








 

 

Abstrakt 

LINZEROVÁ, M.: Návrh organizační struktury nové dceřinné společnosti Strojírny a 

slévárny – ArcelorMittal Ostrava, a.s. – Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství; 

Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. – Vedoucí diplomové práce: Ing. Ivan 

Dlugoš, Ph.D. – Konzultant diplomové práce: Ing. Václav Kubiczek – Ostrava: FMMI, 2010, 

59 s. Cílem diplomové práce je návrh nové organizační struktury vznikající společnosti 

Strojírny a slévárny ArcelorMittal Ostrava a.s. Práce obsahuje kromě úvodní části, čtyři části, 

závěr, 9 tabulek, 19 obrázků a 5 příloh. Úvodní část práce je zaměřená na vysvětlení 

základních principů organizování a na vysvětlení cíle práce. Druhá část je věnována 

teoretickým poznatkům organizování. Třetí část práce charakterizuje podnikatelský subjekt, 

který je předmětem řešení závěrečné práce. Čtvrtá část práce se věnuje SWOT analýze 

zainteresovaných procesů řešených v diplomové práci. Pátá část práce řeší varianty možných 

návrhů změny stávající organizační struktury společnosti. Závěr obsahuje věcné shrnutí a 

přínos práce.  

Klíčová slova: organizační struktura, strategické řízení, procesní řízení, SWOT analýza, 

optimalizace, fúze, redukce  

Summary 

LINZEROVÁ, M.: Proposal of Organizational Structure in the New Subsidiary Company 

Machinery & Foundry Plant - ArcelorMittal Ostrava, a.s. - Faculty of Metallurgy and 

Materials Engineering, Department of Economics and Management in Metallurgy. - 

Supervisor of thesis: Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D. – Consultant of thesis:  Ing. Václav Kubiczek –  

Ostrava: FMMI, 2010, 59 p. The aim of this thesis is to design new organizational structures 

of emergent company Machinery & Foundry ArcelorMittal Ostrava, a.s. This thesis includes 

in addition to the preamble, four parts, conclusion, 9 tables, 19 pictures and 5 supplements. 

The preamble is focused on explaining the basic principles of organizin and on explication of 

the thesis´s aim. The second part is dedicated to the theoretical knowledges of organization. 

The third part describes a business entity that is subject for solving the thesis. The fourth part 

deals with SWOT analysis of interested processes which are solved in this thesis. The fifth 

part solves the possible variations of design changes to the current organizational structure of 

the company. The conclusion contains a summary of important elements and thesis benefits. 

Keywords: organizational structure, strategic management, processional management, SWOT 

analysis, optimalization, merger, reduction 
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Úvod 
 Pod pojmem organizování si většina z nás představí proces uspořádání a řízení 

určitých procesů. Snahou správného organizování je dosáhnout toho, aby organizace plnila 

cíle, pro které byla vytvořena. Organizování je činnost, která je v úzkém spojení se strategií. 

Pro strategii je určující „co dělat“, pro organizování je důležité „jak to udělat“. Přesně a jasně 

vymezená strategie vytváří předpoklad pro tvorbu organizační struktury, tedy pro stanovení 

velikosti organizace, struktury a vymezení jednotlivých činností.  

 Proces organizování může znamenat závažné vytváření nebo přetváření celkové 

struktury. Ale nejčastěji se týká organizace funkcí, činností a základen, na nichž jsou vztahy 

mezi nimi řízeny. 

 Organizace nejsou nic statického. To nejlepší, co se dá udělat, je optimalizovat 

příslušné procesy, pamatovat si, že ať se vytvoří jakákoliv struktura, bude závislá  

na okolnostech prostředí organizace, a že jedním z cílu, které musí organizace splnit,  

je dosáhnout co možná nejlepšího souladu mezi svou - stávající strukturou a těmito 

okolnostmi. 

 Mimořádně výkonné a úspěšné organizace mají takové vnitřní struktury, které  

ve vysoké míře odpovídají jejich okolnímu prostředí. Nezbytná je pružná a variabilní 

organizace, která jako jediná dokáže při svém formování dosáhnout správné vyváženosti mezi 

vysokou diferenciací a současně i vysokou integrací.  

 Cílem diplomové práce bylo vytvoření nové funkční organizační struktury vznikající 

společnosti Strojírny a slévárny ArcelorMittal Ostrava a.s. Na základě analýzy současného 

stavu, využitím a zapracováním teoretických poznatků získaných při studiu na VŠB – TU, 

odbornými poznatky vedoucího diplomové práce a konzultací s odbornými pracovníky 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. jsem navrhla novou organizační strukturu závodu. 

Nová organizační struktura plně koresponduje se všemi požadavky, které při mém postupu 

řešení vyplývaly z požadavků jednotlivých zúčastněných stran s tím, že by měla sloužit jako 

základní studie pro budoucí realizaci tohoto záměru vyčlenění společnosti ArcelorMittal 

Strojírny a slévárny Ostrava. 

 Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretická část a praktická část. Tuto 

formu jsem zvolila hlavně z důvodu, že nejprve podrobná analýza a pochopení teoretických 

poznatků vede k vytvoření praktických závěrů. Teoretická část je zaměřena  

na základní principy strategického řízení a hlavně na principy vytváření organizačních 

struktur. Cílem praktické části je na základě teoretických a praktických znalostí a požadavků 
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společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. navrhnout organizační strukturu nově vznikajícího 

závodu Strojírny a slévárny. 

 Při řešení diplomové práce jsem uplatnila veškeré teoretické znalosti, které jsem 

nabyla během studia a spojila je s praktickými znalostmi, které jsem poznala při častých 

konzultacích s vedoucím závěrečné práce a s odborníky této společnosti. Závěr diplomové 

práce bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pověřených pracovníků, kteří mají vyčlenění 

této společnosti na starosti. 
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1 Teoretická východiska 

1.1 Strategie 
 Uplatnění strategického řízení v podniku znamená výrazný odklon od klasického 

pojetí řídících činností vedoucích pracovníků. Znamená vytvoření kvalitní strategie, která 

musí využít, upevnit a posílit konkurenční pozici podniku v dlouhodobém horizontu, ale i to 

jak tuto strategii úspěšně implementovat. Vlastní zpracování podnikové strategie je velmi 

náročné, neboť není možné vytvořit jeden univerzální model, který by byl aplikovatelný 

v každém podniku. Každá podniková strategie tak představuje unikátní postup, který má 

danému podniku v budoucnosti zajistit úspěšný rozvoj a posílit do budoucna jeho postavení 

na trhu.  

1.1.1 Strategické řízení 
 Strategie firmy představuje záměrné, aktivní formulování cílů činnosti firmy a výběr 

nástrojů i postupů k jejich efektivnímu dosažení při optimálním využití všech dostupných 

zdrojů a příležitostí. Úspěšně implementovaná strategie zajišťuje dobrou komunikaci nejen 

v rámci podniku, ale i se  subjekty působícími mimo podnik a přináší přesvědčení, že úspěch 

nepřináší rutina, ale tvůrčí nápady, potřebné inovace, kvalita odpovídají požadavkům 

zákazníků a nutnost plného uspokojení příslušného zákaznického segmentu.  

Podstatné při tvorbě strategie je [8]: 

• aktivní vytváření cílů, což je opakem pasivního reagování na stav; 

• časový horizont, neboť jde o blízkou budoucnost. Období dvou až pěti let; 

• série rozhodovacích kroků probíhajících v navazujících etapách; 

• systémový přístup, který určuje hlavní oblasti procesů a aktivizuje zdroje pro realizaci.  

 Proces strategického řízení se skládá z formulování vize, poslání a cílů podniku, 

analýzy vnějšího a vnitřního prostředí podniku, volby vhodné strategie na podnikatelské a 

podnikové úrovni, návrhu organizačních změn, administrativních opatření a kontrolního 

systému na realizaci strategie. Z uvedených kroků analýzy externího a interního prostředí a 

výběr vhodné strategie se společně označují jako formulování strategie. Soubor opatření na 

zavedení a uskutečnění strategie. 

 Strategické řízení je tedy vrcholovým řízením rozvoje podniku jako celku 

v dlouhodobějším časovém horizontu. Z řady vyvinutých modelů, ukazujících podstatu 

popisovaného procesu strategického řízení, je možné použít následující (viz obrázek 1.1) [20]. 
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Obrázek 1.1: Integrovaný model procesu strategického řízení [20] 

 Integrovaný model strategického řízení je jedním z mnoha přístupů, ukazujících 

princip celého procesu volby strategie. Jeho předností a výhodou je oproti ostatním to, že 

poskytuje pohled na proces jako souběh jednotlivých činností a nikoli jen popis postupných 

kroků. Podstatu modelu a podstatu celého strategického řízení, lze vyjádřit pomocí jeho 

složek. K těm patří následující [20]: 

• definování předmětu činnosti (je podstatou poslání podniku, závisí na vizích, 

hodnotách a očekávání klíčových realizátorů - zájmových skupin) - management by 

měl vymezit oblast podnikání. Podniková vize označuje formulaci perspektivní 

orientace a hlavních cílů podniku pro dlouhodobější horizont deseti a více let;  

• stanovení strategických a výkonových cílů (v modelu jde o záměry a cíle) - k cílům by 

mohlo patřit např. stanovení budoucí pozice na trhu, finanční ukazatele apod.; 

• formulace strategie (určení variant strategií, jejich evaluace - hodnocení a výběr) -

zjišťujeme odpověď na otázku, jakým způsobem dosáhneme budoucích cílů. 

Podstatou je rovněž využití výsledků analýz vnějšího a vnitřního prostředí podniku 

(analýza situace) a vypracování podrobných plánů akcí; 

• zavádění a realizace zvolené strategie (implementace strategie) - souvisí s tvorbou 

organizační struktury, motivací zaměstnanců a dotýká se také mimo jiné úrovně 

podnikové kultury; 

• hodnocení výsledků a návrh opravných opatření (strategická kontrola) – slouží k 

zjištění úspěšnosti zvolené strategie a je také signálem nutných změn v jakékoli fázi 

její implementace.  
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1.2 Řízení systémů a procesů v podniku 
 Chce - li být firma dlouhodobě úspěšná, je důležité zavést proces řízení změn. 

Úspěšně realizovat jednu změnu nestačí. Musí se tedy dokázat zásadní změny, které budou 

mít vliv, nalézat a bleskově na ně reagovat dříve, než způsobí závažné ztráty. Vytvoření 

jasného, logického, účinného a přiměřeně jednoduchého procesu řízení změn, který umožní 

okamžitě reagovat na jakoukoliv změnu předem stanoveným způsobem, má zásadní význam, 

protože ochrání podnik od strategického překvapení a tím od vysokých ztrát či dokonce 

krachu. [3,13] 

 Úspěšné vedení a fungování podniku vyžaduje, aby byl řízen systematicky a 

jednoznačným způsobem. Úspěch má být výsledkem zavádění a udržování takového systému 

managementu, jehož cílem je neustálé zlepšování účinnosti chodu organizace a to na základě 

toho, že jsou respektovány potřeby zainteresovaných stran. Řízení organizace zahrnuje 

management jakosti společně s dalšími disciplínami managementu. 

 Vrcholové vedení má vytvořit organizaci orientovanou na zákazníka a to [18]: 

• Stanovením systémů a procesů, které mohou být snadno pochopeny a řízeny a jejichž 

efektivnost a účinnost může být zlepšována. 

• Zajištěním efektivního a účinného fungování a řízení procesů a zajištěním opatření a 

údajů používaných pro vymezení uspokojivé výkonnosti organizace. 

  

 Mezi příklady činností vedoucích k vytvoření organizace orientované na zákazníka 

patří např. stanovení a podporování procesů, které vedou k zlepšování výkonnosti organizace, 

nebo používání vhodných metod hodnocení zlepšení procesu, jako je sebehodnocení a 

přezkoumání managementu. [18] 

1.3 Podstata a funkce organizování v podniku 
 Organizování je manažerský proces, v neobecnějším slova smyslu představuje proces 

vytváření nebo přetváření organizací. Jedná se o činnost člověka, přesněji řečeno manažera. 

Mezi charakteristické rysy patří především cílevědomost a subjektivní přístup organizátora. 

Subjektivní přístup organizátora pramení z jeho znalostí, dovedností a zkušeností, které 

uplatňuje při stanovení cílů i při jejich dosahování. Výsledkem organizováni je unikátní, 

určitým způsobem a z určitého počtu částí uspořádaný celek, nazvaný organizace.  

