bezpečnosti potravin 

přesahující hranice jednoho státu EU, partner je SZPI ČR a SVPS 

SR 

 Raw & Pack suroviny a obaly 

 Receivables pohledávky, které by měla firma obdržet 

 Rework zlom, znovuvyužití produktů při výrobě 

R&G Roast and Ground pražená mletá káva 

R&D Research and Development výzkum a vývoj 

RFID Radio Frequency ID radiofrekvenční ID čip, který lze použít pro sledování pohybu zboží, 

např. ve skladu apod. 

RIG Reálný vnitřní růst (zkratka z 

anglického 

Real Internal Growth) 

představuje nárůst či pokles prodeje mezi dvěma obdobími (rok 

oproti 

roku, měsíc oproti měsíci), nezohledňuje úpravy prodejních cen 

 Retail maloobchod (prodejní kanál, v němž nakupuje koncový spotřebitel) 

ROI Return on Investment návratnost investic 

ROIC Return on Investment capital návratnost investic 

 role (např. “end user roles” – role pro 

koncové uživatele) 

soubor konkrétních dovedností, vázaný na konkrétní pozici, nezbytný 

pro realizaci konkrétních kroků v GLOBE (např. role „Operational 

Buyer“ pro vystavování objednávek) 

RTD Ready to Drink tekuté nápoje pro přímou konzumaci (např. NESCAFÉ Xpress  

v plechovce) 

 Royalties platba za použití chráněné registrované značky (brand) vlastníkovi = 

centrále Nestlé SA ve Vevey 

 S 
S&IM Services & Indirect Materials služby a nepřímé materiály 

SALES Sales obchodní oddělení 

SAP MySAP.com název konkrétního produktu firmy SAP, na kterém je postaven 

GLOBE 

template 

60/40+ Sixty Forty Plus (šedesát čtyřicet plus) preferenční spotřebitelský test, při němž se porovnává výrobek 

Nestlé s konkurenčním, hodnotí se i jeho nutriční vlastnosti (NF, 

NCA), 

žádoucí je preference 60 % a více spotřebitelů 

SBU Strategic Business Unit specializovaná divize centrály Nestlé, která koordinuje celosvětovou 

podnikatelskou strategii v určité kategorii, např. cukrovinky, 

kulinářské 

výrobky apod. 

SC Spend Categories skupiny materiálu 

SC Supply Chain dodavatelský řetězec, jeho jádrem je logistika a navazující procesy 

SC FG 

(days) 

Stock Cover Finished Goods  

SC R&P 

(days) 

Stock Cover Row and Pack  

mailto:internal.communication@cz.nestle.com


24. 6. 2022 | Mini Dictionary | CA | Případná doplnění, návrhy nebo úpravy zasílejte na internal.communication@cz.nestle.com.  

 

Zkratka Název Překlad/vysvětlení 
 

 

 Shared Services sdílené služby, přeúčtovávané samostatně řízeným divizím v rámci 

konceptu NiM 

SDR Supplementary Data Repository databáze s konkrétními doplňkovými daty, navazuje na MDR a 

obsahuje specifické informace platné pro daný konkrétní trh Nestlé 

SGDU Strategic Generating Demand Unit specializovaná divize centrály Nestlé, která koordinuje celosvětovou 

strategii v oblasti spotřebitelské komunikace, marketingových služeb, 

průzkumu trhu a potřeb spotřebitelů v oblasti NHW 

SHE Safety Health Environment integrovaný přístup Nestlé k ochraně zdraví a bezpečnosti práce, 

prevence úrazů a ochraně životního prostředí, koordinován 

v technické divizi 

SKEP  systém pro plánování výroby 

SKK Slovak Crown slovenská koruna 

SKU Stock keeping unit konkrétní jednotlivý typ výrobku, který se vyrábí/prodává, 

identifikovatelný podle čísla 

SM Supermarkets supermarkety 

SM Sales Manager (= FSM, EM, OOH, 

KAD) 

manažer prodeje 

SMART Specific, Measurable, Achievable, 

Relevant, Time bound 

kritéria stanovení cílů: konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní, 

