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Abstrakt 

Tématem bakalářská práce je Analýza a návrh procesů řízení dokumentů v systému 

managementu jakosti. 

Dokumentace systému je velmi důležitá a to hlavně proto, že charakterizuje stav 

systému managementu jakosti, dává zaměstnancům jistotu, že za všech okolností najdou 

návod na to, jak pracovat skutečně efektivně, a také proto, že je účinným prostředkem zácviku 

nových zaměstnanců. Účelem jejího řízení je garantovat existenci pouze aktuálních verzí 

dokumentů a zajistit jejich dostupnost na všech místech v organizaci.  

V první části je řešena problematika dokumentace v teoretické rovině. Jsou zde uvedeny 

požadavky normy ISO 9001 na dokumentaci systému managementu jakosti a jednotlivé 

dokumenty stručně popsány. V praktické části je popsán stav dokumentace v organizaci, 

především její složení a způsob řízení. V další kapitole jsou uvedeny doporučení pro 

organizaci, která by ji mohla usnadnit práci s řízením dokumentů.  

Cílem práce je zanalyzovat stav dokumentace v organizaci a na jejím základě navrhnout 

doporučení pro zlepšení řízení dokumentace v organizaci. 

 

Klíčová slova 

Dokumentace systému managementu jakosti, příručka jakosti, dokumentované postupy, 

záznamy. 



Abstract 

The topic of thesis is the analysis and design processes of document management in a 

quality management system. 

          Documentation is very important mainly because it characterizes the state of quality 

management system gives employees confidence that under all circumstances will find 

instructions on how to work really effectively, and also because it is an effective means of job 

training new employees. The purpose of management is to guarantee the existence of only 

current versions of documents and ensure their availability to all locations in the organization. 

         The first part deals with the issue of documentation in the theory. There are given the 

requirements of ISO 9001 quality management system documentation and individual 

documents are described briefly. The practical part describes the state of documentation in the 

organization, especially its composition and management. The next chapter provides the 

recommendations to the organization that it could facilitate the work of the documents 

management.  

          The goal is to analyze the state of documentation in the organization and on this basis to 

propose the recommendations for improving the management of documentation in the 

organization. 
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Úvod 
V posledních letech můžeme sledovat na celém světě trend zvyšujícího se počtu 

organizací, které jsou držiteli certifikátů shody s některou mezinárodní normou. Ať se 

podíváme kamkoliv, málokterá dobře prosperující a fungující organizace není v dnešní době 

bez certifikátu normy ISO 9001 či 14001. Implementace více systému managementu v jedné 

organizaci vyžaduje jejich vzájemnou integraci. Zavedení systému managementu je pouze 

prvním krokem a většinou se jedná o časové období několika měsíců. Následná certifikace 

daného systému řízení je pak určité vyústění, kterého lze dosáhnout a které potvrzuje, že 

všechny prvky normy, které mají dohromady vytvořit vyvážený systém, byly splněny. Cílem 

integrovaného systému managementu je provázání jednotlivých činností a znalostí 

zaměstnanců z různých oblastí. Ideálním výsledkem je to, že organizace neposkytuje jenom 

kvalitní produkty, ale také to, že při své činnosti nepoškozuje životní prostředí.    

V dnešní době, která se vyznačuje neustálou honbou za úspěchem, musí všechny 

organizace, které chtějí na trhu uspět, co nejlépe plnit požadavky zákazníků. S rostoucím 

počtem konkurenčních organizací, rostou také přímo úměrně požadavky zákazníků a jiných 

zainteresovaných stran. Systém managementu jakosti pobízí organizace, aby tyto požadavky 

analyzovaly a stanovily procesy, které přispívají k jejich plnění. Organizace jsou nuceny s 

ohledem na měnící se potřeby a očekávání zákazníků, konkurenční boj a technický pokrok, 

neustále zlepšovat své produkty a procesy. To je také základní filozofií normy ISO 9001.  

Jedním z procesů, které jsou vyžadované systémem managementu jakosti je řízení 

dokumentů a záznamů. Řízení dokumentace patří mezi nejdůležitější procesy v jakékoli 

organizaci. Jedná se především o vytvoření vhodné dokumentace, která bude zároveň plnit jak 

požadavky norem, tak také požadavky organizace. Všichni budoucí uživatelé vytvořených 

dokumentů musí pochopit jejich obsah a význam. Také řízení technických norem, právních i 

jiných požadavků je obvykle problémovou oblastí. Dnes je možné vést dokumentaci jak 

v listinné tak také v elektronické formě, která usnadňuje činnost řízení dokumentů a šetří čas 

zaměstnanců. Protože administrativa systému managementu jakosti nepřináší přímý 

ekonomický přínos, je obvykle chápána jako zbytečné papírování. Málokdo už hodnotí 

skutečnost, že jsou činnosti jasně definovány, předchází se problémům a neshodám a tím se 

zvyšuje nepřímo také efektivita prováděných činností. 
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Tato bakalářská práce se zabývá právě problematikou řízení dokumentace v systému 

managementu jakosti. Jejím cílem je zanalyzovat stav dokumentace ve společnosti Esos 

Ostrava, s.r.o a na základě provedené analýzy navrhnout případná doporučení pro zlepšení 

řízení dokumentace v této společnosti.
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1 Teoretická východiska dané problematiky     
K tomu, abychom se mohli zabývat podrobněji problematikou řízení dokumentace 

v systému managementu jakosti z praktického hlediska, je nutné se nejdříve seznámit 

s teoretickými východisky dané problematiky, jako jsou používané pojmy, požadavky normy 

na řízení dokumentace a mnohé další, které jsou uvedeny v této kapitole níže. 

 

1.1 Pojmy vymezené normou ČSN EN ISO 9000:2006 
K problematice řízení dokumentů a záznamů se vztahuje velké množství pojmů, které jsou 

obsaženy v normě ISO 9000 a jejich základní přehled se stručnou charakteristikou je uveden 

níže [6]: 

Informace  Údaje obsahující význam. 

Dokument   Informace na podpůrném médiu. Médiem může být papír, elektronický 

nebo počítačový disk, orografie nebo originál či jejich kombinace.  

Specifikace   Dokument, ve kterém jsou stanoveny požadavky na systém  

 managementu jakosti. 

Plán kvality   Dokument, v němž je specifikováno, které postupy a související 

 zdroje se musí pro specifický projekt, produkt, proces nebo smlouvu 

 použít, kdo je používá a kdy se používají. 

Záznam   Dokument, v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se 

 poskytují důkazy o provedených činnostech. 

Dokumentace   Soubor dokumentů. 

Příručka kvality   Dokument, ve kterém jsou specifikovány systémy managementu 

 jakosti. 
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1.2 Dokumentace systému managementu 

Všechny koncepce managementu jakosti kladou nároky na procesy, které se zabývají 

řízením dokumentů a záznamů. Dokumentace by měla lidem usnadňovat práci. To se však 

mnohdy v praxi nestává, protože někteří manažeři a externí poradci nevhodně stanovují 

požadavky na rozsah a řízení dokumentů. Administrativa v systému managementu jakosti má 

preventivní charakter. Jejím úkolem je zajišťovat, aby lidé pracovali podle platných postupů a 

aby bylo možno nalézt i důkazy o výsledcích jejich práce [4]. 

Dokumentace v systému managementu jakosti musí být flexibilní, to znamená, že musí 

být zajištěno to, aby dokumentace byla kompletní a pružně reagovala na změny. Každá 

organizace musí mít dokumenty, které jsou potřebné pro plnění funkce organizace, 

uchovávány na stanoveném místě. Mezi tyto dokumenty patří například: zásady a postupy, 

pracovní instrukce, návrhy vstupů, technické dokumentace, výstupní kontroly dat, stížnosti 

zákazníku, historie plnění dodavatelů a další. Náklady spojené s udržováním a archivací 

dokumentů jsou vysoké, avšak snaha o jejich eliminaci může vést k růstu nákladů při řešení 

nějakého problému vzniklého nevhodným řízením dokumentace [13]. 

Dokumentace slouží jako zdroj důkazu o postupech organizace a musí být k dispozici 

pro tyto činnosti [13]: 

• při stanovení právních a regulačních výzev; 

• když marketing a prodej vyžaduje důkaz o schopnosti organizace; 

• pro plánování a odhadování budoucí výkonnosti organizace; 

• pro stanovení příležitostí ke zlepšování a odhalování problému. 

  

Řízení dokumentace systému managementu jakosti je nezbytné pro udělování většiny 

certifikátů.  

 

1.2.1 Hierarchické členění dokumentace  

Struktura dokumentace je členěna hierarchicky. Typická hierarchie dokumentace 

systému managementu jakosti je zobrazena na obrázku č. 1. 
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Nyní budou podrobněji rozebrány jednotlivé úrovně dokumentace, které jsou zobrazeny 

na obrázku č. 1: 

1. Nejnižší úroveň dokumentace 

Každý systém managementu jakosti je postaven na vhodně zpracované dokumentaci 

nižších úrovní, kde se na nejnižší úrovni nacházejí dokumentované postupy typu pracovních 

instrukcí a také celá řada externích dokumentů, včetně vyhlášek, zákonů, norem a dalších. 

Rozsah dokumentace je závislý na [3]:  

• náročnosti vykonávaných činností; 

• prokázané odborné činnosti lidí, kteří dané činnosti vykonávají; 

• požadavcích zainteresovaných stran na dokumentování pracovních činností. 

Tyto druhy dokumentů využívá v organizaci pouze omezené množství zaměstnanců, 

někdy i jediný člověk [3].  

2. Střední úroveň dokumentace 

Tato úroveň dokumentace zahrnuje popisy jednotlivých procesů, které jsou podstatou 

systému managementu jakosti. Často tento typ dokumentace bývá označen jako směrnice. 

Směrnicemi se řídí celé organizační jednotky nebo celá organizace. Směrnice se mají 

odvolávat na dokumenty nejnižší úrovně [3]. 

 

 

1. Nejvyšší 
úroveň 

3. Nejnižší    
úroveň 

2. Střední 
úroveň 

Záznamy 

Obrázek 1 Struktura dokumentace v systému managementu jakosti 
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3. Nejvyšší úroveň dokumentace 

Stěžejním dokumentem systému managementu jakosti je příručka jakosti. Úkolem 

příručky jakosti je popisovat to, jak daná organizace ve svém prostředí aplikuje obecné 

požadavky určitého standardu. Příručka jakosti je vždy dokumentováním firemního know-

how. V každé organizaci jsou jinak stanoveny a uspořádány procesy, proto je každá příručka 

jakosti unikátním a nezaměnitelným dokumentem. Má obvykle platnost v celé organizaci. 

V mnoha organizacích dochází k tomu, že příručka jakosti je tvořena jen podle požadavků 

normy, nikoliv podle požadavků organizace. Jelikož se jedná o stěžejní dokument systému 

managementu jakosti, bude podrobněji popsán v kapitole 1.3.2 Ad 2 [3].  

 

4. Záznamy 

Samostatnou skupinou dokumentů jsou záznamy. Záznamy se odlišují tím, že 

nepopisují, kdo, co, kdy a jak má dělat, ale obsahují především informace o dosažených 

výsledcích. Slouží k tomu, aby bylo možno zjistit, zda dosažené výsledky splnily dané 

požadavky. Rozsah a charakter záznamů a postupy jejich řízení jsou dány především 

požadavky legislativy a zákazníků [3].  

Obecně by dle normy ČSN EN ISO 9001 měly existovat tyto druhy záznamů [15]: 

• Výstupy z přezkoumání managementu, ty mají charakter rozhodnutí pro 

konkrétní projekty zlepšování v organizaci, předefinování cílů jakosti, alokaci 

potřebných zdrojů apod.; 

• Hodnocení efektivnosti výcviku zaměstnanců, součástí záznamů jsou také 

personální certifikáty, výsledky atestací, školská vysvědčení a další; 

• Požadavky zákazníků a legislativy; 

• Přezkoumání požadavků, výsledným záznamem může být pouze podpis na 

příslušné smlouvě.  

