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Abstrakt  

 

Bakalářská práce je zaměřena na aplikaci procesního přístupu v systému managementu 

jakosti u výrobce stavebních hmot – konkrétně u společnosti VÁPENKA VITOUL s. r. o.  

V teoretické části je kladen důraz na objasnění pojmu proces a problematiky 

procesního přístupu.  

V praktické části je provedena analýza současného procesního přístupu a jednotlivých 

procesů. Je zde vysvětleno, proč je proces údržby stěžejní pro bezproblémový chod 

společnosti a pro plynulou výrobu, díky které jsou plněny požadavky zákazníka. Pozornost je 

věnována procesu údržby a analýze možných rizik. 

Cílem této práce je zařazení podpůrného procesu údržby strojního zařízení do systému 

hlavních procesů a následná aktualizace mapy procesů.  

 

Klíčová slova: Proces, procesní přístup.  

 

 

Abstract 

 

The bachelor thesis is concerned with the application of a process approach in the 

quality management system at a company producing construction materials – namely, 

VÁPENKA VITOUL s. r. o. 

The theoretical part concentrates on the term “process” and the issue of the process 

approach. 

In the practical part, an analysis of the existing process approach and individual 

processes is performed. Also, an explanation is provided why the maintenance process is 

crucial for smooth operation of the company and continuous production meeting clients’ 

requirements. Attention is paid to the maintenance process and potential risk analysis. 

The goal of the paper is to incorporate the machinery maintenance support process 

into the system of main processes and to update the process map subsequently.  

 

Key words: Process, Process Approach.  
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ÚVOD 

 

Organizace v současné době musí více než v minulosti bojovat s neustálou nejistotou. 

Stále více se přiostřuje konkurence a neustálý boj o úspěšnost organizace na trhu by se dal 

nazvat nekončícím příběhem. Všechny organizace ale mají něco společného – snaží se co 

nejvíce rozvíjet a přizpůsobovat svůj systém řízení okolním podmínkám. [4]  

Zesilování konkurence nutí organizace k udržování takového systému, který dokáže 

pružně reagovat na změny. Organizace si musí zvolit strategii, která pro ni bude nejvhodnější. 

Zákazníci stále zvyšují své požadavky na produkty i služby, proto je důležitá rychlost a 

kreativnost při jejich uspokojování a řešení.  

 

Tisíce organizací v České republice mají certifikovaný systém managementu jakosti, 

ale u většiny jde pouze o nutnost při uzavírání obchodů. [1] 

V dnešní době se ale nelze spoléhat pouze na certifikaci systému managementu jakosti 

podle mezinárodního standardu ISO 9001. Stále důležitější se stává např. environmentální 

management. Neustálé zlepšování se stává samozřejmostí. To si uvědomuje i společnost 

VÁPENKA VITOUL s.r.o., kde jsem zpracovala svou bakalářskou práci.  

Organizace má certifikovaný systém managementu jakosti podle mezinárodních 

standardů ISO již od roku 2005. V současné době se stále více zaměřuje na procesní přístup. 

Důvodem pro zavedení procesního přístupu je především zvýšení 

konkurenceschopnosti. Pokud se v organizaci pracuje s jednotlivými činnostmi jako s 

procesy, které jsou identifikovány a jsou určeny jejich vzájemné vazby, dochází k výraznému 

zpřehlednění a usnadnění práce. Identifikace a využití procesů v rámci organizace je důležitá i 

proto, že výstupem z procesu je produkt – a jestliže chceme produkty ovlivňovat, musíme 

jednotlivé procesy řešit. Řídíme-li procesy efektivně, s největší pravděpodobností uspokojíme 

požadavky zákazníka.  

 

Vedení společnosti VÁPENKA VITOUL si uvědomuje význam procesního řízení a 

zjišťuje, že bude nutné zařadit proces údržby strojů, který byl doposud veden jako podpůrný, 

do systému hlavních procesů. Důvodem je fakt, že je stěžejní a důležitý pro plynulý chod 

výrobních zařízení - a následně i pro spokojenost zákazníka.  
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V souladu se vzrůstajícím se tlakem na kvalitu a preciznost produkce se proces údržby 

stává nepostradatelným, a proto snahu vedení společnosti o zařazení podpůrného procesu 

mezi procesy hlavní lze pokládat jako velmi prozíravý krok v procesu neustálého zlepšování.  

Údržba, jako prostředek ochrany, je soubor činností nebo úkolů, které slouží 

k obnovení poškozeného zařízení a následnému navrácení tohoto zařízení do 

provozuschopného stavu. Účinnost závisí na správném využití finančních prostředků – nákup 

potřebných náhradních dílů, materiálů pro zajištění údržby, vhodných přístrojů atd. Pravidelná 

údržba napomáhá snižování zbytečných prostojů, zvyšuje spolehlivost daných zařízení a 

výsledkem by mělo být prodloužení životnosti. Každá organizace má jiný typ systému, a 

proto je špatně, když spoléhá pouze na určitý přístup údržby. Musí se rozhodnout tak, aby 

přístup byl použit správně. Nesprávné použití by totiž mělo za následek ztrátu finančních 

prostředků. Kvalitní údržba vyžaduje neustálé zlepšování, vzdělávání a zapojení zaměstnanců 

apod. [11] 

 

Cílem mé bakalářské práce je zařazení podpůrného procesu údržby strojů do systému 

hlavních procesů. Daný proces bude podrobně popsán a budou také uvedeny důvody pro 

zařazení podpůrného procesu do systému hlavních. S tím souvisí nutnost aktualizace procesní 

mapy. Pozornost budu věnovat i analýze rizik a následnému navržení potřebných opatření.  
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROCESNÍHO PŘÍSTUPU 

V SYSTÉMECH MANAGEMENTU JAKOSTI 

 

V této kapitole se pokusím definovat a vysvětlit pojmy, které se týkají problematiky 

procesního přístupu v systémech managementu jakosti.  

 

 

1.1  Definice procesu 

V různých literaturách se můžeme setkat s různými definicemi pojmu proces. Uvedu 

proto několik definic.  

„Proces je organizovaná skupina vzájemně souvisejících činností a/nebo subprocesů, 

které procházejí jedním nebo více organizačními útvary či jednou (podnikový proces) nebo 

více spolupracujícími organizacemi (mezipodnikový proces), které spotřebovávají materiální, 

lidské, finanční a informační vstupy a jejichž výstupem je produkt, který má hodnotu pro 

externího nebo interního zákazníka.“ [2] 

„Procesem se myslí soubor dílčích činností, které mění vstupy na výstupy za spotřeby 

zdrojů v regulovaných podmínkách.“ [1] 

„Proces je soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří 

výstup, který má pro zákazníka hodnostu.“ [2] 

Norma ČSN EN ISO 9000 charakterizuje proces jako „soubor vzájemně souvisejících 

nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy“. [9] 

 

 

1.2  Modelování a popis procesů  

Jako modelování procesů chápeme grafické, slovní i počítačové modely, které se snaží 

co nejlépe zobrazit skutečný (popř. předpokládaný) průběh jednotlivých procesů. Jedním 

z nejpoužívanějších přístupů k modelování procesů je popis procesů. Model procesu se 

vztahuje k základnímu modelu procesu. Modelováním procesu získáme informace o: 

 vstupu do procesu (a dodavatelích), 

 výstupu z procesu (a zákaznících), 

 vlastníkovi procesu, 

 požadavcích na vstupy a výstupy, 

 regulátorech, jenž se vztahují k danému procesu, 
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 zdrojích, které jsou nutné k přeměně vstupu na výstup, 

 rozsahu činností a podprocesů, 

 povinnosti, 

 fungování zpětné vazby. [4] 

 

 

1.3  Model procesu 

Model procesu je zobrazen na obrázku (viz obr. 1).  

 

Obr. 1 – Základní model procesu (ZV-zpětná vazba) [1] 

 

 

1.4  Rozdělení procesů 

Když se organizace rozhodne o přechodu na procesní řízení, je důležité, aby si zvolila 

co nejvhodnější strukturu procesů. Obvykle se procesy dělí následovně: 

 procesy řídicí,  

 procesy hlavní,  

 procesy podpůrné. [4] 

 

 

V jiné literatuře najdeme rozdělení procesů takto: 

 procesy klíčové, 

 procesy podpůrné. 
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Klíčový proces je takový proces, který naplňuje primární funkci organizace a který je 

vázán na celou organizaci. Představuje tedy takový proces, který přináší přidanou hodnotu. 

Vstupem do tohoto procesu jsou potřeby a požadavky zákazníka a výstupem je přímo produkt 

nebo služba. Klíčové procesy jsou pro každou organizaci specifické.  

