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Abstrakt: 

Má diplomová práce se zabývá problematikou organizačního uspořádání. Předmětem 

mé diplomové práce bude posouzení organizačního uspořádání a aktivit v nově vzniklé 

podnikatelské jednotce Automotive. Na této diplomové práci jsem spolupracovala se 

společností ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s., která se v roce 2012 rozhodla pro 

rozdělení organizační struktury na dvě samostatné strategické podnikatelské jednotky a mým 

úkolem bude toto rozdělení posoudit a případně navrhnout zlepšení. 

 

Abstract: 

My thesis deals with the organizational structure. The subject of my thesis will assess 

the structural organization and activities of the newly formed business unit Automotive. On 

this thesis, I worked with ArcelorMittal Tubular Products Karviná, Inc., which in 2012 

decided to split organizational structure into two separate strategic business unit and my task 

will be to assess the distribution and to propose possible improvements. 
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Úvod 

Organizační struktura je důležitou a nepostradatelnou složkou všech dobře řízených 

podniků po celém světě a jejich nastavení a provázanost jednotlivých složek podstatným 

způsobem ovlivňuje fungování podniků. Hlavním účelem organizační struktury je optimální 

rozdělení úkolů, pravomocí a kompetencí mezi pracovníky organizace tak, aby organizace 

zvládla neustále se měnící podmínky moderní doby. Volba vhodného organizačního 

uspořádání je jedním ze základních prvků organizování. Tato volba má vliv na efektivitu 

organizace, kvalitu a rychlost rozhodovacího procesu, a na uspořádání komunikačních a 

kooperačních vztahů. Organizační struktura se může postupem času měnit. S tím, jak se 

zvětšuje konkurence, a rostou nároky zákazníků, stává se okolní prostředí stále dynamické a 

komplexní. Aby organizace v tomto prostředí udržela nebo posílila svou pozici, je třeba 

přizpůsobit se nastalé situaci a to včetně struktury. Je proto nutné vyčlenit si čas na 

vyhodnocení daného uspořádání. A to nejen zda odpovídá současné situaci, ale i zda bude 

vhodné pro plánované cíle a výhledy do budoucnosti. Současné trendy v organizování 

společností v dnešní době směřují k plochým pružným strukturám, decentralizaci řízení a 

týmové spolupráci. 

Úkolem mé diplomové práce je posoudit organizační uspořádání a aktivity u nově 

vzniklé podnikatelské jednotky SBU Automotive ve společnosti ArcelorMittal Tubular 

Products Karviná a.s. Toto téma vyplynulo z nedávného rozdělení společnosti na dvě 

strategické podnikatelské jednotky SBU Automotive a SBU Mechanical. V diplomové práci 

se budu zabývat pouze strategickou podnikatelskou jednotkou SBU Automotive. Společnost 

mi poskytla mnoho užitečných podkladů a informací pro zpracování této diplomové práce.  

Diplomová práce se skládá z teoretické části a praktické části. V teoretické části jsou 

stručně vymezeny základní pojmy týkající se organizační struktury, zobrazeny základní typy 

organizačních struktur nebo popsány současné přístupy k organizační struktuře. V praktické 

části charakterizuji organizační uspořádání ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products 

Karviná a.s., popisuji jakým způsobem plní společnost požadavky obsažené v normě ISO/TS 

16 949 nebo porovnávám organizační uspořádání s francouzskými závody. Na konci této 

diplomové práce navrhuji změny v organizační struktuře, které by měly vést ke zlepšení a 

zvýšení spokojenosti všech zainteresovaných stran. 
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1 Vymezení základních pojmů 

V této kapitole budou popsány základní pojmy a prvky, týkající se organizační 

struktury a organizačního uspořádání v organizaci. 

1.1 Prvky organizační struktury 

Pan Veber ve své knize uvádí mezi základní prvky organizování specializaci, 

koordinaci, vytváření útvarů, rozpětí řízení a dělbu kompetencí. [1] 

1.1.1 Specializace 

Tento pojem udává, v jaké míře dojde k rozdělení úkolů do samostatných činností. 

Dělba práce je důležitý prvek organizační struktury, avšak nelze ji brát prvoplánově jako 

zdroj zvyšování produktivity, jelikož přílišná specializace může zapříčinit negativní jevy, jako 

je nuda nebo stres zaměstnanců. To poté může vést k nízké kvalitě výrobků. Dělba práce 

usnadňuje kontrolu výstupů práce, ale vyžaduje větší míru koordinace. Úkolem organizování 

je najít nejvhodnější stupeň specializace. [1] 

1.1.2 Koordinace 

Rozlišujeme koordinaci vertikální, horizontální, formální a neformální. Vertikální 

koordinace činností v organizaci probíhá prostřednictvím hierarchického uspořádání. To 

znamená, že každý vedoucí pracovník, který je součástí řídícího řetězce, je v organizaci 

odpovědný za koordinaci práce osob jemu podřízených a je k tomu vybaven potřebnou 

pravomocí. Pokud má manažer velký počet přímých podřízených a nezvládá proto 

koordinovat vše potřebné, může pak využít občasné nebo trvalé horizontální koordinace mezi 

osobami na stejné úrovni v hierarchii organizace. Formální koordinace činností organizace je 

založena na existenci formalizovaných komunikačních mechanismů. Těmito pojmy rozumíme 

vertikální vztahy nadřízenosti a podřízenosti, které zajišťují doručení pracovních úkolů, 

závazná pravidla, směrnice a normy usměrňující chování pracovníků. Hlavním smyslem 

neformální koordinace je hlavně spontánní, neřízená komunikace mezi jednotlivými osobami 

v organizaci. Potřeba koordinace stoupá s velikostí organizace a různorodostí činností 

jednotlivých organizačních jednotek. Potřebu koordinace vyvolává i růst množství 

organizačních útvarů, do kterých jsou činnosti rozděleny. [2] 
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1.1.3 Tvorba organizační jednotky 

Jestliže je práce rozdělena podle specializace, je potřeba seskupit organizační úkoly 

tak, aby byla umožněna koordinace práce. V knize pana Robbinse a Coultera je definováno 

pět forem rozdělení organizace do oddělení: 

 Funkcionální rozdělení-organizace uspořádává pracovní činnosti podle funkcí.  Výhoda 

tohoto rozdělení spočívá, v efektivitě seskupení stejných specializací a snadné 

koordinaci. Nevýhodou může být omezené vnímání cílů organizace. 

 Rozdělení podle produktů znamená, že všechny hlavní oblasti výroby a činnosti s nimi 

spojené, mají své vlastní útvary. Výhodou toho je blízkost zákazníkům, ale hrozí riziko 

duplikace funkcí. 

 Geografické rozdělení uspořádává činnosti podle regionů, což zajišťuje mnohem lepší 

zvládání regionálních problémů. Nevýhodou může být duplikace funkcí. 

 Rozdělení podle zákazníků zajistí lepší služby zákazníkům, avšak opět může být 

nevýhodou duplikace funkcí. 

V dnešní době se můžeme setkat i s využíváním týmů složených z pracovníků 

specializovaných na odlišné činnosti. [3] 

1.1.4 Rozpětí řízení 

Rozpětí řízení vyjadřuje počet přímých podřízených pracovníků jednomu 

nadřízenému. S přihlédnutím k fyzickým a duševním možnostem nadřízeného pracovníka 

existuje určitý počet podřízených, který je nadřízený schopen vést. Tento počet je vyjádřen 

pojmem optimální rozpětí řízení. Je velice pracné a složité vypočítat optimální rozpětí, 

v některých případech to není možné. Důvodem je velký rozsah faktorů, které můžou rozpětí 

ovlivnit. Patří zde mezi ně například osobnost nadřízeného, podřízených, povaha prováděných 

procesů, organizační kultura, manažerská způsobilost nadřízeného a charakter okolního 

prostředí. Zobrazením optimálního rozpětí řízení vzniká takzvaná organizační pyramida 

neboli hierarchické uspořádání organizace. Pokud se aplikuje velké rozpětí řízení při 

konstantním počtu pracovníků, získáme plochou organizační strukturu a malý počet 

organizačních úrovní, kdežto při malém rozpětí managementu získáme strmou pyramidu a 

velký počet organizačních úrovní. Oba tyto typy organizační pyramidy mají své klady a 

zápory. Mezi nejproblematičtější rysy strmé organizační pyramidy patří možnost zkreslení 

vertikálních informačních toků kvůli množství organizačních úrovní. Největší nevýhodou 

ploché organizační pyramidy je riziko neschopnosti efektivně vést podřízené pracovníky.[4] 
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1.1.5 Dělba kompetencí 

Dělba kompetencí nebo jiným slovem delegování, je podmínkou vnitřní 

strukturalizace v organizaci. Předpokladem je přesné vytyčení úkolů a očekávaných výsledků 

určených útvarů či pracovníků. Jestliže dojde k vymezení působnosti, je třeba poté stanovit 

příslušné pravomoci a k nim přiřadit odpovídající odpovědnosti. Odpovědnost za výsledek 

vždy patří tomu, kdo provedl rozhodnutí. Přínos delegování spočívá hlavně v ulehčení práce 

manažerů, v přiblížení rozhodovacích procesů k relevantním informacím ale také v motivaci 

podřízených. Slabou stránkou delegování je zejména to, že nezaručuje jednotné rozhodování 

ve stejných nebo podobných situacích. Vyžaduje jen větší koordinaci a zvyšuje tím 

požadavky na počet a způsobilost vedoucích pracovníků. [1] 

S dělbou kompetencí souvisí také otázka v jakém stupni centralizace či decentralizace 

se organizace nachází. Tento stupeň naznačuje, nakolik je rozhodování organizace rozloženo 

mezi jednotlivé organizační úrovně. Sklon k centralizaci nebo decentralizaci závisí především 

na upřednostnění potřeby koordinace a pružnosti. Kladnou stránkou vyššího stupně 

centralizace je lepší a efektivnější využívání lidských zdrojů, vyšší předpoklady ke koordinaci 

aktivit a jejich spojení do jednoho celku. Kladem decentralizace je nemožnost vést velké 

organizace centrálně, potřeba přiblížit pravomoci k výkonům jednotlivých aktivit a motivace 

pracovníků podílejících se na rozhodovacích procesech. [2] 

1.2 Faktory ovlivňující volbu organizační struktury 

Pro správné rozhodnutí o organizační struktuře se musí vzít do úvahy především 

působení faktorů, které organizování výrazně ovlivňují. Za základní činitele, které 

organizování výrazně ovlivňují, se považuje strategie organizace, její velikost, používaná 

technologie a prostředí, ve kterém organizace působí. Mezi dalšími faktory ovlivňujícími 

organizační strukturu můžeme najít globální konkurence, právní formu organizace, kvalifikaci 

manažerů, informační systém či organizační kulturu. Tyto vlivy působí všechny najednou a je 

na manažerech, zvolit nejvhodnější organizační systém.[1] 
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1.2.1 Strategie 

Ve strategii se odráží jak interní organizační zásady, tak i očekávání od okolí 

organizace. Rozlišují se celkem čtyři typy strategií a to strategie obránce, výzkumníka, 

analyzátora a zpátečníka a k nim doporučené organizační struktury. Obránce se zaměřuje 

zejména na optimalizaci již existujícího stavu a udržení stávajícího trhu. Defenzivní strategie 

je především úspěšná, když je ve stabilním prostředí, využívá klasickou funkční organizační 

strukturu a centralizaci. Výzkumník nebo také inovátor je úspěšný v dynamickém prostředí, 

kde hledá neustále nové příležitosti ke zlepšení. Ofenzivní strategie přeje divizním strukturám 

a tím decentralizaci řízení. Strategie analyzátora, využívá hlavně hybridních organizačních 

struktur. Strategie zpátečníka je charakteristická zejména pro podniky, které se nachází v krizi 

a které nejčastěji využívají klasickou liniově-štábní strukturu. [5] 

 

1.2.2 Velikost organizace 

Při rozhodování o organizační struktuře hraje důležitou roli velikost organizace. Na 

velikost organizace můžeme pohlížet několika způsoby a to: 

 počtu zaměstnanců 

 podle tržního podílu, 

 oboru, ve kterém se organizace pohybuje.  

