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Abstrakt  

Tato bakalářská práce se věnuje aktualizaci příručky kvality ve společnosti 

FERRCOMP a.s. na základě požadavků revidované normy ISO 9001:2015. 

V teoretické části je popsána koncepce ISO pro management kvality a popis stěžejních 

norem ISO řady 9000 věnující se kvalitě. Dále je popsáno řízení dokumentace v systémech 

managementu kvality. Je uvedeno, jaké náležitosti mají mít dokumenty v organizaci, se 

zaměřením na příručku kvality a dokumentované postupy.  

Praktická část se věnuje porovnání norem ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Identifikace 

změn v revidované normě byla důležitá pro následnou analýzu příručky kvality. Pro zjištěné 

nedostatky z této analýzy byly navrženy způsoby řešení a následně zpracovány do návrhu 

aktualizované příručky kvality dle ISO 9001:2015.  

 

Klíčová slova: příručka kvality, ISO 9001:2015, dokumentace, systémy managementu 

kvality 

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with updating the quality manual based on the requirements 

of  the revised standard ISO 9001:2015 in the company FERRCOMP a.s. 

The ISO concept for quality management and the description of main standards of 

ISO 9000 series are described in the theoretical part of this thesis. Further document 

management in quality management systems is described. The theoretical part lists the 

essentials that the documents in the organization must have, focusing on the quality manual and 

documented procedures. 

The practical part deals with comparing the standards ISO 9001:2008 and 

ISO 9001:2015. The identification of changes in the revised standard was important for the 

following analysis of the quality manual. For identified shortages the solutions were proposed 

and adapted to the draft of the updated quality manual in accordance with ISO 9001:2015. 

 

Keywords: quality manual, ISO 9001:2015, documentation, quality management 

systems 
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Úvod 

Slovo kvalita je ve všech organizacích považováno za klíčový pojem. Definic, co je 

kvalita, je nespočet. Mezi takovéto definice můžeme zařadit například tyto: „Kvalita znamená, 

že se vrací zákazník, NE výrobek.“ nebo sám Juran vymezil kvalitu jako: „způsobilost pro 

užívání“ a v neposlední řadě můžeme kvalitu charakterizovat i jako „spokojenost zákazníka“ 

[2]. Nejuznávanější definici kvality však najdeme v ISO normách řady 9000, kde je kvalita 

definována jako „stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik“ [1].  

Schopnost plnit požadavky nelze zabezpečit pouze samotnou výrobou či poskytováním 

služby. S těmito procesy souvisí celá řada dalších procesů, které předcházejí či navazují na tyto 

procesy a zcela bezpodmínečně se podílejí na kvalitě. V normách ISO řady 9000 je pojem 

„management kvality“ definován jako „koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace, 

pokud se týče kvality“ [14]. Činnosti můžeme členit do čtyř souborů a to plánování, řízení, 

prokazování a zlepšování kvality. Tyto rozsáhlé čtyři soubory a činnosti se musejí provádět se 

vzájemnou koordinací a harmonizací v rámci tzv. „systémů managementu kvality“. Definovat 

takové systémy lze jako „tu součást systému managementu organizace, která má garantovat 

maximální míru spokojenosti zákazníků při minimálních nákladech“ [13]. Plánování kvality je 

strategický soubor procesů, pomocí kterých stanovujeme cíle kvality a vymezujeme zdroje 

k jejich splnění. V řízení a prokazování kvality mají činnosti operativní charakter. V rámci 

řízení kvality se zaměřujeme na plnění požadavků na kvalitu při řízení výroby, nakupování, 

řízení měřících zařízení apod. U prokazování kvality se zaměřujeme na poskytování důvěry, že 

požadavky na kvalitu budou splněny. Mezi nejdůležitější činnosti patří ověřování a posuzování 

shody, tedy i provádění auditů. Zlepšování kvality je pak zaměřeno na zvyšování schopnosti 

plnit požadavky na kvalitu.  

Jedním z důležitých procesů systému managementu kvality je řízení dokumentace 

a záznamů. Podstatou řízení dokumentace je „garantovat, že lidé budou vždy pracovat podle 

platných postupů a bude možné nalézt i důkazy o výsledcích jejich práce“ [14]. Dokumentace 

nám tedy popisuje, co se má dělat a jak se to má dělat. Nekomplikuje nám práci, ale naopak 

usnadňuje.  

Bakalářská práce se věnuje tématice řízení dokumentace v systému managementu 

kvality. Cílem bakalářské práce je provést analýzu příručky kvality, jakožto nejdůležitějšího 

dokumentu v organizaci, a navrhnout případná zlepšení k jejímu řízení. To vše v souladu 

s náležitostmi aktualizované normy ISO 9001 z roku 2015. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Úvod do problematiky 

Základem systému managementu kvality jsou určité principy, které představují trvalé 

hodnoty, na kterých moderní management kvality staví. 

Pojem „princip“ je základní pravidlo či výchozí myšlenka a strategická zásada, na které 

je vytvářen a rozvíjen každý systém managementu kvality. V současné době je respektováno 

sedm základních principů pro efektivní systémy managementu kvality. Jsou jimi [2]: 

 Princip zaměření na zákazníka, kde hlavním pojmem je „zákazník“. Norma 

ISO 9000:2015 definuje zákazníka jako „organizaci nebo osobu, která přijímá 

produkt nebo službu“ [2]. Podstatou tohoto principu je, že zákazníci jsou 

konečnými soudci, kteří rozhodují o existenci organizací. Proto by mělo být 

zásadním cílem organizace, věnovat pozornost rozmanitým potřebám svých 

zákazníků, včetně nepřetržité snahy splnit jejich požadavky a překonávat jejich 

očekávání [16]. 

 Princip vedení je jedním z klíčových principů. Podstatou je, že bez vedení 

organizace nebude mít prostředí, které podporuje její stálý účel. Silné vedení 

vytváří prostředí, ve kterém se lidé v organizaci mohou aktivně podílet na 

dosažení cílů organizace [16]. Řídící pracovníci by měli být svým chováním, 

postoji a jednáním, které garantuje stálost účelu organizace a její strategické 

směřování, pozitivním příkladem pro ostatní zaměstnance. 

 Princip zapojení lidí, vedení zahrnuje více než dávání příkazů, ale zahrnuje 

zapojení lidí v celé organizaci při dosahování cílů organizace a používání svého 

talentu k dalšímu účelu organizace [16].  

 Princip procesního přístupu patří mezi zásadní přístupy systému 

managementu kvality. Hlavním pojmem je „proces“, který můžeme definovat 

jako „soubor dílčích činností, které mění vstupy na výstupy za spotřeby zdrojů 

v regulovaných podmínkách“ [14]. Podstatou je, že cokoliv organizace dělá, 

včetně systému řízení kvality, tak je třeba na to pohlížet jako na logický proces. 

Tento proces zahrnuje vstupy a zdroje, a žádaný výsledek, ke kterému dochází 

prostřednictvím řádného řízení procesů [16]. Znázornění takovéhoto modelu 
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včetně jeho prvků je na Obrázku 1. Organizace pak pracují efektivněji a výsledky 

jsou dosahovány s vyšší účinností. 

 Princip zlepšování, kde hlavní pojem je „zlepšování“, což jsou veškeré aktivity, 

pomocí kterých vytváříme novou úroveň výkonnosti zaměstnanců, procesů, 

produktů i samotného systému managementu, spočívá v tom, že každá 

organizace má dostatek příležitostí k dalšímu zlepšování. Inovace by měly být 

orientovány na procesy a tvorbu nových hodnot pro všechny zainteresované 

strany [14]. Hlavním cílem jakékoliv organizace by měl být závazek neustále se 

zlepšovat ve všech svých činnostech. Díky tomu dosáhne větší účinnosti, sníží 

míru zamítnutí, zvýší spokojenost zákazníků atd. [16]. 

 Princip rozhodování na základě důkazů se vztahuje k rozhodovacím 

procesům a k jeho objektivitě. Žádného z těchto principů nemůže být dosaženo, 

pokud organizace nezahrnuje způsoby získávání informací o svých systémech 

vzájemně provázaných procesů. Tyto informace se stávají zdrojem pro zajištění 

trvalé spokojenosti zákazníků a pro realizaci úsilí o neustálé zlepšování, z nichž 

oba jsou výsledkem řádně spravované organizace [16]. Vyžaduje se proto, aby 

rozhodnutí manažerů byla založena na úplné analýze dat a informací. Není 

správné, pokud se manažer rozhoduje na základě pocitů a subjektivních názorů.  

 Princip management vztahů je založen na tom, že každá organizace nakupuje 

hmotné vstupy, služby, informace apod. Proto organizace nemůže uspět, pokud 

rozvíjí nepřátelské a nespolupracující vztahy se svými dodavateli. Protože 

Obrázek 1 Znázornění procesu a jeho prvků [2] 



4 

 

dodavatelé tvoří nedílnou součást systémů, musí organizace řídit a vytvářet 

kooperativní vztahy s dodavateli [16]. Partnerství s dodavateli je založené na 

vzájemné důvěře, sdílení znalostí a integraci. „Dodavatel musí být partnerem, 

ne nepřítelem!“ [14]. 

Veškeré tyto principy se s malými odlišnostmi aplikují do různých koncepcí 

managementu kvality. Tyto koncepce představují jakési alternativy k různorodým činnostem 

v podnikatelských i neziskových sektorech. V současné době rozlišujeme tři základní koncepce 

rozvoje systému managementu kvality [14]: 

 koncepce odvětvových standardů, 

 koncepce ISO, 

 koncepce TQM (Total Quality Management). 

Pro účel této práce se budeme blíže věnovat koncepci ISO. Koncepce ISO je založena 

na souboru norem ISO řady 9000. Tyto normy se zabývají řídicími systémy používanými 

organizacemi k vývoji, výrobě, dodávání a na podporu svých produktů. Konkrétní normy ISO 

9000 poskytují managementu kvality vedení, nebo zajištění požadavků kvality a podporu 

technologií pro systém managementu organizace. Poskytují rovněž pokyny nebo požadavky na 

jakém prvku mají být přítomny v systému řízení organizace, ale nepředepisují, jak mají být tyto 

prvky implementovány. Tento nenařizující charakter dává normám svou širokou použitelnost 

pro různé produkty a situace [11]. Normy byly vydány Mezinárodní organizací pro 

standardizaci ISO v roce 1987. Zpočátku byly založeny na standardu Mil-Q-9858, což je 

vojenská specifikace vydána Ministerstvem obrany Spojených států amerických v roce 1959 

[16]. Po vydání v roce 1987 byly aktualizovány v letech 1994, 2000 a od roku 2006. Poslední 

revize norem proběhla v roce 2015. Nyní slouží i jako základ pro jiné specifické průmyslové 

odvětvové standardy, včetně TL-9000 (pro telekomunikační průmysl), AS9000 (pro letectví) 

a ISO/TS 16949:2009 (pro automobilový průmysl, nahrazující QS 9000 a VDA) [16].  

