


 

 



 





Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je implementace požadavků ISO/TS 16949 v podmínkách hutní 

výroby ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., která se zabývá především výrobou a 

zpracováním surového železa a oceli a hutní druhovýroby. Cílem této práce je návrh 

vymezení systému jakosti podle normy ISO/TS 16949 v organizační struktuře hutního 

podniku a zhodnocení přínosu zavedení této normy pro činnost společnosti. K implementaci 

byla provedena analýza normy s vymezením systému jakosti a s návrhy pro zlepšení a použití 

metod kvality.  

Klíčová slova 

Norma ISO/TS 16949; automotive; řízení kvality  

Abstract 

The subject of the thesis is implementation of ISO/TS 16949 standard in terms of steel 

production in the company of ArcelorMittal Ostrava a.s. Production activities of the company 

are focusing mainly on production and processing of hot metal and steel and rolled products 

production. The aim of thesis is a proposal defining quality system according to ISO/TS 

16949 in the organizational structure of steel production and evalute the contribution of 

implementing standard for the company´s operations. Fot the implement it was carry out 

analysis of standard, definition quality system and proposals for improving quality and 

application methods.  
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1 ÚVOD 

Společnosti, které chtějí obstát v dnešním silném konkurenčním prostředí, musí být schopny 

efektivně reagovat na požadavky zákazníků. K tomu, aby společnost efektivně fungovala, 

musí mít zavedený systém managementu kvality, který slouží pro podporu úspěšného řízení 

podnikových procesů. Úspěšné řízení vede k dosažení vysoké kvality výrobků, k udržení 

konkurenceschopnosti na trhu a ke spokojenosti zákazníků, případně získání zákazníků 

nových.  

V diplomové práci bylo řešeno téma implementace požadavků ISO/TS 16949 v podmínkách 

hutní výroby. Práce byla zpracována ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Společnost má 

úspěšně několik let zavedený systém managementu kvality dle normy EN ISO 9001:2008, 

systém environmentálního managementu dle EN ISO 14001 a systém managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle BS OHSAS 18001. V dnešní době automobilový 

průmysl představuje pro Českou republiku jedno z nerozvinutějších automobilových odvětví a 

to nejen z ekonomického výkonu, ale i z hlediska pracovního trhu. Na základě neustálého 

tlaku zákazníků a snahy o udržení konkurenceschopnosti na trhu, se vedení společnosti 

rozhodlo pro zavedení technických specifikací pro automobilový průmysl a to dle požadavků 

normy ISO/TS 16949:2009. Podle těchto podnětů vznikl návrh pro tuto diplomovou práci.  

Cílem této práce je vymezení systému jakosti podle normy ISO/TS 16949 v organizační 

struktuře hutního podniku a zhodnocení přínosu zavedení této normy pro činnost společnosti. 

V práci bude provedena charakteristika normy ISO 9001 a normy ISO/TS 16949 s výčtem 

metod kvalit, které budou dle systému kvality uplatňovány. Následně bude provedeno 

vymezení systému kvality v organizační struktuře ArcelorMittal Ostrava a.s. Dále bude 

provedena analýza normy ISO/TS 16949 a její provázaní v hutním podniku. Na závěr bude 

vypracováno zhodnocení a přínos zavedení této normy pro činnost společnosti.  
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2 SPOLEČNOST ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Společnost se zabývá výrobou a zpracováním surového železa, oceli a hutní druhovýrobou v 

souladu s veškerou ekologickou legislativou. Hutní výroba produkuje největší podíl dlouhých 

a plochých válcovaných výrobků. Strojírenská výroba zhotovuje z největší části důlní výztuže 

a silniční svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou ve značné míře zajišťovány vlastními 

obslužnými závody.  

Roční kapacita výroby je 3 miliony tun oceli. Společnost také, kromě tuzemského trhu, 

prodává své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a.s. a její dceřiné 

společnosti mají přes 7500 zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2014 činila 35 

124 korun. Jediný akcionář je ArcelorMittal Holdings A. G. [20]  

2.1 Dceřiné společnosti  

Mezi společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., ve kterých má vlastnický podíl, patří: [20]  

 ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. 

 ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. 

 ArcelorMittal Technotron s.r.o. 

 ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 

 TAMEH HOLDING Sp. z o. o 

2.2 Historie společnosti 

Historie doposud největší hutní společnosti České republiky započala již v roce 1942. V té 

době Vítkovické železárny, z důvodu omezeného vývoje vzhledem k umístění ve městě, 

započaly výstavbu svého jižního závodu v Kunčicích. V roce 1947 bylo přijato rozhodnutí o 

vybudování hutního kombinátu, tenkrát stále ještě jako součást Vítkovických železáren. 

Roku 1951 - 1958 vznikl samostatný podnik s názvem Nová Huť Klementa Gottwalda. 

Podnik se tehdy skládal z pěti koksárenských baterií, dvou vysokých pecí včetně licího stroje, 

ze čtyř siemens-martinských a pěti hlubinných pecí, z blokovny, z válcovny trub, ze slévárny 

šedé litiny, a také zde byla část elektrárny včetně vodohospodářství. Následovala další etapa, 

kde se rozšiřovaly především kapacity pro vyrábění hlavních surovin, jako jsou koks, surové 

železo a ocel. Rovněž se stavěly provozy s následným zpracováním těchto produktů. V tomto 

období byla zprovozněna i válcovací trať a linka na výrobu kol pro osobní a nákladní 



3 

 

automobily a traktory. Počet koksárenských baterií se navýšil o čtyři, přibyly dvě vysoké pece 

a pět sklopných pecí pro výrobu oceli. Byla postavena nová blokovna, pásové tratě, 

kontidrátová trať, zařízení na výrobu trubek, kyslíkárna a jiné. 

Do roku 1985 byly značně modernizovány martinské pece na pece tandemové. Dále proběhla 

výstavba středojemné válcovny v jižní části závodu, centrální kyslíkárny a velkokapacitní 

koksárenské baterie. 

V roce 1989 byl podnik přejmenován a z NHKG se stala Nová Huť, státní podnik. S touto 

změnou nastaly také další významné technologické události, především přechod od odlévání 

oceli do ingotů k plynulému odlévání oceli. 

V letech 1993 – 1999 se postupně připojovaly zařízení pro plynulé odlévání. První v prosinci 

roku 1993, druhé o čtyři roky později a třetí v srpnu 1999. Tato změna přinesla větší 

výtěžnost oceli a nižší energetickou náročnost. Další významnou událostí byla výstavba 

válcovny na výrobu širokého, za tepla válcovaného pásu, která nahradila dvě zastaralé tratě a 

jejíž komplex je označován pásová minihuť. 

Ke konci roku 2004 byl název změněn a to na Mittal Steel Ostrava, a.s. V rámci privatizace se 

z některých provozů a závodů staly přidružené nebo dceřiné podniky, například JÄKL 

Karviná, a. s., Nová Huť Zábřeh, a. s. nebo Vysoké pece Ostrava, a.s. 

Roku 2006 se nejdiskutovanějším tématem ocelářského světa stala snaha Lakshmiho Mittala 

o převzetí světové dvojky Arceloru. Na konci června tohoto roku rada oznámila Arceloru 

sloučení s Mittal Steel a název ostravské společnosti byl změněn a to na dnešní ArcelorMittal 

Ostrava a.s.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.[24]  

2.3 Charakteristika závodů společnosti  

Závod 10 – Koksovna 

Závod 10 – Koksovna je největším výrobcem koksu v České republice. Roční kapacita na 

dvou koksárenských bateriích s pěchovaným provozem a velkoprostorové koksárenské baterii 

se sypaným provozem je cca 1,26 mil. tun koksu. Postup výroby koksu a kokso-chemických 

výrobků. Koksovna splňuje požadavky norem EN ISO 9001 a 14001. 
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Závod 12 – Vysoké pece  

Závod 12 – Vysoké pece provozují v současné době dvě vysoké pece. Téměř tři čtvrtiny 

vyráběného tekutého surového železa jsou spotřebovány závodem 13 – ocelárna a přibližně 

čtvrtina výroby je dodávaná do akciové společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. a do dceřiné 

společnosti AMEPO.  Kromě výroby surového železa a aglomerátu, který slouží pouze pro 

vlastní spotřebu, se externím zákazníkům prodávají výrobky z vysokopecní strusky. Vysoké 

pece splňují požadavky systému jakosti dle EN ISO 9001 14001a BS OHSAS 18001. 

Závod 13 – Ocelárna 

Závod 13 – Ocelárna patří mezi největší výrobce oceli v České republice. Ocel se vyrábí 

kyslíkovým pochodem v Tandemových pecích s roční kapacitou okolo 3 mil. tun. Po odpichu 

se ocel dohotovuje na požadované parametry pro lití na pánvových pecích. Tekutá ocel se 

taktéž odlévá v sekvencích na třech zařízeních ZPO do sochorů, bram či bramek. Veškerý 

sortiment výroby oceli a kontislitků splňuje požadavky EN ISO 9001a 14001. 

Závod 14 – Válcovny  

Závod 14 – Válcovny je největší finální výrobce společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Zpracovává hlavně ocel, která se transportuje ze závodu 13 – Ocelárny ve formě plynule 

litých předlitků. Válcovna vyrábí a dodává válcované výrobky pro tuzemský i zahraniční trh. 

Závod Válcovny splňuje požadavky systému jakosti dle EN ISO 9001, 14001a BS OHSAS 

18001. 

Závod 3 - Údržba  

Závod 3 - Údržba představuje opravárenský a údržbářský komplex, který zajišťuje potřeby 

závodů společnosti při údržbě, opravách, modernizacích výrobního zařízení a investiční 

výstavbě. Zajišťuje inspekční kontroly a údržbu. Vytváří roční plán oprav, sledování nákladů 

na opravy, revize ocelových konstrukcí a diagnostická měření. Realizuje také údržbu 

vyzdívek a opravy hutních vozů. Závod Údržba uskutečňuje požadavky systému jakosti dle 

EN ISO 9001, 14001: a BS OHSAS 18001. 
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Závod 5 – Doprava  

Závod 5 – Doprava kde celkem 190 km kolejiště tvoří železniční dopravní cestu a nachází se 

zde 876 výhybek. V areálu společnosti se také nachází 52,5 km silnic. Závod disponuje, pro 

zajištění dopravních služeb, lokomotivami, železničními vozy a železniční infrastrukturou. 

Každoročně přepraví železnice okolo 20 – 21 mil. tun materiálu, surovin a metalurgických 

výrobků.  

Závod 6 – Investice  

Závod 6 – Investice má nejdůležitější funkci a to odpovědnost za řízení oblasti strategického 

plánování, přípravy, řízení a uskutečnění investic a investičních projektů, za účelem 

reprodukce a rozvoje její výrobní základny. Tato činnost je vykonávaná napříč všemi útvary a 

to včetně dceřiných společností a společností s majetkovou účastí. [20]  
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3  SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY DLE KONCEPCE ISO 

Již v sedmdesátých letech pociťovalo mnoho společností potřebu vytvoření systému kvality. 

Požadavky jednotlivých systému se obvykle zaznamenaly do norem, jež byly závazné jak pro 

danou společnost nebo odvětví, tak také pro dodavatele. Z takto vzniklých standardu lze 

jmenovat například ASME kódy týkající se oblasti těžkého strojírenství, speciální směrnice 

AQAP pro zajišťování jakosti v rámci zákazníku z řad NATO a v neposlední řadě předpisy 

QS 9000, stanovující požadavky na systém jakosti u dodavatelů pro automobilový průmysl. 

Společným znakem těchto výše zmíněných standardu je specifičnost a vysoká náročnost. 

Organizace ISO je světově největším vydavatelem mezinárodních standardu. Sdružuje síť 

národních institucí z celkem 159 zemí, hlavní sídlo má v Ženevě, odkud koordinuje celý tento 

systém. ISO je nevládní organizací, která ve své podstatě vytváří pomyslný most mezi 

veřejným a soukromým sektorem, jelikož mnoho členů je jak součástí státních institucí v 

daných zemích, ale také jsou zde ryze soukromé společnosti, čímž je dosažena shoda mezi 

požadavky obchodními a ryze společenskými. 

Sada norem zabývající se požadavky na systémy jakosti (ne jen technickými požadavky na 

výrobky a procesy) byly poprvé zveřejněny Mezinárodní organizací pro normy ISO v roce 

1987. V prvopočátku se jednalo o soubor pěti norem, jež jsou obvykle označovány jako ISO 

řady 9000. Tyto normy byly za dobu své existence již dvakrát revidovány a organizace si 

mohou podle těchto norem vytvářet své systémy managementu jakosti. Používání podobných 

norem, jakými jsou ISO 9000, si ve své podstatě vynutila globalizace tržního prostředí. 