 Organizování vychází ze tří základních principů (viz obrázek 1.2). Představují je dělba 

práce, pracovní specializace a koordinace. 
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 Transformační proces přeměny vstupů do organizace do podoby okolím 

požadovaných výstupů je účelné rozčlenit do řady dílčích úkolů, které jsou svou povahou 

homogenní, a proto také snáze proveditelné. Každý dílčí úkol, jehož rozsah, skladba a pojetí 

vychází z uplatnění (principu) dělby práce, je prováděn některým z transformačních míst, tj. 

pracovníkem nebo skupinou pracovníků – pracovním týmem. [10] 

 Úkolem organizování je nalézt optimální specializaci člověka v daném systému. 

Specializace na jedné straně zvyšuje obecně produktivitu práce jednotlivce a usnadňuje 

kontrolu výsledků jeho práce. [15] 

 Úspěšná aplikace principu dělby práce je podmíněna tím, že plnění cílů dílčích úkolů 

přispívá k plnění cílů transformačního procesu jako celku. Působení jednotlivých 

transformačních míst je proto nutné účelně koordinovat. Aplikace principu koordinace je 

vrcholem procesu organizování, jeho projevem je takové působení manažerů na pracovní úsilí 

jednotlivých transformačních míst, které zajistí kompatibilitu cílů dílčích úkolů s cíli 

organizace jako celku. [10,17] 

 

 

Obrázek 1.2: Tři základní principy organizování [10] 

 Obsahová náplň organizování je v managementu založena na zvládnutí řetězce 

návazných dílčích procesů, a zde patří [9]: 

• identifikace a klasifikace požadovaných činností, tj. vytvoření popisů pracovních 

funkcí (úkolů pracovníků) na základě předem stanoveného plánu; 

• integrování činností potřebných pro dosažení cílů z hlediska zdrojů a situací, tj. 

vytváření pracovních skupin (kolektivů); 
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• přiřazení manažera ke skupině činností s odpovídající řídící pravomocí potřebnou 

k dozoru nad nimi (proces delegování pravomocí a odpovědnosti); 

• zabezpečení horizontální a vertikální koordinace v organizační struktuře (propojenost 

pravomocí a informačních vztahů). 

 

Prakticky organizování zahrnuje následující činnosti [9]: 

a) Vytvoření organizačního řádu, který je tvořen: 

• organizačním schématem, 

• popisy kompetencí a pravomocí manažerů. 

b) Vytvoření popisů pracovních funkcí pracovníků, které obsahují: 

• určení, komu je funkce nadřízena, a komu podřízena, 

• určení náplně vlastní práce, 

• určení zodpovědnosti. 

c) Zařazení pracovníků do funkcí, což představuje zejména: 

• posouzení schopností pracovníka pro funkci, 

• souhlas pracovníka se zařazením a pochopení úkolu, 

• zajištění kooperace s jinými pracovníky, resp. vzájemné zastupování. 

1.4 Pojem a definice organizační struktury 
 Organizace je slovo, které mnoho lidí interpretuje nepřesně. Někteří ho chápou jako 

pravidla pro veškeré chování účastníků. Jiní ho považují za celkový systém sociálních a 

kulturních vztahů. 

 V odborné literatuře je možno najít několik definicí organizačních struktur. Obecně lze 

říci, že organizační strukturou je vytvářen prostor (podmínky, předpoklady, prostředí) pro 

realizaci strategie vedoucí ke zvyšování hodnoty podniku. Každý musí znát svou roli a roli 

své role při plnění strategie podniku. Řídicí systém, vyvolává žádoucí chování podniku, musí 

být schopen integrovat úsilí všech svých zaměstnanců ke splnění strategie podniku. K tomu 

potřebuje jednak kvalitní informační systém, který mu pořizuje, zpracovává, uchovává a 

poskytuje informace, a jednak vhodný komunikační systém, který ztělesňuje způsob 

předávání informací. Úroveň komunikace významně podmiňuje organizační struktura. [12] 
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1.4.1 Základní pojmy  
Organizování – jedná se o cílevědomou činnost, jejímž cílem je uspořádat prvky v systému 

tak, aby přispěly maximálně k dosažení stanovených cílů systému. Výsledkem organizování 

je organizace.  

 

Organizace – vnitřní uspořádání celku, určení trvalejších vztahů nadřízenosti a podřízenosti, 

vymezení pravomocí a odpovědností. 

 

Rozpětí řízení – vyjadřuje počet přímo podřízených pracovníků jednomu nadřízenému. 

S ohledem na limitující tělesnou i dušení kapacitu vedoucího existuje maximální počet 

podřízených, které je vedoucí schopen efektivně řídit. Tento počet se označuje jako optimální 

rozpětí řízení. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká tzv. organizační pyramida neboli 

hierarchické uspořádání organizace. Jestliže na nejnižší úrovni počet vedoucích přesáhne 

optimální mez, je nezbytné stejný postup opakovat na tzv. vyšších organizačních úrovních. 

Čím je větší rozpětí při konstantním počtu pracovníků v jednotce, tím je pyramida plošší a 

počet organizačních úrovní (skupin) menší (viz obrázek 1.3), čím menší je rozpětí řízení, tím 

je pyramida strmější a počet úrovní větší (viz obrázek 1.4). [15] 

 

 

 

Obrázek 1.3: Plochá organizační struktura [15] 

 

Obrázek 1.4: Strmá organizační struktura [15] 
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Pravomoc – právo příslušející pracovníkovi v daném pracovním postavení využívat volnosti 

v rozhodování, popř. i přijímat závazky v souladu s obecným právním řádem a v rozsahu 

daném zmocněním. Je dána postavením pracovníka v organizační struktuře, vyplývá z jeho 

odbornosti a oprávnění využívat i donucovacích prostředků (např. ekonomických sankcí). 

Rozložení pravomocí mezi různá funkční místa může vést k centralizované nebo 

decentralizované organizační struktuře [15]:  

1) centralizovaná organizační struktura – soustřeďování kompetencí do „jedněch 

rukou“, způsob vykonávání moci, řízení, kontroly z jednoho centra; 

2) decentralizovaná organizační struktura – rozdělení moci, rozhodování, činností 

a přenášení práv, povinností, odpovědnosti a oprávnění na nižší složky. 

V praxi není žádná organizace zcela centralizována nebo decentralizována, neboť by mohlo 

dojít při nízké centralizaci k anarchii v rozhodování střední a nižší úrovně vedení. Naopak 

vysoký manažer se nemůže zabývat běžnými věcmi např. oddělení nákupu, mělo by dojít 

k určitému kompromisu, který by měl být nastaven od vyšší úrovně vedení. 

 

Odpovědnost – když manažeři koordinují a integrují práci zaměstnanců, naplňují tím své 

povinnosti. Tyto povinnosti neboli očekávaný výkon se nazývají odpovědnost. Odpovědností 

tedy rozumíme splnit jakékoliv zadané činnosti. [2] 

 

Řízení a správa společností – vztah mezi akcionáři, statutárními orgány, vrcholovým 

managementem a ostatními finančně zainteresovanými skupinami.   

1.5 Základní typy organizačních struktur 
 Základní principy organizování jsou využívány odlišným způsobem při budování 

organizačních struktur. Historický vývoj způsobil, že v organizacích se využívá základních 

modelů. Je však nutno upozornit, že se jedná o pouhé modely organizačních struktur, tedy o 

určitou abstrakci. Podle těchto modelů se realizované organizační struktury výslednou 

podobou v praxi jednotlivých organizací často liší, zachovávají si jen shodu v uplatnění tří 

základních principů organizování: dělba práce, pracovní specializace a koordinace.  

 Z obecného pohledu je možné rozdělení organizačních struktur do tří skupin [8]: 

1. Struktury (formy) dané účelem. 

2. Struktury (formy) dané dělbou spolupráce. 

3. Struktury (formy) zdůrazňující činnost nebo jejich výsledek. 
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1.5.1 Struktury (formy) dané účelem 
 Rozlišují se dva druhy struktur, formální organizační struktura a neformální 

organizační struktura (viz obrázek 1.5).  

1. Formální organizační struktura – jedná se o jednoznačné uspořádání rolí ve formálně 

organizovaném podniku. Formální organizační struktura musí být pružná.  

Základní podmínkou je schopný manažer, který dokáže vytvořit takové prostředí, 

v němž jednotlivci fungují a budou fungovat i v budoucnu. Tato struktura by měla 

poskytovat prostor pro volnost jednání, pro výhodné využívání tvůrčích talentů a pro 

poznání individuálních zálib a schopností ve většině firem. Samozřejmě musíme 

pamatovat na to, aby bylo plněno poslání a cíle firmy. [7] 

 

2. Neformální organizační struktura - se obvykle rozumí spontánně vzniklé vztahy 

osobní a sociální, které nevznikají na základě formální organizační struktury, ale 

přirozeným sbližováním (spolčováním) lidí. Neformální vztahy vznikající mezi lidmi, 

kteří hrají o přestávce šachy, mohou přispět k dosažení cílů organizace. Je mnohem 

snazší požádat o pomoc někoho, koho osobně znáte, přestože je z jiného oddělení než 

někoho, koho znáte pouze podle jména na organizační tabuli. Má tři vývojová stádia, 

jimiž je parta – klika – tlupa (gang). [7,12] 

 
         Formální organizace 

Prezident 

 

Víceprezident 

 

Divizní manažeři 

 

Manažeři oddělení 

 

    
        Neformální organizace  Neformální organizace Neformální organizace 

       Ranní pravidelní pijáci kávy  Kulečníkový tým  Skupina šachistů 

  

Obrázek 1.5: Formální a neformální organizační struktura [7] 
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1.5.2 Struktury (formy) dané dělbou spolupráce 
 Jedná se o organizační struktury stavějící na pravomoci.  

1. Liniové organizační struktury (viz obrázek 1.6) - nejstarší organizační struktury. Jsou 

tvořeny liniovými prvky a liniovými vazbami. Existují zde jednoznačné vazby mezi 

podřízenými a nadřízenými. Hlavní předností jsou jasné kompetence a jednoduché 

vztahy podřízenosti a nadřízenosti. Mezi nevýhody patří malá odbornost řízení, 

protože jeden člověk nemůže obsáhnout celou problematiku řízení. [19] 

 

Obrázek 1.6: Schéma liniové organizační struktury [15] 

2. Funkcionální organizační struktury (viz obrázek 1.7) – tvořena funkcionálními prvky a 

funkcionálními vazbami. Základním aspektem tohoto uspořádání je sdružování 

pracovníků se stejnými úkoly a činnostmi. V jednotlivých jednotkách jsou tedy 

spojeni např. ekonomové, prodejci, v další inženýři odpovědní za vývoj, atd. 

Pracovníci specializovaných oddělení získávají v průběhu své zaměstnanecké kariéry 

hluboké znalosti v dané oblasti, podpořené kooperací s odborníky stejného zaměření. 

Tato specializace znemožňuje širší rozhled jak ve svém oboru, tak v rámci organizace. 

Proto rozhodování a plánování musí probíhat na nejvyšších úrovních vedení 

organizace, což limituje vhodnost funkcionální struktury spíše pro menší a střední 

podniky. Mezi další nevýhody patří, že příkazy vedoucích mohou být v rozporu. [19] 

 

 

Obrázek 1.7: Funkcionální organizační struktury [10] 
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3. Liniově – štábní organizační struktury (viz obrázek 1.8) – je tvořena dvěma 

základními složkami – liniovou a štábní. Je charakterizována rozdílnými úkoly 

v řízení, kde úkolem liniové složky je komplexní řízení a úkolem štábní složky je 

poradenství a zabezpečování některých manažerských povinností, především z oblasti 

plánování, organizování, regulace, motivace a kontroly. Štábní pracovníci nemají 

právo rozhodovací. V současné době převládá ve firmách průmyslových. Této 

struktuře se vytýká především značná nepružnost a malá adaptabilita na rychle se 

měnící podmínky řízení. [9] 

 

Obrázek 1.8: Liniově – štábní organizační struktury [15] 

4. S pružnými prvky – vznikají pro plnění zvlášť významných a jednoznačně vytyčených 

cílů a úkolů. Bývají nazývány také cílově programové nebo programové. Základním 

prvkem je pružný útvar, jehož životnost je dána dobou dosažení cíle nebo úkolu. 

Pružných útvarů může být v organizaci tolik, kolik cílů a úkolů se ohodnotí jako 

prioritní. Útvary se během své existence mohou rozrůstat, omezovat, tj. operativně se 

přizpůsobovat novým situacím. Prvky struktury nejsou pevně a trvale vymezeny.  

• projektová organizační struktura – tvořena projektovými organizačními týmy. 

Tendence vzniku stále větších a složitějších úkolů, vyžadují vysoce 

kvalifikované, a tedy i nutně úzce specializované odborníky. Týmové formace 

vznikají jako přechodné nebo relativně trvalé části organizačních struktur. 

Týmy lze rozdělit na homogenní a heterogenní [4]: 

a) homogenní týmy – tým koncentruje pracovníky jedné profese; 

b) heterogenní týmy – koncentruje specialisty různých profesí. 