Dokumentace by neměla být příliš rozsáhlá, protože může dojít k tomu, že ztratí svou 

funkci.  Řízením dokumentů se rozumí činnosti, které mají garantovat, že na všech místech 

v organizaci, budou k dispozici pouze aktuální verze všech úrovní dokumentů.  Tím 

předcházíme tomu, aby někdo pracoval špatně jen proto, že se řídil neplatnými předpisy. Je 

potřeba v organizaci používat pouze jediný soubor dokumentů a záznamů, ve kterém jsou 

začleněny i ty typy dokumentů, které jsou typické pro management jakosti. Administrativa 
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v systémech managementu jakosti by se měla brát jako příležitost k zlepšování. Výhody 

plynoucí z vytvořené dokumentace jsou následující [3]: 

• Dokumentace charakterizuje aktuální stav a odráží všechny aspekty jeho 

postupného rozvoje; 

• Dokumentace dává zaměstnancům v organizaci pocit jistoty, že v popisech 

činností najdou návod na to, jak pracovat efektivně; 

• Všech skupin dokumentů a záznamů se v organizacích využívá jako vhodných 

kritérií pro posuzování a přezkoumávání systému managementu jakosti, ať už 

formou auditů, nebo jinými vhodnými přístupy.  

Dokumentace systému managementu jakosti může být zaznamenána na jakémkoliv 

druhu médií, a to buď jako trvalá kopie nebo jako záznam na elektronických médiích [4].  

1.2.2 Požadavky na dokumentaci dle ČSN EN ISO 9001:2008 

Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat [5]: 

• Dokumentovaná prohlášení o politice kvality a cílech kvality; 

• příručku kvality; 

• Dokumentované postupy a záznamy požadované touto normou; 

• Dokumenty, včetně záznamů, které jsou určeny organizací jako nezbytné 

k zajištění efektivního plánování, fungování a řízení procesů.  

 

Rozsah dokumentace se v jednotlivých organizacích liší. Je to způsobeno především 

velikostí organizace a její činností, složitosti procesů a kompetencemi pracovníků. 

Dokumentovaným postupem rozumíme to, že postup je stanoven, dokumentován, 

implementován a udržován. Požadavek na dokumentovaný postup může být pokryt jedním, 

nebo více dokumenty. Mezi dokumentované postupy požadované normou ČSN EN ISO 

9001:2008 patří následující [16]: 

• Dokumentovaný postup pro řízení dokumentů; 

• Dokumentovaný postup pro řízení záznamů; 

• Dokumentovaný postup pro řízení neshodného produktu; 

• Dokumentovaný postup pro provádění interních auditů; 

• Dokumentovaný postup pro opatření k nápravě; 

• Dokumentovaný postup pro preventivní opatření.  
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Podrobněji jsou dokumentované postupy popsány v kapitole 1.2.3 Ad 3.     

1.2.3 Struktura dokumentace 

Dokumentace systému managementu jakosti obvykle zahrnuje tyto složky: 

1. Politiku jakosti a její cíle; 

2. Příručku jakosti; 

3. Dokumentované postupy; 

4. Pracovní instrukce 

5. Formuláře; 

6. Plány jakosti; 

7. Specifikace; 

8. Externí dokumenty; 

9. Záznamy. 

Jednotlivé složky dokumentace systému managementu jakosti jsou podrobněji popsány 

následně: 

Ad 1. Politika jakosti a její cíle 

Smějí existovat jako samostatný dokument, nebo tvoří součást příručky jakosti [5]. 

 

Ad 2. Příručka jakosti 

Je jedinečná pro každou organizaci. Jedná se o technickou zprávu, která umožňuje 

pružně stanovovat strukturu, formát, obsah nebo prezentaci příslušné dokumentace systému 

managementu jakosti pro všechny typy organizace. U velkých nadnárodních organizací je 

potřeba vytvořit několik příruček jak pro globální, tak pro národní nebo regionální úroveň [5].  

Měla by obsahovat tyto náležitosti: předmět systému managementu jakosti, 

dokumentované postupy a jejich vzájemné působení, název a předmět příručky, informace o 

organizaci (název, sídlo, historie, zaměření atd.). Její součástí je také tabulka obsahu pro lepší 

přehlednost. V případě, že se organizace rozhodne zahrnout do příručky jakosti informace o 

své politice jakosti, může být její součástí vyhlášení politiky a cílu jakosti. Politika jakosti by 

měla zahrnovat osobní angažovanost a aktivitu vyhovět uvedeným požadavkům a neustále 

zlepšovat efektivnost systému managementu jakosti [5]. 

  Mezi její další náležitosti mohou patřit také: popisy organizační struktury, 

odpovědnosti, pravomoci a jejich vzájemné vazby, které mohou být dány například 
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organizačním schématem, postupovým diagramem nebo popisy práce.  Jestliže je v příručce 

jakosti na něco odkazováno, co se v ní nevyskytuje, je jednou z jejich součástí také seznam 

dokumentů, na které je poukazováno [15].  

 Příručka jakosti popisuje jednak systém managementu jakosti a jeho uplatňování 

v organizaci, tak také procesy a jejich vzájemné působení. Systém managementu jakosti by 

měl být dokumentován podle posloupnosti toku procesů nebo podle struktury zvolené normy 

[5]. 

Ad 3. Dokumentované postupy 

Struktura těchto dokumentů by měla být stanovena textem, postupovými diagramy, 

tabulkami nebo jakoukoliv jinou metodou. Smějí odkazovat na pracovní instrukce. Popisují 

činnosti, které procházejí různými funkcemi. Měly by mít jednotnou identifikaci a obsahovat 

název, účel, předmět pracovního postupu včetně oblastí, které pokrývají. Musí identifikovat 

odpovědnosti a pravomoci zaměstnanců, nebo organizačních funkcí a jejich vzájemné vztahy.  

Zahrnují také popis činností, který se liší jejich složitostí, použitými metodami a úrovní 

dovedností a školení zaměstnanců, které jsou nutné ke zvládnutí těchto činností. Popis 

činností by měl zahrnovat [5]: 

• Vymezení potřeb organizace, zákazníků a dodavatelů; 

• Popis procesů, vztahující se k požadovaným činnostem a to buď textem nebo 

postupovými diagramy; 

• Popis toho, co se má provést, jakou funkcí to má být provedeno; proč, kde a 

jak; 

• Popis nástrojů řízení procesu a nástrojů řízení identifikovaných činností; 

• Stanovení prostředků, které jsou nezbytné ke splnění činností; 

• Stanovení vhodné dokumentace pro dané činností; 

• Stanovení vstupu a výstupu proces; 

• Stanovení povinných měření. 

 

Součástí dokumentovaného postupu mohou být záznamy, které se vztahují k činnostem. 

Pro tyto záznamy je důležité vhodně zvolit formuláře a stanovit vhodnou metodu k 

jejich vyplňování, ukládání a udržování. Součástí mohou být dodatky ve formě tabulek, grafů, 

postupových diagramů a formulářů. Měly by být uvedeny důkazy o přezkoumání a 
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schvalování, o stavu a datu revize. V případě, že dojde k nějaké změně v dokumentovaném 

postupu, povaha této změny se identifikuje a to buď v dokumentu, nebo v příslušných 

přílohách [5]. 

Ad 4 Pracovní instrukce 

Vypracovávají se a udržují tak, aby popisovaly funkční požadavky na všechny činnosti. 

Struktura, formát a úroveň podrobnosti je závislá na obtížnosti prací, použitých metodách, 

provedeném školení, dovednostech a kvalifikaci zaměstnanců. Pracovní instrukce popisují 

rozhodující činnosti [5].  

Neexistuje žádná předepsaná struktura nebo formát pracovních instrukcí. Obecně platí, 

že by měly obsahovat účel, předmět a cíle práce. Pracovní instrukce jsou tvořeny tak, aby za 

sebou následovaly v posloupnosti pracovních operací. Aby došlo ke snížení počtu matoucích 

informací a nejistot, mají pracovní instrukce stálý formát nebo strukturu V případě, že dojde 

k nějaké změně v pracovních instrukcí, daná změna musí být identifikována [5]. 

Ad 5 Formuláře 

Součástí dokumentace jsou také formuláře, do kterých se zaznamenávají údaje, které 

dokládají soulad s požadavky systému managementu jakosti. Obsahují název, identifikační 

číslo, úroveň revize a datum revize [5]. 

 

Ad 6 Plány jakosti 

Mají odkazovat pouze na dokumentovaný systém managementu jakosti a mají ukazovat, 

jak ho lze využít k řešení otázek dané specifické situace. Identifikují a dokumentují, zda 

dochází k naplňování požadavků organizace. Stanovuje se předmět plánu jakosti, který smí 

zahrnovat jednoznačně stanovené postupy, pracovní instrukce a záznamy [5]. 

  

Ad 7. Specifikace 

Jedná se o dokumenty, které vyjadřují požadavky. Liší se pro každý produkt nebo 

organizaci [5]. 

 

Ad 8. Externí dokumenty 

Externí dokumenty mohou zahrnovat výkresy zákazníků, specifikace, požadavky 

zákonů a předpisů, normy, pravidla a příručky pro údržbu [5]. 
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Ad 9. Záznamy 

Záznamy vykazují dosažené výsledky nebo dokazují, zda dochází k provádění činností, 

které jsou uvedeny v dokumentovaných postupech a pracovních instrukcích. Odpovědnosti za 

přípravu záznamu by měly být stanoveny v dokumentaci systému managementu jakosti [5]. 

Záznamy musí být trvale čitelné, rychle a snadno identifikovatelné a vyhledatelné [4]. 

1.2.4 Požadavky na řízení dokumentů 

V systému managementu jakosti je požadováno provádění těchto činností pro řízení 

dokumentů [14]: 

• Zdokumentovat postup a posoudit a schválit dokument před jeho propuštěním; 

• Zdokumentovat postup pro řízení změn v dokumentů a jejich schválení; 

• Dokumentovat revize kontrolního procesu; 

• Identifikovat řízené a neřízené dokumenty.  

 

1.2.5 Požadavky na řízení záznamů 

Stejně jako jsou kladeny požadavky na řízení dokumentů, jsou také kladeny 

požadavky na řízení záznamů. Mezi tyto požadavky patří [14]: 

• Záznamy musí být vytvářeny a udržovány tak, aby zobrazovaly současný stav; 

• Musí být stanoveny standardní operační postupy pro kontrolu, identifikaci, 

uchovávání a ochranu záznamů; 

• Dodržování specifikovaných místních, národních a regionálních standardů.  

 

1.3 Proces přípravy dokumentace systému managementu jakosti 

1.3.1 Odpovědnost za přípravu 

Dokumentaci by měli vytvářet zaměstnanci, kteří se podílejí na daných činnostech. To 

jim umožňuje lépe pochopit požadavky. Při tvorbě dokumentace můžeme stále pracovat s 

existujícími dokumenty, které však musíme přezkoumat. To může výrazně zkrátit čas na 

tvorbu dokumentace a zároveň zjistit nedostatky v systému managementu jakosti [5]. 
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1.3.2 Metoda přípravy dokumentace 

Metoda přípravy dokumentace spočívá v těchto činnostech, které by měly organizace 

uskutečňovat [5]: 

• Identifikovat procesy, které jsou nezbytné pro efektivní uplatňování systému 

managementu jakosti; 

• Pochopit a dokumentovat vzájemné vazby mezi těmito procesy. 

 

Na základě analýzy procesů stanovujeme množství dokumentace, které je nezbytné pro 

systém managementu jakosti. 

1.3.3 Použití odkazů 

Kdykoliv je to vhodné a kdy se může omezit rozsah dokumentace, měly by se používat 

odkazy na existující normy nebo dokumenty, které jsou dostupné uživateli daného 

dokumentu. Neměl by to být dokument, který je v revizi, protože v něm mohlo dojít ke 

změnám [5]. 

 

1.4 Nástroje pro tvorbu dokumentace 

Nástroje pro tvorbu dokumentace systému managementu jakosti se z pohledu využívání 

pro tvorbu a řízení dokumentace mohou rozdělit do následujících skupin: 

1. Jednoduché nástroje pro zpracování a evidenci dokumentace 

Tyto nástroje jsou založeny na běžně používaných produktech MS Office jako je Word 

a Excel. Malá organizace si může sama vytvořit nástroje pro popis a analýzu procesu a pak i 

evidenci a aktualizaci dokumentace. Doporučuje se používat přitom konzultační pomoci 

externí organizace [12]. 