Evropská unie zařadila již od počátku ISO 9000 mezi základní evropské normy a požaduje 

jejich širokou aplikaci.[8]  

3.1 Charakteristika norem ISO 9000 

Normy řady ISO 9000 mají univerzální charakter. Aplikace této normy je použitelná jak ve 

výrobních organizacích, tak i v podnicích poskytující služby a v organizacích veřejného 

sektoru. Výhodou tedy je, že aplikace normy nezávisí na velikosti organizace, na charakteru 

procesů, ani na povaze výrobků. [4]  

Normy ISO jsou pouze doporučující a nejsou závazné. Závazné se stávají tehdy, kdy se 

dodavatel zaváže odběrateli, že ve svém podniku aplikuje systém managementu jakosti podle 

těchto norem. Tím se norma stává pro daného výrobce závazným předpisem. Aplikování a 

využívání norem řady ISO 9000 je v dnešní době považováno za zcela běžné. Dnes tvoří 
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norma ČSN EN ISO řady 9000 velmi podstatnou součást celosvětové legislativy v obchodním 

styku a je tvořena souborem čtyř základních norem [13] : 

 ISO 9000:2016 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník 

 ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality - Požadavky 

 ISO 9004:2010 Systémy managementu kvality – Směrnice pro zlepšování výkonnosti 

 ISO 19011:2012 Směrnice pro auditováni systémů managementu jakosti a systému 

environmentálního managementu 

V současné době proběhla revize norem 9000 a 9001. V září roku 2015 vyšlo novelizované 

vydání těchto norem a v České republice byly tyto normy vydány v únoru 2016. Od 1. 3. 2016 

nabývají platnost české verze norem 9000 a 9001. Organizace, které tyto normy používají, by 

měly přejít na nové verze nejpozději do roku 2018. [23]  

3.2 Struktura norem ISO 9000 

ISO 9000 – Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník. Tato norma 

popisuje zásady a základy systému managementu jakosti a přesně určuje odbornou 

terminologii těchto systému, slouží tedy také jako slovník této normové řady.  

ISO 9001 – Systémy managementu kvality – Požadavky. Tuto normu je možné používat jak 

pro vnitřní, tak také pro smluvní nebo certifikační účely. Jsou zde přesně specifikovány 

požadavky na systém managementu jakosti v případě, že společnost chce dokázat svou 

schopnost vyrábět produkty splňující požadavky ze strany zákazníku a také požadavky 

vyplývající z předpisů, dále v případě, že společnost si klade jako svůj cíl zvyšovat 

spokojenost zákazníků.  

ISO 9004 – Systémy managementu kvality – Směrnice pro zlepšování výkonnosti. V této 

normě je shrnutý návod pro dosažení rozsáhlejších cílů systému managementu jakosti, než 

jaký je uveden v normě ISO 9001. Tato norma se především navrhuje společnostem, které 

chtějí překročit požadavky vyjádřené v normě ISO 9001.  

Normu řady ISO 9004 poskytuje další rozvoj systému managementu kvality – a to především 

zvyšování výkonnosti, efektivnosti, účinnosti, vhodnosti a přiměřenosti. Řečeno jinými slovy 

definuje „jak je to potřeba dělat“. 
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Mezinárodní norma ISO 19011 - Směrnice pro auditováni systémů managementu jakosti a 

systému environmentálního managementu. Poskytuje instrukce pro řízení programů auditů, 

provádění vnitřních nebo vnějších auditů systému managementu kvality anebo systému 

environmentálního managementu, které taktéž slouží pro odbornou způsobilost a hodnocení 

auditorů.  

Normu ISO 9001 lze tedy považovat jako doslovné vyjádření požadavků kladených na 

organizace, zatímco normy ISO 9000, ISO 9004 a ISO 19011 jsou chápány jako návody, 

které nedefinují (jako norma ISO 9001), co se musí dělat, ale to, jak se toho má dosáhnout.  

Charakteristické pojetí koncepce normy ISO je skutečnost, že systémy managementu kvality 

už nejsou považovány za množinu prvků, ale za strukturu na sebe navazujících procesů. 

Procesní přístup k systému managementu jakosti je zřejmý z procesního modelu, který je 

schematicky zobrazen na obrázku 1. [9]  

Obr. 1. Procesní model systému managementu jakosti v koncepci ISO [10]  

Vstup  Výstup 
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3.3 Základní principy managementu kvality  

Organizace by měly při zavádění a rozvoji systému managementu kvality tvořivě a efektivně 

aplikovat určité zásady. Tyto zásady slouží pro vrcholové vedení, aby vedlo organizaci ke 

zlepšení výkonnosti. Obvykle se definuje dvanáct principů, a tato práce dále pracuje jen s 

osmi základními principy, které respektuje i nejrozšířenější koncepce ISO. Mezi tyto principy 

patří [11] : 

1. Zaměření na zákazníka: Organizace jsou závislé na svých zákaznících, a proto mají 

rozumět jejím soudobým a budoucím požadavkům, mají plnit jejich potřeby a snažit se 

předpovídat jejich očekávání. 

2. Vedení a řízení lidí: Vůdčí osobnosti prosazují soulad účelu a zaměření organizace. 

Mají vytvářet a udržovat vnitřní prostředí, v němž se mohou pracovníci plně zapojit 

při dosahování cílů organizace. 

3. Zapojení lidí: Základem organizace jsou lidé na všech úrovních a jejich plné zapojení 

umožňuje využít jejich schopnosti ve prospěch organizace. 

4. Procesní přístup: Jsou-li činnosti a související zdroje regulovány jako proces. 

Požadovaných výsledků se dosáhne mnohem účinněji. 

5. Systémový přístup k managementu: K efektivnosti systému a účinnosti organizace 

při dosahování jejích cílů přispívá identifikování, porozumění a řízení vzájemně 

souvisejících procesů.  

6. Neustálé zlepšování: Trvalé zlepšování celkové výkonnosti organizace má být 

neustálým cílem organizace. 

7. Přístup k rozhodování na základě faktů: Účinná rozhodnutí jsou založena na 

analýze dat a informací. 

8. Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy: Organizace a její dodavatelé jsou 

vzájemně závislí a jejich vzájemně prospěšný vztah stupňuje jejich způsobilost 

produkovat hodnotu. 

3.4 ČSN EN ISO 9001 

Norma ISO 9001 stanovuje požadavky na systém managementu jakosti, jenž můžou být 

organizacemi používány pro aplikaci uvnitř organizace, tak také pro certifikaci nebo smluvní 

záměry. Nejpodstatnější význam této normy je kladen na efektivnost managementu jakosti při 

plnění požadavků zákazníků. Podstatou této normy je změna vnímání interních pochodů v 

rámci organizace. Všechny aktivity, průzkumem zájmu zákazníků počínaje a nabízením 
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pozáručního servisu konce, nelze již chápat jako množinu samostatných aktivit, ale je nutné 

na ně nahlížet jako na vzájemně se ovlivňující a na sebe navazující procesy. 

Tato norma určuje požadavky na systém managementu jakosti pro organizace, které potřebují 

dokázat, že jsou způsobilé trvale poskytovat výrobek, jenž je v souladu s potřebami zákazníka 

a platnými předpisy a dále pro organizace, které chtějí zvýšit spokojenost zákazníka za 

přispění neustálého zlepšování efektivity systému. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.  

3.4.1 Přínosy certifikace normy ISO 9001 

Při zavedení normy ISO 9001, jsou hlavními přínosy [1] :  

 Poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům s ohledem na zvyšování jejich 

spokojenosti. 

 Možnost účastnit se výběrového řízení o velké zakázky zejména ve státní správě. 

 Navyšovat tržby a zisky efektivně nastavenými procesy, dále pak tržní podíl a tím 

zvyšovat spokojenost majitelů. 

 Prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů. 

 Garantování neměnnosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality 

poskytovaných služeb a produktů zákazníkům. 

 Prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu 

kvality třetí nezávislou stranou. 

 Zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace. 

 Zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci. 

 Optimalizace nákladů - snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie 

a dalších zdrojů. 

 Zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů. 

3.5 Členění stávající normy ISO 9001 

Norma ISO 9001 je tvořena z celkem osmi kapitol, kde první tři kapitoly mají spíše formální 

charakter a hlavní požadavky kladené na systémy managementu kvality se nacházejí až v 

kapitole čtvrté. V níže uvedených odstavcích se nalézá krátké shrnutí jednotlivých kapitol ISO 

9001, které jsou popsány dle publikace. [1]  
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3.5.1 Předmět normy  

Tato norma stanovuje požadavky na systém managementu jakosti pro organizace, které mají 

potřebu si dokázat, že jsou trvale schopné poskytovat výrobek, jenž je v souladu s požadavky 

zákazníka a platných předpisů a dále pro organizace, které chtějí zvýšit spokojenost zákazníka 

za podpory neustálého zlepšování efektivnosti systému. 

3.5.2 Normativní odkazy  

Tento úsek kapitoly upozorňuje uživatele normy na v textu se vyskytující odkazy na jiné 

normativní dokumenty. Organizace aplikující tuto normu mají za povinnost udržovat seznamy 

platných mezinárodních norem. 

3.5.3 Termíny a definice 

V této kapitole se potvrzují přejímání platného názvosloví, termínu a definic z normy ISO 

9000. Pod pojmem „výrobek“, který může být uveden v textu normy kdekoliv, může 

znamenat také „službu“. 

3.5.4 Systém managementu jakosti  

Tato část stanovuje pro organizace pravidla, podle nichž se musí orientovat při řízení procesu. 

Pro organizaci to tedy znamená povinnost přesného a úplného identifikování všech 

podstatných procesů, určení jejich vzájemné vazby a zajištění jejich efektivního fungování. 

Tyto vazby jsou zkoumány, měřeny a v neposlední řadě zlepšovány, avšak hlavní důraz je 

kladen na procesy s přímou vazbou k zákazníkovi. [10]  

3.5.5 Odpovědnost a vedení organizace  

V této části se pojednává o povinnostech top managementu vést společnost k tomu, aby si 

všechny složky uvnitř ní uvědomovaly důležitost plnění potřeb spotřebitele a všech 

ustanovení a to směrem k neustálému zlepšování. Je nutné v rámci společnosti formovat 

politiku jakosti, která je přiměřená pro organizaci, odpovídá účelům organizace, je pochopena 

v rámci organizace a je průběžně zkoumána z hlediska trvalé vhodnosti. Vrcholné vedení 

musí zajišťovat, aby veškeré úrovně v rámci organizace měly definovány své cíle jakosti pro 

splnění požadavků na výrobek, a tyto cíle musí splňovat stanovenou politiku jakosti. [5]  



12 

 

3.5.6 Management zdrojů 

V tomto úseku normy je pojednáváno o čtyřech hlavních částech [12] :  

 Zajištění zdroje – úkolem organizace je zaopatřit potřebné zdroje k uplatňování a 

udržování systému managementu jakosti a pro neustálé zlepšování efektivnosti tohoto 

systému a spokojenosti zákazníka.  

 Lidské zdroje – v rámci organizace jsou nejcennějším kapitálem. Kterýkoliv pracovník 

svou prací ovlivňuje kvalitu výrobku, proto musí být ke své práci kvalifikovaný a to 

na základě příslušného vzdělání a školení.  

 Infrastruktura – organizace musí zachovávat infrastrukturu v takovém stavu, aby bylo 

možné dosáhnout souladu s požadavky zákazníka na výrobek. Do infrastruktury lze 

zařádit například technické vybavení, budovy, hardware, software, komunikaci a jiné.  

 Pracovní prostředí – přiměřené pracovní prostředí je kterékoliv, které umožnuje 

dosáhnout souladu s požadavky zákazníka na výrobek. Pro dosažení této shodnosti je 

nutné, aby bylo provedeno opatření k ochraně při práci a k ochraně při zdraví, také je 

potřeba zkoumat psychické a fyzické podmínky na pracovišti a uvést do chodu 

postupy nebo opatření k monitorování pracovních míst a následně zlepšit využití 

zapojení zaměstnanců k týmové práci. 

3.5.7 Realizace výrobku 

Tato část kapitoly řeší [12] :  

 Plánování realizace výrobku – organizace musí plánovat a rozvíjet procesy potřebné k 

realizaci výrobku. Jedná se vesměs o plánování samotné výroby a technologie výroby. 

 Procesy vztahující se k zákazníkovi – při realizaci výrobku je třeba podrobně  

zkoumat požadavky zákazníka. Důležitou součástí je také komunikace se zákazníkem 

a požadavek zpětné vazby a možnosti stížností. 

 Návrh a vývoj – je nutné určit vstupy pro návrh a vývoj a rovněž výstupy z návrhu a  

vývoje, což je determinováno specifickými požadavky na výrobek. Jednotlivé části  

návrhu by měly být prokládány pečlivým přezkoumáváním 

 Nakupování – důležitým prvkem je hodnocení jednotlivých subdodavatelů z hlediska 

schopnosti plnit požadovaná kritéria. Zvláštní důraz by měl být kladen na 

subdodavatele strategických produktů a také na ty, jejichž produkty se přímo týkají 

konečných zákazníků. 
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 Výroba a poskytování služeb – v této části je kladen důraz na ochranu majetku 

zákazníka, ochranu produktu, mezi niž patří například identifikace, skladování, balení 

a manipulace. 

 Řízení monitorovacích a měřících zařízení – zde jsou kladeny požadavky na 

organizaci ve smyslu ověřování a kalibrování měřidel používaných k prokazování 

shody produktu s požadavky zákazníka a na propracovaný systém měření 

požadovaných shod. 

3.5.8 Měření, zlepšování a analýza  

V této části normy je zjišťována spokojenost zákazníka. Měření spokojenosti zákazníka lze 

například dosáhnout pomocí interního auditu. Kromě toho musí společnost monitorovat 

procesy uvnitř organizace a vyhodnocovat jejich spolehlivost. Na základě těchto postupů musí 

dojít k nápravě uvnitř procesu, k následné eliminaci neshodných výrobku a k vytvoření 

preventivních opatření, které by zabraňovaly opakujícím se výskytům neshody. [17]   

3.6 Integrovaný systém managementu (IMS) 

Samotná certifikace dle normy ISO 9001 není pomyslným posledním stupínkem na cestě za 

kvalitou, existují určitá spojení vhodně se doplňujících norem a doporučení, které se nazývají 

„Integrovaný systém managementu“. Jedná se o velmi účinný nástroj risk managementu 

aktivně zapojeného do systému řízení organizace.  

