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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce z oblasti řízení kvality je zaměřena na analýzu logistického toku 

válcovaných profilů s vyuţitím procesní mapy ve Válcovně VÚHŢ a.s. V teoretické části 

práce je uvedeno představení společnosti a objasnění problematiky procesního přístupu. 

Procesní přístup řízení rozvíjí a optimalizuje chod organizace tak, aby efektivně, účelně a 

hospodárně reagovala na poţadavky zákazníka způsobem, který definuje pracovní postup jako 

ucelený sled činností napříč organizací.  

V praktické části je provedena analýza současného stavu uplatnění procesního přístupu 

válcovaných profilů a také popis postupu produktu firemními procesy. V závěru práce jsou 

uvedeny dosaţené poznatky a závěrečné zhodnocení. 

Cílem bakalářské práce je zpřehlednění a objasnění problematiky procesního řízení 

s vyuţitím procesní mapy k analýze logistického toku válcovaných profilů ve firmě VÚHŢ 

a.s. ve výrobní divizi Válcovna speciálních profilů 
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ABSTRAKT 

 This Bachelor’s thesis from area of Quality Management is focused on the analysis of 

the selected product logistic flow with using process map in the division Mill of the company 

VUHŢ a.s. In a theoretical part of this thesis is carried out introducing of the company and 

clarify issues of process approach. Process management approach develops and optimizes the 

operation of the organization to effectively, efficiently and economically respond to customer 

demands in a way that defines a workflow as a coherent sequence of actions across the 

organization . 

The practical thesis is performedn the analysis of current statue of  process approach 

application of rolled profiles and as well description of the product’s procedure through the 

company’s processes. In conclusion of the thesis are mentioned the reached knowledge and 

final evaluation. 

The aim of this work is streamlining and clarifying of  the process management issues 

using a process map to analyze the logistics flow of cylindrical sections in the company 

VÚHŢ Inc. in the manufacturing division of rolling special sections. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

BI      Bezpečnost informace 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

EMS Environmental Management System (Systém 

environmentálního managementu) 

IT Informační technologie 

KP                   Kontrolní postup  

Model CAF Společný hodnoticí rámec - Zlepšování 

organizace pomocí sebehodnocení 

Model EFQM     Nástroj pro sebehodnocení organizace 

PA CVD a CVD Povlakování technologií: plasma assisted 

chemical vapour deposition a chemical vapour 

deposition 

PDCA cyklus Metoda postupného zlepšování formou 

opakovaného provádění čtyř činností „plánuj, 

udělej, zkontroluj, jednej“ 

PJ                     Plán jakosti  

PO      Poţární ochrana 

PŘ             Pokyny ředitele  

QMS Quality Management System (Systém 

managementu jakosti) 

ŘD/ŘO     Ředitel divize / Ředitel odboru  

SMJ      Systém managementu jakosti 

SWOT Analýza pro identifikaci interních silných a 

slabých stránek, příleţitostí a hrozeb 

TP             Technologický postup  

VSP      Válcovna speciálních profilů 

VÚHŽ      Výzkumný ústav hutnictví ţeleza 

      pro EMS a OHSAS   VÚHŢ a.s. 
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Úvod 

Rok 1989 se stal významným mezníkem v historii České republiky, kdy došlo ke 

změně politických poměrů a nastartování novodobého trţního hospodářství.  

Vzniklo mnoho podniků řízených na základě intuice, neţ podle klasických postupů 

podnikání. Zprvu nenasycený trh vytvářel převahu poptávky nad nabídkou a konkurence v 

této době byla minimální. Postupem času se podniky začaly zvětšovat co do počtu 

zaměstnanců, tak do obratu a variability nabízené produkce a sluţeb. Vznikalo konkurenční 

prostředí a vyuţívání sníţených cen jako jediné konkurenční výhody, se začalo jevit jako 

nedostačující. Společnost se stávala bohatší a rostly nároky na kvalitu. Nastal okamţik 

směřovat zájem na zákazníky a uspokojování jejich potřeb. Se zvětšováním podniků nastal 

čas, kdy nebylo moţné se řídit jen intuitivně a bylo zapotřebí organizace strukturovat a 

zavádět pravidla fungování.  

