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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je zmapování a popis struktury podniků působících v automobilovém 

průmyslu v Moravskoslezském kraji. 

Celá bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. 

V první části jsou popsána teoretická východiska. Mezi tato patří historický vývoj 

managementu kvality, vysvětlení základních pojmů týkajících se managementu kvality  

a poţadavky na management kvality. 

Ve druhé části je popsán historický vývoj automobilového průmyslu, dále jsou 

charakterizována specifika organizací působících v oblasti automobilového průmyslu 

z pohledu managementu kvality, součásti jsou proto i normy, kterými se tyto společnosti řídí. 

Ve třetí části jsou identifikovány podniky působící v automobilovém průmyslu 

v Moravskoslezském kraji a jejich struktura. 

Ve čtvrté části jsou vybrané podniky blíţe charakterizovány, a to se zaměřením na výrobu pro 

automobilový průmysl. 

Pátá kapitola představuje závěr, ve kterém jsou shrnuty výsledky bakalářské práce. 

The Abstract  

The aim of the thesis is to describe structure and location of the companies in the automotive 

industry occurring in the Moravian-Silesian Region.  

The whole thesis is subdivided into four sections. 

The first section is dedicated to the theoretical basis. There belongs the historical development 

of quality management, clarification of the basic terms and quality management requirements. 

The second section is focused on the historical development of the automotive industry and 

the description of the specifics of the companies in the automotive industry in terms of quality 

management. The standards, applied in those companies, are also mentioned in here. 

The third section is devoted to identification and structure of the companies in the automotive 

industry in Moravian-Silesian Region. 

The fourth section is concerned with the selected companies specified in detail, primarily 

focused on production in the automotive industry. 

The fifth section represents the conclusion that incorporates the results of the thesis. 

Klíčová slova 

Automobilový průmysl, Moravskoslezský kraj, normy v automobilovém průmyslu, kvalita, 

bezpečnost automobilů, podnik, vzdělání, historie. 
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Úvod 

V současném globalizovaném světě, ve kterém společnosti čelí kaţdý týden, měsíc 

a rok nátlaku ze strany konkurence, je zapotřebí se nějakým způsobem odlišovat. Chce-li 

si společnost získat či udrţet pozici na trhu, musí nějakým způsobem oslovit spektrum svých 

zákazníků. Ti jsou dnes téměř dokonale informovaní a kromě ceny kladou stále větší důraz 

na kvalitu výrobků a sluţeb. Vedle zákazníků se kvalitou zabývají i instituce, jako jsou 

například regulační a kontrolní orgány a úřady. Nedílnou sloţkou v organizační struktuře 

kaţdé firmy by proto mělo být oddělení kontroly a řízení kvality. Činnosti prováděné těmito 

odděleními jsou v moderním světě označovány jako management kvality. 

Odvětvím, ve kterém je management kvality absolutní nutností, je bezpochyby 

automobilový průmysl. Vzhledem k tomu ţe automobilem cestují z nejrůznějších důvodů 

kaţdý den miliony lidí, je naprosto zásadní prioritou bezpečnost cestujících, která s kvalitou 

nejen pouţitých materiálů, ale i technologií a postupů přímo souvisí. Automobilový průmysl 

je odvětvím, které se jiţ od prvopočátků, jeţ formoval Karl Benz svým prvním automobilem, 

rozvíjí raketovým tempem.  

Kaţdý rok přichází na trh celá řada nových modelů a inovací. Automobil dnes vlastní 

téměř kaţdá rodina v rozvinuté části světa. V České republice je to potom sedm rodin z osmi. 

Na trhu působí celá řada firem, které neustále usilují o udrţení stávajících a získání nových 

zákazníků. V globalizovaném světě je moţné na českých silnicích spatřit vůz téměř kaţdé 

kategorie a značky. Pro výrobu automobilu je zapotřebí velké mnoţství různorodých 

komponentů. Automobilky jsou tak do značné míry závislé na svých dodavatelích. Nemalé 

mnoţství dodavatelů sídlí nebo alespoň působí na území České republiky, spoustu z nich je 

potom moţné nalézt i v Moravskoslezském kraji. [1] 
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1 Teoretická východiska řešené problematiky 

V této kapitole jsou definovány pojmy vyuţívané v managementu kvality, dále je zde 

popsán historický vývoj a význam managementu kvality pro organizaci. 

1.1 Vymezení pojmů 

Současný svět se snaţí téměř kaţdou lidskou oblast vymezit definicemi 

a pojmoslovím. Je to bezpochyby důkaz lidského poznání, zároveň se ale jedná o jistou míru 

zjednodušení, které činí popis často sloţitých chemických, biologických a dalších jevů 

srozumitelnější pro širokou veřejnost. 

Pojem zjednodušení však nelze aplikovat na všechny oblasti lidského poznání. 

V určitých vědních disciplínách jsou vyuţívány definice natolik sloţité, ţe jsou srozumitelné 

jen úzkým, často specializovaným skupinám lidí. Některé z těchto skupin dokonce usilují o 

ochranu „svého světa“ před světem okolním a sloţité definice a pojmy vyuţívají jako 

prostředek k dosaţení tohoto cíle. 

Pojmosloví a definice jsou vyuţívány i v managementu kvality. Zde je jejich význam 

naprosto zřejmý. V oblasti kvality je totiţ zapotřebí stanovit přesné definice, a to takovým 

způsobem, aby bylo moţné objektivně a zřetelně posoudit, zdali daný materiál, výrobek nebo 

samotný proces splňuje poţadavky stanovené nejrůznějšími institucemi, zejména potom 

světovou federací národních normalizačních organizací zabývající se tvorbou norem  

(ISO – International Organization for Standardization). Tato organizace vydala soubor čtyř 

základních norem, mezi které patří ČSN EN ISO 9000:2006, ČSN EN ISO 9001:2009, 

ČSN EN ISO 9004:2009 a ČSN EN ISO 19011:2011. Tyto normy a základní informace 

o ISO jsou blíţe popsány ve třetí části bakalářské práce. [22] 

1.1.1 Definování základních pojmů 

Významným pojmem pro účely této bakalářské práce je kvalita. Tento termín je 

pouţíván uţ stovky let. Jeho historický vývoj je popsán v kapitole 1.2.  
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Kvalita je ve 21. století obecně uznávaným a chápaným pojmem. Přímo jej totiţ 

definuje norma ČSN EN ISO 9000:2006, a to jako „stupeň splnění poţadavků souborem 

inherentních charakteristik“ [25]. Z této definice však nemusí být ihned patrný její význam. 

O jiné způsoby definování se pokusily i některé z nejvýznamnějších osobností spojených 

s pojmem jakost: 

 „Jakost je způsobilost k uţití.“ (Joseph Moses Juran), 

 „Jakost je shoda s poţadavky.“ (Phil Bayard Crosby), 

 „Jakost je to, co za ni povaţuje zákazník.“ (Armand Vallin Feigenbaum). [23] 

Kaţdá z výše uvedených definic nahlíţí na pojem kvalita jinak. Ve výsledku lze 

určitě konstatovat, ţe správná definice se nachází v průniku těchto jednotlivých, neboť 

kvalitní výrobek musí nejen splňovat stanovené poţadavky a být způsobilý k uţívání, ale 

musí být jako kvalitní vnímán i zákazníkem, který by si ho v opačném případě nezakoupil.  

David Hoyle ve své publikaci uvádí tři základní parametry kvality. Těmi jsou 

kvalita designu (angl. quality of design), který, volně přeloţeno, by měl odráţet 

charakteristiky produktu nebo sluţby uspokojující zákazníkovy potřeby a očekávání. 

Kvalita shody (angl. quality of conformance), která znamená, ţe produkt nebo sluţba 

by měla odpovídat nastavenému standardu. Kvalita užití (angl. quality of use) představuje 

skutečnost, ţe zákazník by měl mít moţnost uţívat produkt nebo sluţbu bez jakýchkoliv 

dalších omezení. Produkty by měly být spolehlivé, bezpečné, s jejich uţíváním by neměly být 

spojeny dodatečné náklady a jejich pouţití by mělo být jednoduché. [11] 

Pojem management má obecně dva významy. Tím prvním je pojmenování skupiny 

lidí, která zajišťuje chod společnosti nebo organizace. Tím druhým potom činnost 

vykonávaná samostatným jedincem či skupinou osob. V mezinárodně platné normě 

ČSN EN ISO 9000:2006 je pojem management definován jako „koordinovaná činnost 

k vedení a řízení organizace“.  

Spojením obou výše uvedených pojmů je definován management kvality, a to jako 

„koordinovaná činnost pro vedení a řízení organizace pokud se týče kvality.“ 

Proces je definován jako „soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících 

činností, které přeměňují vstupy na výstupy.“ [25] 
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V organizaci lze management kvality členit dle čtyř různých hledisek, která definuje 

následující obrázek. 

 

Obr. 1.1 Soubory procesů managementu kvality [23] 

 

1.2 Historický vývoj managementu kvality 

Význam managementu kvality byl bezpochyby znám uţ lidem v pravěku. Přeţít 

mohly jen kmeny se zdatnými lovci, kteří potřebovali k zabití zvěře spolehlivé nástroje. První 

písemné zmínky o kvalitě jsou známy jiţ z ustanovení Chammurapiho zákoníků, které hovoří 

o bezpečné a kvalitní práci při stavbě. “Jestliţe stavitel postaví občanovi dům a ten se zřítí 

s tím, ţe usmrtí svého majitele, je nutné usmrtit i stavitele. Jestliţe přitom zahyne majitelův 

syn, je třeba usmrtit syna stavitele.“ [17] 

Kvalitou se zabýval i samotný Aristoteles, který se k ní vyjadřoval například 

v dopisu adresovanému carovi Petru I., ve kterém apeloval na zodpovědnost tvůrců zbraní za 

kvalitu jejich výrobků, za coţ, v případě ţe dodali armádě nekvalitní zbraně, byli patřičně 

potrestáni. [24] 

Car Petr I. měl přísnou, avšak velice účinnou metodu, jak docílit toho, aby kvalita 

výrobků byla striktně dodrţována. Mnohé z těchto metod by v dnešní době byly v rozporu 

se základními zákonnými předpisy, mohly by však značně přispět k celkovému nárůstu 

kvality. 

V průběhu následujících století docházelo k postupnému rozvoji činností a věd, 

společnost začala produkovat stále více různých statků a sluţeb. Celkově došlo k značnému 

pokroku, od poţadavků na kvalitu ale nebylo v průběhu jednotlivých staletí ustoupeno, 
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naopak rostl zájem o její neustálé zvyšování. Proto docházelo k postupnému vytváření 

formalizovaných norem a předpisů. Pojem kvalita tedy dostal zcela jiný rozměr.  

Bill Wortman uvádí ve své publikaci dva koncepty zvyšování kvality. Tím prvním je 

tzv. inkrementální zlepšování, které spočívá v postupném nárůstu kvality konstantním 

tempem. Oproti tomu staví koncept tzv. průlomového zlepšení, které spočívá v jednorázovém 

zvýšení kvality (například nový, technologicky a kvalitativně vyspělejší výrobek). 

Pro společnosti vyuţívající první z uvedených konceptů jsou společnosti uplatňující koncept 

průlomového zlepšení hlavním zdrojem rizik, neboť uvedení nového výrobku na trh můţe 

vést k významnému odlivu zákazníků. [27] 

S postupným rozvojem společnosti a narůstáním mnoţství produktů a sluţeb však 

vznikla potřeba kvalitu těchto statků a sluţeb kontrolovat. Vznikly tak orgány, které 

se na kontrolu přímo zaměřují a publikují výsledky svých zkoušek a analýz široké veřejnosti 

(například TÜV SÜD zaměřující se na nezávislé ověřování, testování, inspekce, certifikace, 

homologace a vzdělávání či EURO NCAP provádějící crash testy automobilů, a tudíţ 

kontrolu kvality jejich bezpečnostních prvků). 

Historické mezníky managementu kvality v průběhu 20. století ve své publikaci 

přehledně zpracovává Nenadál, Noskievičová a kol. (2002) na Obr. 1.2. 