časově ohraničené 

SNOW 2 Standard Nestlé Office Workstation 2 standardní programové vybavení PC, je předpokladem pro přístup k 

nástrojům a službám GLOBE template 

SP Supply Planning plánování nabídky 

SPC Simulation of Price Calculation kalkulace ceny – důležitý nástroj používaný ve spolupráci mezi 

financemi, marketingem a příp. prodejem 

 Stream souhrn procesů v jedné oblasti v rámci GLOBE (např. finance – FAC) 

 Stock Cover Policy revize úrovně zásob 

SR Sales Representative obchodní zástupce, též OZ 

SSC Shared Service Centre centralizované středisko pro zpracování transakcí nebo poskytování 

specializovaných služeb, poskytuje podporu řadě trhů Nestlé 

SVPS Slovenská veterinárna a potravinová 

správa 

státní orgán dozoru nad bezpečností potravin SR, sídlo v Bratislavě 

SVS Státní veterinární správa státní orgán dozoru nad bezpečností potravin živočišného původu 

ČR, 

sídlo v Praze 

SZPI Státní zemědělská a potravinářská 

inspekce 

státní orgán dozoru nad bezpečností potravin jiného než živočišného 

původu ČR, sídlo v Brně 

SU Sales Unit obchodní balení určitého výrobku 

SVC Shared Value Concept „sdílená hodnota“ – Nestlé sdílí se všemi partnery (vnitřní, vnější) 

odpovědným a udržitelným způsobem hodnotu vytvářenou při 

podnikání 

 šarže výrobky vyrobené v období jedné směny (viz. Lot Code) 

  T 
TES Samples Expiring and Damaged 

Goods 

vzorky s prošlou záruční lhůtou a poškozené zboží 

TI Trade Investments investice do „trhu“ (zákazníků) 

 Ticket pokud nastane situace, která vyžaduje servisní zásah (změna, 

oprava), vytvoří se v systému GLOBE požadavek ve formě tzv. 

ticketu, který prochází přes řešitele, lze dohledat aktuální stav řešení 

TH Take Home jedna z kategorií zmrzliny, označuje tzv. rodinná balení zmrzliny, 

tedy ta, která si spotřebitel nosí domů a nekonzumuje je přímo v 

místě prodeje nebo na ulici 

TNWC Trade Net Working Capital čistý provozní kapitál, počítá se podle vzorce: Inventories + AR - AP 

TPP Temporary Price Promotion dočasné snížení ceny 

 Traceability tzv. sledovatelnost, nástroj zajištění bezpečnosti potravin, ze zákona 

daná povinnost dohledat surovinu směrem k dodavateli a konkrétní 

šarži výrobku u odběratele, tj. prvního zákazníka, komu byla prodána 

TTS Total Trade Spend celkové náklady na udržení a rozvoj obchodní sítě a zákazníků 

  U 
UoM Unit of Measure měrná jednotka – kus, karton, vrstva, paleta… 

  W 
WAM Wholesale Account Manager manažer pro klíčové zákazníky (velkoobchody) 

WellNes in 

Action 

využívá se slovo WellNes jako zkratka 

Wellness a Nestlé 

název interního programu zajišťujícího proces NHW, má své logo, 

které se ale nepoužívá navenek, jenom na interních akcích firmy 

Y 
YTD Kumulativně od začátku roku do 

konce sledovaného měsíce (zkratka z 

anglického Year To Date) 

např. YTD 6/2007 znamená období od ledna do června roku 2007 

Z 
Z-EMENA Zone Europe, Middle East and North 

Africe 

Region Evropa, Střední východ a Severní Afrika 

Z-EUR Zone Europe Region Evropa 
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