
Příloha č. 1 

 

Nezbytné kroky při zpracování strategie v oblasti CSR 

 

1. Definování vizí, poslání, firemních hodnot a etických kodexů. 

2. Analýza zainteresovaných skupin (stakeholders) podniku. 

3. Analýza potřeb a požadavků zainteresovaných skupin a jejich možností (sfér) vlivu na  

podnik, jejich potřebnosti a konečného přínosu. 

4. Definování konkrétních společensky odpovědných aktivit a projektů pro jednotlivé 

zainteresované skupiny, dle konkrétních potřeb a požadavků zainteresovaných skupin 

s ohledem na jejich žádoucnost, potřebnost a přínos. Důležitý je i soulad 

s podnikovými cíli a stěžejní podnikatelskou činností. 

5. Srovnání CSR aktivit u konkurence. 

6. Časový a finanční plán aktivit jednotlivých zájmových skupin a jmenování odpovědné 

a kontaktní osoby. 

7. Integrace konceptu CSR do podnikových konceptů. 

8. Realizace projektů konkrétní CSR strategie. 

9. Kontrola konceptu CSR se zohledněním změn výchozího stavu. 

10. Report o výsledcích CSR strategie. 

 

Zdroj: Krymláková a spol. Etika a odpovědnost organizace. str. 80.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 

Přehled norem vztahujících se k CSR 

 

 Kód a název dokumentu Poznámka 
ČSN EN ISO 9001:2002 

Systémy managementu jakosti - Požadavky 
Uvádí požadavky systému managementu kvality pro 
případ, kdy je nutné prokázat, že organizace je způsobilá 
účinně plnit požadavky zákazníků a legislativy. Klade 
důraz na procesní přístupy. 

ČSN EN ISO 9004:2002 
Systémy managementu jakosti – Směrnice 
pro zlepšování výkonnosti  

Směrnice obsahuje řadu aspektů vztahujících se 
k problematice CSR (přírodní zdroje, infrastruktura, 
informace, komunikace apod.). 
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Model excelence EFQM Model excelence EFQM ve všech svých kritériích 
koresponduje s oblastí CSR. 
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ČSN EN ISO 19011:2003 
Směrnice pro auditování systému 
managementu jakosti a/nebo systému 
enviromentálního managementu 

Poskytuje návod pro plánování a provádění auditů 
managementu kvality a životního prostředí. 
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ČSN EN ISO 14001:2005 
Systémy enviromentálního managementu – 
Požadavky s návodem na použití 

ČSN EN ISO 14001:2005 
Systémy inviromentálního managementu – 
Všeobecná směrnice k zásadám, systémům 
a podpůrným metodám  

Norma pojednává o environmentálním managementu 
(managementu týkajícího se životního prostředí). 
Společnost, která se rozhodne získat certifikát osvědčující 
soulad s požadavky této normy, musí vytvořit, 
dokumentovat, uplatňovat a udržet systém 
environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho 
efektivnost.  

ČSN OHSAS 18001:2008 
Systém managementu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci – Požadavky a 
směrnice pro zavádění 

Nová norma přináší efektivní způsob řešení některých 
problémů a přísnějších požadavků v systému BOZP (často 
se vztahujících k aspektům souvisejících s oblastí CSR). 

Bezpečný podnik Program „Bezpečný podnik“ má za cíl především zvýšit 
úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně 
ochrany životního prostředí, docílit tím zároveň i vyšší 
úrovně kultury práce a pracovní pohody a vytvořit 
podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení. 

ISO 27001: Bezpečnost a ochrana 
informací 

Účelem řízení bezpečnosti informací je schopnost zajistit 
kontinuitu podnikání a eliminovat poškození podnikání 
ochranou a minimalizací vlivu bezpečnostních incidentů- 
Systém bezpečnosti informací zajistí prostředky 
k identifikaci rozhodujících aktiv, které je nutno chránit, a 
tím poskytnout bezpečnostní jistotu pro zaměstnance, 
zákazníky, vlastní a celou společnost. 
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HACCP, ISO 22000 Systém kritických bodu HSCCP i norma ISO 22000 jsou 
již dlouhou dobu nedílnou součástí potravinářské 
legislativy EU. Jejich prvky přímo souvisí s naplňováním 
předpokladů norem ISO rady 9000, jsou však zaměřeny 
především na zajištění bezpečnosti potravin. 

ČSN ISO 10015 
Management kvality – směrnice pro výcvik 

Směrnice podporuje oblast výchovy a vzdělávání 
zaměstnanců. 
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Investors in People Tento dokument nemá charakter normy a byl vydán 
organizací IIP (UK). Je k dispozici na 
www.investorsinpeople.co.uk. 
IIP propojuje všechny prvky ŘLZ od vzdělávání přes 
systémy personální politiky, až po komunikaci 
strategických cílů. 



 

SA 8000:2001 
Social Acountability 

Norma se věnuje tématům práce dětí, nucené práce nebo 
zdraví a bezpečnosti při práci. Byla vytvořena v roce 1997 
a v roce 2001 byla revidována. Tento dokument nemá 
charakter normy. Český překlad vydal Český institut pro 
akreditaci v roce 2004. 