Mezi charakteristické rysy této koncepce patří: 

a) generický, tedy univerzální, charakter norem ISO řady 9000, tzn., že jsou použitelné 

v jakékoli výrobní organizaci či v organizaci poskytující služby tak i v organizaci 

veřejného sektoru, a to bez ohledu na jejich velikost. 

b) ISO normy řady 9000 nejsou závazné, ale pouze doporučující. Pouze tehdy až se 

dodavatel zaváže odběrateli, že u sebe aplikuje systém managementu kvality podle 

ISO 9001, tak se pro něj stávají tyto normy závazným předpisem [14]. 
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V současné době je zcela běžnou praktikou, že odběratelé požadují po svých 

dodavatelích důkaz o zavedení a fungování systému managementu kvality. Důkazem jim je 

certifikát vydaný tzv. třetí stranou, což jsou nezávislé a akreditované certifikační orgány. 

Certifikát je vydán v souladu s plněním požadavků normy ISO 9001, která stanovuje kriteriální 

požadavky pro certifikaci organizací. 

Soustavu norem ISO 9000 v České republice tvoří základní soubory čtyř norem, kterými 

jsou: 

 ISO 9000:2015 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník [2], 

 ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality – Požadavky [4], 

 ISO 9004:2009 Systémy managementu kvality – Řízení udržitelného úspěchu 

organizace – Přístup managementu kvality [5], 

 ISO 19011:2011 Směrnice pro auditování systémů managementu [6]. 

Každá z těchto norem má jinou funkci. ISO 9000 obsahuje výklad základů a zásad 

managementu kvality a také výklad nejdůležitějších pojmů týkajících se kvality a jejího 

zabezpečování. ISO 9001 je považována za stěžejní normu. Podle ní se provádí zavádění, 

udržování a také prověřování (auditování) zavedeného systému kvality. Označuje se také jako 

kriteriální norma, protože její požadavky musí každá organizace splnit, pokud chce prokázat 

úspěšné fungování svého systému managementu kvality. ISO 9004 poskytuje doporučení, které 

může organizace zavést nad rámec požadavků v ISO 9001 a neslouží k certifikaci. Takováto 

doporučení pak mohou vést k rozšíření a zlepšení systému managementu kvality a zahrnuje 

nejen spokojenost zákazníků ale i zainteresovaných stran a zvyšuje výkonnost organizace [19]. 

ISO 19011 slouží jako návod k plánování a realizaci auditů nejen systému managementu 

kvality. 

V průběhu 90. let vzniklo několik podpůrných norem, které rozvíjejí některé prvky 

systému kvality a několik norem, které rozpracovávají přístupy managementu kvality ve 

specifických podmínkách. Jedny z těchto podpůrných norem jsou normy ISO řady 10000. Tyto 

normy rovněž neslouží k certifikaci, ale jsou pouze doporučující. Mezi tyto normy patří 

například [4]: 

 ISO 10001 – Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro 

pravidla chování organizací, 

 ISO 10002 – Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro 

vyřizování stížností v organizacích, 
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 ISO 10006 – Systémy managementu kvality - Směrnice pro management kvality 

projektů, 

 ISO 10012 – Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření 

a měřicí vybavení, 

 ISO/TR 10013 – Směrnice pro dokumentaci systému managementu kvality, 

 ISO 10015 – Managementu kvality - Směrnice pro výcvik. 

Z těchto podpůrných norem budeme při řešení této práce využívat především normu 

ISO 10013 – Managementu kvality - Směrnice pro dokumentaci systému managementu kvality, 

která bude základem pro aktualizaci příručky kvality. 
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2 Dokumentace v systémech managementu kvality  

V každé koncepci managementu kvality, koncepci ISO nevyjímaje, se kladou vysoké 

nároky na procesy řízení dokumentů a záznamů. Normy ISO řady 9000 měly do poslední 

aktualizace v roce 2015, jako jeden z požadavků tvořit dokumenty a záznamy, které sloužily 

jako důkaz o řízení kvality v organizaci. S aktualizací ISO norem v roce 2015 se změnila 

terminologie, ale tento požadavek je stále platný. Nyní musí být rozsah managementu kvality 

v organizaci udržován jako dokumentovaná informace, což je „informace, u kterých se 

požaduje, aby byly řízeny a udržovány organizací, včetně médií, na kterých jsou uloženy“ [2].  

Vzhledem k tomu, že systém managementu kvality musí být v organizaci stále nějakým 

způsobem dokumentován a musí být o jeho zavedení důkaz, tak dle mého názoru mohou 

organizace i nadále využívat příručku kvality, jako jeden z dokumentů popisující jejich systém 

managementu kvality. 

Podle normy ČSN EN ISO/TR 10013, která je stále platná, si organizace může zvolit, 

jakým způsobem bude dokumentovat svůj systém managementu kvality. Každá organizace by 

přitom měla zpracovat takové množství dokumentace, které bude potřebné k prokázání 

efektivního fungování systému managementu kvality. Dokumentace se smí týkat všech činností 

v organizaci, nebo jejich vybrané části. 

Účelem zavedení dokumentace je popis systému managementu kvality organizace 

a poskytování informací funkčně propojeným skupinám, aby mohly lépe pochopit vzájemné 

vztahy v organizaci [7]. 

 

Obrázek 2 Hierarchie dokumentace systému managementu kvality [14] 
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Struktura dokumentace neboli hierarchie usnadňuje distribuci, udržování a pochopení 

dokumentace. V normě ČSN EN ISO/TR 10013, Příloha A je uveden příklad typické hierarchie 

dokumentace v systému managementu kvality [7]. Na Obrázku 2 je příklad takovéto hierarchie. 

Každý systém managementu kvality je postaven na dokumentaci nejnižší úrovně, kde 

se nacházejí detailní dokumentované postupy, jako jsou pracovní instrukce (např. 

technologické postupy či kontrolní postupy) a také mnoho externích dokumentů, včetně 

zákonů, vyhlášek, norem atd. Rozsah této úrovně dokumentace závisí na náročnosti 

vykonávaných činností, na odborné způsobilosti lidí, kteří danou činnost vykonávají či na 

požadavcích zákazníků a legislativy vztahující se k dokumentování těchto pracovních činností. 

Takovéto dokumenty z této úrovně využívá velmi omezené množství zaměstnanců 

v organizaci. Mnohdy se jedná o jednoho člověka. 

Střední úroveň dokumentace tvoří popisy jednotlivých procesů v systému managementu 

kvality. Častěji se tento typ dokumentů označuje jako směrnice a řídí se jimi jednotlivá oddělení 

v organizaci nebo celá organizace. Jedná se například o směrnici pro nakupování či pro řízení 

činností v metrologii nebo směrnice pro provádění interních auditů, kterou se řídí celá 

organizace. Všechny takovéto dokumenty by se měly odvolávat na dokumenty z nejnižší 

úrovně [14]. 

Vrchol pyramidy dokumentace tvoří nejdůležitější dokument v systému managementu 

kvality – příručka kvality. Příručka kvality popisuje, jak organizace aplikuje obecné požadavky 

konkrétního standardu. Je to tedy dokument, který dokládá firemní know-how. Každá příručka 

by měla v úvodu definovat procesy systému managementu kvality pomocí mapy procesů 

a popis celého systému je pak popis těchto definovaných procesů s ohledem na požadavky 

konkrétního standardu. To dělá z příručky kvality jedinečný soubor informací v důsledku toho, 

že každá organizace má své procesy stanoveny jinak. Proto je příručka kvality unikátní, 

nezaměnitelný dokument s platností v celé organizaci.  

Záznamy, které tvoří podporu celé pyramidy, jsou rozsáhlou skupinou dokumentů. Tyto 

dokumenty se odlišují od těch ostatních tím, že obsahují pouze informace o dosažených 

výsledcích a nepopisují kdo, co, kdy a jak má dělat. Záznamy slouží jako důkazy o splnění nebo 

nesplnění požadavků jednotlivých výstupů procesů nebo činností organizace. Rozsah záznamů 

a jejich řízení závisí na požadavcích legislativy a zákazníků. Mezi záznamy můžeme počítat 

například [14]: 

 zápisy z porad vrcholového vedení, 

 personální certifikáty zaměstnanců, 

 zápisy z reklamačního řízení, 
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 záznamy o ověřování shody na jednotlivých pracovištích apod. 

Záznamy mohou sloužit i jako jeden z podkladů pro neustálé zlepšování [1]. 

Rozsah dokumentace v organizacích se může lišit v závislosti na velikosti organizace 

a druhu činností, dále na složitosti procesů a jejich vzájemném působení a také na odborné 

způsobilosti zaměstnanců. Avšak je zcela žádoucí, aby struktura a rozsah dokumentace byly 

pokud možno „štíhlé“. To znamená vytvářet dokumentaci o takovém rozsahu, jaký je skutečně 

potřeba a zabránit tak neproduktivní byrokracii v managementu kvality. Rozsah dokumentace 

má také následně dopad na náklady spojené s řízením dokumentů a záznamů. 

Rozsah dokumentace nám neukazuje, jak je organizace vyzrálá či, jak je vyspělý jejich 

systém managementu kvality. Právě postupným rozvojem systému managementu kvality, 

zlepšováním výkonnosti procesů a rozvojem znalostí zaměstnanců by mělo docházet k redukci 

nutného popisu činností a zeštíhlení rozsahu dokumentů [14]. 

Je zde několik důvodů, proč chápat administrativu v systémech managementu kvality 

jako příležitost k zlepšování a nikoliv jako byrokratický nástroj řízení [14]: 

 dokumentace charakterizuje aktuální stav systému managementu kvality 

a odráží veškeré aspekty jeho postupného rozvoje; 

 dokumentace poskytuje zaměstnancům pocit jistoty, že vždy v pracovních 

instrukcích najdou návod, jak pracovat efektivně; 

 dokumentace může dobře posloužit jako účinný nástroj k zaučení nových 

zaměstnanců, pokud se seznámí s podstatou a důvody toho, co je v dokumentech 

stanoveno; 

 dobře popsané procesy a činnosti jsou zárukou, že při opakovaném vykonávání 

nebude docházet k nežádoucí variabilitě přístupů k práci a tím k velmi nestálým 

výsledkům; 

 prostřednictvím záznamů můžeme předložit zainteresovaným stranám důkazy 

o trvalé schopnosti plnit jejich požadavky; 

 veškeré dokumenty a záznamy se využívají jako vhodná kritéria pro posuzování 

a přezkoumání systému managementu kvality, buď interními audity či 

sebehodnocením; 

 stav dokumentace, nikoliv její rozsah, a způsob jejího vedení jsou 

charakteristickými znaky vyspělosti celé organizace a úrovně skutečného 

pořádku. 
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Pořád se může zdát, že psát pracovní postup dělníkovi, který svou práci dělá již dlouhou 

dobu a zná ji velmi dobře a má dobré výsledky, je naprosto zbytečné, ale i tento člověk nám 

může z firmy odejít a s ním by odešly i jeho znalosti. Proto motto, proč vytváříme dokumentaci, 

by mohlo vypadat nějak takto [1]: 

„Lidé odcházejí, know-how ve firmě zůstává.“ 

2.1 Termíny a definice 

V normě ISO 9000:2015 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník 

jsou definovány následující termíny týkající se dokumentace [2]: 

Data fakta o objektu 

Informace smysluplná data 

Objektivní důkaz data dokládající existenci nebo pravdivost něčeho, 

získávané pozorováním, měřením, zkouškou nebo jinými 

způsoby 

Dokument informace a médium, na kterém jsou uložena 

Dokumentované informace informace, u kterých se požaduje, aby byly řízeny 

a udržovány organizací, včetně médií, na kterých jsou 

uloženy 

Specifikace dokument uvádějící požadavky 

Příručka kvality specifikace pro systém managementu kvality organizace 

Plán kvality specifikace postupů a souvisejících zdrojů, které se mají 

použít pro specifický objekt a kdo je má použít 

Záznam dokument uvádějící dosažené výsledky nebo poskytující 

důkazy o provedených činnostech 

2.2 Příručka kvality a dokumentované postupy 

Nejdůležitějšími dokumenty v celém systému managementu kvality jsou příručka 

kvality a dokumentované postupy, kterých se také bude týkat i tato práce, proto budou 

v následujících kapitolách popsány. 