 

2. Nástroje pro řízení dokumentů 

Tyto nástroje umožňují popisovat a sledovat pracovní toky v organizaci a v souvislosti 

s tím i pohyb dokumentace, její vznik, evidenci a aktualizaci. Tyto nástroje dokáží pokrýt celý 

životní cyklus dokumentace. Jsou vhodné pro středně velké organizace. Mezi ně patří 

například tyto softwary: Altus PORTAL, Qualiteasy Progress, QSD, Tree INFO,  DoQuments 

[12]. Blíže jsou tyto softwary popsány v kapitole 1.7. 
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1.5 Proces schvalování, vydávání a řízení dokumentů systému 
managementu jakosti 

Dokumenty se před vydáním přezkoumávají a to proto, aby byla zajištěna přesnost, 

přiměřenost a vhodná struktura dokumentů. Předpokládaní uživatelé mají mít možnost 

posoudit použitelnost dokumentů z hlediska jejich praktického využití. Uvolnění dokumentů 

schvaluje management, který odpovídá za jejich uplatnění. Každý výtisk nese důkazy o jeho 

schválení k uvolnění a tyto důkazy se uchovávají [5].   

Po uvolnění dokumentace dochází k její distribuci. Zajišťuje se, aby schválené 

dokumenty byly k dispozici všem zaměstnancům, kteří je budou potřebovat. Dokumenty se 

označují pořadovými čísly, aby byla zajištěna jejich řádná distribuce a jejich řízení [5].  

Vytváří se proces k tvorbě, přezkoumání, sledování a začlenění změn do dokumentů. 

Vydávání dokumentů a řízení změn jsou důležité pro řádné schválení obsahu dokumentů 

oprávněnými zaměstnanci. Zavádějí se procesy, které garantují používání pouze příslušných 

dokumentů. V případě, že dokumenty prošly revizí, nahrazují se nejnovější verzí. Uživatelé se 

o používání správného vydání smějí ujistit z originálního seznamu dokumentů s vyznačenou 

úrovní revize [5]. 

Mohou se vyskytovat dokumenty, které jsou distribuovány pro účely výběrového řízení, 

zákaznického využití mimo organizaci a jiná zvláštní distribuce dokumentů, u které se 

nepředpokládá řízení změn. Tyto dokumenty by se měly jasně identifikovat jako neřízené 

výtisky [5]. 

Tento proces je zobrazen na následujícím obrázku č. 2. 
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Obrázek 2. Vývojový diagram procesu schvalování, vydávání a řízení dokumentů 
systému managementu jakosti 

 

1.6  Přínosy zavedení dokumentace systému managementu jakosti 

Zavedení dokumentace sytému managementu může přinést celou řadu výhod, z nichž 

některé z nich jsou uvedeny níže [5]: 

• Popisuje systémy managementu jakosti; 

• Může sdělovat své závazky týkající se k jakosti; 
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• Pomáhá zaměstnancům pochopit svou roli v organizaci a to může vést 

k uvědomění si důležitosti jejich práce; 

• Stanovuje, co a jak dělat k dosažení daných požadavků; 

• Poskytuje podklady pro školení nových zaměstnanců a pravidelnému 

opakování školení současných zaměstnanců; 

• Poskytuje podklady pro neustálé zlepšování; 

• Poskytuje podklady k auditování systému managementu jakosti a k hodnocení 

efektivnosti a vhodnosti systému managementu jakosti.  

 

1.7 Software pro správu dokumentace 

Pro správu dokumentace, byla vyvinuta řada softwarů, které nabízí nespočet společností. 

Software by měl přinášet velkou úsporu času a nákladů spojených s tvorbou dokumentace 

v listinné podobě. Umožňuje řízení firemní dokumentace bez papíru. Níže jsou uvedeny 

některé trhem nabízené softwary. 

1. Altus PORTAL 

Jedná se o intranetový firemní portál pro správu a řízení dokumentace systému 

managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001. Je produktem společnosti Altus 

Development s.r.o. Je určen pro malé a střední podniky. Jedná se o aplikaci typu klient-server. 

Je založen na technologii Microsoft NET s využitím databáze MS SQL nebo MDB. Výhodou 

je snadná instalace, protože se nemusí na klientské počítače instalovat žádný software. 

Vyžaduje se pouze instalace webového prohlížeče IE 6. Altus PORTAL nabízí také 

elektronický podpis dokumentů či automatickou notifikaci dle rozdělovníku pomocí e-mailu 

[7]. 

2. Qualiteasy Progress 

Tento softwarový nástroj nabízí španělská firma Qualiteasy Internet solutions v různých 

jazykových verzích, včetně verze české. Umožňuje správu systémové dokumentace dle norem 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Je vhodný pro všechny velikosti organizace, protože 

využívá tzv. stavebnicového softwaru. Ten umožňuje kombinovat různé moduly a v případě 

potřeby je také rozšiřovat. Základním modulem je Správa dokumentů a komunikace. 

Obsahuje nástroje, které jsou vhodné pro podniky malé a střední velikosti. Tento modul lze 

rozšířit pořízením volitelných dodatkových modulů, které zahrnují další aspekty normy ISO 
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9001, například modulu Školení a vzdělávání. Ten umožňuje správu ročního plánu dalšího 

vzdělávání zaměstnanců [8]. 

3. QSD 

Systém QSD od společnosti Palstat s.r.o. slouží k tvorbě a údržbě dokumentace 

v elektronické podobě. Tvoří jej dva programy – Správce dokumentace a Klient dokumentace. 

QSD umožňuje udržovat libovolný počet nezávislých databází s možností nastavení 

rozdílných přístupových práv pro různé databáze, což zvyšuje možnost nasazení tohoto 

systému ve větších organizacích. Disponuje také interním textovým editorem, který umožňuje 

vytvářet dokumenty přímo v tomto prostředí nebo přetahovat texty z jiných textových editorů 

pomocí formátu RTF [9]. 

4. Tree INFO 

Jedná se o český software, který je vhodný pro správu obchodní, finanční, obrazové 

nebo výkresové dokumentace. Hlavní výhodou je univerzálnost. Je implementován na míru 

dle požadavků. Další výhodou je propojení dat a dokumentů. Systém umožňuje zákazníkovi 

vlastními silami založit a provozovat jakoukoliv databázi, která slouží k evidenci. Díky 

přípustné administrátorské konzole si zákazník může jednoduše sám upravovat systém podle 

měnících se potřeb. Využívají ho výrobní a obchodní firmy, finanční, realitní a jiné agentury i 

organizace s velkým počtem dokumentů [10].  

5. DoQuments 

Tento systém je vhodný při snaze o přechod z papírové na elektronickou dokumentaci. 

Nabízí možnost skenování dokumentů v listinné podobě a jejich ukládání ve formátech PDF, 

TIFF nebo JPEG přímo v jeho aplikaci. Je k dispozici ve dvou verzích. Rozšířená verze nabízí 

webového klienta, který umožňuje přístup do systému z libovolného počítače v intranetu i 

internetu [11]. 

 

6. CRM LEONARDO a HELIOS ORANGE 

Tyto systémy využívá společnost ESOS Ostrava a budou popsány v další části.  
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2 Charakteristika společnosti 

Společnost ESOS Ostrava vznikla v roce 1995 a jako společnost s ručením omezeným 

byla zapsána v roce 2000. Od začátku se soustředila na zabezpečování bezporuchového chodu 

strojů a zařízení v široké škále oborů. Z její činnosti vychází základní filosofie společnosti a 

tou je totální spolehlivost strojů a zařízení. Ve svých začátcích se společnost zabývala 

prodejem ložisek, olejů apod. Vývojem a postupným přehodnocováním potřeb zákazníků 

přešla firma ke komplexnímu řešení potřeb v oblasti bezporuchového chodu strojů a zařízení. 

Zabývá se vyhodnocováním problémového a zhavarovaného sortimentu, vytváří metodiky 

montáže a demontáže, vyhodnocuje práci mechaniků se sortimentem a na základě výsledků a 

hodnocení pak doporučuje a navrhuje změny a úpravy. 

Od roku 1997 v rámci zvýšení komplexnosti služeb, využívá technické diagnostiky a od 

roku 1998 vytvořila vlastní skupinu technické diagnostiky. Tato metoda přináší úsporu 

v oblasti náhradních dílů, prodlužuje periodu pravidelných odstávek a eliminuje ztráty 

z výroby, což vede také k vyšší konkurenceschopnosti firem. 

Předmětem podnikání je: 

• výroba, obchod a služby uvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; 

• zámečnictví, nástrojařství; 

• opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů; 

• montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel. 

 Tyto činnosti provádí na základě živnostenských listů a koncesních listin. 

Společnost je držitelem všech certifikátů a oprávnění nezbytných pro její činnost. Je 

také držitelem řady různých osvědčení, které prokazují velmi vysokou kvalitu nabízených 

služeb [1]. 

ESOS Ostrava je členem Hospodářské komory, která umožňuje svým členům aktivně se 

podílet na činnostech komory v daných odborných sekcích a spoluvytvářet tak pozitivní 

podnikatelské klima v ČR. Cílem Hospodářské komory je vzdělávat zaměstnance malých a 

středních podniků a přispět tak ke zvýšení konkurenceschopnosti.  

Patří také mezi členy organizace MAK (Moravskoslezský automobilový klastr). Jedná 

se o seskupení podnikatelů v rámci regionu a odvětví, které si navzájem konkurují a 

spolupracují na společných projektech. Tato spolupráce posiluje jejich konkurenceschopnost 

nejen na domácím, ale i na zahraničním trhu [2].   
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Obrázek 3. Organizační struktura společnosti [2] 

2.1 Organizační struktura společnosti 

Společnost se člení na vnitřní organizační jednotky, tzv. úseky. Skládá se z ředitelského 

úseku, který je nadřazený ostatním úsekům. Úseku služeb, obchodu a nakupování, a úseku 

servisu. Jednotlivé úseky se ještě dále dělí podle činnosti, kterou provozují. Celkové 

uspořádání společnosti je zobrazeno na obrázku č. 3.    

 

 

 

2.2 Funkční struktura společnosti 

Ve společnosti jsou jednoznačně vymezeny vztahy nadřízenosti a podřízenosti. 

Nejvyšším orgánem společnosti je její Ředitel. Ten deleguje část svých rozhodovacích 

pravomocí na Asistentku ředitele a Představitele managementu. Ti pak uplatňují svou 

pravomoc vůči vedoucím jednotlivých úseků. Jedná se o tzv. liniově štábní strukturu 

organizace, která je zobrazena na obrázku č. 4. 
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Obrázek 4. Funkční struktura společnosti [2] 

 

 

2.3 Politika jakosti a environmentu 

Trvalá prosperita společnosti vychází z vize: „Být nejlepší společností na trhu v oblasti 

vedení a zavádění prediktivní a proaktivní údržby s tím, že se podaří rozvinout víceúrovňové 

řízení společnosti, které toto zajistí“. K naplňování této vize přijímá vedení společnosti 

politiku jakosti a environmentu v souladu s potřebami zákazníků a ve vazbě na vizi 

společnosti. Vize i politika jakosti je přezkoumávána a upravována podle vývoje stavu 

společnosti na trhu a její výčet je zobrazen níže [1]:  

• Zajištění totální spolehlivosti strojů, provozu a výroby pomocí proaktivní a 

prediktivní údržby s uvědomováním si a kladením důrazu při činnosti na 

ochranu ŽP; 

•  Využití tvůrčího potenciálu všech pracovníků s vytvořením podmínek pro 

jeho aplikaci; 

• Vzájemná spolupráce je budována na partnerských základech - spolehlivost, 

otevřenost, upřímnost, řešení problémů; 

• Snaha být výborným zaměstnavatelem – vytvářet motivační prostředí. 

• Snaha být společností, která se nestaví netečně k sociálním a jiným 
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problémům a k životnímu prostředí; 

• Připravovat vysoce kvalifikované odborníky s nejmodernějším vybavením, 

metodikami, informacemi a poznatky pro maximální uspokojení požadavků 

partnerů; 

• Snaha o neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti managementu jakosti.  

 

2.4 Systém managementu jakosti 

V roce 2003 se ESOS Ostrava s.r.o. rozhodla pro zavedení systému managementu 

jakosti ČSN EN ISO 9001 a jeho následnou certifikací. Systém managementu jakosti je 

certifikován pro prodej ložisek, těsnících prvků a dalšího zboží, sledování skutečného stavu 

strojů a zařízení, vibrační diagnostiku, provozní vyvažování, laserová měření, 

tribodiagnostiku, diagnostiku CNC strojů a prodej přístrojů.  Dále také pro vedení olejového 

hospodářství, montáž a demontáž ložisek, strojní opravy a další služby. 