Společnosti ţijí v dynamické době - pod tlakem nových poţadavků zákazníků, 

netrpělivého očekávání akcionářů, domácí i zahraniční konkurence a také neustále 

se rozvíjejících informačních a komunikačních technologií. Je však zřejmé, ţe hlavní impulzy 

pro inovace a změny vyplývají z „rozšiřování se globálního světa“ a „globální konkurence“. 

Ekonomické i jiné subjekty se musí rychle přizpůsobovat konkurenčním tlakům, opouštět 

často dlouhodobě navyklé procesy a organizační struktury. Kaţdá organizace dnes je 

postavena do situace, ţe musí kvalitně rozumět sama sobě a svému postavení v konkurenčním 

světě a rychle se přizpůsobovat. Právě tato orientace pak vyvolává důraz na sledování 

hlavních procesů v organizaci a na jejich optimalizaci pro konečného adresáta. 

Potřeba rychle reagovat si často vyţaduje zásadní změny ve struktuře a fungování 

podniku. Při snaze dostat těmto poţadavkům však klasické funkční řízení naráţí na svoje 

hranice.  Pokud chce společnost obstát v dnešním rychle se měnícím trţním prostředí, musí 

neustále hledat nové cesty jak obhájit své místo na trhu, udrţet si konkurenceschopnost a 

hospodářskou stabilitu.  

Jedním ze způsobů jak se lepe přizpůsobit okolí je poznat svůj podnik zevnitř aţ na 

úroveň jednotlivých procesů, tyto procesy vyhodnocovat a v případě nutnosti je přizpůsobovat 

aktuální situaci. Odpovědi na tyto poţadavky je metodika pod názvem procesní řízení 

podniku. 

Cílem práce bude tedy zpřehlednit a objasnit problematiku procesního řízení 

konkrétně s vyuţitím procesní mapy k analýze logistického toku válcovaných profilů ve firmě 

VÚHŢ a.s. ve výrobní divizi Válcovna speciálních profilů. 
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1 Charakteristika společnosti se zaměřením na divizi Válcovna 

speciálních profilů 

 

Společnost VÚHŢ má dlouholetou historii. První výzkumný ústav byl zaloţen 1. 

dubna 1948 ředitelstvím Československých hutí pod názvem Ocelářský výzkumný ústav se 

sídlem v Praze. Od roku 1972 sídlí VÚHŢ v areálu vybudovaném v Dobré u Frýdku – Místku. 

Jako akciová společnost funguje od 1. května 1992 a to kupónovou privatizací ze státního 

podniku Výzkumný ústav hutnictví ţeleza. 

Vybudování provozního a administrativního areálu proběhlo v roce 1972 jako hutní 

výzkumné a vývojové pracoviště vybavené potřebnými laboratořemi, dílnami a zkušebními 

poloprovozy.  Poté následovalo zřízení pracoviště pro vývoj a malosériovou výrobu 

prototypových zařízení a technologií automatizace a měření v hutích. 

100% akcionářem VÚHŢ a.s. je společnost H&S PROGRESS s.r.o. Ta je vlastněna ze 

100 % společností TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. 

Firma vyrábí zejména malosériovou výrobu zaměřenou na oblast hutní výroby 

(odstředivé lití, válcování profilů za tepla), strojní výroby (malosériové stroje a linky, 

zvukové izolace a kryty) a výrobu měřící, regulační a automatizační techniky pro průmysl. 

Firma preferuje dodávky na klíč podle konkrétních poţadavků zákazníka. 

Součástí nabídky společnosti VÚHŢ jsou sluţby v oblasti výzkumu a vývoje nových 

materiálů a technologií, akreditovaného zkušebnictví, poradenství a expertízy [10]. 

Uplatnění výrobků se nachází především v automobilovém, potravinářském, 

elektrochemickém a plastikářském průmyslu, hutnictví a také strojírenství [10]. 

V roce 1998 ve společnosti VÚHŢ proběhla certifikace dle ISO 9001. Rozšíření dle 

VDA 6.1 provedeno v roce 2001. Dle ISO 14001 byla certifikována v roce 2004. Certifikát 

podle poţadavků ČSN OHSAS 18001 byl získán v roce 2008 a vztahuje se na divizi 

Automatizace a vedení VÚHŢ a.s. Válcovna speciálních profilů je certifikována dle VDA 6. 