Kvalitně fungujícího mechanismu lze docílit efektivním propojením požadavku norem ISO 

9001 spolu s normou EN ISO 14001 zabývající se šetrným vztahem k životnímu prostředí, 

normou OHSAS týkající se bezpečnosti práce nebo normou ISO 17799 pojednávající o 

bezpečnosti informací. Spojením podobných norem dojde ke vzniku velmi moderního 

systému řízení, který významně napomáhá k řízení organizace a k značnému snížení rizik.[17]  
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4 CHARAKTERISTIKA NORMY ISO/TS 16949 

Vývoj v automobilovém průmyslu s požadavky na zabezpečení kvality byl jedním z nejvíce 

ovlivňujících faktorů pro vznik systémových norem. Dnes je norma ISO/TS 16949 

celosvětově uznávaným standardem. Spojila všechny dosavadní požadavky na systémy řízení 

jakosti v automobilovém průmyslu. V minulosti musely organizace pracující v automobilové 

oblasti podstupovat mnohdy i několikanásobnou certifikaci, jelikož v různých zemích platily 

různé standardy. V USA to byla například QS 9000, ve Francii EAQF, v Německu VDA6 a v 

Itálii AVSQ. V roce 1999 hlavní reprezentanti automobilového průmyslu zaštítění skupinou 

IATF vytvořili mezinárodní technickou specifikaci založenou na principech tehdejší normy 

ISO 9001:1994.  

Rok 2002 přinesl novelizaci normy ISO/TS 16949. Stávající držitelé této normy splňovali i 

požadavky stanovené v normě ISO 9001:2000. Dnes platná norma ISO/TS 16949 obsahuje 

veškeré předchozí standardy užívané v automobilovém průmyslu a stává se široce 

uplatňovanou a využívanou také díky podpoře ze strany velkých automobilek, mezi něž patří 

například General Motors.  

Certifikovat kteroukoliv organizaci ve smyslu normy ISO/TS 16949 může pouze certifikační 

společnost, jež je schválená právě skupinou IATF. Tato norma je určena především 

dodavatelům hmotných produktů pro automobilový průmysl. Je zde kladen důraz hlavně na 

specifikaci požadavků zákazníků z řad výrobců automobilů.[5]  

Cíl ISO/TS 16949 pojednává zejména o rozvoji systému kvality, který umožňuje neustálé 

zlepšování, zdůrazňuje prevenci neshod a snížení variability. Neustálé zlepšování musí být 

přesně začleněno do plánování kvality a jako důležitý prvek celkové politiky kvality musí být 

zaměřen na kvalitu, servis, náklady a technologie. [25]  

V dnešní době IATF schválila první návrh nového standardu automobilové kvality ISO/TS 

16949 a má v úmyslu publikovat strategii přechodu na novou verzi ISO/TS 16949. Úvodní 

rozdílové analýzy budou probíhat celosvětově od května do června 2016. Zpětná vazba z 

těchto rozdílových analýz bude použita k dalšímu zpřesnění nové verze tohoto standardu 

kvality a souvisejících pravidel uznání IATF. Cílovým datem pro dokončení nového 

standardu je prosinec 2016. [26]  
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4.1 Norma QS 9000 a norma VDA 6 

Standardy VDA 6.1 a QS 9000 jsou určeny nejen pro dodavatele automobilového průmyslu, 

ale i pro výrobce automobilů, kterými jsou například Volkswagen Group, Ford a General 

Motors. Tyto standardy vycházejí z norem ISO 9000 doplněnými o požadavky 

automobilového průmyslu. Ve srovnání s normou ISO řady 9000 jsou těmito standardy 

kladeny mnohem přísnější a náročnější požadavky, které pro certifikaci musí organizace 

splňovat. Němečtí výrobci své požadavky stanovili v normě VDA 6.1. Pro možnosti 

certifikovat společnost podle této normy je zapotřebí splnění požadavků podle normy ISO 

9000, která je obdobou jak pro normu VDA 6, tak i pro normu QS 9000. Norma QS 9000 je 

vytvořena americkými výrobci aut. Obě normy, jak německá norma VDA 6, tak i norma 

americká QS 9000 se zejména koncentrují na předvýrobní etapy vzniku produktu a na 

plánování kvality výrobků, procesů a plánování procesu návrhu a vývoje výrobku v 

automobilovém průmyslu. Pro tyto normy jsou doporučovány různé metody a nástroje pro 

plánování kvality a je vyžadována znalost těchto metod a nástrojů a jejich používání. Norma 

QS 9000 již dnes není aktuální a certifikace na tuto normu dnes už není možná, jelikož v 

prosinci roku 2006 formálně zanikla. Norma je nahrazena normou ISO/TS 16 949, která 

obsahuje požadavky jak normy QS 9000, tak i normy VDA 6 a normy ISO 9001 [19] . 

4.2 Systém jakosti  

Účelem systému jakosti je, aby bylo možné ekonomicky udržet, zlepšit a dosáhnout kvality. 

Systém kvality je prostředkem, jímž organizace produkují výrobky, které splňují potřeby 

očekávání zákazníků. I v případě, že systém není formalizován, je to kombinace procesů a 

zdrojů, které přinesou kvalitní výrobky. Norma ISO/TS 16949 má definováno minimální 

souhrn požadavků, které pokud budou splněny, umožní organizaci uspokojit své zákazníky. 

Jedná se o druh oblasti pro dosažení kvality výrobků.[18]  

Požadavky automobilového průmyslu jsou náročnější než u některých jiných odvětví. 

Automobily musí být bezpečné, spolehlivé, musí zajišťovat bezpečí uživatelům, a také mít 

minimální dopad na životní prostředí, jak při jejich výrobě, tak i při používání a likvidaci. 

Automobilový průmysl je velmi konkurenční trh a jeho výsledné náklady při výrobě by měly 

být optimalizovány. Je zde malý prostor pro nadměrné kolísání, variabilita způsobuje 

negativní dopad, který pak stojí peníze a spoustu času. Proto bylo vyvinuto několik metod pro 

snížení kolísání. Mezi nimi jsou APQP, FMEA, MSA a mnoho dalších technik.  
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Čím více dodavatelů přijme techniky snižování variability, tím větší je pravděpodobnost, že 

bude výsledný produkt uveden na trh rychleji a výrobní proces bude efektivnější. ISO/TS 

16949 není soubor požadavků pro výrobní dokumentace, obsahuje požadavky, které se 

zaměřují na klíčové charakteristiky systému jakosti. Pokud požadavky normy nebudou 

splněny, je tím ohrožena kvalita produktu, a také spokojenost zákazníků.[5]  

4.3 Přínosy certifikace systému managementu jakosti podle ISO/TS 16949 

Norma ISO/TS 16949 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti výrobců dílů 

pro automobilový průmysl. Základem normy jsou požadavky ISO 9001 v plném rozsahu, 

které jsou doplněny zvláštními požadavky na systém managementu jakosti pro výrobce 

automobilů a jejich dílů. Certifikovat systém managementu jakosti v souladu s normou 

ISO/TS 16949 přináší následující výhody [21] :  

 pouze certifikovaná společnost se může začlenit mezi dodavatele pro automobilový 

průmysl,  

 přináší harmonizaci doposud užívaných standardů, které vyžadovaly 

několikanásobnou certifikaci,  

 ISO/TS 16949 je mezinárodně uznávána,  

 zaměřuje se na prevenci výskytu vad a snaží se o zmenšení ztráty v dodavatelském 

řetězci, klade důraz na neustálé zlepšování, orientuje se na plnění požadavků 

zákazníka,  

 podporuje využívání nejnovějších metod a moderních nástrojů pro řízení společností a 

zajišťuje kvalitu produktů a služeb,  

 používaný systém managementu jakosti je hodnocen třetí, nezávislou stranou, která 

zkoumá vhodnost a efektivnost používaného systému,  

 certifikované organizace jsou důvěryhodnější jak pro odběratele, tak také pro státní 

kontrolní orgány. 

4.4  Zavádění systému řízení kvality podle ISO/TS 16949 

Dříve než se společnost rozhodne o zavedení systému kvality dle standardu pro automobilový 

průmysl, je vhodné, aby společnost znala a respektovala následující skutečnosti [21] : 

 požadavky normy ISO/TS 16949, 

 specifické požadavky zákazníků,  
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 požadavky dokumentu - Pokyny pro certifikaci v automobilovém průmyslu podle 

ISO/TS 16949, a to v platném vydání 

 posledních dvanáct měsíců před začátkem certifikačního procesu pracovat již 

v zavedeném režimu dle požadavků normy ISO/TS 16949.  

4.5 Jak naplnit požadavky normy ISO/TS 16949 

Důležité zásady pro splnění požadavků specifických norem pro automobilový průmysl jsou 

následující Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.: 

 konkretizovat se zákazníkem požadavky a v jakém rozsahu musí být uplatňovány, 

 zahájit schvalování postupu zaváděných výrobků zákazníkem a dokumentovaného 

řešení problémů, 

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

uplatněním všech identifikovaných požadavků, 

 zajistit vzdělávání zaměstnanců, 

 podporovat uplatňování požadovaných metod a metod orientovaných na neustálé 

zlepšování, 

 prověřovat systém jakosti a jeho účinnost, přijímat preventivní a nápravná opatření, 

orientovat se na projekty zlepšování. 

4.6 Metody pro zabezpečování kvality 

Tyto metody, které převážně vznikly a byly zdokonalované v oblasti systému kvality, jsou 

využitelné při řešení nejrůznějších problémů v podniku. Vycházejí z podrobné analýzy 

skutečného stavu a příčin problémů. Napomáhají vypracovat účinný postup změny a její 

vyhodnocení. V požadavcích standardů v oblasti automobilového průmyslu je aplikace 

některých metod (například FMEA nebo systematický proces) striktně požadována. [7]  

4.6.1 OFD - Quality Function Deployment 

QFD je systematický proces, který identifikuje požadavky zákazníka a přenáší je do všech 

funkcí a aktivit ve společnosti tak, že hlas zákazníka je brán neustále na zřetel. Tato metoda je 

založena na principu maticového diagramu, představuje vždy vstup a výstup, což zajišťuje 

vizuální sledování potřeb zákazníka až do výroby. Metoda QFD se využívá nejvíce hned na 

úvod činnosti k převodu požadavků zákazníka do požadavků na produkt. Nicméně dá se 

využívat v průběhu celého plánovacího procesu. Tato metoda je důležitým nástrojem 
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komunikace a její úspěšnost je založena na týmové práci pracovníků z různých odborných 

útvarů zapojených do vývoje výrobku. Používání metody QFD přináší výhody z hlediska 

orientace na zákazníka. Kdy dochází ke zvýšení spokojenosti zákazníka v důsledku lepšího 

pochopení jejich požadavků a přesnějšího plnění těchto požadavků. Při použití této metody 

dochází k méně konstrukčním a technologickým změnám, zkracuje se doba výroby, náklady 

na vývoj a na výrobu nových výrobků jsou nižší a jsou zde menší problémy při rozběhu 

výroby.  

Grafickým výsledkem je kombinovaný maticový diagram nazýván Dům jakosti, který je 

schematicky zobrazen na obrázku číslo 2. Zpracování maticového diagramu probíhá v týmu. 

Požadavky zákazníků a znaky jakosti výrobků se zaznamenávají do řádků a sloupců 

maticového diagramu. Cílem je zohlednit rozdílnou závažnost požadavků zákazníka, a proto 

se k jednotlivým požadavkům zákazníka přiděluje váha, která se vyjadřuje bodovým 

hodnocením stupnice 1 až 5. Dále se pak hodnotí jak výrobky organizace plní jednotlivé 

požadavky zákazníků ve srovnání s podobnými konkurenčními výrobky, vyjádřené bodovým 

hodnocením ve stupnici 1 až 5. Tyto informace slouží jako podklad pro analýzu slabých a 

silných stránek organizace v porovnání s konkurencí. Obvykle se používají stupně silná 

závislost, průměrná závislost, slabá závislost nebo nezávislost. Zjištěná závislost se v buňkách 

maticového diagramu vyjadřuje zvolenými grafickými symboly, nezávislost je 

charakterizována prázdnou buňkou. [15]  
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Obr. 2 Dům jakosti [6]  

4.6.2 MSA – Measurement System Analysis  

Analýza měřícího systému nebo analýza systému měření se zaměřuje na porozumění procesu 

měření, přičemž se posoudí velikost chyby a vhodnost systému měření. Systém měření je 

soubor operací, postupů, měřidel a dalšího vybavení, software a osob, který se používá 

k přiřazení čísla zjišťované charakteristice. Jde o kompletní proces, který se používá pro 

získání výsledků měření. Vychází z předpokladu, že pro měření nestačí mít jen přesné 

měřidlo, ale vliv mohou mít i jiné faktory a proto hodnotí měřící systém jako celek.  

Souhrnný důsledek všech zdrojů variability nazýváme chybou systému měření. Při řízení 

produktu může variabilita systému měření mít za následek to, že dobrý cíl bude označen jako 

špatný (chyba I. typu, riziko výrobce, zbytečný signál) nebo že špatný díl bude označen jako 

dobrý (chyba II. typu, riziko odběratele, chybějící signál). Při řízení procesu bude mít 

variabilita systém měření obdobné důsledky. Označení náhodné příčiny za zvláštní nebo 

označení zvláštní příčiny jako náhodné. [2]  
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4.6.3 FMEA – Failure Mode and Effective Analysis  

Vyznačuje se systematizovaným sledem činností zaměřených na vyhledávání a ohodnocení 

možných vad výrobků nebo procesu a jejich důsledků. Identifikuje kroky pro zabránění či 

omezení podmínek pro vznik vad a dokumentuje procesy. Z anglického překladu se využívá 

volný překlad „Analýza možnosti vzniku vad a jejich následků“.  