V roce 2008 společnost získala také certifikát pro systém environmentálního 

managementu podle ČSN EN ISO 14001. Společnost podniká ve vlastním areálu, který je 

napojen na rozvody vody, elektřiny a plynu. Budova je vytápěna kotlem jako malým zdrojem 

znečišťování ovzduší. Provozuje mobilní zdroje znečištění ovzduší, kterými jsou vozidla a 

drobná zahradní technika na benzín a LPG. Podléhají jak údržbě, tak povinným revizím a 

kontrolám. Neustále se společnost snaží o snížení jejich dopadu na životní prostředí, a proto 

se sleduje jak spotřeba energií, tak také množství produkovaných odpadů, které se jednou 

ročně vyhodnocují. Ve společnosti se nakládá s komunálními i jinými odpady ať už 

obyčejnými nebo nebezpečnými, což souvisí s její činností, při které se pracuje s oleji a 

jinými chemickými látkami při diagnostikách zařízení. Pro prevenci havárií se zamezuje 

úniku látek a jsou vydány havarijní a požární předpisy. EMS se vztahuje na celý areál 

společnosti a na všechny úseky.  Představitelem managementu pro jakost a environment je 

ředitel společnosti. 
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Obrázek 5. Struktura interní dokumentace 

3 Analýza současného stavu řízení dokumentace ve společnosti. 

Společnost ESOS s.r.o. prošla nedávným interním auditem, ve kterém nebyly 

zaznamenány žádné nedostatky v požadavcích zavedených norem na řízení dokumentace. 

Byla navržena pouze doporučení auditora ke zlepšení stávajícího stavu dokumentace. Tato 

doporučení musí být zvážena a v případě, že mohou přinést společnosti nějaký přínos, měla 

by se stávající doporučení ve společnosti provést.  

 

3.1 Interní dokumentace 

V této společnosti existuje dvoustupňová struktura vlastní dokumentace integrovaného 

systému managementu. První stupeň dokumentace tvoří Příručka jakosti a environmentu, 

Organizační řád a Směrnice společnosti.  Druhý stupeň dokumentace integrovaného systému 

managementu tvoří Pracovní postupy, záznamy, seznamy a formuláře. Standardní dokumenty 

jako jsou faktury, objednávky, protokoly a kupní smlouvy mají své šablony, které jsou vedeny 

v elektronické podobě. Šablony dokumentace druhého stupně konzultují současně ředitel, 

vedoucí úseku služeb a servisu a vedoucí úseku obchodu a nakupování na poradě vedení 

společnosti. Dokladem o schválení je Zápis z porady vedení podepsaný ředitelem společnosti. 

Samostatným dokumentem jsou Cíle společnosti včetně dílčích cílů. Všichni pracovníci musí 

být s těmito dokumenty seznámeni do dvou týdnů po jejich přijetí. Tato struktura je zobrazena 

níže na obrázku číslo 5. 

 

 

Příručka jakosti a 
environementu, organizační 

Pracovní postupy, záznamy, 
seznamy a formuláře 

I.stupeň 

II.stupeň 

Cíle společnosti 
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Všechny vlastní dokumenty má za úkol zpracovávat pověřený pracovník ve spolupráci 

s vedením společnosti podle dané oblasti. Aktuálnost dokumentů přezkoumává a v případě 

potřeby zpracovává změnu asistentka ředitele ve spolupráci s odpovědnými vedoucími 

pracovníky na všech úrovních a ve všech oblastech. Zastaralé a neplatné tištěné dokumenty 

stáhne a nahradí novými asistentka ředitele. V případě, že má být dokument z právních 

důvodů uchován, je jeden exemplář označen jako neplatný a zakládá se do složky neplatných 

interních dokumentů. Asistentka ředitele zajišťuje používání nových interních dokumentů 

namísto neplatných.  

Dokumenty, které jsou zastaralé a jsou vydány pouze v elektronické podobě, jsou 

archivovány v jednom papírovém výtisku u asistentky ředitele. Změněný dokument je 

distribuován prostřednictvím interní elektronické pošty MS Outlook. Samostatné tisknutí 

těchto dokumentů je považováno za neřízený dokument. Ten musí být označen razítkem, 

které se používá také na všechny dokumenty mimo oficiální dokumenty odcházející 

k zákazníkovi a kopie zakládající se ve společnosti. Ostatní dokumenty či kopie jsou navíc 

označeny jako neřízený dokument. Také se to týká dokumentů společnosti, které se 

nezakládají, jako jsou kopie úkolů z Outlooku, protokoly hodnocení pracovníků, plnění úkolů 

a podobně.  

 

3.1.1 Dokumentace prvního stupně 

Níže jsou podrobněji popsány jednotlivé složky dokumentace náležící do první úrovně.  

1. Příručka jakosti a environmentu 

Příručka jakosti a environmentu popisuje integrovaný systém managementu společnosti 

ESOS Ostrava, s.r.o. Příručka je z hlediska svých kapitol zpracována v souladu s normou 

ČSN EN ISO 9001 (například: kapitola 1 Základní informace o společnosti, kapitola 2 

Normativní odkazy, kapitola 4.2 Požadavky na dokumentaci atd.).   Dokumentuje jednotlivé 

prvky systému managementu jakosti a prvky environmentálního systému managementu. Je 

základním dokumentem, který slouží pro prezentaci systému řízení společnosti externím 

subjektům, jako jsou zákazníci, certifikační společnosti či státní orgány.  

Tuto příručku jakosti ve společnosti vydává manažer jakosti a schvaluje jednatel. Jedná 

se o tutéž osobu, která je jednatelem společnosti a zároveň zastupuje funkci manažera pro 

jakost. První příručka jakosti a environmentu vznikla 1. září 2008. Do té doby příručka jakosti 

nezahrnovala environment. Poslední aktualizace tohoto dokumentu proběhla 9. března 2010. 
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Všechny změny, které v dokumentu nastaly jsou zvýrazněny barevně a zobrazeny na přední 

straně tohoto dokumentu v místě pro záznam o aktualizaci dokumentu.  

 

2. Organizační řád 

Tento dokument stanovuje odpovědnosti a pravomoci vedoucích pracovníků a 

zaměstnanců společnosti. Je k dispozici jak v listinné, tak také v elektronické podobě. Je 

základním dokumentem, který upravuje vztahy ve společnosti a organizační normou, která 

stanovuje základní útvarovou strukturu a vnitřní působnosti a z toho vyplývající vztahy mezi 

jednotlivými útvary a z ní vyplývající vztahy nadřízenosti a podřízenosti útvarů ve 

společnosti. Organizační řád je závazný pro všechny pracovníky společnosti. Všichni vedoucí 

pracovníci jsou povinni seznámit prokazatelnou formou všechny podřízené pracovníky s 

tímto dokumentem a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce a odpovídají 

za dodržování ustanovení tohoto řádu v jimi řízených útvarech. Tento dokument vznikl v roce 

2003 a jeho poslední revize proběhla 10. září 2008, kdy byl do organizačního řádu zahrnut 

Environmentální systém managementu.  

 

3. Směrnice 

Celkový počet směrnic ve společnosti je 12. Mezi ně patří například také Bezpečnostní 

pokyn pro zacházení s elektrickým zařízením. Tato směrnice stanovuje jednotný postup pro 

seznámení a školení zaměstnanců bez odborného elektrotechnického vzdělání podle §3 a §4 

vyhlášky č. 50/78 Sb o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Slouží k přehledné orientaci 

zaměstnanců v základních ustanoveních norem a předpisů. Další směrnicí je Požární a 

poplachová směrnice. Ta ukládá povinnosti zaměstnanců, kteří zpozorují požár, jak vyhlásit 

poplach a povinnosti všech zaměstnanců po vyhlášení poplachu. Jsou zde uvedena důležitá 

telefonní čísla.  

Jelikož společnost vlastní služební vozidla, má také směrnici Používání služebních 

vozidel, která stanovuje pravidla pro provozování dopravy dopravními prostředky ve firmě.          

Další směrnicí je Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a prostředků 

k zabezpečení hygieny práce. Ta stanovuje zásady pro evidenci, skladování a poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků. Seznam všech směrnic je uveden na místní síti.  

Směrnice vypracovávají pověření pracovníci dle dané oblasti a jsou schvalovány 

jednatelem společnosti. Jsou přístupné jak v listinné tak také elektronické podobě. V listinné 

podobě jsou uchovávány v kanceláři asistentky ředitele.  
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Dokladem o přezkoumání a schválení změny je u příručky a dalších dokumentů prvního 

stupně podpis ředitele společnosti. Šablony dokumentace prvního stupně schvaluje podpisem 

ředitel společnosti na jejich přední straně. Všechny změny, ke kterým v dokumentech dojde, 

jsou identifikovány číslem na daném dokumentu. Pro přehlednou evidenci stavu revizí jsou 

revize zaznamenány včetně příslušného pokynu k vyplnění na druhé straně dokumentu. 

Příručka jakosti a environmentu, Organizační řád a Interní směrnice mají nejméně jeden 

řízený výtisk. Podpisy držitelů těchto dokumentů jsou dokladem o tom, že zainteresované 

osoby znají jejich obsah a mohou podle nich postupovat. Místo pro záznam o převzetí a 

seznámení je na dokladu Seznámení s dokumentací.  

 

3.1.2 Dokumentace druhého stupně 

Asistentka ředitele po konzultaci s odpovědnými vedoucími u dokumentů druhého 

stupně zařadí změněný dokument jako celek do složky aktuálních dokumentů na serveru 

společnosti. Tím je dokladováno jeho přezkoumání a schválení. V písemné formě jsou tyto 

dokumenty podepsány odpovědným pracovníkem a jeho nadřízeným a opatřeny datem, ve 

kterém došlo k dané změně. Dokumenty, které mají svou šablonu v elektronické podobě jsou 

identifikovány v zápatí názvem souboru a zkráceným datem vzniku, například Form 01/2003, 

kde první číslo vyjadřuje měsíc a druhé číslo rok vzniku. Výchozí dokument je považován za 

prvé vydání.  

Do druhé úrovně dokumentace patří záznamy, které poskytují důkazy o shodě 

s požadavky a o efektivním fungování systému managementu jakosti. Jejich přehled je také 

jako u ostatní dokumentace uložen na místní síti ve složce Seznamy dokumentace. Záznamy 

jsou označeny stejně jako šablony v zápatí názvem souboru a zkráceným datem vniku 

s předřazeným slovem „Form“, např. Form 01/2003. Mohou být také identifikovány svým 

názvem a dále datem svého vzniku či konkrétní praktické aplikace. Čitelnost záznamů je 

zajištěna vhodným umístěním příruční registratury, spisovny a její archivní části, takže je 

zabráněno ohrožení slunečním světlem, nadměrnou vlhkostí a prašností. Za jejich pohotové 

vyhledávání odpovídají vedoucí úseků, popřípadě asistenti a odpovědní pracovníci, kteří si 

určují systém přehledného ukládání záznamů. Záznamy se ukládají v šanonech s věcným nebo 

časovým členěním. Hlavními kritérii pro začlenění záznamů je věcnost a doba jejich vzniku a 

požadavky Zákona o účetnictví. Většina záznamů se vede v elektronické podobě, krom 

materiálů, které jsou zaslány partnery. V tištěné podobě se ukládají smlouvy, protokoly, 

reklamní a propagační materiály. 
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3.2 Externí dokumentace 

Společnost využívá velké množství externí dokumentace. V listinné podobě se daná 

dokumentace nachází přímo v knihovnách úseku, ve kterém se daný dokument používá. 

Přehled a místo uložení externích dokumentů je uveden v seznamu dokumentace, který je k 

dispozici na serveru společnosti. Mezi externí dokumenty, které využívá asistentka ředitele, 

patří například Typový skartační rejstřík, Zákoník práce. Další externí dokumenty jsou 

manuály k přístrojům, návody na měření, průvodce tribotechnikou, které má k dispozici úsek 

tribotechniky.  Další externí dokumentací jsou normy, které společnost využívá. Jsou uloženy 

v tištěné podobě u asistentky ředitele. Jejich aktuálnost sleduje odpovědný pracovník, který 

s těmito normami pracuje. Může využívat placený přístup k databázi ČSN online. V případě 

zrušení některé ze sledovaných norem je norma označena jako „Norma zrušena“ a je vyřazena 

z používání i ze seznamu norem. Jestliže je norma nahrazena či je k ní vydána oprava, je 

nutno vytisknout a založit novou normu, nebo její opravu. Na pokyn odpovědného pracovníka 

za aktualizaci dané normy zapíše asistentka ředitele změnu do seznamu norem.  