1.  VÚHŢ a. s. má akreditované laboratoře a akreditaci pro certifikaci výrobků. Strojírenská 

výroba je certifikována na výrobu svařovaných konstrukcí. 
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1.1 Politika společnosti 

 Politika společnosti VÚHŢ a.s. se vztahuje na všechny oblasti integrovaného systému 

řízení, tzn. jakost, enviroment, BOZP a bezpečnosti informací vycházející z dlouhodobé 

strategie a z poţadavků udrţování a trvalého zlepšování. 

Je strukturována do pěti základních oblastí: 

 zaměření na zákazníky; 

 realizace produktů; 

 rozvoj zaměstnanců a jejich angaţovanost; 

 řízení; 

 závazek vedení [10]. 

 

1.2 Cíle jakosti, enviromentu a BOZP 

Cíle v oblasti jakosti jsou zaměřovány hlavně na: 

 uspokojování potřeb zákazníků; 

 zlepšování managementu jakosti; 

 zvyšování jakosti výroby a produktivity (zpravidla kvantifikované cíle); 

 zvyšování úrovně zaměstnanců. 

Cíle v oblasti enviromentu jsou zaměřeny především na: 

 proškolování zaměstnanců v oblasti aplikace environmentálního 

managementu na konkrétní podmínky pracoviště; 

 kontrolu dodrţování poţadavků environmentálního managementu na 

pracovištích; 

 realizaci opatření v oblasti environmentálního managementu. 

Cíle v oblasti BOZP jsou zaměřovány hlavně na: 

 odstraňování identifikovaných rizik; 

 proškolování zaměstnanců v oblasti BOZP; 

 pravidelné kontroly dodrţování zásad BOZP. 
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Plnění environmentálních cílů a cílů BOZP je zabezpečováno programy 

environmentálního managementu a BOZP, ve kterých jsou stanoveny odpovědnosti, 

prostředky a časový rámec dosaţení stanovených cílů [10]. 

 

1.3 Organizační struktura společnosti 

VÚHŢ a.s. se skládá ze šesti organizačních jednotek a to z divize Válcovna 

speciálních profilů, divize Automatizace, divize Slévárna, divize Strojírna, divize Metaltest a 

z divize Laboratoře a Zkušebny. Schéma organizační struktury viz příloha č. 1.  

 

1.4 Výrobní program 

 VÚHŢ a.s. dodává kusové a malosériové výrobky, které jsou často vyvinuty a 

vyráběny „na míru“ podle poţadavků zákazníka. Její zaměření je rozděleno do jednotlivých 

divizí. 

 

1.4.1 Divize Automatizace 

Divize AUTOMATIZACE jako jeden z mála výrobců na světě dodává 

elektromagnetické hladinoměry pro měření úrovně tekuté oceli v krystalizátorech zařízení pro 

plynulé odlévání bramového a blokového typu.  

 

1.4.2 Divize Metaltest 

 Výroba a povlakování širokého sortimentu nástrojů a forem pro lisování, tváření, 

řezání, stříhání a pěchování za studena. Coating centrum pouţívá technologii povlakování PA 

CVD a CVD.     

 

1.4.3 Strojírenská výroba 

Divize "Strojírna" se zabývá výrobou opracovaných svařenců, strojů i dílů v oblasti 

všeobecného strojírenství. 

Technologické operace na sebe plynule navazují bez zbytečných prostojů, manipulace je 

zajištěna jeřáby o nosnosti 10 000 kg. 

Společnost nabízí činnosti od dělení, svařování materiálu a strojního opracování, po 

konečné úpravy tryskáním, lakováním a případnou montáţ. 
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1.4.4 Divize Válcovna speciálních profilů 

VÚHŢ a.s. vyrábí speciální válcované profily z konstrukčních, nástrojových a 

nerezových ocelí, neţelezných kovů v malých výrobních sériích 10 - 100 t. Roční kapacita 

válcovny je 6 000 tun. Mnoho tvarů, které se v současné době vyrábějí svařováním, 

spojováním, obráběním, kováním, odléváním nebo jinými způsoby, můţe být ekonomicky 

nahrazeno pouţitím válcovaných speciálních profilů. Tvary válcovaných profilů společností 

VÚHŢ můţeme vidět na obrázku č. 1 a 2.  Způsobilost pro vývoj kalibrace nových typů 

automobilových závěsů a pruţnost při zavádění profilu do výroby je hlavní ceněnou výhodou 

malé válcovny.  