Metoda FMEA se používá zejména na nové, inovované nebo na stávající produkty. Při 

analýze nových produktů nebo procesů musí být zahájena už ve fázi koncepce. V případě 

zahájení analýzy později, se zvyšují náklady a lze očekávat časové ztráty při realizaci 

případných změn. Tuto metodu je nutné zahájit v týmu. A v týmu by měli mít zastoupení 

pracovníci vývoje, technologie, konstrukce, útvaru řízení jakosti, zkušeben, servisu a další.  

FMEA napomáhá zvýšit spokojenost zákazníků. Snižuje náklady vyvolané nízkou kvalitou. 

Zkracuje dobu řešení vývojových prací. Optimalizuje návrh a vede ke snížení počtu změn ve 

fázi realizace. Náklady vynaložené na tuto metodu jsou jen zlomkem vad, které by mohly 

vzniknout pří výskytu vad.  

Při využití FMEA návrhu výrobku se zajišťuje co nejpřesnější zkoumání návrhu výrobku, aby 

se odhalily všechny možné nedostatky. Její použití se uplatňuje při návrhu nových dílů nebo 

jejich změny, při použití jiných materiálů, pokud dojde ke změnám požadavků zákazníků, při 

změně požadavků na bezpečnost a ekologickou nezávadnost. U dílů, u kterých se v minulosti 

projevily provozní nedostatky a u dílů, u kterých lze očekávat problémy.  

FMEA procesu se provádí před zahájením výroby výrobků nebo při změnách technologických 

postupů. Následuje vždy po FMEA návrhu výrobku a využívá jejich výsledků. Příčiny 

možných vad se tým snaží vyhledat při navrhovaném technologickém postupu. Metoda 

FMEA umožňuje odhalit při technologickém postupu slabá místa a iniciovat zlepšování. Lze 

tuto metodu i rozšířit na jakékoliv nevýrobní procesy. [14]  

4.6.4 APQP - Plánování kvality  

Je to strukturovaný proces, který definuje kroky, které jsou nutné k zabezpečení uspokojivé 

jakosti výrobku pro zákazníka. Každá fáze plánování jakosti má své vstupy a výstupy. 

Hlavním vstupem v první fázi je hlas zákazníka, hlavním výstupem pak cíle návrhu jakosti a 

spolehlivosti. Potřeby zákazníka je třeba promítnout do předběžných měřitelných hodnot 

charakteristik jakosti, které pak budou představovat cíle návrhu.  
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Do návrhu jsou tedy promítnuty požadavky uživatele. Hlavním výstupem návrhu a vývoje 

výrobku je prototyp. Prototyp ověří, zda výrobek je schopen plnit požadavky zákazníka. Při 

stavbě prototypu je nutno vytvářet zároveň kontrolní plán, který zahrnuje rozměry, 

materiálové zkoušky a funkční zkoušky během vytváření prototypu. Je nutno důkladně 

přezkoumat hlavní specifikace z hlediska funkcí a vzhledu výrobku. Rozhodnutí o specifikaci 

má zásadní vliv na náklady spojené s výrobkem, schopnost výrobku vyhovět požadavkům 

zákazníka, a na dobu trvání, za jakou se výrobek objeví na trhu. Na závěr musí tým posoudit 

uskutečnitelnost navrhované konstrukce výrobku, jeho vyrobitelnost a možnost dodávek 

v daném čase a množství za přijatelnou cenu pro zákazníka. Základní schéma průběhu 

vzájemně se překrývajících procesů, které provádí tým plánování jakosti produktu je uvedeno 

na obrázku číslo 3. [1]  

Obr. 3 Plánování jakosti produktu dle metody APQP [6]  

4.6.5 PPAP – Production Part Approval Process  

Proces schvalování dílů do sériové výroby.  Je to metoda pro nastavení procesů 

schvalování dílů určených k výrobě. Účelem je ověřit, zda organizace správně pochopila 

všechny požadavky zákazníka na specifikace a záznamy. Zjistit, zda proces má schopnost 

vyrábět výrobky, které konzistentně plní požadavky zákazníka při daném výrobním objemu a 
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rychlosti. V programu nápravných opatření pro zlepšování jakosti jde na prvním místě o 

snižování variability.  

PPAP se musí používat na všech interních a externích místech společnosti, které produkují 

výrobní díly, náhradní díly, výrobní nebo volně ložené materiály. V závislosti na specifických 

požadavcích zákazníka a produktu může být k některým bodům PPAP přidělena výjimka a 

vynechání nebo naopak některé nároky zákazníka mohou být vyžadovány nad rámec PPAP. 

Pokud organizace žádá výjimku z PPAP, měla by kontaktovat zplnomocněného představitele 

zákazníka. [3]  
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5 IMPLEMENTACE ISO/TS 16949 v ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Při zavádění normy ISO/TS 16949 nezáleží na velikosti podniku nebo na zaměření výroby. 

Tato norma je vhodná jak pro začínající podniky, tak i pro podniky s dlouhodobou tradicí na 

trhu. Norma slouží pro podniky, které chtějí dodávat materiály, technologie nebo služby 

výrobcům v automotive. Norma ISO/TS 16949 klade vysoké nároky na kvalitu, bezpečnost a 

na plnění specifických požadavků zákazníků.   

Automobilový průmysl je v dnešní době velice podstatný a to nejen v České republice, ale i 

v Evropě a v celém vyspělém světě. V Moravskoslezském kraji je automobilový průmysl 

zastoupený jak velkou automobilovou společností, tak i desítkami drobnějších společností.  

V automobilovém průmyslu se společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. už pohybuje, a proto by 

zavedení normy ISO/TS 16949 bylo pro společnost výhodné. Z hlediska udržení stávajících 

zákazníků a získání zákazníků nových. Uspokojit jejich požadavky kvalitním zbožím, které 

odpovídá světovým standardům. 

Jedním z prvních kroků je nutnost vymezit proces výrobků pro automotive. Ve společnosti 

bylo řešeno, že vzhledem k vysokým ekonomickým nákladům a k úspoře času nebude tato 

norma implementována na celou společnost. Toto vymezení bude dle požadavků norem 

provedeno na závodě 13 – Ocelárna a na závodě 14 – Válcovny a bude se týkat procesu 

výroby tekuté oceli a procesu výroby dlouhých výrobků.  

Na závodě 13 – Ocelárna probíhá výroba tekuté oceli a plynule litých předlitků (PLP). Na 

závodě 14 – Válcovny probíhá výroby dlouhých výrobků. Cílem je zabezpečit řízení hlavního 

procesu a podpůrných činností potřebných k jeho zajištění tak, aby byly splněny požadavky 

jejich trvalého zlepšování v souladu s normou ISO/TS 16949. Pravidla pro fungování procesu 

ocelárny – Výroba tekuté oceli, včetně podpůrných činností zabezpečujících tento proces, jsou 

popsány v systémové dokumentaci ocelárny. Pravidla pro fungování a řízení hlavního procesu 

válcovny jsou popsány v Příručkách IMS a v dalších řídicích dokumentacích společnosti.  

5.1 Požadavky normy ISO/TS 16949:2009 

V této kapitole jsou uvedeny požadavky normy ISO/TS 16949. Jsou zde uvedeny požadavky, 

které jsou ve společnosti zavedeny dle normy EN ISO 9001 a dlouhodobě fungují a další 

požadavky, na které by se společnost měla dle norem ISO/TS 16949:2009 zaměřit. Jednotlivé 

požadavky těchto norem jsou zaznačeny v tabulkách., zdali jsou tyto požadavky plněny nebo 
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nikoliv. Chybějící požadavky ve specifikaci ISO/TS 16949 jsou popsány pod tabulkami. Ve 

spolupráci s vedoucím oddělení Systému řízení jakosti a ekologie bylo rozhodnuto, že dle 

vymezení systému jakosti, které bylo zmíněno v kapitole 5, budou podrobně analyzovány 

požadavky normy a to celá kapitola 4 Systém managementu kvality, veškeré požadavky 

kapitoly 5 Odpovědnost managementu a vybrané požadavky z kapitol 6,7 a 8.  

5.2 Kapitola 4 Systém managementu kvality 

V této kapitole jsou představeny základní požadavky na systém managementu kvality. Podle 

těchto požadavků musí být ověřovány jednotlivé procesy. Je povinnost mít určené vzájemné 

souvislosti těchto procesů. Je nutno stanovit příslušné metody pro zajištění efektivního řízení 

těchto procesů. Musí být zajištěna dostupnost zdrojů k vykonávání a monitorování procesů. 

Procesy musí být měřeny a analyzovány. Měly by být uskutečňovány procesy, které vedou k 

neustálému zlepšování. Požadavky normy ISO 9001 a normy ISO/TS 16949, které jsou 

společností splňovány a které nikoliv, jsou uvedeny v tabulce 1.  

Tab. 1 Požadavky kapitoly 4 Systém managementu kvality  

Kapitola 4 Systém managementu kvality 

Prvek  
Požadavky ISO 

9001 
Požadavky 

ISO/TS 16949 

4.1 Všeobecné požadavky   

 4.1.1 Všeobecné požadavky – Dodatek 

 

  

4.2 Požadavky na dokumentaci    

 4.2.1 Obecně    

 4.2.2 Příručka kvality    

 4.2.3 Řízení dokumentů    

 4.2.3.1 Technické specifikace 

 

  

4.2.4 Řízení záznamů    

 4.2.4.1 Uchovávaní záznamů  

 

  

 Požadavky jsou plněny  

 Požadavky nejsou plněny  

4.1.1 Všeobecné požadavky – Dodatek  

Požadavky zákazníka jsou naplněny a řešeny v kapitole 4.2.3.1 Technické specifikace. Řízení 

externích procesů jsou ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. zcela plněny. Materiálové 

vstupy, jsou specifikovány v Seznamech vybraných materiálových vstupů (SVMV) 

jednotlivých závodů a v dceřiných společnostech (DS). O jejich výběru a uvedení v SVMV 
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rozhodují příslušné útvary závodů a DS. Toto je naplňováno požadavkem 7.4.1 Proces 

nákupu.  

4.2.3.1 Technické specifikace  

Požadavky na včasné přezkoumání, distribuování a uplatňování všech specifikací zákazníka a 

změn z časového harmonogramu požadovaného zákazníkem jsou ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. plněny pouze z části. Je doporučeno vytvořit nový proces, který 

bude navazovat na procesy předchozích požadavků normy ISO 9001 a bude zahrnovat 

specifické kroky a činnosti uplatněné v rozsahu identifikovaného procesu pro automotive. Pro 

tyto procesy však nejlépe poslouží metoda PPAP. Jejím účelem je kontrolovat, zda společnost 

pochopila všechny požadavky zákazníka na specifikace a záznamy pomocí kontrolního 

seznamu. Tento kontrolní seznam musí být vytvořen ještě před zahájením výroby prvních 

výrobků a musí obsahovat technickou dokumentaci, jako jsou například výkresy, specifikace, 

plány kontrol, karty nastavení strojů a podobně. Dále tento seznam může obsahovat diagram 

procesu výroby, FMEA procesu, referenční vzorky. Vše záleží na tom, co bude zákazník 

požadovat. Tyto požadavky zákazníka musí být řešeny s obchodníkem, který následně 

komunikuje s vedoucím kvality, zda jsou požadavky uskutečnitelné.  

4.2.4.1 Uchovávaní záznamů  

Uchovávaní záznamů a udržování způsobem zabezpečující dostupnost a zamezující 

znehodnoceni, zhoršení stavu nebo ztrátě je naplňováno požadavkem 4.2.4 Řízení záznamů. 

Musí být dodržovány požadavky na řízení záznamů dle předpisů a dle požadavků zákazníků. 

Zjištění požadavků zákazníka na řízení záznamů lze provést metodou PPAP, protože tato 

metoda je přesně zaměřena na specifické požadavky zákazníka, který si stanoví, jaké záznamy 

bude při výrobě výrobků požadovat. Na základě těchto záznamů může zákazník souhlasit 

s naplňováním požadavků nebo nesouhlasit. Požadavky zákazníka na řízení záznamů jsou 

řešeny v předchozí kapitole 4.2.3.1 Technické specifikace.  

5.3 Kapitola 5 Odpovědnost managementu  

Tato kapitola vymezuje povinnosti vedení společnosti v systému managementu kvality. Mezi 

hlavní požadavky patří vytvoření prostředí, které bude plnit požadavky přednostně. Vývoj 

systému kvality podrobit plánování zdrojů a postupů. Veškerým funkcím přidělit odpovědnost 

a pravomoc. Mezi zaměstnanci vytvořit funkční formu sdělování informací. Požadavky 
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normy ISO 9001 a normy ISO/TS 16949, které jsou společností splňovány a které nikoliv, 

jsou uvedeny v tabulce 2.  