2.2.1 Příručka kvality 

Každá příručka je jedinečná. Měla by zahrnovat předmět systému managementu kvality, 

podrobnosti a zdůvodnění všech výjimek, dokumentované postupy nebo odkazy na ně a popis 
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procesů systému managementu kvality a jejich vzájemné působení. Rovněž by měly být zde 

obsaženy informace o organizaci (název, sídlo, komunikační prostředky). Tyto informace je 

možné doplnit o stručný popis historie, velikosti, oboru a zaměření. 

Název a/nebo předmět příručky kvality by měly vymezit organizaci, ke které se příručka 

vztahuje. Dále by měla poskytnout odkaz na specifickou normu systému managementu kvality 

tvořící základ tohoto systému. Určitě by neměl chybět obsah příručky s názvy částí a s čísly 

stránek, na kterých se nachází. Důkaz o přezkoumání, schválení, o stavu a datu revize příručky 

kvality je také důležité uvést. Organizace může v příručce kvality uvést také politiku kvality 

a podle ní odvozené cíle kvality, které je nutné plnit. Příručka kvality by měla poskytovat také 

popis struktury organizace. Pomocí organizačních schémat, postupových diagramů či popisů 

práce je možné naznačit odpovědnosti, pravomoci a jejich vzájemné vztahy. Ty můžou být 

přímo součástí příručky nebo v ní na ně odkazovat. Dokumenty, na které je v příručce kvality 

odkazováno, by měly být uvedeny v seznamu dokumentů. Organizace by měla dokumentovat 

svůj specifický systém managementu kvality podle posloupnosti toku procesů nebo podle 

struktury zvolené normy nebo jakéhokoliv členění vhodného pro organizaci. Příručka kvality 

by měla odrážet metody, které jsou k naplnění své politiky a cílů v organizaci používány [7]. 

2.2.2 Dokumentované postupy 

Dle ISO 9001:2015 již nejsou dokumentované postupy požadovány, ale stále je lze 

použít jako účinný nástroj k popisu procesů a činností. Jak už bylo zmíněno, dokumentované 

postupy popisují činnosti, které procházejí různými funkcemi. Struktura a formát 

dokumentovaných postupů by měly být stanoveny buď textem, postupovými diagramy, 

tabulkami, jejími kombinacemi nebo jakoukoliv jinou vhodnou metodou, kterou si organizace 

stanoví. Dokumentované postupy by měly obsahovat nezbytné informace a jednotnou 

identifikaci. Může se v nich odkazovat na pracovní instrukce, které stanovují, jak se provádí 

určitá činnost. 

Obsahem každého dokumentovaného postupu by měl být název, který jasně identifikuje 

daný postup. Dále by měl být vymezen účel dokumentovaného postupu a předmět pracovního 

postupu včetně oblastí, kterých se týká nebo netýká. Opět je možné použít postupových 

diagramů s popisným textem k vyjádření odpovědností a pravomocí zaměstnanců nebo 

organizačních funkcí a jejich vzájemných vztahů, souvisejících s procesy a činnostmi 

popsanými v postupu. Úroveň podrobnosti popisu činnosti se může lišit podle složitosti 

činností, použitých metod a podle úrovně dovedností a školení zaměstnanců, nutných ke 

zvládnutí těchto činností. Popis činností by měl obsahovat [7]: 

 vymezení potřeb organizace, jejich zákazníků a dodavatelů; 
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 popisování procesů textem a/nebo postupovými diagramy, které se vztahují 

k požadovaným činnostem; 

 stanovování toho, co se má provést, kým nebo jakou funkcí se to má provést; 

proč, kdy, kde a jak; 

 popisování nástrojů řízení procesů a nástrojů řízení identifikovaných činností; 

 stanovení prostředků nutných ke splnění činností, tj. zaměstnanci, školení, 

zařízení a materiály; 

 stanovení vhodné dokumentace pro požadované činnosti; 

 stanovení vstupu a výstupu procesů; 

 stanovení měření, která se musejí provést. 

V dokumentovaném postupu se nacházejí i záznamy vztahující se k činnostem a měly 

by být uvedeny v části Záznamy nebo v jiné části s ní související. Měly by se vhodně zvolit 

formuláře pro záznamy a taky stanovit požadovaná metoda k vyplňování, ukládání a udržování 

těchto záznamů. Důkazy o přezkoumání, schvalování, o stavu a datu revize dokumentovaného 

postupu by měly být opět k dispozici. Také by se měly identifikovat změny provedené 

v postupu a to v případě, že je to proveditelné [7]. 

 

Příklad jak by mohl takový dokumentovaný postup vypadat je následující [19]: 

 Titulní list – používá se u směrnic a řádů, zde jsou uvedeny všechny důležité 

informace dané požadavky na řízenou dokumentaci, tj. identifikace dokumentu 

názvem a číselným označením, informace o aktuálním stavu či změnách 

dokumentu, příp. o jeho revizích. Dále jsou zde údaje o zpracovateli dokumentu, 

schvalovateli, datu platnosti dokumentu, stránkovém rozsahu, příp. i číslo 

výtisku. 

 Vnitřní stránky – jsou opatřeny hlavičkou, která obsahuje název a číselné 

značení dokumentu, je zde uveden stránkový rozsah dokumentu (strana/celkový 

počet stran) a údaj o stavu dokumentu (0 – původní vydání, 1 – první změna), 

příp. číslo výtisku. Příklad hlavičky dokumentu je na Obrázku 3. 
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Doporučená struktura dokumentovaného postupu by mohla vypadat takto [19]: 

 úvodní ustanovení – předmět, zaměření dokumentu; 

 definice pojmů a zkratky použité v dokumentu; 

 vývojový diagram a matice odpovědnosti; 

 podrobný popis jednotlivých činností v závislosti na vývojovém diagramu; 

 související dokumentace a vazba na externí a interní dokumenty; 

 závěrečná ustanovení – údaje o platnosti dokumentu, rušení předcházejících 

dokumentů apod.; 

 přílohy – předlohy formulářů pro vedení záznamů; 

 změnový list pro evidenci všech změn provedených v dokumentu; 

 popř. rozdělovník uvádějící komu a kdy byla předána kopie dokumentu. 

2.3 Řízení dokumentace 

Pokud má dokumentace plnit úlohu účinného, přímého nástroje řízení, je nutné, aby 

splňoval určité požadavky kladené na postup jejího zpracování, vydávání, uchovávání a na 

vnitřní strukturu a podobu dokumentace. 

Za zpracování dokumentu má většinou odpovědnost příslušný odborný pracovník nebo 

tým. Při zpracování dokumentu je nutné brát zřetel na platné legislativní předpisy a nejlepší 

technické či manažerské praktiky. Zpracovatel dokumentu pak odpovídá především: 

 za obsahovou stránku a provádí případný výklad dokumentu, 

 za soulad ustanovení příslušné dokumentace s obecně závaznými právními 

předpisy a také s návaznými dokumenty, 

 za předložení návrhu dokumentu k připomínkovému a schvalovacímu řízení 

[19].  

Zpracovaný dokument by měl být připomínkován všemi dotčenými funkcemi a následně 

schválen příslušným nadřízeným, tj. generálním ředitelem, technickým či provozním ředitelem. 

Obrázek 3 Příklad hlavičky dokumentu [19] 
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Podobně se postupuje i v případě změny v dokumentu. Každá změna by pak měla být snadno 

identifikovatelná a dokumentace by se měla udržovat v aktuálním stavu. Další požadavky jsou 

takové, že dokumentace musí být: 

 čitelná a identifikovatelná, 

 snadno dostupná, udržovaná v pořádku po dobu užití, 

 na místech, kde se dokumentace užívá, musí být k dispozici pouze platné 

dokumenty, zastaralé musí být staženy a alespoň jeden výtisk původního znění 

archivován po stanovenou dobu, archivovaný dokument musí být řádně 

označen [19]. 

V pravidelných intervalech se musí provádět revize dokumentů. Tím je myšleno 

prověřování formální správnosti (čitelnost a dostupnost na příslušných místech) i věcné 

správnosti. Někdy je takovéto prověřování i impulsem k aktualizaci dokumentů. 

Firemní dokumentace může být vedena v klasické papírově formě nebo i digitální 

podobě. Výhodou takovéto elektronické dokumentace je nesporně výrazné odstranění 

„papírování“. Vedení elektronické dokumentace a záznamů má několik zásad: 

 zaměstnanci mají přístup k počítači a dokáží si konkrétní dokument na něm 

otevřít; 

 musí být definována přístupová práva v informačním systému k jednotlivým 

souborům, tzn., zpracovatelé mají právo k jejich čtení, ale také ke změnám 

a ostatní uživatelé mají právo pouze ke čtení či vyplnění předem definovaných 

údajů; 

 informační systém musí být zabezpečen proti virům a vnějším zásahům; 

 veškerá dokumentace a záznamy musí být zálohovány a záloha je následně 

uložena na externím uložišti; 

 je zajištěno vhodné archivování neplatných dokumentů a záznamů [19]. 

2.4 Požadavky na dokumentaci dle ISO 9001:2015 

Oproti předešlé verzi normy ISO 9001:2008 již není vyžadováno mít příručku kvality 

a šest dokumentovaných postupů. Nyní je požadováno mít tyto dokumentované informace, 

které zahrnují jak předešlé používané dokumentované postupy, tak i záznamy [4]: 

 Rozsah systému managementu kvality (kapitola 4.3); 

 Politika kvality (kapitola 5.2); 

 Cíle kvality a plány pro jejich dosažení (kapitola 6.2); 
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 Postup pro řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb 

(kapitola 8.4.1). 

Požadovány jsou i tyto záznamy [4]: 

 Záznam o údržbě a kalibraci monitorovacích a měřicích zařízení (kapitola 

7.1.5.1); 

 Záznamy o kompetencích (kapitola 7.2); 

 Záznamy o výsledcích přezkoumávání požadavků na produkt či službu 

(kapitola 8.2.3.2); 

 Záznam o nových požadavcích na produkt nebo službu (kapitola 8.2.3.2); 

 Záznam o vstupech návrhu a vývoje (kapitola 8.3.3); 

 Záznam o řízení návrhu a vývoje (kapitola 8.3.4); 

 Záznam o výstupech z návrhu a vývoje (kapitola 8.3.5); 

 Záznam o změnách návrhu a vývoje (kapitola 8.3.6); 

 Záznam o vyhodnocení externího poskytovatele (dodavatele) (kapitola 8.4.1); 

 Záznam o charakteristikách produktu/služby (kapitola 8.5.1); 

 Záznam o změnách na majetku zákazníka nebo externího poskytovatele 

(kapitola 8.5.3); 

 Záznam o změnách ve výrobě/poskytování služeb (kapitola 8.5.6); 

 Důkazy o shodě produktu/služby (kapitola 8.6); 

 Záznam o neshodě (kapitola 8.7.2, 10.2.2); 

 Informace o monitorování výkonu (kapitola 9.1.1); 

 Program a výsledky z interního auditu (kapitola 9.2.2); 

 Výsledky z přezkoumání managementu (kapitola 9.3); 

 Neshody a nápravná opatření (kapitola 10.2.2). 