 

Obr. 1 Tvary válcovaných profilů [internet 1] 

 

Mezi hlavní výhody válcovaných profilů lze uvést tyto: 

Průřez profilu se blíţí konečnému tvaru součástí, je vyloučeno nebo podstatně 

omezeno ekonomicky náročné opracování. Speciální profil je vţdy dimenzován takovým 

způsobem, ţe je omezena jeho materiálová náročnost a tudíţ i hmotnost. Výhodou je i dobrá 

homogenita metalurgické struktury v příčném řezu vývalku a vyšší vyuţití kovových 

materiálů. Podstatné zkrácení obráběcích časů nebo úplné odstranění obrábění, tudíţ se i sníţí 

náklady na obráběcí nástroje (prodlouţení jejich ţivotnosti). Vhodnou konstrukcí jednotlivých 

částí výrobků se jejich hmotnost výrazně sniţuje.  

U profilů řízeným válcováním dochází ke zlepšení komplexu mechanických vlastností. Je u 

nich patrná vyšší rozměrová přesnost a lepší kvalita povrchu vývalků ve srovnání s odlitky a 

výkovky a také podstatně niţší kilogramová cena ve srovnání s přesnými odlitky [10]. 
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1.4.5 Divize Slévárna 

Divize Slévárna vyrábí odlitky metodou horizontálního odstředivého lití (vodorovná 

osa rotace). Základním principem této metody je nalití tekutého kovu do rotující kovové 

formy. Vysoké otáčky rotující kovové formy a odstředivá síla hmotnosti tekutého kovu 

rovnoměrně rozprostřou postupně tuhnoucí kov do tvaru dutého válce nebo kruhu. 

Mezi výrobky slévárny patří redukovací válce, mlecí válce, polotovary pro energetiku, 

motorové vloţené válce, speciální odlitky, ţárupevné odlitky. 

 

            Obr. 2 Diagram výrobních moţností válcovaných profilů [internet 2] 

 

1.4.6 Laboratoře a zkušebny 

 Mezi hlavní činnosti divize Laboratoře a zkušebny patří provádění rutinních a 

speciálních zkoušek resp. analýz zejména pro hutnictví a strojírenství, řešitelské aktivity v 

rámci expertíz a poradenství s vysokým podílem experimentálních prací, výzkumné a 

vývojové činnosti a projekty v oblasti materiálového, korozního a procesního inţenýrství a 

recyklačních technologií. 

 Ve společnosti je ustaven Certifikační orgán akreditovaný ČIA dle ČSN EN 45 011 se 

zaměřením na hodnocení jakosti výrobků z oblasti hutnictví, slévárenství a příbuzných oborů. 

Materiálové zkoušky a analýzy k této činnosti jsou zabezpečovány Laboratořemi a 

zkušebnami 
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1.4.7 Certifikační orgán VÚHŽ 

 Certifikační orgán provádí výrobkovou certifikaci hutnických a slévárenských 

výrobků.  Zabývá se výrobky válcovanými za tepla z konstrukčních ocelí, ocelemi k 

zušlechťování, korozivzdornými ocelemi, ocelovými a litinovými odlitky a také ocelovými 

odlitky pro tlakové nádoby. 

 Způsobilost Certifikačního orgánu VÚHŢ a.s. k výkonu certifikace výrobků podle normy 

ČSN EN 45 011 byla ověřena Českým institutem pro akreditaci.  
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2 Teoretický rozbor problematiky procesního přístupu 

 

Cílem této kapitoly je poskytnout stručný úvod do terminologie analýzy a modelování 

procesů s vyuţitím procesní mapy. 

 

2.1 Základní pojmy z oblasti procesů 

Pojem proces znamená soubor dílčích činností, které mění vstupy na výstupy za 

spotřeby zdrojů v regulovaných podmínkách [7]. Základní model procesu je moţné vidět na 

obrázku č. 3.  