V období charakteristickém pozicí dělníka byla kvalita determinována především 

jeho zručností. Poţadavky klientů musely být jednotlivými pracovníky zohledněny 

a zakomponovány takovým způsobem, aby výsledek odpovídal jejich představám. Dělník 

se však tímto způsobem stával neefektivním, protoţe musel zohledňovat řadu odlišných 

poţadavků, specifikace práce byla časově náročná a produktivita tohoto přístupu k práci 

v čase klesala. Snaha o odstranění těchto neefektivit vedla k zavedení technických kontrol 

(1920). Američané Romig a Shewhart však kontrolu kaţdého produktu shledali jako 

neefektivní a přišli s principem statistické výběrové kontroly. Zásluhou Japonců došlo 

k aplikaci tzv. CWQC (Compay Wide Quality Control). Tento systém kladl důraz na kvalitu 

nejen výrobního procesu, ale také všech předcházejících etap (plánování, tvorba rozpočtů, 

testování, výběr dodavatelů, přezkoumání návrhů, hodnocení způsobilosti atd.). Další fází, 

která vznikla zdokonalováním CWQC procesů je koncepce TQM, která je pouţívána 

i v současnosti. Normy ISO jsou popsány v třetí části bakalářské práce a s jejich rozvojem 

bylo zapotřebí prohloubit integraci systémů, coţ vedlo ke vzniku integrovaného systému 

managementu (ISM), tj. „ takového systému, který definovaným komplexem opatření reaguje 
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na uspokojení vnitřních potřeb nebo vnějších poţadavků v oblastech jakosti produktů, 

ochrany ţivotního prostředí, bezpečnosti práce zaměstnanců, bezpečnosti informací 

a dalších.“ [10,23,24] 

Typ modelu:       Období kolem roku: Charakteristická role: 

   

Model řemeslné výroby 1900 Dělníka 

   

Model výroby s technickou kontrolou 1920 Technické kontroly 

   

Model výroby s výběrovou kontrolou 1940 Statistických metod v technické kontrole 

   

Model s regulací procesů 1960 CWQC 

   

Model s koncepcí TQM 1975 Všech procesů v organizaci 

   

Model s kriteriálními standardy 1987 Norem ISO ř. 9000 

   

Model s integrací systému 1999 ISM 

   

Model jediného systému řízení    ? Všech zaměstnanců organizace 

CWQC – Company Wide Quality Control 

TQM – Total Quality Management 

ISM – Integrované Systémy Managementu 

Obr. 1.2 Historické milníky [23] 

1.3 Význam managementu kvality pro organizaci 

Kaţdá organizace, která chce úspěšně fungovat na trhu, by měla aplikovat 

tzv. kritické faktory úspěšnosti, mezi které je řazena znalost zaměstnanců, která má přímý vliv 

na kvalitu, dále zde patří čas a náklady.  

Chce-li si společnost vybudovat a udrţet pozici na trhu, musí si uvědomovat 

důleţitost svých zaměstnanců. Ti totiţ mají zásadní význam na její fungování, neboť přímo 

ovlivňují výstupy, které daná společnost produkuje. Jejich zaškolování a další osobní rozvoj 

je proces dlouhodobý, ale má přímý dopad na efektivitu, která se projeví v úspoře času i 

nákladů na jednotku produkce. Kvalifikovaní zaměstnanci jsou také základní sloţkou 

společnosti, která chce produkovat statky splňující poţadavky na kvalitu. Celá řada výrobních 

procesů je v dnešní době automatizovaná a dalo by se namítat, ţe nároky na kvalifikaci 

zaměstnanců by proto nemusely být vysoké, protoţe finální produkt vyrábí stroje. Prozatím je 

to však stále člověk, kdo vytváří programy a algoritmy fungování technických zařízení. Je to 

také člověk, kdo nachází řešení problémů a vynalézá nové, efektivnější a časově i finančně 

úspornější přístupy. A s pomocí strojů mohou tito kvalifikovaní zaměstnanci také přispět 
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k rostoucí kvalitě, protoţe dochází k omezení manuálních chyb při výrobních procesech. 

Kvalifikovaní lidé jsou nezbytní i v případě poskytování sluţeb, u kterých je také posuzována 

jejich kvalita, byť odlišným způsobem neţ v případě hmotných produktů. 

 

Obr. 1.3 Kritické faktory úspěšnosti [23] 

1.3.1 Cyklus PDCA 

Výsledkem úspěšné aplikace znalosti kritických faktorů úspěchu by mělo být 

zvyšování úrovně kvality. To je také popsáno pomocí tzv. Demingova cyklu PDCA 

(Plan, Do, Check, Act), který je povaţován za jeden ze základních modelů zvyšování kvality. 

Anglické výrazy v závorce naznačují, ţe společnost by měla neustále pracovat na vytváření 

nových plánů aktivit zlepšování. Tyto by měly být nejen naplánovány, ale rovněţ realizovány 

a jejich výsledky by měly být kontrolovány na pravidelné bázi. Nastanou-li v procesu nějaké 

nedostatky, neefektivity či chyby, měla by být navrţena a následně implementována nápravná 

opatření. Po úspěšné aplikaci naplánovaného zlepšení nebo i v jeho průběhu by společnost 

měla přicházet s dalšími návrhy a plány, které opět projdou stejnými fázemi. Tím se vytváří 

cyklus neustálého zlepšování kvality, který je graficky zachycen na následujícím obrázku. 

 

Obr. 1.4 Demingův cyklus neustálého zlepšování kvality [30] 
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2 Specifika organizací působících v oblasti automobilového průmyslu z pohledu 

managementu kvality 

V této kapitole je popsána historie automobilového průmyslu, dále jsou zde uvedena 

specifika organizací působících v automobilovém průmyslu a v závěru kapitoly jsou blíţe 

popsány normy vyuţívané v automobilovém průmyslu. 

Vznik automobilového průmyslu měl značný dopad nejen na společnost jako 

takovou, ale rovněţ na samotný management kvality. V následujících kapitolách je ve 

stručnosti popsán historický vývoj automobilového průmyslu, původ automobilů, jejich dopad 

na společnost a vliv automobilového průmyslu na management kvality. V kapitole 2.1.4 je 

potom na základě informací z prvních tří kapitol vyvozen dopad automobilového průmyslu 

na management kvality. 

2.1 Historie automobilového průmyslu 

Potřeba přepravy existuje ve společnosti jiţ po dlouhá staletí. Teprve  

aţ v 17. a 18. století začaly vznikat první dopravní prostředky nahrazující povozy taţené 

koňskou silou. Jako pohon těchto prvních pokusů slouţil parní stroj, jenţ byl zpočátku 

vyuţíván převáţně u lodní přepravy, své uplatnění však našel i v přepravě pozemní. Parní 

stroj byl postupem času nahrazen, a to například pohony zaloţenými na vyuţití stlačeného 

vzduchu, v současné době jsou potom vyuţívány především spalovací a vznětové motory  

a s neustále rostoucím tlakem na ekologii jsou ve stále větším měřítku vyuţívány elektrické 

pohony, za jejichţ hlavního výrobce lze v automobilovém průmyslu povaţovat společnost 

Toyota (model Prius) a také společnost Tesla, která automobily se standardními pohony ani 

nevyrábí. [21] 

2.2 Původ automobilů 

Jeden z prvních automobilů byl vyroben v Číně v roce 1672 a to jezuitským 

mnichem. Jeho dopravní prostředek byl poháněn parou a představoval dar pro samotného 

čínského císaře. Za vynálezce automobilu jsou však povaţováni inţenýři z Německa, a to 

konkrétně Gottlieb Daimler, Karl Benz (Benzova motorizovaná tříkolka) 

a Wilhelm Maybach. Příjmení všech jmenovaných si ponechaly automobilové značky 

aţ do dnešních dnů. Patent na záţehový motor (1885) byl revolucí v průmyslové výrobě 

a vedl k tomu, ţe jiţ roku 1888 byla auta konstruována sériovým způsobem. Název prvního 

takového modelu nebyl nijak překvapivý, pojem “Motorwagen” znamená v českém překladu 

„Motorový vůz“. [16,21] 
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2.3 Dopad vzniku automobilů na společnost 

“Zatímco letectví sblíţilo kontinenty, tak automobily se postaraly o zkrácení hranice 

mezi městy“. [16] V uvedené větě je poměrně výstiţně zachycen význam automobilového 

průmyslu pro společnost. Tím, ţe umoţnil široké veřejnosti se přepravovat na poměrně velké 

vzdálenosti v několikanásobně kratším čase, poskytl společnosti neuvěřitelné moţnosti. 

Významný dopad měl vznik automobilu především na mezinárodní obchod. Kamionová 

přeprava tvoří velice významný podíl na mezinárodní přepravě a poskytuje společnostem 

moţnost zakoupit produkty z nejrůznějších kontinentů za cenu velice podobnou té na tamních 

trzích (rozdíl často tvoří pouze přepravní náklady, jejichţ cena s postupem času klesala). 

Přínosem automobilů je také mobilita lidí, která má za následek větší moţnosti při výběru 

pracovních míst (lidé jiţ nejsou odkázání pouze na společnosti z okolí svého místa bydliště), 

a má také dopad na osobní ţivot občanů, kteří dostali moţnost se za relativně nízké náklady 

přepravit do ostatních zemí. Rozvoj automobilů vedl rovněţ k novým způsobům trávení 

volného času a zálibám (nejrůznější automobilové závody, jako například Nascar nebo 

rallye Dakar). Ze všech výše uvedených příkladů lze vyvodit i vliv na další oblasti, jako 

například prolínání kultur, ekonomický růst či negativní dopad na ţivotní prostředí. 

2.4 Vliv automobilového průmyslu na management kvality 

Rozvoj automobilového průmyslu, tak jak je popsán v předcházejících kapitolách, 

má spoustu pozitivních dopadů na společnost. Vedle nich však existují i ty negativní, jako je 

například větší míra znečišťování ţivotního prostředí, která by mohla být spojena 

s dodatečnými náklady společnosti na odstraňování a utlumování tohoto negativního vlivu. 

Znečišťování ţivotního prostředí tak můţe představovat jednu z příčin vzniku řady norem, 

např. normy ČSN EN ISO 14001:2005 (Systémy environmentálního managementu). 

Vzhledem k rozmachu přepravy osob je navíc zapotřebí klást vysoké nároky na kvalitu 

materiálů a procesů vyuţívaných při výrobě automobilů. Kvalita jednotlivých materiálů i 

procesů v čase rovněţ roste a za poslední století byly poţadavky na kvalitu kladené shrnuty 

do celé řady norem, jeţ jsou blíţe popsány v kapitole 2.3. Jejich dodrţování výrobci je 

naprosto zásadní a bývá kontrolováno na pravidelné bázi. Regulace a normy související 

s výrobou automobilů mají za cíl především zajistit bezpečnost osob. Vedle tohoto hlavního 

cíle však plní i další cíle, jako je například efektivní nakládání s materiálovými zdroji, které je 

zajištěno těmi oblastmi existujících norem, které se zaměřují na poţadavky kladené na 

procesní oblast (například povinnost existence přípravných a testovacích fází před samotným 
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spuštěním produkce, které zajistí, ţe případné chyby jsou odstraněny jiţ na začátku a nevedou 

tak ke zbytečnému plýtvání omezených zdrojů). 

2.5  Specifika automobilového průmyslu z pohledu managementu kvality 

Výsledné produkty automobilového průmyslu jsou denně vyuţívány velkou částí 

populace. Konstrukce a kvalita automobilů proto musí odráţet účel a místo jejich pouţití (jiné 

poţadavky budou kladené na rodinný vůz, jeţ bude jezdit jen za slunečného počasí po nově 

vybudovaných pozemních komunikacích, neţ poţadavky kladené například na armádní 

vozidlo nebo vozidlo vysokohorské záchranné sluţby, které musí být schopno překonávat 

nejrůznější překáţky za zimního počasí).  

Dalším specifikem je dnes jiţ takřka plně automatizovaný proces výroby. Jednotlivé 

části karoserie, podvozku i motorového prostoru jsou v naprosté většině produkovány stroji, 

lidská pracovní síla je oproti minulosti zastoupená v několikanásobně menší míře. Z tohoto 

důvodu se související normy týkají i činnosti těchto strojů. Za jejich špatnou funkčnost však 

vţdy zodpovídá člověk, který daný stroj řídí, případně nastavuje. Automatizovanými procesy 

se zabývá například norma ČSN ISO 8258. [3] 

2.6 Přehled základních norem  

V automobilovém průmyslu je v současné době uplatňována zejména norma 

ISO/TS 16949. Jejím základem je norma ISO 9001, která je doplněna o specifické poţadavky 

pro výrobce automobilů a automobilových dílů. Norma ISO/TS 16949 byla vyvinuta pracovní 

skupinou IATF (International Automotive Task Force), mezi jejíţ členy patří zejména výrobci 

automobilů a průmyslové svazy. [14] 

2.6.1 Norma ISO 9001 

Norem ISO byla vydána celá řada. První sada norem byla zveřejněna 

Mezinárodní organizací pro normy ISO v roce 1987. Jejich vznik je výsledkem 

mezinárodního tlaku na sjednocení poţadavků kladených na kvalitu a globalizace trţního 

prostředí. Tato první sada se nazývá ISO 9000, je uplatňována po celém světě a jako jednu 

ze základních norem ji vnímá i Evropská unie, která její dodrţování poţaduje po všech 

členských zemích, a to zejména u produktů tzv. regulované sféry. Do této sféry jsou 

zahrnovány „takové druhy hmotných výrobků, u kterých existuje reálné nebezpečí poškození 

spotřebitelů v případě, kdy tyto výrobky neplní všechny povinné poţadavky bezpečnosti  

a ochrany zdraví.“  
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Norma ISO 9001 má svůj původ ve Velké Británii. Je do značné míry postavena 

na definování kvality procesů ve společnosti. Tyto procesy by měly odráţet dlouhodobé cíle 

vlastníků a managementu společnosti a zároveň by měly být v souladu s poţadavky 

kladenými zákazníky na výsledné produkty a sluţby. Celá norma je rozdělena do 8 kapitol, 

jejichţ obsahem jsou normativní dokumenty, pojmosloví, odpovědnost managementu, 

management zdrojů, realizace produktů, měření, analýza, zlepšování a další oblasti. [8,14,26] 

2.6.2 Certifikace  

Certifikáty potvrzující uplatňování a dodrţování kvalitativních poţadavků 

jednotlivých norem jsou v kaţdé zemi udělovány tzv. akreditačními úřady. 