ISO 26000 
Guidance on Social Responsibility 

Jde o nový dokument, nacházející se ve fázi příprav, 
zabývající se společenskou odpovědností. Norma je 
vyvíjena technickým výborem expertů z celého světa. 
Předpokládaný termín jejího vydání je rok 2010. 

OECD 
Guedelines for Multinational Enterprises 

OECD vydala v roce 2000 poslední verzi svých Směrnic, 
které obsahují řadu doporučení formulovaných vládami, 
týkajících se odpovědného chování nadnárodních 
korporací. Mezi doporučovaná témata řadí politiku firmy, 
řízení firmy, transparentnost a otevřenost, zaměstnanecké 
vztahy, životní prostředí, boj proti korupci, výsledky 
hospodaření firmy, řízení rizik, konkurenční boj. 

AA 1000 
Accountability/Assurance Standard 

Jde o obecně aplikovatelnou normu pro všechny typy 
organizací, jejímž cílem je ověření důvěryhodnosti a 
kvality Zpráv o CSR organizací v oblasti ekonomické, 
environmentální , sociální i etické odpovědnosti. 
Vlastníkem normy je nezisková organizace Account 
Ability se sídlem v Anglii, jejímž cílem je podpora 
férového podnikání.  

Global Copmact Tento dokument obsahuje aspekty jako je například 
ochrana lidských práv, zabránění porušování lidských 
práv, uznání svobody sdružování a práva na kolektivní 
vyjednávání, eliminace jakékoliv formy nucené práce, 
eliminace práce dětí, eliminace jakékoliv formy 
diskriminace v zaměstnání, ochrana ŽP, vývoj a šíření 
technologií ohleduplných k ŽP, odmítání korupce včetně 
vydírání a nabízení úplatků apod. 

SAN Ltd. 
Social Audit Network 

Nezisková organizace působící v Anglii. Provádí sociální 
audity. Cílem je pomáhat organizacím získávat údaje o 
dopadech jejich aktivit pro zainteresované strany,  podávat 
reporty v oblasti sociální, environmentální a ekonomické a 
zabezpečovat informace pro plánování budoucích aktivit 
organizace a zlepšování procesů. 

ETHIBEL 
(sociální audity) 

Belgická organizace, která také provádí sociální audity, 
v rámci kterých ověřuje, jak organizace plní očekávání 
svých stakeholders. Uděluje značku „ETHIBEL Duality 
Label“. Součástí hodnocení je i etické chování organizace 
při výrobě a poskytování služeb. 
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Global Reporting Initiative (GRI) Jde o organizaci, která vytvořila soustavu ukazatelů 
vhodných k implementaci a porovnatelnému měření a 
hodnocení společenské odpovědnosti organizací. GRI je 
velkou mezinárodní organizací disponující experty 
v mnoha zemích světa. Centrum má v Amsterdamu. 

Zdroj: Petříková a kol., Společenská odpovědnost organizací.  str. 115 – 119. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 

 

Principy Investors in People 

 

 

 

Zdroj: Krymláková, Etika a odpovědnost organizace. str. 211. 

 

 

 

 

 

 

Princip PLÁNOVÁNÍ spočívá ve vytvoření 
strategie pro zvýšení výkonu organizace: 
1. Strategie zlepšení výkonnosti 

organizace je definována a všemi pochopena.
2. Vzdělání a rozvoj pracovníků musejí být

plánovány tak, aby cíle organizace byli 
dosaženy. 

3. Je třeba strategii řízení pracovníků 
stanovit tak, aby byla podpořena rovnost 
možností v rozvoji pracovníků. 

4. Schopnosti, které musejí manageři mít 
jsou jasně definované. 

Princip VYHODNOCENÍ, v jehož 
rámci je hodnocen vliv na výkon 
organizace. 
9. Výkon podniku je zlepšována 

investicemi do lidských zdrojů. 
10. Neustále jsou zlepšovány 

způsoby a metody, kterými jsou 
pracovníci řízeni a rozvíjeni.  

Princip REALIZACE. Jsou 
prováděny kroky, jejichž cílem je 
zlepšení výkonnosti organizace. 
5. Manageři efektivně vedou, rozvíjí 

a řídí pracovníky. 
6. Přínos, který mají pracovníci pro 

organizaci je uznáván a oceňován.
7. Pracovníci jsou podporováni ve 

spoluúčasti na rozhodovacím 
procesu. 

8. Zaměstnanci se efektivně 
vzdělávají a rozvíjí. 



 

 

Příloha č. 4 

 

Obsah zprávy o CSR podle ISO 26000 

 

 Základní údaje o organizaci: název, adresa, statutární zástupce (+ podpis), registrace, 

manažer CSR – jméno, spojení (telefon, fax, e-mail, internet). 

 Představení organizace: místo působení, výrobní program, případně jiné činnosti. 

 Mise, vize, strategie dlouhodobá, střednědobá. 

 Přehled všech zainteresovaných stran. 

 Držení certifikátů a ocenění (QMS, EMS, BOZP, HACCP, ISMS). 

 Bližší popis produktů. 