Obr. 3  Základní model procesu [8] 

 Vstupy se vyuţívají při spuštění procesu. Mohou představovat materiály, suroviny, ale 

i informace nebo instrukce. Jejich poskytovatelem můţe být externí dodavatel nebo další 

interní proces, který je v roli dodavatele [6]. Výstupy z procesu představují výrobky, sluţby, 

informace apod., které mají přínos pro uţivatele, jímţ můţe být externí zákazník nebo další 

interní proces v roli interního zákazníka. Výstupy z jednoho procesu mohou mít více 

zákazníků [6]. Výstup z daného procesu musí být shodný se vstupem do následného procesu, 

Dodavatelé Zákazník 
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musí být tedy zaručena efektivnost. Efektivnost procesu určuje, nakolik jsou realizované 

výstupy z procesu shodné s výstupy poţadovanými podle ČSN EN ISO 9000:2001[5].  

Zdroje se v průběhu daného procesu úplně nespotřebují, pouze jsou podmínkou k jeho 

vykonání [8]. Za zdroje jsou povaţovány materiál, technologie, finanční prostředky, lidské 

zdroje, informace a čas [5]. 

Regulátory jsou všechny faktory, které určitým způsobem limitují průběh procesu. 

Jde např. o zákony, normy, předpisy, ale i o nejrůznější přírodní podmínky [internet 9]. 

Kaţdý proces v modelu má svého vlastníka procesu. Jde o vybraného operativního 

manaţera (jde o roli – ne funkční místo) s odpovědností za dosahování cílů procesu 

stanovených v procesní strategii, definování designu procesu, povolování variant a aktuálnost 

popisu procesu, monitorování, auditing a systematické zlepšování procesu a implementaci 

projektových změn procesu. Z hlediska procesního řízení jde o klíčovou roli [internet 7]. 

Pod pojmem procesní model můţeme chápat strukturovaně uspořádané informace o 

všem, co se týká fungování společnosti, tzn. o procesech, zdrojích lidských i technických, 

produktech a sluţbách, o dokumentaci, cílech společnosti atd.  

 

2.2 Procesní model 

Účelem procesního modelu je podporovat s pomocí výše uvedených informací 

procesní řízení společnosti, v rámci něhoţ umoţňuje všem skupinám zaměstnanců společnosti 

(od managementu aţ po řádové pracovníky) čerpat a vyuţívat tyto informace v jakýchkoliv 

souvislostech pro různé účely [internet 7]. Podstatou tohoto tvrzení je, ţe organizace pracují 

efektivněji a výsledky jsou dosahovány s vyšší účinností, pokud vzájemně související činnosti 

jsou chápány a řízeny jako procesy.  

Definované poţadavky a doporučení normami ISO 9001:2008 a ISO 9004:2004 jsou 

zobrazeny v  procesním modelu a jsou dány těmito kapitolami: 

 kapitola 4: Systém managementu jakosti 

 kapitola 5: Odpovědnost managementu 

 kapitola 6: Management zdrojů 

 kapitola 7: Realizace produktu 

 kapitola 8: Měření, analýzy a zlepšování [internet 10]. 

Rozbor jednotlivých kapitol těchto norem vztahujících se k procesnímu modelu je 

podrobněji popsán ve třetí kapitole „Analýza současného stavu uplatnění procesního přístupu 

válcovaných profilů“. 
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2.3 Procesní přístup 

Základní charakteristikou procesního přístupu k řízení je schopnost reagovat na 

rozdílné poţadavky zákazníků a jejich naplnění. Procesní přístup umoţňuje pruţný přechod 

od jednoho poţadavku zákazníka ke zcela jinému, rozdílnému poţadavku jiného zákazníka. 

Procesní přístup umoţňuje přechod od velkého mnoţství jednoho produktu k velkému 

mnoţství rozmanitých produktů (výstupů), a to při zvýšení efektivnosti, hospodárnosti a 

účelnosti činností a procesů v organizaci, tedy přechod od ekonomiky velkého měřítka 

k ekonomice znalostní. 