Pro Českou republiku je tímto úřadem Český institut pro akreditaci (ČIA). Akreditační orgány 

jednotlivých zemí jsou spojeny v Mezinárodním akreditačním fóru 

(International Accreditation Forum - IAF), čímţ je zajištěno uznávání udělených akreditací 

mezi jednotlivými zeměmi. 

Certifikačních společností je v kaţdé zemi často mnoho, vţdy však potřebují 

akreditaci od akreditačního úřadu. Pro Českou republiku jsou těmito společnostmi 

pro certifikaci podle normy ISO 9001 například ACM Czech, s.r.o., AZ Cert EU s.r.o. 

či DQS Cert s.r.o. [14] 

Certifikační proces je časově i finančně náročný proces. Společnost musí vynaloţit 

náklady za studijní materiály, školení zaměstnanců, přizpůsobení podniku certifikačním 

poţadavkům a mnohé další. Udělením certifikátu totiţ výdaje společnosti nekončí. Je 

zapotřebí neustále provádět opatření a školení tak, aby společnost v kaţdém okamţiku 

splňovala stanovená kritéria. K certifikaci by mělo dojít po uplynutí tří měsíců od vyhlášení 

systému za funkční. Práce certifikačního orgánu, ani společnosti samotné ale nekončí 

po udělení certifikátu. Na pravidelné bázi (jedenkrát aţ dvakrát ročně) ji totiţ navštěvují 

certifikační auditoři, kteří dohlíţejí na soulad procesů s nastavenými poţadavky. Obecně lze 

tvrdit, ţe zavedení norem vedlo k prokazatelnému zlepšení kvality dodávaných dílů, a celý 

certifikační proces proto musí být nezávislý a objektivní, aby mohlo být i nadále dosahováno 

zlepšení úrovně kvality. 

 

 

http://www.acmcert.cz/
http://www.azcert.eu/
http://www.dqs.cz/
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Vybraný ukazatel výkonnosti 
Změny výkonnosti ve firmách 

bez ocenění za kvalitu (v %) 

Změny výkonnosti ve firmách 

s oceněním za kvalitu (v %) 

Cena akcií 75 119 

Objem trţeb 43 91 

Objem prodejů 32 69 

Počet zaměstnanců 7 23 

Celková aktiva 37 79 

Obr. 2.1 Průměrné změny hodnot vybraných ukazatelů výkonnosti firem v USA v období pěti let 

od případného prvního ocenění za kvalitu [13,22] 

Přestane-li společnost splňovat poţadavky stanovené normou, pak jí certifikát můţe 

být odebrán, a to procesem zvaným decertifikace. 

2.6.3 Standard kvality VDA 6 

„Německá kvalita“ je pojem, který bývá nejen v českém prostředí poměrně hojně 

pouţíván. Za jeho vznikem stojí usilovná práce a pečlivý přístup německého národa. Ten 

se podepsal i na vytvoření standardu kvality VDA 6, která má původ právě v této zemi. Pod 

pojmem VDA (Verband Der Automobilindustrie), coţ je zkratka pro německou asociaci 

automobilového průmyslu, je vnímám celistvý management kvality, a to „v celém řetězci 

tvorby hodnoty“. Kvalita finálního výrobku je tedy dle VDA 6 výstupem veškerých procesů 

a činností podniku. Německý standard kvality se od ISO/TS 16949 liší především v tom, ţe 

neklade důraz na kvalitu zejména pro dodavatele, ale zaměřuje se i na konečného zákazníka  

a kvalitu sluţeb dodávaných tomuto zákazníkovi. Odrazem toho je skutečnost, ţe standard 

kvality VDA se vyjadřuje do značné míry i ke kvalitě sluţeb, konkrétně například VDA 6.2  

(Audit QM – systémů pro sluţby) či VDA 6.3 (Audit procesu – Sériová výroba a sluţby). 

Kvalita sluţeb má v moderním světě značný vliv na úspěšnost prosazení společnosti na trhu. 

V automobilovém průmyslu se nejedná pouze o poskytnutí rady při prodeji konečnému 

spotřebiteli, mezi sluţby patří i další oblasti, jako jsou reklamační proces a přístup, asistenční 

sluţby nebo také servis a jeho dostupnost. Například reklamační proces a přístup se týkají 

nejen finálního spotřebitele, ale také dodavatelů automobilových dílů, neboť počet těchto 

subjektů se na trhu oproti minulosti také zvýšil a pro jednotlivé odběratele je při rozhodování 

o výběru dodavatele při podobných parametrech a cenách nabízených produktů bezpochyby 

hodnocena i kvalita sluţeb spojených s dodávkami. [35] 

„Čím více se řetězec procesů blíţí konečnému zákazníkovi, tím více se na celkovém 

výsledku podílejí sluţby.“ Tuto skutečnost autoři publikace Management kvality 

v automobilovém průmyslu velice přehledně zpracovali do následujícího obrázku, ze kterého 
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je patrné například to, ţe s kaţdým výrobkem je vţdy alespoň částečně dodávána sluţba, 

kterou je například uţ samotný prodej, komunikace s dodavateli a zákazníky či zpracování 

prodejních faktur.  

 

Obr. 2.2 Poměr sluţeb a hmotných produktů v procesním řetězci [35] 

Celý svazek VDA 6 obsahuje následující oblasti: 

 Základy auditu kvality, pokyny pro certifikaci, 

 Audit QM-systému (sériové produkty), 

 Audit QM-systému pro sluţby, 

 Audit QM-systému pro výrobní prostředky, 

 Audit procesu, sériová výroba a sluţby, 

 Audit procesu pro kusovou výrobu, 

 Audit produktu. [35] 

Z výše uvedeného členění je patrné, ţe tvůrci standardu VDA 6 si uvědomují nutnost 

odlišného přístupu k jednotlivým typům výroby. Rozdíl mezi sluţbami a hmotnými produkty 

je poměrně zřejmý. Odlišně je však zapotřebí přistupovat i k tvorbě norem v případě sériové  

a kusové výroby. Vyrábí-li se například automobily na sériové lince v počtu 50 kusů za 

hodinu, pak chyba v procesu výroby můţe mít na společnost významný finanční dopad i 

v poměrně krátkém časovém horizontu. Rozdílem však není jen finanční dopad. Sériová 

výroba je často téměř plně automatizovaná, a nebylo by proto správné stanovovat stejnou 

normu například pro společnost ŠKODA AUTO a.s., která patří mezi automobilky uplatňující 

sériovou výrobu, a společnost Bentley Motors Limited, kde je kaţdý kus vyráběn z velké části 

manuálně. 
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Pro automobilový průmysl je za jeden z nejdůleţitějších standardů kvality z řady 

VDA 6 povaţován VDA 6.1, který obsahuje plné znění normy ISO 9001 a který také 

stanovuje základní poţadavky týkající se systémů managementu kvality. Tento svazek dále 

definuje tzv. „nepodkročitelný standard“, coţ je minimální poţadovaný standard kvality. 

VDA 6.1 je zaměřen především na kvalitu hmotných produktů, tedy jednotlivých dílů 

vyuţívaných při konstrukci automobilů, a je proto aplikován především pro společnosti 

vyrábějící: 

 „osobní vozy, nákladní vozy (lehké střední a těţké), autobusy, motocykly a jiná 

vozidla, která mohou být homologována pro silniční provoz, 

 sestavy, výrobní materiály a výrobní / náhradní díly pro výše zmíněné produkty.“ 

Podle VDA 6.1 pak mohou být certifikovány i další společnosti, které se nějakým 

způsobem podílejí na dalších úpravách na vozidlech, sestavách a materiálech výše uvedených 

(jedná se například o tepelné zpracování či lakování). V závěru této kapitoly je nutné říct, ţe 

standard VDA 6.1 je postupně nahrazován normou ISO/TS 16949. [35,20] 

2.6.4 Norma ISO/TS 16949 

Touto normou jsou kladeny poţadavky zejména na dodavatele jednotlivých dílů 

vyuţívaných při výrobě automobilů. Základ normy tvoří ISO 9001. Oproti německému 

standardu VDA 6.1 či americké normě QS 9000 se však norma nezaměřuje na předvýrobní 

etapy, ale na celý výrobní proces. Norma se zaměřuje na systém managementu kvality u 

organizací se sériovou výrobou a výrobou náhradních dílů automobilů. Uplatňován je 

tzv. procesní přístup, jelikoţ přeměna vstupů na výstupy je v kontextu této normy chápána 

jako systém na sebe navazujících a vzájemně se ovlivňujících procesů. Výhodou tohoto 

přístupu je moţnost neustále monitorovat a řídit vazby mezi jednotlivými procesy. 

Procesní přístup „zdůrazňuje důleţitost: 

a) pochopení poţadavků a jejich plnění, 

b) potřeby zvaţovat procesy z hlediska přidané hodnoty, 

c) dosahování výsledku výkonnosti a efektivnosti procesů a 

d) neustálé zlepšování procesů na základě objektivního měření.“ [9,14] 

Aplikace normy ISO/TS 16949 je moţná v nejrůznějších typech organizací, a to 

bez ohledu na jejich typ, velikost či zaměření. Chce-li však organizace normu aplikovat, pak 
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musí v souladu s ní nejen systém managementu kvality vytvořit, ale musí jej také 

implementovat, udrţovat a především dokumentovat tak, aby bylo moţné kontinuálně 

sledovat a vyhodnocovat jeho efektivnost. [9] 

Implementací se rozumí definování procesů ve společnosti, určení toho, v jakém 

pořadí budou prováděny, a dále také stanovení kritérií pro hodnocení úspěšnosti aplikace 

procesů a způsob monitorování těchto kritérií. To vše je spojeno i s celou řadou dalších 

nedefinovaných povinností, které vedou k neustálému zlepšování nastavení a fungování 

celého systému managementu kvality. Patří zde proto i například personální politika 

společnosti (systém motivace a odměňování zaměstnanců, stanovení měřítek pro hodnocení 

jejich výkonnosti či nastavení kritérií při výběru nových zaměstnanců apod.), neboť i dobře 

nastavený systém můţe být nefunkční, nemá-li společnost odpovídající a zodpovědné 

pracovníky. Ne všechny procesy je společnost nucena zajistit svépomoci. V moderní době 

se poměrně značně rozšířil pojem outsourcing, který znamená, ţe některé procesy společnost 

nakupuje od jiných společností, které se na konkrétní oblast specializují. Určujícím 

pro rozhodování o nákupu či vlastním zajištění procesů je přirozeně především cena. Určitý 

vliv však můţe mít i efektivita externí společnosti, protoţe pokud by například rozhodující 

se firma byla schopna vyrábět dvojnásobné mnoţství produktů, ale nedaří se jí to, protoţe 

jeden v řadě na sebe navazujících procesů brzdí ty ostatní, pak je na místě rozhodování o 

nakoupení externích sluţeb i za vyšší cenu, neboť ta můţe být kompenzována zisky z prodeje 

většího mnoţství vyrobených a prodaných produktů. Při vyuţití outsourcingu je však vţdy 

povinností a odpovědností nakupující společnosti zajistit, aby nakupované sluţby či procesy 

byly v souladu s nastavením firemního systému managementu kvality a normou 

ISO/TS 16949. [9] 

Do dokumentace systému managementu kvality musí být zahrnuty: 

a) dokumentovaná prohlášení o politice kvality a jejích cílech, 

b) příručka kvality, 

c) dokumentované postupy a záznamy poţadované normou ISO/TS 16949 a  

d) dokumenty, včetně záznamů, určené organizací jako potřebné k zajištění efektivního 

plánování, fungování a řízení svých procesů. [9] 

Vedení záznamů o všech činnostech a úkonech je pro moderní společnosti typické. 

