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Oblast působnosti:

Integrovaný systém řízení (IMS)

Systém řízení kvality (QMS)

Audity kvality v rámci IMS

Informační systémy kvality

Metody kvality a statistické metody

Strategie kvality a plánování zdrojů

Vzdělávání v oblasti kvality

Něco o mně:

Ve ŠKODA AUTO a.s. od roku 1992

V managementu kvality od roku 2000

V managementu ŠKODA AUTO a.s. od roku 2007

Manažer kvality

Auditor kvality QA

Auditor procesu VDA 6.3.
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Produkce
Potenciál pro naší budoucí spolupráci
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Atraktivní modelové řady
Osm modelů splňující požadavky zákazníků



ŠKODA Dodávky zákazníkům
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Evoluce nebo revoluce – Produkt / Proces

Role kvality ve fázi vývoje

Role kvality v procesu výroby

Role kvality ve spokojenosti zákazníků

Role kvality ve firemní kultuře



Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/46/ES
ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich
přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických
celků určených pro tato vozidla

Směrnice 2007/46/ES – Příloha X
1. Úvodního posouzení – 1.3.1.1.
b) v případě schvalování typu konstrukčních částí nebo samostatných

technických celků – dostupné informace o posouzení systému řízení
jakosti provedeného výrobcem/výrobci vozidla v prostorách výrobce
konstrukční části nebo samostatného technického celku podle jedné
nebo více specifikací průmyslového odvětví, které vyhovují požadavkům

harmonizované normy EN ISO 9001:2015.

EN ISO 9001:2015
Kap. 5.1 Vedení (leadership) a závazek
Vrcholové vedení musí prokazovat svou vůdčí roli a závazek s ohledem na systém
managementu kvality
b) zajištěním, že jsou stanoveny politika kvality a cíle kvality pro systém managementu

kvality a že jsou v souladu s kontextem a strategickým zaměřením organizace

Směrnice
2007/46/ES

požaduje

TYPOVÉ SCHVÁLENÍ

POLITIKA

STRATEGIE

CÍLE

CERTIFIKÁT

ISO 9001
požaduje

Proč certifikovat?



Integrovaný systém řízení ve ŠKODA - dnes

IMS ve ŠKODA zahrnuje:
QMS: Systém řízení kvality dle ISO 9001, VDA 6.1 a VDA 6.4
EMS: Systém environmentálního řízení dle ISO 14001
EnMS: Systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001
BOZP: Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle EN ISO 45001
ISMS: Systém řízení bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001
ECM: Systém řízení údržby železničních nákladních vagonů dle nařízení komise EU č. 445/2011 a 402/2013

Zohlednění dalších požadavků na:
Recyklovatelnost vozu
Výrobní systém ŠKODA
Oprávněný hospodářský subjekt

Z čeho se skládá, výhody a nevýhody integrace

IMS

QMS

EMS

EnMS

BOZP

ISMS

ECM



Integrovaný systém řízení ve ŠKODA- v budoucnu



Kybernetická bezpečnost v automobilovém průmyslu

Systém řízení kyber.
bezpečnosti

(CSMS)

Systém řízení
aktualizace SW

(SUMS)

Požadavek pro
typové schválení

od roku 2022
IMS

QMS

EMS

EnMS

BOZP

ISMS

ECM

UNECE WP.29 návrh směrnice
„Kybernetická bezpečnost“
& „Aktualizace softwaru“



Compliance Management System (CMS) | Definice

Systém řízení shody (CMS) je soubor zásad a opatření společnosti, které jsou založeny na cílech stanovených zákonnými

zástupci. Tyto zásady a opatření umožňují společnosti zajistit soulad se specifickými pravidly a tím předcházet závažným

porušením předpisů.

Kultura &
hodnoty

Cíle

Rizika

Program &
procesy

Organizace

Komunikace
& školení

Monitoring
& zlepšení

CMS prvky založené na
IDW standardu PS 980 *

* ISO 19600 ~ mezinárodní ekvivalent

Proti-korupce
(zpronevěra)

Anti-monopol

Produkt

Lidská práva

Personální zdroje
(HR)

Životní prostředí

Bezpečnost dat a
soukromí

Praní špinavých
peněz



„Inovace odlišují vůdce od následovníků.“

Steve Jobs

„Inovace odlišují vůdce od následovníků.“

Steve Jobs
12

DĚKUJI ZA POZORNOST.