Nejznámějším pravidlem je určování velikosti vzhledem k ostatním organizacím v 

oboru. Je obecně známo, že čím větší organizace je, tím se stává byrokratičtější. Při růstu 

organizace se zvyšuje potřeba větší kontroly a koordinace činností. Důsledkem toho je růst 

specializace, oddělenosti a decentralizace. [5] 

 

1.2.3 Technologie 

K porozumění vztahů mezi technologií a organizačním uspořádáním výrazně přispěla 

Joan Woodwardová se svým výzkumem o působení technologií ve výrobních firmách na 

organizační strukturu. Došla k závěru, že velkosériová výroba je nejvhodnější při spojení 

s mechanistickou strukturou, zatímco pro kusovou a malosériovou je nejvhodnější organická 

struktura. [5] 

 

 



8 
 

1.2.4 Globální konkurence 

V dnešní době již nestačí monitorovat pouze domácí konkurenci, ale je nutné sledovat 

i vývoj na zahraničních trzích. Zahraniční trh má vliv na technickou politiku, výrobní 

program, organizování a vnitropodnikovou strukturu. Jelikož jsou mezinárodní trhy 

dynamickým prostředím, je zapotřebí přizpůsobovat jim svou podnikovou strategii i 

organizační strukturu, aby organizace dosáhla splnění svých stanovených cílů. [5] 

1.2.5 Prostředí 

Podle vlivu prostředí rozeznáváme dva hlavní aspekty: diferenciaci a integraci. Pojem 

diferenciace značí rozsah rozdělení organizace do oddělení s různým manažerským 

zaměřením a strukturou. Čím více takových oddělení existuje, tím vyšší je stupeň 

diferenciace. Integrace znamená stupeň kooperace jednotlivých oddělení. Potřebu 

diferenciace a integrace organizace zvyšuje složité prostředí, které se rychle mění. Jestliže 

jsme dosáhli stabilního prostředí, je pro zvýšení efektivity vhodný rozvoj mechanistické 

struktury, oproti nestálému prostředí, kde je výhodnější využít organický systém. [5] 

1.2.6 Transakční náklady 

 Teorii transakčních nákladů můžeme využít především při stanovování optimální 

hranice mezi vnitropodnikovými činnostmi a využíváním služeb na trhu. Při rozhodování se 

nejčastěji využívá model hodnotící všechny potřebné činnosti dle nákladů na zajištění 

provedení jak na trhu, tak v rámci firmy. Jestliže se jedná o jednotné či standardizované 

činnosti, vyplatí se většinou využít služeb trhu. Co se týče specifických činností, je lepší je 

realizovat vlastními silami.[1] 

 

1.3 Typy organizačních struktur 

Správně zvolená organizační struktura, umožňuje v organizaci plnit stanovené cíle. 

Klasifikace organizačních struktur není dosud jednotná. Pan Veber ve své knize uvádí 

kategorii struktur klasifikovaných podle činností či jejich výsledků a kategorii struktur 

rozdělených podle dělby pravomocí. Ty se dále dělí na rozdělení podle existence pevných a 

pružných prvků. Struktury se také dále dělí podle toho, zda zobrazují propojení útvarů 

organizace nebo sled jejích procesů. [1] 
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1.3.1 Rozdělení z hlediska dělby pravomocí 

1.3.1.1 Liniová struktura 

Lineární přístup k organizaci se stal jedním z nejrozšířenějších forem organizace 

společnosti. To v minulosti platilo zejména ve zpracovatelském průmyslu, kde docházelo 

téměř vždy k lineárnímu rozdělení. Existoval jeden šéf, který měl pod sebou další pracovníky, 

kteří mu podávali zprávy.[21] 

Tato struktura vznikla jako první vývojový typ útvarové struktury v malých 

organizacích, kde existoval jediný řídící stupeň nad provozem. Ve většině případů řídící 

stupeň nově vznikajícího podniku reprezentoval vlastník podniku (řemeslník, obchodník, 

bankéř). S dalším vývojem organizací se vytvářelo i více stupňů řízení, avšak současně s tím 

začaly vznikat obtíže. Pramenily zejména z nároků na odbornost vedení a na výkon určitých 

pomocných prací, například obslužných, evidenčních i jiných. Tyto změny byly příčinou 

snahy o strukturální úpravy a vedly k dalším typům organizačních struktur. Liniové struktury 

mají přímou (přikazovací) pravomoc. Vedoucí liniové skupiny vykonávají vertikální liniové 

řízení. Tvoří řídící osu struktury (např. ředitel závodu, vedoucí provozu, mistr). Linioví 

vedoucí mají nejvyšší pravomoci a odpovědnost. Jsou vždy hlavními vazbami struktury a 

ztělesňují základní mocenskou organizovanost systému. Příklad liniové struktury a její vazby 

můžeme znázornit schématem na obrázku 1. [5] 

 

Obrázek 1- Schéma liniové struktury (vlastní zpracování podle [8]) 

 

 

 



10 
 

1.3.1.2 Funkcionální struktura 

Tato struktura je tvořena mnohostrannými funkčně-specializovanými vazbami. 

Nerespektuje se zde princip jediného odpovědného vedoucího. Každý pracovník má nad 

sebou více přímých nadřízených, kteří jsou specializováni na konkrétní funkce. Problém 

ovšem nastává při stanovení odpovědností. [6] 

Ve funkční struktuře jsou aktivity seskupeny dohromady společnou funkcí od spodní 

části k horní části organizace. Například všichni inženýři se nachází v technickém oddělení a 

viceprezident pro inženýrství je odpovědný za všechny inženýrské činnosti. [22]  

 

Obrázek 2- Schéma funkcionální struktury (vlastní zpracování podle [8]) 

 

1.3.1.3 Liniově-štábní struktura 

Tato struktura vznikla kombinací předchozích dvou struktur. Z liniové struktury tato 

struktura převzala, princip jediného odpovědného vedoucího, přehlednost či jasné vymezení 

kompetencí. Z funkcionální struktury pak tato struktura převzala specializaci funkčních 

manažerů. Struktura tedy obsahuje složku štábní i liniovou. V kompetenci má liniová složka 

kompletní management organizace a jejích útvarů. Vedoucí je v této struktuře tedy nadřízený 

všem útvarům včetně pracovníků štábu. Hlavním úkolem štábní složky je specializovat se a 

zaměřit se na různé oblasti řízení, a tím managementu organizace ulehčit práci, při zachování 

principu jediného odpovědného vedoucího. Štáb se v této struktuře podílí na vedení 

organizace pouze zprostředkovaně. S růstem organizace a zvyšující se dynamikou a složitostí 

okolního prostředí naráží organizace na slabiny liniově-štábní struktury. Těmi jsou především 

nepružnost a malá přizpůsobivost, limitující kapacitu při práci s informacemi a rostoucí 

nedorozumění se mezi liniovými vedoucími a štábními specialisty. Tyto slabé stránky je 

možné částečně vyřešit zavedením moderních informačních systémů.[6] 
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Obrázek 3-Schéma liniově-štábní struktury (vlastní zpracování podle [8]) 

 

1.3.2 Organizační struktury s pružnými prvky 

1.3.2.1 Maticová struktura 

Tato struktura vzniká doplněním klasické organizační struktury, nejčastěji lineárně-

štábní, o další organizační prvky. Maticová struktura tvoří mřížku, ve které jsou ve 

vertikálním směru organizovány útvary podle funkční specializace a v horizontálním směru 

organizovány projektové týmy. Toto uspořádání ovšem narušuje princip jediného přímého 

vedoucího. Maticovou strukturu je vhodné použít v případě, kdy organizace potřebuje pružně 

zareagovat na změny okolí a práce na projektech u ní není neobvyklou činností. Výhodou 

maticové organizace je možnost přímého přenášení specifických znalostí mezi jednotlivými 

útvary a schopnost rychle reagovat na vzniklé změny a problémy. Mezi nevýhody této 

struktury patří hlavně vysoké náklady na organizační úroveň, vysoké požadavky na 

schopnosti vedoucích pracovníků a rizika spojená s dvojí podřízeností. [7] 

 

 

Obrázek 4- Schéma maticové struktury (vlastní zpracování podle [8]) 
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1.3.2.2 Projektová koordinace 

Projektové koordinace může organizace využít, jestliže řeší přehledné a jednoduché 

projekty nebo jestliže existuje potřeba centralizovaného plánování. Projektová koordinace 

vzniká přidáním pozice koordinátora do dané struktury po dobu trvání realizace projektu. 

Koordinátor operuje s velmi malou pravomocí, plní hlavně roli plánovací a informační. 

Výhoda projektové koordinace je zejména v dodržování principu jednoho přímého 

nadřízeného a zabezpečení koordinace projektu. Nevýhodou je až příliš zdlouhavý proces 

rozhodování. [8] 

 

 

Obrázek 5- Schéma projektové koordinace (vlastní zpracování podle[8]) 

 

1.3.2.3 Ryzí projektová organizace 

Tento typ organizačního uspořádání použije v případě, jestliže organizace řeší 

komplexní a náročný projekt. Ryzí projektová organizace vzniká tak, že se ke stávající 

struktuře přidá další uspořádání, vytvořené pouze na řešení projektu. To se po skončení 

projektu opět rozpustí. Toto uspořádání se vyznačuje úplným alokováním pracovníků na daný 

projekt, rozsáhlou pravomocí vedoucího projektu a odloučením projektového týmu od zbytku 

organizace. Výhoda tohoto typu organizace tkví v jednodušším řízení pracovníků a 

dodržování principu jednoho přímého nadřízeného. Nevýhodou je velká náročnost na zdroje a 

nemožnost plně využívat znalosti všech pracovníků při práci na projektu. [8] 
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 Obrázek 6- Schéma ryzí projektové organizace (vlastní zpracování podle [8]) 

 

1.3.3 Rozdělení z hlediska činností a výsledků 

 

1.3.3.1 Jednoduchá struktura 

Tuto strukturu najdeme především u malých organizací. Vyznačuje se malým 

členěním oddělení, širokým rozsahem řízení či nízkou formalizací a centralizací. Mezi její 

výhody patří flexibilita, nízká nákladovost na udržení a snadná ovladatelnost. Jakmile však 

začne organizace růst, přestane být vhodná a je nutná restrukturalizace organizace. [3] 

1.3.3.2 Funkční struktura 

Tato struktura slučuje pracovníky se stejnými nebo podobnými úkoly, kvalifikacemi a 

činnostmi do jediného útvaru. Tyto útvary obvykle vede odborný ředitel pro danou funkci. S 

touto organizační strukturou se nejčastěji můžeme setkat v malých a středních podnicích 

zaměřených na menší rozsah výrobků, ale s velkou specializací. Tato struktura se zaměřuje na 

centralizaci, protože jednotlivé funkce je nutno koordinovat. Výhodou této struktury je úspora 

nákladů díky. Nevýhody pak plynou z pomalejšího průběhu rozhodování a rizika izolace 

jednotlivých útvarů. [1] 

 

 

Obrázek 7- Schéma funkční struktury (vlastní zpracování podle [8]) 
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1.3.3.3 Divizní struktura 

Základní prvkem této struktury jsou oddělené divize neboli jednotky. V čele každé 

této dosti samostatné jednotky stojí vedoucí divize, kteří jsou zodpovědní za její výkonnost, 

strategické a operativní řízení. Vrcholový management má v této struktuře roli koordinátora a 

kontrolora činností jednotlivých divizí. Také určité činnosti jako například finanční a právní 

mohou být vyčleněny mimo divize. Plusem této struktury je především zaměření se na 

výsledky a jasné pravomoci a odpovědnosti. Nevýhody spočívají v duplikaci činností a 

zdrojů, což má vliv na zvyšování nákladů a snižování efektivity. [3] 

 

 

Obrázek 8- Schéma divizní struktury (vlastní zpracování podle [8]) 

 

1.3.3.4 Hybridní struktura 

Tato struktura je kombinací funkční a divizní struktury. Snaží se posílit jejich klady a 

potlačit zápory. Je obvykle tvořena divizemi, ale současně obsahuje i funkčně-specializované 

útvary ve vrcholovém středisku organizace. Výhodou této struktury je koordinace mezi 

divizemi a uvnitř divizí, soulad mezi jednotlivými cíly a stanovenými úkoly organizace a 

divizí a větší efektivita fungování organizace. Mezí nevýhody se řadí například malá 

pružnost, riziko vzniku konfliktu mezi vrcholovým řízením a divizemi a nebezpečí růstu 

administrativy. [6] 
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1.3.4 Rozdělení z hlediska zobrazení činností 

1.3.4.1 Útvarová struktura 

Typy útvarových struktur jsou organizační struktury, které jsme si již popsaly výše. 