V praxi se objevují v mnoha obměnách, např. řešitelské a tvůrčí týmy. 

Předností je, že na určitém problému mohou po určitou dobu spolupracovat 

osoby z různých podnikových úseků. Tím vzniká dočasný druh vedlejší 

struktury vzhledem k existující hierarchické organizaci.  
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• maticová organizační struktura (viz obrázek 1.9) – kombinace funkčního a 

předmětného principu dělby práce v organizaci. V čele cílově orientovaných 

útvarů jsou zvláštní vedoucí označovani např. jako vedoucí projektu, inženýr 

projektu, ředitel projektu. Vznikají ze dvou skupin útvarů [25]: 

a) funkční (specializované) útvary - pokrývá příslušné specializace dané 

organizace, např. útvary s ekonomickou, technickou specializací. 

Struktura těchto útvarů odpovídá funkcím a specializaci organizace; 

b) cílově (úkolově) orientované útvary - může jich být tolik, kolik je 

cílových programů v organizaci. Jsou přechodné a jejich trvání souvisí 

s dobou vyřešení daného úkolu, jsou podřízeny vedoucímu organizace. 

Umožňuje pružné reakce na požadavky řešení určitých úkolů. Mezi výhody 

patří i to, že reaguje na dané úkoly jak z hlediska objemu řešené problematiky, 

tak i z hlediska funkční specializace úkolu. Do struktury mohou být zařazováni 

specialisté, kteří nejsou součástí organizace. Nevýhodou je, že členové týmu 

jsou podřízeni jak vedoucímu projektu, tak i svému funkčnímu vedoucímu. 

Může docházet ke střetu zájmu mezi vedoucími pracovníky funkčních útvarů a 

vedoucími pracovníky jednotlivých úkolů. [25] 

 

 

Obrázek 1.9: Maticová organizační struktura [4] 
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1.5.3 Struktury (formy) zdůrazňující činnost nebo jejich výsledek 
 Organizační struktury vycházející z činnosti nebo výsledků činnosti, rozdělení [9]: 

1. Organizační struktury vycházející z vnitřních potřeb 

• Funkční organizační struktura (viz obrázek 1.10) – seskupování pracovníků do 

útvarů podle podobnosti úkolu, zkušeností, kvalifikace či aktivit. Využívá se 

většinou v malých a středních podnicích, které jsou obvykle zaměřeny na 

relativné menší počet výrobků a služeb, které by vyžadovaly specializaci. Mezi 

výhody patří efektivní využívání zdrojů, protože seskupení stejných nebo 

podobných činností umožňuje efektivně využívat zařízení a společné řešení 

problémů, pracovníci si navzájem vyměňují specializované znalosti. Mezi 

nevýhody funkční struktury patří pomalejší průběh rozhodovacího procesu, 

rozhoduje se na nejvyšší úrovni, přetíženost top manažerů se může projevit 

kromě rychlosti i na horší kvalitě rozhodnutí. Menší inovační aktivita, nové 

myšlenky a nápady pro zlepšení výrobků, technologií. [15] 

 

Obrázek 1.10: Funkční organizační struktura [9] 

• Procesní organizační struktura (viz obrázek 1.11) – členění organizace na 

útvary, do nichž jsou seskupování odborníci zabezpečující určitou fázi celého 

produkčního procesu. Výhody a nevýhody této procesní struktury jsou stejné 

jako u funkcionální, neboť obě akceptují především vnitřní potřebu organizace. 

Každý útvar zabezpečuje určitou část výrobního procesu. [9] 

 

Obrázek 1.11: Procesní organizační struktura [9] 
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2. Organizační struktury vycházející z vnějších potřeb – méně formalistické, jednodušší a 

decentralizovanější než struktury z hlediska vnitřních potřeb organizace. Organizační 

jednotky, nazývané nejčastěji divize, mívají obvykle ekonomickou a podnikatelskou 

samostatnost a zabezpečují ve svěřené oblasti všechny úkoly organizace jako celku. 

V některých případech si mezi sebou vzájemně konkurují. Výhodou je poskytování 

zaměstnancům větší rozhodovací pravomoci a rychlejší reagování na specifické 

požadavky okolí. Nevýhodou je, že s rostoucí samostatností a nezávislostí roste často i 

množství duplicitně prováděných činností. Uplatňují se zejména u velkých firem. [9] 

• Výrobková organizační struktura (viz obrázek 1.12) – komplexní 

zabezpečování všech činností, jež souvisí s produkcí daného výrobku. Každá 

organizační jednotka zabezpečuje výrobu a prodej dané výrobkové řady. [9] 

 

Obrázek 1.12: Výrobková organizační struktura [9] 

• Zákaznická organizační struktura (viz obrázek 1.13) - zaměření na úzké 

skupiny zákazníků. Typická pro větší společnosti, ačkoliv je použitelná i pro 

malé společnosti - pouze částečně. U velkých organizací dochází k vzniku 

divizí, které jsou orientováni na sféru zákazníka; např. jedna se stará o obchod 

se zákazníky, jiná je zaměřena na vědu a výzkum. Umožňuje lepší a cílenější 

přístup k zákazníkovi a jeho potřebám. [1] 

 
Obrázek 1.13: Zákaznická organizační struktura [9] 
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• Regionální organizační struktura (viz obrázek 1.14) – seskupování aktivit na 

určité regióny (geografické oblasti). Mnoho nadnárodních společností se často 

takto strukturuje, aby rychle pokryly zákaznické požadavky. Menší společnosti 

mohou využívat pouze omezeně geografické struktury, např.: společnosti se 

sídlem ve Velké Británii operují v rozsahu pro kanceláře v oblasti Skotsko. 

Mezi výhody patří to, že manažeři těchto lokálních poboček jsou blíže k 

zákazníkům, znají lépe jejich potřeby. [1] 

 

Obrázek 1.14: Regionální organizační struktura [9] 

1.5.4 Další typy organizačních struktur 
Divizní organizační struktura – všechny aktivity potřebné k výrobě jednoho výrobku nebo 

poskytnutí služby jsou sloučeny do jedné divize s vysokou autonomií. Na rozdíl od funkční 

struktury (kladoucí důraz na vstupy - úkoly, zkušenosti, kvalifikace), jsou základem pro 

členění divizí především výstupy (výrobek, služba, zákazník, místo působení). Nejčastěji jsou 

divize členěny podle výrobku nebo služby, zákazníka nebo skupiny zákazníků či místa 

působení. Mezi výhody divizní struktury patří přizpůsobení se nestabilním podmínkám okolí, 

požadavkům zákazníků apod. Každý ředitel divize rozhoduje o změnách samostatně pro svou 

divizi. Pracovníci se více zaměřují na konečný produkt než na specializovanou činnost. Není 

problémem přechod z jedné divize do druhé. Manažerská práce je zde profese, ne funkce. [15] 

 Mezi slabé stránky patří neefektivní využívání zdrojů, nedostatečná vytíženost 

pracovníků. Nižší specializace pracovníků je omezena rámcem příslušné divizí. Hrozí ztráta 

kontroly top managementu nad jednotlivými divizemi. [15] 

 

Hybridní organizační struktura - je určitou kombinací výše uvedených struktur. Je obvykle 

tvořena divizními jednotkami, ale zároveň obsahuje funkční útvary centralizované u 

vrcholového vedení. 
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1.6 Projektování organizačních struktur 

1.6.1 Základní úvahy o projektování organizačních struktur 
 Důvodů, proč měnit organizaci a vypracovat organizační projekt přechodu na nový 

stav, může být několik [15]:  

• vytvoření nové instituce; 

• zásadní změny v dosavadní organizaci, vyvolané reorganizací, spojením či 

rozdělením dosavadní instituce; 

• odstranění závažných nedostatků v dosavadní organizaci s cílem řešit 

organizační konflikty, napětí, snaha posílit určitou oblast, která byla 

nedostatečně organizačně upravena, reagovat na sídlící neformální struktury; 

• modernizace organizační struktury s cílem přispět k vyšší efektivnosti 

organizace. 

 

 Základním požadavkem při koncipování organizační struktury musí být zřetel 

k efektivnímu fungování instituce, které předpokládá skloubení dvou zdánlivých 

protichůdných momentů [15]: 

• stability, spočívající v zamezení svévolnému jednání a chování podřízených; 

• pružnosti, spočívající v pohotové reakci na měnící se situaci (inovační změny, 

změny poptávky atd.); pružnosti se dá dosáhnout zejména průhlednější 

organizací, vytváření menších samostatných jednotek atd. 

1.6.2 Mechanistická a organická organizace 
 Mechanistická organizace je přísně a pevně řízená organizace. Je typická hlubokou 

specializací, omezeným přístupem k informacím (informace postupují pouze shora dolů) a 

malým podílem rozhodování zaměstnanců na nižších úrovních. Projektování organizace se 

snaží minimalizovat vliv úsudků a názorů, lidské zdroje jsou považovány za neúčinné. 

Přestože v reálném světě neexistují čisté formy mechanistických struktur, téměř všechny 

velké organizace mají alespoň některé z výše uvedených charakteristik. [2] 

 V přímém protikladu stojí organická organizace, která má vysoce přizpůsobivou a 

flexibilní strukturu a mohou rychle reagovat na změny. Tyto organizace používají dělbu 

práce. Zaměstnanci jsou velmi dobře vyškoleni a také zplnomocněni vykonávat různé práce a 

zvládat různé problémy, kde se využívá často týmová práce. Formalizace a přísná kontrola 

nejsou nutné, jelikož zaměstnanci jsou odborně proškoleni. [2,6] 
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1.6.3 Faktory ovlivňující volbu organizační struktury 
 Při řešení organizačních projektů musí být zhodnocen vliv faktorů, které jsou obecně 

považovány pro organizování za determinující. K základním faktorům patří strategie, která se 

tím aplikuje, velikost firmy a používaná technika a technologie, určitou úlohu sehrává i 

prostředí, stranou pozornosti nemohou stát ani takové faktory, jako je právní forma firmy, 

profesní a kvalifikační úroveň současných potencionálních manažerů, disponibilita 

komunikačních a informačních prostředků, kultura firmy, etapa rozvoje firmy apod. Všechny 

tyto faktory nepůsobí nikdy izolovaně, ale v určité kombinaci a jejich vliv se může v průběhu 

času výrazně měnit.  

 

1. Strategie a struktura 

 Profesor Chandler zjistil, že strategie organizace úzce souvisí s prostředím firmy, tento 

fakt ovlivňuje strukturu organizace. S těmito myšlenkami souvisí čtyři typy strategií [4]:  

• obránce – tento vzor chování se orientuje na optimalizaci existujícího stavu; 

soustřeďuje se na osvědčené výrobky, resp. služby, výkony; výrobní postupy 

jsou zlepšovány podle pravidel hospodářských a technologických možností; 

• výzkumník – hledá stále nové možnosti na trhu; když tuší nové šance, 

experimentuje se s možnými reakcemi, často tím nutí konkurenci k jednání; 

dynamické okolí tvoří základ pro úspěšné chování výzkumníka; 

• analyzátor – kombinuje oba předcházející prvky chování, ovšem striktně 

diferencuje mezi různými oblastmi podnikání; 

• zpátečník – vyznačuje se nejistotou, změny v okolí jsou sice vnímány, není 

však schopen efektivně reagovat. Vztahy mezi organizačními strukturami a 

strategiemi jsou neprovázané, to ztěžuje rozvoj a implementaci dlouhodobých 

strategií. Místo toho jsou prováděna opatření krátkodobých požadavků. Jejich 

vlastní nejistota se přenáší na okolí. 

 Pokud firma zvolila ofenzivní strategii, s cílem rozšiřovat svůj výrobní sortiment a 

zvyšovat svůj podíl na trhu, pak nejvhodněji se jeví divizní struktura. Defenzivní strategii 

s hlavním cílem udržet a stabilizovat vlastní postavení na trhu, bez ambicí na rozšiřování 

výroby nebo služeb, odpovídá funkční forma s centralizovaným řízením. Strategie, které leží 

mezi těmito dvěma krajnostmi, využívají spíše hybridních struktur a řízení je někde mezi 

centralizovaným a decentralizovaným. Pokud se firma pokusí proniknout na další teritoria, 

obvykle svou funkční strukturu mění na divizní a divize jsou organizovány podle území. [15] 
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2. Velikost firmy a struktura 

 Velikost organizace významně ovlivňuje její strukturu. Velké organizace mají více než 

2000 zaměstnanců, směřují spíše ke specializaci, rozdělení do oddělení, centralizaci a 

k formalizovaným postupům a pravidlům. Lze říci, že velikost organizace ovlivňuje její 

strukturu v klesající míře. Proč? Protože jakmile má organizace více než 2000 zaměstnanců, 

je již silně mechanistická. Zapojení dalších zaměstnanců (např. dalších 500) již na věci mnoho 

nezmění. Na druhé straně přijetí 500 zaměstnanců v organizaci, která jich měla dosud 300, 

bude pravděpodobně mít za následek změnu struktury směrem k mechanistické. [2] 

 

3. Technologie 

 Technologie je proces přeměny, který transformuje vstupy organizace na její výstupy. 