Tab. 2 Požadavky kapitoly 5 Odpovědnost managementu  

Kapitola 5 Odpovědnost managementu  

Prvek  
Požadavky 

ISO 9001 

Požadavky 

ISO/TS 16949 

5.1 Angažovanost a aktivita managementu    

 5.1.1 Účinnost procesu  

 

  

5.2 Zaměření na zákazníka    

 5.3 Politika kvality    

 5.4 Plánování    

 5.4.1 Cíle kvality    

 5.4.1.1 Cíle kvality - Dodatek  

 

  

5.4.2 Plánování systému managementu kvality    

 5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace    

 5.5.1 Odpovědnost a pravomoc    

 5.5.1.1 Odpovědnost za kvalitu  

 

  

5.5.2 Představitel managementu    

 5.5.2.1 Představitel zákazníka  

 

  

5.5.3 Interní komunikace    

 5.6 Přezkoumání systému managementu    

 5.6.1 Obecně    

 

5.6.1.1 Výkonnost systému managementu kvality 

 

  

5.6.2 Vstup pro přezkoumání    

 5.6.2.1 Vstup po přezkoumání - Dodatek 

 

  

5.6.3 Vstup z přezkoumání    

 

 Požadavky jsou plněny  

 Požadavky nejsou plněny  

5.1.1 Účinnost procesu  

Vrcholové vedení ArcelorMittal Ostrava a.s. zodpovídá za přezkoumání a rozhoduje, zda je 

IMS efektivní, vhodný, přiměřený a výkonný při zabezpečování požadavků norem EN ISO 

9001, 14001, 50001 a 18001. Podkladem pro přezkoumání IMS vrcholovým vedením je 

Hodnocení IMS, které je průběžně prováděno za pololetí kalendářního roku. Následně je 

Hodnocení IMS projednáno na Radě IMS a poté představitelem vedení předloženo 

vrcholovému vedení ArcelorMittal Ostrava a.s. k projednání. Pro účinnost procesu jsou 
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stanoveny cíle kvality, které jsou ve společnosti vyhlášeny na období min. 1 roku a jsou 

zaměřeny na zlepšování efektivnosti, technické a organizační úrovně organizace. Cíle 

připravuje útvar K - Systém řízení jakosti a ekologie, N7 – Nákup, prodej a management 

energií a ŘB – Ředitel pro bezpečnost a zdraví ve spolupráci se závody, ÚVAS a DS. 

Schvaluje je GŘ ArcelorMittal Ostrava a.s. a GŘ/ŘS DS. Efektivnost je zde maximálně 

plněna. Účinnost procesů je ale nutno kontrolovat a to pověřenými pracovníky nebo 

pracovníky, kteří jsou ke kontrole řídícími pracovníky zmocněni. Tyto informace dále slouží 

společnosti přijmout opatření pro zlepšení účinnosti procesu. Je ale nutno zvážit, zda se 

kontrola bude provádět po celou dobu trvání procesu, protože taková to kontrola je 

ekonomicky náročná anebo se bude provádět namátková kontrola.   

5.4.1.1 Cíle kvality – Dodatek  

Plnění a vyhodnocení Cílů, programů a úkolů IMS je ve společnosti prováděno průběžně. 

Záznam o hodnocení je součásti pololetní a roční zprávy Hodnocení IMS. Požadavkem normy 

je, aby hodnocení bylo součástí podnikatelského plánu. Ve společnosti ArcelorMittal Ostrava 

a.s. je tento plán reprezentován souborem procesů a činností zaměřených na zajištění zdrojů 

potřebných pro úspěšné fungování společnosti. Není důvodem vytvářet nový dokument 

s názvem podnikatelský plán, ale součástí zmíněného procesu musí být cíle kvality zahrnuty 

v marketingovém plánu, kde bude stanoven charakter domácího trhu a charakterizovány 

skupiny zákazníků z oblasti automotive z hlediska nároků na kvalitu, cenové politiky 

požadavků na dodávky a servis.  

5.5.1.1 Odpovědnost za kvalitu  

Je doporučeno vytvořit dokument zodpovědnosti, kde budou popsány jména pracovníků, kteří 

mají pravomoc a odpovědnost za nápravná opatření. O produktech nebo procesech, které 

nejsou ve shodě s požadavky, musejí být neprodleně informování.  Pracovníci odpovědní za 

shodu s požadavky na produkt musí mít pravomoc zastavit výrobu, jakmile mají podezření na 

problémy s kvalitou. Na všech pracovních směnách musí být přítomni pracovníci odpovědni 

za shodu s požadavky na produkt nebo delegovaní pracovníci výroby, kteří mají odpovědnost 

za zajišťování shody s požadavky na produkt. S tímto dokumentem musí být seznámeny 

jednotlivé organizační jednotky ArcelorMittal Ostrava a.s.   
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5.5.2.1 Představitel zákazníka  

Vrcholové vedení musí mít určeného pracovníka s odpovědností a pravomocí, aby byly 

dodrženy požadavky zákazníka. Požadavky zahrnují výběr zvláštních znaků, stanovení cílů 

kvality a příslušného školení, nápravná a preventivní opatření, návrh a vývoj produktu. Bylo 

by vhodné pro společnost mít zavedenou metodu QFD, která pomáhá identifikovat požadavky 

zákazníka a přenáší je do všech funkcí a činností ve společnosti, že názor zákazníka je brán 

neustále na zřetel. Při komunikací se zákazníkem by měly být zajištěny informace o produktu, 

vyřizování poptávek, objednávek nebo smluv včetně jejich změn a mít zpětnou vazbu od 

zákazníka.   

5.6.1.1 Výkonnost systému managementu kvality  

Musí zde být zahrnuty všechny požadavky systému managementu kvality a trendy jeho 

výkonnosti při procesu neustálého zlepšování. Ve společnosti jsou implementovány a 

rozvíjeny procesy neustálého zlepšování. Mají jednoznačně stanovené metody, postupy a 

odpovědnosti, které vedou k zajištění spokojenosti zákazníka formou dosažení požadované 

jakosti výrobků, služeb a způsobilosti procesů. Hodnocení nákladů na nedostatečnou kvalitu 

ve společnosti plněny nejsou. Proto je nutné tohle do budoucna řešit a mít k tomu pověřeného 

pracovníka, který tuto práci bude vykonávat.  

5.6.2.1 Vstup pro přezkoumání – Dodatek 

Společnost si musí stanovit, co bude analyzovat, jakým způsobem, v jaké fázi produktu a 

jakou metodou bude analýzu provádět. Případné možné poruchy mohou nastat například při 

kontrolních postupech, detekčních zkouškách. Informace o poruchách mohou být získané ze 

zákaznické reklamace, z dat získané sledováním spokojenosti zákazníka. Tuto analýzu ve fázi 

užití lze provézt pomocí metody FMEA, která se zabývá analýzou rizik od vstupu až po 

výstup. 

5.4 Kapitola 6 Management zdrojů  

Tato kapitola pojednává o lidských zdrojích, infrastruktuře, dodavatelích, financích a 

pracovním prostředí. Požadavky normy ISO 9001 a normy ISO/TS 16949, které jsou 

společností splňovány a které nikoliv, jsou uvedeny v tabulce 3.  
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Tab. 3 Požadavky kapitoly 6 Management zdrojů  

Kapitola 6 Management zdrojů  

Prvek  
Požadavky ISO 

9001 

Požadavky ISO/TS 

16949 

6.1 Poskytování zdrojů    

 6.2 Lidské zdroje    

 6.2.1 Obecně    

 6.2.2 Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti   

 6.2.2.1 Odbornost pro navrhování produktu  

 

  

6.2.2.2 Výcvik   

 

  

6.2.2.3 Výcvik na pracovišti   

 

  

6.2.2.4 Motivace a zmocňování zaměstnanců  

 

  

6.3 Infrastruktura    

 6.3.1 Plánování provozů, vybavení a zařízení  

 

  

6.3.2 Havarijní plány  

 

  

6.4. Pracovní prostředí    

 
6.4.1 Bezpečnost pracovníků při dosahování shody s 

požadavky na produkt  

 

  

6.4.2 Čistota provozních prostorů  

 

  

 Požadavky jsou plněny  

 Požadavky nejsou plněny  

6.2.2.1 Odbornost pro navrhování produktu  

Tyto požadavky jsou plněny normou ISO 9001 a k tomu aby byly naplňovány normou 

ISO/TS 16949 je doporučováno zpracovat proces pro vzdělávání pracovníků odpovědných za 

navrhování produktu a za použití odpovídajících nástrojů a metod  

6.2.2.2 Výcvik  

Výcvik pracovníků se vztahem k produkci automotive musí být zajišťován nejen formou 

obvyklých školení například bezpečnostní, vazačů břemen, obsluhy zdvihacích břemen a 

podobně, ale pro tuto skupinu pracovníků je potřeba vytvořit dokumentovaný postup, který 

umožní jejich identifikaci. Umožní zajistit, která speciální nebo zvláštní školení musí tito 

pracovníci absolvovat. Tato školení pracovníkům umožní absolvovat a následně ověřit jejich 

znalosti, stanoví postupy a odpovědnosti pro tyto činnosti, formu a četnost záznamů.  
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6.2.2.3 Výcvik na pracovišti  

Pro výcvik na pracovišti musí být sestaven dokumentovaný postup, kde budou definovány 

nové nebo změněné pracovní postupy, které ovlivňují shodu s požadavky na produkt. 

Pracovníci o těchto změnách musí být informováni vedoucími pracovníky. Tento požadavek 

je řešen a naplňován kapitolou 6.2.2.2 Výcvik.  

6.2.2.4 Motivace a zmocňování zaměstnanců  

Útvar pro Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců realizuje plánování, zajištění vzdělávacích akcí, 

hodnocení jejich průběhu, záznamy o jejich obsahu a evidenci účastníků. Hodnocení 

efektivity vzdělávacích akcí se uskutečňuje v rámci hodnocení zaměstnance. Vytváření 

vědomí zaměstnanců o závažnosti a důležitosti svých činností a toho, jak přispívají k dosažení 

cílů IMS, je realizováno prostřednictvím popisů pracovních míst, informování o stavu a 

rozvoji IMS, seznamování s Politikou, cíli a úkoly a výsledky jejich plnění a procesy 

vedoucími k trvalému zlepšování, poučení o významných environmentálních aspektech, o 

rizicích v oblasti BOZP a o dopadu činností na užití a spotřebu energie. Komunikováním o 

těchto principech je naplňován požadavek, aby si zaměstnanci byli vědomi důležitosti své 

práce a toho, jaký vliv má jejich práce na jakost produktu, který vyrábějí, případně služby, 

kterou poskytují, jak přispívají ke spokojenosti zákazníků, k cílům organizace, jaký dopad má 

jejich práce na životní prostředí, jaké potenciální následky mohou nastat při nedodržení 

stanovených postupů. 

6.3.1 Plánování provozů, vybavení a zařízení  

Tento požadavek normy je obtížně splnitelný, protože huť zde stojí mnoho let, na zařízeních 

se produkují i jiné výrobky než pro automotive a optimalizace pracovního procesu pro jeden 

výrobek může znevýhodnit druhý. Musí být na to brán ale zřetel při projektech zlepšování a 

navrhování nových technologií, budou se muset provádět dílčí úpravy a optimalizace, kde to 

možné je. Budou zpracovány a uplatňovány metody pro hodnocení a monitorování 

efektivnosti stávajících operací.  

6.3.2 Havarijní plány 

V současnosti jsou havarijní plány dle požadavků normy ISO/TS 16949 nedostačující a je 

potřeba je vytvořit tak, aby byly splněny požadavky zákazníka. V případě že by došlo 

k přerušení dodávek energií, k nedostatku pracovních sil, k poruchám klíčových zařízení a 
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vrácení produktů z fáze užití. Společnost musí mít zavedeny nové bezpečnostní pokyny, které 

budou tyto požadavky definovat.  

6.4.1- 6.4.2 Bezpečnost pracovníků při dosahování shody s požadavky na produkt a Čistota 

provozních prostorů 

Pro zaopatření bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí je 

zajišťováno odstraňování rizik při práci technickými a organizačními opatřeními. Jsou 

vytvářeny bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jsou 

vytvářeny podmínky pro regeneraci sil zaměstnanců k zlepšení jejich výkonnosti a 

spokojenosti a řešení ergonomických požadavků pracovišť k prevenci nemocí z povolání a 

zvýšení výkonnosti zaměstnanců. 

5.5 Kapitola 7 Realizace produktu  

Tato kapitola vymezuje všechny podstatné procesy spojené s produktem. Jedná se o 

požadavky zákazníků, o návrh a vývoj produktu, nakupování, výrobu, řízení měřících zařízení 

a monitorování. Požadavky normy ISO 9001 a normy ISO/TS 16949, které jsou společností 

splňovány a které nikoliv, jsou uvedeny v tabulce 4.  

