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1 Úvod 

 

V současnosti, v době globalizace a růstu konkurence, bez ohledu na zájem firem, jsou 

společnosti ve většině případů hodnoceny podle kvality, s jakou vyrobily daný výrobek 

nebo odvedly zadanou službu. Vrcholovému managementu už dávno nejde jen o pouhé plnění 

přijatých závazků, ale také o to, jakou má výrobek či služba hodnotu pro zákazníka, neboť 

právě jeho spokojenost se promítá do ekonomiky každé společnosti. Poskytování kvalitních 

výrobků a služeb zvyšuje tržby firmy. Zájmem každé společnosti je přesvědčit zákazníka, že 

právě jejich výrobek, či služba je ten nejlepší a pravý. Mukhopadhyay (2005, s. 17) uvádí: 

„Kvalita je zjevná. Poznáte ji. Ale nemůžete ji definovat.“ Kvalita spočívá ve vnímání 

spotřebitele. Co je kvalitní pro jednoho, druhému nestačí.  

 

„Kvalita je kategorií relativní. Odráží míru uspokojení potřeb a požadavků konkrétního 

zákazníka, respektive dalších zainteresovaných stran.“ Jak uvádí Macurová (2012, s. 6), na 

předním místě je sice zákazník, ale okruh subjektů, kteří se na kvalitě podílejí a mají na ni 

zájem, je větší. Hovoříme o tzv. zainteresovaných stranách, mezi které patří zákazníci, 

zaměstnanci, vlastníci, obchodní partneři, profesní svazy, věřitelé a společnost.  

 

V současném konkurenčním prostředí je vyvíjen tlak na kvalitu ve všech oblastech života. 

Díky globalizaci (otevření trhů a odbourání překážek) vznikly větší příležitosti 

pro podnikatele, ale na druhé straně s rozvojem internetových technologií jsou spotřebitelé 

mnohem lépe informováni než v minulosti, a to vede ke skutečnosti, že zákazník je ten, 

kdo určuje pravidla trhu, nikoliv výrobce. Pro firmy není jednoduché získávat nové zákazníky 

ani udržovat ty stávající. Každá společnost by proto měla pravidelně monitorovat spokojenost 

zákazníků, protože jen tak zjistí, zda jsou spokojeni, či nespokojeni. Je zapotřebí, aby firma 

spokojenost zákazníků nejen monitorovala, ale také navrhovala opatření ke zvýšení jejich 

spokojenosti prostřednictvím systému řízení kvality.  

 

Systém řízení kvality je proces, jehož prostřednictvím se stává firma konkurenceschopnější, 

a v nejvyšší možné míře uspokojuje potřeby svých zákazníků. I ve stavebnictví, kde jsou 

výsledky prováděné práce skutečně patrné, má systém řízení kvality značný význam. Má-li 

si firma zachovat, popřípadě vylepšit, svou reputaci, měla by problematice řízení kvality 

věnovat velkou pozornost. Pro získání větší konkurenceschopnosti v domácím prostředí, 
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nebo prosazení se na zahraničních trzích, je třeba zvolit konkrétní metody postupu. O jejich 

volbě nerozhoduje pouze lokalizace, ale rovněž velikost firmy, či vzorce jejího dosavadního 

fungování. 

 

 Severomoravská stavební společnost s.r.o. (SMSS s.r.o.) náleží k menším firmám, 

a navzdory nepříznivým ekonomickým okolnostem posledních let stále ve stavebnictví 

aktivně působí. S kvalitou její produkce se setkávají zákazníci ze soukromého sektoru 

i investoři státní správy a samosprávy. Malé organizace, stejně jako velké podniky, aplikují 

nákladné systémy managementu kvality i přes nedostatek finančních a lidských zdrojů, 

které jsou pro ně typické. Vyvstává tedy otázka, do jaké míry je malý podnik schopen 

aplikovat skutečně funkční systém managementu kvality? Co ho při jeho zavádění motivuje? 

Přináší takovýto systém malému podniku výhody nebo představuje spíše nutnou zátěž? 

 

Cílem diplomové práce je na základě analýzy a vybraných metod zhodnotit současný 

integrovaný systém řízení kvality nastavený dle normy ČSN EN ISO 9001:2008, jeho 

fungování v praxi, a následně jeho porovnání s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2015. 

Pokud bude zjištěn nesoulad s normou ČSN EN ISO 9001:2015 tak navrhnout, případně 

doporučit, náměty ke zlepšení fungování stávajícího integrovaného systému managementu 

kvality. V rámci diplomové práce je Severomoravská stavební společnost s.r.o. použita 

jako analytický příklad pro aplikaci systému řízení kvality v reálné praxi.  

 

Náplní diplomové práce je popsání principů systému řízení kvality, na kterých je zmíněný 

kontrolní systém vystavěn, a který je součástí Příručky integrovaného systému managementu 

kvality, a cílů, které jeho využívání v teorii umožňuje. Následně bude konfrontován 

s požadavky systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2015, jeho prováděním 

v praxi, a to právě na příkladu zmíněné společnosti SMSS s.r.o. Zkrácená podoba odborných 

anglických výrazů je uváděna pod anglickými zkratkami a české názvy pod českými 

zkratkami. 
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2 Teoretická východiska řízení kvality 

 

Pojmy jako kvalita či kontrola kvality se vyvíjejí společně s lidskou společností, 

s pokrokem technologií a ekonomickým vývojem. O kontrolu kvality výrobků se lidstvo snaží 

v celé historii organizované výroby. Existují doklady, že například ve středověku 

byla prováděna kontrola práce u tovaryšů, kteří pracovali ve větších dílnách společně. Cílem 

bylo předejít nekvalitní produkci. O nějaké systematičnosti si můžeme nechat zdát, ale díky 

kusové produkci byla kontrola dostačující. U jednotlivců, kteří se řemeslem živili, nebylo 

co kontrolovat. Pokud dělali kvalitní výrobky, byli to vážení lidé, pokud dělali nekvalitně, 

zemřeli hlady, nikdo si u nich nic nekoupil. Nekvalitní výrobky znamenaly nejen ztrátu 

zákazníků, někdy také vězení nebo smrt. V dobách minulých neměl život zdaleka takovou 

cenu jako dnes. Počátkem průmyslové revoluce 20. března 1856 se narodil Frederick 

Winslow Taylor, otec tzv. vědeckého řízení, jenž definoval základní principy organizace 

práce a efektivního využívání zaměstnanců. Základní rozdíl, kromě celé řady přínosů, byl 

v chápání zaměstnance, kterého pokládal za součást výrobního procesu a stanovil například 

principy vzdělávání zaměstnanců (Statsoft, 2016). 

 

Japonské výrobky byly údajně kolem roku 1940 v USA vnímány jako laciné a nekvalitní 

náhražky. Místní průmyslníci si tento problém uvědomili a začali pracovat na jeho odstranění. 

Pozvali si tehdejší specialisty, kterými byli např. William Edwards Deming, Joseph Moses 

Juran a další. Kvalita produkce šla během několika let výrazně nahoru a kolem roku 1950 byl 

management kvality jedním z nejčastěji používaných pojmů u japonských výrobních 

podnikatelů. Začínaly vznikat různé přístupy k managementu kvality (Statsoft, 2016). 

 

S řízením kvality je spojeno mnoho významných osobností, které přispěly svými 

teoretickými i praktickými poznatky. Joseph M. Juran, kvalitu chápe jako způsobilost použití, 

Philip B. Crosby, definuje kvalitu jako shodu s požadavky. Armand V. Feigenbaum nazývá 

kvalitou to, co za ni považuje zákazník. Další významnou osobností je K. Ishikawa dávající 

pojmu kvalita mnohem širší obsah. F. Bartes ve své knize Jakost v podniku tvrdí, že do pojmu 

kvalita je zahrnována nejen kvalita výrobků, ale i kvalita práce, kvalita služeb, kvalita 

informací, kvalita výrobních a rozhodovacích procesů, kvalita rozdělování, kvalita dělníků, 

inženýrů, řídících pracovníků a administrativy, kvalita organizační struktury, kvalita cílů 

firmy apod. (Bartes, 2007). 
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2.1 Pojetí kvality 

 

Kvalita je základním pojmem celé rozsáhlé problematiky systému managementu kvality. 

Definic tohoto pojmu existuje mnoho, pro účel této práce je vybráno několik následujících. 

Například univerzální formulace, která říká, že „kvalitu lze definovat jako soubor vlastností 

produktu (výrobku i služby), které určují jeho schopnost uspokojit požadavky a potřeby 

zákazníka, kdy kvalita = spokojený zákazník“ (Blecharz a Zindulková, 2005, s. 10). Definice 

americké společnosti pro kvalitu: „Kvalita je subjektivní termín přičemž každý subjekt má 

svoji vlastní definici. V technickém smyslu může mít kvalita dva významy: 1) Charakteristiky 

produktu nebo služby týkající se jejich schopností uspokojit stanovené či implicitní potřeby 2) 

Produkt nebo služba bez nedostatků.“ Charakter produktu či služby ovlivňuje tržby, 

bezchybnost má vliv na náklady (ASQ-ORG, 2016). Hodnotově založený přístup definuje 

kvalitu přes náklady a ceny. Kvalitní produkt je takový, který poskytuje dostatečné 

uspokojení za přijatelnou cenu či konformitu za přijatelné náklady (Garvin, 1984).   

Veber definuje pojmy jakost a kvalita jako „stupeň splnění požadavků souborem 

inherentních charakteristik. Přitom požadavek je vymezen jako potřeba nebo očekávání, 

které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné, inherentní se interpretuje 

jako existující v něčem zejména jako trvalá charakteristika a pojem charakteristika (znak) 

jako rozlišující vlastnost“ (Veber a kol., 2010, s. 11). 

Kvalita se projevuje v mnoha dimenzích, mezi které patří mimo jiné provedení, 

spolehlivost, trvanlivost, vzhled, schopnost sloužit, estetický náboj, bezpečnost, shoda 

s normami či ekologičnost (Trůčka, 2009). 

 

Kvalita znamená (Trůčka, 2009): 

 schopnost dosáhnout úspěchu u zákazníků a vytvořenou hodnotu přeměnit v tržbu, 

 minimalizovat náklady na shodu a zejména neshodu, 

 rozhodující kritérium pro rozhodování zákazníků při výběru výrobku nebo služby. 

 

Důsledkem je (Trůčka, 2009): 

 stabilnější pozice na trhu, 

 dobrá pověst firmy, 

 růst rentability, 

 minimalizace vnitřních a vnějších ztrát. 
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2.1.1 Kvalita výrobku 

 

Pro stále více zákazníků je kvalita výrobku důležitější než cena, a z tohoto důvodu je 

nezbytné dodržovat určité požadavky, které jsou kladeny na kvalitní výrobek. Jde zejména 

o (Bartes, 2007):  

 Nezávadnost – souhrn vlastností výrobku, o kterých se uživatel nemůže předem 

přesvědčit. Jde o zdravotní a hygienickou nezávadnost, bezpečnost a ekologickou 

vhodnost. 

 Ovladatelnost – způsob manipulace s výrobkem, jeho hmotnost, rozměry, řešení 

a umístění ovládacích prvků. Tento požadavek nelze podceňovat. 

 Opravitelnost – specifické podle výrobků, snaha o jednoduchou a snadnou údržbu. 

 Udržovatelnost – zákazníci požadují jednoduchou a snadnou údržbu. 

 Spolehlivost – jedná se o funkční pohotovost. 

 Trvanlivost – schopnost výrobku uchovat si co nejdéle svoji funkčnost z hlediska 

svého užití. 

 Funkčnost – schopnost výrobku plnit určitou funkci, pro kterou byl vyroben. 

 Estetická působivost – vnější forma výrobku, která je reprezentována tvarem 

a barevností. 

 

2.1.2 Kvalita služby 

 

Za službu považujeme nehmotný produkt, kdy požadavky zákazníků na službu jsou 

následující (Bartes, 2007): 

 spolehlivost, 

 dostupnost, 

 pružnost, 

 vlídné zacházení, 

 vhodné prostředí, 

 odborná způsobilost. 

 

„V oblasti služeb je složité nalézt měřitelné znaky kvality služeb, tak jak je tomu 

u výrobků, proto je účelné rozlišovat mezi znaky vyjadřujícími emocionální obsah služby 
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(tzv. měkká kvalita neboli soft-kvalita) a znaky, které představují hmatatelný obsah služby 

(tzv. tvrdá kvalita neboli hard-kvalita)“ (Macurová, 2012, s. 8). 

 

2.1.3 Kvalita procesu 

 

Proces je dle normy ČSN EN ISO 9000:2001 definován jakou soubor vzájemně 

se ovlivňujících činností, který přeměňuje vstupní zdroje na výstupní produkty. 

Jde o transformaci vstupů na výstupy. Proces zpravidla prochází několika útvary podniku 

a v některých případech může i přesahovat hranice daného podniku. Produkt je v procesech 

plánován, vyvíjen, realizován, hodnocen a zlepšován, viz obrázek 2.1 Schéma procesu. 

Kvalita procesu je dána následujícími znaky, které můžeme rozdělit do pěti skupin („5M“) 

(Macurová, 2012, s. 29): 

 

 „Man (lidský činitel – řídící i výkonní pracovníci), 

 Machine (stroje, zařízení, nářadí, pomůcky), 

 Material (suroviny, materiál apod.), 

 Methods (postupy, pokyny, motivační nástroje apod.), 

 Milieu (prostředí, ve smyslu fyzikálních podmínek na pracovišti, ale i mezilidských 

vztahů a celkového klimatu v organizaci).“ 

 

Obr. 2.1: Schéma procesu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Mudrochová, 2012 
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Na obrázku 2.1 je vidět, kdo, co, jak a kolik toho vstupuje do procesu, ve kterém 

se následně vytvoří požadovaný výstup.  

 

2.1.4 Kvalita firmy 

 

V posledních letech je pozornost věnována kvalitě managementu společnosti, protože 

na něm záleží, jakým směrem se firma bude ubírat, jaké si stanoví strategické cíle, jaké 

podnikne kroky ke splnění těchto cílů, a zda bude prosperovat na trhu. Firmy se nezaměřují 

pouze na kvalitu finálních produktů a procesů, ale na kvalitu celé firmy, na její prosperitu, 

tedy podnikatelskou úspěšnost a výkonnost.  

 

2.2 Management kvality 

 

 Každá organizace, které záleží na již výše citované spokojenosti klienta a usiluje o prestiž 

na trhu, by měla mít zájem o zavedení systému managementu kvality a mělo by to být jejím 

strategickým rozhodnutím, kdy návrh a implementaci systému managementu kvality zejména 

ovlivňuje (ČSN EN ISO 9001, 2009): 

 prostředí, ve kterém organizace pracuje, jeho změny a rizika spojená s tímto 

prostředím, 

 měnící se potřeby organizace, 

 její konkrétní cíle, 

 poskytované produkty, 

 používané procesy, 

 velikost a struktura organizace. 

 

Co je to systém řízení kvality? Systém řízení kvality je v podstatě systém, jakým 

organizace či firma funguje. Může jít o systém výrobní firmy, ale i příspěvkové organizace.  

V podstatě lze celý systém kvality vyjádřit ve čtyřech krátkých větách (Ikvalita, 2016): 

 Řekni, co děláš! 

 Napiš, co říkáš! 

 Dělej, co máš napsáno! 

 Zlepšuj to! 
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Navzdory tomu, že se dá hlavní myšlenka vyjádřit ve čtyřech jednoduchých větách, 

praktický postup je již o něco komplexnější, aby poskytl i praktický návod činností. Mezi 

nejdůležitější sektory systému managementu kvality, jimž by měla být věnována pozornost, 

se řadí (Ikvalita, 2016):  

 zaměření se na zákazníka, 

 vedení, management, 

 zapojení zaměstnanců, 

 procesní přístup, 

 systémový přístup k managementu, 

 neustálé zlepšování, 

 rozhodování na základě faktů. 

 

Management kvality se uskutečňuje pomocí tří manažerských procesů tvořících 

tzv. „Juranovu trilogii“, která je určitou analogií finančního řízení podniku, jejímž smyslem 

je snížení nákladů na kvalitu respektive nekvalitu výrobků a služeb (Kadeřábek, 2013): 

 

 plánování kvality, 

 řízení kvality,  

 zlepšování kvality. 

 

2.2.1 Plánování kvality 

 

Plánování kvality je proces, který definuje kroky nutné k zabezpečení požadované kvality 

výrobku nebo služby pro zákazníka a prevenci neshod. Výsledkem plánování kvality, jako 

procesu formování cílů a přípravy k jejich dosažení, by měl být postup vhodný k dosažení cílů. 

Plánování kvality je důležité zejména v těchto situacích (Plura, 2001): 

 

 v průběhu vývoje nových výrobků nebo procesů, 

 před změnami výrobků nebo procesů, 

 jako opatření po zjištění nedostatků v kvalitě výrobků, služeb či procesů. 

 

Prvním krokem pro plánování kvality je stanovení cílů kvality, které by měly být SMART 

(specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově termínované). Měly by být optimální 
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pro celkový výsledek (nikoliv jen pro dílčí výsledky) a měly by být ekonomické (výnosy 

z těchto cílů by měly převyšovat náklady na ně vynaložené.  

Za jednotlivé kroky plánování kvality, které se vzájemně překrývají a jsou používané 

například v metodice APQP, považujeme (PQM, 2016): 

 

 plán a definování programu, 

 návrh a vývoj výrobku, 

 návrh a vývoj procesu, 

 validace výrobku a procesu, 

 zpětná vazba - hodnocení a nápravná opatření, 

 metodika plánu regulace/kontrolní plány. 

 

Význam plánování kvality souvisí s posunem od strategie detekce ke strategii prevence. 

Strategie detekce měla zaručit, že pomocí metod následné kontroly se k zákazníkovi 

nedostane neshodný výrobek. Strategie prevence je mnohem výhodnější. Jejím principem 

je zajištění takových podmínek, aby se neshodný výrobek vůbec nevyrobil. Čímž se snižují 

firmě náklady a stává se konkurenceschopnější.  

Díky tomu dochází ke značnému přesunu aktivit v plánování kvality do předvýrobních 

oblastí, protože je to pro firmu významné i z ekonomického hlediska. Na výsledné kvalitě 

se podílí nejen kvalita samotné výroby, ale kvalita prakticky všech etap životního cyklu 

výrobku. Tento cyklus se neustále opakuje, ale začíná pokaždé na vyšší úrovni kvality. Nejde 

o kruh, ale o spirálu zlepšování kvality (Macurová, 2012). 

 

2.2.2 Řízení kvality 

 

Řízení kvality je především snaha o neustálé zlepšování, jehož výsledkem jsou efektivnější 

procesy a ve svém důsledku snížené náklady a zvýšená produktivita.  

„Zlepšete kvalitu a automaticky zvýšíte produktivitu. Budete na trhu úspěšní nižší cenou 

a vyšší kvalitou. Budete obchodně úspěšní a vytvoříte pracovní příležitosti“, jak cituje  

William Edwards Deming (MANAGEMENT MANIA, 2016). 