Technologie není jenom mechanismus, ale proces, který rovněž zahrnuje znalosti, prostředky, 

techniky a jednání, které jsou nezbytné k dokončení transformačního procesu. Pak pojem 

technologie může být použit ne pouze pro strojírenské firmy, ale také pro organizace, 

zabývající se informačními procesy či pro podniky služeb. [4] 

 

4. Okolí organizace 

 Chce – li organizace přežít, musí bezpodmínečně sledovat své okolí, předpovídat 

chování okolního světa a zjišťovat, jaký dopad bude mít chování vnějšího okolí na vnitřní 

fungování organizace. Okolním prostředím jsou chápány výstupy, trendy a události, které se 

odehrávají za hranicemi organizace a které zároveň přímo či nepřímo ovlivňují chování 

organizace. Aby organizace dokázala na podněty okolí reagovat, musí provádět jeho 

systematické pozorování, což je soubor technik sloužící k identifikaci a předvídání 

potenciálních dopadů externích trendů a vývoje okolního světa na vnitřní fungování 

organizace. V současné době patří mezi nejvýznamnější faktory okolí [5]: 

a) globalizace – je definována jako zintenzivnění mezistátních, celosvětových sociálních 

a obchodních vazeb, které propojují geograficky vzdálené lokality. Lokální dění je 

významně ovlivněno a formováno událostmi v geograficky oddělených regionech. 

Umožňuje mnohem pružněji sdílet a poskytovat informace; 

b) sociální demografické trendy – jelikož ve vyspělých zemích dochází ke stárnutí 

populace, ke změnám preferencí a hodnot spotřebitelů, jsou organizace nuceny 

reagovat změnou svého chování a snažit se nabízet výrobky a služby, které jsou při 

těchto změněných podmínkách žádané. 
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1.6.4 Cíle a plánování organizačních změn 
 Cíle organizačních změn musí být shodné s cíli strategických plánů. Drobné odchylky 

se tolerují, ale jejich míra by neměla významně ovlivnit celkový výsledek. Hodnocení 

úspěšnosti zvolené strategie se vztahuje ke standardům kontroly trhem, které si společnost 

vytyčila ve své strategii. Lze uvést několik příkladů [11]: 

• průběžné snižování vlastních prostředků společnosti při zlepšování výkonnostních 

parametrů; 

• zvýšení konkurenceschopnosti na tuzemských i globálních trzích a tím větší objem 

prodaných produktů; 

• pracování na udržení dobrých vztahů s odběrateli (dobrá platební morálka a 

dodržování dohodnutých termínů); 

• vylepšování přístupů k zákazníkům (osobní kontakt). 

• motivace zaměstnanců. 

 

 V rámci organizačních změn musí být nově definovány pracovní úkoly každého 

zaměstnance. Cíle jsou stanovovány podle jejich významnosti – nejdříve strategické cíle. 

• Strategické cíle – vztahují se ke konkurenceschopnosti a jsou obsaženy 

v podnikatelském záměru. Formulace těchto cílů vychází z analýzy požadavků na 

posílení postavení firmy v soutěži s konkurenty. 

• Taktické cíle – tyto cíle směřují hlavně k jednotlivým organizačním jednotkám. 

• Operativní cíle – sledují se v úrovni jednotlivců. Jsou vymezeny jako osobní cíle 

zvyšování kvality výkonu pracovníka. 

 

 V každém strategickém procesu patří plánování k základním kamenům budoucího 

úspěchu. Je tomu tak i v případě plánování organizačních změn. Obecně platí, že organizační 

změna musí být posouzena podle určitých kritérií, které jednoznačně ovlivňují výsledek. Mezi 

nejdůležitější lze uvést tyto [15]: 

• rozsah změn a jejich dopad na většinu útvarů organizace; 

• objem důsledků organizační změny; 

• úroveň nejistoty o výsledcích a dopadech organizační změny; 

• čas potřebný k realizaci procesu organizační změny. 
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 Procesu plánování organizačních změn předchází vnitřní analýza situace podniku, 

kterou si zpracovává management spolu s vedoucími pracovníky. Pokud dojdou k závěru, že 

je třeba provést ozdravné procesy ve firmě, je třeba připravit plán uzdravení organizace. Tento 

plán by se měl opírat o několik základních bodů [15]:  

• úprava vnitřních směrnic firmy a příprava pracovníků na provedení této organizační 

změny; 

• obměna organizační struktury a změny technologie podnikatelských procesů; 

• úprava podnikatelské strategie. 

1.6.5 Provedení organizačních změn 
 K základním úkolům spojeným s realizací organizačních změn patří [14]: 

• určit, kdo bude projekt organizačních změn řídit; 

• provést podrobnou analýzu fungování dosavadní formální i neformální organizace; 

• vytvořit novou (ideální) podobu organizačního uspořádání, překonávající existující či 

v budoucnu očekávané nedostatky organizace; 

• vytvořit krátkodobý a dlouhodobý plán realizace změn, tj. přechodu k nově 

vytvořenému organizačnímu uspořádání; 

• získat pro změny v organizaci širokou podporu jejích pracovníků. 

  

 Prvé čtyři úkoly jsou realizovány v pořadí, ve kterém jsou uvedeny. Pátý úkol by však 

neměl být ponechán až na konec; jeho plnění by mělo probíhat prakticky nepřetržitě již od 

zahájení reorganizace. Snaha zajistit změnám v organizaci široké přijetí a podporu musí totiž 

projekt reorganizace provázet od jeho začátku. Měla by být proto vzata v úvahu jak při určení 

osob, které se budou na přípravě a řízení projektu změn podílet, tak při rozhodování o tom, 

jaké změny je možné vést hned (co bude obsahem krátkodobého plánu změn) a jaké jsou spíše 

dlouhodobým cílem, zakotveným v dlouhodobém plánu změn, při komunikaci změn i při 

jejich vlastním provádění. 

 Vlastní provedení změny vyžaduje naplnění několika základních aktivit [14]: 

• jednoznačná identifikace procesu, jejich popsání a pochopení a výběr procesu pro 

uskutečnění organizační změny; 

• určení zodpovědných osob pro realizaci organizační změny; 

• určení změny podnikatelské strategie firmy; 

• zpracování dosavadních výsledků výkonnosti dosavadních procesů; 
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• návrh a vize nového procesu; 

• komunikace o průběžných výsledcích inovativních procesů se všemi zúčastněnými 

stranami; 

• podpora aktivních příspěvků pracovníků k návrhu. 

1.6.6 Vyhodnocení účinnosti změn a opatření 
 Každá změna v organizační struktuře vyžaduje zpětnou kontrolu a vyhodnocení 

účinnosti provedených změn. Proces kontroly má ukázat, zda byl proces transformace 

úspěšný v jiném případě lokalizovat slabé místa při tomto procesu. Dojde-li k situaci, že se 

výsledek liší od očekávání a problém není vyřešen, je třeba hledat příčinu problému. 

Následuje sestavení nového plánu, který by měl být zaměřen na odstranění příčiny. Pokud je 

problém úspěšně odstraněn je třeba udělat poslední a závěrečný krok, všechny potřebné 

změny zavést, tedy standardizovat do procesů nebo systému. Také se přesvědčit, zda změny 

jsou řádně uplatňovány a jsou součástí běžných každodenních činností. 
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2 Praktická část 

2.1 Historie společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 
 Společnost vznikla dne 31. 12. 1951 v Ostravě - Kunčicích pod názvem Nová huť 

Klementa Gottwalda, národní podnik. V roce 1989 došlo ke změně názvu společnosti na 

NOVÁ HUŤ, státní podnik. Dne 22. 1. 1992 bylo při založení akciové společnosti zapsáno 

její obchodní jméno jako NOVÁ HUŤ, a.s. Společnost privatizována 31. 3. 2003, od 11. 4. 

2003 byla přejmenována na ISPAT NOVÁ HUŤ a.s., 28. 2. 2005 bylo zapsáno nové jméno 

MittalSteel Ostrava a.s. a po uskutečnění fúze společnosti MittalSteel se společností 

ARCELOR byl dne 1. 8. 2007 zapsán současný název ArcelorMittal Ostrava a.s.  

 Výstavba akciové společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. probíhala v etapách: 

• 1. etapa - 1951 až 1958 - podnik tvořilo pět koksárenských baterií, dvě vysoké pece 

včetně licího stroje, čtyři siemens-martinské 200 tunové pece, pět hlubinných pecí, 

jedna blokovna s prvním a druhým pořadím spojité sochorové tratě, válcovna trub, 

slévárna šedé litiny a část energetiky včetně vodního hospodářství. 

• 2. etapa - 1958 až 1961 - postavena nová válcovací trať, linky na výrobu osobních, 

nákladních i traktorových kol. Došlo k rozšíření počtu koksárenských baterií na devět 

a vysokých pecí o další dvě vysoké pece, o pět 400 tunových sklopných pecí pro 

výrobu oceli, novou blokovnu, páskovou trať, kyslíkárnu aj.  

• 3. etapa - 1980 až 1989 - postavena moderní válcovna. 

• 4. etapa - po roce 1989 - v rámci privatizace byly z některých závodů vytvořeny 

samostatné obchodní společnosti, ať už jako dceřiné nebo přidružené podniky, 

případně společnosti založené se zahraničními partnery. 

  

 Za stěžejní změnu lze označit přechod od odlévání oceli do ingotů k plynulému 

odlévání. Významným racionalizačním krokem byla výstavba nové válcovny na výrobu 

širokého za tepla válcovaného pásu, která nahradila produkci dvou dosavadních, již 

zastaralých pásových tratí. Rozvoj výrobní základny společnosti po roce 2000 byl orientován 

do několika hlavních směrů. Prvním směrem byla realizace dalších projektů pro snížení 

negativních vlivů na životní prostředí, druhým pak dosažení vyššího stupně finalizace 

výrobků. Společnost i nadále zůstává lídrem českého ocelárenského průmyslu. Schéma 

organizační struktury ArcelorMittal Ostrava a.s. je uvedeno v příloze 1. 
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2.2 Charakteristika společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 
          ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní firmou v České republice a patří do 

největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby společnosti jsou 3 

milióny tun oceli, exportuje zhruba 50 % produkce do více než 80 zemí celého světa. 

Zaměstnává 6000 lidí a společně s dceřinými společnostmi více než 9300 lidí.  Společnost 

disponuje mj. kvalitním výzkumem a vývojem, vynikající distribuční sítí apod. [23]  

 Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. vytvořila v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 

zisk před zdaněním ve výši 6 322 miliónů Kč. Celkové tržby společnosti za prodej  vlastních 

výrobků a služeb činily za uvedené období 35 186 miliónů Kč, potvrzující sílu společnosti i 

v době hospodářské krize. [24]  

 

Tabulka 2.1: Popis společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. [22]: 

Obchodní jméno: ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Adresa: Vratimovská 689, 707 02 Ostrava - Kunčice 

Česká republika 

Právní forma: Akciová společnost 

IČO: 45193258 

DIČ: CZ45193258 

Vznik společnosti: 22. 1. 1992 

Privatizace: 31. 1. 2003 

Největší vlastníci: ArcelorMittal Holdings AG (96,429 %) 

ostatní akcionáři (3,571 %) 

Předmět podnikání: Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na 

výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní 

druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a 

ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba 

produkuje z největší části důlní výztuže a silniční 

svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou v převážné míře 

zajišťovány vlastními obslužnými závody. 
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2.3 Stručný popis závodů a charakteristika výroby ArcelorMittal 
 Ostrava a.s. 
Popis výroby jednotlivých závodů ArcelorMittal Ostrava a.s. je uveden v příloze 2. 