 Výrobní a technologické faktory. 

 Organizační faktory. 

 Závazek a dodržení platné legislativy. 

 Pravidla etického chování (etický kodex). 

 Jednotlivá kritéria KORP (viz. kapitola 7 a 8 příručky Rady Kvality ČR – Společenská 

odpovědnost organizací). 

 

Zdroj: Petříková, Společenská odpovědnost organizací. str. 127-128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5 
 
Certifikát ČSN EN ISO  9001:2009 
 

 
Zdroj: Interní dokument společnosti Tescoma s.r.o. 



 

Příloha č. 6 
 
Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 
 

 
Zdroj: Interní dokument společnosti Tescoma s.r.o. 



 

Příloha č. 7 

 

Nejprestižnější designové ocenění z veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem 

 

 
Zdroj: <http://www1.tescoma.com/cz/scripts/index.php?id_nad=339



                 Příloha č. 8 

 
Zrdoj: Organizační struktura společnosti Tecoma s.r.o.



Příloha č. 9 
 
Procesy probíhající v Tescomě 
 
 
 

 
 
Zdroj: Příručka integrovaného systému jakosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Příloha č. 10 
 
Procesy zabezpečované z externích zdroj 

              
Zdroj: Příručka integrovaného systému jakosti. 

 



  

Příloha č. 11 
 

Zavedené a související dokumenty ve vztahu k procesům probíhajícím ve společnosti 

Tescoma s.r.o. 

 

Oblast Související dokumenty 

Rozhodnutí jednatele 

Mapa procesů 

Směrnice Řízení dokumentů a záznamů 

Seznam záznamů 
Systém integrovaného managementu 

Přehled procesů zajištěných z externích 

zdrojů 

Politika jakosti QMS a EMS 

Cíle jakosti a environmentu 

Organizační řád 

Popis pracovních funkcí 

Interní směrnice Environmentální aspekty 

Interní směrnice Cíle a programy EMS 

Registr aspektů 

Registr cílů a programů 

Odpovědnost managementu 

Evidence obecně platných předpisů a jiných 

požadavků 

Plán investic 

Popisy pracovních funkcí 

Plán výcviku 

Plán preventivní údržby 

Management zdrojů 

předpis Kategorizace prací  

Katalog výrobků 

Ceník 

Poptávka 

Nabídka 

Roční smlouva 

Realizace produktu 

Obchodní podmínky 



  

Zákon 505/1990 Sb. o metrologii a 

související předpisy v platném znění 

Vyhláška 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje 

správnost měřidel a měření v platném znění 

Vyhláška 345/2002 Sb., kterou se stanoví 

měřidla k povinnému ověřování a měřidla 

podléhající schválení typu v platném znění 

Řád pro skladování a expedici 

 

Reklamační řád 

Interní směrnice Interní audit 

Interní směrnice Neshody a opatření 

Interní směrnice Havarijní plán a havarijní 

připravenost 

Požární a poplachové směrnice 

Interní směrnice Monitorování a měření 

EMS 

Měření, analýza a zlepšování 

Plán monitorování a měření EMS 

Zdroj: Interní směrnice Příručka Integrovaného systému jakosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Příloha č. 12 

 

Kritéria pro hodnocení dodavatelů společnosti Tescoma s.r.o. 

 

Hodnocení 
Kritérium 

5 3 0 

Jakost produktu standardní občasný výkyv nestandardní 

Flexibilita dodavatele pružný bez 

výjimek 

pružný 

s výjimkami 

nepružný 

Systém EMS nebo QMS certifikován 

alespoň jeden 

systém 

zavádí nemá 

Ochrana životního prostředí prokázána částečně neprokazuje 

Spolehlivost dodavatele bez reklamací jedna reklamace opakovaná 

reklamace 

Cena produktu vyhovující občas neúměrná neúměrná 

Dodržování termínů dodávky spolehlivý občasné skluzy nespolehlivý 

 

Zdroj: Interní směrnice příručka integrovaného systému jakosti, str.21 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Příloha č. 13 
 
Dotazníky pro ekonomickou oblast 
 
 
Ekonomická oblast – CHOVÁNÍ NA TRHU 
 
1. Dbáte na poctivost a kvalitu všech smluv, jednání a propagace ( např.  čestnou politikou 
nákupu, zajišťování ochrany spotřebitelů)? 

 
 
2. Poskytujete jasné a přesné informace o výrobcích a  službách včetně odpovídajících 
označení? 

 
 
3. Dbáte o včasné placení dodavatelských faktur? 

 
 
4. Staráte se o zajištění efektivních zpětných vazeb, konzultaci a/nebo dialogu se zákazníky, 
dodavateli i ostatními partnery? 

 
 
5. Evidujete a řešíte stížnosti zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů? 

 
 
6. Spolupracujete s jinými partnery při řešení problémů souvisejících s odpovědným 
podnikáním? 

 
 
Zdroj: Společenská odpovědnost firem, průvodce nejen pro malé a střední podniky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 



  

Ekonomická oblast – FIREMNÍ HODNOTY 
 
1. Máte jasně definované firemní hodnoty a pravidla chování? 

 
 
2. Sdělujete své firemní hodnoty zákazníkům, obchodním a dalším partnerům (např. na 
prodejních prezentacích nebo neformálních schůzkách)? 