Tyto struktury představují množinu útvarů, které jsou vytvořených seskupením funkčních, 

pracovních, mocenských nebo informačních vztahů mezi nimi. Pro útvarové struktury je 

typický hierarchický tvar, který je dán principem jediného přímého nadřízeného. Každá 

útvarová struktura je tvořena prvky výkonnými a řídícími, které jsou v organizační struktuře 

znázorněny typickými obdélníky. Pomocí přímek jsou zobrazeny vztahy mezi jednotlivými 

útvary, jedná se ale pouze o vztahy nadřízenosti a podřízenosti, případně informační 

vztahy.[7] 

1.3.4.2 Procesní struktura 

 Procesní přístup vychází z potřeb a požadavků zákazníků a sledu jednotlivých 

činností, při kterých dochází k uspokojování potřeb. V návaznosti na tento přístup by si měla 

organizace vytvořit útvarovou strukturu. Pokud činnosti či organizační útvary nepatří do 

řetězce aktivit, které podporují spokojenost zákazníka, neměly by se v organizaci vůbec 

vyskytovat. Procesní struktura zobrazuje hlavní firemní procesy a jejich vzájemné vztahy. 

Vedle procesů spojených s výrobou a prodejem zboží či služeb patří do procesního modelu i 

procesy podpůrné a řídící. Hlavní procesy v této struktuře ještě dělí na dílčí procesy, od 

kterých se odvíjí tvorba nižších organizačních útvarů. [2] 

 

 2 Současné přístupy k organizační struktuře 

Současnému prostředí, přestávají stačit klasické hierarchické organizační struktury, 

které jsou v dnešní době čím dál komplexnější a dynamičtější. Neustále vzniká potřeba 

štíhlých, flexibilních a inovativních organizací, které jsou schopny rychle se přizpůsobovat 

požadavkům trhu. Organizace musí hledat stále nové způsoby, jak lépe a efektivněji 

strukturovat a organizovat činnosti, aby dostály svým strategiím.[3] 

Mezi nové formy organizování se řadí řízení podle strategických podnikatelských 

jednotek (SBU). Toto uspořádání se podobá diviznímu uspořádání. Rozdíl spočívá ve větší 

míře autonomie. Zatímco u divizí struktury se jednalo o rozhodování na nižší úrovni řízení, u 

podnikatelských jednotek se jedná o přenesení celé podnikatelské odpovědnosti za určitý 
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výrobek nebo region. Cílem je podpora soutěživosti mezi jednotkami a větší pružnosti reakcí 

na vnější podněty. Ale i přesto jsou podnikatelské jednotky stále součástí vnitropodnikového 

uspořádání a nemají vlastní právní subjektivitu. Řídí se tedy strategickými záměry organizace. 

Úkolem vrcholového vedení je nalézt takový rozsah řízení, aby nedocházelo k nenarušování 

autonomie podnikatelských jednotek a aby se zároveň zabránilo přílišnému soutěžení mezi 

nimi. [9] 

Současné trendy v současné době přecházení k flexibilnějším strukturám a jsou 

spojeny s rozšiřováním působnosti a odpovědnosti pracovních týmů na úkor středního 

managementu, implementací procesního řízení a zaměření na zákazníka. Výrazným trendem 

je spojování organizací. Integrací zdrojů a technologických postupů dosáhnou organizace 

vzájemné synergie a mohou tak lépe čelit konkurenci. Spojování organizací může mít podobu 

holdingu. To znamená, že jeden subjekt ovládá ostatní pomocí kapitálových účastí, akvizice, 

fúze nebo aliance, která se zakládá na partnerství a jejíž obliba stále roste. Jako příklad 

moderní organizační struktury můžeme uvést amébu, neboli týmovou organizační strukturu ve 

tvaru květu (viz Obrázek 9) nebo síťové strukturu. Posledním typem organizační struktury je 

virtuální organizace. Ta je dočasným, ryze účelovým seskupením organizací, které má 

podobu týmové kooperace. [6] 

 

2.1 Síťová organizační struktura 

Tato struktura je vytvořena seskupením několika společností kolem hlavní řídící. Toto 

uspořádání je odvozeno na základě uzavřených smluv o kooperaci. Kooperaci organizuje 

řídící jednotka a zajišťuje tak její bezproblémový chod. Toto uspořádání v sobě zároveň 

ukrývá jak výhody, tak i nevýhody. Za hlavní výhodu můžeme označit pružnost a adaptibilitu 

na změny prostředí. Jelikož je sdruženo více jednotek menšího rozsahu bez životně důležité 

závislosti na jiném podniku sítě a centrálním řízení, jsou tyto jednotky schopny pružněji 

reagovat. [11] 

 2.2 Týmová organizační struktura (Améba) 

Jedná se o jednu organizaci složenou z více výrobních jednotek. Améba přináší 

výhody malých firem do libovolně velké společnosti. Samo označení Améba se používá pro 

dočasnou nebo i trvalejší skupinu zaměstnanců jedné společnosti, kterou sestavil její vedoucí. 

Nacházejí se v ní různí specialisté a obecně se příliš neodlišuje od projektových týmů v 
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maticové struktuře. Oproti maticové struktuře je zde však jeden rozdíl. Ve firmě využívající 

Améba management neexistují žádná finanční oddělení, oddělení vývoje, účtárny, atd. Žádný 

ze zaměstnanců není nikde zařazen, nemá žádnou pracovní pozici. Zaměstnanci se do 

jednotlivých Améb dostávají dobrovolně, na základě fungování vnitropodnikového trhu práce. 

Kdo není v žádné Amébě, nepobírá žádnou mzdu. [12] 

 

 

Obrázek 9- Organizační uspořádání Améba [12] 

 

2.3 Virtuální organizace 

Virtuální organizace je termín poměrně nový. Jedná se obvykle o dočasnou skupinu 

organizací nebo jednotlivců, kteří se spojili za účelem splnění nějakého úkolu. Tato koncepce 

v současné době nabývá na významu především díky tomu, že v silném konkurenčním 

prostředí dokáže virtuální organizace efektivně snižovat náklady, pružněji reagovat na změny, 

vyhovovat požadavkům zákazníků a za zmínku také stojí schopnost efektivněji nakládat se 

zdroji. Existují 4 základní charakteristiky virtuálních organizací a to: klíčové kompetence, 

flexibilita, důvěra, dokonalost.[13] 

 Nevýhodou virtuální organizace je to, že základní organizace má menší kontrolu než 

kontrola v konvenční organizaci. Je poté obtížnější sledovat a řídit dodavatelské společnosti a 

smlouvy nebo dočasné zaměstnance, kteří jsou mimo aktivní zónu společnosti. [18] 
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3 Optimální organizační struktura 

Všechny organizační struktury, které zde byly uvedeny, mají své výhody i nevýhody. 

Nemůžeme tvrdit, který typ struktury je nejlepší a neexistuje žádný ideální a univerzální typ, 

který by byl vhodný pro všechny organizace, neboť každá čelí různým podmínkám a jsou pro 

ni zásadní odlišné faktory. [5] 

 Abychom mohli určit, zde je daná organizační struktura správně zvolená, je třeba si 

nadefinovat základní kritéria hodnocení. Toto definování je ovšem velmi složité, ne-li 

nemožné. Nelze tedy vytvořit obecně použitelný soubor kritérií, jejichž pomocí by bylo 

možné měřit rozdíly mezi organizačními strukturami. [19]  

V literatuře však můžeme dohledat obecné zásady, které by měla optimální 

organizační struktura splňovat. Organizace by si měla vybrat takové uspořádání, které nejlépe 

koresponduje s její současnou situací. Nejjednodušší organizační struktura, která splní své 

poslání, je tou nejlepší. Jednoduchosti docílíme orientací pouze na zásadní činnosti, vedoucí 

k získání výsledků.[5] 

Pan Urban ve své publikaci definuje jako základní prvek organizačního systému 

dlouhodobé cíle společnosti, ze kterých vycházejí cíle jednotlivých procesů i organizačních 

útvarů. Tyto cíle slouží k volbě řídicího systému a organizační struktury [2]. 

 

3.1 Optimalizace organizační struktury 

Organizace se neustále vyvíjejí, což je způsobeno změnami vnějšího i vnitřního okolí. 

Organizační struktura by na tyto změny měla reagovat jako nástroj řízení organizace. Jinak 

hrozí, že nebude podporovat strategii, hlavní procesy organizace a bude brzdit další rozvoj 

organizace. Proto je na vedení společnosti, aby uvážila, zda stávající struktura odpovídá 

situaci nebo nastal čas na její optimalizaci. [10] 

Mezi okolnosti, které vedou k optimalizaci organizační struktury, patří: 

 realizování nových aktivit, vstup na nové trhy 

 růst organizace (zvyšování počtu pracovníků či rozsahu činností) 

 výrazné změny ve strategii organizace (ovlivňující např. systém řízení) 

 podstatné změny průběhu klíčových procesů 

 pokles ekonomické výkonnosti 

  existence signálů značících, že stávající struktura nevyhovuje (např. problémy 
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 s rozdělením kompetencí, v komunikaci či procesech) [10] 

Jestliže se organizace chystá provést změny v organizačním uspořádání, měly by být 

podloženy jasným stanovením hlavních problémů a analýzou důvodů vedoucích k těmto 

problémům. Tím budeme mít jistotu, že chyba je opravdu v organizační struktuře a nevychází 

z úplně jiného zdroje. Je tedy důležité spojit rozhodnutí o změně organizace s jasným 

stanovením jejích cílů. Těmito cíli můžou být například:  

 přiblížení rozhodovacího procesu skutečnému výkonu,  

 zavedení nových činností, pružnější reakce na požadavky zákazníků, 

 posílení koordinace činností, odstranění nelogických prvků organizační struktury či 

zkrácení řídícího řetězce. 

Pokud si organizace stanoví více cílů najednou, je důležité zajistit, aby se navzájem 

nevylučovaly. Při plánování organizačních změn je důležité i definování jejich limitů, 

technologických, ekonomických, a dalších.[2] 

Samotný postup optimalizace organizační struktury se odvíjí v prvé řadě od toho, zda 

máme v úmyslu dílčí vylepšení stávajícího organizačního uspořádání nebo se chystáme 

výrazně zasáhnout do celé organizační struktury. Pokud se jedná o úpravu současné struktury, 

postupujeme takto: 

 definice slabých míst v organizačním systému, 

 návrh organizačních změn včetně vymezení změněných procesů a útvarů, nových 

vztahů a změněných požadavků na zdroje.  

 analýza současného stavu (zmapování dosavadního vývoje, odhalení eventuálních 

nedostatků v pravomocích a odpovědnostech či informačních vazbách, určení původu 

konfliktů a nedostatků v řízení atd.), 

Jestliže chceme výrazně změnit organizační strukturu, použijeme tyto kroky: [1] 

 přehodnocení procesů a činností nezbytných pro chod organizace a zabezpečení 

strategických cílů, 

 předefinování procesů a činností (seskupení činností do logických celků s důrazem na 

požadovaný výstup), 

 přiřazení organizačního rámce v podobě útvarových struktur, vymezení mocenských 

struktur, početních stavů, koordinačních a komunikačních vztahů atd.  

Celý proces optimalizace organizačního uspořádání můžeme rozdělit do těchto kroků: [2] 
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 podrobná analýza fungování stávající formální i neformální struktury, 

 návrh nové organizační uspořádání, překonávající existující či v budoucnu očekávané 

nedostatky organizace, 

 určení zodpovědné osoby za řízení organizačních změn, 

 tvorba krátkodobého a dlouhodobého plánu realizace změn, 

 jasné plánování. 

 získání široké podpory pracovníků pro organizační změny  

 uvolnění kapitálových prostředků, 

 sdílení rizik, 

 snížení celkových nákladů, 

 

4 Organizační uspořádání ve společnosti ArcelorMittal 

Tubular Product Karviná a.s. 

V této kapitole bude představena společnost ArcelorMittal Tubular Product Karviná 

a.s. a bude zde analyzováno současné organizační uspořádání společnosti. 

4.1 Charakteristika podniku ArcelorMittal Tubular Products 

Karviná, a.s. 

Společnost  ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. je největším výrobcem trubek 

v České republice. Má sídlo v Karviné a jsou zde také umístěny dva hlavní výrobní provozy – 

rourovna a profilovna. V zájmu zajištění plynulosti a komplexnosti celého výrobního procesu 

také společnost zajišťuje vlastními silami celou řadu dalších činností v oborech energetiky, 

dopravy a údržby. Firma vznikla v roce 1918 a současnou právní formu nese od roku 1993. 

K 30.10.2013 měla 386 zaměstnanců a v současnosti je 100% vlastníkem ArcelorMittal 

Ostrava, a. s.  