Obr. 4 Procesní model systému managementu jakosti v koncepci ISO [2]  

 

Prostřednictvím procesního řízení se na organizaci díváme jako na systém vzájemně  

provázaných procesů. V normě ČSN EN ISO 9000: 2006 je procesní přístup charakterizován 

ve vztahu k výsledku, a to tak, ţe poţadovaného výsledku dosáhneme mnohem účinněji, jsou-

li činnosti a související zdroje řízeny jako proces. 

Podstatu procesního řízení definuje jeho cíl. Cílem procesního řízení je rozvíjet a 

optimalizovat chod organizace tak, aby efektivně, účelně a hospodárně reagovala na 

poţadavky zákazníka způsobem, který definuje pracovní postup (proces) jako ucelený sled 

činností napříč organizací. Definuje vstupy, výstupy a zdroje pro kaţdý proces. Definuje 

osobní zodpovědnost za proces i za kaţdou činnost, nastavuje systém měření výkonnosti 

procesů a sleduje a vyhodnocuje kaţdý proces tak, aby byla dodrţována kvalita výsledků 
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procesů daná měřenými ukazateli a jejich parametry. Aby byly optimálně vyuţívány zdroje a 

byla průběţně zvyšována výkonnost organizace dle předem známých a měřených ukazatelů. 

 Celá řada známých a běţně vyuţívaných metod a filozofií ke zvyšování výkonnosti a 

úspěšnosti organizace v sobě zahrnuje procesní přístup, jako např. Demingův cyklus (PDCA 

cyklus), ISO normy řady 9000, Systémy managementu jakosti, Balanced Scorecard, Model 

EFQM a Model CAF. Úspěch těchto metod a filozofií nezávisí na rychlém uvedení do praxe, 

excelentním externím nebo interním poradcem, ale především důslednost nasazení a 

prosazování procesního přístupu za jednoznačné a trvalé podpory vrcholového vedení dané 

organizace. 

 Procesní přístup tedy znamená důsledné nasazení a prosazování známých metod ve 

všech pracovních postupech, u vzájemně sladěných cílů, se všemi zaměstnanci, po 

neomezenou dobu a za jednoznačné a trvalé podpory vrcholového vedení. 

 Procesní přístup je příleţitostí, jak sloučením známých metod a postupů rozhodujícím 

způsobem přispět k celkovému úspěch organizace. „Myslet a jednat v propojených 

pracovních postupech“ umoţňuje všem zúčastněným získat přehled nad celkovým 

hodnototvorným řetězcem a zlepšit chod organizace [5]. 

  

2.4 Základní požadavky pro aplikaci procesního přístupu 

Pro zavedení dobře fungujícího procesního přístupu je nezbytné provést jednotlivé 

kroky, které jsou popsány v následujících podkapitolách. 

 

2.4.1 Nalezení a určení procesů 

Velmi důleţitou částí je nalezení a určení procesů pro efektivní naplňování politiky 

cílů organizace, určení si rozsahu a návaznosti procesů, které budou do procesu systému 

řízení začleněny. K tomuto účelu je moţné aplikovat nástroje, jako jsou například 

brainstorming, multihlasování, matice vztahů mezi procesy, relační diagram, diagram ptačí 

perspektivy, ţelví diagram, mapa procesů apod. [1]. 

  Procesy vytvářející výrobky nebo sluţby, jejímţ příjemcem je externí zákazník dané 

firmy, nazýváme hlavní procesy. Jiné procesy vytvářející výrobky nebo sluţby „neviditelné“ 

pro externího zákazníka, avšak nezbytné pro efektivní řízení firmy, se označují jako podpůrné 

procesy. Řídící procesy tvoří kategorii procesů, která zahrnuje opatření, jeţ by měli manaţeři 

provádět na podporu podnikových procesů (hlavních i podpůrných). Mezi řídící procesy patří 
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stanovování cílů, operativní plánování, zpětná kontrola, odměňování a alokace zdrojů 

[internet 9].  