Externí dokumenty, které jsou předány zákazníkem, se okopírují a zakládají 

odpovědným pracovníkem do složky zákazníka. Patří mezi ně různé plány, mapy, projekty, 

výkresová dokumentace. 

 Jelikož se tato organizace zabývá činností, která vyžaduje dodržování řady předpisů, 

norem, zákonů a vyhlášek, a jejich sledování by bylo velice obtížné, využívá služeb externích 

organizací, které poskytují za úplatu tyto služby. První společnost je odpovědná za 

poskytování informací v případě, že dojde k nějaké změně v daném zákonu, vyhlášce, či 

předpisu. Druhá organizace poskytuje neomezený přístup k náhledu do těchto dokumentů.  

 V této společnosti se většina dokumentace vede jak v listinné, tak také v elektronické 

podobě. Elektronická podoba dokumentace však ve firmě převládá, proto se budeme nejdříve 

zabývat touto formou. 

 

3.3 Dokumentace v elektronické podobě 

Veškerá dokumentace je shromažďována v jedné složce na místní síti, kterou mají 

zaměstnanci uloženou také na ploše svého počítače. Její přehled je sepsán v programu 

Microsoft Excel, kde je rozdělena do těchto skupin: 

1. dokumentované postupy (předpisy); 
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2. dokumenty a záznamy; 

3. legislativní požadavky; 

4. externí dokumenty; 

5. normy; 

6. registr jiných požadavků. 

 

Každá skupina je vedena na samostatném listu, ve kterém je uveden její výčet, komu je 

dokumentace určena, kterého pracovního útvaru se týká, datum zavedení, datum poslední 

revize, a samotný dokument ve formě hypertextového odkazu, který je k dispozici všem 

zaměstnancům. Došlo k vyčlenění položky č. 3, protože se zjistilo, že se legislativní 

požadavky vedly dvakrát. Nyní k jejich evidenci slouží registr právních požadavků.  

Místní síť má dvě úrovně přihlášení. První úrovní je uživatel a druhou správce. Všichni 

zaměstnanci, kteří jsou přihlášení jako uživatelé, mohou využívat veškerou dokumentaci 

uloženou na této síti. Nemohou v ní však přímo pracovat, jestliže potřebují do dokumentu 

něco vpisovat nebo upravovat.  Nejprve si musí dokument, se kterým potřebují pracovat, 

uložit k sobě do počítače a až poté v něm mohou provádět změny.  

Správcem je asistentka ředitele, která je odpovědná za veškerou dokumentaci. Její 

povinností je udržovat dokumentaci v aktuální verzi a zajistit aby byla k dispozici všem 

zaměstnancům.  

V případě, že dojde k nějaké změně v dokumentaci, ať už to jsou externí dokumenty, 

legislativní požadavky, normy a další, asistentka ředitele tyto změny zaeviduje do stávající 

dokumentace. Dále pak informuje zaměstnance útvaru, kterého by se mohla daná změna 

týkat. V případě, že se zaměstnanců daná změna nějakým způsobem dotkne, a musí například 

provést nějaké změny ve svých protokolech či dokumentech, které využívají, provedou změny 

a poté opravené dokumenty zašlou asistentce ředitele. Ta stávající dokumenty vloží do složky 

tzv. „zrušené a revidované“ a nové dokumenty uloží na jejich místo. Tak nemůže dojít 

k tomu, že by někdo používal neplatný dokument. Také může dojít k tomu, že nějaký 

zaměstnanec zjistí, že je dokument, který používá nevyhovující a provede v něm nějaké 

změny, které mohou usnadnit ostatním zaměstnancům jejich práci. Poté jej opět zašle správci, 

který jej po zvážení vymění za stávající dokument a starý neplatný uloží do složky „zrušené a 

revidované“. 

Ve společnosti je také kladen důraz na jednotný formát dokumentace, jako je jednotné 

logo, hlavička a podobně. Odpovědnost za dodržování jednotného formátu dokumentace má 

také asistentka ředitele. 
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Společnost Esos Ostrava využívá pro správu dokumentace softwary CRM Leonardo a 

Helios Orange. Následující kapitola popisuje jejich stručnou charakteristiku, možnosti využití 

a další informace. 

3.3.1 CRM Leonardo 

Hlavním cílem tohoto softwaru je podporovat obchodní a marketingové procesy. Tento 

software slouží jako evidence všech zákazníků a dodavatelů. Jedná se o jejich abecední 

seznam. Každý z jednotlivých dodavatelů a zákazníků má svojí samostatnou kartu, do které se 

zapisují různé údaje, jako jsou: spokojenost s daným subjektem, obor jeho činností, číslo 

zakázky, způsob dodání, způsob platby a další. Nevýhodou je, že jsou některé položky pevně 

nastavené. Zaměstnanci po zkušenosti s daným subjektem vybírají jednu z následujících 

možností, která nejlépe vyjadřuje jejich zkušenost s daným zákazníkem či dodavatelem. Jedná 

se o jejich subjektivní hodnocení. Další funkcí tohoto softwaru je kontování vlastních 

činností, které zaměstnanci v pracovní době provedou. Každý zaměstnanec je povinen 

zapisovat všechny činnosti, které uskuteční. Moc dobře tento systém zatím nefunguje, protože 

málokterý zaměstnanec ihned po skončení dané činnosti jí také zapíše. A zpětně už se 

kontování provádí hůře. Kontování činností slouží hlavně k vyhodnocování výstupu. Zjišťuje 

se díky tomu celkový čas strávený na určité zakázce, jak dlouho se jednotlivé útvary zabývaly 

zakázkou a který zaměstnanec co prováděl. Hlavním cílem kontování je zpětná sledovatelnost 

a podklady k výsledné fakturaci produktů.  Další možnou funkcí je plánování budoucích 

aktivit. Zaměstnanci si mohou zapsat do plánovače například nějakou schůzku a úkolem 

tohoto softwaru je upozornit zaměstnance na blížící se schůzku, a to tak, že se na monitoru 

objeví upozornění. V tomto softwaru vede společnost také řízené dokumenty pro nápravná a 

preventivní opatření a řízení neshodného produktu, které jsou vyžadovány normou ČSN EN 

ISO 9001. V případě, že dojde ke zjištění neshody tak zaměstnanec, který neshodu zjistí, 

zavede ji do tohoto softwaru, ve kterém se sleduje její průběh. V tomto softwaru jsou vedeny 

také plány prodeje, alokace zdrojů, vyhodnocení společnosti a zakázky. Zálohování dat tohoto 

softwaru probíhá jednou týdně anebo jednou za dva týdny.  

3.3.2 Helios Orange 

Dalším softwarem, který se ve společnosti využívá, je Helios Orange. Jedná se o 

technologicky vyspělý informační a ekonomický systém, který zefektivňuje všechny běžné i 

vysoce specializované firemní procesy. Poskytuje aktuální přehled o situaci na trhu i uvnitř 
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podniku, automatizaci rutinních operací, zefektivňování provozu, snižování nákladů a 

účinnou komunikaci.  

Tento ekonomický systém je vystavěn na technologii client/server, který zajišťuje 

dostatečnou stabilitu a bezpečnost. Výhradní použití MX SQL serveru zajišťuje maximální 

rychlost a neomezenou práci s uloženými daty.  Zaměstnanci pracující s tímto softwarem 

mohou využít konzultační služby. Součástí služeb je také pravidelné informování o 

novinkách, průběžné konzultace a pravidelné aktualizace každého z užívaných modulů. 

V případě, že dojde k poruše anebo nepředvídanému výpadku, je k dispozici také 

pohotovostní servisní služba.  

Tento software se skládá z jednotlivých modulů: ekonomika a finance, obchod, styk se 

zákazníky, řízení projektů, servis, zemědělství, celní software, přepravní služby, doprava, 

výroba, manažerské vyhodnocování a lidské zdroje. Společnost Esos Ostrava má k dispozici 

tyto moduly: doprava, ekonomika a finance, lidské zdroje, styk se zákazníky, obchod a také 

manažerské vyhodnocování. Přestože tento poslední modul má společnost k dispozici, 

nevyužívá jej, a provádí veškeré finanční analýzy v Microsoft Excel.  V případě potřeby lze 

zbývající moduly dokoupit. 

Ovládání systému Helios Orange vychází ze standardů produktů MS Office. Systém je 

rozdělen do několika logických celků tak, aby uživatelé mohli co nejlépe pracovat 

s jednotlivými funkcemi, oblastmi či moduly. Moduly a oblasti sytému jsou uspořádány do 

přehledného stromečku. Hlavní moduly a oblasti jsou v jeho první úrovni, rozšiřující 

submoduly jsou ve druhé a dalších úrovních pod příslušnými moduly. Výstupem z tohoto 

softwaru jsou data, která slouží managementu a vedoucím pracovníkům především k zjištění 

plnění cílů společnosti, jako vstupy pro přezkoumávání managementu a vstupy pro plánování 

a stanovování cílů. 

 

3.4 Dokumentace v listinné podobě 

Dokumenty, které společnost vede v tištěné podobě, jsou uchovávány v místě jejich 

použití. Jejich přehled je uveden v seznamu dokumentace na serveru společnosti. 

3.4.1 Archivace a skartace 

V případě, že dojde ke změně nebo zrušení dokumentů, se neaktivní verze dokumentů 

stává záznamem a jako s takovými je potřeba s nimi zacházet. Je nutné stanovit dobu 
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archivace, místo uložení a způsob vypořádání po uplynutí doby archivace. V této společnosti 

je tento postup stanoven ve směrnici, která se jmenuje Spisový a skartační řád.  

Tato směrnice je označena číslem 1 a vznikla v roce 2008. Je vypracována asistentkou 

ředitele a schválena ředitelem společnosti. Vychází z Typového skartačního rejstříku, který je 

externím dokumentem společnosti.  Upravuje způsob provádění jednotlivých činností spisové 

služby, specifikuje účast a odpovědnost jednotlivých pracovišť a odpovědnost zaměstnanců.  

K archivaci a skartaci dochází dle charakteru daného záznamu. Ty se dělí do tří skupin, 

které jsou označeny písmeny A, S, I. Účetní a provozní záznamy jako jsou např. zakladatelské 

dokumenty, organizační řády, stanovy, notářské zápisy z jednání orgánů, dokumenty o 

majetku a mnohé další spadají do skupiny A a jsou určeny k trvalé nebo dlouhodobé úschově. 

Záznamy jako jsou interní tištěná emailová komunikace a ostatní veškeré interní doklady a 

dokumenty spadají do skupiny I a jsou určeny k okamžité skartaci, za kterou odpovídají 

všichni zaměstnanci. Skupina označena S se dále dělí do tří kategorií S 30, S 10 a S 5. První 

kategorie S 30 je tvořena záznamy, jako jsou mzdové listy, účetní záznamy s údaji 

potřebnými pro účely důchodového pojištění, zdravotního a sociálního pojištění. Doba 

úschovy těchto dokumentů je 30 let a až poté dochází k jejich skartaci. Do kategorie S 10 

patří například záznamy, jako jsou účetní a daňové doklady pro účely daní, pokladní doklady, 

výplatní listiny a další. Ty se musí uschovávat 10 let. Kategorie S 5 je složena ze záznamů, 

jako jsou účetní záznamy, účetní doklady, deník, odpisový plán. Úschova těchto záznamů je 

dle zvláštních předpisů prodloužena na 10 let. Skartační řízení probíhá na základě skartačního 

návrhu, který je dán vyplněním skartačního protokolu po uplynutí doby úschovy. Ten 

obsahuje tyto položky: obchodní název firmy, datum, jednací číslo, obsah skartace, souhlas a 

podpis skartace zodpovědného vedoucího daného úseku a podpis osoby, která zajišťuje 

skartaci. 