Tab. 4 Požadavky kapitoly 7 Realizace produktu  

Kapitola 7 Realizace produktu 

Prvek  
Požadavky ISO 

9001 

Požadavky ISO/TS 

16949 

7.1 Plánování realizace produktu    

 7.1.1 Plánování realizace produktu - Dodatek  

 

  

7.1.2 Přejímací kritéria  

 

  

7.1.3 Důvěrnost  

 

  

7.1.4 Řízení změn  

 

  

7.2 Procesy týkající se zákazníka    

 7.2.1 Určování požadavků týkající se produktu    

 7.2.1.1 Zvláštní znaky určené zákazníkem  

 

  

7.2.2 Přezkoumání požadavků týkajících se produktu   

 7.2.2.1 Přezkoumání požadavků týkajících se produktu- 

Dodatek  

 

  

7.2.2.2 Realizovatelnost výroby v organizaci  

 

  

7.2.3 Komunikace se zákazníkem    

 7.2.3.1 Komunikace se zákazníkem - Dodatek  

 

  

7.3 Návrh a vývoj  

 

  

7.3.1 Plánování návrhu a vývoje  
  

 7.3.1.1 Průřezový přístup  
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7.3.2 Vstupy pro návrh a vývoj    

 7.3.2.1 Vstup pro návrh výrobního procesu  

 

  

7.3.2.2 Vstup pro návrh výrobního procesu  

 

  

7.3.2.3 Zvláštní znaky  

 

  

7.3.3 Výstupy z návrhu a vývoje    

 7.3.3.1 Výstup z návrhu produktu - Dodatek  

 

  

7.3.3.2 Výstupy z návrhu výrobního procesu  

 

  

7.3.4 Přezkoumání návrhu a vývoje    

 7.3.4.1 Monitorování  

 

  

7.3.5 Ověřování návrhu a vývoje    

 7.3.6 Validace návrhu a vývoje    

 7.3.6.1 Validace návrhu a vývoje - Dodatek  

 

  

7.3.6.2 Program výroby prototypu  

 

  

7.3.6.3 Proces schvalování produktu  

 

  

7.3.7 Řízení změny návrhu a vývoje    

 7.4 Nákup    

 7.4.1 Proces nákupu    

 7.4.1.1 Shoda se zákonnými a jinými předpisy  

 

  

7.4.1.2 Rozvoj systému managementu kvality dodavatel  

 

  

7.4.1.3 Zdroje schválené zákazníkem  

 

  

7.4.2 Informace pro nákup    

 7.4.3 Ověřování nakupovaného produktu    

 
7.4.3.1 Shoda nakupovaného produktu s požadavky 

 

  

7.4.3.2 Monitorování dodavatelů  

 

  

7.5 Výroba a poskytování služeb    

 7.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb    

 7.5.1.1 Plán kontroly a řízení  

 

  

7.5.1.2 Pracovní instrukce  

 

  

7.5.1.3 Ověřování seřízení  

 

  

7.5.1.4 Preventivní a prediktivní údržba  

 

  

7.5.1.5 Management výrobních nástrojů 

 

  

7.5.1.6 Plán sériové výroby  

 

  

7.5.1.7 Zpětné informace ze servisu  

 

  

7.5.1.8 Dohoda o servisu se zákazníkem  

 

  

7.5.2.1 Validace procesů výroby a poskytování služeb  

 

  

7.5.3 Identifikace a sledovanost    

 7.5.4 Majetek zákazníka    

 7.5.4.1 Výrobní nástroje zákazníka  

 

  

7.5.5 Uchovávaní produktu    

 7.5.5.1 Skladování a skladové zásoby  

 

  

7.6 Řízení monitorovacího a měřícího zařízení    

 7.6.1 Analýza systému měření  

 

  

7.6.2 Záznamy o kalibrací/ověřování  

 

  

7.6.3 Požadavky na laboratoř  

 

  

7.6.3.1 Interní laboratoř  

 

  

7.6.3.2 Externí laboratoř  

 

  

 Požadavky jsou plněny  
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 Požadavky nejsou plněny  

7.1.1 Plánování realizace produktu 

Plánování realizace produktu jsou činnosti, které stanovují cíle a požadavky na jakost. Jde o 

proces navrhování specifikací výrobků a ostatních procesů QMS s ohledem na maximální 

spokojenost zákazníků tak, aby byly eliminovány možné problémy včetně ochrany životního 

prostředí ještě před zahájením výroby a aby bylo zajištěno: minimalizace ztrát z nízké jakosti, 

maximální bezpečnost, spolehlivost provozu, minimalizace negativních dopadů na životní 

prostředí, efektivní užití energie, včetně snižování energetické náročnosti. Způsob 

dokumentování plánování realizace produktu se liší dle druhu výrobního procesu nebo dle 

specifických požadavků zákazníka. 

7.1.2 Přejímací kritéria 

V současné době nejsou přejímací kritéria ve společnosti naplňována. Proto musí mít pro 

tento požadavek zavedeny dokumenty. Musí obsahovat testy kvality výrobků, které v případě 

vyžádání, musí schválit zákazník.   

7.1.3 Důvěrnost  

Obchodník musí být obeznámen, že na základě smlouvy se zákazníkem musí zajistit 

důvěrnost produktů a projektů a s tím související informace o produktu.  

7.1.4 Řízení změn  

Společnost musí mít zavedený proces pro řízení změn a musí reagovat na změny, které 

ovlivňují realizaci produktu. Důsledky každé změny a změn vyvolaných dodavatelem se musí 

posuzovat a musí se stanovit činnosti ověřování. Pro tento proces by bylo vhodné zavést 

metodu APQP. Bude stanoven dokument, který bude zaznamenávat kompletní proces při 

vývoji nového výrobku a procesu, nebo při jejich významnějších změnách.  

7.2.1.1. Zvláštní znaky určené zákazníkem  

Společnost musí prokázat shodu s požadavky zákazníka, které se týkají označování, 

dokumentování a řízení zvláštních znaků. Proto by společnost měla mít zavedenou směrnici 

pro zvláštní požadavky zákazníka. Tento požadavek je naplněn a řešen v kapitole 4.2.3.1 

Technické specifikace.  
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7.2.2.1 Přezkoumání požadavků týkajících se produktu – Dodatek  

Musí být zaveden přezkoumací proces, který se bude týkat příslušných informací o produktu a 

to například katalogů nebo reklamních materiálů. A přezkoumání musí být schváleno 

zákazníkem. Tento přezkoumací proces by měl provádět obchodník, který se zákazníkem 

bude vyjednávat.  

7.2.2.2 Realizovatelnost výroby v organizaci  

Společnost musí při procesu přezkoumání smlouvy včetně analýzy rizik prošetřit, potvrdit a 

dokumentovat schopnost vyrábět navrhované produkty. 

7.2.3.1 Komunikace se zákazníkem – Dodatek  

Ke splnění požadavků zákazníka je vedena komunikace od počátku vzniku kontaktu s cílem 

uzavřít kupní smlouvu a zajistit její realizaci. Zákazník je také ihned informován v případě 

ohrožení termínu plnění, dohodnutého množství aj. změn a je mu nabídnuto náhradní řešení. 

Při realizaci zakázky zajišťuje komunikaci se zákazníkem útvar O (informační linka, termín 

expedice apod.), ŘOS - Prodej svodidel, v AMFM útvar Koordinace výroby, v AMT útvar 

Prodej. Změnové řízení probíhá na základě písemné žádosti kterékoli ze smluvních stran, 

předané AM obchodním agenturám a komunikací mezi útvarem O - Koordinace prodeje a 

řízení zakázek / ŘOS - Prodej svodidel a výrobním závodem, v AMFM mezi útvarem 

Koordinace výroby a výrobním závodem. V AMTPO / AMDS CR / AMEPO / AMT probíhá 

řešení změn kupní smlouvy komunikací mezi útvary ŘO, ZL / ŘO, UG / MO / Prodej AMT a 

výrobním provozem. Výsledkem je uzavření dodatku ke kupní smlouvě, nebo odstoupení od 

kupní smlouvy s případnými důsledky pro smluvní stranu, která iniciovala odstoupení. 

7.3 – Návrh a vývoj  

Cílem jeho realizace je uspokojení potřeb zákazníků, zvýšení efektivity výroby, zlepšení 

jakosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti, snížení energetické náročnosti a podobně. 

Zaregistrovaný návrh nebo inovační námět je přijat nebo ne na rozhodovacím jednání a 

přechází do formy inovačního úkolu (IÚ). Návrh plánu pro nadcházející kalendářní rok se 

zpracovává ve 2. pololetí roku. Plán technického rozvoje v oblasti výzkumných úkolů je v 

případě požadavků odběratelů nebo podle skutečného průběhu řešení IÚ během roku 

aktualizován. 



35 

 

7.3.1.1 Průřezový přístup  

Společnost musí při přípravě realizace produktu použít průřezový přístup, včetně - 

vypracování a monitorování zvláštních znaků. Vypracovat a přezkoumat pomocí metody 

FMEA, včetně opatření ke snížení potenciálních rizik a vypracovat a přezkoumat plán 

kontroly a řízení. 

7.3.2.1 Vstup pro návrh produktu  

V případě rozhodnutí o přijetí inovačního námětu (IN) vejde příslušný závod do úzkého 

kontaktu se zákazníkem s cílem maximálně vyhovět jeho požadavkům, například informovat 

o výrobku, řešení poptávky, stížnosti související s výrobkem aj. Snahou je získat informace ve 

vztahu k vlastnostem nového výrobku řešeného jako IÚ. 

7.3.2.2 Vstup pro návrh výrobního procesu 

Společnost musí identifikovat, dokumentovat a přezkoumávat požadavky na vstup pro návrh 

výrobního procesu. O řešení IÚ rozhoduje na základě výsledků rozhodovacího jednání ŘZ 

nebo ŘV, u DS rozhoduje GŘ/ŘS. Řešení IÚ zajišťuje VT, který vystavuje požadavky na 

zařazení výzkumného úkolu do Plánu technického rozvoje v oblasti výzkumných úkolů. 

Průběh řešení je dokumentován na formuláři Harmonogram řešení. Obsahuje časový průběh 

jednotlivých etap posuzování a řešení včetně termínu a odpovědnosti verifikačních etap. 

7.3.2.3 Zvláštní znaky  

Společnost musí mít identifikovatelné všechny zvláštní znaky. Zvláštní znaky musí být 

uvedeny v plánu kontroly a řízení a musí se dodržet značky specifikované zákazníkem. 

7.3.3.1 Výstup z návrhu produktu – Dodatek  

Výstup z návrhu produktu musí být ověřen a validován podle požadavků na vstup pro návrh 

produkty. Směrnice by měly obsahovat FMEA návrhu, zvláštní znaky produktu a jeho 

specifikace, ochrana produktu proti chybám, definici produktu, výkresů nebo dat, výsledky 

z přezkoumání návrhu produktu a směrnice pro diagnostiku.  
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7.3.3.2 Výstupy z návrhu výrobního procesu  

Pro tento proces by měla být zavedena FMEA procesu. Proces by měl zahrnovat technické 

specifikace a výkresy, plán kontroly a řízení, pracovní instrukce, přejímací kritéria schválení 

procesu, data týkající se kvality, výsledky činnosti ochrany proti chybám, metody rychlého 

zjišťování neshod výrobního procesu.  

7.3.4.1 Monitorování   

V etapách stanovených na rozhodovacím jednání nebo v úvodním oponentním řízení (ÚOŘ) 

je v průběhu řešení IÚ prováděno přezkoumávání dosažených průběžných výsledků pro 

vyhodnocení, zda řešení odpovídá požadavkům IN. Účastníky přezkoumání jsou zástupci 

organizačních jednotek, kterých se týkají jednotlivé etapy přezkoumávaného IÚ.  

7.3.5 Ověřování návrhu a vývoje  

V průběhu řešení IÚ probíhá ověřování souladu dosahovaných výsledků a zadaných 

parametrů. Výsledky řešení IÚ podléhají, podle způsobu řešení, projednání na závěrečném 

oponentním řízení, závěrečném hodnocení.  

7.3.6.1 Validace návrhu a vývoje – Dodatek  

Musí se provádět podle požadavků zákazníka a podle časových plánů programu. Pro ověření, 

že výrobek, proces nebo služba odpovídá definovaným potřebám a požadavkům uživatele, se 

provádí validace. Podmínky, rozsah a časové vymezení validace stanoví VT a je-li IÚ řešen 

výzkumným úkolem, stanoví nebo upřesňuje závěrečné oponentní řízení. 

7.3.6.2 Program výroby prototypu  

Společnost musí mít program výroby prototypu a plán kontroly a řízení pro prototyp, 

požaduje-li to zákazník. Společnost musí, kdekoli to je možné, používat stejné dodavatele, 

nástroje a výrobní procesy, které budou použity v sériové výrobě. Všechny činnosti při 

zkoušení provozních charakteristik musí být monitorovány a společnost nese odpovědnost za 

služby zajišťované z externích zdrojů, včetně technického vedení. 
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7.3.6.3 Proces schvalování produktu  

Společnost musí dodržovat zákazníkem uznaný postup schvalování produktu a výrobního 

procesu. Pověřený pracovník předloží odběrateli ke schválení první vyrobenou sérii výrobku. 

S touto sérií zajistí zpracování a předání následující dokumentace odběrateli: 

o průvodka předložení dílů, 

o žádost o odchylku v případě odchylky od požadavku zákazníka, 

o plán kontrol, 

o vývojový diagram procesu, 

o dodací list, 

o rozměrový protokol pro všechny rozměry. 

7.4.1.1 Shoda se zákony a předpisy 

Nákup provádějí útvary oprávněné k této činnosti Organizačním řádem a uvedené v 

Nákupním programu, kde jsou pro stanovený rozsah a sortiment nákupu jmenovitě uvedeni 

nákupci. Nákup je prováděn pro ArcelorMittal Ostrava a.s. a na základě uzavřených smluv o 

spolupráci. 

7.4.1.2 Rozvoj systému managementu kvality dodavatele 

Společnost by měla provádět výběr dodavatelů. Prvním kritériem při výběru dodavatele by 

pro společnost měl být požadavek, zdali jsou certifikováni podle ISO 9001:2008. 

7.4.1.3 Zdroje schválené zákazníkem  

Pokud je to stanoveno ve smlouvě, musí organizace nakupovat výrobky, materiály nebo 

služby ze schválených zdrojů. Použití zdrojů určených zákazníkem, včetně dodavatelů 

nástrojů nebo měřidel, nezbavuje organizaci odpovědnosti za zajištění kvality nakupovaných 

produktů. 

7.4.3.1 Shoda nakupovaného produktu s požadavky  

Pro zabezpečení stabilní jakostní úrovně dodávek a výhodných cenových i platebních 

podmínek nákupní útvar spolupracuje s dodavateli zejména při řešení operativních požadavků 

závodů / DS nebo neshod a nedostatků. V jakostních upozorněních jsou dodavatelé vyzváni k 

přijetí opatření, která zajistí odstranění nedostatků. V případě, kdy tato jednání nevedou ke 
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zlepšení jakosti dodávek a ArcelorMittal Ostrava a. s. / DS má zájem na udržení konkrétního 

dodavatele, je tomuto dodavateli navrženo provedení zákaznického (resp. sdíleného) auditu. 