 

Systém řízení kvality se týká všech činností firmy. Kvalitě musí být věnována nejen 

pozornost vrcholového managementu, ale i manažerů na všech stupních řízení.  Vzhledem 
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ke skutečnosti, že jde o složitou a náročnou činnost, která musí být sladěna s podnikovými 

záměry a aktivitami, je nutné použít systémový přístup řízení kvality pro úspěšnou realizaci 

všech potřeb a činností. 

 

 Jde zejména o (Bartes, 2007): 

 zajištění požadovaného chování všech útvarů, které se přímo či nepřímo podílejí 

na tvorbě kvality nového výrobku nebo služby na základě zjištěných potřeb 

zákazníka, 

 stanovení požadovaných vlastností a úrovně těchto útvarů, aby byly zabezpečeny 

jejich požadované činnosti. 

 

Na základě výše uvedených bodů je nutno kvalitu zkoumat v rámci okruhu kvality z těchto 

hledisek (Bartes, 2007):   

 kvalita jako výsledek (výstup) činnosti podniku, 

 kvalita jako úroveň vytvořených podmínek pro zabezpečení požadované úrovně 

výstupu, 

 kvalita jako realizace vlastní činnosti (všechny procesy firmy). 

 

Systémy řízení kvality v organizacích jsou založeny na: 

 bázi odvětvových standardů - normách a standardech platných v jednotlivých 

odvětvích. Tyto standardy byly nejprve dodržovány v rámci jedné firmy a jejich 

obchodních partnerů, později se sjednotily a rozšířily se do celého daného odvětví 

(Mateides aj, 2006). 

 bázi norem ISO (mezinárodních, národních či podnikových) - jde o soubor norem, 

který určuje požadavky na systém managementu kvality. Tyto normy jsou dané 

a jejich vytvoření bylo dáno globalizací tržního prostředí. Normy ISO jsou 

nezávazné, doporučující, organizace se mohou systémem ISO inspirovat. 

Certifikace ISO poskytuje zákazníkovi určité ujištění, že firma, která získala 

certifikát ISO, splňuje určité standardy a má nastaven systém managementu kvality, 

což samozřejmě nezaručuje kvalitu výrobků a bezchybnost práce (Blecharz, 2011). 

 bázi TQM (Total Quality Management). Tato koncepce přistupuje 

k managementu kvality jiným způsobem než koncepce ISO norem. TQM můžeme 

přeložit jako komplexní řízení kvality, které ve firmě vede k zapojení všech 
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zaměstnanců do systému neustálého zlepšování všech procesů vedoucích k výrobě 

požadovaných kvalitních výrobků a poskytování služeb. Tato koncepce není 

založena na předepsaných normách, ale na nové podnikové kultuře. Prioritní je 

orientace na zákazníka, na odhalení a splnění všech jeho přání (Macurová, 2012). 

Typickými rysy TQM je leadership, orientace na zákazníka, úsilí o trvalé 

zlepšování, je kladen důraz na priority a prevenci, procesní přístup, bezvadnost je 

samozřejmostí (Veber, 2007). 

 

Přístupy k řízení kvality se rovněž liší u organizací poskytujících služby a u organizací 

vyrábějících výrobky. Metody a standardy řízení kvality pomáhají organizacím nastavit 

celkový systém řízení tak, aby se zabránilo nekvalitě, chybám, rizikům, neshodám 

a zbytečným nákladům, které se projeví ve výstupech. V době značné konkurence znamená 

kvalita především spokojenějšího zákazníka a vyšší produktivitu. Klíčová je snaha o neustálé 

zlepšování, jak jej například popisují metody zlepšování DMAIC, nebo cyklus PDCA. 

 

„Řízení kvality se projevuje pozitivně vůči zákazníkům nebo okolí a také uvnitř firmy. 

Výsledkem jsou nejen spokojenější zákazníci, ale také efektivnější procesy a ve svém 

důsledku snížené náklady a zvýšená produktivita, protože roste podíl napoprvé dobře 

provedené práce, snižuje se počet předělávání a oprav všeho druhu nebo dohledávání 

nejrůznějších dat. 

 

2.2.3 Zlepšování kvality 

 

Zlepšování kvality je dle stávající terminologie chápáno jako část managementu kvality, 

která se zaměřuje na zvyšování růstu kvality a schopnost plnit požadavky zákazníků 

na kvalitu. Jde o činnosti, jejichž cílem je dosažení vyšší úrovně kvality v porovnání 

s předchozím stavem. Kvalita se zvyšuje zlepšováním procesů a samotné zlepšování kvality 

se zaměřuje na tři oblasti (Plura, 2001): 

 zvyšování vhodnosti k použití, 

 snižování rozsahu neshod v dodávkách výrobků a služeb, 

 zvyšování účinností všech podnikových procesů. 
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Kvalitní příprava procesů nevyloučí vznik negativních odchylek a to z důvodu (Macurová, 

2012): 

 nedostatečné úrovně poznání fyzikálních či chemických zákonitostí, 

 složitosti analýz struktury surovin a materiálů, 

 nemožnosti ovládat vnější prostředí. 

 

Z těchto důvodů se provádí analýzy, diagnózy a prognózy kvality procesů za účelem 

snížení nebo úplného odstranění odchylek, kdy za odchylku považujeme stav odlišný 

od naplánovaného stavu. Smyslem zlepšování kvality je zmenšení variability výsledných 

znaků kvality a přiblížení se cílové hodnotě jakou požaduje zákazník, nebo legislativa 

(Macurová, 2012). 

 

Zlepšování kvality by v žádném případě nemělo být jednorázovou aktivitou organizace, 

která po dosažení naplánovaných cílů skončí, ale mělo by jít o proces zlepšování, který 

je chápán jako nepřetržitý proces zlepšování, ve kterém dosažený zlepšený stav slouží jako 

východisko pro jeho další zlepšování. Neustálé zlepšování se provádí analýzou řízení kvality 

pomocí sedmi základních nástrojů kvality (Plura, 2001). Některé z těchto nástrojů budou 

v následujících kapitolách využity k analýze a vyhodnocení řízení kvality v SMSS s.r.o. 

 

K sedmi základním nástrojům kvality patří (Plura, 2001): 

 kontrolní tabulky, 

 vývojové diagramy, 

 histogramy, 

 diagram příčin a následků, 

 Paretův diagram, 

 bodový diagram, 

 regulační diagram. 
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Kontrolní tabulky 

Kontrolní tabulky neboli kontrolní list či kontrolní formulář slouží k prvotnímu ručnímu 

sběru kvantitativních dat o procesu spolehlivým, organizovaným způsobem dle zvolených 

hledisek nebo jejich kombinací. Např. počet a druh vad, které se vyskytly během výrobního 

procesu či výstupní kontrole. Cílem je získat ucelený přehled o stavu kvality a dát 

odpovědným osobám objektivní fakta, která jsou potřebná pro rozhodování (Blecharz, 2007). 

Mezi hlavní výhody patří záznam velkého počtu dat do jedné tabulky zjednodušeným 

a standardizovaným způsobem. Snížení pravděpodobnosti výskytu chyb při vlastním sběru, 

záznamu, přepisování, interpretaci a ukládání dat (Blecharz, 2007). 

 

Vývojové diagramy 

Vývojový diagram slouží ke grafickému znázornění jednotlivých kroků pracovního 

postupu či procesu. Obsahuje obrazce různých tvarů propojených pomocí šipek. Může 

se jednat o existující tak i teprve navrhovaný proces. Prvním krokem pro sestavení diagramu 

je určení začátku a konce daného procesu, dále identifikace jednotlivých činností a jejich 

zaznamenání. Vývojový diagram se pro svou grafickou názornost často využívá 

v dokumentaci systému managementu kvality. Ve většině případů bývá doplněn maticí 

odpovědnosti, která identifikuje vztahy jednotlivých pracovníků k daným činnostem. 

(Hutyra, 2007) 

 

Pro zajištění vysoké úrovně kvality výrobků a služeb se v procesu neustálého zlepšování 

používají různé modely, pomocí nich se provádí proces neustálého zlepšování kvality. Jde 

například o cyklus, viz obrázek 2.2 – cyklus PDCA a obrázek 2.3 – metodu DMAIC. 
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Obr. 2.2: Cyklus PDCA 

 

 

Zdroj: http://www.vlastnicesta.cz/metody/pdca-cyklus-1/ 

 

Cyklus PDCA byl původně vytvořen Walterem Shewhart v roce 1930. Následně PDCA 

pro zlepšování kvality rozpracoval Edwards Deming. Byl připraven především pro efektivní 

řešení a zlepšování výrobních aktivit, procesů a systému. Může být také použit jako 

jednoduchá metoda pro zavedení změn.  

 

Na obrázku 2.2 je vidět, že se cyklus skládá ze 4 po sobě následujících kroků (Vlastnicestacz, 

2016): 

 

P - Plan (plánuj) - cyklus začíná získáváním informací a popisem řešeného problému, které 

slouží pro připravení plánu. Plán by měl obsahovat jednotlivé činnosti, které je třeba udělat 

k odstranění problému. 

D - Do (dělej) - po vypracování plánu je dalším krokem zavedení popsaných činností 

do praxe. 

C - Check (kontroluj) - následuje sledování dosažených výsledků a jejich porovnání 

s plánem. Jedná se tedy o kontrolu, zda je původní problém skutečně řešen. 

A - Act (jednej) - dojde-li k situaci, že se výsledek liší od očekávání a problém není vyřešen, 

hledá se příčina problému. Vytvoří se nový plán, který se zaměří na odstranění příčiny. Pokud 

je problém úspěšně odstraněn provede se poslední a závěrečný krok a to ten, že se všechny 

potřebné změny zavedou do procesů nebo systému. Provádí se kontrola, zda jsou změny řádně 

uplatňovány a jsou součástí každodenních činností. 
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Na cyklus PDCA navazuje metoda DMAIC-  model řízení Six Sigma projektu 

 

Obr. 2.3: Metoda DMAIC  

 

 

Zdroj: http://www.svetproduktivity.cz/slovnik/DMAIC-Model-rizeni-Six-Sigma-projektu.htm 

 

Metoda DMAIC vznikal v souvislosti s rozvojem neustálého zlepšování, zvyšování úrovně 

kvality, bezpečnosti, ochrany životního prostředí. Jde o zdokonalený model PDCA. 

Kvalita je obor, kde cyklus zaznamenal hlavní rozvoj a použití v praxi. Z důvodu, že již 

nevyhovovala novým nárokům, došlo ke vzniku modelu DMAIC. 

 

Z obrázku 2.3 je patrno, že model definuje 5 fází pro úspěšné zavedení změny nebo řízení 

projektu určeného ke zlepšování (Svět produktivity Beta, 2016):  

 

D – Define (definovat) – v první fázi se definují cíle, získávají informace, popisuje se stav, 

kterého má být dosaženo, určuje se tým pracovníků. Popisuje se proces, který má být zlepšen. 

Stanovuje se plán, který by měl obsahovat jednotlivé činnosti, jež jsou třeba k odstranění 

problému. Cílem fáze Definování je jasné vymezení toho „co, kdo, proč, s kým, jak moc 

a do kdy“ bude zlepšováno. Součástí správné definice je jasné definování cílů, ale ne toho 

„jak“ bude cílů dosaženo. To je předmětem DMAIC Lean Six Sigma projektu.            

M – Measure (měřit) – při zlepšování jsou důležité postupné kroky, kterých má být 

dosaženo, a které vedou k naplnění definovaných cílů. Doložit plnění cílů je možné 

jen na základě předem definovaných měření a měřitelných ukazatelů. Jen tak je možné odlišit 

domněnky od skutečnosti. Cílem fáze Měření je sběr a vyhodnocení informací o současné 

situaci (sledování výskytu vad, měření výstupů z procesu a zaznamenávání vstupů).              

http://www.vlastnicesta.cz/akademie/kvalita-system-kvality/kvalita-system-kvality-metody/dmaic-metoda/
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A – Analyze (analyzovat) – zjištěné informace je potřeba podrobně analyzovat a zjistit 

skutečný potenciál pro zlepšení. Základem je analýza příčin problémů, nedostatků, 

nespokojenosti apod. Zároveň je zjišťováno, zda je skutečně řešen původní problém. Cílem 

fáze Analyse je určení klíčových příčin problému, tj. kritických vstupních faktorů, které mají 

významný vliv na výskyt vad. 

I – Improve (zlepšovat) – základem zlepšení je odstranění skutečné příčiny. Nastavují se 

nové parametry procesu a jeho optimalizace. Vše se uskutečňuje pro zvýšení spokojenosti 

zákazníka. Součástí zlepšování by mělo být i snížení nákladů, přínosů pro zákazníka. Cílem 

fáze Zlepšení je vytvořit, vyzkoušet a implementovat řešení, která odstraňují hlavní příčiny 

vzniku vad. 

C – Control (řídit) – Je-li problém úspěšně odstraněn nebo dosaženo zlepšení, je třeba udělat 

poslední a závěrečný krok, všechny potřebné změny implementovat do procesů nebo systému. 

Zároveň je zapotřebí se ujistit, zda jsou změny uplatňovány a zda jsou součástí každodenních 

činností. Cílem fáze Řízení je zabezpečení trvalého udržení zlepšeného stavu. 

 

2.3 Koncepce norem ISO 

 

    Snaha na mezinárodní úrovni nalézt klíčové prvky univerzálního systému kvality 

pro firmy vyrábějící výroby a poskytující služby různého druhu vedla k vytvoření standardů 

a norem kvality. Cílem bylo a je zjednodušit mezinárodní obchod zavedením všeobecných 

standardů v globalizovaném tržním prostředí. Rozšíření standardů vedlo k tomu, že čím dál 

víc organizací vyžaduje od svých obchodních partnerů k jejich vzájemné spolupráci 

certifikaci na integrovaný systém ISO.  Firmy tak reagují na usnadnění vzájemné spolupráce, 

obchodu a zvýšení konkurenceschopnosti na trhu (Evans a Lindsay, 2005). 

 

Normy vydala roku 1987 Mezinárodní organizace pro normy ISO, a označila je ISO řady 

9000. Normy jsou univerzální, dají se použít u podniků vyrábějících výrobky, poskytující 

služby, ale i ve veřejném sektoru. Tyto normy nejsou závazné, ale pouze doporučující. 

Organizace se může systémem ISO inspirovat, či ho implementovat bez nutnosti dokládání. 

Pro firmu se norma stává závaznou v momentě, kdy je certifikována k aplikaci systému 

managementu kvality podle těchto norem. Certifikaci systému managementu kvality ISO 

provádí nezávislé certifikační organizace vždy na tři roky a je každoročně auditovaná. 

Na systém ISO by se mělo nahlížet jako na kvalitativní základ, který stanovuje minimální 
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kritéria pro systém kvality, kdy po jejich dosažení by měla firma pokračovat v procesu 

rozvíjení kvality (Blecharz, 2007). 

 

Soubor norem ISO 9000 byl naposledy revidován v roce 2000. V České republice 

je soustava norem ISO 9000:2000 zavedena jako ČSN EN ISO řady 9000, kdy její první 

vydání bylo v roce 2001. Současnou strukturu norem ISO tvoří tři základní normy: 

 

 ISO 9000 – Systém managementu kvality – základy, zásady a slovník. Obsahem 

této normy jsou její základy, zásady a terminologie. Definuje pojmy, které souvisí 

s kvalitou, produktem procesy, managementem, organizací apod. 

 ISO 9001 – Systém managementu kvality – požadavky. „Tato mezinárodní 

norma podporuje používání procesního přístupu při vytváření, implementaci 

a zvyšování efektivnosti systému managementu kvality s cílem zvýšit spokojenost 

zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků“ (ČSN EN ISO 9001, 2009). 

ČSN EN ISO 9001 definuje požadavky systému managementu kvality, popisuje 

způsob zavedení, řízení, kontroly a klíčovou normou pro certifikaci, viz obrázek 2.4 

Model procesně orientovaného systému managementu kvality. 

 ISO 9004 – Systém managementu kvality – směrnice pro zlepšování 

výkonnosti. Tato norma obsahuje různá doporučení a postupy na zlepšení kvality, 

není závazná – neslouží jako nástroj certifikace. Je určena k interní aplikaci 

v organizacích jako návod k prosazování principů managementu kvality do praxe. 

Doporučení se zaměřují na zvyšování spokojenosti zákazníků, zainteresovaných 

stran, zvyšování účinnosti procesů, výkonnosti organizace a systému managementu 

kvality. 
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Obr. 2.4: Model procesně orientovaného systému managementu kvality 

 

Zdroj: ČSN EN ISO 9001, 2009 

 

Na obrázku 2.4 je vidět, že model procesně orientovaného systému managementu kvality 

lze vysvětlit následujícím způsobem: proces realizace produktu není možné uskutečnit 

bez systematického zkoumání požadavků zákazníků. Aby byla realizace produktu úspěšná 

a efektivní, je nutné odpovědné řízení všech zdrojů (lidských, finančních i hmotných zdrojů), 

které musí být podporované aktivní prací a objektivním rozhodováním managementu 

při naplňování strategie, politiky a cílů kvality. Na výstupu procesu realizace produktu 

je potřebné měřit míru spokojenosti zákazníků s dodávkou, která představuje klíčový proces 

měření v systému managementu kvality.  

 

Tento model je základem pro definování hlavních požadavků a doporučení systému 

managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2008 obsažených v pěti stěžejních kapitolách 

(jedná se o kapitoly 4 - Systém managementu kvality, 5 - Odpovědnost managementu, 6 -

Management zdrojů, 7 - Realizace produktu, 8 - Měření, analýza a zlepšování (ČSN EN ISO 

9001, 2009). 

 

2.3.1 Hlavní požadavky normy ISO 9001 

 

ISO 9001 definuje takové požadavky na procesní řízení organizace, které mají zajistit, 

že organizace se stará o požadavky zákazníků, dokáže je naplňovat a zná skutečnou kvalitu 

 

Výstup 
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svých služeb. ISO 9001, tak jako většina současných standardů, nedefinuje konkrétní procesy 

ani postupy. Místo toho definuje cíle, které musí procesy organizace splnit. Jednoduše řečeno, 

norma neříká, co organizace má, smí nebo nesmí dělat, ale požaduje funkční vnitřní 

mechanismy, které zajistí, že jsou zakázky zpracovány předem definovaným způsobem 

a že se organizace soustavně stará o to, aby kvalita činností byla vyrovnaná a zlepšující se 

(PDQM - Less Management Work, 2016). 

 

Co ISO 9001 požaduje? 

Požadavky normy ISO 9001 jsou členěny na základě odpovídajících kapitol v normě (ČSN 

EN ISO 9001. 2009). 