Podpůrné procesy mívají obecnější charakter než procesy klíčové. Měly by být co 

nejběžnější a nejnahraditelnější. Jejich význam spočívá v podpoře klíčových procesů, přičemž 

podpora by měla být co nejefektivnější. Podpůrné procesy poskytují služby jiným procesům – 

klíčovým i podpůrným. [5] 

 

 

1.5  Procesní přístup,  orientace na proces 

V normě ČSN EN ISO 9000:2006 je procesní přístup definován následovně:  

„Požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou-li činnosti a související zdroje 

řízeny jako proces.“ [9] 

Pro procesní přístup je charakteristické využití systému procesů v rámci organizace, 

identifikace těchto procesů, jejich vzájemného působení a managementu tak, aby byl 

realizován takový výstup, který byl zamýšlen. [8] 

Výsledkem každého procesu je nějaký produkt. Proto je zcela zřejmé, že pokud 

chceme něco změnit na výsledném produktu, musíme provést změnu procesu. Jestliže 

 na produktu shledáme něco nežádoucího, musíme příčinu problému hledat opět uvnitř 

procesu. [3] 

Důvodem k zavedení procesního řízení je zvýšení konkurenceschopnosti a 

životaschopnosti organizace – tzn. orientace na plnění potřeb a požadavků zákazníka, které 

souvisí s efektivním řízením procesů. Důležité je také nastavit systém tak, aby byl 

pochopitelný pro zaměstnance. [4] 

Již podle norem ISO 9001:2000 a ISO 9004:2000 systémy managementu jakosti 

nebudou chápány pouze jako množina prvků, ale jako soubor na sebe navazujících procesů. 

Procesní přístup je graficky zobrazen na obrázku (obr. 2). Model ukazuje propojení procesů 

uvedených v kapitolách 4 až 8 (tj. Systém managementu kvality, Odpovědnost managementu, 

Management zdrojů, Realizace produktu, Měření, analýza a zlepšování). Organizace musí být 

schopná realizovat procesy, které jsou nezbytné pro plnění požadavků zákazníka, do konečné 

podoby produktů. Jednotlivé procesy musí být plánovány, zabezpečeny odpovídajícímu zdroji 

a řízeny s uplatněním zpětné vazby. [3] 
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Obr. 2 – Schéma procesního přístupu [1] 

 

Mezinárodní norma ČSN EN ISO 9001:2010 „podporuje používání procesního 

přístupu při vytváření, implementaci a zvyšování efektivnosti systému managementu kvality 

s cílem zvýšit spokojenost zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků“. [8] 

Kvalitu procesu lze měřit podle tří hlavních parametrů: efektivity, účinnosti a 

přizpůsobivosti. Proces je efektivní, pokud jeho výstup splňuje potřeby zákazníků. Jestliže je 

proces efektivní při co nejnižších nákladech, pak je účinný. A pokud je proces adaptivní, 

zůstává efektivní a účinný i tehdy, když se v jeho průběhu vyskytují nějaké změny. Orientace 

na proces je pro organizaci velmi důležitá, pokud chce uspokojit potřeby zákazníků. [6] 

 

 

1.6  Procesní řízení – principy a přínosy 

Stejně jako proces i procesní řízení má mnoho definic. Opět uvedu některé z nich.  

„Procesní řízení (management) představuje systémy, postupy, metody a nástroje 

trvalého zajišťování výkonnosti a neustálého zlepšování podnikových i mezipodnikových 

procesů, které vycházejí z jasně definované strategie organizace a jejichž cílem je naplnit 

stanovené strategické cíle.“ [2] 

Jedná se o strategický přístup k řízení organizace. Za účelem maximální výkonnosti 

organizace jsou využívány vhodné metody, nástroje a postupy řízení procesů. [4] 
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Jelikož žijeme v dynamickém prostředí, je dobré pro řízení kvality pracovat 

s procesním řízením. Dnešní podniky jsou charakterizovány prostředím, ve kterém se setkáme 

se změnami a složitostmi požadavků zákazníka, konkurenčním tlakem, následnými náklady 

atd. [6] 

 

Jestliže organizace chápe a řídí vzájemně související činnosti jako procesy, pak 

pracuje efektivněji a její výsledky jsou dosahovány s vyšší účinností. 

Aplikace procesního přístupu v organizacích vyžaduje:  

 systematické definování všech procesů, které jsou důležité pro dosahování 

daných cílů organizace, a jejich popis v příručce jakosti (popř. v dokumentaci), 

 určení struktury a definování rámce klíčových procesů, 

 určení vlastníků procesů, přesné vymezení odpovědností a pravomocí, 

 systematické monitorování a měření výkonnosti procesů,  

 identifikaci rozhraní mezi jednotlivými procesy a funkcemi v organizaci,  

 zaměření se na faktory zlepšování výkonnosti procesů, 

 posuzování rizik a důsledků působení procesů na zainteresované strany. [1] 

 

Některé z vyjmenovaných principů se pokusím objasnit.  

 

 Definování procesů  

Zde si organizace sama musí určit rozsah a návaznost procesů. Jedná 

se totiž o zcela specifickou a jedinečnou záležitost. Struktura procesů musí 

odpovídat velikosti organizace vyráběným produktům, organizační 

struktuře apod. Zde lze efektivně využít aplikace některých nástrojů 

(brainstorming, mapa procesů, multihlasování, matice vztahů mezi procesy 

apod.).  

 

 Určení struktury a rámce klíčových procesů  

Organizace by měla mít jasno v tom, které procesy jsou pro její 

fungování klíčové. Právě na tyto procesy se soustředí potřebné zdroje, 

největší pozornost a neustálé zlepšování. Každý proces v organizaci není 

stejně důležitý, a proto je podstatné vybrat správné klíčové procesy. 
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 Určení vlastníků jejich pravomocí a odpovědností 

Organizace musí stanovit vlastníka procesu – tzn. osobu s přesně 

danými pravomocemi a odpovědnostmi. Nese odpovědnost za kvalitu 

výstupů z procesu, za plnění požadavků zákazníka, za efektivní průběh atd. 

Poznání požadavků zákazníka, definování vlastních požadavků na proces a 

samotné řízení procesu můžeme zahrnout do pravomocí vlastníka procesu.  

 

 Identifikace rozhraní mezi jednotlivými procesy 

Pojmem rozhraní se zde myslí místo v organizaci, kde jsou 

odevzdávány výstupy z jednoho procesu k dalšímu využití – tzn. tam, kde 

daný výstup je vstupem do dalšího procesu. Důležité je, aby tato místa byla 

specifikována a jednoznačně určena. 

 

 Neustálé zlepšování výkonnosti procesů 

Skutečný průběh procesů musí být objektivně a nezávisle 

přezkoumáván. Cílem má být identifikace možných příležitostí ke 

zlepšování jejich výkonnosti. Mezi nejznámější přístupy patří interní audity. 

Dalším přístupem může být aplikace zpětné vazby – zjišťuje se, jak jsou 

zákazníci spokojeni s plněním svých požadavků na výstupy z procesu. Ne 

tak známým a méně využívaným přístupem je sebehodnocení. Schéma 

sebehodnocení lze vidět na obrázku (viz obr. 3). Tento přístup zcela 

objektivně odhaluje možnosti zlepšování, je ovšem náročnější a potřebuje 

dostatečné množství zdrojů. [1] 

„Sebehodnocení organizace je uceleným a systematickým 

přezkoumáním činností a výsledků organizace, které se porovnávají se 

systémem managementu kvality nebo s modelem úspěšnosti.“ [9] 
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Obr. 3 - Schéma sebehodnocení [1] 

 

 

Je poměrně těžké sdělit konkrétní přínosy, které přineslo procesní řízení organizace. 

Ale některé přínosy lze zobecnit následovně:  

 pravomoci v procesech jsou jasně dané, 

 dochází k zeštíhlení organizační struktury, 

 zjednodušují se pracovní postupy, 

 orientace na klíčové procesy, 

 zvýšení výkonnosti procesů i lidí, 

 orientace na neustálé zlepšování procesů, které vede ke zlepšování výstupů,  

 podpora informačních technologií, 

 efektivnější využívání nejrůznějších metod a nástrojů řízení, 

 zvýšení důvěry a spokojenosti zákazníků, 

 zvýšení spokojenosti zaměstnanců atd.  

 

 

Podobně lze definovat i možné překážky: 

 nedostatek zájmu vedení organizace,  

 zaměstnanci se příliš nezapojují,  

 nedostatek komunikace o tom, co procesní řízení přinese, 
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 nesprávně definované cíle přechodu na procesní řízení, 

 nedostatek znalostí a vědomostí atd. [4] 

 

 

1.7  Procesní a systémový přístup 

Systémový přístup k managementu je v normě ČSN EN ISO 9000:2006 definován 

takto: „Identifikování, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému 

přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace při dosahování jejich cílů.“ [9] 

Systémový i procesní přístup poskytují určité výsledky. Proces produkuje výsledky, 

které vznikají díky práci v daném procesu. Naproti tomu systém produkuje výsledky 

prostřednictvím interakce procesů.  