 
 
3. Znají vaši zákazníci vaše firemní hodnoty a pravidla chování? 

 
 
4. Znají vaši zaměstnanci vaše firemní hodnoty a pravidla chování? 

 
 
 
5. Informujete a školíte zaměstnance v problematice firemních hodnot a pravidel chování? 

 
 
Zdroj: Společenská odpovědnost firem, průvodce nejen pro malé a střední podniky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 



  

Příloha č. 14 
 
Reklamační řád společnosti 
 

TESCOMA s.r.o., U Tescomy 241, 760 01 Zlín Počet stran: 8 

 INTERNÍ SMĚRNICE č. 6/2005 

Předmět: Reklamační řád 

Zpracoval: Ivan Škalda, Dr.ing. Ladislav Vaculík 

Rozdělovník: členové vedení úseků společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nabývá účinnosti dne:      

2. května 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zpracoval: Schválil: 
Jméno Ivan Škalda, ing. Ladislav Vaculík Jiří Vaculík, Petr Chmela 
Podpis   
Datum 14. dubna 2005 25. dubna 2005 



  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
1.1. Účel a rozsah platnosti 
 
Tato směrnice stanoví pravidla pro řešení odběratelských a zákaznických reklamací. Jedná se 
o evidenci, posouzení oprávněnosti, vyřízení reklamace a její správné účetní vypořádání. 
 
1.2. Odpovědnost 
 
Za zpracování, výklad, aktualizaci a kontrolu dodržování této směrnice je zodpovědný vedoucí 
oddělení ŘJ. Veškeré změny v této směrnici se provádějí podle pravidel stanovených interní 
směrnicí Řízení dokumentů a záznamů. 
 
1.3. Použité zkratky, pojmy a definice 
 
IS – informační systém 
OZ – obchodní zástupce 
ŘJ – řízení jakosti 
Typ reklamace (Z / O) – zákaznická / odběratelská 
 

2. DRUHY REKLAMACÍ 
 

2.1. Odběratelské reklamace kvality výrobků 
 
Odběratel reklamuje neshodu výrobků s předepsanými nebo potvrzenými hodnotami 
(nesplnění stanovených požadavků, znaků, jmenovité hodnoty, předepsané hodnoty, mezní 
úchylky a tolerance, vzhled apod.). 
 

2.2. Odběratelské reklamace množství 
 
Odběratel reklamuje rozdíl mezi počtem kusů uvedených v dodacím listu a skutečně dodaných. 
 

2.3. Zákaznické reklamace kvality výrobků 
 
Zákazník reklamuje neshodu výrobků s předepsanými nebo potvrzenými hodnotami (nesplnění 
stanovených požadavků, znaků, jmenovité hodnoty, předepsané hodnoty, mezní úchylky a 
tolerance, vzhled apod.). 
 

3. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE 
 

3.1. Odběratelské reklamace 
 
Odběratel uplatňuje reklamaci prostřednictvím obchodního zástupce TESCOMA s.r.o. (dále jen 
společnosti) nebo přímo na příslušném úseku společnosti a to vždy písemnou formou. 
 
Při uplatnění reklamace uvede odběratel na Reklamační průvodce nebo Rozdílové zprávě 
minimálně tyto údaje: druh závady, dodavatelské číslo materiálu, množství reklamovaných 
výrobků, číslo faktury nebo číslo objednávky dodaného zboží. 
 
3.1.1 Pro posouzení oprávněnosti reklamace z důvodu kvality musí odběratel dodat 
reklamované zboží dodavateli následujícím způsobem: 

a) prostřednictvím obchodního zástupce – odběratel předá reklamované zboží OZ 
spolu s reklamační průvodkou. OZ následně řeší reklamaci v servisním středisku. 
b) poštovní či jinou zásilkou - odběratel odesílá reklamaci spolu s reklamační 



  

průvodkou na adresu servisního střediska společnosti 
c) osobním předáním – odběratel předá reklamaci spolu s reklamační průvodkou 
osobně v servisním středisku společnosti. 

 
3.1.2 Pro posouzení oprávněnosti reklamace z důvodu množství musí odběratel uplatnit 
reklamaci následujícím způsobem: 
a) prostřednictvím OZ formou Rozdílové zprávy 
b) u odběratelů s přímými dodávkami (bez účasti OZ) se reklamace uplatňuje u manažera pro 
přímé dodávky v datové nebo v textové podobě formou Rozdílové zprávy. 
 
3.2. Zákaznické reklamace 
 
Pro posouzení oprávněnosti zákaznické reklamace z důvodu kvality dodá zákazník 
reklamované zboží následujícím způsobem: 
 

a) zákazník předá reklamované zboží spolu s dokladem o prodeji na prodejně, kde výrobek 
zakoupil. Následně se reklamace řeší jako odběratelská dle bodu 3.1.1. 
b) poštovní zásilkou na servisní středisko společnosti 
c) osobně na servisní středisko společnosti. 
Zákaznickou reklamaci z důvodu množství uplatňuje zákazník výhradně v prodejně, kde byl 
výrobek zakoupen. 
 