 

Kapitola 4 normy ISO 9001: Systém managementu kvality 

Organizace musí mít vytvořený systém řízení kvality, tj. popsané procesy organizace, jejich 

kritéria a nástroje řízení. Zároveň je nutno řídit procesy ve všem, co definují další kapitoly. 

Důležitým požadavkem této kapitoly je dokumentace procesů i dostatečná průkaznost jejich 

průběhu. Organizace řídí a aktualizuje dokumentaci spojenou se systémem managementu 

kvality včetně příručky kvality, záznamů prohlášení o shodě a dalších dokumentů 

požadovaných normou. 

 

Kapitola 5 normy ISO 9001: Odpovědnost managementu 

Norma požaduje, aby se vedení organizace kvalitou, procesy i plněním normy skutečně 

zabývalo. Tyto činnosti zahrnují stanovení cílů, politiky kvality, zajištění zdrojů, kontroly 

systému managementu kvality při zdůraznění role zákazníka. Účelně plánovat systém 

managementu kvality pro plnění požadavků normy v souladu s cíli kvality. Na základě 

výsledků auditu, zpětné vazby od zákazníků a měření procesů, přezkoumávat systém 

managementu kvality a hledat možnosti zlepšení. Skutečně efektivní a správně naplnění 

normy požaduje od vedení organizace aktivní účast při všech klíčových rozhodováních 

o systému. 

 

Kapitola 6 normy ISO 9001: Management zdrojů 

Významným aspektem požadavku na řízení zdrojů je, že pro každou činnost, kterou 

organizace vykonává, musí být určeny dostatečně technické, finanční a zejména personální 

kapacity, schopné danou činnost skutečně realizovat. To vyžaduje dostatečné plánování, 

školení i řízení, aby byli pracovníci připraveni na výkon své práce. 
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Kapitola 7 normy ISO 9001: Realizace produktu 

Klíčová kapitola definuje požadavek na popsání všech procesů a aktivit souvisejících 

s přípravou, realizací a dodáním služby či produktu zákazníkovi, na komunikaci s ním, 

kdy jsou stanoveny cíle kvality. Součástí realizace musí být i zajištění návrhu, vývoje a všech 

potřebných subdodávek. Jedním z nejobtížnějších požadavků kapitoly je zajištění 

sledovatelnosti celé výroby a schopnosti dohledat, kde došlo k případné chybě. Kapitola dále 

požaduje zajištění procesů dodání (distribuce), nákupu materiálu, ochrany veškerého majetku 

zákazníka, řízení monitorovacích a měřících zařízení. 

 

Kapitola 8 normy ISO 9001: Měření, analýza a zlepšování 

Jedná se o procesy, které musí organizace plánovat a implementovat pro prokazování 

a zajišťování shody a zvyšování efektivnosti systému managementu kvality. Hlavním cílem 

kapitoly je požadavek na existenci procesů a mechanismů pro účinné vyhodnocování kvality 

všech činností, procesů i produktů organizace. Zahrnují měření spokojenosti zákazníků, 

interní audit v rámci organizace včetně provedení nápravných opatření na odstranění neshod 

a rozdílů, měření výkonnosti procesů, systému managementu kvality a nákladů na systém 

managementu kvality. Druhou částí požadavků je povinnost zajistit zlepšování, sledování 

nedostatků, jejich aktivní odstraňování i preventivní opatření, aby nedostatky znovu 

nevznikaly. 

 

2.3.2 Osm principů managementu kvality 

 

Normy ISO řady 9000 fungují na principu posuzování shody, případně neshody, mezi 

normou a stavem v organizaci. Normy jsou postaveny na níže uvedených 8 principech 

managementu kvality. Těchto 8 principů managementu kvality se někdy také označuje 

za filosofii norem ISO (ČSN EN ISO 9001, 2009).  

 

 Zaměření na zákazníka - tento princip je plně zaměřen na porozumění současným 

i budoucím potřebám zákazníků, snaze plnit jejich požadavky a překonat očekávání.  

 Vedení a řízení zaměstnanců – tento princip stanoví, že role vedení 

je nezastupitelná při formulování poslání organizace, vymezení a vyhlášení vize, 

stanovení strategických cílů, vyhlášení politiky kvality, určení cílů kvality, zajištění 

a poskytnutí potřebných zdrojů. 
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 Zapojení zaměstnanců – tento princip hovoří o tom, že zaměstnanci na všech 

úrovních jsou základem organizace a jedině jejich plné zapojení umožňuje využít 

jejich schopnosti ve prospěch organizace.  

 Procesní přístup – tento princip hovoří o tom, že procesní řízení všech činností 

v organizaci vytváří předpoklady pro efektivní využívání zdrojů, omezení vzniku 

chyb a zaměření na neustálé zlepšování.  

 Systémový přístup managementu – tento princip hovoří o systémovém přístupu 

vedení organizace ve vztahu ke všem procesům, které se v ní odehrávají. 

Systémový přístup managementu by měl vytvářet systém vzájemně souvisejících 

procesů zaměřených na daný cíl, přičemž u jednotlivých procesů jde o jejich 

identifikaci, porozumění a řízení a také o zvýšení efektivnosti a účinnosti a tím 

i výkonnosti organizace.  

 Neustálé zlepšování – toto musí být základním principem každé organizace, jež 

používá systém managementu kvality. Důraz je kladen na to, aby trvalým cílem 

organizace bylo zvyšování spokojenosti zákazníků. Neustálé zlepšování procesů 

je spolu s řízením lidských zdrojů nezbytným předpokladem k dosahování 

strategických cílů, přičemž tyto předpoklady se navzájem podmiňují. Celý 

tento princip neustálého zlepšování je postaven na opakovatelnosti procesů, neboť 

jen tak lze stanovit měřítka a vyhodnocovat kvalitu.  

 Přístup k rozhodování zakládající se na faktech – tento princip předpokládá, 

že základem efektivního rozhodování v organizaci je provádění měření 

a monitorování, analýza údajů, využívání vhodných statistických nástrojů 

k analýzám a vyhodnocování dat.  

 Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy – tento princip hovoří o důležitosti 

spolupráce organizace s dalšími dodavateli, protože vztahy mezi dodavateli 

a odběrateli se vždy vyznačují určitou vzájemnou závislostí. Z uvedeného je tedy 

zřejmá nutnost, aby mezi oběma bylo dosaženo oboustranně vyvážených 

a prospěšných vztahů postavených na důvěře. Klíčové aktivity pro naplnění tohoto 

principu jsou: výběr klíčových dodavatelů, pravidelné hodnocení jejich výkonnosti, 

sdílení a komunikování nejlepších praktik apod. 
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3 Charakteristika vybrané společnosti 

 

3.1 Historie a vývoj společnosti 

 

Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, Šenov u Nového Jičína byla 

založena na základě zápisu do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem 

v Ostravě oddíl C, vložka 4047, dne 20. srpna 1992. Je firmou, která vznikla takříkajíc 

na zelené louce, protože jejím předchůdcem nebyla žádná zprivatizovaná společnost, jak tomu 

bylo u mnoha stavebních firem rozjíždějících svou podnikatelkou činnost těsně po roce 1990. 

Základní údaje o společnosti, jako vlastníci, předmět podnikání a ostatní, jsou uvedeny 

v příloze č. 1 této práce. V době jejího největšího rozvoje zaměstnávala cca 60 kmenových 

zaměstnanců a spolupracovala bezmála s 50 - ti firmami, které ji prováděly odborné práce 

subdodavatelsky. Stavebnictví je odvětví, které ve velké míře zasáhla hospodářská krize 

nastupující v roce 2008. Severomoravská stavební společnost s.r.o. tuto hospodářskou krizi 

začala pociťovat v roce 2009. Po tomto roce se objem realizovaných zakázek začal viditelně 

snižovat a k dnešnímu dni se jí nepodařilo vrátit na úroveň výkonů realizovaných před rokem 

2009. V současnosti je SMSS s.r.o. jednou ze středních stavebních firem na Novojičínsku. 

SMSS s.r.o. se zabývá realizací stavebních děl v oblasti pozemního stavitelství, 

které v převážné míře provádí jako generální dodavatel. Zhruba 60% realizovaných zakázek 

představují rekonstrukce a 40% novostavby.  

V současné době má SMSS s.r.o. 30 kmenových zaměstnanců, přičemž profesní strukturu 

tvoří převážně pracovníci HSV (tj. zedníci, tesaři, obkladači, stavební dělníci) a částečně 

pracovníci PSV (tj. stolaři, klempíři, instalatéři, topenáři a zámečníci). Rovněž počet firem 

provádějící odborné práce subdodavatelsky, se snížil cca na 20. Technickou základnu tvoří 

areál na Suvorovově ulici v Šenově u Nového Jičína, kde se nachází sociální zázemí 

pro zaměstnance společnosti a správní středisko. SMSS s.r.o. je vybavena veškerým nářadím, 

malou a střední mechanizací potřebnou pro provádění stavebních děl. Disponuje kádrem 

kvalifikovaných pracovníků jak na manažerské úrovni, tak i na úrovni středního 

managementu a řadových pracovníků.  

Severomoravská stavební společnost s.r.o. je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví 

a řídí se nastavenou politikou integrovaného systému managementu (ISM), kdy jejím 

prvotním cílem je být dlouhodobě spolehlivým partnerem zákazníků. Základním heslem 

společnosti je slogan „Co postaví, to stojí“, viz příloha č. 2. Tento slogan by měl i lehce 
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úsměvnou formou vyjadřovat kvalitu prováděných děl a je mezi zákazníky a též i mezi 

konkurencí v regionu dostatečně znám.  

 

3.2 Organizační struktura společnosti 

 

SMSS s.r.o. je rozdělena na tři samostatně fungující střediska, která podléhají vedení firmy. 

Struktura společnosti je rozdělena podle náplně své činnosti, a aby z ní byla na první pohled 

vidět odpovědnost plynoucí z této práce. Jednotlivá střediska se dělí na oddělení, za jejichž 

činnost odpovídá jeho vedoucí.  

 Středisko 001 – správní (administrativní, příprava výroby a kalkulace cen, 

ekonomické a obchodní oddělení) 

 Středisko 003 – mechanizace a doprava  

 Středisko 004 – hlavní stavební výroba 

 

Středisko 001 poskytuje zázemí výrobnímu středisku. Toto středisko samo o sobě nevytváří 

zisk, ale je nepostradatelným článkem ve firmě. Bez jeho činnosti, by samotné výrobní 

středisko 004 nemohlo fungovat. Zajišťuje veškerou administrativní činnost spojenou 

s plynulým chodem podniku (poptávky, nabídky, objednávky, smlouvy, nákup, personalistika, 

ekonomika). 

Středisko 003 vytváří zisk pouze v rámci svého vnitropodnikového účetnictví, kdy jeho 

náplní práce je zajišťování veškeré stavební techniky, ručního elektrického nářadí, přeprava 

materiálu a zaměstnanců na stavby. Do jeho činnosti spadá i pravidelná údržba stavební 

mechanizace, vozového parku a ručního elektrického nářadí. Na tomto středisku se vyrábí 

drobné železářské komponenty zabudovávané do staveb.  

Středisko 004 jako jediné vytváří zisk. Jde o výrobní středisko, kdy vedoucími jsou 

stavbyvedoucí, kteří zodpovídají za plynulý chod na jednotlivých stavbách. Daným stavbám 

(kalkulačním jednicím) jsou přiřazena čísla, na které se rozdělují náklady a výnosy týkající 

se konkrétní kalkulační jednice, aby bylo patrno, která zakázka byla zisková a která naopak 

ztrátová. Souběžně probíhá i několik staveb, a tak stavbyvedoucí zodpovídají současně 

i za několik staveb. 

Z obrázku 3.1 je vidět, že organizační struktura společnosti je liniová, kdy pozice a vztahy 

nadřízenosti a podřízenosti jsou uspořádány a orientovány vertikálně. Každý nadřízený 

má jasně přidělené podřízené a každý podřízený má jasně přiděleného nadřízeného. 
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Obr. 3.1: Organizační struktura společnosti SMSS s.r.o. 

 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

3.3 Strategie a koncepce 

 

V Moravskoslezském kraji, kde se Severomoravská stavební společnost s.r.o. nachází, 

jako i ve většině ostatních regionů, je stavební trh naplněn a je zcela nevyužit jeho potenciál. 

Je to dáno nedostatkem zakázek z veřejného sektoru a neochota privátních investorů 

realizovat nové stavební investice vzhledem k nejasnému dalšímu vývoji ekonomiky. 

Nedostatek práce stavebních firem vytváří enormní tlak na ceny. Boj o veřejné stavební 

zakázky je velice intenzivní, v průměru jsou vysoutěženy za ceny až o 31 % nižší, než jaké 

rozpočtoval pro investora projektant. Problém je také v nízkém počtu veřejných zakázek 

připravených k realizaci. 

Toto vše způsobuje jeho neustálý pokles daný slabou poptávkou a nadbytkem kapacit 

nabízených na trhu. Stavebnictví, je specifické svou setrvačností, dlouhodobostí kontraktů. 

Není tak pružné jak jiné obory, na vývoj reaguje někdy se značným zpožděním. Minimálně 

čtyři z pěti firem již zredukovaly počty svých zaměstnanců, které vedou ke snížení nákladů 

a zvýšení jejich efektivity. Ne vždy jsou ale tato opatření pro firmy přínosná, protože následně 

mají problém s realizací některých typů stavebních prací, kdy jejich provádění řeší formou 

subdodávek, což vyvolává provozní problémy. 

Severomoravská stavební společnost s.r.o. své služby provádí pouze na území České 

republiky, převážně v Moravskoslezském kraji a v okolních regionech. Zakázky společnost 
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získává přímým zadáním soukromým investorem, z veřejných obchodních soutěží na základě 

výzev více uchazečům. Společnost využívá vzájemné spolupráce s projektanty a používá 

internetové portály Notifikator Agrofert a Tendermarket, přes které jsou jí zasílány nabídky 

na provádění stavebních prací.  

 

Vize společnosti: Vytvoření pevné pozice na domácím trhu poskytováním komplexních 

stavebních služeb nejvyšší kvality pomocí nejmodernějších technologií, kvalifikovaného 

personálu a díky osobnímu a profesionálnímu přístupu k zákazníkům. 

 

Poslání společnosti: Společnost nabízí všem svým zákazníkům komplexní služby v oblasti 

pozemního stavitelství, prostřednictvím kvalitních materiálů, kvalifikovaného personálu 

a individuálního přístupu. 

 

V současnosti společnost zvolila za strategii rozvoje společnosti defenzivní strategii 

s obranou vydobyté pozice, kdy její největší potenciál ke zlepšení představují příležitosti. 

Zde by mohl nastat posun blíže k zákazníkovi, jak u nás, tak i v zahraničí, ať už specifickými 

službami nebo lepším reklamačním a zákaznickým servisem. Při volbě strategie společnost 

vycházela z analýzy vnitřního a vnějšího prostředí SMSS s.r.o., pomocí SWOT analýzy, 

viz příloha č. 3. 

Severomoravská stavební společnost s.r.o. nabízí své služby formou zakázkového 

charakteru, což znamená, že podoba konkrétního stavebního díla vychází z představ 

a požadavků zákazníka, které investor po odborné stránce konzultuje se společností. 

K dnešnímu dni převážnou většinu zakázek firmy tvoří zakázky právnických osob, případně 

zakázky pro města a obce. Významnou část zakázek představují zakázky získané osobními 

kontakty.  

Struktura stavebních prací se v jednotlivých letech příliš neliší. Na následujícím grafu 3.1 

vidíme procentuální poměr jednotlivých staveb, kdy nejvyšší podíl všech prací zaujímá 

výstavba a rekonstrukce výrobních budov.    
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Graf 3.1: Struktura stavebních prací v hospodářském roce 2014/2015 

 

 

Zdroj: Severomoravská stavební společnost s.r.o. Výroční zpráva za hospodářský rok 

2014/2015. 

 

Přidaná hodnota společnosti spočívá v kvalitně prováděné práci, jménu společnosti 

na Novojičínsku a zatím ještě dostatkem kvalifikovaných pracovníků ve všech profesích. 

Název a logo společnosti patří k nejdůležitějším prvkům firemního designu. Jako reklama 

jsou ve firmě využity webové stránky, potisky na služebních vozidlech, reklamní předměty 

s potiskem a prezentace firmy při podpoře různých společenských akcí. K zajištění materiálů 

pro řádné provedení staveb využívá SMSS s.r.o. jak maloobchod, tak i velkoobchod. 

Společnost uzavřela smlouvy s obchodními partnery, kteří jí dodávají materiál za předem 

dohodnuté ceny, kde jsou zohledněny množstevní a jiné slevy. Má vytipovány dodavatele, 

o kterých ví, že dodávka a kvalita bude na požadované úrovni. SMSS s.r.o. si některé odborné 

práce nechává dělat subdodavatelsky. I zde za dobu svého působení na stavebním trhu 

má podchyceny firmy, se kterými dlouhodobě spolupracuje a o kterých ví, že jejich práce 

bude odvedena v potřebné kvalitě.  

Největšími konkurenty pro společnost SMSS s.r.o. na Novojičínsku a v Moravskoslezském 

kraji jsou firmy jako Novojická stavební společnost s.r.o. Nový Jičín, GEDOS Nový Jičín 

stavební společnost a.s. Nový Jičín, NOSTA s.r.o. Nový Jičín, Beskydská stavební a.s. Třinec, 

První KEY-STAV, a.s. Třinec, Ostravská stavební s.r.o. Ostrava a jiné.  

Společnost SMSS s.r.o. má dobré jméno u svých stávajících klientů, ovšem propagace 

firmy není na dobré úrovni. Proto je nutné zvýšit povědomí o společnosti SMSS s.r.o., 

aby dokázala konkurovat zmíněným firmám. 

8,32%

30,45%

36,95%

4,60%

19,68%

Struktura veškerých stavebních prací

Bytové budovy

Nevýrobní budovy

Výrobní budovy

Inženýrské stavby

Opravy a údržba
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Z dlouhodobého hlediska lze za strategii rozvoje společnosti označit: 

 zvýšení povědomí o společnosti pomocí mediální kampaně, vybudování stabilní 

a silné pozice podniku na domácím trhu a dosažení co nejvyššího tržního podílu,  

 zahájení spolupráce se středními i vysokými školami, zvýšení kvalifikace 

zaměstnanců, 

 rozšíření svých služeb o specifické stavební práce. 

 

Z provedené SWOT analýzy popsané v příloze č. 3 je zřejmé, že pokud se firma bude řídit 

navrženou strategii má velkou šanci udržet se na stavebním trhu a dosáhnout lepších 

hospodářských výsledků než tomu bylo v letech hospodářské krize. K tomu by jí mělo 

dopomoci i uplatnění systému řízení kvality ve společnosti.   