Procesní přístup je proces řízení, který se zabývá plánováním, organizováním řízením 

a neustálým zlepšováním práce, která je nutná k výrobě. Systémový přístup je systém na sebe 

navazujících procesů k dosažení daného cíle.  

Například smažení vajec je jedna z fází procesu přípravy jídel a proces přípravy jídla 

je jedna z fází poskytování služeb. Každý z těchto procesů pracuje s výstupy z procesu. Musí 

se určit správce systému, který bude mít pravomoc a také odpovědnost za proces. Důležité 

jsou vztahy a vazby mezi jednotlivými částmi systému, protože ty produkují výsledky, ale 

zároveň může být celek (systém) součástí jiného celku. [7] 

 

 

1.8  Mapa procesů 

Mapa procesů představuje unikátní zobrazení posloupnosti procesů a může být použita 

jako základ procesně orientovaného managementu jakosti. [1] 

Mapa procesů patří mezi základní dokument procesního prostředí. Výběr procesů lze 

podle potřeb měnit a upravovat. Mapa procesů zobrazuje všechny procesy, které jsou 

využívány v systémech managementu jakosti a v systémech environmentálního 

managementu. Slouží jako dobrá pomůcka při tvorbě programů interních auditů (provádíme 

prověření všech procesů). [4] 

Zobrazení map procesů může být různé. Jedna z možných variant je vidět na obrázku 

(viz obr. 4).  
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Obr. 4 - Mapa procesů (Z – zákazník) [1] 

 

 

 

1.9  Neustálé zlepšování procesů  

Neustálé zlepšování je v normě ČSN EN ISO 9000 popsáno následovně: „opakující se 

činnosti pro zvyšování schopnosti plnit požadavky“. [9] 

„Všechny organizace mají vždy dostatek příležitostí k dalšímu zlepšování. Inovace by 

měly být orientovány na procesy a tvorbu nových hodnot pro všechny zainteresované strany.“ 

Veškeré aktivity, které přinášejí novou úroveň výkonnosti procesů, produktů, 

zaměstnanců, ale i celého systému managementu, jsou brány jako zlepšování. Toto zlepšování 

lze demonstrovat např. aplikací Demingova cyklu PDCA („Plánuj – Dělej – Kontroluj – 

Jednej“) – schéma cyklu je znázorněno na obrázku (obr. 5). [1] 

Metodu můžeme popsat takto:  

 Plánuj (Plan): aby bylo dosaženo výsledků v souladu s požadavky zákazníka a 

s politikou organizace, je nutné stanovit cíle a procesy k tomu nezbytné. 

 Dělej (Do): realizace procesů.  

 Kontroluj (Check): monitorování a měření procesů a produktů ve vztahu 

k požadavkům, cílům a politikám; zprávy o dosažených výsledcích.  
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 Jednej (Act): realizace opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti 

procesů. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Obr. 5 - Demingův cyklus PDCA 

(Vlastní zpracování) 

 

Rozlišujeme dva základní přístupy ke zlepšování. Prvním je zlepšování, které je 

realizováno po krocích (kaizen). Tento přístup můžeme využít na všech úrovních řízení. 

Druhým přístupem je zlomové zlepšování (reengineering), který je charakterizován 

dramatickými změnami výkonnosti celých systémů. [1]  

Neustálé zlepšování neznamená zlepšovat pouze jeden proces, zlepšovány musí být 

všechny procesy organizace. Zlepšování procesů poté vede ke zdokonalování výrobků a 

služeb. V dnešní době jsou pro zlepšování využívány různé nástroje jakosti – např. FMEA, 

EQFD, Ishikawův diagram (diagram rybí kosti) apod. Tyto nástroje slouží k mírnému 

zlepšování po krocích.  

Důležité je, aby organizace při neustálém zlepšování vycházela ze strategie. 

Strategické zlepšování vede ke zvyšování výkonnosti organizace jako celku. Zlepšování musí 

být podporováno systémem měření výkonnosti. Ukazatele výkonnosti, které si organizace 

zvolí, každému pracovníkovi ihned řeknou, zda se organizace zlepšuje tak, jak má. Systém 

měření výkonnosti tedy ukazuje aktuální přehled o výkonnosti. [2] 
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1.10 Interní audity procesů 

Norma ČSN EN ISO 19011:2012 definuje audit jako „systematický, nezávislý a 

dokumentovaný proces pro získání důkazu z auditu pro jeho objektivní hodnocení s cílem 

stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu“.  

Kritériem auditu může být soubor politik, postupů nebo požadavků, se kterým se 

porovnávají důkazy z auditu (tj. ověřitelné záznamy, informace apod.).  

Audity, které jsou prováděny samotnou organizací, nazýváme interní (tzv. audity první 

stranou). [10] 

„Audity se používají pro stanovení rozsahu, v jakém jsou splněny požadavky na systém 

managementu kvality. Zjištění z auditu se používají k posouzení efektivnosti systému 

managementu kvality a k identifikaci příležitostí ke zlepšení.“ [9] 

Podle normy ČSN EN ISO 9001:2010 organizace musí v plánovaných intervalech 

provádět interní audity, aby bylo zjištěno, zda systém managementu jakosti vyhovuje 

požadavkům normy a požadavkům, který si stanovila sama organizace. Dále se zjišťuje, zda 

vyhovuje uspořádání, které bylo naplánováno, a zda je systém managementu jakosti 

realizován a udržován. [8]  

Důležité je stanovení programu auditu a plánu auditu. Program auditu zahrnuje 

sestavení souboru jednoho nebo více auditů, které jsou zaměřeny na specifický účel a 

naplánovány pro určitý časový rámec. Plán auditu pak zahrnuje popis činností. [10] 
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2 POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ A STRUKTURY SPOLEČNOSTI 

VÁPENKA VITOUL s.r.o. 

 

 

Cílem této kapitoly je seznámení s historií a vznikem společnosti VÁPENKA 

VITOUL. Kapitola také zahrnuje nástin výrobního procesu a předmětu podnikání. Je zde 

popsána politika kvality a organizační struktura společnosti.  

 

 

 

2.1  Historie a vznik společnosti 

Historie vápenky spadá do období kolem roku 1913, kdy Josef Vitoul koupil rozsáhlý 

pozemkový areál a zahájil výstavbu kruhové pece na výrobu vápna. Postupem času byla 

uvedena do provozu železniční trať, přistavila se další kruhová pec a mlýn na mletí vápna a 

výrobu vápenatých hnojiv. 

Od roku 1937 vápenku vedl syn Josefa Vitoula - Ladislav Vitoul. Po druhé světové 

válce byla vápenka znárodněna a včleněna do Hranických cementáren a vápenek. V roce 1969 

byla výroba úplně zastavena. V roce 1976 došlo k rozšíření vápenky o další mlýn, drtírnu, 

hlínotřídič a hadicové filtry na mlýnech. Zvyšoval se počet zaměstnanců i produkce. V 80. 

letech došlo k modernizaci techniky a výstavbě velkokapacitních sil k uložení a skladování 

materiálu. 

V roce 1991 byl podnik vydán dřívějším majitelům – vznikla soukromá společnost 

Vitoul v.o.s., řízení podniku se ujal další z rodiny – Ing. Ladislav Vitoul. Se snižující se 

výrobou (65 tisíc tun ročně) se redukoval i počet zaměstnanců.  

V roce 1994 se společnost změnila na společnost Vápenka Vitoul s.r.o. Postupně se 

začala zvyšovat výroba mikromletých vápenců podle norem ČSN 72 1220 a ČSN 72 1217 pro 

zemědělství, gumárenské a plastikářské technologie a stavebnictví. 

Výroba do roku 1999 se pohybovala okolo 90 tisíc tun ročně. Rozšířila se těžba v 

lomu, díky které bylo umožněno zvýšení výroby (100 tisíc tun ročně). V roce 2005 prošla 

vnitropodniková laboratoř modernizací a rekonstrukcí a společnost získala certifikát ISO 9001 

a ISO 14001. 

Od roku 2007 se společnost zaměřuje také na oblast EKO zemědělství – především 

zemědělská krmiva. V provozu má moderní biologickou čistírnu odpadních vod. 
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2.2  Výrobní proces, předmět podnikání 

Ve výrobním procesu se zpracovává přírodní vápenec z lokality Skalka Měrotín. 

Společnost VÁPENKA VITOUL s.r.o. se zabývá výrobou velmi jemně mletých vápenců 

podle normy ČSN 72 1220 (Mleté vápence). Norma udává granulometrii neboli sítový rozbor 

na předepsaných sítech. Důležitá je hrubost mletých vápenců. Společnost je schopná vyrobit 

vápenec třídy 7 až 13 (viz. obr. 6). 