4. PŘÍJEM A EVIDENCE REKLAMACE 
 
Každá reklamace musí být přijata k vyřízení pracovníkem Servisního střediska a zaevidována 
do Knihy reklamací (příloha č.1). 
 
Kniha reklamací obsahuje: 

- odběratel / zákazník 
- datum příjmu 
- typ reklamace (Z/O) 
- číslo reklamační průvodky 
- datum vyřízení 
- poznámka (opakovaná reklamace, apod.) 
 

5. ROZHODNUTÍ O OPRÁVNĚNOSTI REKLAMACE 
 
O oprávněnosti reklamace a o způsobu jejího vyřízení rozhoduje vedoucí Servisních středisek, 
ve sporných případech pak vedoucí oddělení ŘJ. 
 
Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem či 
odběratelem. 
 
Vedoucí Servisních středisek, manažer přímých dodávek 
nebo vedoucí oddělení ŘJ rozhodne zda: 

a) reklamace je oprávněná, 
b) reklamace je neoprávněná. 

 
6. OPRÁVNĚNÁ REKLAMACE Z DŮVODU KVALITY 
 
Oprávněná reklamace může být: 
 

• opravitelná – po dohodě s odběratelem/zákazníkem bude reklamované zboží 
bezplatně opraveno a zasláno odběrateli/zákazníkovi zpět, 

• neopravitelná. 
 
 



  

Neopravitelnou reklamaci lze řešit: 
• dodáním nového zboží pokud je skladem nebo vyžaduje-li jej odběratel/zákazník, 
• vystavením dobropisu (pokud není zboží skladem) nebo vyžaduje-li to 

odběratel/zákazník. 
 

6.1. Postup řešení reklamace při vystavení dobropisu 
 
Podklad pro vystavení dobropisu zadává: 

a) OZ 
b) manažer pro přímé dodávky 
c) asistentka vedoucího skladu Zlín v případě zákaznického dobropisu. 
 

Na základě podkladů dobropis vystavuje finanční účtárna. 
 

7. NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE Z DŮVODU KVALITY 
 
Vedoucí Servisního střediska napíše odběrateli zdůvodnění, proč nebyla reklamace uznána a 
předloží ke schválení vedoucímu oddělení ŘJ. 
 

8. MNOŽSTEVNÍ REKLAMACE 
 
Reklamace množstevní může být: 

•oprávněná, 
•neoprávněná. 
 

O oprávněnosti množstevní reklamace a způsobu jejího vyřízení rozhodují vedoucí skladů. 
Kontrola oprávněnosti je prováděna následujícím způsobem: 

- kontrola dodacího listu 
- kontrola vychystávacího listu 
- položková inventura skladu 
- prověření toku materiálu v IS 
 

Oprávněná reklamace se řeší dodáním chybějících kusů nebo vystavením dobropisu. 
 
Množstevní reklamaci může uplatňovat pouze odběratel. 
Konečný zákazník uplatňuje množstevní reklamaci výhradně v prodejně, kde byl výrobek 
zakoupen. 
 
9. ANALÝZA VÝVOJE REKLAMACÍ 
 
Vedoucí zákaznického střediska zpracuje analýzu vývoje reklamací. Analýza je zapracována 
v těchto úrovních: 

• 1x čtvrtletně na základě podkladů o likvidaci zboží Servisního střediska 
• průběžně na základě četnosti reklamací jednotlivých výrobků 

 
Analýza vývoje reklamací je předána vedoucímu úseku ŘJ a slouží pro jednání porady vedení. 
Vedením firmy byla stanovena maximální přípustná hranice reklamace každého výrobku do 2% 
z celkového prodeje. 
 
 

10. OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENCI 
 
Na základě analýzy z jednotlivých reklamací a jejich závažnosti vystaví vedoucí úseku ŘJ 
Opatření k nápravě a prevenci. 
 
Vedoucí oddělení ŘJ tato opatření eviduje a provádí kontrolu nápravy. 



  

11. KONTAKTNÍ MÍSTA SERVISNÍCH STŘEDISEK A ZODPOVĚDNÉ 
OSOBY 
 
Servisní středisko Zlín: 
 
Adresa: TESCOMA s.r.o., Servisní středisko, U Tescomy 241, 760 01 Zlín 
Tel. 577 575 111, 577 575 400 
Zelená linka: 800 100 230 
E-mail: tescoma@tescoma.cz 
 
 
Vedoucí Servisního střediska Zlín: Jiří Zrník, tel. 577 575 423, E-mail: 
jiri.zrnik@tescoma.cz 
 
 
Vedoucí Zákaznického střediska: Marie Osikowská, tel. 577 575 400, 
E-mail: marie.osikowska@tescoma.cz 
 
 
Vedoucí úseku ŘJ: Dr.Ing. Ladislav Vaculík, tel. 577 575 318, 
E-mail: ladislav.vaculik@tescoma.cz 
 
 
Servisní středisko Praha: 
Adresa: TESCOMA s.r.o., Servisní středisko, Nupaky 155, 251 70 Dobřejovice u Prahy, 
Tel. 323 610 610 
E-mail: praha@tescoma.cz 
 