 

3.4 Ekonomické ukazatele 

 

Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást komplexu finančního 

řízení podniku, jelikož zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících 

rozhodnutí a skutečností. Je předmětem úzce spojena s finančním účetnictvím, které poskytuje 

data a informace pro finanční rozhodování prostřednictvím základních finančních výkazů: 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Poskytuje představu o ekonomickém stavu podniku, je 

to rozbor finanční situace podniku. Primárním posláním finanční analýzy je vyhodnocovat 

ekonomickou situaci podniku. Metodické postupy pro rozbor ekonomické situace podniku 

jsou dva základní: 

 Procentní - jde o podíly jednotlivých položek v rozvaze k celkovým aktivům, 

případně pasivům, 

 Poměrové ukazatele - se zjišťují poměrem jednoho nebo několika údajů k jiné 

položce případně skupině položek v rozvaze nebo výkazu zisku a ztráty. Jsou 

uváděny v poměru, nebo v procentech.  

Pro finanční analýzu Severomoravské stavební společnosti s.r.o. byla vybrána metoda 

poměrových ukazatelů. Analýza poměrových ukazatelů Severomoravské společnosti s.r.o. 

vychází z účetních výkazů, jako je rozvaha a výkaz zisku a ztráty v období tří hospodářských 

let a to v letech 2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015, kdy účetní období firmy začíná od 1. 4. 

daného roku do 31. 3. roku následujícího. Tyto dokumenty jsou součástí Výroční zprávy 

za období 2014/2015. Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za sledovaná období jsou k nalezení 
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v příloze č. 4 a 5. Vzorce pro výpočet jednotlivých poměrových ukazatelů jsou součástí 

přílohy č. 6 této práce. SMSS s.r.o. je společnost s ručením omezeným, z tohoto důvodu 

nebude možné provést všechny analýzy, mezi nimi například analýzu ukazatelů kapitálového 

trhu. 

3.4.1 Ukazatelé rentability 

 

Ukazatele rentability dávají do poměru zisk s různými složkami kapitálu podniku. 

Vypovídají o schopnosti podniku vytvářet zisk za pomoci disponibilního kapitálu 

a dostupných zdrojů (Finanční analýza, 2016). Tabulka 3.1 zobrazuje přehled vybraných 

ukazatelů účetních výkazů a ukazatelů rentability. 

 

Tab. 3.1: Ukazatelé účetních výkazů a ukazatelů rentability 

Ukazatel 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 78 685 42 532 59 303 

Nákladové úroky 177 2 105 

Hospodářský výsledek za účetní období 167 -310 386 

HV před zdaněním 153 -277 423 

Aktiva celkem 32 707 16 994 24 213 

Vlastní kapitál 10 914 10 604 10 990 

Dlouhodobé závazky 151 184 222 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 

Ukazatelé rentability    

1. Rentabilita aktiv (ROA) 0,47% -1,63% 1,75% 

2. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 1,53% -2,92% 3,51% 

3. Rentabilita tržeb (ROS) 0,21% -0,71% 0,62% 

Zdroj: Výroční zpráva SMSS s.r.o. 2014/2015, vlastní zpracování  

 

V tabulce 3.1 jednotlivé ukazatelé rentability představují: 

 

ROA - poměřuje zisk před zdaněním s celkovými aktivy a vyjadřuje z pohledu aktiv 

výnosnost aktiv, neboli jaká část zisku byla vygenerována z celkových aktiv. Čím vyšší 

je hodnota ukazatele rentability aktiv tím lepší. Z  tabulky můžeme vidět, že ROA vykazuje 

nízké hodnoty a dokonce v roce 2013/14 byl tento ukazatel v minusových hodnotách, 

což  působila ztráta v tomto roce.  
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ROE - výnosnost vlastního jmění. Porovnává čistý účetní zisk vůči velikosti majetku, 

který do podniku vlastník vložil. I tento ukazatel vykazuje nízké hodnoty. Nárůstu bylo 

dosaženo v roce 2014/15 a to 3,51%, kdy společnost vykázala mírný zisk. 

 

ROS - vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb nebo výnosů, 

neboli, kolik korun zisku připadne na jednu korunu tržeb – jaká je faktická celková marže 

firmy, po zvážení všech jejich nákladů na cizí kapitál, zaměstnance, provoz atd. I tyto 

hodnoty jsou poměrně nízké.  

 

V posledním sledovaném roce se díky vykázanému zisku výše sledované ukazatele dostaly 

zpět do kladných čísel. Tyto výkyvy jsou způsobeny samotným odvětvím, ve kterém firma 

podniká, a kde hodně záleží na získání zakázek, které přináší firmě zisk a ne ztrátu. 
 

 

3.4.2 Ukazatelé zadluženosti 

 

Přináší informace týkající se úvěrového zatížení firmy. Vyšší zadluženost je proto možná, 

ale jen v případě vyšších hodnot firemní rentability. Vybrané ukazatele zadluženosti 

vypovídají o míře využití cizích zdrojů vzhledem k vlastnímu kapitálu (Finanční analýza, 

2016), jak ukazuje následující tabulka 3.2. 

 

Tab. 3.2: Ukazatelé účetních výkazů a ukazatelé zadluženosti 

Ukazatel 2012/13 2013/14 2014/15 

Aktiva celkem 32 707 16 994 24 213 

Vlastní kapitál 10 914 10 604 10 990 

Cizí zdroje 21 781 6 348 13 169 

Dlouhodobé závazky 151 184 222 

Krátkodobé závazky 21 630 4 664 8 947 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 1500 4000 

HV před zdaněním 153 -277 423 

Nákladové úroky 177 2 105 

Ukazatelé zadluženosti    

1. Equity Ratio 33,37% 62,40% 45,39% 

2. Debt Ratio 66,59% 37,35% 54,39% 

3. Úrokové krytí 1,86 -137,5 5,03 

4. Míra zadluženosti 2,00 0,60 1,20 

Zdroj: Výroční zpráva SMSS s.r.o. 2014/2015, vlastní zpracování 
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V tabulce 3.2 ukazatelé zadluženosti popisují: 

 

 Eqiuty Ratio - kolika procenty vlastního kapitálu firmy je majetek kryt. V roce 

2013/2014  převažují ve finanční struktuře vlastní zdroje financování, v letech 

2012/2013 a 2014/2015 tomu bylo naopak. 

 Debt Ratio - poměřuje množství cizího kapitálu k celkovým aktivům firmy. 

Celková zadluženost (věřitelské riziko) charakterizuje finanční úroveň firmy. 

Ukazuje nám míru krytí firemního majetku cizími zdroji. Vyšší hodnoty jsou 

rizikem pro věřitele, především pro banku. 

 Úrokové krytí – je poměrový ukazatel, který nám říká, kolikrát jsou úroky 

z poskytnutých úvěrů kryty výsledkem hospodaření firmy za dané účetní období. 

Tento ukazatel nám vyjadřuje, kolik % z našeho zisku nám odčerpávají placené 

úroky. Tento ukazatel by neměl přesáhnout 40% hranici. 

 Míra zadlužení – Debt Ratio / Equity Ratio, je poměrně významným ukazatelem 

pro banku z hlediska poskytnutí úvěru. Cizí zdroje by neměly překročit jeden a půl 

násobek hodnoty vlastního jmění; optimální stav je nižší hodnota cizích zdrojů než 

vlastního jmění. 

 

3.4.3 Ukazatelé aktivity 

 

Poskytují informace o tom, jak efektivně se ve firmě hospodaří s aktivy (majetkem, 

pohledávkami, zásobami atd.), tedy respektive, jak dlouho jsou v nich vázány finanční 

prostředky. Pokud má podnik více aktiv, než je potřeba, vznikají zbytečné náklady, pokud jich 

má naopak málo, přichází o možné tržby. Ukazatele hospodářské aktivity se obvykle vyjadřují 

ve dvou formách - době obratu či rychlosti obratu aktiv (Finanční analýza, 2016) jak uvádí 

tabulka 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Tab. 3.3: Ukazatelé účetních výkazů a ukazatelé aktivity 

Ukazatel 2012/13 2013/14 2014/15 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 78 685 42 532 59 303 

Aktiva celkem 32 707 16 994 24 213 

Zásoby 2 251 2 851 5 675 

Pohledávky z obchodních vztahů 14 282 3 951 6 934 

Závazky z obchodních vztahů 20 344 1 518 5 563 

Ukazatelé aktivity    

1. Obrat aktiv 2,41 2,50 2,45 

2. Doba obratu aktiv (dny) 151,72 144,84 149,0 

3. Obrat zásob 34,96 14,92 10,45 

4. Doba obratu zásob (dny) 10,44 24,47 34,93 

5. Obrat pohledávek 5,51 10,76 8,55 

6. Doba obratu pohledávek (dny) 66,25 33,91 42,68 

7. Obrat závazků 3,87 28,02 10,66 

8. Doba obratu závazků (dny) 94,37 13,03 34,24 

Zdroj: Výroční zpráva SMSS s.r.o. 2014/2015, vlastní zpracování 

 

Z tabulky 3.3 je patrno, že mezi ukazatele aktivity patří a udávají:  

 

 Obrat aktiv - vztahuje celkový obrat k celkovým aktivům, které společnost má. 

Ukazuje, kolik prostředků je firma ročně schopna vygenerovat ze zdrojů, které 

má k dispozici. Tento ukazatel má rostoucí tendenci, což je pro firmu ta lepší 

varianta.  

 Doba obratu aktiv - udává počet dnů, po které jsou aktiva vázána v podnikání 

a to do doby jejich spotřeby. Pokud je ukazatel nižší, než průměrná hodnota, firma 

hospodaří lépe, než je obvyklé. Což v posledních dvou letech bylo splněno. 

 Obrat zásob - ukazuje, kolikrát za rok se obmění zásoby, neboli kolikrát za rok 

jsme schopni převést zásoby na tržby. Obrat zásob se u firmy ve sledovaných letech 

snižuje.  

 Doba obratu zásob - udává počet dní, za které jsme schopni převést zásoby 

na tržby. Čím je počet dnů nižší, tím lépe to firma dokáže. U zkoumané firmy je 

tendence spíše opačná, tedy počet dnů stoupá. 

 Doba obratu pohledávek - říká, jak dlouhá je průměrná splatnost pohledávek, 

neboli kolik dní firma poskytne k zaplacení zákazníkovi. V roce 2012/2013 byla 

platební morálka odběratelů 66,25 dní. Je to dáno typem zakázek a dobou splatnosti 

jednotlivých faktur. V následujících letech je zde značné zlepšení 33,91 a 42,68 dnů. 
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 Doba obratu závazků - ukazuje, za kolik dní v průměru uhradíme své závazky, 

neboli kolik dní čerpáme dodavatelský úvěr od našich dodavatelů a zaměstnanců. 

V roce 2012/2013 došlo k velkému zvýšení doby obratu závazků a to na 94,37 dní, 

v následujících letech je situace opět lepší. Doba se snížila na 13,03 v roce 

2013/2014 a 34,24 dní ve zdaňovacím období 2014/2015.  

 

3.4.4 Ukazatelé likvidity 

 

Avizují, jak si na tom stojí firma ve vztahu ke svým krátkodobým závazkům. Tedy jak 

rychle je schopna tyto své závazky splácet. Tato schopnost je vyjádřena solventností 

a likviditou podniku. Likvidita vyjadřuje míru obtížnosti přeměny majetku do hotovostní 

formy. Je obecnou charakteristikou majetku (Finanční analýza, 2016). V tabulce 3.4 jsou 

znázorněny jednotlivé typy likvidity.  

 

Tab. 3.4: Ukazatelé účetních výkazů a ukazatelé likvidity 

Zdroj: Výroční zpráva SMSS s.r.o. 2014/2015, vlastní zpracování 

 

Z tabulky 3.4 lze vyčíst, jaké jsou ukazatele likvidity a jakou mají hodnotu: 

 

 Okamžitá likvidita - tento ukazatel vyjadřuje okamžitou schopnost společnosti 

uhradit své krátkodobé závazky. Pro úhradu těchto závazků může použít finanční 

majetek (hotovost v pokladnách, na běžných účtech společnosti a hotovost uložená 

v krátkodobě obchodovatelných cenných papírech). Pro okamžitou likviditu je 

doporučována hodnota v rozmezí 0,9 – 1,1. Společnost SMSS s.r.o. je pod 

touto  hranicí ve všech třech letech. 

Ukazatel 2012/13 2013/14 2014/15 

Oběžná aktiva 23 268 8 126 15 163 

Zásoby 2 251 2 851 5 675 

Krátkodobý finanční majetek 5 812 660 2 089 

Krátkodobé závazky 21 630 4 664 8 947 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 1500 4000 

Ukazatelé likvidity    

1. Okamžitá likvidita 0,27 0,14 0,23 

2. Pohotová likvidita 0,97 1,13 1,06 

3. Běžná likvidita 1,08 1,74 1,69 

4. Čistý pracovní kapitál 1638 3462 6216 



40 

 

 Pohotová likvidita – vyjadřuje, jaká část krátkodobých závazků je kryta finančním 

majetkem a krátkodobými pohledávkami. Doporučenou hodnotou pro tuto likviditu 

je rozmezí 0,4 – 1,5. Z výpočtu však vylučuje zásoby, jako ukazatel, který je 

nezbytný pro zachování chodu firmy, ale také jej často není možné pohotově 

přeměnit na peněžní prostředky. Pohotová likvidita u společnosti SMSS s.r.o. 

ve všech třech letech spadá do doporučeného rozmezí 0,4 – 1,5. 

 Běžná likvidita - hodnotí poměr krátkodobého majetku firmy ke krátkodobým 

závazkům. Pokud je krátkodobý majetek vyšší nebo roven krátkodobým závazkům, 

společnost nemá záporný pracovní kapitál. Říká nám, kolikrát je ekonomický 

subjekt schopen uspokojit pohledávky věřitelů v případě, kdy promění všechna svá 

oběžná aktiva v peněžní prostředky. Pro běžnou likviditu se doporučuje rozmezí 1,5 

– 2,5. Hodnota běžné likvidity společnosti SMSS s.r.o. je v prvním sledovaném 

období 2012/2013 nižší než doporučená hodnota a v letech následujících splňuje 

doporučenou hodnotu.  

 Čistý pracovní kapitál – představuje částku volných prostředků, která zůstane 

podniku po úhradě všech běžných krátkodobých závazků. U společnosti čistý 

pracovní kapitál roste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

4 Analýza současné situace 

4.1 Systém řízení kvality ve vybrané společnosti obecně 

 

Severomoravská stavební společnost s.r.o. provedla své první kroky k zavedení systému 

řízení kvality v roce 2000. Bylo to v období, kdy dosahovala největších obratů a prováděla 

práce převážně pro investory ze státní a veřejné správy. Ti stále více požadovali 

od dodavatelů staveb certifikaci na ISO 9001. Vzhledem ke skutečnosti, že neměla v té době 

žádné zkušenosti s touto problematikou, najala si poradenskou firmu, která společnost 

připravila a dovedla až k samotné certifikaci. Dne 17. ledna 2001 jí byl vystaven Certifikát 

systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9002:1994 společností DNV Certification 

B.V., the Nederlands. V roce 2003 proběhl recertifikační audit, který shledal, že systém 

managementu jakosti SMSS s.r.o. je plně vyhovující dle normy ČSN EN ISO 9001:2000.   

V roce 2006 na základě sílícího tlaku veřejnosti, SMSS s.r.o. doplnila svou certifikaci 

a byla společností LL-C Certification Czech Republic s.r.o. certifikována dle ČSN EN ISO 

9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005.  Následoval rok 2009 a s ním spojená recertifikace 

dle nové normy ČSN EN ISO 9001:2008, ČSN EN ISO 14001:2005 a systém byl doplněn 

o certifikát dle normy ČSN EN OHSAS 18001:2008. SMSS s.r.o. splnila všechny požadavky 

výše jmenovaných norem a k 15. 9. 2009 začala pracovat a postupovat podle nastaveného 

integrovaného systému managementu.  

V roce 2012 se společnost musela rozhodnout, zda bude žádat o recertifikaci nebo jestli 

bude svou činnost provozovat bez ní, a to z toho důvodu, že po roce 2010 se dostala 

do existenčních problémů díky přetrvávající hospodářské krizi, kdy byla nucena svou firmu 

zredukovat na polovinu stávajících zaměstnanců a hledat úspory nákladů všude. 

Protože změnila z 80 procent investory svých zakázek, kterými do té doby byla převážně 

státní a veřejná správa a Zákon o zadávání veřejných zakázek již nepožaduje po firmách 

certifikaci podle norem ISO, rozhodla se neobnovit tuto certifikaci. Nicméně nastavený 

integrovaný systém managementu neopustila, ten je plně funkční a SMSS s.r.o. pracuje podle 

jeho nastavených pravidel. Základním dokumentem ISM je Příručka ISM, která je rozčleněna 

do osmi hlavních kapitol v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2008 a se zohledněním 

na ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN EN OHSAS 18001:2008. Těžiště věcné náplně leží 

ve čtvrté až osmé kapitole, kde jsou rámcově zpracovány jednotlivé procesy, postupy 

nebo činnosti vedoucí k zajištění požadavků ISM. Tato příručka je dokument, který je volně 

přístupný každému zaměstnanci společnosti jak v písemné, tak i v elektronické podobě.  
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4.2 Analýza integrovaného systému managementu dle ČSN EN ISO 9001:2008 

a její porovnání s normou dle ČSN EN ISO 9001:2015 

 

Stále více investorů i ze soukromé sféry se při výběrových řízeních přiklání k dodavatelům 

staveb, kteří jsou držiteli certifikátů ISM. Z tohoto důvodu se i v SMSS s.r.o. zvažuje 

o zažádání této certifikace a získání certifikátů dle norem ČSN EN ISO 9001:2015, ČSN EN 

ISO 14001:2015 a ČSN EN OHSAS 18001:2008.  

Současný ISM, který je nastaven dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2008, je 

porovnán s požadavky nové normy dle ČSN EN ISO 9001:2015. Jako výchozí dokument 

současného stavu ISM je použita Příručka ISM, jejíž posloupnost je shodná s normou ČSN 

EN ISO 9001: 2008. Následuje slovní analýza řízení kvality současného stavu a využity pro ni 

byly i kontrolní tabulky a vývojové diagramy. Příručka ISM SMSS s.r.o. v prvních dvou 

částech představuje společnost, popisuje implementaci požadavků environmentálního systému 

managementu (EMS) a OHSAS a platnost systému řízení. Třetí část je zaměřena na pojmy, 

zkratky a související dokumenty (jako související normy, právní a technické předpisy, 

související dokumentace).  

Podrobná analýza ISM bude provedena od kapitoly č. 4 Příručky ISM, kdy z důvodu 

zdárné integrace všech požadavků je upraveno znění jednotlivých kapitol z normy ČSN EN 

ISO 9001:2008, aby byla dodržena formální a obsahová stránka celého systému ISM. 

Pro splnění požadavků na systém ISM byly doplněny do Příručky ISM některé kapitoly 

nižších úrovní, kterou norma ČSN EN ISO 9001:2008 neobsahuje. V případě, že se současně 

nastavený integrovaný systém managementu v SMSS s.r.o. bude lišit, budou navržena 

doporučení řešení k jeho zlepšení tak, aby systém odpovídal požadavkům dle normy ČSN EN 

ISO 9001:2015, podle které by měla být provedena případná certifikace. 