 

Závod 2 - Strojírny a slévárny – výrobní závod, dodává strojírenské výrobky v rozsahu 

strojních dílů a zařízení, ocelových konstrukcí, železničního dvojkolí, válců, odlitků z oceli a 

litiny a to závodům a útvarům akciové společnosti, partnerům v rámci skupiny ArcelorMittal, 

tuzemským a zahraničním zákazníkům. [23] 

 

Závod 3 - Údržba - opravárenský a údržbářský komplex, zajišťující potřeby závodů 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. při údržbě, opravách, modernizacích výrobního 

zařízení a investiční výstavbě. [23] 

 

Závod 4 - Energetika - vodní hospodářství, teplárenství, plynárenství, elektroenergetika a 

výroba technických plynů. Závod je plně srovnatelný s jednoúčelovými energetickými 

subjekty podnikajícími na energetickém trhu České Republiky. Převážná část dodávek 

směřuje do ostatních závodů ArcelorMittal Ostrava a.s., část je pro externí kupující. [23] 

 

Závod 5 - Doprava - služby v oblasti interní železniční a silniční dopravy a přepravy pro 

společnost jako celek a pro externí podnikatelské subjekty sídlící v areálu ArcelorMittal 

Ostrava a.s. Závod se člení na provoz kolejové dopravy a provoz silniční dopravy. Činnost 

závodu je dozorována orgány státní správy – Drážním úřadem a Drážní inspekcí. [23] 

 

Závod 10 - Koksovna - největší výrobce koksu v České Republice s roční produkcí cca 1,5 

miliónů tun koksu. V chemické části závodu jsou vyráběny chemické produkty, které jsou 

expedovány na domácí i zahraniční trhy. [23] 

 

Závod 12 - Vysoké pece - disponující čtyřmi vysokými pecemi. V současné době je zajištěn 

provoz tří vysokých pecí s roční kapacitou výroby přes 3 milióny tun surového železa. Mimo 

výrobu surového železa a aglomerátu pro vlastní spotřebu, jsou externím zákazníkům 

prodávány výrobky z vysokopecní strusky: struskové kamenivo pro stavební účely a 

vysokopecní granulát pro zpracování v cementárnách a sklárnách. [23] 
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Závod 13 - Ocelárna - největší výrobce oceli v České Republice s roční produkcí přes 3 

milióny tun. Tekutá ocel se odlévá na třech kontilitích do sochorů a bram. [23] 

 

Závod 14 - Válcovny – tvoří válcovací tratě dlouhých výrobků (profilová ocel, drát) a 

Steckelova válcovna pásů z ocelí konstrukčních se zvýšenou pevností, konstrukčních pro 

tváření i pro hluboké tváření za studena, konstrukčních nízkolegovaných (se zvýšenou 

odolností proti atmosférické korozi; pro elektrotechnické účely). [23]  

2.4 Charakteristika Závodu 2 – Strojírny a slévárny 
 Závod Strojírny a slévárny je výrobním závodem společnosti ArcelorMittal Ostrava 

a.s. Poskytuje výrobky a služby závodům a útvarům akciové společnosti, ale taktéž partnerům 

v rámci skupiny ArcelorMittal Ostrava a.s., případně tuzemským a zahraničním zákazníkům.  

 Závod sdružuje strojírenskou a slévárenskou výrobu. Základní sortiment 

strojírenských výrobků tvoří výroba strojních dílů a zařízení, ocelových konstrukcí, výroba 

železničního dvojkolí, výroba a renovace válců pro válcovny.  V oblasti slévárenství je závod 

zaměřen na výrobu odlitků z oceli a litiny. Jedním z dalších významných segmentů činností 

závodu jsou opravy a zkoušky elektrických strojů. Výše uvedené oblasti výroby patří 

z hlediska procesní analýzy k hlavním procesům fungování tohoto závodu. Bližší identifikace 

a návaznosti všech procesů jsou uvedeny v článku 2.5. [23] 

 Závod je pro provádění uvedených činností (hlavních procesů) certifikován řadou 

renomovaných společností, přičemž jeho celková způsobilost je pravidelně prověřována 

společností TÜV NORD. [23] 

2.5 Pojmy, definice a zkratky 
Proces, procesní činnost – činnost nebo soubor činností, které využívají zdroje k přeměně 

vstupů na výstupy. Hlavní (realizační) procesy charakterizují veškeré činnosti, které jsou 

důležité pro realizaci služby či výrobku. Podpůrné procesy charakterizují veškeré činnosti 

důležité k naplnění hlavních procesů. [17] 

 

Produkt – výsledkem procesu, tj. výsledek souboru vzájemně souvisejících nebo vzájemně 

působících činností, které přeměňuje vstupy na výstupy. [17] 

 

Procesní přístup – systematická identifikace a management procesů, používaných v organizaci 

a jejich vzájemné působení. [17] 
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Neustálé zlepšování – dosahování vyšší spokojenosti zákazníků, které zahrnuje: analyzování a 

hodnocení – identifikace oblasti pro zlepšení stanovení cílů pro zlepšení stanovení cílů pro 

zlepšení, hodnocení řešení, zavedení řešení, hodnocení výsledků realizace a oficiální 

schvalování změn. Opakující se činnost pro zvyšování schopnosti plnit požadavky. [17] 

 

Materiál – výchozí surovina, která ve výrobním procesu přechází zcela nebo zčásti do 

výrobku a získává nové užitné vlastnosti (nebo tomu napomáhá – pomocné a provozovací 

materiály). Např. [17]: 

- válcované hutní výrobky (plechy, tyče, profily, dráty apod.); 

- výkovky, výlisky, odlitky; 

- přídavné materiály pro svařování (elektrody, dráty, apod.); 

- pomocné materiály (lepidla, tmely, nátěrové hmoty, impregnace apod.); 

- navíječské materiály (vodiče, izolace apod.); 

- provozovací látky (maziva, paliva, čisticí prostředky apod.); 

- opotřebený náhradní díl, určený k renovaci. 

 

Dodávky – nakoupené nebo zákazníkem dodané hotové výrobky, služby nebo materiál, které 

jsou beze změn začleněny do prodávaného produktu závodu. Nakupované hotové výrobky 

představují obvykle díly katalogové nebo výkresové, spojovací materiál, ložiska apod. Do 

nakupovaných služeb jsou zahrnuty služby v rámci subkontraktu, tj. takové, kde lze 

v subkontraktu jednoznačně definovat i ověřit výsledek nakupované služby. Jedná se zde 

například o aplikovaný software pro konkrétní účel, činnost montážní (opravářské) skupiny na 

konkrétním agregátu v rámci střední nebo generální opravy zajišťované závodem 2, provedení 

technologické operace (např. výkon strojírenské povahy) apod. [17] 

 

Služba s výrobním charakterem – činnost, která má materiálový charakter, daný tím, že 

pracovní činnost je prováděna na hmotném majetku a používá se při ní (vedle lidské práce) 

materiálových prvků, např. náhradních dílů, konstrukčních prvků, stavebního materiálu. 

Výsledkem je obvykle realizované dílo, např. opravený stroj či agregát, investiční 

výstavba.[17] 
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Služba s nevýrobním charakterem – činnost, která v převažující míře nemá materiálový 

charakter, nevzniká při ní nová hodnota materiálového charakteru – převažuje prostá pracovní 

činnost se spotřebou hmotných prvků pouze režijního charakteru (režijní materiál, činnost 

dopravních či jiných mechanismů apod.). 

Příklady [17]:  

- služby technického charakteru (odborné posuzování budov a staveb, inspekční činnost, 

projekce, konstrukce, rozpočty a kalkulace); 

- revizní činnost; 

- poruchová služba všech druhů; 

 

Kontrola – jsou to činnosti jako měření, zkoumání, zkoušení, porovnání (např. kalibrem) 

jednoho nebo více znaků jakosti výrobku nebo služby a jejich porovnání se specifikovanými 

požadavky s cílem určit shodu. [17] 

2.6 Identifikace a popis vazeb hlavních a podpůrných procesů 
 Pro hlubší pochopení problematiky závodu 2 je třeba identifikovat a pochopit všechny 

hlavní a podpůrné procesy závodu 2 a interní i externí vazby mezi nimi.  Všechny tyto 

procesy a vazby mezi nimi jsou patrné z map procesů uvedených v přílohách 3 a 4.   

2.7 Popis procesu Výroba strojírenských výrobků a odlitků 
 Převážná část dodávek a výkonů závodu 2 je realizována pro ArcelorMittal Ostrava 

a.s., a to při údržbě, opravách, modernizacích a investiční výstavbě výrobního zařízení.  

 Závod je členěn na úsek ředitele závodu a na provozy. Všechny jsou umístěny v areálu 

a.s. Schéma řízení, organizační vazby a odpovědnosti v rámci procesu závodu jsou uvedeny 

na následujícím obrázku (viz obrázek 2.1).  



31 

 

 
Obrázek 2.1: Organizační struktura závodu 2 [17] 

 

Rozsah činností, zajišťovaných úsekem ředitele a jednotlivými provozy závodu 2 uvádí 

následující přehled [17]: 

 

Úsek 2/VT – Výroba a technika – zajišťující pro řízení závodu 2 tyto činnosti: 

- kapacitní plánování a operativní bilance vytížení provozů, rozbory a hodnocení produktivity; 

- logistika zakázek (sledování klíčových externích dodávek – výkonů, řešení poruch provozu, 

koordinace dodávek náhradních dílů pro opravy apod.); 

- koordinace oprav a rekonstrukcí (inspekce staveb, zpracování harmonogramů, technický 

dozor, přejímky apod.); 

- prodej pro ArcelorMittal Ostrava a.s., skupinu, cizí (přezkum poptávek, nabídky, návrhy 

smluv, fakturace, zjišťování spokojenosti zákazníků apod.) 

- řízení bezpečnosti, rizik, jakosti, ekologie apod. závodu 2; 
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- odpovídá za sestavení a aktualizaci plánu oprav vlastního zařízení závodu, řídí rozbory 

poruch zařízení a stanovení opatření; 

- zajišťuje technický rozvoj pro potřeby závodu 2 včetně řízení trvalého zlepšování; 

- operativní řízení závodu 2 a součinnost jednotlivých provozů. 

 

Provoz 21 – Strojírenská výroba – zabývá se kusovou výrobou strojů a zařízení, výrobou a 

renovací náhradních dílů pro zařízení hutí a příbuzných oborů. Provoz zajišťuje strojní 

obrábění, výrobu ozubení, tepelné zpracování, výrobu ocelových konstrukcí a 

technologických svařenců, výrobu železniční dvojkolí. Výroba je prováděna dle dodané nebo 

provozem zpracované dokumentace. 

  

Provoz 22 – Specializované služby – zajišťuje opravy elektrických strojů střídavých i 

stejnosměrných, údržbu strojní a elektro vlastního zařízení závodu a svářečská školení. 

 

Provoz 23 – Soustružna válců – zabývá se výrobou nových válců a renovacemi válců pro 

válcování profilů a pásů za tepla. 50 – ti letá zkušenost s obráběním legovaných výkovků a 

odlitků z litiny i ocelolitiny s tvrdostí do 500 HB, včetně zkušeností s obráběním válců ze 

slinutých karbidů, nabízí i výrobu kontrolních či kopírovacích šablon. Výroba je prováděna 

dle dodaného nebo závodem 2 zpracované výkresové dokumentace. 

 

Provoz 25 – Slévárna – zabývá se výrobou odlitků z oceli, šedé a tvárné litiny pro potřeby 

oprav v rámci ArcelorMittal Ostrava a.s., dále strojírenské firmy v České republice i 

zahraničí. Součástí provozu 25 – Slévárna je modelárna a úpravna okují metodou 

nízkoteplotní desorpce.  
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3 SWOT analýza 
 V této kapitole se budu věnovat problematice SWOT analýz, která dle mého názoru 

tvoří spojnici mezi současným stavem závodu 2 a z něho vyplývající organizační struktury a 

jejím přechodem na nový optimálnější stav. SWOT analýza je metoda, pomocí které je možno 

identifikovat silné (angl.: Strengths) a slabé (angl.: Weaknesses) stránky, dále příležitosti 

(angl.: Opportunities) a hrozby (angl.: Threats), spojené s určitým záměrem (ve smyslu 

opatření) apod. Metoda SWOT analýzy je využívaná především v marketingu. Aplikací této 

metody je možné komplexně vyhodnotit fungování mnou analyzované společnosti, nalézt 

problémy nebo nové možnosti růstu. Metoda SWOT je součástí strategického (dlouhodobého) 

plánování společnosti. Jak jsem již uvedla, dle mého názoru tvoří SWOT analýza přesný 

nástroj k analyzování současného stavu organizační struktury společnosti a nalezení 

optimalizačního klíče, který povede k přechodu na nový stav organizační struktury, díky 

kterému by měla fungovat efektivněji. 

3.1 SWOT analýza provozu 21 – Strojírenská výroba 

   Provoz 21 má spoustu silných stránek, pramenící ze zkušeností provozu v řádu 

desetiletí v oblasti řízení a výroby strojních dílů a zařízení.  Silnou stránkou provozu je rovněž 

výhodná poloha v areálu ArcelorMittal Ostrava a.s., což pozitivně ovlivňuje logistiku daného 

provozu. SWOT analýza provozu 21 je patrná z níže uvedených map (viz tabulky 3.1 a 3.2).  
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Tabulka 3.1:  Provoz Strojírenská výroba – SWOT analýza se zaměřením na interní trh 

V
nitřní prostředí 

S Silné stránky 

(maximalizovat a rozšiřovat) 

W Slabé stránky 

(nutno koncepčně řešit) 

• výhodná poloha provozu v areálu 

• know-how výroby náhradních dílů  

    pro ArcelorMittal Ostrava a.s. 