 

 

 

 

Obr. 6 - Granulometrie mletých vápenců (ČSN 72 1220) [12] 

 

 

Důležité je i chemické složení vápence – podle normy ČSN 72 1217, která určuje jakost 

vápence. Mezi zvláštní požadavky dodavatelů, které je nutné dohodnout, můžeme zařadit sypnou 

hmotnost mletých vápenců, pH vodního roztoku, bělost apod. Vlhkost mletých vápenců nesmí v 

den expedice u dodavatele překročit 1%. 

Společnost dodává vápence volně ložené ve speciálních železničních vagónech (nosnost 

50 až 55 tun), v autocisternových vozech (nosnost 10 až 30 tun), balené v papírových pytlích s 

označením (30, 50 kg) nebo sypané do tzv. big bagů. 

Velmi jemně mleté vápence se používají v několika odvětvích – např. v zemědělství jako 

hnojiva a krmné směsi pro hospodářská zvířata. Uplatnění je i v chemickém průmyslu – 

neutralizace odpadních vod z výroby kyseliny sírové ( H2SO4 ) a odsiřování tepláren a tepelných 

elektráren. Vápenec je potřebný i v gumárenském a plastikářském průmyslu. Zde se vápenec 

používá pro účely gumárenské a plastikářské technologie, v hutích, pro průmysl chemický, 

sklářský a keramický. V neposlední řadě se vápenec využívá ve stavebním průmyslu – výroba 
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omítkových směsí a nezbytný prvek pro výrobu litých asfaltů - tzv. filer do asfaltových směsí, 

výroba stavebních hmot. 

V roce 2012 bylo vyrobeno 86000 tun velmi jemně mletého vápence, v roce 2013 bylo 

tohoto vápence vyrobeno ještě víc – 91 000 tun. Procentuální podíl výroby do jednotlivých 

průmyslových odvětví za rok 2012 a 2013 je uveden v následující tabulce (tab. 1) a v grafickém 

zobrazení (obr. 7, obr. 8).  

 

Tabulka 1 - Procentuální podíl výroby do jednotlivých odvětví [15] 

  Rok 2012 [%] Rok 2013 [%] 

Zemědělství 25,5 26,3 

Chemický průmysl 14,4 20,7 

Odsiřování 15,8 14,6 

Čištění odpadních vod 24,5 22,5 

Stavební průmysl  7,2 6,1 

Silniční průmysl 11,2 8,5 

Sklářský průmysl + ostatní zpracovatelská odvětví 1,4 1,3 

 

 

 

Obr. 7 - Procentuální podíl výroby za rok 2012 

(Vlastní zpracování) 
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Obr. 8 - Procentuální podíl výroby za rok 2013 

(Vlastní zpracování) 

 

 

2.3  Systém managementu jakosti  

VÁPENKA VITOUL s.r.o. je držitelem několika certifikátů. Od 10. 8. 2005 je 

držitelem Certifikátu QMS a EMS dle ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. Rozsah certifikace 

zahrnuje tyto činnosti: Těžba a úprava vápence pro průmyslové, potravinářské a zemědělské 

využití a souvisejících činností v areálu. V prosinci 2013 proběhla recertifikace. Kromě 

certifikátu ISO je společnost držitelem Certifikátu TLO pro doly, Certifikátu na Systém řízení 

výroby pro filer (od roku 2004) a Certifikátu KEZ na výrobky vhodné pro použití 

v ekologickém zemědělství (od roku 2007).  

 

 

2.4  Politika a cíle jakosti 

Společnost má popsánu politiku jakosti, ve které se vedení společnosti zavazuje ke 

kompletnímu uspokojování požadavků zákazníka – děje se tak od vyslovení požadavků na 

produkt až po jeho dodání.  

Společnost zavedla, udržuje a zlepšuje systém managementu jakosti i environmentální 

politiku. Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí patří mezi priority. Neustálé 

zlepšování kvality poskytovaných výrobků a služeb je charakterizováno jako nekončící 

proces. Důležitá je spolupráce s kvalitními partnery, sledování nových trendů v oboru a snaha 

být lepší než konkurence.  
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Jsou stanoveny i konkrétní cíle a cílové hodnoty organizace pro rok 2013 a dále 2014-

2017. Některé z nich již byly splněny a uskutečněny – např. nákup nové digitální váhy na 

vážení papírových pytlů a oprava nádrže pohonných hmot. Mezi cíle, které i nadále trvají, 

patří např. uplatnění vápenců v ekologickém zemědělství. Co se týče nově připravovaných 

cílů a cílových hodnot – bude pozornost věnována např. odbytu výrobků do odvětví 

cementářského průmyslu, výměně řetězového dopravníkového elevátoru na surovinu za 

gumový atd.  

Očekává se zvýšení odbytu, dlouhodobá úspora nákladů, minimalizace negativních 

dopadů případných problémů a havárií, snížení negativních dopadů na životní prostředí, 

modernizace apod.  
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2.5  Organizační struktura  

Schéma organizační struktury je zřejmé z obrázku (obr. 9).  

 

 
 

 

Obr. 9 - Organizační struktura společnosti [14] 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO SYSTÉMU PROCESNÍHO ŘÍZENÍ 

SPOLEČNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA PODPŮRNÝ PROCES 

ÚDRŽBY  

 

 

V této kapitole bude popsán současný systém procesního řízení společnosti. Postupně 

uvedu jak procesy hlavní a řídící, tak procesy vedlejší. Podrobněji se pozastavím a následně 

rozeberu podpůrný proces údržby.  

 

 

3.1  Současný systém procesního řízení  

Při zavádění integrovaného systému managementu jakosti (tj. v roce 2005) byl kladen 

důraz především na zákazníka a na tzv. prvkové plnění jednotlivých požadavků v celkovém 

systému managementu. Následně se jednalo především o převádění dokumentace do stavu, 

který vyplýval z požadavků nové normy ISO 9001:2008. Zde se více důrazu kladlo na 

procesní přístup. 

Zhodnocením stavu procesů lze získat poznatky, podle kterých lze vypracovat dobrou 

politiku kvality, a také odpovídající cíle kvality. 

Jelikož doposud nebyl dán dostatečný prostor pro zaměření se na procesy, byly právě 

procesy a procesní přístup před recertifikačním auditem prioritou.  

V příručce jakosti je procesní model rozdělen do tří částí – řídicí, hlavní a podpůrné 

procesy.  
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3.2  Mapa procesů 

V příručce jakosti jsme mohli najít následující mapu procesů (obr. 10).  

 

Obr. 10 - Původní mapa procesů [13] 

 

 

3.3  Analýza jednotlivých procesů  

Každý proces má svůj vstup a výstup, který je popsán v příručce jakosti. Jednotlivé 

procesy podstupují hodnocení. Dále je uvedeno, kdo za daný proces nese odpovědnost, jaké 

jsou měřené veličiny procesu, kritérium úspěšnosti (účinnosti) a kontrola plnění (pravidelně 

na poradě vedení, denní výsledovka). Mezi kritéria úspěšnosti řadíme snižování výrobních 

nákladů, nové zákazníky, snížení neuhrazených faktur, minimalizace případných reklamací, 

plnění kvalitativních parametrů produktu apod. 

 

Členění procesů je následovné: řídicí, hlavní a podpůrné (pomocné).  
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3.4 Řídicí procesy 

Mezi řídicí procesy řadíme: strategické plánování, stanovení organizační struktury, 

rozhodování o zdrojích, monitorování procesů, opatření k nápravě a preventivní opatření, 

interní audity a řízení dokumentů.  

 

o Strategické plánování  

Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv 

organizace. Zaměřuje se na to, aby organizace co nejefektivněji využívala 

všechny vlastní zdroje, aby včas a správně reagovala na změny v okolním 

prostředí.  

Výstupem strategického plánování společnosti VÁPENKA VITOUL 

s.r.o. je především dokument Politika společnosti a stanovení cílů a 

cílových hodnot.  

 

o Stanovení organizační struktury 

Organizační struktury napomáhají uspořádanému systematickému 

řízení. Společnost má jasně definovanou organizační strukturu (viz. 

kapitola3.5) prostřednictvím Organizačního schématu – pracovních funkcí, 

Organizačního schématu – jmenné pracovní schéma a tzv. Popisem 

pracovních funkcí vedených asistentkou ředitele ve složkách jednotlivých 

zaměstnanců a uvedených též v Příručce kvality společnosti.  

 

o Stanovení odpovědností a pravomocí 

Základní odpovědnost za řízení společnosti (i v oblasti kvality a 

ochrany životního prostředí) nese nejvyšší člen vrcholového vedení – tj. 

ředitel společnosti. Musí vhodně rozdělit definované odpovědnosti na 

odborné zaměstnance společnosti a definovat pro jednotlivé klíčové 

zaměstnance úkoly a jejich postavení v systému QMS a EMS.  