Tabulkové porovnání jednotlivých kapitol obou norem je součástí přílohy č. 7. Lze z něj 

vyčíst, že je nová norma členitější a její obsah je rozdělen do většího počtu kapitol. Popis 

konkrétních rozdílů, které obsahuje nová norma, bude uveden v kapitole, jež se zabývá 

shrnutím a doporučením možných řešení pro vypracování nové Příručky integrovaného 

systému managementu pro firmu SMSS s.r.o. dle normy ČSN EN ISO 9001:2015.  
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4.2.1 Management ISM dle normy ČSN EN ISO 9001:2008 

 

Všeobecné požadavky – mapa procesů 

 

V souladu s členěním normy ČSN EN ISO 9001 je v této kapitole popsána realizace 

požadavků ISM ve společnosti. Při realizaci požadavků se vychází z předmětu podnikání 

a procesního pojetí normy ČSN EN ISO 9001:2008 a návazných požadavků ISM. Požadavky 

kladené na integrovaný systém managementu, jsou identifikace procesů, potřebných pro ISM 

a jejich aplikace v celé společnosti, určení pořadí a vzájemné vazby těchto procesů a určení 

kritérií a metod potřebných pro zajištění, aby jak fungování, tak i řízení procesů bylo efektivní. 

Dále pak kapitola popisuje zajištění dostupnosti všech zdrojů a informací nezbytných 

pro podporu fungování procesů, pro jejich monitorování a měření a také jaká jsou 

uplatňována opatření, nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování 

všech procesů.  

 Organizace v souladu s požadavky mezinárodních norem ISO 9001, 14001 a OHSAS 

18001 vytvořila, dokumentuje, uplatňuje a udržuje integrovaný systém managementu 

a neustále zlepšuje jeho efektivnost. Jde o následující skupiny: 

 

1. Procesy činnosti řízení   A   kap. 4,5 

2. Procesy zajišťování zdrojů   P   kap. 6 

3. Procesy realizace výrobků   D   kap. 7 

4. Procesy měření, analýzy a zlepšování C   kap. 8 

 

Uvedené skupiny procesů vytváří standardní cyklus PDCA pro řízení ISM organizace. 

V rámci jednotlivých skupin procesů jsou stanovené tyto procesy zabezpečující správnou 

funkci řízení ISM, viz tabulky 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4.  
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Tab. 4.1: Hlavní procesy 

Hlavní procesy 
Číslo 

kapitoly 
Vlastník procesu Ukazatel 

Tvorba smlouvy 5.2, 7.2 
Představitel vedení 

ISM 
Poměr poptávky/zakázky 

Návrh a vývoj výrobku 7.3, 8.1 Nerealizováno  

Návrh a vývoj procesu 7.3, 8.1 Nerealizováno  

Nakupování 7.4, 
Představitel vedení 

ISM 

Počet/hodnota reklamací za 

rok 

Výroba a poskytování 

služeb 
7.5 Vedoucí výroby 

Hodnota realiz. zakázek za 

rok 

Dodávání 7.5.5 
Představitel vedení 

ISM 

Dodržení termínů dle 

smlouvy 

Zdroj: Příručka integrovaného systému managementu SMSS s.r.o. 

Z tabulky 4.1 je zřejmé, že účelem hlavních procesů je splnění požadavků zákazníka 

prostřednictvím výsledného produktu. V rámci těchto procesů je realizován požadavek 

ve formě jednotlivých činností, které na konci realizačního procesu tvoří přidanou hodnotu 

k požadavkům zákazníka. 

Vstupem do hlavních procesů jsou požadavky trhu, které jsou ve formě specifikovaných 

požadavků zákazníků uvedené v zadávací dokumentaci.  

Výstupem z hlavních procesů je kompletní nabídka, (jejíž součástí je konečný nabídkový 

rozpočet, harmonogram termínového plnění, platební podmínky), nebo v případě úspěchu 

nabídky je výstupem procesu realizace veškerých požadavků zákazníků definovaných 

v uzavřené smlouvě. 

 

Tab. 4.2: Řídící procesy 

Řídící procesy Číslo kapitoly Vlastník procesu 

Strategické plánování 5.3, 5.4 Jednatel společnosti 

Stanovení organizační struktury 5.5, 4.1 Jednatel společnosti 

Stanovení odpovědností a pravomocí 5.5, 5.1 Jednatel společnosti 

Řízení dokumentů 4.2 Správce dokumentace 

Plánování procesů 5.4.1, 7.1, 8.1 Představitel vedení ISM 

Stanovení a přidělení zdrojů 6.1 až 6.4 Jednatel společnosti 

Přezkoumání vedením 5.6 Jednatel společnosti 

Interní audit 8.2.2 Představitel vedení ISM 

Zlepšování 8.4, 8.5.1 Představitel vedení ISM 

Opatření k nápravě a preventivní opatření   

Zdroj: Příručka integrovaného systému managementu SMSS s.r.o. 
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Z tabulky 4.2 vyplývá, že účelem řídících procesů je na základě vizí a představ jednatele 

společnosti prostřednictvím řízení činností poskytovat potřebné zdroje zohledněné v souladu 

s požadavky platné legislativy. Personální zdroje musí být poskytovány současně 

se stanovenými právy, povinnostmi, odpovědností a zásadami vzájemné zastupitelnosti. Dále 

je účelem řídících procesů z požadavků zákazníků a z výsledků podpůrných procesů přijímat 

opatření k neustálému zlepšování systému kvality.  

Vstupem do řídících procesů jsou vize a představy jednatele společnosti, požadavky 

zainteresovaných stran, výsledky analýz, informací z vnějšího prostředí společnosti – trhu 

a podpůrných procesů. Dalšími vstupy jsou dokumenty a záznamy z přezkoumání 

a požadavky na zdroje od zainteresovaných stran. 

Výstupem z řídících procesů jsou podklady pro plánování strategických i operativních cílů 

společnosti, týkajících se provozu společnosti a neustálého zlepšování všech procesů 

a činností, projekty zlepšování ISM, plány fungování potřebných procesů a potřebné zdroje 

pro splnění požadavků zainteresovaných stran a trhu. Vše musí být zohledněno požadavky 

platné legislativy.  

 

Tab. 4.3: Podpůrné procesy 

Podpůrné procesy Číslo kapitoly Vlastník procesu 

Řízení monitorovacích a měřících 

zařízení 
7.6 Představitel vedení ISM 

Monitorování a měření procesů 8.2.3 Představitel vedení ISM 

Monitorování a měření výrobků 8.2.4 Představitel vedení ISM 

Řízení neshodného výrobku 8.3 Představitel vedení ISM 

Monitorování spokojenosti zákazníka 8.2.1 Představitel vedení ISM 

Zdroj: Příručka integrovaného systému managementu SMSS s.r.o. 

 

Tabulka 4.3 říká, že účelem podpůrných procesů je monitorování a měření nejen produktu 

nebo procesu, ale i celého ISM včetně identifikace a řízení vzniklých neshod a návazných 

opatření k nápravě, preventivních opatření či podnětů ke zlepšování.  

Vstupem do podpůrných procesů jsou požadavky zainteresovaných stran a trhu 

před i po dodání produktu, včetně stanovisek jednatele a výsledků jednotlivých činností 

řídících a realizačních procesů. 

Výstupem je poskytování podpůrných činností pro realizační procesy. Prostřednictvím 

jednotlivých činností se poskytují vyčleněné zdroje pro úspěšnou funkci řídících 

a realizačních procesů. V rámci podpůrných procesů se zajišťuje monitorování a měření 

celého systému kvality, které se provádí prostřednictvím interních auditů, opatření k nápravě, 
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nebo preventivních opatření, jimiž se prověřuje funkčnost a účinnost systému kvality a ta by 

měla vyústit v podněty pro zlepšování. 

 

Tab. 4.4: Externí procesy 

Externí procesy Číslo kapitoly Vlastník procesu 

Povrchové práce 7.5 Jednatel společnosti 

Specifické práce 7.5 Jednatel společnosti 

Revize elektro zařízení 6.4 Jednatel společnosti 

Autodoprava 7.5 Jednatel společnosti 

Subdodavatelé (klempíři, vodoinstalatéři, 

malíři, natěrači, pokrývači, 

elektroinstalace, tesařské práce) 

7.5 Jednatel společnosti 

Zdroj: Příručka integrovaného systému managementu SMSS s.r.o. 

 

V tabulce 4.4 je vidět, že se jedná o činnosti, které pro organizaci vykonávají dodavatelské 

firmy, jejíž práci si SMSS s.r.o. najímá na základě smluvních vztahů. 

 

Požadavky na dokumentaci 

 

Společnost má zpracovaný, udržovaný a zdokumentovaný integrovaný systém 

managementu. Zavedený ISM se vztahuje a platí pro podnikání v odvětví stavebnictví. 

Dokumentovaný ISM zahrnuje organizační strukturu, odpovědnosti, procesy, postupy, 

činnosti i zdroje pro uskutečňování ISM při realizaci produktu dle předmětu podnikání 

společnosti. Základním dokumentem integrovaného systému managementu je Příručka ISM.   

Příručka ISM obsahuje všechny náležité postupy potřebné pro úspěšné fungování tj. 

udržování, a zlepšování ISM a rovněž popisuje a obsahuje všechny prvky ISM tak, 

aby odpovídaly požadavkům normy dle ČSN EN ISO 9001:2008. Můžeme tedy říci, že je to 

tzv. kuchařka ISM Severomoravské stavební společnosti.  

Řízení dokumentace představuje tvorbu, identifikaci, postup připomínkového řízení, 

postup změnového řízení, aktualizaci, archivaci a skartování dokumentace ve společnosti. 

Řízení dokumentace je vypracováno za účelem vytvoření jednotného systému řízené 

dokumentace ve společnosti. Součástí Řízení dokumentace je vysvětlení:  

 zkratek, pojmů a definic jako (dokument, dokumentace, řízená dokumentace, 

neřízená dokumentace, představitel vedení pro ISM, zpracovatel, schvalovatel, 

správce dokumentace a uživatelé).   
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 pravomocí a odpovědností pracovníků, kteří tvoří jednotlivé organizační směrnice 

a ostatní návazné dokumentace, kteří jsou uvedení v matici odpovědnosti. 

 

Veškerá řízená dokumentace zajišťuje kvalitu produktu a je rozdělena do tří vrstev: 

 Příručka ISM, Politika ISM a Cíle ISM, 

 technickoorganizační postupy, směrnice, 

 pracovní postupy, kontrolní a zkušební postupy, záznamy. 

Za zpracování a řízení dokumentace a dokumentů ve společnosti je odpovědný správce 

dokumentace. Za ověření dokumentace Představitel vedení ISM a za schvalování jednatel 

společnosti. Za správné zacházení a udržování dokumentace a záznamů jsou odpovědni 

všichni pracovníci společnosti. Veškerá dokumentace a záznamy jsou po době užití 

archivovány.  

Řízení záznamů je ve společnosti realizováno za účelem vytvoření a udržování 

dokumentovaných postupů pro řízení záznamů ISM, tzn. identifikaci, shromažďování 

a registraci, ukládání, úschovu a udržování, zpřístupnění, vypořádání tj. archivaci a skartaci. 

Záznamy integrovaného systému managementu jsou řízenými dokumenty a náleží 

do 3. úrovně dokumentace systému řízení. Záznamy ISM zaznamenávají výsledky postupů 

a činností souvisejících se stavební výrobou, sledováním a vyhodnocováním procesů, služeb 

i celého systému ISM s platnou dokumentací. Potřeba nutnosti vedení záznamů ISM je dána 

požadavky stanovenými: 

 platnými normami (zákony), 

 dohodnutými smluvními požadavky zákazníka, 

 vlastní potřebou společnosti. 

Řízení záznamů slouží k prokázání shody se specifikovanými požadavky a k prokazování 

efektivnosti systému. To znamená především: 

 poskytnutí důkazu potvrzujících míru stavu produktů, procesů a služeb pro účely 

splnění požadavků zákazníka, interních prověrek ISM, stanovení preventivních 

opatření a řešení reklamací. 

 získání podkladů k analýzám a následným odhalením potencionálních příčin 

neshod produktů a služeb, selhání procesů a možných selhání uplatněného systému 

ISM. 

 získání podkladů k vyhodnocení účinnosti a efektivnosti ISM a k zabránění 

opakovaného výskytu neshod, selhání procesů, nebo uplatněného systému ISM. 
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4.2.2 Odpovědnost managementu dle normy ČSN EN ISO 9001:2008 

 

Vrcholový management stanovil pravomoci a odpovědnosti v rámci ISM následovně: 

 

 jednatel společnosti odpovídá za vytvoření strategie společnosti, zajištění zdrojů, 

vytvoření a schválení politiky a cílů ISM a schválení plánů ISM. 

 představitel vedení pro ISM odpovídá za formulaci konečného návrhu politiky 

a cílů ISM, provádění kontroly plnění cílů ISM a sestavení plánů ISM. 

 vedení společnosti odpovídá za realizaci stanovené strategie společnosti, efektivní 

využívání vyčleněných zdrojů, realizaci stanovených cílů ISM, předkládání 

informací a podkladů pro aktualizaci politiky a cílů ISM a dodržování schválených 

plánů ISM. 

 

Osobní angažovanost a aktivita managementu 

 

Vedení společnosti se rozhodlo na základě sílícího tlaku konkurence pro zavedení 

integrovaného systému managementu jako účinného nástroje řízení společnosti a tím 

předcházet provádění nekvalitní práce, zajistit další rozvoj společnosti, konkurenceschopnost 

a zabezpečení důvěry u zákazníků. 

Vrcholový management ve své působnosti zabezpečuje stanovení politiky a cílů ISM, 

zabezpečuje strukturu a zdroje organizace, dbá na udržování současné výkonnosti a realizuje 

proces neustálého zlepšování. Při dosahování strategických cílů hodnotí finanční ukazatele, 

ukazatele výkonnosti procesů a posuzuje úroveň spokojenosti zákazníků.  

 

Zaměření na zákazníka 

 

Úspěch společnosti závisí na plnění současných a budoucích potřeb a očekáváních 

zákazníků. Neustálé sledování potřeb zákazníků je důležitou činností a podněty takto získané 

jsou základem pro formulování obchodní strategie společnosti. Rychlá reakce na změny 

požadavků zákazníků je nutností, na níž závisí obchodní úspěch společnosti.  

Vedení zajišťuje, že potřeby a očekávání zákazníků jsou stanovené a převedené 

na požadavky průběžně plněné s cílem dosažení spokojenosti zákazníků. Rovněž stanovilo 

základní potřeby a očekávání zákazníků, vztahující se k požadavkům dodávaných produktů 

a poskytované služby včetně požadavků předpisů a zákonných požadavků. 
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Jde o obecnou specifikaci požadavků ve smyslu cílů ISM, tj. obecná charakteristika 

dodávaných produktů a poskytovaných služeb s doplněním o právní a technické požadavky.  

 

Politika integrovaného systému managementu 

 

Politiku ISM stanovuje jednatel společnosti zpravidla na dobu neurčitou a je aktualizována 

dle potřeb společnosti. Politika ISM je zejména zaměřena na uspokojení potřeb zákazníků. 

Politika ISM je stanovována tak, aby byla ve shodě s podnikatelským záměrem. S politikou 

ISM jsou v rámci školení seznamováni všichni pracovníci společnosti.  

 

Plánování 

 

Ve společnosti se plánují zejména cíle a programy integrovaného systému managementu 

a samotný integrovaný systém managementu. Cíle ISM stanovuje představitel vedení ISM 

ve spolupráci s jednatelem společnosti. Cíle musí být zejména termínované, měřitelné a musí 

být stanoveny odpovědnosti za jejich plnění. Na jednotlivé cíle jsou stanoveny programy 

plnění. Originál cílů je uložen u PV ISM. Cíle jsou stanovovány na jedno roční období. Plnění 

cílů je kontrolováno v rámci hodnocení podle stanovených termínů.  

Environmentální cíle společnosti vycházejí z ekologické politiky, zjištěných významných 

environmentálních aspektů a popř. dopadů a závěrů přezkoumání systému environmentálního 

managementu vedením společnosti. Environmentální cíle jsou jedním z rozhodujících kritérií 

při návrhu, přezkoumání a realizaci technických a technologických inovací, přičemž je brána 

do úvahy i jejich ekonomická únosnost.  

Program ISM je tvořen jednotlivými kroky, které navrhuje PV ISM ve spolupráci se všemi 

úseky společnosti a po projednání a schválení JS se jednou ročně vyhlašuje. Za realizaci 

programu ISM odpovídá představitel vedení ISM. Průběh plnění programu ISM 

je kontrolován i v rámci interních auditů ISM. Zprávu o plnění programu ISM 

pro přezkoumání podává ročně představitel ISM. 

Při plánování integrovaného systému managementu vedení zabezpečuje způsob plánování 

tak, že provádí opatření ke splnění požadavků a také pro splnění cílů ISM. Dále zabezpečuje 

integritu systému ISM v případě změn systému ISM. Případné změny jsou plánované 

a zavedené. Plánování je součástí porad vedení.  
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Odpovědnost, pravomoc a komunikace 

 

Odpovědnost a pravomoci jsou ve společnosti stanoveny organizačním schématem, 

popisy pracovních funkcí a pracovní smlouvou. Jednatel společnosti jmenuje představitele 

vedení pro ISM, který mimo své ostatní pravomoci a odpovědnosti odpovídá i za tyto 

taxativně vyjmenované: 

 zabezpečuje procesy systému ISM tak, aby byly nadefinované, zavedené 

a udržované, 

 podává zprávy vedení firmy o výkonnosti systému ISM a o potřebách jeho zlepšení, 

 zabezpečuje povědomí o požadavcích zákazníka v celé společnosti, 

 odpovídá za externí komunikaci v oblasti životního prostředí. 

 

Interní komunikace je ve společnosti dána popisy práce a organizačním schématem. 

Nedílnou součástí jsou závěry z porad vedení. Výrobní porady jsou prováděny týdenně 

bez zápisu, čtvrtletně se zápisem. Další formou komunikace jsou příkazy jednatele společnosti, 

pokyny PV ISM. V rámci interní komunikace jsou využívány i možnosti ústního 

a elektronického přenosu informací. 

Externí komunikace společnosti je považována komunikace s veřejnoprávními 

a správními orgány (Městský úřad, Česká inspekce životního prostředí, ministerstvo životního 

prostředí, Okresní hygienická stanice atd.) Obsah, způsob a četnost komunikace je dána 

platnou legislativou. Vrcholový management se plně ztotožňuje se zásadou otevřené 

a vstřícné komunikace ve všech záležitostech, týkajících se životního prostředí. Společnost 

komunikuje se zainteresovanými osobami o environmentální politice a environmentálních 

aspektech. Dokladem o seznámení je zápis ve stavebním deníku nebo podepsaná prezenční 

listina.  