Hlavním předmětem podnikání je výroba a prodej tenkostěnných uzavřených a 

otevřených ocelových profilů, které nacházejí uplatnění zejména v technických oborech a 

stavebnictví, kde je zapotřebí šetřit na váze zařízení. Výrobky jsou používány ve strojírenství, 
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stavebnictví, kovovýrobě, plynoinstalaci, vodoinstalaci, v nábytkářském a automobilovém 

průmyslu, kde jsou používány např. k výrobě autosedadel a hlavových opěrek. [20] 

K prioritám společnosti patří kvalita výrobků a služeb, ochrana životního prostředí, 

bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků a prevence závažných havárií. Nejvyšší prioritou je 

bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. Předcházení vadám před jejich odhalováním je 

uplatněno v celé společnosti. Společnost má zavedený integrovaný systém řízení dle ČSN EN 

ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO/TS 16949 a ČSN OHSAS 18001. [20] 

Hlavní vizí společnosti je klást důraz na zvyšování podílu výrobků s vyšší užitnou 

hodnotou se zaměřením na dodávky do automobilového průmyslu a dalších segmentů 

uživatelského trhu.  Nyní se připravují podmínky a prostředky pro postupnou převládající 

produkci těchto výrobků ve strategickém období. [20] 

 

4.2   Rozdělení organizační struktury 

Společnost měla po většinu doby svého působení jednotnou organizační strukturu 

(Obrázek 10). Jelikož je hlavním cílem společnosti rozšířit do budoucna sortiment výroby 

trubek a profilů pro automobilový průmysl a přechod k výrobkům s vyšší přidanou hodnotou 

používaných v automobilovém průmyslu, přemýšlelo vedení společnosti o možnostech 

rozdělení organizační struktury na dvě samostatné jednotky zabývajících se hrubou výrobou 

trubek a výrobou trubek pro automobilový průmysl. Toto rozdělení patřilo mezi strategické 

cíle podniku již několik let. Podnik si od tohoto rozdělení sliboval zvýšení podílu výrobků pro 

zákazníky z automobilového průmyslu, větší spokojenost odběratelů (zákazníků), 

optimalizaci využití výrobních prostředků, či optimalizaci výrobního toku. Rok 2012 se stal 

v tomto ohledu důležitým milníkem. Došlo k rozdělení struktury na dvě strategické obchodní 

jednotky SBU Mechanical a SBU Automotive (Obrázek 11). Toto rozdělení by mělo vést 

k lepší koordinaci aktivit týkajících se výhradně výrobků určených pro automobilový 

průmysl, jelikož výrobky pro automobilový průmysl podléhají přísnějším požadavkům na 

jakost v rámci normy ISO/TS 16 949. V roce 2013 se již začaly připravovat obchodní plány 

pro každou SBU jednotku zvlášť. I v roce 2014 stále dochází k neustálým změnám v rámci 

organizační struktury SBU Automotive, a hledá se ideální stav pro stoprocentní spokojenost 

všech zainteresovaných stran. 
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Cílem SBU Automotive do budoucích let, je plně se osamostatnit a fungovat 

samostatně bez ohledu na AMTP Karviná. Velkým vzorem k tomuto činu jsou pro SBU 

Automotive v Karviné francouzské závody Hautmont, Chevillon a Vitri, které patří pod 

AMTP, ale jako závod se zabývají z 90% pouze produkcí výrobků pro automobilový průmysl 

a kde rozdělení na SBU Automotive a SBU Mechanical již řadu let funguje. Informace o 

těchto francouzských závodech a srovnání jednotlivých aktivit s AMTP Karviná bude 

uvedeno v kapitole 6. V této práci budou popsány pouze činnosti a struktury SBU 

Automotive. 

4.3 Vývoj organizační struktury v podniku 

Na obrázku 10 je zobrazena organizační struktura ještě před rozdělením na strategické 

obchodní jednotky SBU Mechanical a SBU Automotive.  

 

Obrázek 10- Bývalá organizační struktura celého podniku (vlastní zpracování podle 

interních zdrojů) 

 

Tuto strukturu můžeme nazvat strukturou liniovou, kdy nejvyšší pravomoce a odpovědnost 

nesl generální ředitel. Ten dohlížel na plnění úkolů a povinností ředitelů jednotlivých útvarů. 

 

Na obrázku 11 je zobrazena organizační struktura po rozdělění společnosti na SBU 

Mechanical a SBU Automotive. 



23 
 

 

Obrázek 11- Organizační struktura společnosti po rozdělení na SBU Mechanical a SBU 

Automotive (vlastní zpracování podle interních zdrojů) 

 

Z obrázku 11 je patrné rozdělení struktury na dvě SBU jednotky, kde každou jednotku řídí 

Manažer SBU. Tomuto manažerovi SBU se podřizuje obchodní ředitel. 

4.3.1 Procesy spadající pod jednotlivé útvary 

Ekonomický ředitel odpovídá za: 

 Prognózy a rozbory 

 Analýzy, kalkulace, plány 

 Celní deklarace a fakturace 

 Finanční  a investiční účtárna 

 Financování 

 Výrobní  a materiálovou účtárna 
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Obrázek 12- Organizační struktura pro útvar Ekonomický ředitel 

(vlastní zpracování podle interních zdrojů) 

 

Personální ředitel odpovídá za: 

 Odměňování 

 Osobní záležitosti 

 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

 Informatika 

 Bezpečnost a ochrana zdraví 

 Vnitřní služby 

 

Obrázek 13-Organizační struktura pro útvar Personální ředitel 

(vlastní zpracování podle interních zdrojů) 
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Útvar Zásobování a logistika odpovídá za: 

 Doprava 

 Nákup 

 Správa zakázek 

 

 

Obrázek 14-Organizační struktura pro útvar zásobování a logistika (vlastní zpracování 

podle interních zdrojů) 

 

Technický ředitel odpovídá za:  

 Údržba-strojní, obráběcí, elektroúdržba 

 Prediktivní a preventivní údržba  

 Sklad oleje a mazadel 

 Technika a rozvoj  

 Technologie a kalibrace 

 Investice a rozvoj 

 Kvalita 

 Reklamace 

 Metrologie 

 Energetické hospodářství 

 Zkušebna, laboratoř a defektoskopie 

 Vodní, tepelné hospodářství a environment 
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Obrázek 15-Organizační struktura pro útvar Technický ředitel (vlastní zpracování 

podle interních zdrojů) 

 

Investice a WCM: 

V roce 2010 byl na dělícím centru Rattunde, jež vyrábí komponenty pro automobilový 

průmysl zaveden systém World Class Manufacturing (WCM) neboli Výroba světové úrovně. 

WCM můžem označit za proces neustálého zlepšování kvality dodávek a výrobků, 

provozních nákladů, životního prostředí a bezpečnosti při výrobě. Systém zahrnuje také 

správu a nakládání s odpady. Útvar WCM se snaží o dosažení nulových poruch na výrobním 

zařízení, nulových úrazů na výrobním zařízení, k minimálnímu počtu odstávek zařízení a 

rozklíčování všech možných příčin neshod ve výrobě. Při zavádění tohoto systému 

spolupracoval AMTP Karviná s AMTP Hautmont. Tento útvar spravoval v době fungování 

ještě nerozdělené organizační struktury technický ředitel. (interní dokumentace) 
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Manager SBU pro Automotive odpovídá za: (Obrázek 16) 

 Projektový manažer 

 Technolog 

 Logistika automotive 

 Marketingový manažer 

 Management objednávek 

 Údržba 

 Tažírna 

 Svařovací linky 6 a 8 

 Manažer kvality 

Na obrázku 16 je zobrazeno organizační uspořádání SBU Automotive, kde jsou 

také zobrazeny jednotlivé útvary, které má nyní na starosti manažer SBU Automotive. 

 

 

 

Obrázek 16- Organizační struktura SBU Automotive (vlastní zpracování podle interních 

zdrojů) 
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Popis funkce manažera kvality pro SBU Automotive: 

 Funkce manažera kvality pro SBU Automotive vznikla na přelomu roku 2013/2014. 

Dříve fungoval v rámci celé organizace pouze jeden představitel kvality, který se podřizoval 

technickému řediteli. V rámci rozdělení organizační struktury na SBU Mechanical a SBU 

Automotive vznikla funkce manažera kvality pro Automotive. Tento manažer kvality nyní 

nese odpovědnost za reklamace, zákaznické audity a interní problémy kvality v rámci SBU 

Automotive. Na těchto procesech a problémech manažer kvality pro SBU Automotive úzce 

spolupracuje s týmem pracovníků podléhajících představiteli kvality pro SBU Mechanical. 

(Obrázek 17) 

 

 

Obrázek 17- Provázanost manažerů kvality (vlastní zpracování) 
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4.4 Hlavní rozdíly mezi SBU Mechanical a SBU Automotive: 

Jelikož rozdělení organizační struktury na dvě obchodní jednotky funguje krátce, jsou 

všechny aktivity ve fázi vývoje a zkoušení. Jak už bylo řečeno, hlavní rozdíl spočívá zejména 

v přísnějších požadavcích na systém kvality, jelikož se jedná o výrobky dodávané v rámci 

automobilového průmyslu. Dalším rozdílem je zmetkovitost výrobků, jelikož je v SBU 

Automotive stanovena přísnější hodnota ppm. V rámci SBU Automotive nese technolog 

odpovědnost za model PPAP, což je proces schvalování dílů v rámci automobilového 

průmyslu a projektový manažer nese zodpovědnost za FMEA procesu, což je metoda, díky 

níž se snažíme identifikovat riziková místa vzniku vad ve výrobě. Dalším procesem, který 

funguje samostatně v rámci SBU Automotive je MSA. MSA je analýza systému měření, kdy 

je určena vhodnost systému měření, porozumění systému měření či velikost chyby. Útvar 

metrologie je prozatím stále společný pro obě jednotky. Metody zlepšování jako jsou Kaizen 

a 5S se provádí v rámci WCM pro celý podnik dohromady.  

4.5 Aktivity SBU Automotive 

Proces řízení projektu 

Na začátku tohoto procesu stojí objednávka zaslaná zákazníkem obchodnímu řediteli. 

Obchodním ředitelem je tato objednávka předána technologovi, který musí na základě 

výrobních možností a stanovených norem určit, zda je tato objednávka proveditelná. Poté se 

k objednávce vyjádří manažer objednávek, projektový manažer, manažer kvality a 

koordinátor výroby. Nyní je objednávka podstoupena obchodnímu řediteli, který připraví 

nabídku, čili návrh kupní smlouvy. Na základě objednávky se vytváří PPAP dokumentace a 

provádí se studie proveditelnosti (Feasibility study). Po přípravě těchto dokumentů může začít 

zkušební výroba, která je následně testována. Tuto operaci provádí útvar testování a útvar 

metrologie, kdy je metrologem připravený Sample report. V tomto dokumentu jsou obsaženy 

například výsledky měření 30 vzorků, mechanické vlastnosti vzorků, chemické složení a 

porovnání skutečných požadavků s požadavky normy. Sample report je poté zaslaný 

zákazníkovi, který se vyjádří, zda má být výroba zahájena či nikoliv. 
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Proces reklamace 

U SBU Automotive je ze strany zákazníků hlášen větší počet reklamací než u SBU 

Mechanical . Zodpovědnost za řízení reklamace nese manažer kvality pro SBU Automotive. 

Na začátku reklamačního procesu stojí e-mail o výskytu neshody na dodaném výrobku 

zaslaný zákazníkem manažerovi kvality. V e-mailu musí být uvedeny všechny údaje o daném 

výrobku. S tím souvisí takzvaná trasabilita , čili dohledatelnost výroby a výrobku, která musí 

být u každého výrobku stoprocentně zajištěna. Poté následuje zadávání reklamace do 

počítačového systému, které je prováděno statistikem. Nyní už je reklamace řešena pouze 

prostřednictvím manažera kvality. Manažer kvality se snaží identifikovat příčinu dané vady a 

následně najít vhodná nápravná opatření k odstranění vady. Následuje realizace nápravných 

opatření a posouzení, zda bylo zavedení nápravného opatření efektivní. Při prokázání 

efektivnosti nápravného opatření, je poté toto nápravné opatření aplikováno na daný výrobek 

při další objednávce. 

S řízením reklamace jsou spojeny 8D reporty, které jsou posílány zákazníkovi při 

každém výskytu neshody. 24 hodin po přijetí reklamace, musí být manažerem kvality 

zákazníkovi odeslán 3D report a až následně je zasílán 8D report. Pokud zákazník s obsahem 

8D reportu souhlasí, reklamace může být uzavřena. 

Řízení interních neshod 

Společnost nemá zavedenu metodu SPC, ale řeší interní neshody až po jejich vyrobení. 