Dle možností je nabídnuta i spolupráce při řešení zjištěných nedostatků. Zákaznický audit lze 

po předchozí dohodě s potenciálním dodavatelem použít také k ověření jeho vhodnosti pro 

případnou realizaci dodávek. 

7.4.3.2 Monitorování dodavatelů  

Při monitorování dodavatelů by se společnost měla zaměřit hlavně na tyto pomocné ukazatele. 

Jaká je shoda s požadavky na dodaný produkt. Poruchy u zákazníka, včetně vrácených 

produktů. Dodržení časového plánu dodávek. Sdělení zákazníkovi stav, který se týká 

problému kvality nebo dodávky. 

7.5.1.1 Plán kontroly a řízení  

Společnost musí mít vypracované produkty plány kontroly a řízení pro dodavatele včetně 

plánů pro procesy výroby. Musí mít plán kontroly a řízení pro ověřovací série a pro sériovou 

výrobu, který zohledňuje výstupy z FMEA návrhu a z FMEA výrobního procesu.  

7.5.1.2 Pracovní instrukce  

Společnost musí mít k dispozici na pracovišti instrukce pro všechny pracovníky, kteří jsou 

odpovědni za obsluhování procesů ovlivňujících shodu s požadavky na produkt.  

7.5.1.3 Ověřování seřízení  

Při provádění seřízení například zahájení práce, změna materiálu nebo změna zakázky, se 

musí ověřovat. Společnost musí využívat statistické metody ověřování. Dle norem se 

doporučuje srovnávání s posledním dílem.  

7.5.1.4 Preventivní a prediktivní údržba  

Společnost musí identifikovat zařízení pro klíčové procesy, poskytovat zdroje pro údržbu 

strojů a vybudovat účinný systém plánované celkové preventivní údržby. Tento systém musí 

minimálně zahrnovat, činnosti plánované údržby, balení a konzervaci zařízení, nástrojů a 

měřidel, dostupnost náhradních dílů pro klíčová výrobní zařízení, dokumentování, hodnocení 

a zlepšování cílů údržby. 
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7.5.1.5 Management výrobních nástrojů  

Společnost musí poskytovat zdroje pro konstrukci nástrojů a měřidel. Pro jejich výrobu a 

činnost při jejich ověřování. Musí být vytvořen a uplatňován systém managementu výrobních 

nástrojů.  

7.5.1.6 Plán sériové výroby  

Sériová výroby musí být naplánována tak, aby byly splněny požadavky zákazníka, jako 

například dodávky v systému Just-In-Time podporované informačním systémem, který 

umožňuje přístup k výrobním informacím v klíčových etapách procesu a je organizován podle 

zakázek. 

7.5.1.7 Zpětné informace ze servisu  

Musí být vytvořen a musí se udržovat proces sdílení informací ze servisu, které se týkají 

výroby, technologie a činnosti návrhu. 

7.5.1.8 Dohoda o servisu se zákazníkem  

Pokud je se spotřebitelem uzavřená dohoda o servisu, musí společnost ověřovat efektivnost 

všech servisních středisek společnosti, veškerých speciálních nástrojů nebo měřících zařízení 

a výcvik pracovníků servisu.  

7.5.2.1 Validace procesů sériové výroby a poskytování služeb – Dodatek  

Požadavky v 7.5.2 musí platit pro všechny procesy sériové výroby a poskytování služeb.  

7.5.3.1 Identifikace a sledovanost – Dodatek  

Slova „podle okolností“ použitá v 7.5.3 neplatí. 

7.5.4.1 Výrobní nástroje zákazníka  

Výrobní, zkušební a kontrolní nářadí, nástroje a zařízení zákazníka musí být trvale označeno tak, 

aby bylo patrné vlastnictví každé položky a aby mohlo být určeno. 

7.5.5.1 Skladování a skladové zásoby  
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Společnost zajišťuje vhodnosti skladovacího prostoru a prostředí, včetně dodržení zásad při 

skladování chemikcých látek a směsí (ChLaS), ropných látek, nebezpečných odpadů a plynů. 

Zajišťuje identifikace skladovaného materiálu, polotovaru nebo výrobku. Sleduje dobu 

použitelnosti materiálů a výrobků a zajišťuje odpovídající oběh skladových zásob. Řídí 

příjmy, evidence a výdeje materiálů, polotovarů a výrobků ve skladu.  

7.6.1 Analýza systému měření  

Pro analyzování variability výsledků každého typu měřících a zkušebních systémů se musí 

provádět statistické studie. Použité analytické metody a přejímací kritéria se musí shodovat 

s metodami uvedené v příručkách zákazníka, které se při analýze systému měření používají. 

Pro tuto analýzu je vhodná metoda MSA. Analyzuje, kolik z celkové variability způsobuje 

kolísání vlastního procesu a kolik způsobuje proměnlivost výsledků měření. Odhad této 

analýzy vychází ze statistických výsledků opakovaných měření 

7.6.2 Záznamy o kalibraci/ověřování  

Záznamy o kalibraci/ověřování musí obsahovat identifikaci zařízení, revize po technických 

změnách, jakékoliv hodnoty zjištěné při kalibraci, které neodpovídají specifikaci. Musí 

posuzovat vliv podmínek, které neodpovídají specifikaci a musí oznámit zákazníkovi, dojde-li 

k expedování podezřelého produktu nebo materiálu.  

7.6.3.1 Interní laboratoř  

Interní laboratoř společnosti musí mít určenou oblast působnosti, která obsahuje její 

způsobilost provádět požadované kontrolní, zkušební nebo kalibrační služby. Tato oblast 

působnosti musí být uvedena v dokumentaci systému managementu kvality.  

7.6.3.2 Externí laboratoř  

Externí laboratoř, kterou společnost využije při kontrolních, zkušebních nebo kalibračních 

služeb musí mít stanovenou oblast působnosti. Musí se vyskytovat důkaz, že je tato laboratoř 

pro zákazníka přijatelná. Laboratoř musí být akreditována podle ISO/IEC 17025. 

5.6 Kapitola 8 Měření, analýza a zlepšování  

Tato kapitola klade požadavky na měření spokojenosti zaměstnanců, zákazníků a dalších 

zainteresovaných stran. Je zde hodnocena výkonnost systému managementu kvality a 
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procesů. Požadavky normy ISO 9001 a normy ISO/TS 16949, které jsou společností 

splňovány a které nikoliv, jsou uvedeny v tabulce 8.  

Tab. 5 Požadavky kapitoly 8 Měření, analýza a zlepšování  

Kapitola 8 Měření, analýza a zlepšování   

Prvek  

Požadavky 

ISO 9001 

Požadavky 

ISO/TS 

16949 

8.1 Obecně    

 8.1.1 Identifikace statických metod  

 

  

8.1.2 Znalost základních statických pojmů  

 

  

8.2 Monitorování a měření    

 8.2.1 Spokojenost zákazníka    

 8.2.1.1 Spokojenost zákazníka - Dodatek  

 

  

8.2.2 Interní audit    

 8.2.2.1 Audit systému managementu kvality  

 

  

8.2.2.2 Audit výrobního procesu  

 

  

8.2.2.3 Audit produktu  

 

  

8.2.2.4 Plány interních auditů  

 

  

8.2.2.5 Kvalifikace interních auditorů 

 

  

8.2.3 Monitorování a měření procesů    

 
8.2.3.1 Monitorování a měření výrobních procesů 

 

  

8.2.4 Monitorování a měření produktu    

 8.2.4.1 Kontrola rozměrů a funkční zkoušky 

 

  

8.2.4.2 Vzhledově významné položky  

 

  

8.3 Řízení neshodného produktu    

 8.3.1 Řízení neshodného produktu - Dodatek  

 

  

8.3.2 Řízení opravného produktu  

 

  

8.3.3 Informace zákazníkovi  

 

  

8.3.4 Zvláštní uvolnění zákazníkem při odchylkách 

 

  

8.4 Analýza dat    

 8.4.1 Analýza a používání dat  

 

  

8.5 Zlepšování    

 8.5.1 Neustálé zlepšování    

 8.5.1.1 Neustálé zlepšování organizace    

 8.5.1.2 Zlepšování výrobního procesu  

 

  

8.5.2 Nápravná opatření    

 8.5.2.1 Řešení problémů  

 

  

8.5.2.2 Ochrana proti chybám  

 

  

8.5.2.3 Dopad nápravného opatření  

 

  

8.5.2.4 Zkouška/analýza zamítnutého produktu 

 

  

8.5.3 Preventivní opatření    
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 Požadavky jsou plněny  

 Požadavky nejsou plněny  

8.1.1 Identifikace statistických metod  

Je doporučeno zavést Ishikavův diagram, který nejlépe hledá možné zdroje variability. Tento 

diagram je ve společnosti využíván a dle požadavků musí být součástí plánu kontroly a řízení.  

8.1.2 Znalost základních statistických pojmů  

Základní statistické pojmy například variabilita, regulace, způsobilost procesu, musí být 

pochopeny a používány v celé společnosti. Měl by být zaveden dokument, ve kterém tyto 

pojmy budou vysvětleny, a bude zpřístupněn kterémukoliv zaměstnanci.  

8.2.1.1 Spokojenost zákazníka – Dodatek  

Monitorování spokojenosti spotřebitele musí společnost provádět pomocí hodnocení 

dosahované úrovně realizačních procesů. Indikátory dosažené úrovně musí být založeny na 

objektivních datech a musí zahrnovat dosaženou úroveň kvality dodaného dílu, poruchy u 

zákazníka a produkty vrácené z fáze užití. Musí být dodržen časový plán dodávek a zákazník 

musí být obeznámen s problémy dodávky nebo kvalitou.  

8.2.2.1 Audit systému managementu kvality  

Společnost musí auditovat svůj systém managementu kvality. Slouží k ověření souladu s touto 

technickou specifikací a s veškerými doplňujícími požadavky na systém managementu 

kvality.  

8.2.2.2 Audit výrobního procesu  

Veškeré výrobní procesy ve společnosti musí být podrobeny auditům, aby bylo možné 

stanovit jejich efektivnost pomocí auditové společnosti, se kterou ArcelorMittal Ostrava a.s. 

spolupracuje.  

8.2.2.3 Audit produktu  

Ve stanovených intervalech musí společnost podrobit produkty auditům ve vhodných etapách 

sériové výroby a dodávání. Toto stanovení intervalu slouží k tomu, aby se ověřila shoda se 

všemi specifikovanými požadavky.  
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8.2.2.4 Plány interních auditů  

Pro interní audity musí být zavedeny dokumenty, které budou obsahovat všechny procesy, 

činnosti a pracovní směny, které se týkají managementu kvality. Musejí být naplánovány 

podle ročního plánu. Pokud se vyskytnou jakékoliv neshody nebo stížnosti zákazníků, musí 

být počet auditů vhodným způsobem navýšen.  

8.2.2.5 Kvalifikace interních auditorů  

Tento požadavek je naplňován. Společnost má zavedené interní auditory, kteří jsou 

kvalifikováni k auditováni požadavků této technické specifikace.  

8.2.3.1 Monitorování a měření výrobních procesů  

Společnost musí provádět analýzy všech nových výrobních procesů, aby se ověřila 

způsobilost procesu. Musí být vedeny dokumenty o výsledcích procesu. V dokumentech musí 

být obsaženy cíle týkající se způsobilosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti a dostupnosti 

výrobního procesu.  

8.2.4.1 Kontrola rozměrů a funkční zkoušky 

U veškerých produktů musí být prováděna kontrola rozměrů a ověřování funkčnosti podle 

aplikovatelných technických norem zákazníka na materiál a funkci, které bude provádět 

pověřený pracovník. Výsledky musí být k dispozici zákazníkům pro přezkoumání. 

8.2.4.2 Vzhledově významné položky  

 U organizací, které vyrábějí díly označené zákazníkem jako vzhledově významné položky, 

musí organizace zajistit:  

o odpovídající zdroje, včetně osvětlení, pro účely hodnocení,  

o referenční vzory pro hodnocení barev, zrnitosti, lesku, kovového lesku, 

struktury, jasnosti obrazu, je-li to vhodné,  

o udržování a řízení referenčních vzorů a prostředků pro hodnocení vzhledu, 

o ověření, že pracovníci provádějící hodnocení vzhledu jsou pro tuto činnost 

odborně způsobilí a kvalifikovaní.  
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8.3.1 Řízení neshodného produktu – Dodatek  

Jsou stanoveny postupy a odpovědnosti pro přezkoumání neshodných produktů v podmínkách 

hlavních procesů s rozhodnutím o jejich možném využití nebo zamítnutí a pro řešení 

reklamací. Produkt v neidentifikovaném nebo podezřelém stavu se musí klasifikovat jako 

neshodný.  

8.3.2 Řízení opravného produktu 

Pracovníkům musí mít k dispozici příslušné instrukce pro opravu, požadavky na opakovanou 

opravu a musí je dodržovat. K tomu je nutné vytvořit dokument, kde budou veškeré instrukce 

pro opravu vedeny.  

8.3.3 Informace zákazníkovi  

Pokud by byl zákazníkovi expedován nesouladný produkt, musí být o této skutečnosti ihned 

informován vedoucím kvality nebo obchodníkem, který se zákazníkem komunikuje. 