 
Vedoucí Servisního střediska Praha: Karel Bahula, tel. 323 610 646, 
E-mail: karel.bahula@tescoma.cz 

PŘÍLOHA č.2 
REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO ODBĚRATELE A ZÁKAZNÍKY 
 

a) Tento Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č.40/1964 Sb., Občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební 
zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího 
z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“). 

b)  rodávající je TESCOMA s.r.o., se sídlem U Tescomy 241, 760 01 Zlín, IČO: 
46981691, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 8197, den zápisu 11. listopadu 1992 nebo jednotliví maloobchodní prodejci zboží 
vyráběného a distribuovaného společností TESCOMA s.r.o. 

c)  upující je subjekt: 
- odběratel, se kterým má Prodávající uzavřenu Kupní smlouvu, 
- zákazník – konečný spotřebitel, který je uživatelem výrobků Prodávajícího. 

Dle uvedeného se reklamace rozdělují na odběratelské nebo zákaznické. 
 

ZÁRUČNÍ DOBA 
 
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na Záručním listě 
nebo dokladu o prodeji. Zákonná záruční doba je 24 měsíců. Prodávající deklaruje záruční 
dobu v Záručním listě nebo na prodejním obalu každého výrobku. 
 

a) Dojde-li k uplatnění reklamace s výměnou zboží, začne záruční doba běžet ode dne 



  

převzetí zboží nového. 
b) Dojde-li k uplatnění reklamace s opravou zboží, záruční doba se prodlužuje o dobu 

řešení reklamace. 
c)  případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. 

 
 

ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE 
 

a) K reklamaci je nutné předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím 
kupujícímu – Reklamační průvodka, Dodací list, Faktura nebo Paragon při reklamaci 
odběratelské, doklad o koupi a případně záruční list při reklamaci zákaznické. Kupující je 
povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, 
neporušené a čisté. Pokud tak neučiní ani v přiměřené dodatečné lhůtě na výzvu 
prodávajícího k nápravě, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout. 

b)  známení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a připojit k reklamovanému 
zboží. Je třeba uvést zjištěné vady – o jaké vady se jedná, jak se projevují a nárok, který 
v důsledku výskytu vad uplatňuje. 

c) Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují především u prodávajícího, u kterého byl 
výrobek zakoupen. Kupující má možnost uplatnit reklamaci přímo u výrobce TESCOMA 
s.r.o. v níže uvedených Servisních střediscích. 

d) Reklamace zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 
dnů od data řádného uplatnění reklamace kupujícím. Doba trvání reklamace se počítá 
ode dne přijetí do dne vyřízení reklamace, nikoli však do dne vyzvednutí zboží 
zákazníkem. 

e) Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady 
provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu. 
V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se 
obrátit na vedoucího oddělení Řízení jakosti. 

f)   případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do 
Servisního střediska prodávajícího a prodávající hradí výdaje na dopravu kupujícímu. 

g) Reklamace je možno řešit některým z uvedených způsobů: 
- opravou reklamovaného zboží 
- výměnou reklamovaného zboží 
- odstoupením od kupní smlouvy 
- jinými způsoby uvedenými v Zákoně. 

Řešení reklamace odstoupením od smlouvy je možné až v případě, kdy se prodávající 
s kupujícím nedohodnou na jiném způsobu řešení. Tím nejsou dotčena oprávnění 
kupujícího podle Zákona. 

h) Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li písemně dohodnuto 
jinak nebo neumožňuje-li to Zákon. 

i) Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba zaniknou, nebyla-li 
uplatněna v záruční době. 
 
 

NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE 
 
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku, způsobené jeho používáním. 
 
Záruka se zásadně nevztahuje na tyto případy: 
 

a) výrobek byl používán v rozporu s Návodem na používání 
b) závady způsobené nesprávnou demontáží a montáží výrobku 
c) neautorizované opravy a změny prováděné na výrobku 
d) závady způsobené úderem či pádem mimo obvyklé užití výrobku 
e) poškození vlivem neodvratné události (např. živelná pohroma, apod.), k níž došlo 

z příčin nezávislých na vůli prodávajícího či kupujícího. 
 



  

KONTAKTNÍ MÍSTA SERVISNÍCH STŘEDISEK A ZODPOVĚDNÉ 
OSOBY 
 
Servisní středisko Zlín: 
Adresa: TESCOMA s.r.o., Servisní středisko, U Tescomy 241, 760 01 Zlín 
Tel. 577 575 111, 577 575 400 
Zelená linka: 800 100 230 
E-mail: tescoma@tescoma.cz 
 
Vedoucí Servisního střediska Zlín: Jiří Zrník, tel. 577 575 423, 
E-mail: jiri.zrnik@tescoma.cz 
 
Vedoucí Zákaznického střediska: Marie Osikowská, tel. 577 575 400, 
E-mail: marie.osikowska@tescoma.cz 
 
Vedoucí úseku ŘJ: Dr.Ing. Ladislav Vaculík, tel. 577 575 318, 
E-mail: ladislav.vaculik@tescoma.cz 
 
Servisní středisko Praha: 
Adresa: TESCOMA s.r.o., Servisní středisko, Nupaky 155, 251 70 Dobřejovice u Prahy, 
Tel. 323 610 610 
E-mail: praha@tescoma.cz 
 
Vedoucí Servisního střediska Praha: Karel Bahula, tel. 323 610 646, 
E-mail: karel.bahula@tescoma.cz 
 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
 

a) Tento Reklamační řád nabývá účinnosti 2. května 2005. Změny Reklamačního řádu 
vyhrazeny. 

 
b) Služby spojené s pozáručním servisem veškerých výrobků TESCOMA s.r.o. poskytují 

pracovníci uvedených Servisních středisek. 
 