Zmetkovitost se ověřuje každý měsíc pomocí Paretovy analýzy, kdy se určí hlavní příčiny 

vzniku neshod ve výrobě. K řízení interních neshod využívá společnost počítačový software 

MIS a počítačový software MES. Ve výrobě jsou sledovány vady pouze na dělících 

agregátech, což je také považováno za finální operaci. Vzniklé vady jsou zaváděny do 

systému MES ihned, přímo pracovníkem nacházejícím se v dané chvíli na určitém dělícím 

agregátu. Informace o interní neshodě zadané pracovníkem ve výrobě do softwaru MES, jsou 

následně předány statistikovi, který data zpracuje pomocí softwaru MIS. Zpracovaná data 

následně slouží k vytvoření Paretova diagramu.  
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5. Posouzení plnění požadavků v rámci normy ISO/TS 

16949 

5.1 Charakteristika normy ISO/TS 16949 

Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality výrobců dílů pro 

automobilový průmysl. Zahrnuje v plném rozsahu požadavky ISO 9001 a zvláštní požadavky 

na systém managementu kvality, které jsou požadovány výrobci automobilů. Využívá se při 

certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti organizace plnit požadavky technické 

specifikace ISO/TS 16949, zákazníků, požadavky předpisů a vlastních požadavků 

stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému 

managementu kvality. 

Tato technická norma vznikla za účelem zjednodušení splnění požadavků, které 

vyžaduje nynější automobilový průmysl. Je určena pro organizace vyrábějící součástky, 

sestavy či díly pro zabezpečení dodávek do automobilového průmyslu. 

Norma ISO/TS 16 949 pokrývá požadavky standardů německé normy VDA 6.1 a 

americké normy QS 9000. Norma shrnuje požadavky na systém kvality amerických, 

německých, italských a francouzských výrobců automobilů. Ve všech těchto státech by norma 

měla být všemi zástupci automobilového průmyslu uznávána. Společnostem, které podporují 

znění této normy, patří BMW, Chrysler, Daimler, Fiat, Ford, GM, PSA, Renault a VW. [14] 

Kritéria pro naplnění požadavků normy ISO/TS 16949 [15]. 

 Konkretizovat se zákazníkem, které z požadavků a v jakém rozsahu musí být 

uplatňovány, jak to bude s certifikací,  

 zahájit uplatňování postupu schvalování zaváděných výrobků zákazníkem a 

dokumentovaného řešení problémů,  

 vybudovat systém kvality dle stanovené normy postupem stejným jako dle ISO 9001 s 

uplatněním všech identifikovaných požadavků,  

 zajistit vzdělávání zaměstnanců a interní a externí komunikaci,  

 podporovat/prosazovat uplatňování požadovaných metod a metod orientovaných na 

neustálé zlepšování,  
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 monitorovat a prověřovat systém kvality a jeho účinnost, přijímat preventivní a 

nápravná opatření, orientovat se na projekty zlepšování  

 

Přínosy zavedení ISO/TS 16949 [16] 

 možnost dodávek produktů a poskytovaných služeb v rámci automobilového 

průmyslu; 

 poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům a možnost získání nových s 

ohledem na zvyšování jejich spokojenosti; 

 jednotný přístup k systému managementu jakosti – vyloučení několikanásobných 

certifikačních auditů (ISO 9001, VDA 6.1 apod.); 

 uznání certifikace podle ISO/TS 16949 zahraničními zákazníky; 

 preferování prevence vad a snižování variability a ztrát v dodavatelském řetězci; 

 identifikace, řízení a neustálé zlepšování procesů realizovaných v organizaci 

(procesy zaměřené na zákazníka, pomocné procesy a procesy managementu); 

 uplatňování moderních metod a nástrojů pro řízení organizace a kvality 

poskytovaných služeb a produktů; 

 garance stability výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu 

poskytovaných služeb a produktů zákazníkům; 

 prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu 

kvality třetí nezávislou stranou; 

 zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů; 

 vybudovaný samoregulující systém reagující pružně na změny požadavků 

zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace. 

 

5.2 Způsob plnění jednotlivých požadavků  

Způsob plnění požadavků je stručně popsán v tabulkách nacházejících se v příloze. V 

textu se nachází stručné shrnutí požadavků jednotlivých kapitol. Požadavky, které jsou 

součástí normy ISO 9001, jsou plněny v rámci celého podniku. Požadavky nad rámec normy 

ISO 9001 jsou plněny v rámci SBU Automotive. 
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Kapitola 4 Systém managementu kvality [23] 

Shrnutí: 

Pro zajištění efektivnosti navrženého a přijatého integrovaného systému managementu 

společnost: 

 určila a pojmenovala řídící, hlavní a podpůrné procesy potřebné pro integrovaný 

systém managementu v celé společnosti a stanovila jejich vlastníky  

 stanovila vazby mezi procesy a prvky systému kvality, environmentálního systému a 

systému BOZP, uváděné přímo u jednotlivých kapitol a článků Příručky ISM 

 v dokumentovaných postupech stanovila, jak se budou požadavky integrovaného 

systému plnit a určila kritéria a metody potřebné k zajištění, aby řízení i fungování 

procesů bylo efektivní; 

 průběžně zajišťuje dostupnost zdrojů a informací, jako nezbytnou podporu pro 

fungování procesů a pro jejich monitorování; 

 monitoruje, měří a analyzuje tyto procesy v systému MOS; 

 uplatňuje opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého 

zlepšování těchto procesů. 

Kapitola 5 Odpovědnost managementu [23] 

Shrnutí: 

Vedení společnosti se zavázalo vytvořit a udržovat efektivní a účinný integrovaný 

systém, který bude přínosem pro všechny zainteresované strany. Tento svůj závazek vyjadřuje 

vedení ve strategii společnosti a prostřednictvím politik, cílů, cílových hodnot a programů. 

 

Kapitola 6 Management zdrojů [23] 

Shrnutí: 

Společnost na základě potřeb, požadavků a přezkoumání integrovaného systému 

určuje finanční zdroje, které následně plánovitě poskytuje pro jeho udržování a zlepšování. 

Posuzování potřeby zdrojů a možnost jejich poskytnutí jsou součástí tvorby Obchodně 
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finančního plánu společnosti. V případě potřeby dochází v průběhu roku k úpravám ve 

struktuře finančních zdrojů. 

 

Kapitola 7 Realizace produktu [23] 

Shrnutí: 

Společnost plánuje a rozvíjí proces plánování a příprava realizace produktu, který je v 

souladu s požadavky ostatních procesů. Celý proces obchodního řízení je zakončen uzavřením 

kupní smlouvy a jejím zaplánováním do výrobního procesu. Při plánování realizace produktu 

společnost:  

 určuje cíle kvality a požadavky na produkt včetně možných environmentálních 

aspektů, se kterými předmět návrhu a vývoje souvisí;  

 vytváří procesy a dokumentaci, včetně poskytnutí zdrojů specifických pro produkt;  

 určuje požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování, kontrole a zkoušení, 

které jsou specifické pro produkt a kritéria pro přijetí produktu a určuje operace, kde 

hrozí případné nebezpečí nebo rizika v oblasti BOZP. 

 

Kapitola 8 měření, analýza a zlepšování [23] 

Shrnutí: 

Společnost má vytvořen proces pro analýzu způsobilosti měřících a zkušebních 

zařízení. Tento požadavek na analýzu MSA platí pro všechny systémy měření, na něž je 

odkaz v plánu kontroly a řízení a uplatňuje se v předvýrobních etapách i v procesu výroby. 

Použité analytické metody a přejímací kritéria se shodují s metodami a kritérii uvedenými v 

požadavcích zákazníka. Tento proces je popsán ve směrnici Způsobilost systémů měření. 

Vrcholový management neustále vytváří podmínky a po dílčích krocích průběžně 

zlepšuje ISM. Jako zdrojů pro zlepšování je využíváno hodnocení politiky a cílů, výsledky 

interních auditů, analýzy údajů z různých oborů činnosti, přijatých nápravných a 

preventivních opatření, výsledků monitorování a měření procesů a produktů a spokojenost 

zákazníka. Uvedené zdroje využívá management též při přezkoumávání systému a k ukládání 

nápravných opatření, která vedou k neustálému zlepšování. 
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5.3 Vztah mezi jednotlivými procesy AMTP a požadavky normy 

ISO/TS 16949 

V tabulce jsou shrnuty jednotlivé procesy a naznačeny vztahy mezi nimi. 

 

 

Obrázek 18- Tabulka vztahů procesu a normy ISO/TS 16949(Zpracování podle 

interních dokumentů) 
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6 Porovnání organizačního uspořádání s francouzskými 

závody AMTP v Hautmontu, Chevillon aVirty. 

Pro srovnání byly vybrány tři Francouzské závody ArcelorMittal Tubular Products ve 

městech Hautmont, Chevillon a Vitry. V těchto závodech už několik let úspěšně a efektivně 

funguje rozdělení na Automotive a Mechanical. Výrobky pro automobilový průmysl zde tvoří 

většinu produkce. 

6.1 Představení závodu Hautmont [17] 

Tento závod, celým názvem ArcelorMittal Tubular Products Hautmont se nachází v 

severní Francii poblíž města Maubeuge. Původní továrna byla postavena už na počátku 20. 

století. Závod se zabývá především výrobou za studena svařovaných přesných trubek. Vnější 

průměr trubic se pohybují v rozmezí od 20,0 mm do 130,0 mm a tloušťka stěny se pohybuje v 

rozmezí od 0,9 mm do 6,0 mm tloušťky. Kromě standardní uhlíkové oceli, závod používá 

k výrobě trubek vysokopevnostní nízkolegovanou ocel. Dnes je závod zaměřen především na 

uspokojování poptávky pro trubky z automobilového průmyslu. Tyto trubky plní 

v automobilovém průmyslu mnoho funkcí. Používají se jako závěsné systémy, komponenty 

k motoru nebo jako hnací soustavy systémů. Závod Hautmont se při výrobě trubek zabývá 

mnoha činnostmi jako je například řezání, svařování, NDT ERW testování, žíhání, srážení 

hran, měření délek nebo automatické mytí a balení. Všechny svařovací stolice využívají 

automatického řízení procesů, a to zaručuje zákazníkovi nejvyšší kvalitu. 

6.2 Představení závodu Chevillon [17] 

Závod Chevillon se nachází na severovýchodě Francie, v údolí Marne. Vyrábí se zde 

především trubky v rozsahu od 10,0 mm do 55,0 mm a vnější průměr od 0,6 mm do 3,0 mm 

tloušťky stěny. Kromě trubek ze standardních nízkouhlíkových ocelí, továrna vyrábí také 

trubky s vysoce pevné nízkolegované oceli. 

V současné době je výroba zaměřena především na automobilový trh. Svařované 

přesné trubky se používá při výrobě sedadel, přístrojových panelů, crash prvků, plnicích 

trubek, pro kolébky motoru, výztužných prvků a tlumičů. Jádro Výrobní proces se skládá z 

řezání, svařování, NDT zkoušení, a řezání, včetně kartáčování a mytí. 
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6.3 Představení závodu Vitry [17] 

Vitry le François je významným dodavatelem automobilového trubkového rámu, dílů 

a součástek snižující nehodovost. Hlavním předmětem podnikání toho to závodu je navrhovat, 

vyvíjet a vyrábět komponenty, které splňují standardy kvality požadovaných v 

automobilovém průmyslu. Díky kombinaci odborných znalostí oceli, trubek, tváření za 

studena, výrobků a procesů simulace založené na chování reálných trubkových materiálů, se 

Vitry řadí mezi jedničky v navrhování inovacích trubek.  

Všechny tři závody spolu úzce spolupracují. Závody Hautmont a Cheville se 

soustřeďují především na výrobu a závod Vitry se soustřeďuje především na návrh, inovace a 

výrobu komponent.  

Ve všech třech francouzských závodech se plnění a překročení spokojenosti zákazníků 

opírá o silný globální systém managementu jakosti na bázi norem ISO 9001 a ISO TS 16949. 