Pro zajištění efektivního systému QMS a EMS bylo ve společnosti 

nezbytné přidělení příslušných odpovědností. Odpovědnosti a pravomoci 

jsou jasně definovány v dokumentech: Organizační schéma (Organizační 

řád atd.), Popis funkčního (pracovního) místa.  
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o Monitorování procesů 

Ve společnosti se procesy sledují a monitorování se vyhodnocuje 

1krát týdně na poradách vedení společnosti. Každý rok je vše podrobně 

uvedeno ve zprávě, která slouží jako podklad pro roční přezkoumání 

systému QMS a EMS.  

 

o Opatření k nápravě a preventivní opatření  

Společnost lokalizuje a dokumentuje hlavní příčinu neshody, 

podrobně přezkoumává celý systém, analyzuje účinek, který daná neshoda 

mohla mít na produkt, přijímá opatření odpovídající závažnosti situace a 

zavádí důslednou kontrolu s cílem zajistit účinnost nápravy a zabránění 

opětnému výskytu.  

Dále také přijímá preventivní opatření s cílem zajistit, aby nedošlo 

k potenciální neshodě. Dokumentováním a řízením opatření k nápravě a 

preventivních opatření si společnost zajišťuje, že v daném časovém rámci 

jsou přijímána vhodná opatření a výsledné změny přinášejí výsledky.  

 

o Interní audity 

Interní audity jsou ve společnosti VÁPENKA VITOUL s.r.o. 

prováděny na základě plánu interních auditů na příslušný rok. Jsou 

prováděny také externí audity – nezávislou organizací. Interní audity 

představují systematickou analýzu objektivních skutečností 

zdokumentovaných formou zprávy z auditu. Vedení společnosti má auditem 

systému řízení zajištěnou kontrolu provádění a účinnosti nápravných 

opatření. Výsledky z auditu jsou vstupem pro další zlepšování systému 

řízení, procesů i produktů.  

 

o Řízení dokumentů a záznamů 

Dokumentace systémů QMS a EMS musí být řízená. Společnost má 

vytvořeny, prosazeny a zachovává postupy pro: schvalování dokumentů 

z hlediska správnosti před jejich vydáním, přezkoumávání a aktualizování 

dokumentů podle potřeby, zajištění označení změn, zabezpečení 

dostupnosti, čitelnosti atd.  



24 

 

Společnost má zpracovánu Směrnici pro řízení dokumentace. 

Společnost také eviduje a řídí externí dokumentaci, kterou si identifikovala 

jako nezbytnou dokumentaci pro plánování a fungování systému QMS a 

EMS. Některé typy dokumentů (např. pracovní postupy, bezpečnostní 

pravidla, provozní a havarijní řády atd.) jsou umístěna na pracovišti u 

výrobního zařízení v listinné podobě.  

Společnost provádí revize dokumentů v přiměřeném časovém 

intervalu. Kontrolou dokumentu se prověřuje formální správnost a případná 

potřeba aktualizace. Zpracováním dokumentu je pověřen představitel QMS 

nebo EMS.  

 

 

3.5  Hlavní procesy 

Do hlavních procesů patří: obchodní činnost, výrobní činnost (lom, výroba), expedice 

a ukončení zakázky.  

 

o Obchodní činnost 

Navazujícím procesem pro proces obchodní činnost je výrobní 

činnost. Obchodní činnost zajišťuje kontakt se zákazníkem. Zákazník 

definuje požadavky, které jsou důležité pro výrobní činnost společnosti. 

Obchodní činnost také zahrnuje nakupování náhradních dílů, maziv, obalů, 

pohonných hmot a služeb. Měřitelnou veličinou tohoto procesu je počet 

objednávek a ceny obalů, náhradních dílů, dopravy apod.  

 

o Výrobní činnost 

Předcházejícím procesem pro proces výrobní činnost je proces 

obchodní činnost a navazujícím procesem je proces expedice. Pro výrobu je 

nezbytné řízení lomu a technologické linky. Veškerá činnost v lomu se řídí 

báňskými předpisy. Obsluha na technologické lince se řídí provozní 

dokumentací. Všichni pracovníci jsou s předpisy seznámeni a jsou 

proškoleni.  
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o Expedice 

Proces expedice plynule navazuje na proces výrobní činnost a dále 

přechází na proces ukončení zakázky. Expedice se řídí poptávkou. Vstupem 

do procesu je hotový produkt z výroby a jeho balení. Expedice také 

zahrnuje kontrolu jakosti hotového produktu.  

 

o Ukončení zakázky 

Předcházejícím procesem pro proces ukončení zakázky je proces 

expedice. Vstupem do procesu je potvrzený výdajový list z expedice. 

Zakázka končí dodáním a vyfakturováním zboží, služby (přeprava zboží) 

nebo předáním peněz v pokladně při převzetí zboží.  

Kritériem úspěšnosti tohoto procesu je minimum případných 

reklamací od zákazníků.  

 

 

3.6  Podpůrné procesy  

Jako podpůrné procesy jsou vedené procesy: nákup služeb a obalů, přeprava vápence, 

kontrola jakosti a řízení neshodného produktu, kalibrace, personalistika, monitorování 

spokojenosti zákazníka, čištění odpadních vod a údržba strojů. Zmíním některé z nich.  

 

o Nákup služeb a obalů 

Vstupem do procesu nákup služeb a obalů je poptávka u odběratelů 

a výběrové řízení, výstupem pak zvolení vhodného dodavatele. Nákupu 

předchází porovnání nabídky alespoň tří různých dodavatelů. Předmětem 

nákupu jsou náhradní díly ke strojům v lomu a technologické lince, maziva, 

pohonné hmoty, spojovací materiál, elektromateriál, služby spojené 

s údržbou zařízení, obaly, výpočetní a kancelářská technika, software atd.  

Pozornost se zde zaměřuje na úsporu nákladů a na zkvalitnění 

poskytovaných služeb.  

 

o Kontrola jakosti a řízení neshodného produktu 

Pozornost se zde věnuje hlavně splnění požadavků zákazníka na 

produkt – tzn. na minimum případných reklamací.  
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Interní neshody vznikají při balení produktu do obalů. Vedoucí 

výroby posuzuje rozsah těchto neshod. Jestliže dojde k překročení běžné 

míry, provede se analýza příčin a přijme se opatření k nápravě.  

Stížnosti zákazníka jsou zaznamenávány a slouží k analýze 

spokojenosti zákazníka a jako zdroj pro neustálé zlepšování.  

 

o Personalistika 

Vstupem do procesu jsou legislativní požadavky (např. BOZP) a 

požadavek na proškolení pracovníků. Kritériem úspěšnosti je dodržování 

bezpečnosti a ochrany při práci ze strany zaměstnanců a splnění 

legislativních požadavků. Zaměstnancům je zajištěn výcvik, jsou 

proškoleni.  

 

o Monitorování spokojenosti zákazníka 

Kritériem úspěšnosti procesu monitorování spokojenosti je 

spokojený a vracející se zákazník. Analýza spokojenosti je postavena na 

osobním jednání i písemných dotaznících. Závěry z analýz slouží jako 

podklady pro neustálé zlepšování.  

 

 

3.7  Podpůrný proces údržby strojů 

V současném podpůrném procesu údržby je vstupem nákup služeb a nákup náhradních 

dílů, výstupem z procesu je zvolení vhodného dodavatele. Důraz je kladen na úsporu 

finančních prostředků, což je společně s přehledností v nákupu kritériem úspěšnosti. Kontrola 

plnění probíhá pravidelně na poradě vedení.  

Cílem údržby by mělo být uchovávání strojů a zařízení v takovém stavu, aby jejich 

pohotovost byla co nejvyšší a aby nedocházelo ke zbytečným poruchám. Udržování zařízení 

je nutné pro splnění požadavků zákazníků, z hlediska bezpečnosti, kvality služeb a produktů 

atd. Řízením procesu údržby můžeme podstatně snížit náklady, zvýšit produktivitu výroby a 

prodloužit životní cyklus jednotlivých zařízení.  
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Je nutné definovat, zda je údržba prováděna přímo zaměstnanci organizace nebo 

externí firmou. Pokud je údržba prováděna zaměstnanci, měli by mít k tomu potřebnou 

kvalifikaci a zkušenosti. Důležité je včas objednávat externí zásahy a zároveň mít ve správný 

čas potřebné náhradní díly.  

 

Podstatná je aplikace vhodného přístupu k údržbě. Údržbu lze rozdělit na dva hlavní 

přístupy: preventivní a korektivní. Preventivní (plánovaná) údržba je taková údržba, ke které 

dochází ještě před poruchou. Napomáhá předcházet poruchám. Preventivní prohlídky 

umožňují zjišťovat a následně odstraňovat nedostatky. Naopak korektivní údržba je údržba po 

poruše, poté se provádí neplánované opravy.  