 

Přezkoumání vedením 

 

Přezkoumání ISM je prováděno ve společnosti minimálně jedenkrát ročně. Přezkoumání 

vyhlašuje PV ISM. Při přezkoumání vedením se hodnotí činnosti organizace minimálně podle 

bodů stanovených ve vstupech pro přezkoumání. Při tomto hodnocení se přezkoumávají 

příležitosti pro zlepšení a potřeba změny integrovaného systému managementu včetně 

politiky ISM a cílů ISM. Záznamy o přezkoumání integrovaného systému managementu 
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udržuje PV ISM. Přezkoumání je činnost prováděná ve společnosti vrcholovým vedením 

k zajištění vhodnosti, přiměřenosti, efektivnosti a účinnosti předmětu s cílem dosáhnout 

stanovených cílů. 

 

Za vstupy pro přezkoumání systému managementu slouží: 

 výsledky interních a externích auditů systému ISM zahrnující kontrolu opatření 

z minulého přezkoumání ISM vedením uvedené v Zápise z předchozího 

přezkoumání, 

 reakce zákazníků, včetně vyhodnocení reklamací, stížností a ocenění včetně 

informací o výsledcích měření spokojenosti zákazníků, 

 informace o výkonnosti procesů a informace o kvalitě, bezpečnosti produkce 

(shodě služby se specifikovanými požadavky), vč. rozborů kvality dosahované 

jednotlivými útvary firmy,  

 stav realizace nápravných a preventivních opatření, 

 zhodnocení účinnosti opatření přijatých k závěrům z předchozího přezkoumání 

integrovaného systému managementu vedením, 

 informace o změnách ve společnosti, které by mohly mít vliv na ISM, 

 doporučení ke zlepšením a návrhy na opatření pro zlepšení ISM., procesů atd., 

 komunikace s externími zainteresovanými stranami včetně stížností, 

 environmentální profil organizace, rozbor aktuálního stavu systému, 

 hodnocení míry plnění politiky, cílů, cílových hodnot a programu EMS, 

 kontrola aktuálnosti a významnosti registru EA, 

 potřeba a dostupnost zdrojů pro účinnou funkci ISM včetně potřeb školení 

a výcviku. 

 

Výstupem z přezkoumání vedením je Zápis z přezkoumání. Zápis z přezkoumání 

vyhotovuje PV ISM. Musí obsahovat výsledky projednání všech vstupů pro přezkoumání 

a definování přijatých opatření. Pro jednotlivé body se zajišťuje, aby zlepšení účinnosti 

integrovaného systému managementu a jeho procesů zlepšovalo výstupní produkt (stavební 

dílo), zejména ve vztahu k požadavkům zákazníka. 
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4.2.3 Management zdrojů dle normy ČSN EN ISO 9001:2008 

 

Poskytování zdrojů 

 

Veškeré řídící, výkonné a kontrolní činnosti musí stanovení zaměstnanci provádět 

v souladu s ISM. Pro tyto činnosti vedení společnosti zajišťuje potřebné zdroje, které mohou 

být personální, finanční, informační, legislativní, hmotné, nehmotné atd., které má firma 

rozdělené na: 

 zdroje pro řídící procesy (členové vedení společnosti, informace o stavu 

a zlepšování ISM z vnějšího prostředí společnosti včetně podnětů zainteresovaných 

stran a z přezkoumání ISM, znalost požadavků platné legislativy, kancelářská 

a výpočetní technika, vnitřní informační a komunikační kanály, potřebný 

počet zaměstnanců s odpovídajícími pravomocemi, odpovědností, kvalifikací, 

výcvikem a dovednostmi), 

 zdroje pro hlavní procesy (potřebný počet kvalifikovaných zaměstnanců, 

informace o veřejných soutěžích a zakázkách, finance pro realizaci nákupu 

materiálu a služeb, kancelářská a výpočetní technika, komunikační prostředky, 

měřidla, skladovací prostory, odpovídající výrobní prostředky, manipulační 

a dopravní technika, odpovídající prostředí pro realizaci produktu, požadavky 

zákazníka, stav vnitropodnikových kapacit na pokrytí požadavků zákazníka, 

specifikace požadavků určených pro subdodávku, výsledky hodnocení dodavatelů, 

výsledky ověřování dodávek), 

 zdroje pro podpůrné procesy (potřebný počet kvalifikovaných zaměstnanců, 

finance za zajištění metrologické návaznosti a metrologického pořádku, na správu 

a údržbu majetku společnosti, na udržování a prověřování systému řízení, 

na zajištění povinného a nepovinného výcviku, výcviku na zvyšování kvalifikace, 

vybavení pro údržbu výrobních zařízení a majetku společnosti, kancelářská 

a výpočetní technika, komunikační prostředky). 

 

Lidské zdroje 

 

Odpovědností jednatele společnosti je zajistit kvalifikované zaměstnance, kteří jsou 

nepostradatelní pro úspěšné řízení společnosti a jejich stálý rozvoj řízeným prohlubováním 

a zvyšováním kvalifikace. Tuto činnost ve společnosti zajišťuje personální oddělení, 
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které provádí všechny úkony spojené s přijímáním nových zaměstnanců, jejich vzděláváním 

školením a hodnocením. Zásady a postupy se vztahují na všechny zaměstnance společnosti.   

Požadavky na odbornou kvalifikaci jsou stanoveny v popisu pracovního místa. Zde jsou 

určeny kvalifikační požadavky pro výkon jednotlivých funkcí systému řízení a systému 

udržování popř. zvyšování kvalifikace ve společnosti. Školení zaměstnanců probíhá 

v plánovaných ročních intervalech dle plánu školení.  

 

Infrastruktura 

 

Ve společnosti je na každém zařízení (např. vozový park, stavební mechanizace, nářadí 

atd.) prováděna správa a údržba, kterou se zajišťují optimální podmínky pro využití majetku. 

Správou a údržbou zařízení se rozumí nejen udržování v odpovídajícím stavu, 

ale také odstraňování poruch a havárií dle hlášení poruch jednotlivých zaměstnanců. Údržba 

strojů a zařízení je prováděna průběžně dle ročního plánu. Revize elektrického ručního nářadí 

a spotřebičů jsou prováděny odborně způsobilou osobou dle platné legislativy. Infrastruktura 

firmy slouží k dosažení kvality a umožňuje minimalizovat negativní dopad na životní 

prostředí.  Je pravidelně prováděn úklid na všech pracovištích včetně staveb. Jsou náležitě 

označeny skladové prostory materiálů a označeny místa pro ukládání odpadů.  

 

Pracovní prostředí 

 

Pro dosažení shody produktu (stavebního díla) s požadavky jsou ve společnosti řízeny 

lidské a fyzikální faktory pracovního prostředí. V rámci pracovního prostředí jsou tedy řízeny: 

 vlivy pracovního prostředí na znaky kvality 

 vlivy pracovního prostředí na lidský faktor 

 vlivy smluvních vztahů mezi společností a zaměstnancem 

 dodržování etických zásad 

Pro splnění požadavků v oblasti pracovního prostředí se zajišťuje přiměřená údržba 

a rozvoj pracovního prostředí, přičemž požadavky na rozvoj pracovního prostředí může podat 

každý zaměstnance jednateli společnosti. 
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4.2.4 Realizace produktu dle normy ČSN EN ISO 9001:2008 

 

Plánování realizace produktu 

 

Při plánování procesů pro realizaci produktu jsou v jednotlivých kapitolách Příručky ISM 

stanoveny zejména: 

 

 cíle ISM týkající se produktu, projektu a smlouvy, 

 zajištění procesů, dokumentace, poskytnutí zdrojů a vybavení, 

 činnosti při ověřování, validaci kritéria přijatelnosti, 

 záznamy nezbytné pro zajištění důvěry ve shodu procesů a výsledného produktu. 

 

Plánování realizace produktu vyplývá z následujících požadavků: 

 právních požadavků (požadavky na kvalitu produktů – provádění staveb, 

dokončovací stavební práce – jsou přesně stanoveny právními předpisy. 

Dodržování legislativy EMS s BOZP a PO), 

 očekávaných požadavků od zákazníka (zajištění bezchybného provedení zakázky 

dle stanovené dokumentace), 

 vyhodnocení registrů environmentálních aspektů (zohledňuje aspekty a dopady 

činností na životní prostředí související s realizací produktu), 

 vyhodnocení zdravotních a bezpečnostních rizik (vyhodnocení možných rizik 

a rizik BOZP pro jednotlivé funkce pracovníků). 

 

Procesy týkající se zákazníka 

 

Pro určení očekávaných požadavků na produkt (stavební dílo) se přezkoumávají 

ve společnosti jednotlivé vstupní požadavky zákazníka z pohledu zadaných parametrů včetně 

požadavků na dodání a také z pohledu požadavků platné legislativy. Cílem přezkoumávání 

těchto požadavků je zajistit sestavení, přezkoumání a schválení takové smlouvy, která vyloučí 

nepřesnosti, nejasnosti a omyly ve vztazích mezi zákazníkem a společností a jednoznačně 

zabezpečí podmínky úspěšné realizace produktu.  
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Přezkoumání smlouvy se provádí dle dílčích etap: 

 poptávka zákazníka (požadavek zákazníka na provedení stavebního díla 

dle projektové dokumentace), 

 nabídka zákazníkovi (zhotovuje se popis dle PD, kde je zahrnut závazek dodavatele, 

jako je cena, kvalita a termín), 

 objednávka zákazníka (je provedeno přezkoumání, zda je v souladu s původními 

požadavky zákazníka, zda je proces realizace úplný a zda jsou veškeré zdroje 

informací), 

 smlouva o dílo (zpracovává se na základě došlé objednávky nebo na základě výzvy 

do veřejné soutěže a následné výzvy k podpisu smlouvy o dílo zaslané investorem), 

 změna smlouvy (podnětem ke změně smluv z obou stran může být pouze písemný 

požadavek, kde je uveden důvod změny smlouvy), 

 záznamy z přezkoumání smlouvy (stanovení a dokumentování požadavků 

zákazníka, zapracování požadavků řešených v etapě poptávky a nabídky 

do smlouvy a potvrzení schopnosti společnosti plnit požadavky smlouvy). 

 

Komunikace se zákazníkem ve společnosti se děje prostřednictvím webových stránek 

a osobním jednáním se zákazníkem. Při plánování realizace produktu organizace komunikuje 

se zákazníkem pro jednoznačné zajištění: 

 informací o stavebním díle a podmínkách jeho realizace včetně případných změn, 

požadovaných zákazníkem nebo vyvolaných jinými okolnostmi. 

 zpětné vazby zákazníka, včetně reklamací a stížností. 

 

Návrh a vývoj 

 

Tento prvek není v systému aplikován. Toto vyloučení neovlivňuje schopnost 

nebo odpovědnost organizace poskytnout stavební dílo, které splňuje požadavky zákazníka 

a aplikované požadavky předpisů.  
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Nakupování 

 

Proces nakupování probíhá ve třech krocích: 

1. Požadavek na nákup materiálů nebo služeb (ten je definován v dokumentaci 

zakázky). Nákup materiálů a služeb provádí pověřený pracovník dle harmonogramu 

zakázky. V objednávce se uvede přesná specifikace požadovaného materiálu/služby, 

místo a termín dodání. Při dodání zboží se provádí množstevní a vizuální kontrola 

materiálu/služby.  

 

2. Hodnocení dodavatelů. Jde o definování kritérií pro volbu a pravidelné hodnocení 

dodavatelů, za které je zvoleno: 

 Kvalita dodávek (počet a závažnost uplatněných reklamací) 

 Plnění dodacích termínů (plnění dodacích termínů dle smlouvy nebo 

objednávky) 

 Platební podmínky (způsob platby -v hotovosti, faktura a doba splatnosti) 

 Vzdálenost, doprava (porovnání ekonomických hledisek s konkurencí) 

 Cena (porovnání cen s konkurencí, množstevní rabat). 

Hodnocení jednotlivých kritérií je prováděno bodově podle následující tabulky 4.5 

 

Tab. 4.5: Bodové hodnocení a určení typu dodavatele 

Je hodnoceni 

vyhovující 
výborné chvalitebně dobře dostatečně nedostatečně 

Bodové hodnocení 1 2 3 4 5 

Zdroj: Příručka ISM SMSS s.r.o.  

 

Na základě celkového bodového hodnocení a vyjádření v procentech zařadí hodnotící 

pracovník jednotlivé dodavatele do kategorie podle tabulky 4.6. 

 

Tab. 4.6: Typ dodavatele 

Typ 

dodavatele 

A (100-

90%) 
AB (89-80%) B (79-60%) 

C (méně jak 

60%) 

 Způsobilý 
Převážně 

způsobilý 

Podmínečně 

způsobilý 
Nezpůsobilý 

Zdroj: Příručka ISM SMSS s.r.o.  
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Z tabulek 4.5 a 4.6 je patrno, že dodavatel, který získá, nejlepší bodové ohodnocení 

dle školské stupnice 1 je zařazen do typu dodavatele A, a naopak dodavatel s ohodnocením 5 

je zařazen do kategorie C. Toto hodnocení dodavatelů se provádí pravidelně a týká se jak 

nových dodavatelů, tak i stávajících. 

3.  Výběr dodavatelů provádí pověřený pracovník, který se řídí: 

 hodnocením dodavatele a jeho zařazením do kategorií A, AB, B, C, 

 u dodavatelů zařazených do kategorie C může provést nákup pouze v případě,  

že se jedná o monopolního dodavatele a není možný jiný výběr,  

 není-li pro požadovaný materiál/službu v seznamu žádný dodavatel, zahájí  

 výběrové řízení na nového dodavatele, 

 v případě stejného hodnocení dvou nebo více dodavatelů je rozhodujícím  

 kritériem bodové hodnocení v pořadí:kvalita, dodací termín a cena. 

 

Každý zaměstnanec, který objednává materiál/službu odpovídá za správnou specifikaci 

na objednávce. Ověřování nakupovaného materiálu/služby se provádí při vstupní kontrole, 

kdy se porovnává dodaný materiál/služba se stanovenými požadavky.  

 

Výroba a poskytování služeb 

 

Nedílnou součástí zabezpečení kvality při realizaci zakázky je úroveň operativního řízení 

výroby. Řízení procesu spolu s operativním řízením výroby zahrnuje veškeré činnosti, které 

mohou v konečné fázi ovlivnit kvalitu produktu. Operativní řízení výroby v podmínkách 

společnosti probíhá podle procesního modelu realizace zakázky, především podle stavebního 

deníku. Za realizaci zakázky odpovídá jednatel společnosti.  

Inženýrské činnosti tj. veškerá správní řízení zajišťuje investor, environmentální 

bezpečnost, bezpečnost ochrany zdraví při práci a další činnosti zajišťuje stavbyvedoucí, 

který na zakázce koordinuje činnosti smluvních dodavatelů a řídí pracovníky na stavbě. 

Odpovídá za převzetí pracoviště na stavbě – majetek zákazníka, řízení stavby a předání stavby.  
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Na obrázku 4.1, je znázorněn vývojový diagram realizace produktu (stavebního díla). 

 

Obr. 4.1: Realizace produktu  

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Platnost procesu v řízení výroby je ověřována platnými normami a předpisy pro daný obor 

činnosti. Pro případnou možnost zajištění procesu validace jsou zpracovávány technologické 

postupy a prováděno školení zainteresovaných stran. 

Účelem identifikace a sledovatelnosti je vymezení zásad a pravidel pro identifikaci 

materiálů a služeb dle projektové dokumentace v každém stavu rozpracovanosti. Identifikace 

výrobků a služeb zabezpečuje jakým způsobem a s jakými výsledky byly provedeny 

předepsané činnosti. 
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V případě stavebních prací je majetkem zákazníka stavba, kde se provádí vlastní realizace 

zakázky. Při převzetí stavby je proveden zápis o předání a převzetí staveniště. V případě 

poškození majetku zákazníka, je zákazník informován o vypořádání škody. 

Účelem ochrany produktu v SMSS s.r.o. je stanovit a udržovat dokumentovaný systém 

produktů od příjmu materiálu na staveniště až po předání hotového díla. Ve společnosti jsou 

přesně stanoveny postupy pro manipulaci, skladování a ochrany produktů.  

 

Řízení monitorovacích a měřících zařízení 

 

Ve společnosti jsou stanovena měření, která se provádějí a jsou stanovena měřící zařízení 

požadovaná pro zabezpečení shody produktu a realizace zakázky se specifikovanými 

požadavky. Ve společnosti jsou měřidla rozdělena na měřidla: 

 pracovní stanovená (podléhají úřednímu ověření a jsou evidována v seznamu 

měřidel), 

 pracovní nestanovená (podléhají kalibraci a jsou evidována v seznamu měřidel), 

 informativní (nejsou kalibrována, slouží k hrubé orientaci, jsou označeny značkou 

„INFORMATIVNÍ“ a jsou evidována v seznamu měřidel). 

Za měřící zařízení, jejich funkčnost, pravidelné ověřování, kalibraci, správné označení 

dle typu a doplňování ve firmě zodpovídá metrolog vedoucí seznam všech měřidel 

ve společnosti.  

 

4.2.5 Měření, analýza a zlepšování dle normy ČSN EN ISO 9001:2008 

 

Všeobecně 

 

Monitorování a měření procesů, postupů a činností se ve firmě provádí na základě 

parametrů. Parametry mohou být stanoveny dle požadavků zákazníků, platné legislativy ČR 

nebo dokumentace ISM. Pro konkrétní hodnotící parametr je stanoven i způsob monitorování 

a měření (interní audit, statistické hodnocení atd.). Vedení společnosti zodpovídá za to, 

že jsou používány efektivní a účinné metody pro identifikaci oblastí zlepšování integrovaného 

systému managementu.  
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Monitorování a měření 

Spokojenost zákazníka, jeho zjišťováním, sledováním a vyhodnocování si vedení 

společnosti ověřuje funkčnost procesů týkajících se zákazníka a funkce celého ISM. Pro toto 

hodnocení se v SMSS s.r.o. využívají: 

 reference, monitorování spokojenosti zákazníků formou dotazníků, 

 plnění operativních požadavků zákazníků (např. rychlost a způsob reakce 

na požadavky), 

 přehled o požadavcích a stížnostech zákazníků, analýzy spolehlivosti, 

 sledování podílu na trhu, informace o obchodních partnerech, konkurenci, 

 benchmarking (orientační porovnávání). 

 

Interní audit ISM je ve společnosti zajišťován vlastním vyškoleným interním auditorem. 

Tyto audity jsou plánovány a prováděny tak, aby vždy minimálně jednou ročně byly 

prověřeny všechny prvky ISM a tím bylo možno posoudit stav jeho realizace. V tabulce 4.7 je 

uveden způsob hodnocení jednotlivých otázek při interním auditu. 