Závazek ke kvalitě zasahuje také do prostředí výroby a závody také splňují požadavky normy 

ISO 14001. Vedle kvality dodávaných výrobků se klade důraz také na kvalitu služeb a je zde 

věnovaná zvláštní pozornost logistice. S cílem nabídnout vynikající kvalitu výrobků a 

vynikající služby vyžadované neustále se měnícím trhu, francouzské závody využívá některé 

z následujících postupů pro zlepšování: Lean metodika,  Kaizen, 5S, PPAP, C2P, 6 Sigma, 

VA/VE, C2P, MMOG/LE. 
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6.4 Organizační uspořádání ArcelorMittal Tubular Product ve 

Francii 

 

Obrázek 19 Schéma organizační struktury ve Francii (vlastní zpracování podle 

interních informací) 
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Na obrázku 19 je zobrazeno organizační uspořádání závodů ArcelorMittal Tubular 

Products ve Francii. Organizační schéma je zaměřeno především na závod Hautmont, jelikož 

zde byla možnost sehnat nejvíc informací. Organizační uspořádání pouze pro závod Hautmont 

je na obrázku 19 vyznačeno červeně. Neoznačená část platí dohromady pro všechny tři 

francouzské závody. 

6.4.1 Popis organizačního uspořádání ve Francii 

 Schéma organizačního uspořádání, jež je zobrazeno na obrázku 19, vychází 

z mnohaletých zkušeností společnosti. Organizační struktura je v mnoha ohledech provázána. 

Na vrcholu organizační struktury se nachází výkonný ředitel, který má dohled nad závody 

AMTP, nacházejících se ve třech Francouzských městech. Dohlíží také na práci obchodního 

ředitele, finančního ředitele, ředitele pro výzkum a vývoj a provozního ředitele, kteří fungují 

v rámci všech tří francouzských závodů. V čele každého závodu stojí provozní ředitel. Tento 

provozní ředitel je poté nadřízený jednotlivých manažerů, kteří každý zodpovídají za určité 

specifické oddělení. Mezi tyto manažery patří ředitel výroby, který dohlíží na práci předáka, 

který je pak nadřízený všem pracovníkům ve výrobě. Ve výrobě se pracuje na třísměnný 

provoz. Dále se zde nachází manažer pro WCM a zlepšování, který má na starosti zlepšování 

procesů, a dohlíží nad fungováním celého systému WCM. Podřízené provoznímu řediteli 

závodu je oddělení nákupu. Dále se zde nachází manažer technického oddělení, který 

zabezpečuje spolehlivost všech procesů, preventivní i okamžitou údržbu a také má na starosti 

nářadí. Manažer pro kvalitu se stará o kvalitu procesů, nákupu, laboratoří a spokojenost 

zákazníků. Manažer pro lidské zdroje se stará o vzdělávání a trénink zaměstnanců a nese 

odpovědnost za mzdy. Dalšími manažery, kteří jsou podřízení provoznímu řediteli, jsou 

manažeři pro bezpečnost a zdraví a manažer pro logistiku. 

Návrh, vývoj a inovace ve Francii 

Ve všech třech závodech kladou velký důraz na výzkum, vývoj a inovace. Jsou zde k 

dispozici moderní stroje a zařízení a používají se zde nejmodernější technologie. Znalosti 

celého procesu v kombinaci s nejmodernější technologií umožňují aktivně se podílet na 

prototypu zákazníka a výrobních programech v počátečních fázích návrhu výrobku. Inovace 

zahrnují například technologii vícevrstvého ladění trubek, používání strukturální pěny nebo 

ohyb pomocí vody. [17] 

 



40 
 

Stanovené cíle pro rok 2014-2016 

 prodej méně závislý na francouzských výrobcích automobilů 

 více projektů v rámci návrhu a vývoje 

 snižování nákladů v rámci WCM  

 investice do nových strojů a zařízení 

7. Návrhy na modifikaci organizační struktury a aktivit 

SBU Automotive 

7.1 Návrh a vývoj produktu 

V SBU Automotive není zavedeno samostatné oddělení pro návrh, vývoj a inovace 

produktu. Návrh a vývoj je v AMTP Karviná řešen pouze v rámci týmu SBU Automotive při 

procesu řízení projektu, kdy je týmem SBU Automotive řešena proveditelnost objednávky. 

Pro zlepšení procesu návrhu a vývoje může být společnosti navržena užší spolupráce SBU 

Automotive s francouzskými závody v Hautmont nebo Chevillon, ve kterých je oddělení 

návrhu, vývoje a inovací na nejvyšší úrovni. Dalším návrhem je vytvoření samostatného 

oddělení návrhu, vývoje a inovací v SBU Automotive, čímž by došlo k osamostatnění SBU 

Automotive, ke zvýšení prestiže celé společnosti nebo získání nových zakázek. 

7.2 Vytvoření funkce Produktového a procesního výrobního 

manažera 

V rámci SBU Automotive funguje pouze jeden technolog výroby, jenž nese sám řadu 

odpovědností a musí být schopen ihned operativně řešit všechny problémy vycházející 

z procesu výroby. Návrhem na zlepšení efektivnosti výroby a zlepšení procesu celé výroby je 

zavedení funkce technologa specialisty. Vznikly by nové funkce technolog pro operaci 

svařování, technolog pro operaci dělení a technolog pro ostatní mezioperace, jako jsou 

například žíhání nebo rovnání materiálu. Technolog specialista by nesl zodpovědnost pouze 

za určenou část výrobního procesu. Měl by prohloubené znalosti a zkušenosti na danou část 

výrobního procesu, což by vedlo k lepšímu využívání a aplikaci znalostí na výrobní proces.  
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Při tomto návrhu na zlepšení se vycházelo ze zkušeností francouzských závodů Hautmont a 

Chevillon, kde rozdělení funkcí technologa výroby funguje již řadu let. 

7.3 Vytvoření útvaru kvality 

K vytvoření funkce manažera kvality došlo v SBU Automotive na přelomu roku 

2013/2014. Dříve fungoval pro celý podnik pouze jeden představitel kvality. Po rozdělení 

společnosti na  SBU Mechanical a SBU Automotive, docházelo ke zvyšování požadavků 

zejména v oblasti Automotive, a pouze jeden představitel kvality byl nedostačující. Vznikla 

proto nová funkce manažera kvality pro Automotive. Tato funkce převzala část povinností 

stávajícího představitele, hlavně v oblasti Automotive. Mezi povinnosti manažera kvality 

SBU Automotive se řadí například reklamační řízení, zákaznické audity či řešení mnoha 

jiných interních problémů kvality. Nyní manažer kvality pro Automotive v případě potřeby 

spolupracuje s pracovníky útvaru kvality pro SBU Mechanical. Návrhem na zlepšení v této 

oblasti je vytvoření nové pracovní pozice metrologa, jelikož pro SBU Automotive platí 

v rámci normy ISO/TS 16949 přísnější požadavky na měření a kalibraci. Dalším návrhem na 

zlepšení je vytvoření pracovní pozice pro řízení reklamací, čímž se sníží doba na vyřízení 

reklamace. Aby mohlo dojít v oblasti kvality k úplnému osamostatnění se od SBU 

Mechanical, měly by vzniknout také pracovní pozice pracovníka testování a pracovníka pro 

certifikace a nedestruktivní zkoušky. 

7.4 Posílení obchodního úseku 

Vzhledem k neustálému rozvoji segmentu, by mělo dojít k posílení na obchodním 

úseku. Navrhuji tedy vytvořit další pracovní pozice. A to pro referenta prodeje, který by měl 

na starosti noautomotive zakázky, vyhledávání nových zákazníků či starost o stávající 

zákazníky a vytvoření pozice back office asistenta, který by měl na starosti zpracování 

došlých objednávek, jejich zadávání do interních firemních systémů a následné zpracování, 

vyřizování reklamací od klientů a zabezpečování další činností pro podporu ostatních 

oddělení společnosti. Tyto pracovní pozice by byly podřízeny obchodnímu řediteli. Také bych 

vytvořila pracovní pozici pro dalšího projektového manažera, který by zastřešoval nové 

projekty, a tím by se mohl zvětšit počet projektů. 
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7.4 Návrh organizační struktury pro SBU Automotive 

Na obrázku 20 je zobrazen návrh organizační struktury, která by měla vést ke zlepšení 

a zrychlení všech uvedených procesů, a která by měla napomoct k postupnému osamocení 

SBU Automotive od zbytku společnosti. Hlavní rozdíly jsou zejména v přidání některých 

pracovních pozic. Nově navržené pracovní pozice a procesy jsou v Obrázku 20 znázorněny 

zelenou barvou.  

 

 

 

Obrázek 20- Návrh organizační struktury pro SBU Automotive 
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7.5 Návrhy na zlepšení některých vybraných požadavků normy 

ISO/TS 16 949 

7.5.1 Zavedení SPC 

Z normy ISO/TS 16949 vychází požadavek na zavedení statistických metod a znalost 

základních statistických pojmů. Po přezkoumání stávajícího stavu ve společnosti AMTP v 

Karviné bylo zjištěno, že společnost nemá zavedenou metodu Statistické regulace procesu a 

statistické nástroje řízení jakosti nejsou ve společnosti využívány v takové míře, která by 

přinesla snížení nákladů na vyšší zmetkovitost i nákladů ostatních. Důsledkem toho obvykle 

nedocházelo k včasnému odhalování výrobních dávek, které nedosahovaly požadovaných 

parametrů znaků jakosti. Tím docházelo ke zvyšování nákladů společnosti na zmetkovitou 

výrobu. U SBU Automotive se vyskytuje daleko více reklamací ze strany zákazníků než u 

SBU Mechanical jelikož jsou zde stanoveny nižší hodnoty ppm. V SBU Automotive je 

sledována pouze dlouhodobá způsobilost procesu. Zavedení statistické regulace procesu může 

pomoci k odhalování slabých míst v procesu i k jeho průběžné kontrole, nebo zda výrobní 

proces splňuje deklarované požadavky zákazníků. Jedním ze statistických softwarů, který by 

mohla společnost komplexně uplatnit v praxi při analýze získaných dat je software 

STATGRAPHICS Plus. Software zahrnuje nepřeberné množství obecně užívaných i 

speciálních analytických nástrojů a výpočtových postupů, které jsou používány při 

statistickém zpracovávání dat. 

7.5.2 Zavedení výcviku zaměstnanců a výcviku na pracovišti  

Společnost nemá zaveden požadavek normy ISO/TS 16949 6.2.2.2 Výcvik ani 

požadavek 6.2.2.3 Výcvik na pracovišti. Organizace ovšem v rámci této normy musí 

poskytovat pracovníkům praktický výcvik na pracovišti zahrnující nové postupy nebo 

změněné pracovní postupy, které by mohly ovlivnit shodu požadavků na produkt. Proto 

navrhuji provádět pravidelné kontroly pracovníků, pravidelně je pozorovat a zaškolit je 

pokaždé kdykoliv dojde i k malé změně ve výrobním procesu, změní se nároky zákazníků 

nebo je pracovník delší dobu mimo pracoviště. V důsledku toho, by měla společnost vytvořit 

a efektivně používat manuál pro výcvik, kde budou uvedeny veškeré pracovní instrukce a 

postup výcviku pracovníků ve výrobě. 
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Závěr 

Tématem této diplomové práce bylo posouzení organizačního uspořádání a aktivit 

v nově vzniklé podnikatelské jednotce „Automotive“ ve společnosti ArcelorMittal Tubular 

Products Karviná, a.s. Hlavním cílem diplomové práce bylo posoudit a navrhnout organizační 

uspořádání společnosti tak, aby mohlo docházet k neustálému zlepšování procesů v podniku a 

aby se nově vzniklá jednotka Automotive mohla dále samostatně rozvíjet. 

V teoretické části této práce byl popsat význam a důležitost organizační struktury 

v podniku, byly zde uvedeny hlavní typy organizačních struktur, jejich charakteristické prvky, 

základní schémata organizačních struktur nebo faktory, které v mnoha případech ovlivňují 

organizační strukturu.  

Praktická část práce se skládá ze čtyř kapitol. V první kapitole s názvem Organizační 

uspořádání ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. je na úvod stručně 

představena společnost od minulosti do současnosti. Je zde uvedena hlavní náplň podnikání, 

vize společnosti nebo prioritní zaměření se na oblast jakosti, bezpečnosti a environmentu. 

Dále je v této kapitole popsáno organizační uspořádání, vývoj organizačního uspořádání, 

aktivity podnikatelské jednotky Automotive a hlavní rozdíly mezi podnikatelskou jednotkou 

Automotive a podnikatelkou jednotkou Mechanical, na které byla společnost rozdělena. 