• univerzální strojní park 

• nižší podíl vícestrojové obsluhy 

• nutné investice do obnovy strojního zařízení 

 

V
nější prostředí 

O Příležitosti 

(maximalizovat a rozšiřovat) 

T Hrozby 

(monitorovat a eliminovat) 

• zvýšení objemu tepelného zpracování 

• rozšířit možnosti tepelného zpracování 

ocelí třídy 17 

• podíl na velkých investičních projektech  

v rámci groupe ArcelorMittal Ostrava a.s. 

• možnost zvýšení výroby železničního 

dvojkolí 

• zvýšení podílu opracovaných odlitků  

ze Slévárny (vyšší přidaná hodnota)  

• velká závislost na dodávkách  

     pro mateřskou společnost 

• růst nákladů vstupů (energie, plyn, teplo, 

materiál apod.) 

 

Vlastní zdroj 
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Tabulka 3.2: Provoz – Strojírenská výroba – SWOT analýza se zaměřením na externí trh 

V
nitřní prostředí 

S Silné stránky 

(maximalizovat a rozšiřovat) 

W Slabé stránky 

(nutno koncepčně řešit) 

• tradice ve výrobě železničních dvojkolí,  

včetně vlastní výrobní dokumentace ČD 

(od roku 1956) 

• certifikace dle EN ISO 9001:2001 a EN 

ISO 14001:2004 

• malé skladovací a expediční prostory 

provozu 

V
nější prostředí 

O Příležitosti 

(maximalizovat a rozšiřovat) 

T Hrozby 

(monitorovat a eliminovat) 

• podíl na velkých investičních projektech 

mimo ArcelorMittal Ostrava a.s. groupe 

• kooperace s externími firmami 

• velká závislost na monopolním odběrateli 

železničního dvojkolí 

• velká konkurence okolních firem 

Vlastní zdroj 

3.2 SWOT analýza provozu 22 – Specializované služby 
 Mezi nejdůležitější silné stránky provozu 22 patří vysoce kvalifikovaní pracovníci, 

spolehlivě zajišťují mj. údržbu a opravy elektrických strojů, což je jedna z klíčových oblastí 

portfolia závodu 2. Zde se kromě interního využití rozšířilo uplatnění provozu v opravách 

elektrických strojů provozu i pro externí zákazníky. Dílčí SWOT analýza provozu 22 je 

patrná z níže uvedených map (viz tabulky 3.3 a 3.4).  
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Tabulka 3.3: Provoz – Specializované služby – SWOT analýza se zaměřením na interní trh 

V
nitřní prostředí 

S Silné stránky 

(maximalizovat a rozšiřovat) 

W Slabé stránky 

(nutno koncepčně řešit) 

• kvalifikovaní pracovníci s praxí, vyškolení  

pro speciální opravy jak na dílně i v místě 

zákazníka 

• znalost zařízení ArcelorMittal Ostrava a.s. 

• zpracována široká databáze údajů o 

elektrických strojích v podniku 

• umístění provozu v areálu = okamžitá 

reakce na poruchy 

• integrovaný systém sledování nákladů 

oprav elektrických strojů (tvorba plánu 

a kalkulací, sledování skutečných nákladů, 

plnění opravárenských časů, historie oprav 

jednotlivých elektrických strojů) 

• komplexní technologické vybavení dílny 

pro opravy elektrických strojů 

• znalost specifikace elektrických strojů 

(konstrukční úpravy, náhrady těchto strojů) 

• dlouholetá praxe + aplikace nových 

materiálů = dobrá kvalita oprav 

• nutné investice do modernizace stávajících 

technologií 

• nedostatek pracovníků v profesi navíječ 

 

V
nější prostředí 

O Příležitosti 

(maximalizovat a rozšiřovat) 

T Hrozby 

(monitorovat a eliminovat) 

• jednoznačný zájem výrobních jednotek 

podniku o opravy elektrických strojů 

• využít malé konkurence na trhu rozšířením  

kapacit – poptávka na opravy velkých 

elektrických strojů převyšuje kapacitní 

možnosti opraven 

• dobrý poměr kvalita/cena při dodávkách  

pro ArcelorMittal Ostrava a.s. 

(ve srovnání s konkurencí) 

• vliv matky na dceřinou společnost – stupeň 

volnosti v investicích do zařízení  

• časté tlaky vedení na změnu termínu oprav 

Vlastní zdroj 
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Tabulka 3.4: Provoz – Specializované služby – SWOT analýza se zaměřením na externí trh 

V
nitřní prostředí 

S Silné stránky 

(maximalizovat a rozšiřovat) 

W Slabé stránky 

(nutno koncepčně řešit) 

• certifikáty, zkoušky a oprávnění  

V
nější prostředí 

O Příležitosti 

(maximalizovat a rozšiřovat) 

T Hrozby 

(monitorovat a eliminovat) 

• jednoznačný zájem externích firem o 

spolupráci při opravách elektrických strojů 

• znovuzavedení oprav traf 

 

Vlastní zdroj 

3.3 SWOT analýza provozu 23 – Soustružna válců 
 Soustružna válců je specifický provoz, jehož silnou stránkou je stejně jako u provozu 

21 výhodná poloha v areálu ArcelorMittal Ostrava a.s., neboť tyto provozu spolu fyzicky 

sousedí. Mezi hlavní silné stránky provozu bych zařadila komplexní výrobu tvarových válců 

jednak pro interní potřebu ArcelorMittal Ostrava a.s., ale také pro externí partnery.  Dílčí 

SWOT analýza provozu 23 je patrná z níže uvedených map (viz tabulky 3.5 a 3.6). 
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Tabulka 3.5: Provoz – Soustružna válců – SWOT analýza se zaměřením na interní trh 

V
nitřní prostředí 

S Silné stránky 

(maximalizovat a rozšiřovat) 

W Slabé stránky 

(nutno koncepčně řešit) 

• výhodná poloha provozu v ArcelorMittal 

Ostrava a.s. 

• know – how výroby  a renovace válců 

pro ArcelorMittal Ostrava a.s. od surového  

odlitku či výkovku až po tvarové  

soustružení těla (kalibrování) 

• know – how evidence a sledování spotřeby 

válců 

• speciální strojní park 

• zkušenosti s opracováním legovaných 

obrobků vysoké pevnosti 

• zkušenosti s obráběním slinutých karbidů  

• technický stav strojního parku   

• malý podíl vícestrojové obsluhy 

 

 

V
nější prostředí 

O Příležitosti 

(maximalizovat a rozšiřovat) 

T Hrozby 

(monitorovat a eliminovat) 

• podíl na výrobě válců pro skupinu 

 ArcelorMittal Ostrava a.s. 

• konkurence okolních firem 

• velká závislost na dodávkách pro mateřskou 

společnost 

• vyšší náklady na opravy strojního parku 

• růst nákladů vstupů (energie, plyn teplo 

apod.) 

Vlastní zdroj 
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Tabulka 3.6: Provoz – Soustružna válců – SWOT analýza se zaměřením na externí trh 

V
nitřní prostředí 

S Silné stránky 

(maximalizovat a rozšiřovat) 

W Slabé stránky 

(nutno koncepčně řešit) 

• certifikace dle EN ISO 9001:2001 a EN 

ISO 14001:2004 

• údržba software pro CNC stroje 

 

V
nější prostředí 

O Příležitosti 

(maximalizovat a rozšiřovat) 

T Hrozby 

(monitorovat a eliminovat) 

• zvýšení podílu na výrobě válců pro externí 

firmy 

• kooperace s externími firmami (nejen 

výrobci válců) 

 

Vlastní zdroj 

3.4 SWOT analýza provoz 25 – Slévárna 
 Mezi hlavní silné stránky provozu patří komplexní systém plánování a řízení výroby, 

dále pak široké hmotnostní rozpětí vyráběných odlitků a také orientaci na kusovou výrobu. 

Tyto aspekty umožňují dobrou schopnost vyrovnat se s konkurencí na trhu. Dílčí SWOT 

analýza provozu 25 je patrná z níže uvedených map (viz tabulky 3.7 a 3.8).  
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Tabulka 3.7: Provoz – Slévárna – SWOT analýza se zaměřením na interní trh  

V
nitřní prostředí 

S Silné stránky 

(maximalizovat a rozšiřovat) 

W Slabé stránky 

(nutno koncepčně řešit) 

• pracovníci – převážně kvalifikovaní a 

odborně zdatní 

• konkurenceschopnost 

• lokalita umístění provozu – v areálu 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

• komplexní systém plánování a řízení 

výroby 

• široké hmotnostní rozpětí výrobků 

• moderní vybavení – výroba forem a jader 

větších hmotností 

• dobrá kvalita výrobků 

• strojní park – vyšší opotřebení výrobního 

zařízení (především strojů 

pro opracování a finální úpravu odlitků) 

 

V
nější prostředí 

O Příležitosti 

(maximalizovat a rozšiřovat) 

T Hrozby 

(monitorovat a eliminovat) 

• rozšíření nedestruktivních zkoušek odlitků 

dle ČSN, EN, DIN, ASME a GOST a tím 

získání nových zakázek a trhů  

• výroba odlitků z vysoce jakostních 

materiálů 

• konkurence cenově výhodnějších odlitků 

z Ukrajiny, Ruska, Turecka, Indie, Číny 

apod. s nižší kvalitativní  úrovní  

Vlastní zdroj 
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Tabulka 3.8: Provoz – Slévárna – SWOT analýza se zaměřením na externí trh 

V
nitřní prostředí 

S Silné stránky 

(maximalizovat a rozšiřovat) 

W Slabé stránky 

(nutno koncepčně řešit) 

• splnění ekologických norem a nařízení 

(IPPC v roce 2006) 

• zaměření na kusovou výrobu 

• certifikáty, zkoušky a oprávnění 

• dobrá dopravní obslužnost 

• nutnost externích kooperací 

(opracování a výroba modelů 

nadstandardních rozměrů) 

V
nější prostředí 

O Příležitosti 

(maximalizovat a rozšiřovat) 

T Hrozby 

(monitorovat a eliminovat) 

• zaměření na export (je zřejmý zájem 

seriózních odběratelů) 

• možnost kooperace v opracování odlitků 

v rámci regionu 

• efektivní včleňování externích výkonů do 

výrobního procesu 

• nabídka poprodejního zákaznického servisu 

– konstrukční a technické návrhy výrobků a 

možnost ověření navržené technologie 

pomocí testovacího software  

 

Vlastní zdroj 
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4 Návrh možných variant dalšího vývoje závodu 2 
 Dle znalostí problematiky organizační struktury společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

a provedené SWOT analýzy se domnívám, že by se závod 2 mohl do budoucna vedle 

zachování stávajícího začlenění ubírat rovněž jiným směrem v rámci struktury ArcelorMittal. 

Možný další vývoj závodu 2 v rámci ArcelorMittal Ostrava a.s. tak mimo něj navrhuji v níže 

uvedených variantách. Všechny navrhované varianty změny organizační struktury závodu 2 

jsem uvažovala s ohledem na maximální možnou využitelnost v praxi do budoucna tak, aby 

bylo možné se k nim vrátit a popřípadě je použít jako součást realizační dokumentace pro 

přechod na nový stav. 

4.1 V rámci ArcelorMittal Ostrava a.s. v rozsahu stávajícího zaměření 
 V tomto bodě bych se zaměřila na variantu dalšího vývoje závodu, ve které bude 

zachováno výrobního portfolio závodu a v organizační struktuře nedojde k radikálním 

změnám. Z analýzy současné organizační struktury závodu máme možnost funkcionálně 

porovnat organizační struktury dílčích provozů. Při porovnávání jsem uvažovala o dvou 

změnách v organizační struktuře. U provozu 25 - Slévárna bych spojila útvar Výroby 25/V a 

Techniky 25/T v jednu výrobně - technickou kancelář, jak je tomu u provozu 21, kde se toto 

spojení osvědčilo k zjednodušení fungování provozu. Druhým bodem by bylo vyčlenění 

útvaru jakosti z provozu 21 – Strojírenská výroba (konkrétně z 21/VT - Výrobně technické 

kanceláře) a provozu 25 – Slévárna (konkrétně útvaru 25 - Kontrola jakosti) pod jeden 

organizační útvar, který bych zařadila do úrovně řízení závodu 2 a to do úseku 2/VT – Výroba 

a technika (viz obrázek 4.1). Tuto variantu považuji za významnou z hlediska zvýšení 

nezávislosti útvaru kontroly jakosti na výrobních provozech, než jak je tomu v současné době. 