Mnoţství existujících a archivovaných dokumentů je pak velice často enormní. Je proto 
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zapotřebí vytvářet systematickou strukturu veškerých spisů, aby byl naplněn cíl dokumentace, 

kterým je vedení uceleného a přehledného systému dokumentů, jenţ umoţňuje vedení 

i zaměstnancům v případě potřeby nahlíţet do poţadovaných záznamů, a to bez zbytečných 

neefektivit vyplývajících z nepřehlednosti dokumentace či dokonce neexistence některých 

dokumentů. Nezbytnou součástí dokumentace je i vedení informací o všech novinkách, 

změnách či aktualizacích. 

Norma ISO/TS 16949 se zabývá do značné míry i odpovědnostmi managementu, 

kompetencemi zaměstnanců a bezpečností práce. Podstata uvedených oblastí se v textu normy 

ISO/TS 16949 nijak zásadně neliší od obecného povědomí o fungování společností. Je to 

právě management, který je odpovědný za implementaci a dodrţování systému managementu 

kvality. Musí přijímat zásadní rozhodnutí o změnách a zároveň zajistit, aby navrhované 

úpravy, cíle a kritéria pro hodnocení jejich dosahování byly v souladu se záměry vlastníků. 

S definovanými cíli úzce souvisí personální zajištění, v jehoţ případě je nezbytné, aby 

zaměstnanci společnosti chápali smysl a cíl své práce a zároveň byli dostatečně kompetentní. 

Nutnou součástí je potom také zajištění bezpečnosti práce na pracovišti, která je poţadavkem 

nejen normy ISO/TS 16949, ale také základních pracovněprávních předpisů (zákoník práce či 

zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). [36,37] 

Další oblastí, kterou se norma ISO/TS 16949 zabývá, je výzkum a vývoj, který by 

měl být nedělitelnou součástí fungování kaţdé společnosti. Inovované výrobky však musí být 

vţdy v souladu s poţadavky na kvalitu, coţ je zajišťováno testováním prvních prototypů 

i finálních produktů. Norma ISO/TS 16949 také klade důraz na proces nákupu, který je velice 

důleţitý i pro automobilový průmysl. Nakupované materiály a komponenty musí vţdy 

odpovídat nejpřísnějším poţadavkům, a selekce dodavatelů proto není posuzována pouze 

z hlediska cenového. Úspora nákladů na nákupech materiálů a komponentů můţe mít 

v případě automobilového průmyslu podstatný vliv na bezpečnost finálních produktů. 

Například pouţití méně pevné oceli pro konstrukci karoserie automobilu můţe mít velice 

zásadní dopad na účinnost deformačních zón v případě havárie. Společnost by proto měla 

hodnotit kvalitu nakupovaných materiálů nejen při výběru dodavatele v průběhu výběrového 

řízení, ale neustále a na pravidelné bázi, aby zajistila kontinuální dodrţování nezbytných 

standardů. K hodnocení kvality dodávek jsou potom vyuţívány i informace o mnoţství 

reklamací a negativní zpětná vazba zákazníků, které indikují kvalitativní problémy. [9] 
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3 Identifikace podniků působících v automobilovém průmyslu 

v Moravskoslezském kraji a jejich struktura 

V této kapitole jsou charakterizovány podniky, jeţ mají sídlo nebo místo podnikání 

v Moravskoslezském kraji. I kdyţ se nejedná z hlediska České republiky o největší či 

nejbohatší kraj, z hlediska automobilového průmyslu lze tento kraj povaţovat za poměrně 

významný, neboť je zde umístěna široká škála významných podniků, od roku 2006 se zde 

nachází dokonce i výrobce kompletních osobních automobilů, kterým je 

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Zaloţením této společnosti význam kraje narostl 

dosti výrazně, proto jsou její historie, sortiment a současné působení na trhu popsány 

v kapitole 3.1. 

Po detailní analýze bylo v Moravskoslezském kraji napočítáno přibliţně 81 

dodavatelů nejrůznějších automobilových komponentů a 1 automobilový výrobce. Výčet 

všech těchto společností je součástí Přílohy č. 1, z těch nejvýznamnějších lze jmenovat 

například výše uvedený Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., dále jsou to 

Varroc Lighting Systems, s.r.o., Brembo Czech s.r.o., Brose CZ spol. s r.o., 

Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o., TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s. či 

Veyance Technologies Czech s.r.o. 

Moderní svět je charakteristický globalizačními trendy. Ty se projevují 

i v automobilovém průmyslu, kde konkrétně v Moravskoslezském klastru lze vysledovat silný 

vliv asijských podniků, jeţ postupně nahrazují silný vliv německých společností. 

 Z řad asijských podniků lze opětovně uvést Hyundai Motor Manufacturing Czech 

s.r.o. či DONGWON CZ, s.r.o. Vliv asijských podniků se však týká spíše vlastnické struktury 

podniků a na kvalitu vyráběných dílů či automobilů nemá zásadní dopad, neboť v této oblasti 

jsou si automobilky ve 21. století jiţ dosti podobné, čehoţ jsou důkazem srovnatelné výsledky 

v případě nezávislých testů kvality prováděných německou společností TÜV NORD. [19,28]  

Odlišnost mezi Moravskoslezským a Mladoboleslavským klastrem lze vysledovat 

ve způsobu proniknutí vlastníků na český trh. Zatímco skupina Volkswagen se stala 

vlastníkem společnosti ŠKODA AUTO a.s. prostřednictvím akvizice v roce 1991, společnost 

Hyundai vybudovala v České republice zcela nový výrobní závod (tzv. investice na zelené 

louce). Vzhledem k významu této investice podpořil stát společnost Hyundai investiční 

pobídkou ve výši přibliţně 195 mil. EUR. [2,6,28] 
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3.1 Charakteristika vybraných společností 

V této kapitole jsou blíţe popsány z hlediska trţeb 3 největší společnosti působící 

v automobilovém průmyslu v Moravskoslezském kraji. 

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 

Zakladatelem společnosti je Korejec Chung Ju-Yunga (1915-2001), který v roce 

1940 otevřel svou první autoopravnu. Slovo Hyundai znamená v korejštině moderní,  

a Chung Ju-Yunga jej pouţil jako vyjádření zájmu o obnovu Koreje po druhé světové válce. 

Automobilka Hyundai vznikla v roce 1966 a první ryze korejský vůz s názvem Pony byl 

vyroben v roce 1976. Cílem společnosti bylo a stále je býti velkou společností, coţ Hyundai 

dokázal. V Jiţní Koreji zaměstnává na 170 000 lidí a dává práci i spoustě dalších 

zaměstnanců po celém světě. [12] 

Do České republiky se společnost dostala aţ ve 21. století (zápis do obchodního 

rejstříku dne 7. července 2006). K 31. 12. 2013 zaměstnávala společnost 3 312 zaměstnanců, 

její celková aktiva dosahovala 55,7 mld. Kč a při obratu 97 mld. Kč generovala zisk ve výši 

7,3 mld. Kč. [12] 

Do prodejního portfolia společnosti spadají osobní automobily napříč všemi třídami. 

Pro podnikatelské subjekty jsou v nabídce i  dodávky H-1 Tour a H1-Van. Společnost se 

kromě výroby automobilů zaměřuje také na výrobu převodovek, které exportuje do závodu 

Hyundai Motor Manufacturing Rus v Petrohradě a sesterského závodu  

Kia Motors Slovakia. [12] 

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. dodrţuje při své hospodářské činnosti 

normy ISO 9001, ISO 14001 a ČSN OHSAS18001. [33] 

Pro Moravskoslezský kraj měla investice společnosti do vybudování zcela nového 

a moderního automobilového závodu zásadní dopad. Vytvořila značné mnoţství pracovních 

míst a stala se jednou z nejvýznamnějších firem nejen v Moravskoslezském kraji, ale 

z hlediska trţeb i v celé České republice, kde na konci roku 2013 obsadila šestou pozici.  

Kaţdý rok automobilka vyprodukuje na 300 000 automobilů. Z hlediska výroby 

se jedná o téměř plně automatizovaný proces, který prochází fázemi lisování (společnost 

Hyundai má svou vlastní lisovnu plechů), svařování, lakování, finální montáţ a testování. [33] 
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Společnost obdrţela v roce 2012 ocenění EMAS za pozitivní přístup k ochraně 

ţivotního prostředí. Obdrţela také ocenění za zavedení procesů vedoucích k větší bezpečnosti 

zaměstnanců na pracovišti a v neposlední řadě byla oceněna také tzv. Národní cenou kvality 

za efektivní dodrţování efektivity a kvality všech činností společnosti. Kromě výše 

uvedených získala společnost Hyundai celou řadu dalších ocenění. Ta všechna potvrzují, ţe 

certifikáty za normy dodrţované společností Hyundai jsou odrazem správně nastaveného 

koncepce managementu kvality a jejího neustálého zlepšování. [12,33] 

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 

Společnost byla zaloţena roku 1871 v Hannoveru a mezi její první produkty patřily 

gumové výrobky, jako například pneumatiky. V roce 1971 byla hlavní výroba převedena 

do Korbachu a od té doby společnost neustále rostla prostřednictvím akvizic a zakládání 

poboček v nejrůznějších zemích. [4,32]  

Do obchodního rejstříku v České republice byla společnost poprvé zapsána 

2. srpna 1994. V současné době vlastní po celém území celkem 6 výrobních závodů, a to 

v Jičíně (posilovače brzd a hlavní brzdové válce), v Brandýse (2 výrobní závody 

se zaměřením na výrobu rádií, navigací, přístrojových desek, klimatizací a palivových 

dopravních jednotek), v Adršpachu (systémy pro ostřikování skel a světlometů), v Trutnově 

(palivová čerpadla a ventily na recirkulaci výfukových plynů) a ve Frenštátě pod Radhoštěm 

(elektronické systémy a rychlostní a polohové senzory). [4,18] 

Společnost je certifikována podle norem ISO/TS 16949 a od roku 2002 také 

pro problematiku QMS. [4,32] 

S celkovými trţbami ve výši 46,5 mil. Kč za rok 2013 obsadila společnost 16. pozici 

v České republice. [4,32] 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.    

Podnik byl zaloţen v roce 1839 tzv. Těšínskou komorou arcivévody 

Karla Habsburského. Mezi původní sortiment společnosti patřila například kamna, plotny, 

schodiště či balkónové mříţe. Společnost se však nezaměřovala jen na produkci výrobků 

praktického charakteru, do jejího sortimentu patřily i umělecké předměty, za které byla 

společnost oceněna roku 1845 na průmyslové výstavě konané ve Vídni. Ţelezárny byly roku 

1906 prodány Báňské a hutní společnosti, která zajistila modernizaci a celkový rozvoj 
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společnosti. V roce 1946 byly ocelárny znárodněny a za dob socialismu zaţívaly vrchol své 

produkce díky, pro tehdejší léta typickému, průmyslovému charakteru 

Československé republiky. Na konci 20. století byly Třinecké ţelezárny privatizovány  

a v současné době je jejich jediným vlastníkem MORAVIA STEEL a.s. [31] 

Společnost ročně vyrábí přibliţně 2,5 milionu tun oceli, coţ je přibliţně polovina 

celkové roční produkce oceli v České republice. Mezi hlavní výrobky patří například 

válcovaný drát, tvarovaná ocel, bezešvé trubky či pruţiny. Přibliţně polovina produkce je 

exportována do zemí z celého světa. [34] 

Důraz při produkci kladou Třinecké ţelezárny na neustálé zlepšování kvalitativních 

parametrů jednotlivých produktů. Kladen je při tom důraz na soulad s kvalitativními 

poţadavky zákazníků a zároveň je kontrolována kvalita celého výrobního procesu. Poţadavky 

jsou shrnuty do podnikových směrnic a předpisů, které jsou kaţdoročně aktualizovány. 