V druhé kapitole praktické části s názvem Posouzení plnění požadavků v rámci normy 

ISO/TS 16949 byla nejdříve charakterizovaná norma ISO/TS 16 949 stručně popsáno plnění 

jednotlivých požadavků ve společnosti. Tabulky s jednotlivými požadavky se nachází 

v přílohách. Třetí kapitola praktické části byla nazvána Porovnání organizačního uspořádání s 

francouzskými závody AMTP v Hautmont, Chevillon a Virty. V této kapitole došlo 

k porovnání zejména se závodem Hautmont, jelikož zde bylo z jejich strany poskytnuto 

nejvíce informací. Všechny tři závody jsou zde stručně popsány. V kapitole se nachází 

organizační uspořádání francouzských závodů, které je zde také popsáno. V poslední kapitole 

této diplomové práce jsou uvedeny návrhy na modifikaci organizační struktury a aktivit SBU 

Automotive, které by měly přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu řízení procesů a zlepšení 

vztahů se zákazníkem. Usoudila jsem, že je stávající organizační struktura nevyhovující 

hlavně z důvodu nedostatku pracovních pozic. Proto byly navrženy změny v organizačním 

uspořádání SBU Automotive, aby byla jednotka Automotive schopna samostatněji a 

efektivněji pracovat na získaných zakázkách a jako poslední jsou zde uvedeny návrhy na lepší 

plnění požadavků normy ISO/TS 16949.  
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Přílohy: 

Tabulky srovnání jednotlivých požadavků podle normy ISO/TS 16949 

Požadavek normy ISO 

9001 

Způsob plnění v SBU Automotive Požadavek normy ISO/TS 

16949 

(nad rámec normy ISO 9001) 

Způsob plnění v SBU 

Automotive 

4 

Systém managementu 

kvality 

Systém managementu jakosti je 

vymezen v příručce ISM. 

 
 
 
 

4.1 

Všeobecné požadavky 

Jsou určeny hlavní, řídící a podpůrné 

procesy, vazby mezi procesy, vlastníci 

procesu. Požadavky jsou analyzovány 

v rámci programu MOS. 

 

 

4.2 

Požadavky na 

dokumentaci 

Společnost má vytvořenou příručku 

jakosti. Příručku má na starosti 

představitel kvality. 

 

4.2.1 

Obecně 
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4.2.2 

Příručka jakosti 

Dohled nad příručkou jakosti nese 

představitel kvality v rámci celé 

společnosti. 

 
 
 
 
 

4.2.3 

Řízení dokumentů 

Společnost vytvořila a udržuje systém 

řízení dokumentů, a to elektronicky 

pomocí programu Lotus. 

 
 
 
 
 
 

 4.2.3.1 

Technická dokumentace 

Společnost naplňuje požadavek 

technické dokumentace v rámci 

procesu řízení záznamů. 

4.2.4 

Řízení záznamů 

Záznamy jsou řízeny a uchovávány 

elektronicky v programu Lotus a registru 

souvisejících dokumentů. 

 

 4.2.4.1 

 Uchovávání záznamů 

Záznamy jsou společností 

uchovávány v programu Lotus. 
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Požadavek normy 

ISO 9001 

Způsob plnění v SBU Automotive Požadavek normy  

ISO/TS 16949 

(nad rámec ISO 9000) 

Způsob plnění v SBU 

Automotive 

5  

Odpovědnost 

managementu 

Společnost se snaží vytvořit prostředí, ve 

kterém je naplňování požadavků na 

prvním místě. 

 

5.1  

Angažovanost a aktivita 

managementu 

Angažovanost a aktivita managementu je 

vyjádřena prostřednictvím politiky, 

strategie, cílů v příručce jakosti. 

 

 5.1.1  

Účinnost procesu 

Vedení společnosti pravidelně 

přezkoumává procesy realizace 

produktu. 

5.2 

Zaměření na zákazníka 

Neustálé vyhodnocování informací od 

zákazníka. Odpovědný za tuto činnost je 

projektový manažer. 

 

5.3  

Politika kvality 

Politika kvality je zahrnuta v dokumentu 

Politika společnosti.  Vychází z požadavků 

zákazníka. 

 

5.4  

Plánování 

V rámci integrovaného systému se 

zabezpečuje produkce výrobků v 

předepsané kvalitě. 
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5.4.1 

 Cíle kvality 

Cíle kvality jsou zapsány v business plánu 

a příručce kvality společnosti. 

 

5.4.2  

Plánování systému 

managementu kvality 

Odpovědnost za plánování systému 

managementu kvality nese představitel 

kvality pro celý podnik. 

5.5  

Odpovědnost, pravomoci 

a komunikace 

Stanoveny v organizačním řádu, interní 

dokumentaci, příručce kvality. 

Odpovědnost nese vrcholové vedení 

společnosti. 

 

5.5.1  

Odpovědnost a pravomoc 

Odpovědnost a pravomoci v rámci neshod 

nese vedoucí SBU, tedy obchodní ředitel 

pro SBU Automotive. 

 

 5.5.1.1 

Odpovědnost za kvalitu 

Odpovědnost za kvalitu nesou 

zaměstnanci pověření technický 

ředitelem společnosti. 

5.5.2  

Představitel 

managementu 

Představitelem managementu je manažer 

kvality pro SBU Automotive. 
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 5.5.2.1 

Představitel zákazníka 

Představitelem zákazníka je 

zaměstnanec pověřený 

odpovědnostmi a pravomocemi 

pro naplnění požadavků zákazníka. 

5.5.3 

Interní komunikace 

Ve společnosti je uplatňován proces 

vnitřní komunikace mezi útvary a 

funkcemi 

 

5.6 

 Přezkoumání systému 

managementu 

Přezkoumání systému managementu se 

provádí v ročních intervalech. 

5.6.1  

Obecně 

 

      ------------------- 

 5.6.1.1 

 Výkonnost systému 

managementu kvality 

Ve společnosti se neměří 

výkonnost managementu kvality. 

Má na starosti manažer kvality. 

5.6.2  

Vstup pro přezkoumání 

Mezi vstupy pro přezkoumání patří plány 

společnosti, spokojenost zákazníka, 

hodnocení dodavatelů, komunikace. 

 

5.6.3  

Výstup z přezkoumání 

Mezi výstupy z přezkoumání patří 

opatření ve vztahu ke zdrojům, politice 

cílům, zlepšování produktů. 
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Požadavek  normy 

ISO 9001 

Způsob plnění v SBU Automotive Požadavek ISO/TS 16949 

(nad rámec ISO 9001) 

Způsob plnění v SBU Automotive 

 6  

Management zdrojů 

 Management zdrojů má na starosti 

ekonomický ředitel společnosti. 

 

 6.1  

Poskytování zdrojů 

Na základě potřeb a požadavků jsou určeny 

finanční zdroje. Zodpovědnost nese 

finanční ředitel 

 

 6.2  

Lidské zdroje 

Útvar organizuje a vyhodnocuje činnosti 

související s plánováním, rozmisťováním a 

odměňováním zaměstnanců. 

 

 6.2.1  

Obecně 

 

      ----------------- 

 

 6.2.2  

Kompetence, výcvik a 

vědomí závažnosti 

Zaměstnanci jsou pravidelně školeni 

pověřeným pracovníkem aby byli 

kompetentní ke všem úkonům. 

 

 

 

 

 

 6.2.2.1 

Odbornost pro 

navrhování produktu 

 

 

Není zavedeno 
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 6.2.2.2 

Výcvik 

 

Není zavedeno 

6.2.2.3 

Výcvik na pracovišti 

 

Není zavedeno 

 

 6.2.2.4 

Motivace a zmocňování 

zaměstnanců 

Není zavedeno 

6.3 

 Infrastruktura 

Vedení určilo a udržuje nezbytnou 

infrastrukturu.  Zdroje pro infrastrukturu 

jsou řízeny Plánem investic a Plánem 

oprav, které jsou součásti Obchodně 

finančního plánu. 

 

 6.3.1 

Plánování provozů, 

vybavení a zařízení 

Zdroje pro infrastrukturu jsou řízeny 

Plánem investic a Plánem oprav, které 

jsou součásti Obchodně finančního 

plánu. 

 6.3.2  

Havarijní plány 

Jsou vytvořeny a udržovány 

dokumenty, ve kterých jsou popsány 

postupy pro případ havarijních situací.  
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6.4  

Pracovní prostředí 

Vedení společnosti zajišťuje vhodné 

pracovní prostředí potřebné pro dosažení 

shody s požadavky na produkt. 

 

 6.4.1 

Bezpečnost 

pracovníků při 

dosahování shody 

s požadavky na 

produkt 

 

Vedení společnosti zajišťuje vhodné pracovní 

prostředí potřebné pro dosažení shody s 

požadavky na produkt a má určené ty 

operace a činnosti, kde lze identifikovat 

nebezpečí a které je nutno řídit vzhledem k 

rizikům v oblasti BOZP . 

6.4.2 

Čistota 

provozních prostorů 

Útvar údržby zabezpečuje a dohlíží nad 

čistotou provozních prostorů. 
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Požadavek  

normy ISO 9001 

Způsob plnění v SBU Automotive Požadavek normy ISO/TS 

16949 

(nad rámec ISO 9001) 

Způsob plnění v SBU 

Automotive 

 7  

Realizace 

produktu 

Plnění jednotlivých zakázek je realizováno operativními 

rozpisy výroby. 

 

 7.1  

Plánování, 

realizace produktu 

Společnost plánuje a rozvíjí proces plánování a příprava 

realizace produktu, který je v souladu s požadavky 

ostatních procesů. Samotné plánování a příprava 

realizace výrobku vychází z kapacitního plánu výroby na 

rok, čtvrtletí a měsíc.  

 

   7.1.1  

Plánování realizace produktu 

dodatek 

.Požadavky zákazníka a technické 

specifikace jsou zahrnuty 

v Plánech jakosti. 

   7.1.2  

Přejímací kritéria 

Není zavedeno 

   7.1.3  

Důvěrnost 

Jsou určeny záznamy potřebné 

pro poskytnutí důkazu, že 

realizační procesy a výsledný 

produkt splňují požadavky 

zákazníka. 
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7.1.4  

Řízení změn 

Provádění a řízení změn 

řešsměrnice Kupní smlouva.  

 

 7.2  

Procesy týkající se 

zákazníka 

Obchodní řízení je zahájeno z iniciativy zákazníka, a to 

zasláním poptávky a objednávky. 

  

7.2.1  

Určování 

požadavků 

týkajících se 

produktu 

Požadavky jsou dokumentovány v legislativních 

předpisech, technických normách pro výrobky, ve 

výrobkových specifikacích a katalozích výrobků. 

Společnost zároveň zajišťuje dostupnost a řídí nakládání 

s těmito dokumenty.  

  

 7.2.1.1 

Zvláštní znaky určené 

zákazníkem 

Společnost má vytvořeny 

postupy pro prokázání shody s 

požadavky zákazníka, které se 

týkají označování, 

dokumentování a řízení 

zvláštních znaků. 

7.2.2  

Přezkoumání 

požadavků 

týkajících se 

produktu 

Všechny výše uvedené požadavky prochází procesem 

přezkoumání z hlediska proveditelnosti technické, 

termínové, kvalitativní a kvantitativní v požadovaných 

cenových relacích. Veškerá přezkoumání a jejich 

výsledky se zaznamenávají. 
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 7.2.2.1 

Přezkoumání požadavků 

týkajících se produktu-

dodatek 

Provádění a řízení změn v 

požadavcích zákazníka na 

product řeší směrnice Kupní 

smlouva.  

 

 7.2.2.2  

Realizovatelnost výroby v 

organizaci 

 

Provádění a řízení změn v 

požadavcích zákazníka na 

produkt řeší směrnice Kupní 

smlouva. 

7.2.3  

Komunikace     

se zákazníkem 

Obchodní útvar uplatňuje efektivní způsoby 

komunikace se zákazníky. Společnost je schopna 

sdělovat nezbytné informace a data v zákazníkem 

požadovaném jazyce a formátu. 

  

7.3 

 Návrh a vývoj 

Společnost plánuje a řídí proces návrhu a vývoje. 

Proces řídí projektový manažer. Specifické požadavky 

zákazníka společnost identifikuje, dokumentuje a 

přezkoumává pro návrh výrobního procesu. 

 

7.3.1  

Plánování návrhu 

a vývoje 

Plánování návrhu a vývoje procesu je řešen pomoci 

APQP za využití metod a procesů PPAP a FMEA, 

využití metody MSA. 
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 7.3.1.1 

Průřezový přístup 

Společnost využívá  

 APQP za využití metod a procesů 

PPAP a FMEA, využívá metodu 

MSA. 

7.3.2  

Vstupy pro návrh 

a vývoj 

Vstupy pro návrh a vývoj jsou požadavky zákazníka, 

požadavky na inovace. 