 

3.5 Dokumenty požadovány normou ČSN EN ISO 9001:2008 

Normou ČSN EN ISO 9001:2008 je stanovena povinná struktura dokumentů v systému 

managementu jakosti následovně:  

1. Dokumentované prohlášení o politice a cílech jakosti:  

Politika jakosti, krom toho, že je součástí Příručky jakosti a environmentu, je vydána 

také jako samostatný dokument ve dvou vyhotoveních. Jedna je vyvěšena ve školící místnosti 

a druhá v místnosti obchodu a nákupu.  
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Cíle jakosti a environmentu jsou samostatným dokumentem, který je veden 

v elektronické podobě na serveru společnosti. Pro cíle environmentu jsou přijaty programy ve 

formě karet cílů. Ty jsou vedeny také v elektronické podobě a naplňují je vlastníci cílů.  

 

2. Příručka jakosti:  

Tento dokument byl již podrobněji popsán v kapitole 4.1.1. 

 

3. Dokumentované postupy:  

Ve společnosti tyto dokumenty samostatně neexistují. Jsou součástí Příručky jakosti a 

environmentu, která tyto postupy popisuje. Jedná se o tyto dokumentované postupy: 

• pro řízení dokumentů; 

• pro řízení záznamů; 

• pro řízení neshodného produktu; 

• pro provádění interních auditů; 

• pro opatření k nápravě; 

• pro preventivní opatření. 

 

Řízení neshodného produktu, opatření k nápravě a preventivní opatření provádí 

společnost v elektronické podobě a to pomocí softwaru CRM Leonardo.  

 

4. Dokumenty, které organizace potřebuje k zajištění efektivního plánování, fungování a 

řízení procesů. 

 Mezi tyto dokumenty patří:  

• Popisy pracovních míst: V těchto dokumentech je stanovena náplň práce, 

odpovědnosti a pravomoci pro jednotlivé pracovní funkce.  

• Pracovní postupy: Jedná se o instrukce pro provádění jednotlivých pracovních 

činností. 
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4 Navržená doporučení pro zlepšení řízení dokumentace 
v organizaci. 

Ve společnosti v průběhu dokončování této bakalářské práce proběhl audit, kterým 

společnost také úspěšně prošla. V rámci dokumentace systému managementu jakosti nebyly 

shledány žádné nedostatky a ani nebyla stanovena žádná doporučení.  

Auditor měl výtku k řízeným dokumentům a to k dokumentovaným postupům, protože 

všechny postupy jsou ve společnosti popsány pouze v příručce jakosti a neexistují jako 

samostatný dokument. 

4.1 Dokumentované postupy 
Jelikož se v této bakalářské práci zabývám tématem dokumentace v systému 

managementu jakosti a měla bych navrhnout nějaká doporučení pro zlepšení řízení 

dokumentace v organizaci, vytvořila jsem směrnici pro řízení dokumentů a záznamů, která je 

uvedena v kapitole 5. Při tvorbě této směrnice jsem vycházela z požadavků normy ČSN EN 

ISO 9001 na dokumentované postupy. V dokumentovaném postupu pro řízení dokumentů a 

záznamů musí být stanovena struktura interních a externích dokumentů, které společnost 

využívá ke svým činnostem. V dokumentovaném postupu musí být také stanoveny zásady pro 

jejich navrhování, schvalování, distribuci, evidenci, používání, revize a stahování neplatných 

dokumentů a jejich archivace. V příručce jakosti společnosti Esos Ostrava s.r.o. však všechny 

tyto zásady popsány nejsou, ale vznikem samostatného dokumentu by se mohly do obsahu 

začlenit. S přijetím této směrnice, by však bylo nutno provést opravu v příručce jakosti a vše 

co by bylo obsaženo v dokumentovaném postupu z příručky jakosti vyčlenit a místo toho se 

odkazovat na dokumentovaný postup. Výslednou směrnici jsem vypracovala 

pomocí informací, které jsou obsaženy v příručce jakosti a také z informací získaných od 

pracovníků společnosti a to především asistentky ředitele.  

 

4.2 Značení dokumentace 
Další možnou příležitostí ke zlepšení řízení dokumentace je změna jejího značení a to 

především značení změn. Ve společnosti se při každé změně dokumentu tiskne celý nový 

dokument, bez ohledu na to, kolik stránek bylo ve skutečnosti změněno. Jelikož společnost 

dbá na ochranu životního prostředí a snaží se zabránit zbytečnému plýtvání papíru, toneru a 

energií má v jednom ze svých dokumentů stanoven požadavek na oboustranný tisk 
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Obrázek 6. Část používané šablony pro dokumenty 

Obrázek 7. Upravená část šablony pro dokumenty 

dokumentů. Společnost by také mohla ušetřit krom oboustranného tisku tím, že by rozlišovala 

situace, ve kterých je lepší tisknout celý nový dokument, nebo situace kdy stačí změněné listy 

pouze vyměnit za aktuální, aniž by se dokument tisknul znovu. Pro tuto situaci je však nutno 

stanovit nějaké doporučení, kterým se zaměstnanci budou řídit a také změnit šablony 

dokumentů. Níže na obrázku č. 6 je zobrazena část používané šablony dokumentu, kterou by 

bylo potřeba trochu poupravit. 

 
Číslo prováděcí 

směrnice 
 

 Počet stran  

Název prováděcí 
Směrnice 

 
 Číslo revize 00 

 

 

A zde na obrázku č. 7 je upravená část šablony, která by se mohla používat. 
 

Počet stran  Číslo 
prováděcí 
směrnice 

 

 
Verze  

Název 
prováděcí 
směrnice 

 

 Změna 00 

 
 

 

Název dokumentu se doplní o označení verze dokumentu. První vydání dokumentu se 

označuje jako verze A. Verze se mění při každé větší změně v obsahu dokumentu, která si 

vyžádá výtisk nový. Pro označení nové verze se použije bezprostředně následující písmeno 

abecedy. Po vyčerpání všech znaků abecedy se použije označení složené ze dvou písmen: 

X,Y, Z, AA, AB apod. 

V případě, že se jedná o změnu v obsahu dokumentu, která zasáhne menší počet stran, 

mohou se stávající listy, ve kterých se změna promítne, nahradit listy novými. Výměna listů 

za aktuální musí být zapsána ve Změnovém listu a nový list označený číslem změny. Prvotní 

list je značen: změna č. 00 výtisk A a nový: změna č. 01 výtisk A.  
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Tabulka 1. Doporučení 

Neplatný dokument se označí jako neaktuální a musí obsahovat tyto údaje:  

- jméno, funkci, datum a podpis pracovníka, který list vyřadil; 

- jméno, funkci, datum a podpis pracovníka, kterým je dokument dán do archivace; 

- označení listu, který jej nahradil. 

 

Změnový list je součástí směrnice, která je přílohou č. 1 této bakalářské práce. 

Maximální počet změn, který může v jedné verzi dokumentu nastat je pět. Poté musí být 

vydána nová verze dokumentu. 

Následující tabulka č. 1 uvádí doporučení, kdy je vhodné provádět pouze výměnu listů a 

kdy vydat celé nové vydání. Jelikož se doporučuje, jak už jsem se zmiňovala, tisknout 

z environmentálních důvodů oboustranně, musí se automaticky počítat při změně jednoho 

listu také se změnou toho druhého.  

 

 

Rozsah dokumentace Maximální počet 
změněných listů v % Doporučení 

1-5 100 Nové vydání 
5-25 30 Výměna listu 

25 a více 50 Výměna listu 
 

V případě, že by se začalo ve společnosti používat navrhované značení změn a způsob 

jejich provádění, které je uvedeno v této kapitole, muselo by dojít také ke změně formuláře 

Seznámení s dokumentem, který slouží jako potvrzení, že jsou všichni zaměstnanci s daným 

dokumentem seznámeni a proškoleni o jeho obsahu. Navržený formulář je součástí této 

bakalářské práce jako příloha č. 1.  

 

4.3 Širší využití softwaru Helios Orange 
Další možné doporučení pro zlepšování ve společnosti spočívá v tomto softwaru, který 

je podrobněji popsán v kapitole 3.3.2 této bakalářské práce. Společnost Esos Ostrava s.r.o. má 

v rámci tohoto softwaru k dispozici tyto moduly: doprava, ekonomika a finance, lidské zdroje, 

styk se zákazníky, obchod a manažerské vyhodnocování. Modul manažerské vyhodnocování 

však nepoužívá, přestože by mohl zaměstnancům usnadnit práci. Všechny finanční analýzy se 

provádí v Microsoft Excel. V případě využití tohoto modulu pomocí softwaru Helios Orange  

by se mohlo zamezit vzniku chyb, které jsou způsobeny lidským faktorem především při 
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přepisování a zadávání dat, a také by došlo ke zkrácení času potřebného pro tvorbu finančních 

analýz potřebných pro získávání dat nutných pro vyhodnocování cílů, tvorbě nových cílů 

apod. Jelikož se jedná o složitý modul, bylo by nutné zaměstnance vyškolit. Je tedy na 

samotné společnosti, aby zvážila, zda se vynaložené náklady na školení v tomto ohledu v 

budoucnu vrátí.  
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5 Směrnice pro řízení dokumentů a záznamů 

 Obsahem této kapitoly je směrnice, kterou jsem vytvořila na základě požadavků 
normy, které jsem převedla do potřeb organizace. Je vytvořena dle stanoveného formátu 
směrnic společnosti. 

Počet stran  Číslo prováděcí 

směrnice 
ESOS – SI - 13 

Strana  

Verze A Název 

provádění 

směrnice 

Řízení dokumentů a záznamů 
Změna 00 

 

  

 

 

ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ 

 

 

 

 

Činnost Funkce Jméno Datum Podpis 

Zpracoval   
Schválil     
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Ostrava 2 
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Změnový list 

Verze 
Číslo 

změny 
Datum Obsah změny 

Počet 

stran 

Čísla 

stran 
Podpis 
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1 Všeobecná ustanovení 

1.1 Cíl a účel směrnice 

Účelem této organizační směrnice je stanovit dokumentované postupy pro řízení dokumentů a 

záznamů ve společnosti Esos Ostrava s.r.o. 

Tato směrnice stanovuje postupy, odpovědnosti a pravomoci pro řízení dokumentace pro: 

- zadání, tvorbu, připomínkování, schvalování, distribuci a uchovávání řízených 

dokumentů; 

- revizi stávajících řízených dokumentů; 

- vznik záznamů. 

Cílem této směrnice je zajistit, aby dokumenty a záznamy byly stručné, přehledné, správné, 

jednotě strukturované a optimální pro použití. Dalším cílem je zajistit dostupnost pouze 

aktuálních dokumentů na pracovištích.  

 

1.2  Oblast platnosti 

Směrnice je závazná pro všechny útvary a zaměstnance společnosti Esos Ostrava s.r.o. 

vykonávající činnosti stanovené touto směrnicí. 

 

1.3 Definice pojmů a použité zkratky 

1.3.1 Pojmy 

 

Řízený dokument souhrnné označení pro dokumenty, které mají stanoveny 

pravidla jejich řízení. Jsou to například dokumenty SMJ  

(příručka jakosti a environmentu, organizační řád, 

popisy procesů), legislativní dokumenty, směrnice 
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Legislativní dokumenty souhrnné označení pro zákony, vyhlášky, nařízení vlády, 

normy, řády. 

 

Záznam souhrnné označení pro vyžadovanou informaci 

uchovávanou v listinné nebo elektronické podobě. 

 

Správce dokumentace funkce odpovědná za vydávání, distribuci a řízení. 

Navrhovatel pracovník, který navrhne vznik nebo změnu řízeného 

dokumentu.  

 

Řešitel pracovník pověřený vypracováním návrhu řízeného 

dokumentu nebo jeho změnou. 

 

Změna dokumentu změna jakékoli části obsahu dokumentu. 

 

Revize dokumentu pravidelné přezkoumávání aktuálnosti dokumentu bez 

potřeby jeho změny. 

 

Interní dokument dokument, který byl vytvořen ve společnosti. 

 

Externí dokument dokument, který nebyl vytvořen ve společnosti. Patří 

zde především normy, zákony, vyhlášky, dokumenty 

zákazníků. 
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1.3.2 Použité zkratky 

AŘ Asistentka ředitele 

Ř Ředitel 

PM Představitel managementu pro jakost 

VÚSS Vedoucí úseku služeb a servisu 

VÚON Vedoucí úseku obchodu a nakupování 

SMJ Systém managementu jakosti 

EMS Environmentální systém managementu 

PP Pověřený pracovník 

VÚ Vedoucí úseků 

 

1.3.3 Odpovědnosti a pravomoci  

Za řízení dokumentů a záznamů požadovaných systémem managementu jakosti je odpovědný 

Správce dokumentace, kterým je AŘ. Další odpovědnosti za řízení dokumentů a záznamů 

jsou dány Maticí odpovědnosti. 