Společnost je certifikována podle standardu VDA 6 od roku 2000, dále podle ČSN ISO 9001 

a od roku 2001 je v Třineckých ţelezárnách zavedena norma EN ISO 14 001 potvrzující 

environmentálně přívětivý charakter produkce. Od roku 2008 je společnost certifikována také 

podle ISO/TS 16949:2002, která nahrazuje standard VDA 6. Společnost je také drţitelem celé 

řady dalších certifikátů (včetně výrobkových), jejichţ detailní přehled je uveden na 

internetových stránkách. [31] 

3.2 Důvody pro investování do automobilového průmyslu 

v Moravskoslezském kraji 

CzechInvest, agentura pro podporu podnikání a investic, vydává na pravidelné bázi 

zprávy o vývoji v celé řadě sektorů. Svou pozornost zaměřuje i na automobilový průmysl, kde 

poslední zpráva byla vydána v červenci roku 2014. V této zprávě jsou uvedeny hlavní důvody 

pro investování do automobilového průmyslu v České republice. Tím, ţe je tento sektor 

rozprostřen napříč celým územím, platí stejné důvody pro investování 

i do Moravskoslezského kraje.  

Mezi hlavní příčiny pro investování do automobilového průmyslu dle CzechInvestu patří: 

 strategická pozice České republiky ve střední Evropě zajišťující výhodu v oblasti 

logistiky, 

 začlenění českých producentů do evropského automobilového řetězce, 

 stabilní hospodářské a politické prostředí – členství v EU a NATO, 
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 kvalitní infrastruktura, 

 robustní dodavatelská základna, 

 vzdělaná pracovní síla, dobrý přístup k absolventům s technickým zaměřením, 

 silný potenciál pro výzkum a vývoj, 

 pozitivní přístup české vlády, která podporuje investory krytím aţ 25 % nákladů 

prostřednictvím transparentního systému investičních pobídek, 

 prvotřídní podpora agentury CzechInvest. [5] 

Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, ţe téměř všechny z uvedených výhod jsou platné 

i pro Moravskoslezský kraj. Zmínit lze technologická centra či centra pro výzkum a vývoj, 

která v kraji zřídily například společnosti Varroc Lighting Systems, Visteon, Continental 

Automotive Systems či MAHLE Behr. Kupříkladu první z uvedených společností nejen ţe 

vyrábí světlomety pro řadu domácích i zahraničních automobilek (Škoda, Ford, Bentley, 

Citroën, Peugeot či Jaguar), ale věnuje se také vývoji a aplikaci moderních technologií 

(xenonové, LED či 3D světlomety). [5] 

3.3 Moravskoslezský automobilový klastr 

Moravskoslezský automobilový klastr je uskupením, jehoţ hlavním cílem je podpora 

inovací, zvýšení konkurenceschopnosti a exportních moţností firem působících 

v automobilovém průmyslu. Zaloţen byl v září roku 2006 a mezi jeho prvotní cíle patřilo 

zejména vybudování odběratelské základny a zajištění provozu a sluţeb členské základny. 

Hned v následujícím roce byly vybudovány High-Tech laboratoře, ve kterých se setkává 

univerzitní prostředí s podnikatelskou sférou a společně pracuje na nejrůznějších vývojových 

aktivitách. V roce 2011 byl spuštěn projekt CERADA (Central Research and Development 

Area), který rozšířil působnost klastru i do Polska a na Slovensko. V roce 2015 se potom 

klastr zaměřil na podporu vzdělávání v projektu nazvaném POSPOLU, který si klade za cíl 

edukaci středoškoláků, podporu jejich studia, vzbuzení zájmu o automotive sektor 

a v neposlední řadě i zvýšení celkové úrovně kvality vzdělávání vedoucí ke zvýšené kvalitě 

produktů a dalšímu rozvoji automobilového průmyslu. Mezi partnerské společnosti projektu 

patří BRANO a.s. a Brose CZ spol. s r.o. [7]   

3.4 Univerzity 

Jak bylo uvedeno v kapitole 3.2, v Moravskoslezském kraji se nachází hned několik 

vývojových center. Nejen pro tato centra je zapotřebí kvalifikovaná pracovní síla, kterou 
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pro Moravskoslezský kraj zajišťuje zejména Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, která prostřednictvím širokého spektra fakult poskytuje kvalitní vzdělání potřebné 

pro působení nejen v automobilovém průmyslu. Při celorepublikovém srovnání 

za akademický rok 2013/2014 se s hodnotou 939 univerzitních studentů řadí 

Moravskoslezský kraj na šestou pozici (celkový počet studentů v ČR byl 12 969), v počtu 

absolventů potom dokonce na pozici třetí, a to s počtem 298 absolventů (celkový počet 

absolventů v ČR byl 2 570). Struktura všech krajů je zachycena na Obr. 3.1, ze kterého je 

patrné, ţe hlavní pracovní sílu pro automobilový průmysl v oblasti vysokého školství 

poskytuje Praha s 5 420 studenty a 1 106 absolventy. [5] 

 

Obr. 3.1 Struktura studentů dle krajů 

Velice zajímavý je historický vývoj počtu studentů a absolventů v čase. Společnost 

CzechInvest uvádí ve svém dokumentu z července roku 2014 tento historický vývoj 

od akademického roku 2002/2003 a z níţe uvedeného obrázku je patrné, ţe zájem 

o automobilový průmysl v řadách mladých lidí aţ do roku 2012 nepřetrţitě rostl. V roce 2013 

poklesl a hned v následujícím roce opět vzrostl, coţ mohlo být zapříčiněno propagací 

technických oborů ze strany ministerstva školství a samotných vysokých škol.  
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Obr. 3.2 Vývoj počtu absolventů a studentů v čase [5] 

Vysoké vzdělání technického zaměření v oblasti automobilového průmyslu je dnes 

poměrně ţádaným typem vzdělání vzhledem k neustálému rozvoji tohoto sektoru. Lidé 

v tomto oboru mají moţnost získat lukrativní zaměstnání s nadprůměrným finančním 

ohodnocením odpovídajícím úrovni přínosu pro společnost (vysoká poptávka je v současné 

době především po pracovnících z oblasti výzkumu a vývoje odráţející potřebu společností 

obstát v konkurenčním prostředí prostřednictvím nabídky nových, diferencovaných 

produktů).  

3.5 Registrace nových automobilů 

Svaz dovozců automobilů na svých internetových stránkách na pravidelné bázi 

zveřejňuje informace o dovozech, registracích, typech vozidel a spoustě dalších informací 

týkajících se automobilů. Mezi jedno z hledisek členění patří i registrace automobilů dle 

jednotlivých krajů. Obr. 3.3 je souhrnem registrací z jednotlivých měsíců roku 2014. [29] 
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Z Obr. 3.3 je patrné, ţe počet registrovaných nových osobních automobilů 

v Moravskoslezském kraji představuje přibliţně 7 % celkových registrací  

v České republice. [29] 

 

Obr. 3.4 Registrace nových automobilů podle značek 

Na Obr. 3.4 je zachycena struktura nově registrovaných automobilů za rok 2014 

podle jednotlivých značek. Specificky byly vybrány značky Citroën, Hyundai, Peugeot, 

Škoda a Toyota, které se vyrábějí v České republice. Značky Škoda a Hyundai vyrábějí celé 

portfolio osobních automobilů, u ostatních značek jsou v České republice vyráběna pouze 

vozidla z kategorie městské vozy automobilkou Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, 

s.r.o. v Kolíně. Z grafu je patrné, ţe nejvyšší podíl registrací má v České republice 

automobilka ŠKODA AUTO a.s. Moravskoslezský kraj, je-li hodnocen z hlediska registrací 

nových automobilů značky Hyundai, zaujímá 10 % na celkových registracích 

v České republice. 
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4 Charakteristika vybraných podniků se zaměřením na výrobu pro 

automobilový průmysl 

V této kapitole jsou porovnány vybrané podniky v Moravskoslezském kraji 

z pohledu různých ukazatelů a hledisek, a to jak mezi sebou navzájem, tak s průměry 

v odvětví za celou Českou republiku. Pro potřeby srovnání s odvětvím je vyuţita klasifikace 

CZ-NACE, ve které spadá automobilový průmysl do kategorie C29 - Výroba motorových 

vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů. Údaje za jednotlivé roky jsou uváděny 

na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu na pravidelné bázi a zahrnují prakticky 

všechny výrobní i nevýrobní sektory českého hospodářství. Pro účely srovnání jsou vyuţity 

údaje za rok 2013, jelikoţ velké mnoţství společností nemělo k datu sestavení této bakalářské 

práce uveřejněny údaje o hospodaření za rok 2014. U některých společností navíc nebyly 

dostupné údaje ani za rok 2013, u těchto proto byly dosazeny hodnoty z nejbliţšího 

předcházejícího období, aby bylo moţné provést srovnání a zároveň nevypustit některou 

z významných společností automobilového průmyslu. Některé ze společností neuveřejňují své 

výkazy v obchodním rejstříku ani na webových stránkách. Tyto údaje proto v sumární 

tabulce, která tvoří Přílohu č. 1, nejsou vyplněny. Přehled společností uvedený v příloze je 

výsledkem sběru dat z nejrůznějších veřejně dostupných zdrojů, jehoţ cílem bylo získat co 

nejúplnější přehled firem působících v Moravskoslezském kraji. I přesto je moţné, ţe existují 

některé další méně významné společnosti spadající povahou své výrobní činnosti do 

automobilového průmyslu, které nejsou zahrnuty v analýze provedené v této kapitole. 

4.1 Srovnání společností z hlediska tržeb 

Jako první měřítko pro porovnání jsou vybrány trţby, které kvantifikují celkovou 

výši výnosů dané společnosti za hospodářský rok. Jelikoţ jsou v jednotlivých společnostech 

vykazovány ve stejných jednotkách, slouţí jako vhodný údaj pro srovnávání velikostí firem.  

Z Obr. 4.1 je patrné, ţe nejvýznamnější společností v Moravskoslezském kraji je 

z hlediska trţeb společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. s celkovými trţbami 

ve výši 97 383 mil. Kč. To je dvakrát více neţ trţby druhé společnosti v pořadí, kterou je 

Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. Mezi významné patří rovněţ třetí ze 

společností popsaných v kapitole 3.1, a to TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s. Tyto tři 

společnosti dohromady generují přes 60 % celkových trţeb společností 

v Moravskoslezském kraji. Podíl celkových trţeb podniků působících 
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v Moravskoslezském kraji ve srovnání s celkovými trţbami v sektoru  C29 - Výroba 

motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů zachycuje Obr. 4.1. 

 

Obr. 4.1 Srovnání společností z hlediska trţeb (v mil. Kč) 

Z Obr. 4.2 je patrné, ţe Moravskoslezský kraj generuje více neţ třetinu trţeb v celé 

České republice. Z tohoto pohledu představuje velice významný region, coţ je způsobeno 

především existencí výše uvedených významných společností, ale také všech ostatních 

menších firem, které v součtu také poměrně významně přispívají k celkovým trţbám 

v regionu, a to výší 47 758 mil. Kč (kategorie ostatní na Obr. 4.1). 

 

 

Obr. 4.2 Srovnání společností z hlediska trţeb v automobilovém průmyslu v Moravskoslezském kraji s 

celkovými trţbami v automobilovém průmyslu v České republice 

4.2 Srovnání společností z hlediska zisku 

Trţby společností hodnotí z jednoho hlediska velikost firmy, neříkají však mnoho 

o schopnosti firmy efektivně hospodařit s náklady připadajícími na dosaţené trţby. Z tohoto 

důvodu je v následujícím obrázku zachyceno 5 společností s nejvyšším a 5 společností 

s nejniţším ziskem. 
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Obr. 4.3 Srovnání společností z hlediska zisku (v mil. Kč) 

Z Obr. 4.3 je patrné, ţe největšího zisku dosahuje společnost 

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., coţ byl očekávaný výsledek. Poněkud 

překvapivý je však výsledek společnost Continental Automotive Systems Czech Republic 

s.r.o., který je ze všech společností nejhorší, dosáhl celkem ztráty -1 282 mil. Kč. Tato ztráta 

je však, dle informací uváděných ve výroční zprávě, pouze jednorázová, coţ potvrzuje 

výsledek z předcházejícího období, kdy společnost dosáhla zisku 1 702 mil. Kč, čímţ by se 

zařadila na druhou pozici. Lze proto konstatovat, ţe nejvýznamnější společnosti 

v Moravskoslezském kraji z hlediska trţeb jsou zároveň největšími společnostmi v oblasti 

zisku. 