Je však nutné udržovat i další dokumenty a záznamy, které jsou nezbytné pro zajištění funkce 

systému managementu kvality tak, aby byl zachován a v průběhu času se neustále zlepšoval. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

3 Analýza rozdílů mezi normami ISO 9001:2008 

a ISO 9001:2015 

V této kapitole je podrobně popsáno, jakých změn, v porovnání s předchozí verzí, 

doznala nejnovější revize normy ISO 9001. Zásadní změny, které se v normě ISO 9001:2015 

vyskytují, jsou: 

 nová struktura, 

 dokumentované informace, 

 pojem „produkt a služba“, 

 řízení rizik, 

 definování kontextu organizace. 

Nová struktura normy je tvořena deseti kapitolami oproti dřívějším osmi kapitolám. 

Další novinkou je, že není již nutné mít dokumentované postupy, záznamy či příručku kvality. 

Nová verze normy změnila terminologii týkající se dokumentů a nyní veškeré dokumenty 

označuje jako dokumentované informace. Snaha o komplexnost normy přináší i změnu v tom, 

že nyní není již na prvním místě pouze zákazník, ale musí být brán zřetel i na zainteresované 

strany. Podobné změny doznalo i používání pojmu „produkt“, nově se jedná o pojem „produkt 

a služba“. Úplnou novinkou je zavedení řízení rizik, kdy organizace musí určit jaká rizika a také 

příležitosti ji ovlivňují. S řízením rizik souvisí i nově zavedený kontext organizace, kdy bude 

nutné definovat nejen vnitřní ale i vnější faktory, které ji ovlivňují. 

Pro přehlednost je vytvořena Tabulka 1 ukazující porovnání struktury ISO 9001:2008 

a ISO 9001:2015, je zde i uvedeno, zda došlo v dané kapitole ke změně či nikoliv a pokud ano 

tak je odkazováno na přehled změn pod Tabulkou 1. 
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Tabulka 1 Struktura norem ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 

ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 [3] Změna 

0 Úvod   Úvod NE 

0.1 Obecně 0.1 Obecně NE 

0.2 Zásady managementu kvality   ANO1) 

0.3 Procesní přístup 

0.2 Procesní přístup ANO2) 0.3.1 Obecně 

0.3.2 Cyklus PDCA 

0.3.3 Uvažování na základě rizik 

0.4 
Vztah s jinými normami systému 

managementu 
0.4 

Kompatibilita s jinými 

systémy managementu 
NE 

1 Předmět normy 1 Předmět NE 

2 Normativní odkazy 2 
Citované normativní 

dokumenty 
NE 

3 Termíny a definice 3 Termíny a definice ANO3) 

4 Kontext organizace 4 
Systém managementu 

kvality 
 

4.1 
Pochopení organizace a jejího 

kontextu 
  ANO4) 

4.2 
Pochopení potřeb a očekávání 

zainteresovaných stran 
  ANO5) 

4.3 
Stanovení rozsahu systému 

managementu 
4.2.2 Příručka kvality ANO6) 

4.4 
Systém managementu kvality a 

jeho procesy 
4.1 Všeobecné požadavky NE 

5 Vedení 5 Odpovědnost managementu  

5.1 Vedení a závazek    

5.1.1 Obecně 

5.1 
Angažovanost a aktivita 

managementu 
ANO7) 

5.4.2 
Plánování systému 

managementu kvality 

5.1.2 Zaměření na zákazníka 5.2 Zaměření na zákazníka ANO8) 

5.2 Politika 

5.3 Politika kvality ANO9) 5.2.1 Vytvoření politiky kvality 

5.2.2 Komunikování politiky kvality 

5.3 
Role, odpovědnosti a pravomoci 

v rámci organizace 
5.5.1 Odpovědnost a pravomoc ANO10) 

6 Plánování    

6.1 
Opatření pro řízení rizik a 

příležitostí 
  ANO11) 

6.2 Cíle a plánování k jejich dosažení 5.4.1 Cíle kvality NE 

6.3 Plánování změn 5.4.2 
Plánování systému 

managementu kvality 
ANO12) 

7 Podpora 6 Management zdrojů  

7.1 Zdroje 
6.1 Poskytování zdrojů ANO13) 

7.1.1 Obecně 

7.1.2 Lidé 6.2.1 Obecně NE 

7.1.3 Infrastruktura 6.3 Infrastruktura NE 



18 
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7.1.4 Prostředí pro fungování procesů 6.4 Pracovní prostředí NE 

7.1.5 
Zdroje pro monitorování a 

měření 

7.6 
Řízení monitorovacího a 

měřícího zařízení 
ANO14) 7.1.5.

1 
Obecně 

7.1.5.

2 
Návaznost měření 

7.1.6 Znalosti organizace   ANO15) 

7.2 Kompetence 
6.2.2 

Kompetence, výcvik a vědomí 

závažnosti 
NE 

7.3 Povědomí 

7.4 Komunikace 5.5.3 Interní komunikace ANO16) 

7.5 Dokumentované informace 

4.2.3 

4.2.4 

Řízení dokumentů                      

Řízení záznamů 
ANO17) 

7.5.1 Obecně 

7.5.2 
Vytváření a aktualizace 

dokumentovaných informací 

7.5.3 
Řízení dokumentovaných 

informací 

8 Provoz 7 Realizace produktu  

8.1 Plánování a řízení provozu 7.1 Plánování realizace produktu NE 

8.2 Požadavky na produkty a služby 7.2 Procesy týkající se zákazníka NE 

8.2.1 Komunikace se zákazníky 7.2.3 Komunikace se zákazníkem NE 

8.2.2 
Určování požadavků na produkty 

a služby 
7.2.1 

Určování požadavků 

týkajících se produktů 
NE 

8.2.3 
Přezkoumání požadavků 

týkajících se produktů a služeb 
7.2.2 

Přezkoumání požadavků 

týkající se zákazníka 
NE 

8.2.4 
Změny v požadavcích na 

produkty a služby 
  ANO18) 

8.3 Návrh a vývoj produktů a služeb 7.3 Návrh a vývoj NE 

8.3.1 Obecně    

8.3.2 Plánování návrhu a vývoje 7.3.1 Plánování návrhu a vývoje NE 

8.3.3 Vstupy pro návrh a vývoj 7.3.2 Vstupy pro návrh a vývoj NE 

8.3.4 Způsoby řízení návrhu a vývoje 

7.3.4 Přezkoumání návrhu a vývoje 

NE 7.3.5 Ověřování návrhu a vývoje 

7.3.6 Validace návrhu a vývoje 

8.3.5 Výstupy z návrhu a vývoje 7.3.3 Výstupy z návrhu a vývoje NE 

8.3.6 Změny návrhu a vývoje 7.3.7 Řízení změn návrhu a vývoje NE 

8.4 
Řízení externě poskytovaných 

procesů, produktů a služeb 7.4.1 Proces nákupu ANO19) 

8.4.1 Obecně 

8.4.2 Typ a rozsah řízení 7.4.3 
Ověřování nakupovaného 

produktu 
NE 

8.4.3 
Informace pro externí 

poskytovatele 
7.4.2 Informace pro nákup ANO20) 

8.5 Výroba a poskytování služeb 7.5 Výroba a poskytování služeb 

NE 
8.5.1 

Řízení výroby a poskytování 

služeb 

7.5.1 
Řízení výroby a poskytování 

služeb 

7.5.2 
Validace procesů výroby a 

poskytování služeb 
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8.5.2 Identifikace a sledovatelnost 7.5.3 Identifikace a sledovatelnost NE 

8.5.3 
Majetek zákazníků nebo 

externích poskytovatelů 
7.5.4 Majetek zákazníka NE 

8.5.4 Ochrana 7.5.5 Uchovávání produktu NE 

8.5.5 Činnosti po dodání   ANO21) 

8.5.6 Řízení změn   ANO22) 

8.6 Uvolňování produktů a služeb   ANO23) 

8.7 Řízení neshodných výstupů 8.3 Řízení neshodného produktu NE 

9 Hodnocení výkonnosti    

9.1 
Monitorování, měření, analýza a 

vyhodnocování 
8.2.3                                                                        

Monitorování a měření 

procesů                          
ANO24) 

9.1.1 Obecně 8.2.4 
Monitorování a měření 

produktu 

9.1.2 Spokojenost zákazníka 8.2.1 Spokojenost zákazníka NE 

9.1.3 Analýza a hodnocení 8.4 Analýza dat NE 

9.2 Interní audit 8.2.2 Interní audit NE 

9.3 
Přezkoumání systému 

managementu 
5.6 

Přezkoumání systému 

managementu 

NE 

9.3.1 Obecně 5.6.1 Obecně 

9.3.2 
Vstupy pro přezkoumání systému 

managementu 
5.6.2 Vstup pro přezkoumání 

9.3.3 
Výstupy z přezkoumání systému 

managementu 
5.6.3 Výstup z přezkoumání 

10 Zlepšování 8.5 Zlepšování  

10.1 Obecně   NE 

10.2 Neshoda a nápravná opatření 8.5.2 Nápravná opatření NE 

10.3 Neustálé zlepšování 8.5.1 Neustálé zlepšování ANO25) 

  Příloha A    

  Příloha B    

 

Z Tabulky 1 je vidět, že téměř každé kapitole v nové normě odpovídá určitá kapitola 

z předchozí verze. Některé kapitoly se sloučily do jedné, některé se rozdělily na více, avšak 

požadavky pro většinu kapitol zůstávají stejné či podobné, případně jsou doplněny o nové 

informace. 

Přehled změn: 

1) Nově přidaná kapitola, která obsahuje 7 základních principů systému managementu 

kvality (dále jen SMK). Tyto principy jsou blíže specifikovány v normě ISO 

9000:2015.  

2) Kapitola věnující se procesnímu přístupu je nyní rozčleněna do tří částí. Tyto části 

obsahují mimo jiné i nové znázornění samotného procesu a jeho prvky či nový 
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procesní model, který je nyní ve formě PDCA cyklu a seskupuje kapitoly normy 

číslo 4 až 10 (viz Obrázek 4). 

3) Jsou zde nové termíny a definice, které jsou vysvětleny v ISO 9000:2015. Mezi nové 

termíny patří mj. dokumentovaná informace, produkt a služba, externí poskytovatel. 

4) Zde musí organizace nově určit interní a externí aspekty týkající se její činnosti. 

5) Organizace musí určit i jiné zainteresované strany a jejich požadavky než zákazníka 

a jeho potřeby. 

6) Organizace musí stanovit rozsah SMK a udržovat jej jako dokumentovanou 

informaci, není však již nutné mít příručku kvality.  

7) Nově je stanoveno, že je vedení odpovědno i za efektivnost SMK.  