Organizace by měla stanovit řád preventivní údržby, měla být brát na vědomí 

legislativní požadavky na kontrolu zařízení (revize) a měla by určit intervaly pravidelných 

prohlídek a kontrol. Pravidelné kontroly lze stanovit podle doporučení výrobce zařízení nebo 

na základě dlouhodobé zkušenosti s provozem daného zařízení. Na zařízení můžeme také 

využít diagnostiku a neustále chod zařízení sledovat.  

 

 

 

3.8  Analýza procesu údržby strojního zařízení   

Je důležité si uvědomit, že proces údržby stojů je v zásadě rozdělen na dvě části:  

a) činnosti prováděné externí firmou,  

b) činnosti prováděné zaměstnanci. 

 

Obě části si více přiblížíme.  

a) Nejprve se zaměříme na externí činnost. Organizace si objednává externí 

zásahy. Provádějí se jednotlivé revize objektů podle plánu (tzn. podle dané 

lhůty). Jedná se tedy o plánovanou preventivní údržbu. 

 

b)  V rámci činností údržby, kterou provádějí zaměstnanci organizace, probíhají 

týdenní a měsíční kontroly. Záznamy z kontrol jsou vedeny v tzv. knihách 

kontrol, provozních knihách a provozních denících. Z vykonaných (resp. 

provedených) zkoušek, kontrol a revizí se udržují zprávy, doklady a protokoly.  
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 Rozdělení zařízení v organizaci a jejich kontrola: 

 

Objekty v organizaci jsou rozděleny do následujících skupin: elektrická zařízení, 

technická plynová zařízení a technická zařízení. Každá skupina zařízení má soupis řádů 

technické kontroly. Soupisy řádů jsou následující:  

 

I. Řád prohlídek, údržby a revizí elektrického zařízení: 

 Kniha prohlídek elektrického zařízení 

 Plán revizí elektrického zařízení třídy „ A“ – zpráva o revizi daného 

elektrického zařízení 

 Přehled elektrického zařízení třídy „ B“ – doklady o kontrolách 

 

II. Řád prohlídek údržby a zkoušek technických zařízení plynových: 

 Místní předpisy a bezpečnostní předpisy – provozní knihy vyhrazených 

zařízení plynových; revizní zprávy; zprávy o zkouškách plynových 

zařízení; zprávy o kontrolách spalinových cest 

 

III. Řád prohlídek, údržby a zkoušek technických zařízení: 

 Plán revizí a zkoušek tlakových nádob stabilních – provozní deník 

tlakových nádob; zprávy o revizi tlakových nádob 

 Plán revizí a zkoušek technických zařízení zdvihacích – provozní deník 

zdvihacího zařízení; doklad o revizi a zkoušce zdvihacího zařízení; 

kniha kontrol vázacích prostředků  

 Protokol o provedené periodické zkoušce mobilního strojního zařízení 

 

Při prohlídce technického zařízení se ověřuje:  

 stav technického zařízení, případné viditelné poškození, opotřebení, koroze 

apod. – aby se ověřila bezpečnost provozu,  

 zapisování údajů do provozních knih,  

 bezpečnostní prvky a zařízení – jejich stav a funkčnost; zařízení pro kontrolu 

tlaku a teploty apod.,  

 splňování požadavků požární ochrany,  

 přístupnost z hlediska údržby a provozu apod. 
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Vše je popsáno v technické dokumentaci. Jsou stanovené jednotlivé úkony a rozsah 

prohlídek, údržby a zkoušek, přičemž se přihlíží k technickým předpisům a k provozním 

podmínkám. Jsou dány lhůty periodického provádění prohlídek, údržby, zkoušek technického 

zařízení a lhůty pravidelných revizí. Dále je určena odpovědnost za provádění periodických 

prohlídek a zkoušek a za dodržování termínů. Je stanoven způsob evidence výsledků 

prohlídek a zkoušek (tzn. zapisování do jednotlivých provozních knih a deníků) – a to i 

zjištěných a následně odstraněných závad.  

Těžba i vlastní výroba je dozorovaná Českým báňským úřadem. Organizace musí 

zajistit bezpečnost provozu technických zařízení a vyhrazených technických zařízení 

prováděním pravidelných prohlídek, kontrol, revizí, zkoušek atd. Pro technická zařízení je 

organizace povinna vypracovat tzv. Řád prohlídek údržby a zkoušek. Předpisy a řády jsou 

v souladu s požadavky Českého báňského úřadu.  

 

Proces údržby úzce souvisí mimo jiné s procesem nákupu služeb a obalů. Organizace 

by měla být připravena i na neplánované opravy – poruchy. Je tedy samozřejmostí, že do 

procesu nákupu budou patřit (pro údržbu) potřebné náhradní díly ke strojům, maziva, 

elektromateriál, spojovací materiál atd. Patří sem také služby spojené s údržbou, výměnou, 

montáží, seřízením, kalibrací, revizemi zařízení, externím školením apod.  

 

 

3.9  Důvody pro zařazení procesu údržby mezi hlavní procesy  

Podpůrný proces údržby strojů byl doposud veden jako podpůrný proces. Ale po určité 

době fungování integrovaného systému řízení se ukazuje, že proces údržby je pro provoz 

velice důležitý a natolik stěžejní, že ho zařadíme mezi hlavní procesy. Uvedu jednotlivé 

důvody, které k tomuto rozhodnutí vedly.  

 

 Důležité jsou prostoje, které vznikají v důsledku poruch a seřízení strojů. Díky nim 

může docházet k prodlužování výrobních dob, ztrátě zakázek apod. I z těchto důvodů 

bychom se na proces údržby měli více zaměřit.  

 

 Údržba strojního zařízení zajišťujícího výrobu je nezbytná pro zajištění plynulosti 

výroby, která úzce souvisí s plněním požadavků zákazníka. Pokud zajistíme plynulou 

výrobu, zajistíme tak i spokojenost zákazníka.  
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 Proces údržby strojního zařízení působí jako podpůrná funkce celé organizace a je pro 

ni velmi důležitá.  

 

 Pravidelnou kontrolou a prohlídkami se zvyšuje spolehlivost daných zařízení. Je proto 

nutné stanovit jednotlivé kontroly a zajistit potřebné finanční i materiální zdroje, 

popřípadě určit firmu, která bude vykonávat potřebné externí činnosti – např. revize 

strojních zařízení.  

 

 Podstatné jsou pro společnost samozřejmě také náklady, které jsou s údržbou spojeny. 

Společnost by měla mít dostatečně velké zásoby náhradních dílů, maziva atd., aby byl 

zabezpečen pravidelný chod a nebyla případnými problémy nijak ovlivněna výroba. 

 

 Řízením procesu údržby můžeme podstatně náklady snížit, zvýšit produktivitu výroby 

a prodloužit životní cyklus jednotlivých zařízení. 

 

 V souladu s technickým rozvojem a požadavky společnosti by měla být prováděna 

inovace zařízení. Sledování nákladů je dobré i z toho důvodu, že jsou rozhodujícím 

kritériem pro rozhodnutí, zda udržovat zastaralé výrobní zařízení - nebo zda je lepší a 

ekonomicky výhodnější koupit nové zařízení (modernizace zařízení).  

 

 Proces údržby by měl podléhat určitému hodnocení – měření a následné zpracování 

dat o stávajícím stavu výrobních zařízení a využití zdrojů údržby. Hodnotit by se také 

měla náročnost na údržbu – dostupnost servisu a náhradních dílů apod.  

 

 Měl by být kladen důraz také na neustálé zlepšování, díky kterému lze zvyšovat 

efektivnost, vhodnost a výkonnost daného procesu.  

 

 Zařazení podpůrného procesu údržby strojů do systému hlavních procesů také souvisí 

s plněním stanovených cílů. Pro organizaci tento proces představuje velmi důležitou 

složku celého systému - a právě díky němu je zajištěna bezproblémová výroba.  
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 Samotný proces údržby strojů je také důležitý z hlediska pracovního prostředí. Stav 

pracovního prostředí je dán charakterem výroby a jednotlivými zařízeními. Právě 

výrobní zařízení jsou zdrojem rizikových situací. Pozornost by proto měla být 

věnována optimalizaci pracovních podmínek a hlavně omezení činitelů, které by mohli 

způsobit ohrožení zdraví. Právě proto se budeme muset zaměřit na analýzu těchto rizik 

a na případná opatření.  
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4 ZAŘAZENÍ PODPŮRNÉHO PROCESU ÚDRŽBY DO SYSTÉMU 

HLAVNÍCH PROCESŮ SPOLEČNOSTI A NÁSLEDNÁ 

AKTUALIZACE MAPY PROCESŮ 

 

 

V této kapitole se budu zabývat zařazením podpůrného procesu údržby do systému 

hlavních procesů společnosti. Nezbytnou součástí bude aktualizace mapy procesů.  

Bude také zpracována a popsána mapa samotného procesu údržby. 