4.3 Srovnání společností z hlediska aktiv 

Posledním z měřítek pro srovnání společností bude celková výše aktiv, která říká, jak 

velká je společnost z hlediska majetku, který vlastní. I malá firma totiţ můţe dosahovat 

velkých zisků a velká naopak docela malých nebo dokonce ztráty. Očekávání je takové, ţe 

velkým objemem majetku, a tedy i celkových aktiv by měla disponovat především společnost 

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., která potřebuje vlastnit mnoţství výrobních 

zařízení a budov, ve kterých provádí montáţ jednotlivých automobilů. Velká výše je také 

očekávána u společnosti TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s. a Continental Automotive Systems 

Czech Republic s.r.o., a to z poměrně jednoznačných důvodů. Jak je tomu ve skutečnosti, 

zachycuje Obr. 4.4.  
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Obr. 4.4 Srovnání společností z hlediska aktiv (v mil. Kč) 

Z Obr. 4.4 je patrné, ţe nastavená očekávání přesně odpovídají skutečnosti. Je z něj 

navíc zřetelný poměrně významný rozdíl mezi majetkem třech největších společností a všech 

zbývajících, kdy například majetek podniku TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s., který je aţ třetí 

v pořadí, je dokonce třikrát větší neţ u SUNGWOO HITECH s.r.o., hned čtvrté společnosti 

v pořadí.  

4.4 Srovnání společností z hlediska mzdových nákladů 

Potenciální i stávající zaměstnance společnosti zajímá bezpochyby výše mzdy, která 

jim bude náleţet. Ţádná ze společností z pochopitelných důvodů neuvádí přímo mzdovou 

úroveň svých zaměstnanců. Uvádí však výši osobních nákladů a prostým podílem těchto 

nákladů a celkového počtu zaměstnanců lze získat alespoň orientační průměrnou mzdu. 

5 nejvyšších a 5 nejniţších zachycuje Obr 4.5. 

 

Obr. 4.5 Srovnání společností z hlediska průměrné mzdy (v tis. Kč) 

Z výše uvedeného obrázku lze vyvodit, ţe mzdové rozpětí je poměrně široké. 

Mezi nejhůře platící zaměstnavatele patří z hlediska veřejně dostupných údajů společnost 

MASSAG, a.s. s průměrnými mzdovými náklady na zaměstnance ve výši 13 250 Kč. Naopak 

nejlépe platící je dle dostupných dat společnost Halla Visteon Autopal Services s.r.o.  

Z Obr. 4.5 je rovněţ zřejmé, ţe mezi nejvíce platícími firmami nejsou zastoupeny 
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nejvýznamnější společnosti v Moravskoslezském kraji. Potenciální uchazeči zaměřující 

se na mzdovou úroveň by proto měli směřovat dle průměrné výše spíše do společností 

Halla Visteon Autopal Services s.r.o. či HYSCO CZECH s.r.o.  

4.5 Používané materiály 

Kaţdá společnost je specifická v předmětu své činnosti. S tím úzce souvisí i to, jaké 

materiály prioritně vyuţívá při své činnosti. Některé ze společností tyto informace uvádějí 

na svých webových stránkách či ve výročních zprávách, jiné nikoliv, ale na základě obecné 

znalosti si lze tyto odvodit. Sumární přehled pouţívaných materiálů, z nichţ některé byly 

odvozeny, je uveden v Příloze č. 1. Souhrn pouţívaných materiálů v grafické podobě je 

zachycen na následujícím obrázku. 

 

Obr. 4.6 Pouţívané materiály 

Je zřejmé, ţe největší zastoupení na pouţitých materiálech mají jednoznačně kovy. 

Ty jsou vyuţívány u více neţ poloviny společností uvedených v Příloze č. 1. Tak vysoké 

zastoupení je vcelku pochopitelné, neboť kovy jsou zastoupeny v širokém spektru produktů. 

Druhým nejvíce pouţívaným materiálem je plast a třetím potom elektronické komponenty. 

U některých společností není uveden v Příloze č. 1 ţádný materiál, a to proto, ţe tyto 

společnosti poskytují sluţby (například přeprava) a jako takové nic neprodukují. Pryţ bývá 

vyuţívána především u společností vyrábějících pneumatiky či nejrůznější typy hadic 

a řemenů. 

4.6 Přehled uplatňovaných norem 

Jak je uvedeno v kapitole 2.3, v automobilovém průmyslu bývají uplatňovány 

3 základní normy. Kromě nich pak existuje celá řada dalších, například takových, které 

se zabývají dopady na ţivotní prostředí či ochranu zdraví při práci. Přehled třech základních 

a jedné dodatečné normy je uveden na Obr. 4.7. Přehled vychází z informací uváděných 

ve veřejně dostupných zdrojích.  
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Obr. 4.7 Normy 

Z Obr. 4.7 je patrné, ţe největší četnost má z výše uvedených norma ISO 9001, coţ 

odpovídá informacím uvedeným v kapitole 2.3. Tato norma je dle společnostmi uváděných 

informací uplatňována u celkem 69 z nich. Poměrně významné zastoupení mají 

i ISO/TS 16949 a ISO 14001 (norma týkající se přístupu společností k ochraně ţivotního 

prostředí). Podstatně méně je potom uplatňována norma QS 9000, která, jak bylo uvedeno 

v kapitole 2.3, je postupně na ústupu a bývá nahrazována aktuálnějšími normami. 

4.7 Srovnání produkce osobních automobilů 

Jelikoţ je společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. jedinou společností 

v Moravskoslezském kraji vyrábějící osobní automobily, lze vyjádřit podíl na celkové 

produkci osobních automobilů v České republice srovnáním produkce této společnosti 

s produkcí zbývajících společností vyrábějících osobní automobily v České republice, kterými 

jsou ŠKODA AUTO a.s. a Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. Srovnání je 

zachyceno na následujícím obrázku.  

 

Obr. 4.8 Srovnání produkce osobních automobilů 

V počtu vyrobených osobních automobilů se společnost 

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. řadí na druhou pozici. Vyrobila více neţ TPCA  

a zhruba třetinu ve srovnání s nejvýznamnější českou automobilkou. 

4.8 Regionální rozložení společností působících v Moravskoslezském kraji 

Pro účel všeobecného přehledu o umístění společností uvedených v Příloze č. 1 

v Moravskoslezském kraji je níţe přiloţen Obr. 4.9. 
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Obr. 4.9 Regionální rozloţení společností  

Z Obr. 4.9 je patrné, ţe společnosti jsou ve velké míře kumulovány do okolí měst 

Frýdek-Místek, Ostrava a Kopřivnice. V ostatních městech se potom nachází spíše několik 

málo podniků, které však zaměstnávají převáţně 300 a více lidí. Naopak ţádné zastoupení 

nemají společnosti v okolí Rýmařova a jihovýchodního cípu Moravskoslezského kraje. 

4.9 Srovnání z hlediska spolehlivosti automobilů  

O kvalitě pouţívaných materiálů a celkové konstrukci automobilů do značné míry 

vypovídá jejich poruchovost. Společnost TÜV NORD uvádí na roční bázi statistiky, které 

vycházejí z technických kontrol prováděných v Německu na širokém spektru automobilů 

napříč všemi značkami. Pro srovnání byly vybrány modely niţší střední třídy a niţší třídy 

značek Škoda a Hyundai, čímţ je kladeno za cíl provést komparaci dvou nejvýznamnějších 

výrobců automobilů v České republice. Byly vybrány jen dvě uvedené třídy automobilů, 

neboť pro ostatní třídy nebyla dostupná data zajišťující srovnatelnost. Vzhledem k tomu, ţe 

model i20 je poměrně nový, jsou za něj statistiky dostupné pouze pro kategorii stáří vozu  

od 1 do 3 let. Pro starší kategorie jsou proto dosazeny hodnoty jeho předchůdce, kterým je 

Hyundai Getz. Pro Hyundai i30 srovnatelný předchůdce nebyl ve statistikách společnosti 
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TÜV NORD uveden, proto je provedeno srovnání se Škodou Octavia pouze pro stáří vozu  

od 1 do 3 let. [19] 

 

Obr. 4.10 Statistiky spolehlivosti (Hyundai i20 vs. Škoda Fabia) 

Výše uvedený Obr. 4.10 zachycuje pořadí jednotlivých automobilů ve zvolených 

kategoriích stáří. Niţší hodnota proto představuje lepší výsledek z hlediska kvality. 

Při srovnání automobilů niţší třídy je poměrně patrné, ţe novější vozy Hyundai jsou 

poruchovější neţ ty značky Škoda, po uplynutí pěti let se však tento trend obrací a větší 

mnoţství poruch je v průběhu technických kontrol evidováno u vozů Škoda Fabia. [19] 

 

Obr. 4.11 Statistiky spolehlivosti (Hyundai i30 vs. Škoda Octavia) 

Jak je uvedeno v úvodu této kapitoly, údaje pro Hyundai i30 jsou dostupné pouze 

pro první kategorii stáří. Z tohoto hlediska se vůz Škoda Octavia jeví jako spolehlivější, 

a tudíţ kvalitnější. Další kategorie nelze komentovat kvůli nedostupnosti dat, je však zřejmé, 

ţe kvalita vozů Škoda se s dalšími roky ve srovnání s konkurencí zvyšuje a vzhledem 

k srovnání provedenému u vozů niţší třídy lze očekávat, ţe podobným směrem se bude 

vyvíjet i hodnocení vozů Hyundai i30. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 - 3 roky 4 - 5 let 6 - 7 let 8 - 9 let

P
o
řa

d
í 

Hyundai i20 (Getz)

Škoda Fabia

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 - 3 roky 4 - 5 let 6 - 7 let 8 - 9 let

P
o
řa

d
í 

Škoda Octavia

Hyundai i30



42 

 

5 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zmapování a popis struktury podniků působících 

v automobilovém průmyslu v Moravskoslezském kraji. 

Celá bakalářská práce byla rozdělena do čtyř hlavních částí. 

V první části byla popsána teoretická východiska, mezi která byl zařazen historický 

vývoj managementu kvality, vymezení základních pojmů a poţadavků kladených 

na management kvality. V oblasti historie byl stručně popsán vznik a význam managementu 

kvality od jeho počátku, s detailnějším zaměřením na 20. století. Z pojmů byla 

charakterizována například kvalita, politika kvality či cíl kvality. Význam managementu 

kvality byl popsán s vyuţitím tzv. kritických faktorů úspěšnosti a cyklu PDCA. 

Ve druhé části byl popsán historický vývoj automobilového průmyslu a jeho rostoucí 

význam ve 20. a 21. století, dále byla charakterizována specifika organizací působících 

v oblasti automobilového průmyslu z pohledu managementu kvality, jako například plně 

automatizovaný proces výroby. V druhé kapitole byly uvedeny rovněţ normy, kterými 

se společnosti působící v automobilovém průmyslu řídí, zejména norma ISO 9001, 

ISO/TS 16949 a standard VDA 6. 

Ve třetí části byly identifikovány podniky působící v automobilovém průmyslu 

v Moravskoslezském kraji. Blíţe byly popsány 3 nejvýznamnější společnosti. Dále zde byly 

uvedeny důvody pro investování do automobilového průmyslu v Moravskoslezském kraji, 

informace o Moravskoslezském automobilovém klastru, univerzitním vzdělání se zaměřením 

na srovnání Moravskoslezského kraje s ostatními kraji v České republice a v neposlední řadě 

byly uvedeny údaje o registracích nových osobních automobilů, a to opětovně se zaměřením 

na Moravskoslezský kraj. 

Ve čtvrté části byly vybrané podniky blíţe charakterizovány. Bylo provedeno 

srovnání vybraných společností z hlediska výše trţeb, zisku, aktiv, mzdy připadající na 

jednoho zaměstnance, materiálů pouţívaných při výrobě, kvality, produkovaného mnoţství  

a v neposlední řadě byl uveden i přehled regionálního rozloţení podniků 

v Moravskoslezském kraji. 
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Bakalářská práce spojuje dohromady poznatky v oblasti managementu kvality 

s přehledem o jednom z nejvýznamnějších odvětví České republiky, kterým je automobilový 

průmysl, a to se zaměřením na Moravskoslezský kraj. Obě zvolené oblasti spolu velice úzce 

souvisí, neboť kvalita je v oblasti produkce automobilů jedním ze základních poţadavků. Má 

totiţ zásadní dopad na bezpečnost finálních produktů, které jsou denně vyuţívány osobami 

napříč celým světem. V teoretické části proto byly uvedeny základní normy typicky 

vyuţívané v automobilovém průmyslu, a v praktické části potom bylo doloţeno, ţe tyto 

normy nejsou pouze odloţenou hromadou dokumentů, ale ţe se jedná o nástroj hojně 

uplatňovaný téměř u všech společností, indikující dodavatelům i zákazníkům, ţe jejich 

produkty jsou v souladu s nejmodernějšími měřítky kvality. Detailní analýza automobilového 

průmyslu potom podává ucelený přehled o podnicích působících v Moravskoslezském kraji 

se zaměřením na srovnání hned z několika hledisek, které můţe široké veřejnosti slouţit jako 

základ pro další analýzy a rozhodování. Například srovnání mzdových nákladů na jednoho 

zaměstnance uvedené v kapitole 4.4 mohou vyuţít všichni potenciální uchazeči o zaměstnání 

v podnicích působících v automobilovém průmyslu v Moravskoslezském kraji. 
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Seznam použitých zkratek 

CERADA - Central Research and Development Area 

CWQC - Company Wide Quality Control 

ČIA - Český institut pro akreditaci 

ČSN - Česká technická norma 

EMAS - Eco Management and Audit Scheme 

EURO NCAP - European New Car Assessment Programme 

IAF - International Accreditation Forum 

IATF - International Automotive Task Force 

ISM - Integrované systémy managementu 

ISO - International Standard Organisation 

NATO - North Atlantic Treaty Organization 

PDCA - Plan, Do, Check, Act 

QM - quality management 

QMS - Quality management system 

TQM - Total Quality Management 

TÜV SÜD - Technischer Überwachungs-Verein  
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Advanced World Transport a.s.                                                              

Ostrava - Hornopolní 3314/38, PSČ 70262                                     

w w w .okd-doprava.cz

4 324 260 -91 394 614 217 1 553 33 4 336 358 X X X X přeprava dílů pro automobilový průmysl

AK Frenštát s.r.o.