Hlavní motivace pro tento krok je uvedena v článku 4.1.2. 

4.1.1 Sloučení výrobních a technických kanceláří v provozu 25 
 Vnitropodnikové slučování oddělení patří v současnosti ke zcela běžným procesům. 

Pokud je organizačně a technicky možné dvě a více oddělení sloučit do jednoho, jedná se 

v rozhodnutí společnosti o důležitý krok, mnohdy znamenající přínosy od odstranění bariér 

mezi útvary až po případné úspory lidských zdrojů a prostor. Potenciál pro další zeštíhlení 

organizační struktury je i na závodě 2  ArcelorMittal Ostrava a.s. Jedná se o sloučení 

technické a výrobní kanceláře na provoze 25, které je dlouhodobě zavedeno např. na provoze 

21, kde jsou plně propojeny všechny činnosti na úseku výroby a technické podpory daného 
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provozu a s tím spojených cílů. Proto se domnívám, že stejný proces fúze by mohl být 

proveden i na provoze 25, kde jsou tato oddělení zatím samostatně. 

 Při fúzi oddělení techniky a výroby provozu 25 také doporučuji striktně odlišit 

administrativní a technické profese s ohledem na možné úspory personálních zdrojů. Většina 

úspor spojených s těmito opatřeními je generována především v administrativní oblasti. 

Současně dojde při tomto spojení obou oddělení i ke sloučení jejich řízení pod jednoho 

vedoucího pracovníka.   

 

4.1.2 Vyčlenění kontroly jakosti do sféry řízení závodu 
 Pojem kvality se přenesl do běžného života, do obchodu a marketingu, kde dnes 

znamená praktické ocenění dobrého (kvalitního) zboží nebo služby.  

 V moderním řízení výroby se často hovoří o systémech řízení jakosti nebo kvality, 

čímž se míní nejen průběžná kontrola výrobků, ale také odstraňování zjištěných nedostatků, 

vylepšování výrobků i motivace pracovníků, aby si hleděli kvality.  Tak je tomu i v provozech 

v  ArcelorMittal Ostrava a.s. Nicméně z organizační  struktury je např. vidět, že provozy 21 a 

25 mají rozdílně zařazené jakostní oddělení. Jakostní oddělení v provozu 21 je součástí 

výrobně – technické kanceláře, zatímco provoz 25 má oddělení jakosti přímo pod vedoucím 

provozu. Je tedy patrné, že jsou tato oddělení s různým stupněm nezávislosti. Tímto 

doporučuji, aby bylo zřízeno oddělení jakosti s působností v rámci závodu, včetně jeho 

organizačního zařazení do úrovně řízení závodu. Hlavní motivací pro toto organizační 

povýšení oddělení jakosti je dle mého názoru především zvýšení jeho nezávislosti na 

výrobních provozech. Obecně platí, že kontrolní útvary, které jsou postaveny mimo základní 

výrobní jednotky, mají vyšší pravomoci v oblasti managementu jakosti a s tím spojené 

rozhodovací pravomoci.  V případě závodu 2  ArcelorMittal Ostrava a.s. by dále tento proces 

spojení a povýšení oddělení jakosti znamenal vyšší synergii ve využití jeho kapacity pro 

potřeby celého závodu (zpracování plánů kontrol a zkoušek, výstupní kontrola apod.).  
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Obrázek 4.1: Výsledná organizační struktura 

Vlastní zdroj 

4.2 V rámci ArcelorMittal Ostrava a.s. se zaměřením na rozšíření 
výrobního programu závodu 

 V této variantě navrhuji rozšíření výrobního programu závodu 2 při zachování 

současné pozice závodu v rámci ArcelorMittal Ostrava a.s.  

 Základním článkem výrobního programu je výrobní proces, jehož činnost přeměňuje 

vstupy za použití určité technologie - máme k dispozici určitý materiál a techniku. Výsledkem 

tohoto procesu jsou výstupy, které by měly splňovat očekávané požadavky na výrobek. 

 V současné době je výrobní portfolio závodu 2 zaměřeno na sortiment strojírenských 

výrobků, které tvoří výroba strojních dílů a zařízení, ocelových konstrukcí, výroba 

železničního dvojkolí, výroba a renovace válců pro válcovny.  V oblasti slévárenství je závod 

zaměřen na výrobu odlitků z oceli a litiny. Uvedené výroby jsou realizovány v rozsahu 

kusové, maximálně malosériové výroby.  
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 Vzhledem k dopadům hospodářské krize na toto odvětví má o to vyšší důležitost 

vytváření dlouhodobých strategií, se zaměřením na rozšíření výrobního programu společnosti, 

s cílem posílení její pozice na externích trzích.  K uvedenému tvrzení jsem dospěla na základě 

vlastního průzkum tržního prostředí v rámci vybraných společností Moravy (FERRAM, 

UNEX, DOTEX, BUCYRUS, PSP Engineering, ŽĎAS, FERMAT Group). Zmíněný 

průzkum mi potvrdil možnost rozšíření výrobního programu závodu 2 o dodávky dílů a 

technologických celků pro energetiky a důlní průmysl, současně vedle metalurgie další nosná 

odvětví naší ekonomiky. Zásadním motivačním prvkem pro realizaci tohoto záměru jsou 

bohaté profesní zkušenosti a široké strojní vybavení závodu 2 z oblastí produkce 

nejrůznějších dílů a zařízení v rozsahu od výroby ozubených kol, hřídelí, ložiskových těles 

přes výrobu a montáže převodovek, tlakových nádob, nosných konstrukcí až po výrobu a 

instalace jednoúčelových strojů, výrobních linek, hutních vozů apod.  Tímto navrhuji 

rozšíření výrobního programu závodu 2 o segmenty výrob, kterými jsou zejména díly a uzly 

pro energetické a důlní stroje (oběžná a lopatková kola, ventilátory, skříně filtrů, lanové 

bubny, apod.). Na následujícím obrázku jsou vyznačeny výrobní úseky (přerušovaným 

rámečkem), které by měly toto posílení portfolia závodu 2 realizovat (viz obrázek 4.2). 

 Jedním z dalších významných segmentů činností závodu jsou opravy a zkoušky 

elektrických strojů. Na základě konzultací s odborníky v oblasti energetiky se rovněž 

domnívám, že ke zkvalitnění portfolia služeb závodu by přispělo rozšíření a modernizace 

zkušebny elektrických strojů.  V současné době je vysoká poptávka na trhu ohledně kvalitních 

zkušeben elektrických strojů.  Zkušebna v areálu ArcelorMittal Ostrava a.s. je v tomto smyslu 

výborně koncipována a vyhovuje současným standardům. Dle vlastního průzkumu trhu jsem 

dospěla k závěru, že jenom na Moravě existuje několik významných firem, příp. jejich 

zastoupení z oblasti elektroenergetiky (ABB, TES Vsetín, SIEMENS), které by rozšíření 

spolupráce s touto zkušebnou uvítali.  
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Obrázek 4.2: Výsledná organizační struktura 

Vlastní zdroj 

4.3 Vyčlenění do samostatné dceřiné společnosti ArcelorMittal Strojírny a 
slévárny Ostrava 

 Tato kapitola je z mé diplomové práce stěžejní, neboť popisuje proces přípravy 

vyčlenění závodu 2 Strojírny a slévárny ArcelorMittal Ostrava a.s., do samostatné dceřiné 

společnosti. Mateřská společnost má metodiku, která se uplatňuje při vyčlenění subjektu 

z mateřské společnosti. V této kapitole jsem tuto metodiku aplikovala na praktický postup pro 

vyčlenění závodu 2 a následně navrhla novou organizační strukturu.   
 Vytvoření organizační struktury nového samostatného podniku souvisí s vytvořením 

nových pracovních pozic, s novou motivací pro změnu zaběhlých standardů, s dalšími 

možnostmi k proniknutí na nové trhy a to vše s cílem  upevnit pozice na trhu za současného 

zprogresivnění hospodářských výsledků.   
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4.3.1  Proces vzniku dceřiné společnosti ArcelorMittal Strojírny a slévárny Ostrava 
 Postup před rozhodnutím o vyčlenění závodu Strojírny a slévárny ze společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

1. Rozhodnutí představenstva o přípravě vyčlenění interního subjektu z ArcelorMittal 

Ostrava a.s.  

2. Vytvoření realizačního týmu.  

3. Realizační tým zpracuje detailní  SWOT analýzu, podnikatelský záměr včetně skladby 

majetku určeného k vyčlenění a základní ekonomickou rozvahu nového subjektu 

včetně rozboru ekonomických a sociálních dopadů vyčlenění nového subjektu na 

mateřskou společnost.  

4. Realizační tým určí skladbu majetku k vyčlenění, který bude následně oceněn 

nezávislou auditorskou společností.  

5. Takto zpracovanou dokumentaci předloží vedoucí realizačního týmu ve stanoveném 

termínu představenstvu. 

6. Po předložení dokumentace představenstvo rozhodne o možném vyčlenění. 

7. Součástí rozhodnutí představenstva o vyčlenění je několik právních úkonů, např. 

stanovení formy vyčleněného subjektu a jeho základní jmění. 

 

 Právní kroky nezbytné pro realizaci procesu vyčlenění subjektu ze společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

1. Předmět podnikání dceřiné společnosti musí splňovat podmínky živnostenského 

zákona tj. vymezení a klasifikace činnosti. 

2. Ocenění majetku určeného k vyčlenění nezávislou auditorskou společností. 

3. Založení obchodní společnosti.  

4. Zapsání obchodní společnosti – podání návrhu na zápis obchodní společnosti do 

obchodního rejstříku. 

5. Po vzniku nové společnosti (zápisem do obchodního rejstříku) následuje uzavření 

vnitropodnikových smluv mezi dceřinou společností a mateřským subjektem. 

6. Zajištění zákonného přechodu zaměstnanců do nového vyčleňovaného subjektu: 

a) zpracování delimitační smlouvy; 

b) řešení sporných případů v souvislosti se zákonným přechodem zaměstnanců; 
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c) řešení pracovněprávních aspektů při přechodu zaměstnanců (půjčky, zápočet 

odpracovaných let, výpočet dovolené, exekuce apod.); 

d) řešení nároků přecházejících zaměstnanců vyplývajících z kolektivní smlouvy. 

4.3.2  Nová organizační struktura vyčleněné dceřiné společnosti ArcelorMittal 
 Strojírny a slévárny Ostrava 
 Vyčleněním závodu 2 do samostatné dceřiné společnosti, vzniknou požadavky na 

vytvoření managementu a dalších členů v organizační struktuře, přičemž provozy zůstanou 

zachovány. Nejdůležitějším krokem pro správné fungování společnosti bude vytvoření TOP 

managementu, tzn. bude zřízena pozice generálního ředitele a jemu příslušných oborových  

ředitelů (viz obrázek 4.3 a 4.4).  

 

Generální ředitel: hlavní zodpovědností generálního ředitele bude komplexní řízení a 

monitorování celé společnosti a komunikace s mateřskou společností a obchodními partnery. 

Podřízení ředitelé budou ředitel pro výrobu a techniku, personální ředitel, finanční ředitel a 

obchodní ředitel. Na tuto pozici by mělo být vypsáno nejdříve interní výběrové řízení a v 

případě neúspěchu, také veřejné výběrové řízení. 

 

Ředitel pro výrobu a techniku: hlavní předpoklad je, že po vyčlenění závodu 2 pod 

samostatnou dceřinou společnost se zásadně nezmění hlavní výrobní program. Tudíž ředitel 

pro výrobu a techniku bude zodpovídat za jeho plnění a budoucí rozšíření. V našem případě 

např. o dodávky dílů pro energetiku. Současně bude tento ředitel prioritně odpovědný za 

technický rozvoj výrobního zařízení.   

 

Personální ředitel: vyčleněním závodu 2 vznikne požadavek na vytvoření vlastního 

personálního oddělení. Práce s lidskými zdroji je v průmyslu velmi důležitá, proto 

předpokládám, že personální ředitel by měl mít bohatou praxi v dané oblasti a nejlépe přímo z 

ArcelorMittal Ostrava a.s. V personalistice je rovněž důležitý informační systém, který tvoří 

rozhraní mezi zaměstnanci a personálním oddělením. Proto navrhuji využít stávající 

integrovaný systém ArcelorMittal Ostrava a.s., který je již zaběhnutý a zaměstnanci ho znají. 

Hlavní úkoly nově vzniklé pozice personálního ředitele bude kromě odměňování a vzdělávání 

zaměstnanců, také starost o nábor nových zaměstnanců. Zde se předpokládá úzká spolupráce s 

úřady práce a personálními agenturami. Předpokládám, že všichni stávající zaměstnanci 

přejdou pod novou společnost, což bude znamenat vytvoření nových pracovních poměrů.   
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Finanční ředitel: nově vzniklá společnost vyžaduje řízení a kontrolu finančních prostředků. 