 

Tab. 4.7: Hodnocení jednotlivých otázek prvku - procesu 

Předmět otázky Hodnocení odpovědi 
 

Stanoveno v ISM Ano Ano-Ne Ano Ne Ano-Ne 

Prokázáno v praxi Ano Ano Převážné ano Převážně ano Ne 

Počet bodů 10 8 6 4 0 

Převážně ano – více než ¾ všech ustanovení je účinně prokázáno a neexistuje žádné zvláštní 

riziko. 

Zdroj: Příručka ISM SMSS s.r.o. 

 

V tabulce 4.7 je uvedeno bodové hodnocení, které udává: 

 10 bodů – předmět otázky je v ISM plně stanoven a je účelně prokázán 

 8 bodů – předmět otázky není v ISM plně stanoven, ale je účinně prokázán 

 6 bodů – předmět otázky je v ISM plně stanoven a je převážně prokázán 

 4 body – předmět otázky není v ISM plně stanoven, ale je převážně účinně 

prokázán 

 0 bodů – předmět otázky není účinně prokázán, nezávisle na úplnosti stanovení 

v ISM 
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Externí audit je prováděn externí organizací, kterou vybere PV ISM. Ta provede audit 

podle programu a plánu auditu a po provedení předá PV ISM záznam o provedeném auditu 

ISM. V případě zjištění nedostatků a neshod jsou přijímána nápravná a preventivní opatření. 

Ověření účinnosti přijatých nápravných a preventivních opatření je prováděno 

při následujících auditech. 

Monitorování a měření procesů spočívá především v dílčích měřeních během 

montážních a stavebních prací při dohledu stavby a dodržování projektové a stavební 

dokumentace výrobními pracovníky. Podrobné postupy jsou uvedeny v projektu díla 

nebo v technologických postupech. Záznamy o provedení kontrol jsou vedeny v předávacích 

protokolech a stavebním deníku. Monitorování v řídících a podpůrných procesech je 

ve většině případů jednorázové vyhodnocení funkčnosti procesu.  

Monitorování a měření produktu a jejich jednotlivých komponentů probíhá podle 

technické dokumentace, kde je předepsán způsob provádění měření stěžejních parametrů 

a kontrolní činnosti v různých etapách realizace produktu. Tato měření probíhají jednak 

v průběhu procesu, jednak formou mezioperačních a výstupních kontrol. Provádí se zejména 

kontrola nakupovaného materiálu a služeb, jejichž záznamem je například protokol 

o provedení zkoušek, potřebná osvědčení, revize, certifikáty. 

 

Řízení neshodného produktu 

 

Dojde-li ve firmě při kontrolách, zkouškách a auditech ke zjištění, že stav produktu 

neodpovídá požadavkům dle normy ČSN EN ISO 9001:2008 je tento stav označen 

jako neshoda (nesplnění požadavku) a postupuje se podle platné dokumentace pro řízení 

a odstranění neshodného produktu. V SMSS s.r.o. se rozlišují tři typy neshod: 

1. vnitřní neshodné produkty – jde o neshodu, která vznikla ve výrobním procesu 

při dohledu na zakázce a byla zachycena při vstupní, mezioperační a výstupní kontrole. 

Při zjištění opravitelné neshody stavbyvedoucí provede její označení „Pozastaveno“, 

informuje jednatele společnosti, provede záznam do evidence neshod a rozhodne 

o nápravě. Jde-li o neshodu zásadního charakteru, zapíše jí do stavebního deníku. 

Pravidelně se provádí rozbory neshodných výrobků za účelem zjištění a odstranění 

příčin neshod, navržení nápravných a preventivních opatření a vyhodnocení nákladů 

na neshodné výrobky a vícepráce. 

2. pasivní reklamace – reklamace od zákazníků jsou řešeny prostřednictvím PV ISM. 

PV ISM společnosti posoudí oprávněnost reklamace, v případě nutnosti zajistí 
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zkoušku nebo odborný posudek. V případě uznání reklamace dohodne způsob jejího 

řešení s odpovědným zástupcem investora. O celém průběhu reklamace se vede 

záznam v evidenci reklamací.  

3. aktivní reklamace – reklamace na dodavatele materiálu, výrobků nebo služeb jsou 

rovněž řešeny PV ISM společnosti ve spolupráci s jednatelem. Písemně sdělí 

dodavateli reklamaci materiálu, výrobků nebo služby s uvedením požadavku na řešení 

reklamace. Průběh reklamace se zaznamenává do evidence reklamací. 

 

Analýza údajů 

 

Analýzou údajů se ve společnosti prokazuje vhodnost a efektivnost ISM. 

Dále se vyhodnocují možnosti neustálého zlepšování ISM. Proto se ve společnosti 

shromažďují a analyzují údaje a informace v následujících oblastech: 

 spokojenosti zákazníků, 

 shodě výsledného produktu se vstupními požadavky zákazníka, 

 znaků a trendů procesů a produktů včetně příležitostí pro preventivní opatření, 

nápravná opatření, 

 shodě právních a jiných požadavků s podněty zainteresovaných stran, 

 analýza dodavatelů a jiné. 

 

Výsledky analýz jsou porovnávány s cílovými hodnotami a při nepříznivém vývoji stanoví 

vedení společnosti příslušná opatření. V tabulce 4.8 je uveden příklad analýzy údajů. 

 

Tab. 4.8: Analýza reklamací zákazníků 

Nastavený parametr měřitelnosti ≤ 0,008 

Náklady na reklamace Výkony celkem Parametr měřitelnosti 

138.475,26 72,693.198,09 0,001905 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výpočet: náklady na reklamace / výkony celkem → 138.475,26/72,693.198,09 = 0,001905 

Z výše uvedené tabulky 4.8 vyplývá, že bylo dosaženo eliminace nákladů na reklamace, která 

nepřesáhla parametr měřitelnosti. 

 

 



63 

 

Zlepšování 

 

Zlepšování kvality je opatření prováděné v celé organizaci s cílem zvýšit funkčnost, 

reálnost, efektivnost a účinnost činností a procesů v podniku tak, aby byly v souladu 

s požadavky ISM  a poskytly zvýšený prospěch jak vlastní organizaci, tak jejím zákazníkům. 

Ve společnosti je zpracována metodika podávání nápravných opatření, jejichž cílem je 

odstranit neshodu a preventivních opatření, které má zajistit odstranění příčin opakované 

nebo možné neshody. 

Neustálé zlepšování je činnost, při které společnost deklaruje provádění trvalého 

zlepšování účinnosti integrovaného systému managementu prostřednictvím každoročního 

inovování cílů ISM. Dále se provádí zlepšování integrovaného systému managementu 

při těchto událostech: 

 pravidelné interní audity a zlepšování se provádí na základě odstraňování neshod 

zjištěných při nich, 

 návrhy opatření jakožto závěry při provádění analýzy údajů, 

 sestavování preventivních opatření na základě analýzy procesů ve společnosti, 

 sestavování nápravných opatření, 

 při přezkoumání ISM vedením ve formě výstupu z přezkoumání. 

 

Nápravná opatření ve firmě jsou písemná vyjádření o nedostatcích zjištěných 

při prověřování neshody prakticky prováděných činností v oblasti ISM s pravidly 

stanovenými v dokumentaci. Nápravná opatření stanovují účinný způsob nápravy, 

který zabrání opakovanému výskytu neshod. Musí řešit i nedostatky v dokumentaci, 

v záznamech o ISM a mají též navrhovat změny výrobní dokumentace (při zjištění jejich vad). 

Nápravná opatření jsou přijímána na formuláři Protokol o neshodě. 

 

Preventivní opatření vznikají na základě studia a analýzy současného stavu a zajišťují 

jeho zlepšení. Preventivní opatření stanoví postupné kroky pro zavedení nových poznatků 

do technologie a způsobu poskytování služby. Preventivní opatření se provádí pro potlačení 

výskytu možných neshod prostřednictvím zlepšování technologie, technologických postupů 

a výcviku pracovníků. Na základě závěrů při analýze údajů jsou navrhována preventivní 

opatření k vyloučení možnosti vzniku neshod a ke zlepšování výkonnosti procesů, zejména 

těch, ve kterých se zpracovávají zakázky a jsou dokumentovány v zápisech z porady vedení.  
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5 Shrnutí, návrhy a doporučení 

 

Z analýzy současného stavu ISM, který je platný dle normy ČSN EN ISO 9001:2008, 

vyplynulo, že se liší od požadavků dle normy ČSN EN ISO 9001:2015, podle které bude 

SMSS s.r.o. nově certifikovat svůj integrovaný systém managementu.  

Pro podnik by mělo být prioritní, doplnit do ISM  kapitoly, které požaduje norma ČSN EN 

ISO 9001:2015. Stávající ISM, respektive jeho dílčí části, které nejsou v rozporu s novou 

normou platnou dle ČSN EN ISI 9001:2015, by bylo výhodné použít při zavádění nového 

ISM.  

Jedním z důvodů revize nejznámější normy pro management kvality byly změny 

v podnikatelském a společenském prostředí, a také změna vnímání přínosu této normy. 

Norma dle ČSN EN ISO 9001:2015 byla vytvořena na základě již výše citovaných změn 

v podnikatelském prostředí, kdy při jejím vytváření byly využity zkušenosti s normou ČSN 

EN ISO 9001:2008.  

 

Mezi cíle a významné změny v normě ČSN EN ISO 9001:2015 patří zejména: 

 

 udržení významu a hodnot pro podniky a jejich klienty, 

 větší kompatibilita s ostatními normami systémů řízení, 

 vyšší provázanost na všeobecný systém řízení firmy a vyšší praktické využití, 

 zavedení systému řízení rizik, 

 reflexe skutečnosti, že stále více aktivit se přesunuje z oblasti výroby do oblasti 

poskytování služeb, 

 reakce na stále rychlejší změny tržního prostředí a na trhem požadované inovace, 

 propojení s marketingem firmy, tedy schopnosti ještě lépe uspokojovat zákazníky, 

 zvýšení flexibility v používání řídící dokumentace včetně nejmodernějších 

softwarových a audiovizuálních moderních metod, 

 zajištění stability normy na další období 10 let. 

 

Nová norma požaduje větší propojenost managementu firmy a systému řízení kvality. 

To bude znamenat vyšší zapojení top managementu do tvorby politiky a cílů kvality, 

a zejména odstranění formálních procedur udržovaných pouze z důvodu certifikace. 

Na druhou stranu pro splnění požadavků této normy bude muset organizace provést 
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také  měny v oblasti managementu a pravomocí. Norma více vyžaduje definování požadavků 

zákazníků a zainteresovaných stran. Tak dojde ke zvýšení vnímání toho, co přesně požaduje 

trh a stackeholders. Velmi významným krokem je zavedení systému řízení rizik, 

který moderním a sofistikovaným způsobem pomůže určit hlavní priority organizace 

a potlačit nevýznamné historicky zavedené procesy a činnosti.  

 

Nová norma má i jinou strukturu, která se více přibližuje ostatním normám systémů řízení, 

a to v následujících bodech (ČSN EN ISO 9001, 2016):  

 Předmět normy, 

 Normativní odkazy, 

 Termíny a definice, 

 Kontext a návaznosti organizace, 

 Vedení, 

 Plánování, 

 Podpora, 

 Realizace, 

 Hodnocení výkonnosti, 

 Zlepšování. 

 

V následujících šesti kapitolách, které jsou stěžejní pro novou normu, budou navržena 

a doporučena možná řešení, která po formální stránce vyžaduje nová Příručka integrovaného 

systému managementu Severomoravské stavební společnosti s.r.o., která by měla splňovat 

požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2015.   

 

5.1 Kapitola 4 – Kontext organizace 

 

Kontext organizace by měla firma vnímat a provádět jako kombinaci interních a externích 

faktorů a podmínek, které mohou mít vliv na přístup organizace ke svým produktům, 

službám, k investicím a zainteresovaným stranám. Vedení organizace musí nově určit interní 

a externí aspekty, které mají význam pro její účel a strategické zaměření, a které ovlivňují její 

schopnost dosahovat zamýšleného výsledku jejího integrovaného systému managementu 

kvality. 
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Organizace by měla určit hranice a aplikovatelnost QMS pro vymezení jeho rozsahu. 

Přičemž rozsah bude dán interními a externími aspekty, požadavky zainteresovaných stran, 

produkty a službami. Aplikovaný rozsah ISM musí firma udržovat jako dokumentovanou 

informaci. Požadavky na řízení procesů mohou být obdobné těm, které jsou v současné normě 

ČSN EN ISO 9001:2008. V následující tabulce 5.1 jsou vyjmenovány některé z možných 

aspektů aplikovatelných ve společnosti. 

 

Tab. 5.1: Návrh aspektů: 

Aspekt Interní/externí 

Dopad na systém kvality a 

schopnost dosahovat zamýšlených 

výsledků 

Význam 

Koncoví zákazníci externí 

Snazší komunikace při vyjasňování 

požadavků a očekávání zákazníků. 

Pro firmu větší nároky na plnění 

termínů dodávek 

10 

Znalosti a 

dovednosti 

zaměstnanců 

interní/externí 

Nedostatek absolventů a 

zaměstnanců s technickými 

znalostmi a požadovanou odbornou 

způsobilostí. Zvýšené náklady na 

interní vzdělávání, delší doba 

adaptačního procesu, větší riziko 

neshod způsobené lidským 

faktorem. 

8 

Stroje a vybavení interní 

Zastaralý vozový park a stavební 

mechanizace. Nedostatečné výrobní 

kapacity a proti konkurenci 

dosahujeme nižší kvality, nižší 

produktivity a vyšších nákladů. 

9 

Externí 

poskytovatelé 

(dodavatelé) 

externí 

Pro daný materiál pouze jeden 

dodavatel. Nedostatek externích 

firem pro zednickou činnost. Riziko 

zpoždění stavby a nedodržení 

dohodnutých termínů dodání. 

9 

Zprostředkovatelé externí 

Díky zprostředkovateli horší 

možnosti ve vyjasňování skutečných 

požadavků finálních zákazníků. 

Menší nároky na termíny dodávek 

díky skladovacím možnostem 

zprostředkovatelů. 

6 

Dostupnost nových 

zaměstnanců 
externí 

Vzhledem ke klesající 

nezaměstnanosti v ČR obtížné 

nabírání nových zaměstnanců a 

brigádníků. Riziko nedodržení 

dodávky 

dohodnutého množství na 

dohodnutý termín. 

6 
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Sledování spotřeby 

energie (plyn, voda, 

el. energie 

interní 

Celosvětově roste plýtvání 

energiemi, které se promítá do jejich 

cen. Riziko zvyšování nákladů za 

energie 

9 

Účinné nakládání 

s nebezpečnými 

odpady, vzniklými 

ve společnosti 

interní/externí 

Stále více se opomíjí na šetrné 

zacházení s životním prostředím. 

Riziko znečišťování půdy a vody a 

riziko bezpečnosti práce. 

9 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Tabulka 5.1 nabízí výčet některých aspektů, které by mohla společnost zahrnout do kontextu 

organizace. Jednotlivé aspekty upozorňují na možná úskalí, se kterými se firma může setkat 

při svém podnikání, které by jí mohly způsobit nemalé problémy a na které se může předem 

připravit.  

 

5.2 Kapitola 5 – Vedení 

 

S prováděním normy ISO v organizaci většinou přicházela do užšího kontaktu pouze 

jedna, nebo několik málo pověřených osob. V případě SMSS s.r.o. jimi byli Představitel 

vedení ISM a jednatel společnosti. Naproti tomu, navrhovaná změna klade důraz na zapojení 

celého TOP managementu a správa normy by neměla náležet pouze Představiteli vedení 

pro ISM. Tato funkce se již v nové normě nevyskytuje, proto i SMSS s.r.o. by měla 

odpovědnosti a kompetence, které doposud náležely této funkci převést na jiné kompetentní 

osoby přicházející do styku s danou určitou činností v organizaci. Pro vedení společnosti by 

bylo vhodné přijmout následující doporučení, aby nově dokázalo svou vůdčí roli a zájem, 

a závazek zrealizovat prostřednictvím několika kroků, mezi něž patří například: 

 zapojení, nasměrování a podporování osob tak, aby přispívaly k efektivnosti ISM, 

 zajištění integrace požadavků na ISM do ekonomických procesů organizace, 

 přijetí odpovědnosti za efektivnost ISM, 

 podporování ostatních relevantních manažerských rolí k prokázání jejich vůdčí 

úlohy v oblastech, za které odpovídají. 

 

Neměnnými body by v novém návrhu měly zůstat požadavky na: 

 zaměření se na zákazníka, 

 stanovení politiky kvality, 

 přidělování odpovědností a pravomocí. 
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Při vytváření politiky kvality by mohla firma jednak vycházet z vizí a strategie společnosti, 

jak tomu bylo i doposud a nově do politiky kvality zakomponovat i kontext organizace, 

který se promítne v cílech kvality, kdy jejich výsledkem bude spokojený zákazník. Tvorbu 

politiky vytváří vedení společnosti za spolupráce zaměstnanců v podobě jejich podnětů. 

Tvorba nové politiky kvality je znázorněna pomocí vývojového diagramu na obrázku 5.1. 

 

Obr. 5.1: Návrh tvorby politiky kvality a cílů kvality  

 

 

 

Politika kvality by měla být prosazována prostřednictvím daných zásad společnosti v těchto 

oblastech: 

 

 Zákazníci - budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské 

vztahy - dodávat objednané práce v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě. 

 Dodavatelé - budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské 

vztahy - provádět transparentní výběrová řízení. 
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 Zaměstnanci - podporovat rozvoj způsobilosti zaměstnanců pro dosažení vysoké 

úrovně kvality práce - chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet 

úrazům. 

 Technologie a infrastruktura - aktivně podporovat zavádění nových technologií, 

které budou přínosem pro zákazníky i naši organizaci - optimalizovat logistické 

toky materiálů v organizaci. 

 Okolní prostředí - aktivně spolupracovat se státními orgány, organizacemi 

a orgány samosprávy, které působí v dosahu společnosti - podílet se 

na sponzorování veřejně prospěšných aktivit v okruhu působnosti - snižovat rizika 

poškození okolního životního prostředí.  

 

Vedení společnosti by se mělo zavázat o dodržování výše uvedených zásad, plnit 

požadavky zákonů a právních předpisů a neustále zlepšovat systém managementu kvality.  

 

5.3 Kapitola 6 – Plánování 

 

Při plánování ISM je nutné vzít v úvahu nejen příležitosti, ale také možná rizika. Jakkoli je 

mnohem lákavější zabývat se prvky první kategorie, eliminace nežádoucích účinků a snaha 

o neustálé zlepšování umožní ISM dosáhnout požadovaného výsledku za minimálních ztrát. 

Rizikům je možné předcházet především začleněním plánovacích činností zaměřených 

na možné komplikace do plánovacího procesu, jehož součástí by měl být také mechanismus 

na vyhodnocení jejich efektivity. 