 
Zdroj: Interní směrnice společnosti Tescoma s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Příloha č. 15 
 
Matice odpovědnosti za QMS 
 

 



  

 
 
Zdroj: Příručka integrovaného systému jakosti. 



  

Příloha č. 16 
 
Matice odpovědnosti za EMS 
 

 
 
Zdroj: Příručka integrovaného systému jakosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Příloha č. 17 
 
Plán výcviku zaměstnance  
 

 
 
Zdroj: Interní dokument společnosti Tescoma s.r.o. 



  

Příloha č. 18 
 
Informace zaměstnancům 
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Zdroj: Interní dokument společnosti Tescoma s.r.o. 
 
 

 



  

Příloha č. 19 
 
Dotazníky pro sociální oblast 
 
Sociální oblast – JEDNÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI 
 
1. Povzbuzujete své zaměstnance, aby rozvíjeli své dovednosti a dlouhodobou  kariéru (např. 
pomocí hodnocení výkonu, plánu školení)? 

 
 
2. Existuje proces, kterým bráníte diskriminaci na pracovišti i při náboru nových zaměstnanců 
(např. zamezení diskriminaci žen, etnických skupin, invalidů)? 

 
 
3. Radíte se s zaměstnanci o důležitých záležitostech? 

 
 
4. Máte vhodná opatření pro zajištění zdraví, bezpečnosti a sociální péče, které vaše 
zaměstnance dostatečně chrání? 

 
 
5. Nabízíte aktivně zaměstnancům vhodnou rovnováhu pracovního a osobního života (např. 
umožněním pružné pracovní doby, nebo práce z domova)? 

 
 
 
Zdroj: Společenská odpovědnost firem, průvodce nejen pro malé a střední podniky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 



  

Sociální oblast – VZTAH K MÍSTNÍ KOMUNITĚ 
 
1. Nabízíte možnost uplatnění lidem z obce (např. učební místa nebo pracovní zkušenosti pro 
mládež nebo invalidní občany)? 

 
 
2. Vedete s obcí otevřený dialog o negativních, kontroverzních nebo citlivých jevech, které se 
týkají vašeho podniku (např. hromadění odpadu před vašimi objekty, hluk, překážející vozidla 
na silnicích)? 

 
 
3. Snažíte se nakupovat v nejbližším okolí? 

 
 
4. Povzbuzujete své zaměstnance k účasti na veřejných aktivitách a projektech (např. 
poskytnutím času, odborných znalostí či pomůcek)? 

 
 
5. Poskytujete pravidelně finanční podporu veřejným aktivitám a projektům (např. charitativní 
dary nebo sponzorská činnost)? 

 
 
Zdroj: Společenská odpovědnost firem, průvodce nejen pro malé a střední podniky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 



  

Příloha č. 20 
 
Otázky vyplývající z SA 8000 
 
1. Zaměstnává organizace mladistvé pracující (jakýkoli pracující mezi 15-18 lety)? Ne. 

2. Pokud ANO, kolik dní v týdnu tito zaměstnanci pracují a kolik hodin denně (průměrně)? 

3. Jaký je minimální věk pro přijetí zaměstnance do pracovního poměru? 18 let. 

4. Nastala ve firmě situace, v níž bylo zabráněno zaměstnanci ukončit pracovní poměr? Ne. 

5. Stalo se , že byl zaměstnanci zadržen plat? Ne. 

6. Přesahují přesčasy 12 hodin za týden? Ne. 

7. Jsou v pracovních smlouvách výjimky, které jsou přísnější než platné zákony? Ne. 

8. Jsou písemné dokumenty organizace přístupné v Českém jazyce? Ano. 

9. Poskytuje podnik pravidelně pracovníkům instrukce o ochraně a zdraví při práci? Ano, 

interní směrnice IS 6/2007 Příloha č. 1 Vstupní školení BOZP, PO a OKE. 

10. Udržuje podnik písemné záznamy o  všech neshodách, které se vyskytnou nejen na pracovišti, 

ale také v sídlech a na majetku řízených podnikem? Ano, interní formulář IF-02 Neshody a 

opatření (dokumentováno v rámci interních auditů). 

11. Poskytuje podnik na své náklady přiměřené ochranné pomůcky svým zaměstnancům? Ano, IS 

6/2007 Organizační zajištění výchovy zaměstnanců k BOZP a IF-69 Karta pracovního 

nářadí, zařízení a OOPP. 