8.3.4 Zvláštní uvolnění zákazníkem při odchylkách  

Jestliže se produkt nebo výrobní proces odlišuje od aktuálního schválení, musí mít společnost 

před další výrobou povolení nebo schválení odchylky. Musí být veden záznam o datu 

ukončení platnosti odchylky nebo schváleného množství. Dodávky musí být na každém 

přepravním kontejneru náležitě označeny.  

8.4.1 Analýza a používání dat  

Tento požadavek je ve společnosti naplňován. Údaje získané monitorováním a měřením jsou 

zaznamenávány a analyzovány a slouží také k odhalení případných neshod, popř. zjištění 

trendů vývoje. Výsledky jsou pravidelně projednávány a hodnoceny a jsou využívány k 

trvalému zlepšování IMS a k řízení procesů. 

8.5.1.1 Neustálé zlepšování organizace 

Tento proces ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. již funguje. Proces má jednoznačně 

stanoveny metody, postupy a odpovědnosti, které budou sloužit k dosažení požadovaných 

způsobilosti procesů.  
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8.5.1.2 Zlepšování výrobního procesu  

Zlepšování výrobního procesu musí být stále zaměřeno na řízení a snižování variability znaků 

produktu a parametrů výrobního procesu.  

8.5.2.1 Řešení problémů  

Aby bylo možné najít kořenovou příčinu je navrženo zkonstruovat Ishikawův diagram a výsledky 

vyhodnotit pomocí Paretova diagramu, které se už ve společnosti používají. Ke stanoveným 

nejpravděpodobnějším příčinám stanovit nápravná opatření.  

8.5.2.2Ochrana proti chybám  

V procesu nápravných opatření musí být používané metody ochrany proti chybám.  

8.5.2.3 Dopad nápravného opatření  

Společnost musí používat nápravná opatření a uplatněné nástroje řízení, aby se eliminovaly 

příčiny neshody.  

8.5.2.4 Zkouška/analýza zamítnutého produktu  

Musí být analyzovány díly zamítnuté výrobními závody, konstrukčními odděleními a 

obchodními zástupci zákazníka. Společnost musí minimalizovat dobu trvání cyklu tohoto 

procesu. Záznamy z těchto analýz musí být udržovány a na požádání musí být dostupné. Aby 

se předešlo opakovanému výskytu, musí organizace provádět analýzu a iniciovat nápravné 

opatření. K tomu musí být přidělen příslušný pracovník, který bude na tuto pozici zaškolen. 
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5.7 Harmonogram pro implementaci norem  

V současné době nabývají platnost české verze norem 9001 a to už od 1. 3. 2016. Tato 

diplomová práce byla proto řešena ještě dle stávajících norem ISO 9001:2008. Organizace, 

které tyto normy používají, by měly přejít na nové verze nejpozději do roku 2018 a to se týká 

i společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Dochází také k vydání nové verze normy ISO/TS 16949, kterou v dubnu schválilo IATF. 

Pilotní projekt bude odstartován od května do konce června 2016. Budou provedeny rozdílové 

analýzy a budou řešeny návaznosti na pravidla certifikace a požadavky na certifikační orgány, 

které vydávají nové certifikáty podle normy ISO/TS 16949:2016. Datum vydání nové normy 

je předběžně stanoven na prosinec 2016. Český překlad normy potrvá další dva měsíce. Byl 

proto sestaven harmonogram, v jakém období by se mělo na nové normy přejít. 

Pro normu ISO 9001 

Říjen roku 2016 – uskuteční se kontrolní audit ještě podle stávajících norem ISO 9001:2008 

Říjen roku 2017 – musí se provést změny dle nových požadavků norem ISO 9001:2016 a 

následně proběhne první recertifikační audit už dle nových norem ISO 9001:2016 

Říjen roku 2018 – proběhne druhý recertifikační audit dle zavedených a plně fungujících 

nových norem 

Pro normu ISO/TS 16949 

2016 – do konce roku bude muset proběhnout příprava pro implementování požadavků dle 

stávající normy ISO/TS 16949:2009. Vymezit systém kvality na určené procesy, které bylo 

rozebráno v kapitole 5. Pracovníci, kteří budou spadat pod tento proces výroby, musí být 

s požadavky normy obeznámeni vedoucím kvality formou připravených dokumentů a 

následně musí být proškolení pro používání vybraných nástrojů a metod určených pro 

automotive.  

2017 – dojde-li k vydání nových norem ISO/TS 16949:2016 budou muset být stávající 

požadavky předělány dle nových požadavků norem. Na podzim roku 2017 by mohla 

proběhnout první fáze revize.  
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2018 – na podzim by měla projít druhá fáze revize dle nových norem ISO/TS 16949:2016. 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. má pro implementaci nových norem dva roky.  

2019 – musí být už systém dle nových norem zavedený a provoz musí být funkční.   

2020 – v tomto období se společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. může přihlásit na certifikaci 

normy  ISO/TS 16949:2016. Od zavedení až po certifikaci normy ISO/TS 16949:2016 by 

mělo být v rozmezí pěti let.  
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6 VYHODNOCENÍ IMPLEMENTACE NORMY PRO ČINNOST 

SPOLEČNOSTI  

Pro implementaci požadavků normy ISO/TS 16949 ve vymezeném systému jakosti 

v organizační struktuře ArcelorMittal Ostrava a.s. a ve spolupráci s vedoucím oddělení 

Systému řízení jakosti a ekologie bylo rozhodnuto, že budou zavedeny a plněny hlavně 

požadavky, které jsou popsány v předchozích kapitolách a to:  

4.1.1 Všeobecné požadavky – Dodatek, 4.2.3.1 Technické specifikace, 4.2.4.1 Uchovávaní 

záznamů, 5.1.1 Účinnost procesu, 5.4.1.1 Cíle kvality – Dodatek, 5.5.1.1 Odpovědnost za 

kvalitu, 5.5.2.1 Představitel zákazníka, 5.6.1.1 Výkonnost systému managementu kvality, 

5.6.2.1 Vstup pro přezkoumání – Dodatek, 6.2.2.1 Odbornost pro navrhování produktu, 

6.2.2.2 Výcvik, 6.2.2.3 Výcvik na pracovišti, 6.2.2.4 Motivace a zmocňování zaměstnanců, 

6.3.1 Plánování provozů, vybavení a zařízení, 6.4.1 Bezpečnost pracovníků při dosahování 

shody s požadavky na produkt, 6.4.2 Čistota provozních prostorů, 7.1.1 Plánování realizace 

produktu, 7.2.3.1 Komunikace se zákazníkem – Dodatek, 7.3 – Návrh a vývoj, 7.4.3.1 Shoda 

nakupovaného produktu s požadavky, 8.1.2 Znalost základních statistických pojmů, 8.3.1 

Řízení neshodného produktu – Dodatek, 8.3.2 Řízení opravného produktu, 8.5.2.4 

Zkouška/analýza zamítnutého produktu.   

V kapitole 5 byla provedena analýza normy ISO/TS 16949 s návrhy a doporučením jak tyto 

požadavky, které norma specifikuje, plnit. Požadavky normy bude nutno aplikovat a začlenit 

do praxe. Vytvořit potřebné dokumenty, které norma vyžaduje. Seznámit pracovníky 

vymezeného procesu s touto normou a zajistit pro ně vhodná školení pro aplikování metod 

kvality do procesu.   

Snahou ve spolupráci s vedoucím oddělení Systému řízení jakosti a ekologie bylo pochopit 

obzvláště výklad normy, porozumět problematice zavádění systémů s využitím metod a 

nástrojů k jejich efektivnímu uplatnění v praxi. Zpracováním nových směrnic, pracovních 

postupů a návodů a veškeré potřebné dokumentace by nemělo být až tak náročné. Největší 

problém by mohl nastat v nechuti samotných pracovníků učit se novým postupům. Budou 

muset měnit své dosavadní návyky a to může přinést i negativa v dosud vykonávané činnosti. 

Ale postupy budou psány hlavně pro dělníky, aby věděli, jak určité činnosti provádět. V 

budoucnu by bylo dobré zjistit od pracovníků, jestli po realizaci systému ISO/TS 16949 

vnímají nějaké výrazné změny a to lze zjistit například formou dotazníků.  
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Zavedení nových výrobních a kontrolních postupů, společně s vytvořením nových 

dokumentů, která vychází ze zvolených metod kvality a příprava společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s. na certifikaci systému managementu jakosti dle ISO/TS 16949, bude proto ze 

začátku nákladné. Například zaměstnanci budou muset být řádně proškoleni. Budou muset 

zanechat práce, přepravit se na místo školení, kde stráví nějaký čas. Hodnota času 

zaměstnanců je předpokládaná počtem školení a mzdou zaměstnanců, kterou musí obdržet i 

za čas strávený na školení. Vedení daného procesu bude muset víc času věnovat plánování a 

vyhodnocování možných rizik. Z následného vyhodnocování plánů se pak ale snáze odhalí 

slabá místa procesu.  

Předpokládáno je, že zvolená investice se v dalších letech vrátí a ta by se například měla 

projevit ve snížení neshodných produktů a to jak opravitelných, tak neopravitelných. 

Společnosti by to ušetřilo výrazné množství prostředků, které by musela vynaložit na 

následnou opravu produktu a snížila by se ztráta společnosti z neopravitelných neshodných 

produktů a nížil by se počet reklamací u předaných zakázek. Toto souvisí s přísnějším 

dodržováním požadavků a předpisů, prováděním kontrol a také s vyšší odborností 

zaměstnanců. Po zavedení nové normy ISO/TS 16949 bude mít společnost možnost účastnit 

se více výběrových řízení, které vyžadují certifikované dodavatele. Bude možné se účastnit i 

zakázek v zahraničí. Zvýší se tím nejenom tržby, ale i prestiž společnosti na trhu.  

Vzhledem k tomu, že pro letošní rok vycházejí nové normy ISO 9001:2016 a v nejbližší době 

také nové normy ISO/TS 16949:2016 byl pro tyto normy sestaven harmonogram, ve kterém je 

uvedeno kdy by k přechodům mělo dojít. Podle tohoto plánu by se činnosti měly realizovat a 

do pěti let by norma ISO/TS 16949 mohla být ve společnosti zavedena a certifikována.  

Zavádění tohoto systému kvality bude prováděno vlastními zdroji. Následně provede externí 

poradenská organizace audit systému a podle výsledku auditu bude navržen další postup. Je 

předpokládáno, že na základě sestaveného plánu implementace bude certifikace provedena 

v roce 2020. Tato diplomová práce na téma „Implementace požadavků ISO/TS 16949 

v podmínkách hutní výroby″ bude pro společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. přínosem, a že se 

podařilo vytvořit podklad pro budoucí plánovanou certifikaci na systém ISO/TS 16949. Cíle 

této práce byly naplněny. 
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7 ZÁVĚR  

Hlavním cílem této diplomové práce bylo vymezení systému kvality podle normy ISO/TS 

16949 v organizační struktuře hutního podniku a zhodnocení přínosu zavedení této normy pro 

činnost společnosti. V práci byla provedena charakteristika systému managementu kvality dle 

koncepce normy ISO 9000, 9001 a normy ISO/TS 16949 s výčtem metod kvalit, které budou 

dle systému kvality uplatňovány.  

Následně bylo v kapitole 5 provedeno vymezení systému jakosti v organizační struktuře 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Byla provedena analýza normy ISO/TS 16949 a její provázaní 

v hutním podniku. Ve spolupráci s vedoucím oddělení Systému řízení jakosti a ekologie bylo 

rozhodnuto, že budou zavedeny jenom některé požadavky normy ISO/TS 16949, které budou 

plněny na závodě 13 – Ocelárna a na závodě 14 – Válcovny.  

Na konec bylo vypracováno zhodnocení a přínos zavedení této normy pro činnost společnosti. 

Požadavky normy bude nutno aplikovat a začlenit do praxe. Vytvořit potřebné dokumenty, 

které norma vyžaduje. Seznámit pracovníky vymezeného procesu s touto normou a zajistit pro 

ně vhodná školení pro aplikování metod kvality do procesu. Pro letošní rok vycházejí nové 

normy ISO 9001:2016 a v nejbližší době také nové normy ISO/TS 16949:2016 byl pro tyto 

normy sestaven harmonogram. Veškeré zhodnocení je podrobně popsáno v kapitole 6. 

Pokud podniky chtějí dosahovat úspěchů v dnešním a především v budoucím trhu, musí 

předpovídat a neustále plnit požadavky a očekávání všech svých zainteresovaných stran 

pomocí dobře propracovaného systému kvality. Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. by i 

nadále chtěla dosahovat úspěchů na trhu ve stále se měnícím, náročném a konkurenčním 

prostředí, a proto by zavedení normy ISO/TS 16949 bylo pro společnost výhodné. Z hlediska 

udržení stávajících zákazníků a získání zákazníků nových. Uspokojit jejich požadavky 

kvalitním zbožím, které odpovídá světovým standardům. 
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Seznam zkratek 

ASME     Normy speciálně upravené pro těžký průmysl.  

AQAP    Normy speciálně upravené pro dodavatele armádám NATO.  

BOZP    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.  

ČSN     Česká státní norma  

DS  Dceřiné společnosti  

EFQM    European Foundation for Quality Management.  

EN  Evropské normy  

EOQ     European Organization for Quality.  

FMEA    Failure mode and effects analysis.  

IATF     International Automotive Task Force.  

ISO     International organization of standardization. 

JIT      Just-In-Time.  

MSA     Measurement System Anylysis  

NATO  Severoatlantická aliance  

SVMV  Seznam vybraných materiálových vstupů  

OHSAS    Norma týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci  

OFD     Quality Function Deployment  

QS9000    Normy speciálně upravené pro automobilový průmysl.  

VDA 6     Normalizační doporučení pro automobilový průmysl. 

 