 

Označení dokumentu 
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1. stupeň PP+AŘ Ř AŘ AŘ AŘ AŘ Interní 

dokumentace 2. stupeň PP+AŘ Ř AŘ AŘ AŘ AŘ 

Normy AR+VÚ R AŘ AŘ AŘ AŘ Externí 

dokumentace Legislativní požadavky AR+VÚ R AŘ AŘ AŘ AŘ 
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2 Systém řízených dokumentů a záznamů 

Základní členění dokumentace ve společnosti: 

- Dokumenty interní, 

- Dokumenty externí, 

- Záznamy. 

 

V organizaci je dvoustupňová struktura interní dokumentace integrovaného systému 

managementu: 

 
 

Příručka jakosti a 
environmentu, organizační řád, 

směrnice 

Pracovní postupy, seznamy, 
formuláře a ostatní blíže 

nespecifikované dokumenty 

I.stupeň 

II.stupeň 

Cíle společnosti 
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3  Řízení interních dokumentů 

3.1 Identifikace řízených dokumentů 

Dokumentace je identifikována pouze názvem dokumentu. 

Titulní list každého řízeného dokumentu musí obsahovat následující údaje: 

- název společnosti: Esos Ostrava s.r.o.; 

- logo společnosti; 

- název dokumentu; 

- číslo dokumentu; 

- verze dokumentu; 

- číslo změny; 

- počet stran dokumentu; 

- jméno, funkci, datum a podpis pracovníka, který dokument zpracoval; 

- jméno, funkci, datum a podpis pracovníka, který dokument schválil. 

 

Pro správnou identifikaci dokument prvního stupně obsahuje titulní list řízeného dokumentu 

obsahující všechny náležitosti a každá strana musí být číslována.  

 

3.2 Popis a struktura řízených dokumentů 

3.2.1 Příručka jakosti a environmentu 

Příručka jakosti je základním dokumentem SMJ ve společnosti. Její členění odpovídá členění 

kapitol v normě ČSN EN ISO 9001 a dokumentuje jednotlivé prky SMJ a prvky EMS. 

Příručka zahrnuje popis EMS podle normy ČSN EN ISO 14001. Reviduje se dle potřeby a 

publikování její aktuální verze je zajištěno na serveru společnosti.  
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3.2.2 Organizační řád 

Je základním dokumentem, který stanovuje odpovědnosti a pravomoci vedoucích pracovníků 

a zaměstnanců společnosti. Upravuje vztahy ve společnosti a je organizační normou, která 

stanovuje základní útvarovou strukturu a vnitřní působnosti a z toho vyplývající vztahy mezi 

jednotlivými útvary a vztahy nadřízenosti a podřízenosti útvaru ve společnosti 

3.2.3 Směrnice 

Upravují formy činností, sjednocují postupy v hospodářsko-organizační, pracovně-právní a v 

dalších činnostech, vyžadujících jednotný postup. Mají metodický charakter. Ve společnosti 

jsou značeny ESOS-SI-a jejich číslo. Musí obsahovat: 

- titulní list se strukturou dle bodu 3.1 této směrnice; 

- každá strana dokumentu musí mít číslování; 

- seznam revizí a změn. 

 

Způsob zpracování směrnic v SMJ je dán strukturou této směrnice. Rozčlenění je následující: 

1.   Všeobecná ustanovení 

1.1 Účel 

2.   Dle potřeby popis činnosti členěný v dalších kapitolách a podkapitolách 

(následující kapitoly v souvislém číslování).  

3.   Související dokumenty 

4.   Přílohy 
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3.2.4 Pracovní postupy 

Dokumenty, které popisují postup provádění činností v rámci společnosti. Pracovní postupy 

nemají titulní list. Obsahují tyto náležitosti: 

- označení pracovního postupu, 

- logo společnosti;  

- číslo dokumentu; 

- samotný postup;  

- jméno, funkci, datum a podpis pracovníka, který dokument zpracoval; 

- jméno, funkci, datum a podpis pracovníka, který dokument schválil. 

3.2.5 Ostatní, blíže nespecifikované dokumenty 

Dokumenty, které nelze zařadit do výše uvedených typů dokumentů. Patří zde například 

standardní dokumenty jako vlastní faktury, objednávky, protokoly a kupní smlouvy. Mají své 

šablony v elektronické podobě a ty jsou aplikovány na konkrétní případy. 

 

3.3 Řízení 

Interní dokumenty jsou uvedené v Seznamu dokumentace, list „Dokumenty a záznamy“ viz  

..\..\..\..\Seznam dokumentace\Seznamy dokumentace.xls (s výjimkou záznamů, které jsou 

řízeny podle postupu popsaného v kapitole 5) jsou řízeny v souladu s tímto postupem. 

3.3.1 Vznik nového dokumentu: 

Všechny vlastní dokumenty zpracovává pověřený pracovník ve spolupráci s vedením 

společnosti podle dané oblasti. 
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3.3.2 Identifikace  

Dokumentace prvního stupně: 

Název dokumentu je doplněn označením verze dokumentu. První vydání dokumentu je 

označeno verzí A. Verze se mění při každé větší změně v obsahu dokumentu, která si vyžádá 

výtisk nový. Pro označení nové verze se použije bezprostředně následující písmeno abecedy. 

Po vyčerpání všech znaků abecedy se použije označení složené ze dvou písmen: X,Y, Z, AA, 

AB apod. 

V případě, že se jedná o změnu v obsahu dokumentu, která zasáhne menší počet stran, mohou 

se stávající listy, ve kterých se změna promítla, nahradit listy novými. Výměna listů za 

aktuální musí být zapsána ve Změnovém listu a nový list označený číslem změny. Prvotní list 

je značen změna č. 00 výtisk A a nový změna č. 01 výtisk A. Neplatný dokument se označí 

jako neaktuální. Musí obsahovat tyto údaje:  

- jméno, funkci, datum a podpis pracovníka, který list vyřadil; 

- jméno, funkci, datum a podpis pracovníka, kterým je dokument dán do archivace; 

- označení listu, který jej nahradil. 

 

Formulář pro Změnový list je v příloze této směrnice. Maximální počet změn, který může v 

jedné verzi dokumentu nastat je pět. Poté musí být vydána nová verze dokumentu. 

 

Následující tabulka stanovuje, kdy je vhodné provádět pouze výměnu listů a kdy vydat celé 

nové vydání. Jelikož se doporučuje tisknout z environmentálních důvodů oboustranně, musí 

se automaticky počítat při změně jednoho listu také se změnou toho druhého.  

.  

Rozsah dokumentace 
Maximální počet 

změněných listů v % 
Doporučení 

1-5 100 Nové vydání 

5-25 30 Výměna listu 

25 a více 50 Výměna listu 
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Identifikaci dokumentu realizujeme tak, že každou stranu dokumentu označíme v záhlaví: 

- názvem společnosti a jejím logem; 

- názvem dokumentu; 

- číslo stránky; 

- verze a číslo změny. 

 

Dokumentace druhého stupně: 

Dokumenty druhého stupně, které mají svou šablonu v elektronické podobě, jsou 

identifikovány v zápatí názvem souboru a zkráceným datem vzniku, např. Form 01/2003, kde 

první číslo vyjadřuje měsíc a druhé číslo rok vzniku. Výchozí dokument (nejstarší) je 

považován za první vydání. Přehledně jsou tyto interní dokumenty ještě evidovány v 

Seznamech dokumentace, viz ..\..\..\..\Seznam dokumentace\Seznamy dokumentace.xls. Pět 

sloupců v tomto seznamu umožňuje pomocí jednoho řádku zachytit pět revizí jednoho 

interního dokumentu. Pracovní sešity a diáře jsou označeny na obálce názvem, datem vzniku 

a jménem. Provedené operativní záznamy uvnitř jsou vždy datovány. 

 

Neřízený dokument 

Neřízený dokument se označí razítkem, které je umístěno v místnosti tiskáren a u AŘ. Razítko 

se používá na všechny dokumenty mimo oficiální dokumenty odcházející k zákazníkovi a 

kopie zakládající se ve společnosti. Ostatní dokumenty či kopie navíc budou označeny jako 

neřízený dokument. Týká se to i dokumentů společnosti, které se nezakládají (kopie úkolů z 

MS Outlooku, protokoly, hodnocení pracovníků, plnění úkolů aj.). 

 

Doporučuje se začínat nové hlavní kapitoly vždy na nové stránce, což přinese prostor pro 

eventuální změny v dokumentu. 

 

Formální stránka dokumentů je určena šablonami. Šablony dokumentace prvního stupně 

schvaluje ředitel společnosti svým podpisem na jejich přední straně. Šablony dokumentace 

druhého stupně konzultují současně Ř, VÚUS a VÚON na poradě vedení společnosti. 

Dokladem o jejich schválení je Zápis z porady vedení podepsaný Ř.  
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3.3.3 Distribuce 

Příručka jakosti a environmentu, Organizační řád a Interní směrnice společnosti mají nejméně 

jeden řízený výtisk. Podpisy držitelů a seznámivších se jsou dokladem o tom, že 

zainteresované osoby znají obsah příručky a mohou podle příručky postupovat. Prostor pro 

záznam o převzetí a seznámení je na dokladu Seznámení s dokumentací. 

3.3.4 Přezkoumání 

AŘ ve spolupráci s odpovědnými vedoucími pracovníky na všech úrovních a ve všech 

oblastech přezkoumávají aktuálnost dokumentů a v případě potřeby zpracují změnu. 

Dokladem o přezkoumání a schválení změny je u příručky a dalších dokumentů prvého stupně 

podpis ředitele společnosti. U dokumentů druhého stupně AŘ zařadí po předchozí konzultaci 

s odpovědnými vedoucími změněný dokument jako celek do složky aktuálních dokumentů na 

serveru K společnosti, čímž je doloženo jeho přezkoumání a schválení. Písemné zpracování 

bude podepsáno a datováno odpovědným pracovníkem a jeho nadřízeným. 

3.3.5 Stahování 

Zastaralé a neplatné tištěné dokumenty AŘ stáhne a nahradí novými. Pokud má být dokument 

z právních důvodů uchován, je jeden exemplář označen jako neplatný a založen do složky 

neplatných interních dokumentů. AŘ okamžitě zajišťuje používání nových interních 

dokumentů namísto neplatných.  

 

Zastaralé dokumenty, které jsou vydány pouze v elektronické podobě, jsou archivovány v 

jednom papírovém výtisku u AŘ. Změněný dokument v elektronické podobě je distribuován 

prostřednictvím interní elektronické pošty MS Outlook. Dokumenty jsou uloženy v 

elektronické podobě na serveru na disku K, kde oprávnění změny náleží pouze AŘ a PM. 

Přístup je volný každému k nahlédnutí. Samostatné tisknutí těchto dokumentů je považováno 

za neřízený dokument. 
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3.3.6 Archivace 

Proces archivace a skartace je popsán ve směrnici č. 1 Spisový a skartační řád. 

3.3.7 Postupový diagram tvorby dokumentace 

Je uveden na následující straně. 
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Požadavek na zpracování 
dokumentace vyplývá z požadavků 
zákazníka, vedení společnosti a 
potřeb managementu jakosti. 

Oponentura je ověření dokumentu na 
pracovní poradě, zda bude 
zpracovaný dokument plnit záměry. 

Požadavek na vznik 
dokumentu 

Z 

Vypracování 

Zadání 

Přezkoumání požadavku 

Zamítnutí 

Vyhovuje? 

Užívání 

Proškolení 

 Oprávněný? 

Identifikace, vydání a 
distribuce 

Schvalování 

Oponentura 

Připomínkování 

Změna,revize? 

ne 

ano 

ano 

ne 

ne 

ano Upřesnění změn 

K 

Popis činností 

Požadavek se především 
přezkoumává na pracovní poradě. 
Buď se určuje zadání a PP pro 
vypracování, nebo je požadavek 
zamítnut

Zadáním se myslí stanovení účelů, cílů 
a rámcového obsahu dokumentace. 