U větších společností tuto funkci plní útvar finančního ředitele. V mém případě bude první a 

nejdůležitější úkol finančního ředitel při vzniku společnosti vypořádání majetku s mateřskou 

společností. Hlavní předpoklad je, že veškerý majetek a technologie používané v současné 

době v závodu 2 přejdou pod nově vyčleněný subjekt. Otázkou bude výše základního 

kapitálu. Úkol finančního ředitele spolu s generálním ředitelem bude vyjednat max. možnou 

výši základního kapitálu. Po procesu vyčlenění bude mít útvar finančního ředitele na starosti 

oblast controllingu, cash - flow, kontroly finančního plnění zakázek, atd. Pro tuto pozici 

předpokládám vypsání veřejného výběrového řízení.  

 

Obchodní ředitel: každá společnost usiluje o co možná největší počet zakázek, aby 

vykazovala ekonomický profit. Útvar obchodního ředitele musí aktivně vyhledávat nové 

zákazníky a starat se o ty stávající. Obchodní ředitel by se měl přímo věnovat klíčovým 

zákazníkům společnosti. Dále pak aktivně nabízet portfolio společnosti, prezentovat firmu na 

různých akcích, např. veletrzích.  

 

 

Obrázek 4.3: Výsledná organizační struktura  

společnosti ArcelorMittal Strojírny a slévárny Ostrava 

Vlastní zdroj 
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Obrázek 4.4: Organizační struktura managementu  

společnosti ArcelorMittal Strojírny a slévárny Ostrava 

Vlastní zdroj 

4.3.4  Vazby dceřiné společnosti Strojírny a slévárny na mateřskou společnost 
ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Mateřská společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. bude mít na dceřinou společnost 

ArcelorMittal Strojírny a slévárny Ostrava cílevědomý vliv. Mateřská společnost vlastnící 

100 % akcií bude ve vazbě na dceřinou společnost uplatňovat zásadní vliv při řízení tohoto 

podniku. Potvrzením tohoto aspektu bude účast zástupců matky v dozorčí radě a 

představenstvu dceřiné společnosti. Současně pokládám za maximálně důležité poskytnutí 

dostatečné základní finanční podpory ze strany matky pro zahájení činnosti dceřiné 

společnosti. Vztah k mateřské společnosti vytváří možnost zajištění dcery úročeným 

kapitálem pro realizaci velkých inovačních záměrů, které přesahují potenciál společnosti. 

Vztah k mateřské společnosti také umožňuje lépe krýt rizika z podnikání dcery, než je tomu u 

plně samostatných společností.  Další z podstatných vazeb mezi uvedenými společnostmi 
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bude rovněž kolektivní smlouva vycházející ze základních principů kolektivní smlouvy 

mateřské společnosti.      

4.3.5   Proces řízení komplexních akcí v nově vzniklé společnosti ArcelorMittal 
 Strojírny a slévárny Ostrava 

 V této kapitole popisuji, na základě konzultace s  pracovníky z oblasti řízení projektů a 

komplexních zakázek (investic, oprav, výrob), zásady, které je možné dodržovat pro 

přezkoumání a realizaci komplexních zakázek zajišťovaných nově vzniklou dceřinou 

společností Strojírny a slévárny. Hlavním cílem je vytvoření postupu pro přípravu a realizaci 

těchto akcí s cílem splnění termínu jejich realizace, kvality provedení a výsledné ekonomiky. 

Procesní schéma komplexního řízení akcí je uvedeno v příloze 5. 
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Závěr  
 Ve své diplomové práci jsem měla za úkol analyzovat současný stav závodu 2 - 

Strojírny a slévárny společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. a díky těmto znalostem vytvořit 

návrh nové organizační struktury tohoto závodu při vyčlenění do samostatné dceřiné 

společnosti. Při realizaci mých návrhů jsem využila svých praktických znalostí, které jsem 

nabyla při svém působení v této společnosti v rámci a také při konzultacích s odborníky z této 

společnosti při zpracovávání této diplomové práce. 

 Pro zpracování reálných výsledků jsem potřebovala teoretickou znalost problematiky, 

kterou jsem díky dostupným materiálům a znalostem z mého studia popsala v první části této 

práce. Efektivně jsem se orientovala v teoretické problematice a vybrala pouze nezbytně 

nutné materiály. 

 Druhá část mé práce je zaměřena na praktický návrh organizační struktury a tím 

související problematiku. Úvod této druhé části jsem zaměřovala do oblasti charakteristiky 

analyzovaného subjektu, neboť se domnívám, že tyto informace můžou být přínosem 

potencionálním pokračovatelům v rozpracování této problematiky.  

 Mým cílem bylo, aby hlavní praktické závěry mé práce byly pokud možno přínosem do 

praxe. Samotnou praktickou problematiku jsem řešila ve druhé části praktického řešení. 

Nejprve jsem pomocí SWOT analýz jednotlivých provozů závodu 2 zjistila slabé a silné 

stránky těchto provozů, což postavilo základní kámen mým dalším úvahám.  

 První varianta vytvoření nové organizační struktury popisuje pouze drobné změny 

charakteru vnitropodnikových fúzí při zachování současného postavení v ArcelorMittal 

Ostrava a.s. a při zachování stejného výrobního programu Provedení této varianty má hlavně 

ukázat kontrast mezi “drobnými” a “radikálními” změnami v organizační struktuře. Spolu s 

konzultanty z ArcelorMittal Ostrava a.s. se domníváme, že při současné politice společnosti 

tato varianta nebude realizována. 

 Druhá varianta vytvoření nové organizační struktury je spolu s první variantou spíše z 

kategorie “doplňkových”. Stejně jako v prvním případě se jedná o zachování postavení 

společnosti v rámci ArcelorMittal Ostrava a.s. a dochází pouze k rozšíření výrobního 

portfolia. Tuto variantu je možno v praxi realizovat. 

 Poslední varianta řeší samotný proces vyčlenění závodu 2 -  Strojírny a slévárny jako 

samostatnou dceřinou společnost v rámci společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Tato dceřiná 

společnost by měla plnit funkci samostatně hospodařícího subjektu, což by mělo vést k větší 

průhlednosti v hospodaření a k tlaku na její rentabilitu a snižování nákladů. Samotný návrh 
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organizační struktury takto nově vzniklého celku jsem navrhla spolu s konzultanty z 

ArcelorMittal Ostrava a.s. tak, aby byl tento návrh v praxi použitelný. Navrhli jsme schéma 

generálního ředitele a jeho podřízených oborových ředitelů. Uvědomuji si, že pro tuto 

společnost budou prioritní vazby s mateřskou společnosti, která bude i po vyčlenění mít silné 

slovo na chod této dceřiné společnosti. 

 Přínos své diplomové práce vidím hlavně v budoucím naplnění cíle, pro který byla tato 

práce realizována a to, aby byla funkční a efektivní jedna z možných variant organizační 

struktury dceřiné společnosti ArcelorMittal Strojírny a slévárny Ostrava, kterou jsem navrhla. 

A tím zabezpečit funkčnost a spolehlivost jednoho z článku velkého komplexu významného 

zaměstnavatele na Ostravsku. 
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Řídící procesy: 

• Stanovování organizační struktury, odpovědnost a pravomoci 
• Havarijní připravenost a prevence 

• Plánování • Řízení BOZP • Řízení komunikace 

• Řízení ochrany ŽP • Řízení finančních zdrojů • Analýza a 
zlepšování 

• Přezkoumání vedení • Technický rozvoj a investice • Řízení dokumentů 
a záznamů 

• Řízení lidských zdrojů • Řízení a monitorování 
environmentální aspekt 

 

 

 

  

 

Zá
ka

zn
ík

 

  
Hlavní (realizační) procesy: Výroba koksu a koksárenských 

produktů 
     
 

Zá
ka

zn
ík

 

  Realizace prodeje Výroba surového železa   
 

Výroba a distribuce energií Výroba tekuté oceli a PLP 
 

Plánování a koordinace výroby Výroba dlouhých výrobků 
Výroba strojírenských výrobků a 

odlitků 
Výroba plochých výrobků za 

tepla 
  Nakupování Výroba trubkových výrobků   

  
Výroba a dělení plochých a dlouhých výrobků za studena (AMDS ČR) 

  
 

 

 

 

Podpůrné procesy: 

• Návrh a vývoj • Monitorovací a měřící zařízení • Informatika 
• Zákaznický servis • Neshodný výrobek • Doprava 
• Analytická činnost a zkušebnictví • Interní audit IMS • Údržba 

 

 

 

Příloha 3: Specifikace procesů [17] 

 



Výstupy z procesu 
• Ostatní strojírenské 

výrobky 
• Odlitky z oceli a 

litiny 

Zdroje 
  

Popis základních kroků procesu (procesní činnosti) 
  

• Výroba hutních 
výměnných zařízení 

• Lidské: Kvalifikovaní 
pracovníci • Strojírenská výroba - výroba náhradních dílů. 

  
• Elektrické stroje 

• Finanční: Dle BP • Slévárna - výroba odlitků, modelů.   Dokumenty 
• Informační: IS 

společnosti a závodu • Převíjení a zkoušky elektrických strojů   
• Zpráva pro 

komplexní rozbor 
• Infrastruktura: Výrobní 

zařízení, budovy, 
stroje.       

• Zpráva hodnocení 
IB v závodu 

        • Účelová hodnocení  
Vstupy do procesu Dokumentace • Měsíční report 

• Požadavky norem ČSN 
EN ISO 

• OSZ 20/1-01 Směrnice hlavního procesu 
závodu 2-servis Záznamy 

• Požadavky zákazníků 
• OSZ 20/1-02 Řízení provozu 21- Strojírenská 

výroba 
• Viz. Seznam 

záznamů závodu 

• BP 
• OSZ 20/1-03 Řízení provozu 22- 

specializované opravy Ostatní 

• Energie, technické 
plyny   

• OSZ 20/1-04 Řízení provozu 23- soustružna 
válců   

• Enviromentální 
aspekty 

   

 

• OSZ 20/1-05 Řízení provozu 25- slévárna   
        
        
Předcházející procesy   Dokumentace     

• Realizace prodeje 
  

• Sledování postupu plnění stanovených 
ukazatelů procesu: jakostních, technologických, 
ekonomických a ekologických.   

Navazující procesy 

• Plánování a koordinace 
výroby 

• Sledování plnění cílů IMS včetně úkolů a 
programů přijatých k jejich dosažení. 

• Hlavní procesy 
výroby 

• Nakupování   • Interní audity.   • Dopravu 
• Výroba surového 

železa   • Zjišťování spokojenosti zákazníků   
• Analýza a 

zlepšování 
• Výroba a distribuce 

energie Kritéria efektivity procesu • Přezkoumání vedení 

• Řízení zdrojů   • Úroveň řízení procesu, charakterizovaná 
jednotlivými ukazateli dle aktuálního BP a 
požadavků na zabezpečení ochrany ŽP a 
zaměstnanců. 

  • Neshodný výrobek 

• Zákaznický servis 
    

• Plánování a 
koordinace výroby 

• Údržba • Realizace prodeje 
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Zákazník - start

Předání poptávky zákazníkem 
na oddělení řízení zakázek

Převzetí, zaevidování 
poptávky  na oddělení řízení 

zakázek

Přezkoumání poptávky 
oddělením řízení zakázek 

(konzultace se 
zákazníkem)

Posouzení poptávky 
oddělením řízení zakázek 
(komplexní, nekomplexní)

Oddělení řízení zakázek 
- posouzení technické, 
kapacitní a ekonomické

Detailní přezkoumání 
poptávky 

Stanovení vedoucího projektu 
komplexní zakázky

Dodavatelské provozy vystaví 
nabídku 

Předání cenové nabídky na 
oddělení řízení zakázek

Zpracování komplexní 
nabídky za všechny 

dodavatele

formulář „Poptávka  
na komplexní 

zakázku“; 

NE

ANO
NE

ANO

Nabídky

Předání nabídky zákazníkovi

Rozhodnutí zákazníka Oznámení výsledků 
dodavatelským provozům

NE

Odd. řízení zakázek informuje 
provozy o výsledku.

ANO

Uzavření smluv se 
zákazníkem

Komunikace s dodavatelskými 
produkty

Zahájení přípravných fází

Požadavky na 
materiál (techn. 

provozy)

Požadavky na externi 
kooperace

Realizace komplexní zakázky

Ukončení realizace a 
předání zakázky 

objednateli
Jsou vady? Odstranění

Uzavření zakázky; fakturace

Vyhodnocení zakázky

 
 

 

Příloha 5: Procesní schéma komplexního řízení akcí dceřiné společnosti ArcelorMittal 

Strojírny a slévárny Ostrava 