 

 

  

 7.3.2.1 

Vstupy pro návrh a vývoj 

produktu 

Není zavedeno 

 7.3.2.2 

Vstupy pro návrh a vývoj 

procesu 

Společnost specifické požadavky 

zákazníka identifikuje, dokumentuje 

a přezkoumává pro návrh výrobního 

procesu. Vstupy pro návrh a vývoj 

procesu má na starosti projektový 

manažer. 

 7.3.2.3 

Zvláštní znaky 

Společnost identifikuje výrobky s 

povinnou dokumentací, tj. výrobky 

které jsou vyráběné ve zvláštním 

režimu  pro automobilový průmysl. 
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7.3.3  

Výstupy z návrhu a 

vývoje 

Záznamy a dokumenty z výstupů z návrhu a vývoje 

jsou spravovány a ukládány u projektového manažera. 

 

 7.3.3.1 

Výstupy z návrhu a vývoje 

výrobního produktu 

Není zavedeno 

 7.3.3.2 

Výstupy z návrhu a vývoje 

výrobního procesu 

Záznamy a dokumenty jsou 

spravovány a ukládány u 

projektového manažera. Výstup 

z plánování návrhu a vývoje je 

podle potřeby aktualizován podle 

skutečného průběhu. 

7.3.4  

Přezkoumání 

návrhu a vývoje 

Společnost přezkoumává proces návrhu a vývoje.  

 

7.3.5 

 Ověřování návrhu 

a vývoje 

 

Společnost přezkoumává proces návrhu a vývoje. 
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7.3.6  

Validace návrhu a 

vývoje 

Není zavedeno 

 7.3.6.1 

Program výroby prototypu 

Není zavedeno 

7.3.6.2 

Proces schvalování produktu 

Není zavedeno 

7.3.7  

Řízení změn 

návrhu a vývoje 

 

 

Záznamy a dokumenty jsou ukládány u vedoucího 

investic, který je zároveň odpovědný za přijímání, 

posouzení, přípravu k projednání a schválení 

inovačních námětů. 

 

 

 

 

 

7.4  

Nákup 

Požadavky pro nákup materiálů, surovin, polotovarů a 

pomocných materiálů a jsou definovány v rámci 

plánování výroby. Informace popisují produkt, který 

se má nakoupit, viz směrnice Nákup. 
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7.4.1  

Proces nákupu 

Ve společnosti jsou vytvořeny dokumentované 

postupy, kterými je řízen proces nákupu. Tyto postupy 

zajišťují shodu nakupovaných polotovarů, surovin a 

materiálů se stanovenými požadavky na výsledný 

produkt. 

 

 

 

 

 

7.4.1.1 

Shoda se zákonnými a 

jinými předpisy 

 

Není zavedeno 

 7.4.1.3 

Zdroje schválené zákazníkem 

 

Není zavedeno 

 

 

7.4.2 

Informace pro 

nákup 

Při podpisu smlouvy mezi objednatelem a 

kontraktorem jsou povinni předat si písemně 

bezpečnostní rizika, spojená s jejich činností. 
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7.4.3  

Ověřování 

nakupovaného 

produktu 

Pro přejímku jednotlivých druhů nakupovaných 

produktů je stanovena řada postupů a jsou stanovena 

přejímací kritéria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.3.1 

Shoda 

nakupovaného 

produktu 

s požadavky  

Pro přejímku jednotlivých druhů 

nakupovaných produktů je stanovena celá 

řada postupů a jsou stanovena přejímací 

kritéria. 

 7.4.3.2 

Monitorování 

dodavatelů 

Hodnocení dodavatelů je prováděno po 

každém ukončení obchodního případu a dále 

je prováděno opakované roční hodnocení u 

pravidelných dodavatelů. 

 7.5.1.1 

Plán kontroly a 

řízení 

Společnost má vypracované plány kontroly a 

řízení dodávaných produktů, které uvádějí 

přehled kontrol použitých pro řízení 

výrobního procesu. 
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7.5.1.2 

Pracovní 

instrukce 

Jsou k dispozici pro každého pracovníka 

v technických předpisech. 

 7.5.1.3 

Ověřování 

seřízení 

Uvolnění prvního kusu po seřízení, při 

zahájení výroby, změně zakázky nebo změně 

materiálu provádí určený zaměstnanec. 

 7.5.1.4 

Preventivní a 

prediktivní 

údržba 

Společnost má vybudovaný účinný systém 

preventivní a prediktivní údržby. 

 7.5.1.5 

Management 

výrobních 

nástrojů 

Činnosti přípravy, výroby a oprav výrobního 

nářadí a nástrojů jsou zavedeny a popsány v 

dokumentech 3 úrovně. 

 

 

 

 7.5.1.6  

Plán sériové 

výroby 

Sériová výroba je naplánována tak, aby byly 

splněny požadavky zákazníka.  
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  7.5.1.7 

Zpětná informace 

ze servisu 

Není zavedeno 

  

 

 

 

7.5.1.8 

 Dohoda o servisu 

se zákazníkem 

Není zavedeno 

7.5.2  

Validace procesu 

výroby a 

poskytování 

služeb 

Společnost má validovány všechny procesy sériové 

výroby a poskytování služeb v případech, kdy 

následným monitorováním nebo měřením nelze plně 

ověřit výsledný výstup. 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.4  

Majetek 

zákazníka 

Produkty a materiál dodané zákazníkem jsou označeny 

štítky a dále je průvodním dokladem formulář 

Průvodka, aby bylo jasně dané, co je majetkem 

zákazníka. 
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7.5.5  

Uchovávání 

produktu 

 

 

 

 

Zaveden a řízen systém pro balení hotových produktů 

tak, aby bylo zabezpečeno vedle plnění požadavků i 

sledování ochrany jakosti a udržení identifikace 

výrobků. 

  7.5.5.1 

Skladování a 

skladové zásoby 

Materiál je nutno uložit ve stabilizované 

poloze tak, aby se zabránilo jeho poškození, 

zničení, úniku, záměně s jinými látkami nebo 

odcizení. 

7.6 

 Řízení 

monitorovacích a 

měřících zařízení 

Je vytvořen proces pro zajištění shody měřících a 

monitorovacích zařízení s požadavky. 

 

 

 

 

 

 

  7.6.1  

Analýza systému 

měření 

 

Společnost má vytvořen proces pro analýzu 

způsobilosti měřících a zkušebních zařízení. 
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 7.6.2  

Záznamy o 

kalibraci, 

ověřování 

Tento proces je popsán a řízen směrnici 

Metrologické zabezpečení monitorovacích a 

měřících zařízení. 

7.6.3  

Požadavky na 

laboratoře 

Laboratoř specifikuje a uplatňuje tyto 

technické požadavky na přiměřenost 

laboratorních postupů;  

odbornou způsobilost zaměstnanců 

laboratoře;  

zkoušení produktu;  

způsobilost provádět tyto zkoušky správně, v 

návaznosti na příslušné normy procesu;  

přezkoumání příslušných záznamů.  

 

 

7.6.3.1  

Interní laboratoř 

Společnost má stanovenou oblast působnosti 

interní kalibrační laboratoře. 
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Požadavek 

normy ISO 9001 

Způsob plnění v SBU Automotive Požadavek normy 

ISO/TS 16949 

(nad rámec ISO 9000) 

Způsob plnění v SBU Automotive 

8  

Měření, analýza a 

zlepšování 

Společnost má zaveden proces Měření, 

analýza a zlepšování, který je popsán ve 

směrnici Způsobilost systému měření. 

 

8.1  

Všeobecně 

 

       ---------------- 

 

 8.1.1 

 Identifikace 

statistických metod 

Proces identifikace statistických metod je popsán 

v dokumentu Operace statistických metod. 

8.1.2 

 Znalost základních 

statistických pojmů 

Pracovníci jsou znalí všech základních 

statistických pojmů, které využívají v jednotlivých 

procesech. 

8.2.1  

Spokojenost 

zákazníka 

Spokojenost je pravidelně měřena 

pomocí dotazníků. 

 

 

 

 

 

 8.2.1.1  

Spokojenost zákazníka-

dodatek 

Není zavedeno 
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8.2.2  

Interní audit 

Společnost v plánovaných intervalech 

provádí interní audity jednotlivých 

systémů. Odpovědnou osobou je 

představitel kvality. 

 

 

 

 

 

 

 8.2.2.1  

Audit systému 

managementu 

kvality 

Společnost v plánovaných intervalech provádí interní 

audity systému managementu kvality. Odpovědnou 

osobou je představitel kvality. 

8.2.2.2  

Audit výrobního 

procesu 

Společnost provádí interní audity procesů dle 

předpisu VDA 6.3 a VDA 6.5 

8.2.2.3  

Audit produktu 

Společnost provádí interní audity produktů dle 

předpisu VDA 6.3 a VDA  
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8.2.2.4  

Plány interních 

auditů 

Společnost v plánovaných intervalech provádí interní 

audity jednotlivých systémů, aby se stanovilo, zda 

tyto systémy, ale i integrovaný systém vyhovuje 

plánovaným činnostem, požadavkům systémových 

norem a požadavkům na integrovaný systém 

stanoveným společnosti,  

je správně zaveden a efektivně uplatňován a 

udržován.  

8.2.2.5  

Kvalifikace 

interních auditů 

Společnost má interní auditory, kteří jsou 

kvalifikováni k auditování požadavků systémových 

norem. 
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8.2.3  

Monitorování a 

měření procesů 

Společnost má aplikovány vhodné 

metody měření procesů systému 

managementu jakosti. Tyto metody 

prokazují schopnost procesů 

dosáhnout plánované výsledky. 

 

 8.2.3.1 

 Monitorování a 

měření 

výrobních 

procesů 

Společnost provádí analýzy všech výrobních procesů, 

aby byla ověřena způsobilost procesu a zajistil 

doplňující vstup pro řízení procesu. Výsledky analýz 

procesu jsou dokumentovány spolu se specifikacemi, 

použitelnými pro potřeby sériové výroby, měření a 

zkoušení a návody k údržbě. 

8.2.4 

 Monitorování a 

měření produktu 

Společnost monitoruje a měří znaky 

produktu, aby si ověřila, zda byly 

požadavky na produkt splněny. 

 

 

 

8.3  

Řízení neshodného 

produktu 

Proces uveden v dokumentu Řízení 

neshodného produktu. 
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8.3.2  

Řízení přepracovaného 

produktu 

 

Proces je popsán ve formuláři Záznam o 

výskytu neshodného produktu. 

 

8.3.3  

Informace zákazníkovi 

Společnost komunikuje a informuje zákazníka 

o každé změněn na produktu. 

 8.3.4  

Zvláštní uvolnění 

zákazníkem při 

odchylkách 

Společnost požádá zákazníka o nový souhlas 

nebo schválení odchylky. 

8.4 

Analýza údajů 

Má na starosti útvar technologa.  

 

 

 

 8.4.1  

Analýza a používání dat 

Data se analyzují a užívají v rámci potřeby 

každého útvaru. 
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8.5  

Zlepšování 

 

V dokumentu Proces zlepšování. Jako 

zdrojů pro zlepšování je využíváno 

hodnocení politiky a cílů, výsledky 

interních auditů, analýzy údajů z 

různých oborů činnosti, přijatých 

nápravných a preventivních opatření, 

výsledků monitorování a měření 

procesů a produktů a spokojenost 

zákazníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.1  

Neustálé zlepšování 

Vrcholový management neustále 

vytváří podmínky a po dílčích krocích 

průběžně zlepšuje ISM. 

8.5.2  

Opatření k nápravě 

Opakovanému výskytu neshod, 

společnost realizuje nápravná opatření 

k odstranění jejich příčin. 
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 8.5.2.1  

Řešení problémů 

Je svolán tým, problém se řeší pomocí APQP. 

 

 

 8.5.2.2  

Ochrana proti 

chybám 

Aby se zabránilo opakovanému výskytu neshod, 

společnost realizuje nápravná opatření k odstranění 

jejich příčin. 

8.5.2.3  

Dopad opatření 

k nápravě 

Opatření náprav je přiměřené důsledkům zjištěných 

neshod. Společnost má vytvořen dokumentovaný 

postup pro provádění nápravných opatření. 

8.5.2.4  

Zkouška/analýza 

zamítnutého 

produktu 

Každá neshoda týkající se materiálu je řešená 

postupem uvedeným ve směrnici Plány reakce při 

nesplnění přejímacích kritérií a neshody 

meziproduktu a produktu řeší směrnice Řízení 

neshodného produktu. 

8.5.3  

Preventivní opatření 

Společnost stanovuje opatření k 

odstranění příčin potencionálních 

neshod, aby se zabránilo jejich 

opakovanému výskytu. 

 