12. Jsou zaměstnanci sdruženi v odborové organizaci? Ne. 

13. Má organizace zvláštní pravidla pro zaměstnance např. podle věku, pohlaví, náboženství….? 

Ne. 

14. Nevyžaduje podnik přesčasy po pracovnících pravidelně? Ne. 

15. Poskytuje podnik pravidelně zaměstnancům pro každé výplatní období rozpis se skladbou 

mzdy a dávek? Ano, měsíčním výpisem. 

16. Nenutí podnik zaměstnance k zavedení bankovního účtu, pro vyplácení mzdy? Ano, mzda je 

vyplácena pouze bankovním převodem. 

17. Nezvýhodňuje podnik zaměstnance, kteří mají založen účet u jím doporučené společnosti? Ne. 

18. Jsou veškeré přesčasy propláceny v prémiové mzdové sazbě? Ano, ale pouze přesčasy 

v sobotu a neděli. Přesčasy v pracovní dny nejsou propláceny v prémiové sazbě. 

19. Kolik krátkodobých pracovních smluv má podnik ve své evidenci? Nemá. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 
 
 
 



  

Příloha č. 21 
 

Dotazník týkající se environmentální oblasti 

 
Environmentální oblast – VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 
 
Snižujete vliv vašeho podnikání na životní prostředí pomocí:  
1. - úspory energie? 

 
 
2. - minimalizace odpadu a využitím recyklace? 

 
 
3. - prevence znečišťování (např. emise do vzduchu a vody, odpadní vody, hluk)? 

 
 
4. - ochrany přírodního prostředí? 

 
 
5. - udržitelných možností dopravy? 

 
 
6. Můžete ušetřit finanční prostředky snížením dopadu na životní prostředí (např. pomocí 
recyklace, snížením spotřeby energie, prevencí znečišťování)? 

 
7. Uvažujete o potenciálních dopadech na životní prostředí při vývoji nových výrobků a 
služeb (např. spotřeba energie, recyklovatelnost nebo míra znečištění)? 

 
8. Poskytujete zákazníkům, dodavatelům, obcím a dalším stakeholderům jasné a přesné ekologické informace o 
svých výrobcích, službách a aktivitách? 

 
9. Můžete využít ekologické parametry výrobků a služeb k získání konkurenčních výhod 
(např. recyklovatelnost výrobků, efektivnost energií)? 

  
 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 

Ano Ne Částečně Nevím Nelze použít 



  

Příloha č. 22 

 

Kroky implementace podnikového kodexu 

 

1. Podpora a schválení kodexu statutárními orgány. 

2. Zapojení – začlenění etického kodexu do strategických dokumentů. Kodex by měl 

ovlivňovat řízení a správu organizace. 

3. Uvedení do praxe – kodex  by měl být distribuován srozumitelně a v přesné podobě 

a měl by jej obdržet každý zaměstnanec. 

4. Osobní odezva – každý by měl mít možnost reagovat na obsah kodexu. 

5. Ujištění – pracovníci musí být ujištěni, že kodex bude uplatňován vůči všem členům 

organizace. 

6. Smlouvy – všechny smlouvy by měly obsahovat doložku o kodexu, zejména pokud 

se jedná o případ, kdy je možné kodex použít. 

7. Vynutitelnost – součástí kodexu by měly být sankce za porušení jednotlivých 

ustanovení. 

8. Pravidelná kontrola – kodex je třeba pravidelně aktualizovat a revidovat. 

9. Školení a výcvik – měl by být prováděn pravidelně na základě míry odpovědnosti 

jednotlivých pracovníků. 

10. Překlad – v případě mezinárodních organizací by měl existovat i kvalitní překlad 

kodexu. 

11. Distribuce – kodex by měl být umístěn na webových stránkách a poskytnut všem 

důležitým zainteresovaným skupinám, zejména investorům, dodavatelům a 

věřitelům. 

12. Každoroční zpráva – ve výroční zprávě je třeba zmínit i využití etického kodexu 

v praxi. 

 

Zdroj: Krymláková, Etika a odpovědnost organizace, str. 201. 

 

 

 
 
 
 

 



  

Příloha č. 23 

 

Příklady stakeholderů a jejich očekávání 
 
 
Stakeholdeři      Očekávání od podniku 
 
Vlastníci a investoři     - zisk 
       - růst hodnoty podniku 
       - transparentnost 
 
Zákazníci      - kvalitní produkty a služby 
       - Přiměřená cena produktu 
       - Poprodejní servis 
 
Obchodní partneři     - kvalita smluv a jednání 
       - včasné plnění závazků 
 
Zaměstnanci - přiměřená mzda a nefinanční benefity za 

odpovědnou práci 
  - dobré pracovní podmínky 
 - profesní růst a možnost vzdělávání 
 - sladění osobního a profesního života 
 
Místní komunita - finanční a materiální podpora 
 - získání know-how od firemních 

dobrovolníků 
 
Environmentální neziskové organizace - ekologická výroba, produkty a služby 
 - minimální zátěž podniku na životní 

prostředí 
 

Zdroj: Společenská odpovědnost firem, průvodce nejen pro malé a střední podniky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