 

Významnou část kapitoly představuje požadavek na stanovení cílů kvality, a to nejen 

na jejich přesné určení, ale také na nutnost plánovat konkrétní způsoby, jež povedou k jejich 

dosažení. V této kapitole musí být nově dán požadavek na určení rizik a příležitostí, které se 

mají řešit, aby ISM zajistil dosažení požadovaného výsledku, eliminoval nežádoucí účinky 

a vedl k neustálému zlepšování. Organizace dále musí stanovit činnosti pro řešení těchto rizik 

a plánovat, jak opatření na rizika implementovat do ISM, a jak hodnotit jejich efektivnost. 

V této kapitole je dán požadavek na stanovení cílů kvality. Nově se v cílech musí objevit 

požadavek, aby bylo plánováno, jak těchto cílů dosáhnout.  
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Poslední oblast, která je v této kapitole řešena, jsou změny v ISM organizace. Změny 

v ISM organizace budou prováděny plánovaným a systematickým způsobem, přičemž se bude 

zvažovat: 

 účel změny a možný důsledek, 

 integrita ISM, 

 zajištění zdrojů, 

 přerozdělení odpovědností a pravomocí. 

 

V následující tabulce 5.2 jsou navrženy společnosti cíle kvality, které by mohla 

zakomponovat do svých podnikových cílů kvality. 

 

Tab. 5.2: Návrh možných cílů kvality 

A – Cíle ve vztahu k zákazníkům 

Cíl Cílová hodnota Odpovědnost za sledování Hodnocení 

Vyřízení poptávky do 

5 pracovních dnů 
90% Obchodní oddělení Měsíčně 

Snížení % externí 

nekvality vzhledem k 

tržbám 

1,5% Obchodní oddělení Měsíčně 

 

B – Cíle ve vztahu k dodavatelům 

Cíl Cílová hodnota Odpovědnost za sledování Hodnocení 

Rozšířit stávající 

seznam dodavatelů 

služeb o dodavatele 

zabývající se 

dřevostavbami a 

energeticky 

úspornými stavbami 

95% Obchodní oddělení Měsíční 

Snížení % nekvalitně 

prováděných 

subdodavatelských 

prací a tím snížení % 

reklamací 

2% Obchodní oddělení Měsíční 
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C – Cíle ve vztahu k zaměstnancům 

Cíl Cílová hodnota Odpovědnost za sledování Hodnocení 

Zabezpečení 

rekvalifikačních kurzů 

výrobních pracovníků 

90% Ekonomické oddělení Pololetní 

Zajištění pravidelného 

proškolování THP a 

výrobních pracovníků 

– nové technologie a 

postupy práce 

95% Ekonomické oddělení Pololetní 

 

D – Cíle ve vztahu k technologiím 

Cíl Cílová hodnota Odpovědnost za sledování Hodnocení 

Nákup nového 

dodávkového 

automobilu 

90% Vedoucí střediska 003 Roční 

Obnova ručního 

elektrického nářadí 
70% Vedoucí střediska 003 Roční 

 

E – Cíle ve vztahu k okolnímu prostředí 

Cíl Cílová hodnota Odpovědnost za sledování Hodnocení 

Poskytnutí 

sponzorského 

příspěvku ve výši 

10.000,- Kč na akci 

„Řemeslo má zlaté 

dno“ 

95% Ekonomické oddělení Roční 

 

Zdroj. Vlastní zpracování 

 

5.3 Kapitola 7 – Podpora 

 

Základní změny, jež nová norma obsahuje, je možné rozdělit do několika dílčích témat, 

především do kategorií zajištění potřebných zdrojů, kompetence, komunikace a dokumentace 

informací. 

Zajištění potřebných zdrojů je komplexní proces, pro nějž je důležitá celá řada složek, 

mezi které patří infrastruktura, prostředí, vedení organizace a zaměstnanci, monitorování 

a měření zdrojů. Novou proměnnou ve zmíněné skupině se stávají znalosti, konkrétně jejich 

přesné určení. Jedná se o duševní vlastnictví a jiné všeobecně získané vědomosti. Jelikož 

se mnohdy nejedná o snadno dostupné prostředky, je zapotřebí, aby organizace pro získávání 

informací využila služeb firem, které se touto problematikou zabývají. V rámci měření zdrojů 
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je důležité, aby organizace uvedla požadavky na konkrétní měřicí přístroje a ověřování 

získaných dat. 

Do dalších kapitol by mohla společnost rozpracovat témata kompetence a všeobecného 

povědomí o normě ISM. Nejen politika a cíle kvality jsou důležitými faktory pro chod firmy, 

proto její zaměstnanci, stejně jako vedení, by měli vědět o nutnostech i výhodách ISM 

a efektivitě, kterou její přínos zajišťuje, či škodách, které může způsobit nesplnění požadavků 

ISM. V rámci tématu komunikace je doporučeno organizaci navrhnout formy interní a externí 

výměny informací, jež bude mezi jejími členy v oblasti ISM probíhat. Především bude nutné 

stanovení následujících diskusních témat: 

 o čem se má komunikovat, 

 kdy se má komunikovat, 

 s kým se má komunikovat, 

 jak se má komunikovat. 

 

Užitečné změny se vztahují také k tématu dokumentace informací, jež je vhodné zařadit 

na závěr probíraných změn. Na rozdíl od staré normy, její nová podoba se distancuje 

od termínu „dokumenty“ a nahrazuje je souslovím „dokumentované informace“. Navrhovaná 

proměna jazykového výrazu souvisí s vývojem informačních technologií, jež s sebou nesou 

rostoucí množství dokumentů, a jsou zaznamenávány ve formě elektronických dat. 

Doporučuje se změnám podrobit terminologii týkající se samotné příručky kvality, 

jež by neměla sloužit jako jednotný a univerzální formát aplikovatelný na všechny podniky 

bez ohledu na jejich různou podobu a strukturu fungování, ale na SMSS s.r.o. 

 

5.4  Kapitola 8 – Provoz 

 

Osmá kapitola by se měla podle nového návrhu normy zabývat tématem provozu podniku 

a to i přesto, že se v současném vydání jedná o kapitolu sedmou. V rámci svého obsahu 

se soustředí zejména na řízení procesů, jež souvisí s produkty a službami, a požadavky s nimi 

spojenými. Stejně jako v předchozím případě obsahuje několik dílčích témat, konkrétně 

požadavky zákazníka, vývoj produktů a služeb, řízení procesu nákupu, vazby mezi organizací 

a externími dodavateli, výroba a poskytování služeb, uvolňování produktů a služeb a řízení 

neshodných výstupů z procesů, produktů a služeb. 



73 

 

V souvislosti s tématem přezkoumávání požadavků zákazníka, je navrženo, aby se původní 

kapitola pro lepší přehlednost a představu o obsahu přejmenovala na „Stanovování požadavků 

na produkty a služby“. Hlavní změnu by pak představoval požadavek na komunikaci 

se zákazníkem a přesné vymezení způsobu, jímž by měla interakce v ideálním případě 

probíhat. Na rozdíl od původní normy by bylo vhodné změnit rovněž formulaci požadavků 

klienta, přestože jejich smysl zůstane zachován. 

Další z důležitých dílčích témat s proměněným zpracováním je problematika vývoje 

produktů a služeb. Hned na úvod je její cíl vymezen jako aktivní přístup podniku 

k upřesňování výsledků, jichž by mělo být dosaženo. V praxi by to znamenalo, že pokud 

zatím nemá firma k dispozici požadavky zákazníka na služby či produkty, a jestliže klient 

nebo jiné zainteresované strany doposud neposkytly podrobný popis žádoucího výsledku, jenž 

by umožnil vymezení adekvátního přístupu k výrobě produktu nebo poskytnutí služby, musí 

se chopit návrhu procesu vývoje podnik samotný. Doposud se podnik jednající na základě 

standardů stanovených normou ISO 9001 vlastními úpravami požadovaných úkolů nezabýval.  

Mnohem větší změny se týkají tématu řízení procesu nákupu, a to především v oblasti 

terminologie. Nově bude doposud užívaný výraz dodavatel nahrazen výrazem externí 

poskytovatel. Zároveň bude úkolem podniku řídit se požadavky na zajišťování externích 

služeb a produktů, jež specifikoval jejich zákazník. Mělo by tomu tak být obzvláště 

v několika následujících případech: 

 produkty a služby externího poskytovatele slouží pro začlenění do vlastních 

produktů a služeb, 

 produkty a služby externího poskytovatele jsou určeny přímo pro zákazníka 

jménem organizace, 

 organizace rozhodne, že proces nebo část procesu bude zajišťována externím 

poskytovatelem. 

 

Jedná se právě o vztah poskytovatele a jeho externích dodavatelů, co se stane podrobněji 

zpracovanou problematikou nové normy. Cílem by mělo být dosažení těsnějších vazeb 

v jejich vzájemné interakci a jedná se spíše o neformální kodifikaci praxe. Podnik by měl 

nově zvažovat přímé i sekundární vlivy externě poskytnutých služeb a to nejen s ohledem 

na dodržování oficiálních zákonů a předpisů, ale rovněž v souvislosti s plněním požadavků 

zákazníků. 

Nové podmínky se dotknou také podkapitoly, která se zabývá výrobou a poskytováním 

služeb. Podnik musí implementovat řízené podmínky pro výrobu a poskytování 
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služeb,   to včetně činností během i po dodání. Kromě přesného seznamu, jenž stanoví, 

co přesně řízené podmínky zahrnují, se musí v rámci tématu řešit také otázky související 

s majetkem zákazníků a externích poskytovatelů, identifikovatelnosti a sledovatelnosti, 

ochranou a uchováváním. Novým bodem, jenž v původní normě obsažen nebyl, je činnost po 

dodání výrobků či služeb. Podnik musí za účelem přesného stanovení rozsahu a intenzity 

aktivit po dodání zvážit několik faktorů: 

 rizika související se službami, 

 charakter použití a životnost služeb, 

 zpětnou vazbu od zákazníka, 

 požadavky zákonu a předpisů. 

 

Přestože se jedná o oficiálně nově zavedenou podmínku, nemusí nutně v reálném 

fungování podniku působit výrazné komplikace, jelikož se jedná o aktivity běžně prováděné. 

Do této kategorie je možné zařadit například školení klientů ohledně používání nových 

materiálů zabudovaných do stavby. Téma by mělo rovněž obsahovat specifika chování 

podniku, v případě že by se vyskytly neplánované změny. Nejen jejich následné řešení, ale 

také plánování procesu řízení ještě předtím, než se objeví, jsou podstatnou podmínkou 

úspěšné realizace zadaného úkolu. 

Ačkoli by se řazení mohlo zdát poněkud nelogickým, téma, které v nové normě následuje 

po řešení činností po dodání, by se mělo zabývat uvolňováním služeb. Především by se mělo 

věnovat kontrole zadaných úkolů a ověřování, nakolik byly služby dodány dle stanovených 

požadavků. Proces je doplněn nutností uchovávání důkazů o výsledné shodě popřípadě 

nalezených rozdílů. Účelem zpracované dokumentace je zajištění informací o tom, kdo přesně 

byl pověřen uvolněním služeb pro využití klientem, a kdo jej nakonec ve skutečnosti provedl. 

Poslední téma, jemuž se kapitola věnovaná provozu věnuje, se zabývá řízením neshodných 

výstupů z produktů, služeb a procesů. Pokud se neshodují s podmínkami, které zadal klient, 

musí podnik zajistit, aby byly nejen identifikovány, ale rovněž vyřazeny a zabránilo se tak 

jejich nežádoucímu použití. Ověřování pravých produktů a uchování dokumentace, popisující 

proces kontroly a řešení neshodujících se výrobků či služeb, doplňuje nová norma 

o podmínky pro přijetí nápravných opatření. 
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5.5 Kapitola 9 – Hodnocení výkonnosti 

 

První podkapitola nové normy řeší monitorování, měření, analýzy a vyhodnocování. 

V úvodní obecné části organizace musí určit požadavek na to: 

 co je třeba měřit a monitorovat, 

 jaké metody budou požity pro měření, analýzu a vyhodnocování pro dosažení 

platných výsledků 

 kdy se musí monitorovat a měřit 

 kdy se výsledky z měření mají vyhodnotit. 

 

Samozřejmě z normy vyplynul pro organizaci požadavek na vhodné uchování 

dokumentovaných informací jako důkazu o měření. 

 

V další části norma požaduje monitorování spokojenosti zákazníka, kdy opět určí způsoby 

získávání, monitorování a přezkoumávání těchto informací. Pro toto přezkoumávání si může 

zvolit jakýkoliv způsob. Je navrženo, kromě dosavadního způsobu, kterým byla zpětná vazba 

zákazníka a jeho reference, zpracovat interní ukazatele výkonnosti k měření spokojenosti 

zákazníků. V tabulce 5.3 jsou doporučeny interní ukazatele výkonnosti, kterých by firma 

mohla využít při svém monitorování spokojenosti zákazníka. 

 

Tab. 5.3: Návrh interních ukazatelů výkonnosti k měření spokojenosti zákazníků 

Ukazatelé výkonnosti Dílčí ukazatel interní výkonnosti 

Spolehlivost služby – provedení stavby 

- počet vad a nedodělků 

- podíl vad a nedodělků k celkovému počtu 

zakázek 

- podíl vad a nedodělků k fakturaci 

Komunikace se zákazníkem 

- počet reklamačních řízení 

- podíl reklamačních řízení k celkovému 

počtu zakázek 

- podíl reklamačních řízení k fakturaci 

- průměrná doba reklamačního řízení 

Termín dokončení stavebního díla 

- podíl zakázek nesplněných v plánovaném 

termínu 

- podíl zakázek ukončených dříve než 

v plánovaném termínu 

 

Zdroj:https://www.businessinfo.cz/files/archiv/dokumenty/061019_modely-rizeni-

spokojenosti-zakazniku.pdf - vlastní zpracování 
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V druhé kapitole se norma věnuje Internímu auditu, kdy podstata zůstala zachována 

s původní normou. V závěru se tato podkapitola věnuje požadavku na analýzu a hodnocení 

dat z měření a monitorování. Organizace musí stanovit, k jakým účelům lze získané výsledky 

použít. 

Poslední podkapitola je zaměřena na přezkoumání ISM vrcholovým vedením. Nově musí 

vrcholové vedení dát požadavek na to, aby se v rámci přezkoumání přihlíželo i ke změnám 

interních a externích aspektů, vhodnosti použitých zdrojů pro efektivní fungování ISM, 

efektivnosti přijatých opatření pro řešení rizik a příležitostí. 

Výstupem z přezkoumání by měly být opatření týkající se: 

 příležitostí pro neustálé zlepšování, 

 potřeby změn QMS, včetně požadavků na zdroje. 

 

I v novém vydání normy musí zůstat požadavek na uchování dokumentovaných informací 

jako důkaz o přezkoumání. 

  

5.6 Kapitola 10 – Zlepšování 

 

V úvodní obecné podkapitole nové normy se musí objevit požadavek na určení příležitostí 

pro zlepšování a implementací nezbytných opatření pro zvýšení spokojenosti zákazníka, 

což by mělo zahrnovat zlepšování poskytované služby, procesů i celého ISM. 

Další podkapitola se týká neshod a nápravných opatření. V této podkapitole musí být 

požadavek na to, aby v případě výskytu neshody organizace: 

 reagovala na neshodu (je-li to možné), 

 provedla hodnocení potřeby přijmout opatření pro odstranění příčiny neshody 

a zabránění opakování (nebo snížení výskytu na přijatelnou úroveň), 

 realizovala všechna potřebná opatření, 

 přezkoumala efektivnost všech přijatých opatření, 

 aktualizovala rizika a příležitosti určené v průběhu plánování, je-li to zapotřebí, 

 provedla případné změn v ISM. 

 

Opět zůstává požadavek na uchovávání dokumentovaných informací jako důkaz o povaze 

neshod a přijatých následných opatřeních a výsledcích nápravných opatření. 

Nové vydání normy pravděpodobně nebude chtít rozlišovat neshody a potenciální neshody.  
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Poslední podkapitola je zaměřena na neustálé zlepšování, přiměřenost a efektivnost 

systému managementu kvality, přičemž organizace musí vzít v úvahu výsledky 

analýz,  hodnocení a výstupy z přezkoumání ISM tak, aby stanovila, zda existují potřeby 

nebo příležitosti, které musí řešit při svém neustálé zlepšování ISM.  

  



78 

 

6 Závěr 

 

V diplomové práci je řešen integrovaný systém managementu kvality Severomoravské 

stavební společnosti s.r.o., který můžeme chápat nejen jako nástroj na zvýšení 

konkurenceschopnosti dané společnosti na stavebním trhu, ale také k získání vyššího 

povědomí jak stávajících, tak i nových zákazníků.  

Cílem práce bylo na základě analýzy a použitých metod zhodnotit současný integrovaný 

systém řízení kvality, nastavený dle normy ČSN EN ISO 9001:2008, a jeho fungování v praxi, 

následně jej  porovnat s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2015, a v případě nesouladu 

s normou ČSN EN ISO 9001:2015 navrhnout či doporučit náměty na zlepšení fungování 

stávajícího integrovaného systému managementu kvality.  

Práce je rozdělena do šesti kapitol, kdy za stěžejní lze považovat 2., 3., 4. a 5. kapitolu. 

V druhé kapitole nazvané Teoretická východiska řízení kvality je definováno, co kvalita je, co 

znamená a jaké jsou její důsledky. Je v ní také popsán princip managementu kvality 

a definována koncepce norem ISO, podle kterých je nastaven systém managementu kvality 

Severomoravské stavební společnosti s.r.o. 

Třetí kapitola se zabývá charakteristikou Severomoravské stavební společnosti s.r.o., 

od její historie přes vývoj až po současnou situaci na stavebním trhu. Dále tato kapitola 

popisuje organizační strukturu společnosti a její strategii, včetně vize a poslání firmy. 

V neposlední řadě se  tato kapitola věnuje ekonomické situaci podniku za poslední 

tři zdaňovací období, kdy je na základě účetních výkazů za sledovaná období provedena 

finanční analýza metodou poměrových ukazatelů. 

Analýzou současné situace systému řízení kvality ve společnosti, platné dle normy ČSN 

EN ISO 9001:2008, a jejím porovnáním s normou dle ČSN EN ISO 9001:2015, která je 

zpracována formou tabulkového porovnání jednotlivých kapitol obou norem a je součástí 

Přílohy č. 7, se zabývá čtvrtá kapitola, kde je na základě teoretických poznatků z druhé 

kapitoly při jejím zpracování využito kontrolních tabulek a vývojový diagram. 

Vzhledem ke skutečnosti, že normy vykazují rozdíly a společnost bude certifikovat svůj 

ISM podle nové normy, jsou v páté kapitole navržena společnosti určitá doporučení, která 

by mohla firma využít při zavádění ISM dle normy ČSN EN ISO 9001:2015, a která by mohla 

použít při vytváření nové Příručky integrovaného systému managementu Severomoravské 

stavební společnosti s.r.o. 
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