Jelikož se v procesu údržby zařízení vyskytují určitá rizika, součástí této kapitoly bude 

také analýza těchto rizik pomocí myšlenkové mapy a Ishikawova diagramu.  

 

 

4.1  Návrh na zařazení procesu údržby do hlavních procesů  

Návrh na zařazení podpůrného procesu údržby do hlavních procesů byl projednán 

s vedením společnosti. Návrh byl zdůvodněn a přijat.  

Bude proto nutné přepracovat stávající mapu procesů a stanovení rámce procesu.  

 

 

4.2  Aktualizace mapy procesů 

Zařazením podpůrného procesu do hlavních procesů došlo ke změně struktury mapy 

procesů. Stávající mapa procesů (viz kapitola 4.2) byla předělána (obr. 11) a zároveň byla 

vytvořena mapa zcela nová (obr. 12).  

Upravená procesní mapa 1 zdůrazňuje a poukazuje na jednotlivé vazby a vztahy mezi 

procesy. Je zde vidět rozdělení procesů na řídicí, hlavní a podpůrné. Jednotlivé druhy procesů 

jsou od sebe odlišeny i barevně. Na první pohled je zřejmé, které procesy spolu úzce souvisí. 

Obousměrné šipky symbolizují vzájemné vazby. Čerchovaným rámečkem jsou od sebe 

odděleny interní a externí činnosti. Mezi externí činnosti patří dodavatelé služeb a obalů, 

firma zajišťující dopravu a dotčené orgány státní správy (tj. Obvodní báňský úřad, Krajský 

úřad Olomouc, Krajská hygienická stanice, Správa CHKO, jeskyňáři). Důležitá je také vazba 

na zákazníka. Jeho spokojenost je dána plněním jeho požadavků a je monitorována.  
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Hlavní proces údržba strojů je pro přehlednost vyznačen červeným rámečkem. 

 

 

Obr. č. 11 - Procesní mapa 1 

(Vlastní zpracování) 

 

Procesní mapa 2, která byla vypracována jako zcela nová, je odlišná. Nezabývá se 

vzájemnými vztahy mezi procesy, ale ukazuje přímou vazbu na požadavky zákazníka a na 

jeho následnou spokojenost. Spokojenost zákazníků se také projevuje ve vztahu k řídicím 

procesům. Pomocné procesy ovlivňují činnost hlavních procesů, společně pak mají 

vzájemnou vazbu s procesy řídicími. Všechny tyto vztahy a vazby jsou symbolizovány 

pomocí šipek.  

Procesy řídicí, hlavní a pomocné jsou od sebe opět barevně odlišeny. Nově je mapa 

zpracována také elektronicky. 

Pro přehlednost je proces údržby strojů opět zvýrazněn červeným rámečkem  

(viz obr. 12). 
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Obr. 12 - Procesní mapa 2 

(Vlastní zpracování) 

 

4.3  Mapa procesu údržby strojního zařízení 

Hlavnímu procesu údržby strojního zařízení zajišťujícího výrobu jsou nadřazeny 

procesy řídicí. Do samotného procesu údržby patří:  

 

1) údržba strojů v lomu:  

- bourací kladivo, vrtná souprava, nakladač, nákladní auto 

 

2) údržba drtírny: 

- váha, drtič I. stupně, drtič II. stupně, dopravní cesty, zásobník na 

předdrcenné suroviny  

 

3) údržba mlýnice:  

- LM (Lösche mlýn) – 3, LM – 4, LM – 12 (levý), LM – 12 (pravý), 

dosušovací komora, dopravní cesty 
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4) údržba zařízení expedice: 

- zásobní sila hotových výrobků, dopravní cesty pro nakládku aut a vozů 

Raj, balicí linka, váhy, vysokozdvižný vozík, přístroje a zařízení 

podnikové laboratoře 

 

Pro zabezpečení procesu údržby strojního zařízení jsou nezbytné nakupované služby a 

plánovaná pravidelná kontrola. Mezi nakupované služby můžeme zařadit kalibraci, nákup 

náhradních dílů, revizi a externí provádění oprav a v neposlední řadě personalistiku – 

konkrétně školení a přezkušování z odborné způsobilosti.  

Musí být zajištěna plynulost výroby, aby byly uspokojeny požadavky zákazníků. 

Jakmile je tato podmínka splněna, očekává se od zákazníků spokojenost.  

Pro zpřehlednění procesu údržby a určení jeho rámce byla vytvořena mapa procesu 

(viz obr. 13).  

 

  

Obr. 13 - Mapa procesu údržby strojního zařízení 

(Vlastní zpracování) 
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4.4  Návrh hodnocení a analýzy rizik 

S přihlédnutím k požadavku revize mezinárodních standardů ISO 9001 a ISO 14001 - 

plánovaných na rok 2015 – byl vrcholovým vedením společnosti požadován návrh na 

provedení analýzy rizik v procesu údržby strojního zařízení. 

Analýza rizik v procesu údržby byla rozdělena na analýzu rizik v několika hlavních 

skupinách: náhradní díly, lidé, metody, měření a pracovní prostředí.  

Jednotlivé skupiny byly dále rozděleny na podskupiny. Grafické zobrazení tohoto 

rozdělení je vidět v myšlenkové mapě (viz obr. 14). Tyto podskupiny byly následně 

zanalyzovány z hlediska vzniku možných problémů pomocí diagramu příčin a následků.  

 

 

 

 

Obr. 14 - Myšlenková mapa 

(Vlastní zpracování) 
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 U skupiny náhradních dílů je důležité zaměření se na sledování 

spotřeby, zda není nadbytek nebo nedostatek. Nadbytek náhradních dílů by 

znamenal zbytečné finanční prostředky vázané v zásobách. Nedostatek by 

v krizové situaci mohl znamenat omezení plynulosti výroby a při nedodržení 

termínu zakázky v případě poruchy také ztrátu této zakázky. Náhradní díly je 

nutné správně skladovat, aby nedošlo k možnému znehodnocení. Ztráta vysoce 

specializovaného dodavatele náhradních dílů z hlediska dlouhodobého intervalu 

údržby by pro společnost také znamenala značné problémy. 

 

 Pro pracovní prostředí je nezbytné pravidelné školení pracovníků 

údržby (např. BOZP), aby nedošlo k pracovnímu úrazu nebo např. poškození 

strojního zařízení. Na provádění údržby v rámci společnosti by měly být vyčleněny 

prostory a pracovní nástroje.  

 

 Další skupinou jsou lidé. Důležitým parametrem je optimální počet 

zaměstnanců v údržbě. Pokud by společnost měla příliš mnoho zaměstnanců 

údržby, znamenalo by to pro ni zbytečné finanční prostředky. Kdyby nastala druhá 

situace – tedy nedostatek zaměstnanců – v případě poruchy to může vést až ke 

ztrátě zakázky (popřípadě i klienta). Lze to zajistit externě, což je opět spojeno 

s finančními náklady.  

Pro proces údržby je zásadní odbornost zaměstnanců pro jednotlivé oblasti 

údržby (např. elektro, zámečník) a s tím související oprávnění a pravidelná školení. 

Rizikem by mohl být pracovní úraz, ztráta zakázky a s tím spojené náklady. 

Neodborná manipulace s pracovními nástroji by mohla způsobit poškození 

strojního zařízení.  

Pokud dobře nefunguje organizace práce, je špatná také komunikace. 

Nedostatečná komunikace mezi zaměstnanci může vést k pracovnímu úrazu nebo 

může znamenat nedostatečně provedenou údržbu (opět finanční náklady).  

 

 Pro skupinu metod je zásadní pravidelnost preventivních prohlídek a 

kontrol. Pokud bychom tuto pravidelnost opomenuli, mohlo by dojít k poškození 

výrobního zařízení. Poškození je spojené s finančními náklady. S tím souvisí i 

dokonalá znalost výrobního procesu a jednotlivých návazností. Svůj význam má i 
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vedení záznamů. Jestliže jsou záznamy vedeny špatně, mohou se ztrácet podstatné 

informace. Společnost by se také měla správně rozhodovat při výběru činnosti pro 

outsourcing.  

 

 Další skupinou je měření. Hlavní část patří metrologii – zde je důležitá 

včasná kalibrace a případné ověření měřidel. Nezbytností je odbornost 

jednotlivých pracovníků údržby. Rizika jsou spojena s finančními prostředky.  

 

 Poslední skupinou jsou stroje. Nedostatečným seznámením s podklady 

ke stoji a s výrobní dokumentací ke stroji (návod k obsluze stroje, návod na údržbu 

atd.) může dojít k závažnému poškození stroje (popřípadě k pracovnímu úrazu).  

 

Analýza možných rizik v procesu údržby strojního zařízení byla zpracována graficky 

pomocí Ishikawova diagramu rybí kosti (viz obr. 15). 