Vypracováním návrhu je pověřen PP 
ve spolupráci s vedením společnosti.  

Vypracovaný návrh je předán členům 
vedení a ti návrh připomínkují. 

Rozhodnutím je buď předání 
dokumentu ke schválení a nebo 
k přepracování. 

Dokumenty schvaluje PM nebo Ř 
svým podpisem. 

ASŘ před vydáním označí jednotlivé 
výtisky  

Před předáním dokumentů k užívání 
jsou budoucí uživatelé seznámení 
s účelem a proškoleni o obsahu 
dokumentu. Svým podpisem ve 
formuláři Seznámení s dokumentem 
stvrzují, že byli s daným dokumentem 
seznámeni. 

Každý zaměstnanec má právo vznést 
požadavek na změnu dokumentu, 
který je přezkoumán vedením 
společnosti. Revize se provádí dle 
potřeby společnosti.  
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4 Řízení externí dokumentace 

Externí dokumenty zařazené do systému dokumentace společnosti Esos Ostrava s.r.o. jsou 

dokumenty, které mají vliv na její činnost. Původ vzniku těchto dokumentu je mimo tuto 

společnost a patří zde normy, zákony, vyhlášky, ale také dokumenty předané zákazníky. 

 

4.1 Řízení norem 

Normy jsou chráněny autorským zákonem, a proto není možné pořizovat jejich kopie, jak 

v elektronické, tak v listinné podobě bez souhlasu vydavatele.  

4.1.1 Distribuce  

Normy v tištěné podobě jsou založeny u AŘ.  

4.1.2 Přezkoumání 

Aktuálnost těchto norem sleduje odpovědný pracovník, který s těmito normami pracuje, 

pomocí přístupu k databázi ČSN Online http://csnonline.unmz.cz/vyhledavani.aspx. 

4.1.3 Změna, revize a zrušení 

V případě zrušení některé ze sledovaných norem je norma označena „Norma zrušena“ a je 

vyřazena z používání i seznamu norem. Pokud je norma nahrazena či je k ní vydána oprava, je 

nutno vytisknout a založit novou normu/opravu k tištěným normám. Na pokyn odpovědného 

pracovníka za aktualizaci dané normy AŘ zapíše změnu do seznamu norem. Seznam 

používaných norem je veden  v Seznamu dokumentace, záložka „Normy“ ..\..\..\..\Seznam 

dokumentace\Seznamy dokumentace.xls.  

 

K přehledné evidenci existující externí dokumentace, změn a odpovědnosti za ní slouží 

..\..\..\..\Seznam dokumentace\Seznamy dokumentace.xls (pro externí a interní dokumentaci) a 

způsob její aktualizace, jehož formulář je uveden na serveru K:.  
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4.2 Externí dokumenty předané zákazníkem 

Externí dokumenty předané zákazníkem (plány, mapy, projekty, výkresová dokumentace) se 

okopírují nebo okopírované zakládají odpovědným pracovníkem do Složky zákazníka. 

Originály se vrací zákazníkovi. 

 

Externí dokumenty jsou identifikovány názvem dokumentu. 

5 Řízení záznamů 

Seznam záznamů, které poskytují důkazy o shodě s požadavky a o efektivním fungování 

systému managementu jakosti je uveden v souboru Seznamy dokumentace.xls, viz 

..\..\..\..\Seznam dokumentace\Seznamy dokumentace.xls.  

 

5.1 Identifikace 

Záznamy jsou interním dokumentem společnosti a v zápatí jsou označeny názvem souboru a 

zkráceným datem vzniku formuláře/šablony s předřazeným slůvkem „Form“, např. Form 

01/2003. V ostatních případech jsou záznamy identifikovány svým názvem a dále datem 

svého vzniku či konkrétní praktickou aplikací. 

 

5.2 Ukládání 

Čitelnost záznamů je zajištěna ochranou poskytovanou vhodným umístěním příruční 

registratury, spisovny a její archivní částí, takže je zabráněno ohrožení slunečním světlem, 

nadměrnou vlhkostí a prašností. Za pohotové vyhledání odpovídají vedoucí úseků, popř. 

asistenti a odpovědní pracovníci, kteří si určují systém přehledného ukládání záznamů. 

Základním technickým prostředkem pro ukládání jsou šanony s věcným nebo časovým 

členěním. Hlavními kritérii pro začlenění záznamů je věcnost a doba jejich vzniku a 

požadavky Zákona o účetnictví. 
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5.3 Distribuce  

Společnost dává přednost vedení záznamů o své činnosti v elektronické podobě s výjimkou 

materiálů zaslaných partnery, které se zakládají do příslušných šanonů partnerů. V tištěné 

podobě se ukládají též smlouvy, reklamní a propagační materiál a protokoly. 

 

5.4 Zpřístupňování 

Interní záznamy jsou vedeny pomocí MS Outlooku na jednotlivých počítačích a serveru, kde 

mají přístup daní pracovníci pod svými přístupovými oprávněními. Na jednotlivých 

počítačích (pracovních stanicích) jsou umístěny pouze ovládací programy dle Evidenční karty 

SW ..\..\..\..\..\..\Vyplněné přílohy PJ - záznamy\Evidenční karty SW, aktualizované správcem 

sítě.   

6 Další dokumentace vedena v elektronické podobě 

Veškerá dokumentace je dále vedena na serveru na discích K:, I:, H: a od 03/2009 v CRM 

Leonardo. 

Na disku H: je uložena historie do 03/2009 k dokumentaci o Zákaznících, Dodavatelích, 

ESOS (společnosti) a Stanice (zálohy jednotlivých stanic pracovníků), kam mají přístup 

všichni pracovníci společnosti.  

Na disku I: je vedena dokumentace související s ochrannou osobnosti pracovníků společnosti, 

praktikantů, diplomantů pod „Dokumenty – zaměstnanci“ a „Diplomanti a praktikanti“. Dále 

je zde vedena dokumentace a zálohy k bance – Záloha b, Ekonomické vyhodnocení 

společnosti a Evidence majetku. K tomuto disku mají přístup Ř, AŘ, VÚON, VÚSS. 

Na disku K: je umístěna dokumentace k ISO, EMS, a Vyhodnocení společnosti. Zde mají 

přístup pouze Ř, AŘ ke změnám dokumentace ISO a AÚON a Ř ke změnám souborů 

Vyhodnocování.  

V CRM Leonardo jsou od 3/2009 vedeny kontakty a dokumentace o Zákaznících, 

Dodavatelích a společnosti ESOS, plány prodeje, alokace zdrojů, vyhodnocení společnosti a 

zakázky 
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7 Způsob archivace dokumentů 

Doba uchování je stanovena v souladu s legislativou a je převzata z Typového skartačního 

rejstříku, který je externím dokumentem SMJ. Archivace dokladů se dále řídí interní směrnicí 

– ESOS-SI-01-Spisový a skartační řád – viz ..\..\..\Směrnice\01 Spisový a skartační řád. Pro 

zálohování dat platí Směrnice ESOS-SI-09. 

 

8 Související dokumenty 

Spisový a skartační řád   - ESOS-SI-01 

9 Rozdělovník 

Převzetí držitelem 
Výtisk 

číslo 
Verze 

Jméno Datum Podpis 
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6 Závěrečné zhodnocení řešené problematiky 

Jelikož dokumentace vedená v organizaci nejenom charakterizuje aktuální stav systému 

managementu jakosti a odráží všechny aspekty jeho postupného rozvoje, ale také 

charakterizuje vyspělost celé organizace, je nutné vědět, v jakém stavu se dokumentace 

nachází. Jedním z cílů této bakalářské práce bylo zanalyzovat stav dokumentace ve 

společnosti Esos Ostrava s.r.o. 

Společnost ESOS Ostrava s.r.o. má vypracovanou veškerou dokumentaci, která je 

požadovaná normou, kromě dokumentovaných postupů, které byly zmiňovány jak v kapitole 

třetí tak také v kapitole čtvrté. Veškeré dokumenty jsou řádně zpracovány, schvalovány, 

řízeny a distribuovány, tak jak je postup stanoven v příručce jakosti v kapitole 3.2. 

Dokumentace společnosti není příliš rozsáhlá, což je velkou výhodou, protože zbytečně 

rozsáhlé dokumenty nepatří zrovna mezi vyhledávané. Nejrozsáhlejším dokumentem 

společnosti je příručka jakosti a environmentu, která má pouze 28 stran. Řízením dokumentů 

je garantováno, že na všech místech v organizaci jsou k dispozici pouze aktuální verze obou 

úrovní dokumentů, od příručky jakosti až po pracovní instrukce. Tím, že se vyskytují pouze 

aktuální verze dokumentů, je zajištěno to, že zaměstnanci nepracují špatně jen proto, že se řídí 

neplatnými předpisy.  

Společnost vede veškerou dokumentaci v elektronické podobě. Je uložena v jedné složce 

a díky tomu ji mají všichni zaměstnanci ihned k dispozici a mohou s ní pracovat. Její výčet je 

uveden v přehledném seznamu, který zajišťuje, že každý zaměstnanec ví , kde daný dokument 

nalezne. 

Zanalyzováním stavu dokumentace se zabývá kapitola třetí a informace k této analýze 

byly získány nejenom z dokumentů společnosti, ale také ze zkušeností zaměstnanců a to 

především asistentky ředitele. Mezi dokumenty, z kterých byly získávány informace patří 

především Příručka jakosti a environmentu, která je vypracována v souladu s normou ISO 

9001 a dokumentuje jednotlivé prvky systému managementu jakosti a prvky 

environmentálního systému managementu. Dalšími zdrojovými dokumenty jsou Organizační 

řád a Spisový a skartační řád. Ve společnosti jsou dokumenty rozděleny do dvou základních 

skupin a to na interní a externí dokumenty, které se ještě dále dělí. Interní dokumentace má 

dvoustupňovou strukturu. První stupeň tvoří Příručka jakosti a environmentu, Organizační řád 

a směrnice společnosti. Druhý stupeň je tvořen dokumenty, jako jsou pracovní postupy, 
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záznamy, seznamy a formuláře. Krom toho, že jsou v této kapitole jednotlivé dokumenty 

stručně charakterizovány, je zde také popsán způsob jejich řízení.  

Druhým cílem bylo navrhnout nějakého doporučení pro zlepšení řízení dokumentace 

v organizaci. Tímto se zabývá kapitola 4, která je společně s kapitolou 3 stěžejní části této 

bakalářské práce. Jsou v ní uvedeny doporučení pro zlepšení stávajícího způsobu řízení 

dokumentace ve společnosti Esos Ostrava s.r.o. V rámci této kapitoly byla vypracována 

směrnice pro řízení dokumentů a záznamů, která je v příloze této bakalářské práce. Byla 

vypracována tak aby plnila požadavky normy ČSN EN ISO 9001 a usnadnila proces řízení 

dokumentů ve společnosti.  

 Je tedy jenom na zvážení společnosti, zda navržená doporučení příjme anebo zda nechá 

dokumentaci v původním stavu. V případě přijetí vypracované směrnice, by společnost 

musela provést změny také v příručce jakosti a environmentu. Před schválením nové 

směrnice, projde dokument procesem přezkoumání, připomínkování a oponentury a tím se 

zajistí odstranění všech nedostatků, které se mohou v daném dokumentu nacházet. Přijetí 

doporučení by společnosti mohlo usnadnit práci s řízením dokumentů a záznamů a zároveň by 

společnost lépe plnila požadavky normy na řízení dokumentace. 

Dospěla jsem k závěru, že ve společnosti není vůbec snadné vytvořit dokumentaci, která 

by vyhovovala jejím zaměstnancům a zároveň plnila požadavky norem a legislativy. 

Společnosti Esos Ostrava s.r.o. se podařilo tyto dva faktory skloubit úspěšně dohromady a 

výsledkem je fungující dokumentace systému managementu jakosti.  

Na závěr by bylo možno dobré uvést, že neexistuje žádná organizace, ve které by 

fungovalo vše na 100% a nebylo co zlepšovat. Neustálé zlepšování a odhalování nedostatků je 

jedním ze základních předpokladů pro úspěch organizace. Odhalování slabých míst ať už 

v procesu řízení dokumentace nebo jakémkoli jiném procesu, by měly společnost brát jako 

příležitost pro zlepšování a ne jako východisko k vyhledávání viníků.  
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