8) Musí se nově určit a řešit rizika a příležitosti týkající se shody produktů a služeb. 

9) Politika kvality je nově rozdělena na tři části věnující se obecně politice kvality, 

jejímu vytvoření a také komunikování politiky kvality. Nově musí organizace 

zpřístupnit politiku kvality i zainteresovaným stranám, pokud to je potřeba.  

10) Není již potřeba jmenovat představitele managementu a jsou zde podrobněji 

stanovena pravidla pro jmenování odpovědné osoby, kterou se může stát kdokoli. 

11) Protože záměrem SMK je působit jako preventivní nástroj, proto se v normě 

nevyskytuje žádná zmínka o preventivních opatřeních. Preventivní opatření je nyní 

Obrázek 4 PDCA cyklus znázorňující strukturu normy ISO 9001:2015 [2]  
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obsaženo v řízení rizik při definování požadavků na SMK. Tento nový požadavek 

stanovuje určení rizik a příležitostí ovlivňující organizaci.  

12) Nově je definováno, jak by se měly změny řídit s ohledem na účel změny, 

potenciální důsledky a dostupnost zdrojů a rozdělení odpovědností. 

13) Požadavky zůstávají stejné, ale organizace musí nyní zvážit způsobilost a omezení 

zdrojů organizace i potřebu získávání zdrojů externě.  

14) Kapitola je rozdělená nově na tři části, v nichž se klade důraz na poskytované zdroje 

pro monitorování a měření a je nutné udržovat dokumentovanou informaci 

o přiměřenosti těchto zdrojů. 

15) Nový požadavek týkající se znalostí organizace stanovuje, že organizace musí 

určovat znalosti, které jsou potřebné pro fungování jejich procesů a jsou tak 

považovány za důležitý zdroj.  

16) Kapitola obsahuje interní a externí komunikaci a vymezuje odpovědnosti a způsoby 

komunikace.  

17) Kapitoly Řízení dokumentů a Řízení záznamů ze staré verze normy se nahrazují 

kapitolami o dokumentovaných informacích a o jejich vytváření, aktualizaci 

a řízení. Požadavky na jejich tvorbu jsou stejné a dokumentované informace 

zahrnují jak záznamy, tak i dokumenty.  

18) Nový požadavek stanovující povinnosti organizace upravovat dokumentované 

informace v případě změn v požadavcích na produkty nebo služby.  

19) Nákup se v nové verzi normy označuje jako řízení externě poskytovaných procesů, 

produktů a služeb, ale požadavky jsou obdobné.  

20) Požadavky zůstaly zachovány, pouze se nově klade důraz na monitorování a řízení 

výkonnosti externích poskytovatelů (dodavatelů). 

21) Nově se vytvořila samostatná kapitola pro činnosti po dodání a sjednotila tak 

požadavky z předchozí verze, které byly uvedeny na několika místech. 

22) Stejný důvod byl k vytvoření i této kapitoly sjednocující požadavky na řízení změn. 

23) Nový požadavek zabývající se ověřením výrobku a zajištěním, aby výrobek nebo 

služba splňoval požadavky. Z takovéhoto ověřování musí pak organizace uchovávat 

dokumentované informace, kde jsou důkazy o shodě s přejímacími kritérii a je 

uvedena osoba, která schválila uvolnění.  

24) Nově jsou sloučeny všechny požadavky na monitorování a měření procesů 

a výrobků nebo služeb. 
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25) Nově musí organizace využít veškeré výsledky z analýz a hodnocení a výstupy 

z přezkoumání SMK a posoudit, kde je nutné neustálé zlepšování. 

Důležitou částí nové normy ISO 9001 je Příloha A, která podrobně vysvětluje novou 

strukturu revidované normy a také klíčové pojmy a koncepce. Zmiňuje se například o tom, že: 

 norma nepožaduje, aby byla použita její struktura při tvorbě dokumentovaných 

informací o SMK a rovněž nepožaduje používání terminologie stanovené touto 

normou; 

 organizace musí plánovat opatření k řešení rizik, avšak není nutné, aby měla 

organizace vypracovanou nějakou samostatnou metodiku k řízení rizik; 

 aplikovatelnost normy a vyloučení, která byla definována v předchozí verzi, se 

v nové verzi nezmiňují. Je možné se rozhodnout, že daný požadavek není 

v organizaci aplikovatelný, pokud to však nebude mít za následek nedosažení 

shody produktů a služeb.  

 se nahrazují pojmy jako „dokument“, „dokumentované postupy“, „příručka 

kvality“ či „plán kvality“ a tyto požadavky jsou určeny jako „udržování 

dokumentovaných informací“. Tam, kde byl použit termín „záznamy“ jako 

důkaz o shodě, se nyní používá termín „uchovávání dokumentovaných 

informací“. Všude, kde se v normě zmiňuje pouze o informacích nikoli 

o dokumentovaných informacích, tak není požadováno jejich dokumentování. 
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4  Charakteristika společnosti FERRCOMP, a.s. 

Společnost FERRCOMP, a.s. byla založena v roce 2000. Vznikla jako pokračovatel 

výroby ocelových konstrukcí původní společnosti FERRUM Strojírna, a. s., v rámci jejího 

restrukturalizačního programu. Hlavním předmětem její činnosti je výroba svařovaných 

ocelových konstrukcí. Specializují se především na výrobu dílců jeřábových věží pro stavební 

průmysl. Provádějí také zakázkovou výrobu dopravních a navíjecích zařízení jako jsou lodní 

a kotevní vrátky nebo dopravníky surovin, a také se věnují zakázkové výrobě rámů stavebních 

strojů. Pro svou výrobu mají k dispozici výrobní haly o rozloze 12000 m2 se sedmnácti 

mostovými jeřáby o nosnosti 5 až 12,5 t. 

Společnost provádí při realizaci zakázek veškeré služby v oblasti zpracování kovů, jako 

jsou zámečnické práce, svařování v ochranné atmosféře metodou MAG, svařování pod 

tavidlem, strojní obrábění kovů, tryskání, konečné úpravy povrchu a lakování.  

FERRCOMP, a.s. vyrábí strojní zařízení především pro společnost LIEBHERR 

v Německu a Rakousku. Své zákazníky má však i v Anglii či Francii, pro které vyrábí hotové 

strojírenské sestavy. 

Ve společnosti pracuje průměrně 97 kvalifikovaných svářečů, obráběčů kovů, 

zámečníků, natěračů kovů a pak další pracovníci jsou na technických pozicích. 

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 3834-2:2006 

a také mají velký svařovací certifikát vystavený SLV v Berlíně, který zajišťuje, že všechny 

svařovací postupy jsou prováděny v souladu s DIN 18800-7 a DIN 15018 [8]. 

Dále je společnost aktivním členem v Národním strojírenském klastru, což je 

dobrovolné sdružení strojírenských firem a firem, které navazují nebo vykonávají služby pro 

strojírenství. Členství v tomto klastru umožňuje zvýšit konkurenceschopnost na domácích 

i zahraničních trzích [12]. 

Společnost je členem i  Hospodářské komory, která zastupuje podnikatelskou veřejnost 

a vytváří příležitosti pro podnikání a rozvíjí podnikání v ČR [10]. A poslední členství 

společnosti je v Asociaci exportérů, která sdružuje tuzemské exportní společnosti, jejímž cílem 

je zachovat a hlavně zvyšovat konkurenceschopnost těchto exportérů [17]. 

4.1 Politika kvality a cíle kvality společnosti 

Vedení společnosti FERRCOMP, a.s. stanovilo zásady a záměry, které jsou v souladu 

s cíli činnosti společnosti a zlepšují výkonnost systému managementu kvality. Mezi tyto zásady 

a záměry patří: 
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 Zaměření na zákazníky: Spokojenost a stálost zákazníků je prvořadým 

a strategickým cílem společnosti, proto analyzujeme současné i budoucí 

požadavky našich zákazníků a dbáme na jejich plnění. Monitorujeme 

a hodnotíme úroveň spokojenosti s kvalitou dodaných hotových výrobků. 

 Vedení a řízení lidských zdrojů: Vytváření pracovního prostředí pozitivně 

ovlivňujícího plnění požadavků s ohledem na kvalitu hotových výrobků 

a zároveň dosahování současných i budoucích záměrů a cílů vyhlášených 

vedením firmy FERRCOMP, a. s. A také vedení zaměstnanců k pochopení 

požadavků našich zákazníků. 

 Zapojení lidských zdrojů: Rozvíjení úrovně odborné způsobilosti pracovníků, 

využívání znalostí, schopností a dovedností pracovníků FERRCOMP, a. s. pro 

řízení výrobních procesů a vykonávání pracovních činností. 

 Neustálé zlepšování výrobních procesů: Provádění analýz monitorovaných 

údajů ze získaných objektivních informací. Využívání informací a podnětů ke 

zlepšování výkonnosti a efektivnosti procesů. Provádění analýz příčin 

nežádoucích stavů a včasná přijímání nápravných opatření ke zlepšování 

v oblasti kvality hotových výrobků. Uplatňování týmové práce pro řešení 

a rozhodování v oblasti problematiky výrobních procesů a kvality hotových 

výrobků. Vytváření a udržování vzájemně prospěšných vztahů s odběrateli 

i dodavateli [9]. 

Dlouhodobé cíle kvality si společnost FERRCOMP a.s. stanovila tyto [9]: 

1. Oblast obchodní 

- Zkvalitnění a zvýšení propagace společnosti – aktivní účast na veletrzích 

a různých kooperačních setkáních. Část firmy na internetových aukcích. 

- Rozšíření portfolia zákazníků o přímé zadavatele zakázek – bez 

zprostředkujících společností, především zajištění zákazníka 

s opakovanou výrobou. Při oslovování nových zákazníků větší důraz na 

osobní návštěvy ve firmách. 

- Představení firmy na zahraničním trhu s vlastním výrobkem, provést 

marketingový průzkum požadavku zákazníků. 

- Představení a propagace nového vlastního výrobku.  

2. Oblast zásobování 

- Pokračovat ve zkvalitnění systému vstupní kontroly dle Příručky kvality. 
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- Rozšíření okruhů dodavatelů základního materiálu pro výrobu. 

3. Oblast technické přípravy výroby a výroby 

- Vést vyšší zodpovědnost zaměstnanců k samokontrole kvality odvedené 

práce.  

- Zviditelnit a ohodnotit nejlepší zaměstnance ve vztahu ke kvalitě. 

- Zviditelnit nekvalitní práci – vystoupit z anonymity. 

- Nejzávaznější činností v naší firmě při dodržování kvality ve výrobě je 

povrchová úprava.  

- Nutno stále hledat zkušené kvalifikované pracovníky lakovny. 

4. Oblast kontroly, řízení kvality 

- Nepřekročení limitu 0,2 % podílu reklamací k výkonům. 

- Efektivní kontrola ve výrobě vede ke zvýšení kvality výroby obecně, 

minimalizuje možnost neshod, tudíž vede i k úsporám firmy - reklamace. 

5. Oblast ekonomie a organizace 

- Zavedení sledování skutečných i plánovaných školení a lékařských 

prohlídek zaměstnanců v systému Helios. 