Frenštát pod Radhoštěm, Nádraţní 933, PSČ 744 01

w w w .akfrenstat.cz

45 895 7 269 26 107 165 13 57 964 X X X X
abs zástrčka, kabelové spojky, diodové moduly, svorkovnicové 

skříně, modulární propojovací kabelové systémy

Alfa Plastik, a.s.

Bruntál, Opavská 45,PSČ 79211

w w w .alfaplastik.cz

369 786 19 413 71 626 287 21 539 458 X X X X plastové výlisky, výroba forem

Ametyst Moravia, s.r.o.3)

Bohumín-Pudlov, Ostravská 172, PSČ 735 51

w w w .ametyst.eu

13 115 86 3 629 19 16 20 551 X X X
hydrokonektory, plastové části světlometů, nosiče ţárovek, 

montáţe světlometů

ArcelorMittal Technotron s.r.o.                                                     

Frýdek-Místek , Křiţíkova 1377, PSČ 73801                  

w w w .vptechnotron.cz

83 652 4 920 20 141 63 27 97 643 X X X X X jádra transformátorů, přístřihy

AXIS TECH, s.r.o.                                                                             

Opava, Hillova 1694/40, PSČ 74705                                  

w w w .axistech.cz

19 585 1 044 8 175 26 26 38 017 X X měřící přípravky pro automobilový průmysl, pětiosé obrábění

Batz Czech, s.r.o.

Frýdlant nad Ostravicí, Ostravská 1671, PSČ 739 11

batz-czech.sluzby.cz

417 950 -22 295 20 608 79 22 319 780 X X X X X
automobilové hevery, parkovací brzdy, pedály, aktivní opěrky 

hlavy, náhradní díly pro motorová vozidla

BRANO a.s.                                                                                         

Hradec nad Moravicí, Opavská 1000, PSČ 74741             

w w w .brano.cz

2 681 709 175 714 475 402 1 873 21 3 570 140 X X X X X X X
zámky bočních a pátých dveří, uzávěry kapoty, bifunkční 

světlomety, pedály, kokpitové systémy, zvedáky

Brembo Czech s.r.o.

Ostrava - Hrabová, Na Rovince 875, PSČ 720 00

w w w .brembo.com

2 406 741 -138 144 148 851 520 24 3 352 764 X X X X X brzdové kotouče, třmeny, brzdové destičky

Brose CZ spol. s r.o.

Kopřivnice, Průmyslový park 302, PSČ 742 21

w w w .brose.net

7 460 394 350 407 691 347 1 983 29 11 955 275 X X X X X X

uzamykací dveřní systémy, polohovadla sedadel, pohony a 

elektronika, regulační systémy pro sedadla, elektrické motory a 

pohony

CASAL KOVO s.r.o.                                                                    

Ostrava, Klimkovická 58/30, PSČ 708 00                                 

w w w .casal.cz

13 320 928 3 188 10 27 17 404 X X výroba náhradních dílů a součástí převodovek, kovoobrábění

CIREX CZ s.r.o.                                                                                 

Kopřivnice, Průmyslový park 301, PSČ 742 21                                

w w w .CIREX.cz   

114 821 525 35 500 155 19 163 439 X X X X X
odlitky pro motory, karoserie, převodovky, brzdy a palivové 

systém

Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o                

Frenštát pod Radhoštěm , Kopanská 1713, PSČ 744 01                       

w w w .conti-online.com

48 613 192 -1 281 927 2 514 382 6 951 30 46 725 868 X X X X X
elektronické systémy karosérií, přístrojové desky, řízení motorů, 

teplotní, rychlostní a polohové senzory

CROMODORA WHEELS s.r.o.

Mošnov, Průmyslová 369, PSČ 742 51

w w w .cromodoraw heels.com

1 231 309 151 600 76 531 207 31 1 421 112 X X X X X kola z lehkých slitin

Aktiva celkem 

(v tis. Kč)
Firma, sídlo, webové stránky společnosti

Použité materiály Normy

Produkty
Tržby

(v tis. Kč)

Měsíční mzdové 

náklady / zaměstnanec

(v tis. Kč)

Počet / průměrný 

přepočtený stav 

zaměstnanců

Mzdové 

náklady

(v tis. Kč)

Výsledek 

hospodaření

(v tis. Kč)
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ČESTAV HOLDING, a.s.                                                               

Havířov, Jarošova 853/3, PSČ 736 01                      

w w w .cestavholding.cz

4 626 57 2 587 16 13 10 282 X X kovoobrábění

D A S spol. s r. o.4)                                                                              

Frýdek-Místek,  Nádraţní 2293, PSČ 738 01                             

w w w .dasfm.cz

54 486 2 794 20 818 65 27 91 423 X X
řetězové dopravní systémy, válečkové dopravníky pro 

automobilový průmysl

DAE EU s.r.o.                                                                                     

Ţivotice u Nového Jičína, Ţivotice u Nového Jičína 118, PSČ 742 72 

w w w .mw cr.cz

81 226 -14 732 23 917 57 35 63 015 X X lisovací nástroje pro zhotovení dílů karoserie

DERUTEX, s.r.o.

Příbor, Frenštátská 460, PSČ 742 58

w w w .derutex.cz

15 061 31 8 234 32 21 24 122 X X

nářadí, měřidla, měřící přípravky, jednoúčelové stroje, lisování, 

sériové montáţní práce, svařované konstrukce, výlisky z 

plechu pro automobilový průmysl

DONGHEE Czech s.r.o.                                                                      

Český Těšín,  Průmyslová 2060, PSČ 737 01                                      

w w w .donghee.co.kr

1 134 909 20 333 117 769 436 23 1 773 760 X X X palivové nádrţe, přední a zadní podvozkové díly

DONGWON CZ, s.r.o.                                                                           

Třinec, Konská 745, PSČ 739 61                                                     

w w w .dw mic.eu

481 291 21 090 120 761 326 31 810 716 X X X rámy dveří, výztuţe dveří a palubních desek

Duflex, s.r.o.                                                                                   

Baška 503, PSČ 739 01                                                               

w w w .duflex.cz

12 640 1 872 4 546 10 38 14 448 X X autoplachty

Dura Automotive Systems CZ, s.r.o.

Kopřivnice, Průmyslový park 300, okres Nový Jičín, PSČ 742 21

w w w .duraauto.com

3 852 096 407 254 237 150 774 26 2 404 710 X X X X X
kontrolní systémy, vnější obloţení (lišty, rámy apod.), systémy 

pro sedadla, řídící systémy 

EBG plastics CZ s.r.o.                                                                  

Ostrava, Slovenská 1143/1b, PSČ 702 00                                      

w w w .ebg-plastics.cz

150 343 3 392 24 364 91 22 167 791 X X X X X
technické výlisky, převodové mechanismy, součásti 

polohovadel sedadel  

Elektronické součástky CZ, a.s.                                                    

Ostrava, Syllabova 2980/37a, PSČ 703 00                                     

w w w .es-ostrava.cz

16 501 1 326 8 350 41 17 26 282 X X X X X
kondenzátory, odrušovací tlumivky, potenciometry, dílce pro 

automobilový průmysl  

Erich Jaeger, s.r.o.

Kopřivnice, Průmyslový park 304, PSČ 742 21

w w w .erich-jaeger.com

291 879 16 100 71 049 307 19 468 175 X X X X
kabelové svazky, konektory pro spojení automobilu s přívěsem, 

spirální propojovací kabely, systémy osvětlení přívěsu

FORMPROJEKT, spol. s r.o.

Fulnek, 1. máje č.p. 223, PSČ 742 45

w w w .formprojekt.cz

34 338 92 12 440 451) 23 33 466 X X X nástrojářství, zámečnictví, kovoobrábění

GALVAN CZ s.r.o.7)                                                                     

Ostrava, Oderská 768/50, PSČ 702 00                                                

w w w .galvan.cz

31 795 -472 16 263 91 15 68 877 X X X
povrchová úprava kovů galvanováním, fosfátováním, 

zinkováním

Gates Hydraulics s.r.o.                                                                

Karviná, Dětmarovická 409/1, PSČ 733 01           

w w w .gateshydraulics.cz

480 456 -7 538 70 880 236 25 743 003 X X X X X hnací řemeny, součástky pro hydraulické hadice 

Aktiva celkem 

(v tis. Kč)
Firma, sídlo, webové stránky společnosti

Použité materiály Normy

Produkty
Tržby

(v tis. Kč)

Měsíční mzdové 

náklady / zaměstnanec

(v tis. Kč)

Počet / průměrný 

přepočtený stav 

zaměstnanců

Mzdové 

náklady

(v tis. Kč)

Výsledek 

hospodaření

(v tis. Kč)
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GIFF a.s.                                                                                        

Frýdlant nad Ostravicí, Slévárenská 272, PSČ 739 11             

w w w .giff.cz

76 654 6 973 35 614 113 26 213 913 X X X odlitky z šedé litiny

GRUPO ANTOLIN OSTRAVA s.r.o.

Ostrava, Na Rovince 917, PSČ 720 00

w w w .grupoantolin.com

496 003 90 015 87 398 270 27 1 195 072 X X X X X X střešní substráty, osvětlení stropu, panoramatické systémy

HAGEMANN a.s.                                                                         

Ostrava, Hradní 27/37, PSČ 710 00                                                   

w w w .hagemann.cz

58 436 742 19 248 73 22 134 231 X X X X X
opravy motorů, výroba a servis uţitkových nástaveb, výroba 

vozidel vlastní konstrukce

Halla Visteon Autopal Services s.r.o.

Nový Jičín, Luţická 984/14, PSČ 741 01 

w w w .visteon.com

324 646 40 577 152 456 292 44 590 060 X X X X X
výzkum a vývoj příslušenství motorových vozidel, včetně 

výroby prototypů

Hanw ha L&C Czech, s.r.o.

Chlebovice, Příborská 280, PSČ 739 42

w w w .hanw hacz.cz

781 206 39 322 63 944 199 27 889 768 X X X X
zadní nárazníky, podvozkové a motorové kryty, rámy sedadel, 

ochranné prvky kolen 

HOBES, spol. s r. o.3)

Horní Benešov, K luhům 151, PSČ 793 12

w w w .hobes.cz

217 631 7 836 41 071 182 19 179 290 X X X X X X zámky, kovové výlisky, drţáky nárazníku

HP LAK s.r.o.                                                                                   

Ostrava, Střádalů 638/59, PSČ 718 00                                           

w w w .hplak.cz

36 809 1 856 12 314 48 21 44 302 X X povrchové úpravy práškovými laky

HP trend, s.r.o.

Vrablovecká 3080/44, Ludgeřovice, PSČ 747 14 

w w w .hp-trend.cz

91 169 -5 495 20 867 99 18 156 128 X X X X X
plastové potrubní systémy, lisování technických výlisků, 

výroba forem a nástrojů

Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o.                                                      

Vrbno pod Pradědem, Jesenická 146/28, PSČ 793 26                 

w w w .advplast.cz

775 428 12 665 148 225 489 25 1 253 887 X X X X X části světel, systémy brzd, části interiéru

HYSCO CZECH s.r.o.                                                                              

Nošovice, Nošovice 333, PSČ 739 51                                          

w w w .hysco.com

1 318 683 105 093 27 237 57 40 3 483 087 X X X X sloupky, výztuhy

Hyundai Dymos Czech, s.r.o.

Nošovice 700, PSČ 739 51

w w w .hyundai-dymos.cz

1 517 818 196 460 128 639 403 27 5 012 272 X X X X sedadla

Hyundai Glovis Czech Republic s.r.o.

Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 1108, PSČ 738 01

w w w .glovis.cz

340 195 50 246 190 147 578 27 993 421 X logistické sluţby

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.  

Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1  Niţní Lhoty, PSČ 739 51 

w w w .hyundai-motor.cz

55 689 671 7 332 731 971 762 2 577 31 97 383 265 X X X X X X X X automobily, převodovky

KOMAS, spol. s r.o.

Opava - Komárov, Ostravská 33, PSČ 747 70

w w w .komas.cz

101 562 530 22 608 119 16 91 950 X X X X X X
drţáky, opěrky, spony, výztuhy, podpěry, vodící destičky, 

zámky

Aktiva celkem 

(v tis. Kč)
Firma, sídlo, webové stránky společnosti

Použité materiály Normy

Produkty
Tržby

(v tis. Kč)

Měsíční mzdové 

náklady / zaměstnanec

(v tis. Kč)

Počet / průměrný 

přepočtený stav 

zaměstnanců

Mzdové 

náklady

(v tis. Kč)

Výsledek 

hospodaření

(v tis. Kč)
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KOVONA SYSTEM, a.s.                                                                   

Český Těšín, Průmyslová 2007, PSČ 737 01                                  

w w w .kovona.cz

836 681 71 011 97 279 356 23 1 084 119 X X X
kovovýroba, zpracování plechů, trubek, laserové řezání, 

práškové lakování

LAKUM - KTL, a.s.                                                                             

Frýdlant nad Ostravicí , Ostravská 384, PSČ 739 11                   

w w w .lakum.cz

78 050 4 996 29 577 147 17 125 898 X X X X
kovové lisované díly, povrchová úprava lakováním a 

zinkováním

Linaset, a.s.                                                                                 

Budišov nad Budišovkou, Československé armády 362, PSČ 747 87  

w w w .linaset.cz

371 562 16 095 155 048 620 21 527 400 X X X X X X X
konstrukce a výroba lisovacích nástrojů a forem, technické 

výlisky, vstřikování termoplastů

MAHLE Behr Ostrava s.r.o.

Mošnov, Průmyslová 368, PSČ 742 51

w w w .mahle.com

2 251 001 347 352 158 770 513 26 3 408 776 X X X X
komponenty válců, pístové systémy, řízení palivového 

systému, chladiče, komponenty pro klimatizace

MASSAG, a.s.

Bílovec, Opavská 272, okres Nový Jičín, PSČ 743 01

w w w .massag.com

401 754 -2 678 42 630 262 14 207 929 X X X X X výlisky částí karoserií, výlisky a podsestavy, galvanizace

Maxion Wheels Czech s.r.o.                                                        

Ostrava - Kunčice,  Vratimovská ul., 707, PSČ 719 00            

w w w .maxionw heels.com

4 098 523 105 202 274 009 688 33 2 999 219 X X X X
tvářená ocelové kola pro osobní automobily a vysokozdviţné 

vozíky

MGL s.r.o.6)                                                                                         

Odry, Pohoř 54, PSČ 742 35                                                 

w w w .mglsro.cz

18 384 670 6 101 16 32 22 686 X X X X pryţové výrobky pro automobilový průmysl

Michenka s.r.o.

Kopřivnice, Štramberská 11531a, PSČ 742 21

w w w .michenka.cz

neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno X
elektronická zařízení do vozidel Tatra, testovací a diagnostická 

technika

Mobis Automotive Czech s.r.o.

Nošovice 171, PSČ 739 51

w w w .mobis-auto.cz

5 339 609 -68 613 261 767 762 29 22 171 446 X X brzdná zařízení, airbagy, kokpity, moduly náprav, palubní desky

MORAplast s.r.o.

Odry, Třída Osvobození 949, okres Nový Jičín, PSČ 742 35

w w w .moraplast.cz

107 364 -454 12 172 62 16 135 044 X X X
výroba transportních obalů a technických dílů z 

expandovaného polystyrenu 

MS technik spol. s r.o.3)

Šenov u Nového Jičína, Dukelská 114, PSČ 742 42

w w w .mstechnik.cz

140 459 9 895 40 306 145 23 304 144 X X X X X
galvanické pokovování, svařované součásti, výroba lisovacích 

nástrojů pro zpracování plechu za studena

MSV Metal Studénka, a.s.8)                                                         

Studénka, R. Tomáška 859, PSČ 742 13                                 

w w w .msvmetal.eu

470 845 47 520 101 991 363 23 642 129 X X X výkovky a výlisky pro automobilový průmysl

NOVOGEAR, spol. s r.o.

17. listopadu 2245, Místek, Frýdek-Místek, PSČ 738 01 

w w w .novogear.cz

388 256 -27 983 51 401 145 30 360 641 X X X ozubená kola, součásti převodovek

OLZA, spol. s r.o.                                                                     

Jablunkov, Ţihla 931, PSČ 739 91                                            

w w w .eolza.cz

103 049 9 035 22 730 108 18 238 716 X X X tváření plechů za studena pro automobilový průmysl

Aktiva celkem 

(v tis. Kč)
Firma, sídlo, webové stránky společnosti

Použité materiály Normy

Produkty
Tržby

(v tis. Kč)

Měsíční mzdové 

náklady / zaměstnanec

(v tis. Kč)

Počet / průměrný 

přepočtený stav 
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OSRAM Česká republika s.r.o.                                                       

Bruntál 1, Zahradní 1442/46, PSČ 792 01                       

w w w .osram.cz

842 309 20 865 232 646 832 23 1 557 025 X X X X X X
výroba w olframových produktů, zpracování drátů a cívek, 

výroba elektrických zdrojů světla 

PAMET, spol. s r.o.                                                                       

Suchdol nad Odrou, Komenského 231, PSČ 742 01                    

w w w .pamet.cz

151 152 17 414 29 262 134 18 196 755 X X X X lisování dílců z tenkých plechů a svitků, jejich sváření a montáţ

PAŇÁK PLASTY s.r.o.                                                                   

Vrbno pod Pradědem 233, PSČ 793 26                                    

w w w .panak.as

neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno X X výroba forem, vstřikovaní plastů 

PF PLASTY CZ s.r.o.

Chuchelná, Masarykova 144, PSČ 747 24

w w w .pfplasty.cz

215 485 29 977 67 137 282 20 288 567 X X X vstřikovací formy, výlisky z termoplastů

PHA Czech s.r.o.                                                                            

Český Těšín, Strojnická 402, PSČ 735 62                                 

w w w .phauto.co.kr

552 253 15 041 64 327 218 25 1 423 257 X X X X X patentní systémy, zavírací dveřní systémy

PLAKOR CZECH s.r.o.

Mošnov, Průmyslová 367, PSČ 742 51

w w w .plakor.cz

2 193 654 163 754 215 532 867 21 3 349 647 X X X X X
nárazníky, spoilery, ochranné mříţe chladiče, zadní výklopné 

dveře, prahové desky, kryty motorů

RAME CZ s.r.o.5)                                                                               

Krnov - Pod Cvilínem, Červený Dvůr 1131/37, PSČ 794 01         

w w w .rame.cz

144 208 19 116 17 295 84 17 149 415 X X X X výroba trubek různých tvarů

Röchling Automotive Kopřivnice s.r.o.

Kopřivnice - Vlčovice, Průmyslový park 308, PSČ 742 21

w w w .roechling-plastics.cz

436 582 80 956 25 514 61 35 309 396 X X X X
vnitřní sání vzduchu, konstrukční polotovary, kapalinové 

systémy, obaly motoru, spodky karoserie

Saft Ferak a.s.

Raškovice 247, PSČ 739 04

w w w .saft-ferak.cz

547 320 126 756 72 647 199 30 593 600 X X X X X baterie  

SEJONG Czech s.r.o.                                                                   

Karviná, Na Novém poli 385/1a, PSČ 733 01                            

w w w .sjcz.cz

675 648 8 994 55 153 158 29 1 047 280 X X X X X výfukové tlumiče, výfukové systémy

Semperflex Optimit s.r.o.                                                                 

Odry, Vítkovská 391, PSČ 742 35                                            

w w w .semperit.at

1 560 571 494 285 183 512 534 29 2 654 840 X X X
brzdové hadice, hadice chladící kapaliny, palivové hadice, 

hadice výfukového potrubí

Slévárny Třinec, a.s.                                                                     

Třinec, Průmyslová 1001, PSČ 739 61                                     

w w w .slevarny.trz.cz

731 785 2 202 176 650 675 22 1 085 520 X X X X X odlévané díly

Stant Manufacturing s.r.o.                                                           

Karviná, Na Novém Poli 379/2, PSČ 733 01                            

 w w w .stant.cz

145 905 5 844 26 468 108 20 186 362 X X X X X X
systémy řízení teploty, palivové systémy, chladící systémy, 

kryty nádrţí

STECOMTRA Holding, a.s.

Hřbitovní 91074, Nový Jičín, PSČ 741 01 

w w w .stecomtra.cz

21 273 -364 neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno X X podvozkové rámy, komponenty pro kamionové návěsy
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STROJCAR s.r.o.                                                                          

Opava, Polní 2498/5, PSČ 746 01                                            

w w w .strojcar.cz

20 375 349 9 703 33 25 23 794 X X díly do motorů a převodovek, plechové výlisky karoserií

SUNGWOO HITECH s.r.o.

Ostrava - Hrabová, Na Rovince 895, PSČ 720 00

w w w .sw hitech.cz

7 470 361 -80 956 426 230 1 430 25 14 078 289 X X X X
přední, zadní a centrální podlahy, přední nosníky, vnitřní a 

vnější výztuhy, zadní podběhy, drţáky kapoty 

Tafonco a.s.

Areál Tatry 14485, Kopřivnice, PSČ 742 21

w w w .tafonco.cz

597 897 7 938 112 408 387 24 536 651 X X X X
odlitky pro nákladní automobily, odlitky motorových skříní a 

součásti motorů 

Taforge a.s.

Areál Tatry 14474, Kopřivnice, PSČ 742 21 

w w w .taforge.cz

235 043 -5 971 68 377 244 23 367 146 X X X výkovky pro automobilový průmysl, ojnice, páky řízení

Taw esco s.r.o.

Kopřivnice, Areál Tatry 14496, PSČ 742 21

w w w .taw esco.cz

1 132 712 -5 622 216 092 713 25 1 097 360 X X X X kabiny, rámy a svařované díly

TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s.                                                        

Třinec, Průmyslová 1000, PSČ 739 61                                       

w w w .trz.cz

30 378 064 1 082 057 2 059 433 6 099 28 36 701 467 X X X X ocelové díly, tyčová ocel, válcovaný drát

Vaněk Jiří, s.r.o.

Ostrava - Vítkovice, Výstavní 2937132 A, PSČ 703 00

w w w .vanek-ostrava.cz

28 784 761 0 0 neuvedeno 3 868 X X zakázkové zpracování plechů, kovových profilů a trubek

Varroc Lighting Systems, s.r.o.2)

Šenov u Nového Jičína, Suvorovova 195, PSČ 742 42

w w w .varroc.cz

4 592 846 291 518 932 923 2 308 34 8 920 481 X X X X X
výroba předních světlometů, zadních svítilen a elektronických 

řídicích jednotek

Veyance Technologies Czech s.r.o.

Ostrava - Hrabová, Na rovince č.p. 873, PSČ 720 00

w w w .goodyearep.eu

214 703 16 005 16 785 47 30 468 216 X X X X X X průmyslové hadice 

VÚHŢ a.s.                                                                                      

Dobrá, Dobrá 240, PSČ 739 51                                                 

w w w .vuhz.cz

387 313 22 433 116 138 292 33 455 048 X X X X X X X X

snímače pro kontilití, speciální válcované profily, odstředivé 

odlitky, výroba nástrojů, forem, přesné strojní díly, 

jednoúčelové stroje, povlakování

WEPPLER FILTER s.r.o.                                                               

Ostrava, Suderova 2013, PSČ 709 00                                    

w w w .w eppler-f ilter.cz

116 380 2 233 777 2 32 15 249 X X X X části převodovek, vstřikovacích ventilů, posilovače řízení, ABS

Witzenmann Opava, spol. s r.o.                                                    

Opava, Nákladní 2855/7, PSČ 746 01                     

w w w .w itzenmann.cz                                  

262 373 40 073 104 587 283 31 658 033 X X X X X hadice, trubky, vlnovce, EGR ventily

1) Odsouhlašeno na w ebové stránky společnosti

2) Finanční údaje uvedeny k datu 31.3.2014

3) Údaje za rok 2012

4) Údaje za rok 2011

5) Údaje za rok 2010

6) Údaje za rok 2009

7) Údaje za rok 2008

8) Hodnoty za období 1.1.2013 - 18.3.2013 extrapolovány na 12 měsíců.
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