 

 

    

Obr. 15 - Ishikawův diagram 

(Vlastní zpracování) 
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Jednotlivá rizika byla bodována podle významnosti členy vybraného týmu 

zainteresovaných pracovníků. Jako metoda byl zvolen brainstorming. Bodové hodnocení (viz 

tab. 2) je základem pro zpracování Paretovy analýzy a pro zobrazení Paretova diagramu. 

Paretova analýza se využívá v rámci řešení problému ke stanovení priorit, pomůže nám určit 

nejvýznamnější rizika v procesu údržby.  

Rizika s malým počtem bodů (tj. nedostatek náhradních dílů, metrologie, technická 

zastaralost stroje, nepravidelné prohlídky, pracovní úraz v důsledku nedostatku školení) byla 

sloučena do skupiny ostatní. Následuje výpočet absolutních kumulativních četností a 

relativních kumulativních četností v %.  

 

Tabulka 2 - Tabulka hodnot k vypracování Paretovy analýzy 

Riziko 
     

Bodové 
hodnocení [-] 

Kumulativní 
hodnocení [-] 

Relativní hodnoty 
[%] 

Nedostatečná odbornost 
   35 35 25,00 

Nadbytek náhradních dílů 
   27 62 44,29 

Ztráta specializovaného 
dodavatele   

25 87 62,14 

Poškození stroje 
    16 103 73,57 

Špatná organizace práce 
   12 115 82,14 

Nedokonalá znalost 
procesu    

12 127 90,71 

Ostatní 
     13 140 100,00 

 

   

 

Pomocí hodnot v tabulce sestrojíme Paretův diagram (viz obr. 16). Jednotlivé hodnoty 

bodového hodnocení byly vyneseny do sloupcového grafu. Relativní kumulativní hodnoty 

tvoří Lorenzovu křivku. 
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Obr. 16 -  Paretův diagram 

(Vlastní zpracování) 

 

Pokud bychom postupovali podle Paretova principu 80/20, do tzv. životně důležité 

menšiny by spadalo pět rizik. Proto využijeme výpočet průměrného ukazatele (tj. podíl 

celkové kumulativní hodnoty a počtu rizik).  

Jako nejvýznamnější rizika považujeme první tři – nedostatečnou odbornost, nadbytek 

náhradních dílů a ztrátu specializovaného dodavatele.  

Nedostatečná odbornost je jednoznačně nejvýznamnějším rizikem. Neodbornou 

manipulací může dojít k poškození strojního zařízení a pracovnímu úrazu. Nedostatečná 

odbornost by také mohla vést až ke ztrátě zakázky, což souvisí s finančními náklady.  

Nadbytek náhradních dílů váže finanční prostředky v zásobách. Ztráta vysoce 

specializovaného dodavatele náhradních dílů a služeb může pro organizaci znamenat velké 

problémy.  
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4.5  Náměty na zlepšování 

V této podkapitole budou rozebrána jednotlivá doporučení ke zlepšování. 

 

o Interní audit  

 

Pro zařazení procesu údržby, který byl doposud veden jako podpůrný proces, do 

systému hlavních procesů, je nutné provedení interního auditu. Tento audit musí jednoznačně 

proběhnout tak, aby při něm byly prověřeny všechny prvky normy ISO 9001. Pro tento účel 

by bylo vhodné vypracování souboru otázek se zaměřením na proces údržby strojního 

zařízení ve formě tzv. Checklistu.  

Vedle interního auditu, provedeného týmem auditorů společnosti VÁPENKA 

VITOUL s.r.o., doporučuji následné provedení externího auditu (auditu třetí stranou), kde lze 

odkrýt slabá místa celého procesu, která mohla být přehlédnuta v rámci interního auditu. 

 

 

o Opatření k  nejvýznamnějším rizikům  

 

Cílem Paretovy analýzy bylo najít nejvýznamnější rizika a stanovit možná opatření.  

Případnou nedostatečnou odbornost ve společnosti by bylo dobré zajistit pomocí 

externí organizace. Pro tento účel by bylo vhodné vytvořit seznam potenciálních externistů na 

každou pozici – tj. elektrikář, zámečník, mechanik.  

 

Opatření pro snížení míry rizik v procesu údržby strojního zařízení vidím především 

v přehlednějším vedení evidence náhradních dílů. Pro organizaci by bylo dobré vypracování 

podrobné evidence o náhradních dílech, které jsou k dispozici a které musí v organizaci nutně 

být pro případ náhlé poruchy.  

Pro lepší přehlednost a jednodušší provádění změn v záznamech bych doporučila 

využití počítačového programu pro vedení evidence. Tento systém by mohl - kromě evidence 

náhradních dílů k jednotlivým strojům používaných ve výrobě - také zaznamenávat řadu 

dalších údajů (např. údaje o dodavatelích náhradních dílů i služeb). Společnost by takto 

získala ucelený přehled, díky kterému může pružně reagovat na zajištění plynulosti výroby 

v případě problému. Výhodou je také snadná vzájemná komunikace mezi jednotlivými 

pracovníky - a především mezi vedoucím střediska a vrcholovým vedením. Všichni 

zainteresovaní by tak měli stejné informace na jednom místě – serveru společnosti. 
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Organizace by ovšem měla zvážit náklady, které by byly pro toto opatření nutné (tj. 

pořizovací cena počítačového programu) – na rozdíl od velkých organizací.  

 

Dalším krokem ke zlepšení a zdokonalení by také bylo vedení a pravidelná aktualizace 

záznamů o dodavatelích, se kterými společnost v současnosti spolupracuje. Pro větší přehled a 

informovanost by se do těchto záznamů mohli přidat i dodavatelé, se kterými by společnost 

mohla spolupracovat v budoucnu. Toto opatření je nutné k tomu, aby nedošlo ke ztrátě vysoce 

specializovaného dodavatele. Pro společnost by tato ztráta znamenala značné problémy.  
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ZÁVĚR 

 

Bakalářská práce byla zaměřena na aplikaci procesního přístupu v systému 

managementu jakosti u výrobce stavebních hmot.  

Společnost VÁPENKA VITOUL si uvědomila význam a důležitost procesu údržby 

strojů k zabezpečení bezproblémového chodu a plynulosti výroby, a proto vedení společnosti 

rozhodlo o zařazení podpůrného procesu údržby strojů do systému hlavních procesů.   

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. K napsání této práce 

bylo nutné prostudování odborných knih a článků, které jsou uvedeny v seznamu použité 

literatury. Pravidelně jsem docházela na konzultace s vedoucí práce a byla jsem v neustálém 

kontaktu se svým konzultantem z organizace.  

 

V teoretické části se věnuji hlavně problematice procesu, procesního přístupu a mapě 

procesu. Zmiňuji se zde také o neustálém zlepšování procesů, o přínosech procesního řízení a 

o interních auditech.  

Bakalářská práce obsahuje charakteristiku společnosti VÁPENKA VITOUL s. r. o. - 

popis historie i současného stavu. Nastínila jsem také výrobní proces. V rámci popisu systému 

managementu jakosti jsou uvedeny i některé cíle, které si společnost stanovila.  

Čtvrtá kapitola se věnuje analýze současného stavu systému procesního řízení 

společnosti. Jsou zde popsány řídicí, hlavní a podpůrné procesy a jejich návaznost. Celá 

kapitola je zaměřena na proces údržby strojů, který je proto rozebrán podrobněji. Je zde také 

vysvětleno, proč je právě proces údržby strojů významný pro spokojenost zákazníků a pro 

zajištění plynulé výroby. 

Následuje kapitola, která se zabývá zařazením procesu údržby do systému hlavních 

procesů společnosti. Nedílnou součástí je aktualizace mapy procesů. Původní mapa procesů 

byla předělána a současně byla vytvořena mapa zcela nová a odlišná. Samotný proces údržby 

strojního zařízení byl zpracován i graficky.  

 

Organizace zařadila proces údržby strojního zařízení do systému hlavních procesů od 

1. 1. 2014 a tato změna bude předložena při auditu 5. 12. 2014 certifikačnímu orgánu. Nově 

vytvořená mapa je součástí řízené dokumentace společnosti.  

Na základě požadavku vedení společnosti a s přihlédnutím k požadavku revize 

mezinárodních standardů ISO 9001 a ISO 14001 - plánovaných na rok 2015 - byla provedena 

analýza rizik v procesu údržby strojního zařízení. Byla vypracována myšlenková mapa 
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s hlavními oblastmi možného vzniku rizik. Na jejím základě byla stanovena jednotlivá rizika, 

která byla dále zpracována pomocí Ishikawova diagramu a pomocí Paretovy analýzy, kde je 

výstupem Paretův diagram. Na jeho základě byla stanovena tři nejvýznamnější rizika – 

nedostatečná odbornost, nadbytek náhradních dílů a ztráta vysoce specializovaného 

dodavatele.   
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