- Sledování reklamací na jednotlivé zakázky na základě přijatých účetních 

dokladů a jejich vyhodnocení ve vztahu k výkonům. 
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5 Analýza současného stavu příručky kvality 

Na základě porovnání norem ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 a také na základě 

dozorového auditu, který byl ve společnosti FERRCOMP, a.s. proveden v březnu 2015, jsme 

se dohodli na úpravě příručky kvality dle doporučení vyplývajících z tohoto auditu a také dle 

analýzy změn v normách. Zjištění z auditu nebyla nijak závažná, avšak bylo nutné zhodnotit 

návrhy na zlepšení a zakomponovat je do nové příručky kvality. 

Před započetím jakékoliv práce na příručce kvality jsem provedla sama její analýzu, 

abych zjistila, zda se v příručce nenachází ještě další možnosti ke zlepšení. Současná příručka 

kvality má strukturu dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, tedy kapitoly normy odpovídají 

kapitolám v příručce. Součástí příručky jsou i tzv. QP, což jsou dokumentované postupy pro 

jednotlivé procesy. Takovýchto QP má společnost v současnosti 11. Příručka kvality je 

v platnosti od 1. března 2010. Žádná aktualizace příručky neproběhla a je tedy zřejmé, že bude 

nutné mnoho věcí upravit.  

Z mé analýzy příručky kvality následně vyplynuly následující formální nedostatky: 

1. Nejednoznačně dané označení příručky, 

2. Chybějící změnový list a rozdělovník, 

3. Chybějící hierarchie dokumentace, 

4. Nedostatečně definované procesy a s tím související mapa procesů, 

5. Absence odkazů na konkrétní dokumenty v textu příručky, 

6. Nesrovnalosti v dokumentovaném postupu pro řízení dokumentace a záznamů. 

Z hlediska nové revize normy ISO 9001 chybí v příručce kvality: 

1. Řízení rizik, 

2. Definovaný kontext společnosti a zainteresované strany. 

Pro tyto zjištěné formální nedostatky jsem navrhla tato řešení: 

1. Nejednoznačně dané označení příručky – označení příručky a jiných dokumentů 

vyplývá z dokumentovaného postupu pro řízení dokumentů a záznamů kvality, 

proto jsem doplnila vhodný postup označování dokumentů a navrhla nový úvodní 

list příručky kvality (viz kap. 5.1). 

 

2. Chybějící změnový list a rozdělovník – navrhla jsem klasickou tabulku pro 

záznam změn v příručce kvality a také tabulku pro seznam pracovníků a pracovišť, 

kde je příručka kvality dostupná. 
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3. Chybějící hierarchie dokumentace – na základě seznamu dokumentů, které se ve 

společnosti vyskytují, jsem vytvořila návrh hierarchie dokumentace (viz kap. 5.2). 

 

4. Nedostatečně definované procesy a s tím související mapa procesů – nově jsme 

nadefinovali s panem Papřokem procesy společnosti, které jsem následně 

zpracovala do přehledné mapy procesů a navrhla jsem formulář karty procesu pro 

popis jednotlivých procesů. Jako příklad jsem vyplnila karty některých procesů, 

které jsou uvedeny v přílohách (viz kap. 5.3). 

 

5. Absence odkazů na konkrétní dokumenty v textu příručky – do příručky kvality 

jsem doplnila odkazy na jednotlivé dokumenty. 

 

6. Nesrovnalosti v dokumentovaném postupu pro řízení dokumentace a záznamů 

– na základě prvního formálního zjištění jsem doplnila postup řízení dokumentace. 

 

Nové požadavky na základě normy ISO 9001 jsem vyřešila následovně: 

1. Definovaný kontext společnosti a zainteresované strany – navrhla jsem 

vytvoření dokumentu s názvem Kontext organizace, ve kterém budou veškeré 

náležitosti týkající definování kontextu společnosti. Opět se bude jednat o návrh 

obsahu tohoto dokumentu a odpovědností za činnosti týkající se definování 

kontextu (viz kap. 5.4). 

2. Řízení rizik – navrhla jsem postup, jakým by měla společnost identifikovat, 

analyzovat a řídit rizika (viz kap. 5.5). 

 

5.1 Návrh nového označení příručky kvality 

Jak vyplynulo z mé analýzy příručky kvality, bylo nutné upravit označení příručky 

kvality, které se mi zdálo nedostatečné. Současné označení příručky kvality byl pouze název 

dokumentu: Příručka kvality na přední straně a také tabulka s informacemi o tom kdo příručku 

navrhl, schválil a s datem platnosti příručky, viz Obrázek 5. 
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Jelikož veškeré dokumenty v organizaci se označují způsobem: číslo/rok vydání a popis 

zda se jedná o směrnici, příkaz ředitele apod., tak je příčina nedostatečného označení příručky 

zřejmá. Na Obrázku 6 je zobrazen návrh nové přední strany příručky kvality, která je doplněná 

o tabulku v záhlaví, kde se nachází označení dokumentu, počet stránek příručky, číslo výtisku 

a zda se jedná o již revidovanou verzi dokumentu či původní. Tato hlavička se následně použije 

i na další stránky příručky. 

  

Obrázek 5 Přední strana příručky kvality 
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5.2 Návrh hierarchie dokumentace 

Ve společnosti FERRCOMP a.s. se využívají následující dokumenty: 

 příručka kvality, 

 příkazy ředitele, 

 rozhodnutí ředitele, 

 pokyny ředitele, 

 směrnice, 

 dokumentované postupy (QP), 

Obrázek 6 Návrh nové stránky příručky kvality 
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 ostatní interní dokumenty jako jsou objednávky, protokoly z kontrol apod. 

Tyto dokumenty je možno naznačit v hierarchii dokumentace následovně (viz 

Obrázek 7): 

 

5.3 Definování procesů a mapa procesů 

Vzhledem k současné podobě mapy procesů jsme se rozhodli provést úpravy této mapy 

a dodefinovat procesy uvnitř společnosti. Společně s panem Papřokem jsme nadefinovali tyto 

procesy: 

 Vedení, 

 Ekonomie a personalistika, 

 Získávání zakázek, 

 Technologie, 

 Nakupování, 

 Výroba, 

 Expedice, 

 Skladování, 

 Řízení dokumentů a záznamů, 

 Řízení monitorovacích 

a měřících zařízení, 

 Řízení neshodného produktu, 

 Řízení rizik, 

 Interní audity, 

 Zlepšování. 

Tyto procesy jsme následně rozdělili na řídící, hlavní a podpůrné viz Tabulka 2.  

  

Obrázek 7 Hierarchie dokumentace společnosti FERRCOMP a.s. 
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Tabulka 2 Členění procesů ve společnosti FERRCOMP a.s. 

Řídící procesy Hlavní procesy Podpůrné procesy 

Vedení Získávání zakázek Skladování 

Ekonomie a 

personalistika 
Technologie 

Řízení dokumentů a 

záznamů 

 Nakupování 
Řízení monitorovacích 

a měřících zařízení 

 Výroba 
Řízení neshodného 

produktu 

 Expedice Řízení rizik 

  Interní audity 

  Zlepšování 

 

Po rozdělení procesů do skupin jsme mohli vypracovat novou mapu procesů. Její ukázka 

je v Příloze 1. 

Každý proces bylo nutné následně nějakým způsobem popsat. K popisu jednotlivých 

procesů jsme vytvořili ke každému procesu zvlášť jeho kartu. V ní každý pracovník nalezne 

potřebné informace o daném procesu. Těmito informacemi jsou především, kdo je majitel 

procesu, jaký je účel procesu, jaká je působnost daného procesu, jaké jsou jeho vstupy, výstupy, 

zdroje a regulátory, kdo je zákazníkem daného procesu či jaká jsou měřitelná kritéria procesu. 

Návrh karty procesu je v Příloze 2. 

Pro názornost jsem vyplnila karty pro proces Získávání zakázek, Technologie, Nákup, 

Výroba, které jsou rovněž součástí přílohy. 

5.4 Definování kontextu společnosti a zainteresovaných stran 

Novým požadavkem normy ISO 9001:2015 je, aby organizace hodnotila sama sebe 

a její kontext. To znamená, že by měla definovat vlivy jednotlivých složek na společnost a jak 

se odrážejí na SMK, kulturu společnosti, záměry a cíle, složitosti produktu, toku procesů 

a informací, velikosti společnosti, trhů, zákazníků atd. Prostřednictvím definování kontextu 

může společnost odhalit rizika ale i příležitosti z hlediska podnikatelského prostředí. Všechny 

tyto informace stanovující kontext společnosti se musí uchovávat, a proto jsem navrhla vytvořit 

dokument s názvem Kontext společnosti FERRCOMP a.s., který tyto informace bude 

obsahovat. 
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Při definování kontextu společnosti vycházíme z toho, co už společnost má stanoveno, 

tzn. rozsah SMK včetně výjimek, definování procesů a jejich vztahů. Následně by se měly 

učinit tyto kroky [18]: 

1. Identifikace vnitřních a vnějších záležitostí, 

2. Identifikace vnitřních a vnějších subjektů a jejich potřeb, 

3. Dokumentování kontextu společnosti, 

4. Pravidelné přezkoumávání a kontrola. 

Všechny kroky identifikace by měly být v kompetenci ředitele společně s referenty 

jednotlivých oddělení. Identifikace by měla probíhat formou brainstormingu. 

1. Identifikace vnitřních a vnějších záležitostí 

V tomto kroku by se společnost měla zaměřit na otázky, které mají vliv na spokojenost 

a dodávání kvalitního produktu a/nebo služby zákazníkům. 

Vnitřní kontext společnosti je prostředí, ve kterém si společnost klade za cíl dosáhnout 

svých cílů. Součástí vnitřního kontextu společnosti může být: 

 její přístup k řízení, 

 smluvní vztahy se zákazníky, 

 její zainteresované strany. 

Je nutné zvážit také záležitosti spojené s kulturou, přesvědčeními, hodnotami či principy uvnitř 

společnosti a stejně také složitost procesů a organizační struktury. 

Vnější kontext společnosti zahrnuje sociální, technologické, ekologické, etické, 

politické, právní a ekonomické prostředí. Součástí vnějšího kontextu společnosti může být: 

 nařízení vlády a změny v zákoně; 

 ekonomické změny na trhu; 

 konkurence; 

 události, které mohou ovlivnit image společnosti; 

 technologické změny. 

2. Identifikace vnitřních a vnějších subjektů a jejich potřeb 

Tento krok neznamená nic jiného než určit zainteresované strany společnosti 

a rozhodnout se čí názor nás bude nejvíce zajímat. Zainteresovanými stranami mohou být: 

 zákazníci, 

 dodavatelé a partneři, 

 regulační orgány dohlížející na danou oblast, 

 lidé ve společnosti, 
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 vlastníci, 

 společnost. 

Tyto zainteresované strany přidávají společnosti nějakou hodnotu nebo mají vliv na 

činnost společnosti. Je tedy nutné tyto zainteresované strany a jejich potřeby identifikovat 

a následně uspokojit jejich potřeby, aby mohl ve společnosti být efektivní a účinný SMK. Jejich 

zpětná vazba může společnosti pomoci i v určení míst pro zlepšování i způsobu, jak toho 

dosáhnout. 

3. Dokumentování kontextu společnosti 

Jakmile jsou tyto informace shromážděny, měly by být zdokumentovány. V tomto 

kroku by se tedy měl vytvořit samostatný dokument zaznamenávající veškeré informace 

týkající se vnitřního a vnějšího kontextu a také seznam zainteresovaných stran společnosti. 

Odpovědnost za tvorbu tohoto dokumentu by měl mít ředitel společnosti. 

4. Pravidelné přezkoumávání a kontrola 

Na tento krok by se nemělo zapomenout. Je nutné, aby vedení pravidelně 

přezkoumávalo vnitřní a vnější záležitosti společnosti. Pokud společnost porozumí vnitřnímu 

kontextu, pak může formou PEST analýzy (politicko-právní, ekonomické, sociální, 

technologické prostředí) a SWOT analýzy (silné a slabé stránky společnosti, příležitosti 

a hrozby) pravidelně přezkoumávat vnější kontext společnosti. 

Pokud společnost zná svůj kontext a názory svých zainteresovaných stran, může jí to 

pomoci při zlepšování a udělat z ní ještě lepší společnost. 

5.5 Návrh metodiky řízení rizik 

Dle nového požadavku normy ISO 9001:2015 by měla organizace řídit rizika týkající 

se její činnosti. Proto jsem navrhla pro společnost FERRCOMP a.s., jak by měli řízení rizik 

provádět. Vytvořila jsem samostatný dokument, který popisuje navrženou metodiku řízení 

rizik. Tam jsou popsány jednotlivé činnosti, odpovědnosti za tyto činnosti, vzorové formuláře 

pro záznam rizik a také hodnotící tabulky a matice rizik. 

Proces řízení rizik by měl mít minimálně tyto činnosti [15]: 

I. Identifikace rizik, 

II. Analýza rizik, 

III. Identifikace protiopatření, 

IV. Zavedení protiopatření, 

V. Kontrola a přezkoumání. 
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I. Identifikace rizik 

Při identifikaci rizik se společnost zaměřuje na rizika v nejdůležitějších oblastech jejich 

činnosti a tím jsou především hlavní procesy společnosti: 

 získávání zakázek, 

 technologie, 

 nákup, 

 výroba, 

 expedice. 

 Tyto rizika můžeme zařadit do skupiny provozních rizik a můžou to být rizika, jako 

jsou například problémy s dodávkami součástí nebo surovin, problémy přímo ve výrobě, při 

prodeji, chyby pracovníků apod. Identifikace rizik by pak následně měla probíhat v týmu za 

účasti referentů jednotlivých oddělení společně s ředitelem společnosti formou brainstormingu. 

Při hledání rizik nám může pomoci doplnění věty: „Je zde riziko, že …“ nebo „Je zde riziko 

(čeho) …“ [15]. Měly by se také identifikovat stávající opatření, pokud nějaká byla v minulosti 

provedena, aby se zabránilo duplikaci protiopatření a vzájemnému ovlivňování. Po vyčerpání 

všech možných nápadů je výstupem z takovéhoto brainstormingu seznam rizik, se kterými se 

bude pracovat dále. 

 II. Analýza rizik 

 Máme k dispozici seznam rizik a nyní je nutné je analyzovat. Analýzou rizik je myšleno 

úplné a nepřetržité hodnocení jednotlivých rizik kvantitativně nebo kvalitativně. Cílem 

takovéto analýzy je zjistit možné vzájemné vztahy mezi riziky a určení důležitosti jednotlivých 

rizik a tím posloupnosti s jakou se budou následně řešit. Měly by se podniknout tyto dílčí kroky 

v rámci analýzy rizik: 

1. Hodnocení pravděpodobnosti 

U každého rizika hodnotíme pravděpodobnost, s jakou se dané riziko může stát. Při 

hodnocení si odpovídáme na dvě otázky a to: „Jaká je pravděpodobnost, že se to stane?“ 

a „Pokud se to stane, jak moc nám to ublíží?“ [15]. 

Pravděpodobnost rizika můžeme určit pomocí statistických analýz tedy na základě 

nějakých informací z minulosti, avšak spoléhat se pouze na ně může být zavádějící. Proto si 

určíme vlastní stupnici pravděpodobnosti, která může mít mnoho podob. Já jsem navrhla 

stupnici o rozsahu 1 až 4. Následující Tabulka 3 se stupni hodnocení pravděpodobnosti 

vysvětluje, co který stupeň znamená. 
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Tabulka 3 Hodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika 

Stupeň pravděpodobnosti 

rizika 
Popis 

1 – nízký, nepravděpodobné 

Neočekává se, že se dané riziko vyskytne nebo se 

vyskytlo za posledních 20 let.  

Je to téměř nepředstavitelné, že se vyskytne, ale 

nemůžeme jej úplně vyloučit.  

Riziko může nastat s pravděpodobností 0,01. 

2 – střední, mírné, možné 

Očekává se, že se dané riziko vyskytne nebo se vyskytlo 

v posledních 10 letech. 

Je to možné, že se to stane, ale je více pravděpodobné, 

že se to nestane než, že se to stane. 

Riziko může nastat s menší než 50% pravděpodobností. 

3 – vysoký, pravděpodobné 

Očekává se, že se dané riziko vyskytne nebo se vyskytlo 

několikrát v posledních 10 letech. 

Je více pravděpodobné, že se to stane než, že se to 

nestane. 

Riziko může nastat s větší než 50% pravděpodobností. 

4 – nevyhnutelné, téměř jisté 

Očekává se, že se dané riziko vyskytne nebo vyskytlo 

nejméně jednou za rok. 

Je těžké si představit, že se to nestane. 

Riziko může nastat s vysokou 80% pravděpodobností či 

větší. 

2. Hodnocení dopadu 

U každého rizika hodnotíme dopad rizika, pokud nastane. Dopad rizika může být 

finanční nebo nefinanční. Mezi finanční dopady můžeme zahrnout například ztrátu příjmu, 

náklady na opravu nebo výměnu, zvýšené pracovní náklady, pokuty apod. Nefinanční dopady 

mohou být pak tyto: vážné zranění, ztráty na produkci, poškození reputace, znečištění prostředí, 

ukončení provozní licence, nízká pracovní morálka apod. Pro hodnocení dopadu jsem opět 

navrhla stupnici o rozsahu 1 až 4. V Tabulce 4 jsou popsány jednotlivé stupně, co znamenají.  

 

Tabulka 4 Hodnocení dopadu rizika 

Stupeň dopadu rizika Popis 

1 – nízký, bezvýznamný, minimální 
Nepříjemnost, ale nemá žádný významný dopad 

na činnosti společnosti. 

2 – střední, mírný, neudržitelný 
Provozní problém vyžadující značný čas a/nebo 

zdroje k jeho zvládnutí. 

3 – vysoký, značný, hlavní 
Vysoce patrné, značné a/nebo nepřetržité 

obchodní problémy. 

4 – vážný, katastrofický 
Ohrožení životaschopnosti podniku nebo jeho 

přežití. 
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3. Určení významu rizika 

Kombinací stupňů pravděpodobnosti a stupňů dopadu získáme ohodnocení daného 

rizika. To nám pak říká, jaké má dané riziko význam. Pro určení významu není až tak důležité 

číslo vyplývající z hodnocení jako pozice rizika v matici rizik. Proto jsem navrhla matici rizik 

o velikosti 4x4 vyplývající z hodnocení pravděpodobnosti a dopadu viz Obrázek 8. 
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4 – téměř 

jistá 
4 8 12 16 

3 - vysoká 3 6 9 12 

2 - střední 2 4 6 8 

1 - nízká 1 2 3 4 

 1 - nízký 2 - střední 3 - vysoký 4 – vážný 

Dopad 

Obrázek 8 Matice rizik 4x4 

 

V matici je zaznamenána kombinace jednotlivých stupňů pravděpodobnosti a dopadu. 

Barevně jsem odlišila kombinace stupňů podle závažnosti. Od rizikového čísla 8 a výše jsem 

označila rizika červeně, tedy rizika, kterými bychom se měli zabývat přednostně. Směrem 

k levému dolnímu rohu pak závažnost rizika klesá a s ní i priorita řešení. Platí však, že rizika 

nacházející se v dolním levém rohu s kombinačními čísly 1 nebo 2 jsou rizika, která nás příliš 

neohrožují. 
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III. Identifikace protiopatření 

Po ohodnocení rizik musíme nyní zvážit, jak s nimi budeme nakládat podle priorit, které 

jsme stanovili v matici rizik. Rizika můžeme rozdělit do čtyř kategorií podle pravděpodobnosti 

a dopadu a následně je pro každou kategorii navrženo, jak s nimi naložit viz Obrázek 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí pravidlo, že čím blíže k dolnímu levému rohu matice se blížíme, tím bychom měli 

zvážit přijetí rizika. Hlavním cílem je pak stanovit takovou míru rizika, kterou jsme schopni 

přijmout. Každé protiopatření, které vybereme k řešení rizika, je různé a záleží na typu rizika, 

jeho ohodnocení a na rozpočtu. Riziko následně můžeme: 

 snížit a kontrolovat, 

 pojistit se proti riziku – nejčastější řešení risk managementu, 

 přenést na externího poskytovatele. 

Pro efektivnější stanovení protiopatření jsem navrhla, na základě rozdělení rizik dle 

Obrázku 9, matici pro zaznačení rizik podle jednotlivých hodnocení pravděpodobnosti 

a dopadu (viz Obrázek 10). 

Obrázek 9 Řešení rizik dle kategorií [15] 
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IV. Zavedení protiopatření 

Protiopatření, které vybereme k zavedení, musí být vhodné, praktické a také efektivní. 

Je důležité, aby proces zavedení protiopatření byl řízen. Proto je nutné stanovit odpovědnou 

osobu, která bude mít zodpovědnost za správné zavedení a následnou kontrolu účinnosti 

protiopatření. Odpovědnost za zavedení protiopatření k riziku by měl mít příslušný referent 

oddělení, na kterém se riziko vyskytuje. 

Po zavedení protiopatření nám vždy zůstane nějaké zbytkové riziko. Hlavním cílem je, 

aby toto zbytkové riziko po zavedení protiopatření bylo na takové úrovni, kterou jsme ochotni 

přijmout. Vždy bychom měli mít na paměti, že snižováním rizika v jedné oblasti můžeme 

zvyšovat riziko v oblasti jiné. 

Obrázek 10 Matice pro zaznamenání rizik a následné určení protiopatření 
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Nástrojem pro řízení rizik je registr rizik. Jedná se o dokument, který shrnuje 

identifikovaná rizika, jejich pravděpodobnost, dopad a výsledné ohodnocení, dále je zde 

zaznamenáno příslušné protiopatření, včetně veškerých kroků, které jsme se rozhodli 

podniknout a také aktuální stav. Registr rizik je dokument, který je pravidelně přezkoumáván 

a aktualizován. Nejvhodnější je zavést registr rizik na každé oddělení, kde za něj bude mít  

odpovědnost referent oddělení, a z každého takovéhoto registru se budou přenášet informace 

do hlavního registru rizik pro celou společnost. Návrh registru rizik je na Obrázku 11. Pro lepší 

přehlednost je možno do registru rizik přenést barevné značení rizik podle závažnosti jak bylo 

navrženo v rámci analýzy rizik v kroku 2. 

V. Kontrola a přezkoumání 

Po zavedení protiopatření bychom měli posoudit jestli [15]: 

 dělá to, co bylo plánováno: Do jaké míry řeší riziko? Jestliže neplní účel úplně, 

můžeme to nějak zlepšit? 

 snižuje celkový stupeň rizika: A nezvyšuje nějaké jiné riziko? 

 zvyšuje účinnost: Snížily se provozní chyby, poruchy, výpadky? Zvýšila se 

účinnost? 

 je nadále nákladově efektivní: Dosáhli jsme bodu, kdy náklady převyšují 

prospěch protiopatření? Pokud ano, můžeme tuto situaci nějak zlepšit? Nebo 

bychom měli upustit od tohoto řešení a o jiném protiopatření? 

 je zbytkové riziko přijatelné: Zvážili jsme přijetí úrovně zbytkového rizika 

a s ním i důsledky pokud nastane? 

 je dodržováno: Pokud je potřeba proces nebo postup k jeho dodržení, provádí 

se správně a důsledně?  

Obrázek 11 Návrh registru rizik 
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Takovéto posouzení protiopatření provádí osoba odpovědná za jeho zavedení. 

Je důležité i přezkoumávání a hodnocení efektivity kroků ke snižování rizik. Toto 

přezkoumávání a hodnocení provádí také osoba odpovědná za zavedení protiopatření. 

Naznačení procesu řízení rizik pomocí postupového diagramu je znázorněno na 

Obrázku 12. 

 

  

Obrázek 12 Vývojový diagram řízení rizik 
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5.6 Souhrn změn provedených v příručce kvality 

Po analýze stávající příručky kvality bylo zjištěno několik nedostatků ať už formálních 

nebo ve formě chybějících nových požadavků dle nové revize normy ISO 9001:2015. Byly 

navrženy možná řešení těchto nedostatků, které jsou následně použity při návrhu nové příručky 

kvality.  

Změna byla provedena v označení příručky, které má nyní náležitosti řízeného 

dokumentu. Dále byl přidán změnový list a rozdělovník se seznamem pracovišť, na kterých je 

příručka kvality dostupná. Do příručky kvality byla doplněna kapitola 1.3 Kontext společnosti 

a zainteresované strany, která obsahuje odkaz na nově navržený dokument Kontext společnosti 

FERRCOMP a.s. Další doplnění bylo provedeno v kapitole 4.2 Požadavky na dokumentaci, 

kde byla navržena struktura dokumentace společnosti. Do kapitoly 4.3 Mapa procesů byla 

navržena nová mapa procesů na základě nového určení veškerých procesů v organizaci. 

V kapitole je rovněž uvedeno, že pro každý proces byly vytvořeny samostatné karty popisující 

daný proces, které jsou přílohou příručky kvality. Nově je doplněna kapitola 5.4.3 Řízení rizik, 

ve které jsou uvedeny kroky celého procesu řízení rizik. Pro podrobnější popis celé metodiky 

je uveden odkaz na dokumentovaný postup QP 12 – Řízení rizik. V celém dokumentu je rovněž 

navrženo doplnění odkazů na dokumenty, které jsou zvýrazněny žlutě.  
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Závěr 

V rámci této bakalářské práce byla provedena aktualizace příručky kvality na základě 

revize normy ISO 9001:2015. Pro lepší pochopení změn v normě ISO 9001 bylo provedeno 

srovnání verze z roku 2009 a 2015. Pro přehlednost byla vypracována tabulka se srovnáním 

struktury těchto dvou verzí (Tabulka 1).  

Následně byla provedena analýza stávající příručky kvality. Jedním ze zjištění byly 

nedostatečně definované procesy a s nimi související mapa procesů. Jako řešení byla provedena 

identifikace veškerých procesů ve společnosti a následné vypracování nové mapy procesů 

(Příloha 1). Ke každému procesu bylo následně navrženo vytvoření karty procesu (Příloha 2), 

která bude popisovat daný proces. Následně byly jako vzor vyplněny karty několika procesů 

(Příloha 3 až 6). Další věcí, která chyběla v příručce kvality, byla struktura dokumentace ve 

společnosti. Rovněž byl proveden její návrh, jak by mohla vypadat. 

Z nových požadavků dle normy ISO 9001:2015 v příručce kvality chyběly kontext 

společnosti a zainteresované strany a řízení rizik. Pro definování kontextu byl navržen postup, 

a co vše by měl kontext společnosti obsahovat. Bylo navrženo, aby veškeré informace získané 

na základě postupu byly zpracovány v novém dokumentu s názvem Kontext společnosti 

FERRCOMP a.s. Pro řízení rizik byla navrhnuta metodika, která může společnost v případě 

zájmu využít. Metodika obsahuje kroky jak provést řízení rizik a popis činností v jednotlivých 

krocích. Byly navrženy tabulky pro hodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika a pro 

hodnocení dopadu rizika. Dále byla vytvořena matice rizik a matice pro identifikaci 

protiopatření. Jako vhodný nástroj k řízení rizik bylo navrhnuto vytvoření registru rizik, kde 

budou veškerá rizika a jejich protiopatření zaznamenána. 

Následně byly všechny návrhy použity v návrhu aktualizované příručky kvality. Zda 

tento návrh příručky kvality vedení společnosti příjme, je jen na nich. Bylo však doporučeno 

do příručky kvality doplnit alespoň nové požadavky normy ISO 9001, aby při dalším 

certifikačním auditu nenastaly problémy. 
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Příloha 1 Mapa procesů 
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Příloha 2 Návrh karty procesu 

datum podpis

datum podpis

                                                           KARTA PROCESU

Verze Datum
Jméno a podpis majitele 

procesu
Obsah změny/revize

Měřitelná kritéria

Vydal (jméno a funkce)

Změny a revize

Schválil (jméno a funkce)

Cíle

Působnost a platnost procesu
platí od

Zákazník

Vstupy procesu

Výstupy procesu

Zdroje procesu

Regulátory procesu

Označení a název procesu

Majitel procesu (osoba odpovědná za proces)

Účel (popis) procesu
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Příloha 3 Karta procesu QP 3 – Získávání zakázek 

datum podpis

datum podpis

Verze Datum Obsah změny/revize
Jméno a podpis majitele 

procesu

Vydal (jméno a funkce)
Martin Papřok (představitel vedení pro jakost)

01.02.2016

Schválil (jméno a funkce)
Josef Kaluža (ředitel společnosti)

01.02.2016

Změny a revize

podíl získaných zakázek na poptávaných zakázkách

Zákazník
odběratelé společnosti Ferrcomp a.s.

proces QP 5 - Nákup a QP 6 - Výroba

Měřitelná kritéria Cíle

Zdroje procesu
personální zdroje

Regulátory procesu
dokumentovaný postup QP 3 - Získávání zakázek

obchodní zákoník

Vstupy procesu
poptávka

objednávka

návrh smlouvy

Výstupy procesu
nabídka

potvrzená smlouva

Působnost a platnost procesu
zaměstnanci, kteří se podílejí na získávání zakázek

platí od 01.03.2016

Účel (popis) procesu

Stanovení zásad a odpovědností při přezkoumání 

požadavků týkajících se produktu, tzn. při posuzování 

nabídek, poptávek a objednávek, vypracování nabídek a 

uzavírání smluv.

Označení a název procesu QP 3 Získávání zakázek

Majitel procesu (osoba odpovědná za proces) referent obchodu

                                                           KARTA PROCESU
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 datum podpis

datum podpis

Verze Datum Obsah změny/revize
Jméno a podpis majitele 

procesu

Vydal (jméno a funkce)
Martin Papřok (představitel vedení pro jakost)

01.02.2016

Schválil (jméno a funkce)
Josef Kaluža (ředitel společnosti)

01.02.2016

Změny a revize

počet technologických postupů

Zákazník
odběratelé společnosti Ferrcomp a.s.

proces QP 6 - Výroba

Měřitelná kritéria Cíle

Zdroje procesu
personální zdroje

materiál a technologické vybavení

finanční zdroje

Regulátory procesu
dokumentovaný postup QP 4 - Technologie

technické normy

Vstupy procesu
technická dokumentace

objednávka zákazníka

Výstupy procesu
technologický postup pro výrobu produktu

splněný plán výroby

Působnost a platnost procesu
zaměstnanci podílející se na výrobě

platí od 01.03.2016

Stanovuje zásady a odpovědnosti při zpracování a řízení 

technické dokumentace
Účel (popis) procesu

Označení a název procesu QP 4 Technologie

Majitel procesu (osoba odpovědná za proces) referent výroby a technické přípravy výroby (TPV)

                                                           KARTA PROCESU

Příloha 4 Karta procesu QP 4 – Technologie 
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datum podpis

datum podpis

Verze Datum Obsah změny/revize
Jméno a podpis majitele 

procesu

Vydal (jméno a funkce)
Martin Papřok (představitel vedení pro jakost)

01.02.2016

Schválil (jméno a funkce)
Josef Kaluža (ředitel společnosti)

01.02.2016

Změny a revize

podíl nedodaných dodávek

Zákazník
společnost FERRCOMP a.s.

proces QP 6 - Výroba

Měřitelná kritéria Cíle

Regulátory procesu

ekonomická směrnice 2/2001- Zásoby a jejich evidence a 

oceňování

Vstupy procesu
požadavek na nákup

záznam z kontroly skladních karet

Výstupy procesu
realizovaný nákup

zápis do skladní karty

Zdroje procesu
rozpočet společnosti

hodnocení dodavatelů

platí od 01.03.2016

Účel (popis) procesu
Stanovuje zásady a odpovědnosti při nakupování 

materiálu, polotovaru, výrobků a služeb včetně hodnocení 

jejich dodavatelů

Působnost a platnost procesu
zaměstnanci podílející se na specifikaci požadavků na 

subdodávky a na zajištění subdodávek

Označení a název procesu QP 5 Nákup

Majitel procesu (osoba odpovědná za proces) referent zásobování

                                                           KARTA PROCESU

Příloha 5 Karta procesu QP 5 – Nákup 
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datum podpis

datum podpis

Verze Datum Obsah změny/revize
Jméno a podpis majitele 

procesu

Vydal (jméno a funkce)
Martin Papřok (představitel vedení pro jakost)

01.02.2016

Schválil (jméno a funkce)
Josef Kaluža (ředitel společnosti)

01.02.2016

Změny a revize

objem výroby

podíl neshodných výrobků

míra plnění bezpečnostních požadavků

Zákazník
odběratelé společnosti FERRCOMP a.s.

proces QP 7 - Expedice

Měřitelná kritéria Cíle

Zdroje procesu

plán výroby

potřebný materiál

vyškolený personál

Regulátory procesu
směrnice BOZP a požární směrnice

plán výroby

finanční zdroje

Vstupy procesu
výkres či jiná technická dokumentace

smlouva, objednávka

materiál, polotovary

Výstupy procesu
hotový produkt

Účel (popis) procesu
Výroba produktu dle požadavků zákazníka a norem s 

ohledem na spokojenost zákazníka.

platí od 01.03.2016

Působnost a platnost procesu

zaměstnanci podílející se na plánování a řízení výrobního 

procesu

Označení a název procesu QP 6 Výroba

Majitel procesu (osoba odpovědná za proces) Referent výroby a technické přípravy výroby (TPV)

                                                           KARTA PROCESU

Příloha 6 Karta procesu QP 6 - Výroba 