 

2.4.2 Určení vlastníků procesů, jejich odpovědností a pravomocí      

Pod pojmem vlastník procesu chápeme osobu odpovědnou za kvalitu výstupů 

z procesu, tzn. za to, aby výsledky splňovaly poţadavky interních i externích zákazníků a za 

efektivní průběh procesu. Všeobecně se od nich očekává vizionářský přístup, mají ve firmě 

důvěru, jsou pověřeni řízením procesů, nebo přímo ztotoţněni s procesy nebo subprocesy, 

které mají být zdokonaleny. Dále by měli mít silné zázemí v soudobých manaţerských 

technikách, měli by být ochotni věnovat nemalé mnoţství času projektům zaměřeným na 

zdokonalování procesů a výborně komunikovat s ostatními zaměstnanci firmy včetně 

udrţování výtečných vztahů s vrcholovým vedením. Vlastník procesu má obvykle tyto 

odpovědnosti [12]: 

  pomáhá určit kritické strategické procesy pro reengineering, 

  vybírá a podporuje členy týmu, kteří provádějí procesní mapování, 

  přiděluje týmu pravomoc a zodpovědnost, 

  vede tým při zavádění procesního mapování, 

  podporuje řídící skupiny procesů, 

  mapuje stávajícího stav „jak to je“, 

  definuje procesy poţadovaného stavu „jak to má být“, 

  zdokonaluje procesy, 

  zajišťuje řešení systémové integrace při průběhu procesu napříč organizačními 

jednotkami [internet 8].  

 Dalším článkem navazujícím na odpovědnosti jsou pravomoci vlastníků procesu, mezi 

něţ můţeme zahrnout poznání veškerých poţadavků zákazníků, definování svých vlastních 

poţadavků na vstupy a zdroje do procesu a také řízení procesu, včetně nutných intervencí a 

rozhodování o zlepšování [1]. 

 

2.4.3 Popis procesů 

V popisu procesu by neměla chybět vhodná identifikace procesu; seznam 

předcházejících procesů; definování poţadavků na vstupy do procesu a jejich dodavatelů; 

definování zdrojů pro efektivní průběh procesu; výčet všech významných omezení, včetně 

legislativy, vztahující se k procesu; popis procesu pomocí vývojového diagramu, včetně 
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stanovení kontrolních bodů a činností ověřování shody; definování poţadavků na výstupy 

z procesu a jejich zákazníků; určení rozhraní mezi popisovaným procesem a navazujícími 

procesy; seznam navazujících procesů, určení vlastníka procesu; seznam ukazatelů pro měření 

a monitorování výkonnosti; seznam souvisejících dokumentů a záznamů [1]. 

 

2.4.4 Definice cílů 

Jasná definice cílů procesu - víte, k čemu výsledky pouţijete. To musí být před zahájením 

vlastního procesu zřejmé vrcholovému vedení a vlastníkům. Skutečně nemá smysl spouštět 

proces a domnívat se, ţe se bude dát tato záleţitost doladit v jeho průběhu. 

Jakmile jsou cíle zdokonalování procesů stanoveny, týmy musí identifikovat hlavní 

problémy, kterými je nutné se zabývat, a zvolit poţadovanou úroveň změn, a to buď zásadní 

přepracování procesů, nebo postupnou inovaci procesů. Tým pro zdokonalování procesů by 

měl na základě nových poznatků provést následně revizi plánu zlepšení procesů a opravit 

pracovní cíle týmu. Ještě před tím, neţ se začne se zdokonalováním procesů ve firmě, je nutné 

také stanovit měřítka výkonnosti procesů, jakými jsou například počet vadných kusů na tisíc 

součástek, konečné náklady, trţní podíl nebo poţadovaný zisk [1]. 

 

2.4.5 Měření výkonnosti procesů 

Jsou to aktivity, které mají poskytovat objektivní a přesné informace o průběhu 

jednotlivých procesů, tak aby tyto procesy mohly být jejich vlastníky průběţně, tzn. 

operativně řízeny za účelem plnění všech poţadavků na procesy kladených [internet 10].  

Univerzální ukazatele měření výkonnosti jsou obvykle spojeny s následujícími 

kategoriemi: 

 Časy, kdy např. počítáme průběţnou dobu trvání procesu, 

 Jakostí, vykazované např. rozsahem neshod v %, v ppm apod., 

 Pruţností, tedy schopností reagovat na změny v procesu,  

 Nákladů, např. celkových nákladů na proces, 

 Vlivu prostředí, např. hladina hlučnosti, a 

 Přidané hodnoty [7]. 
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2.4.6 Přezkoumávání a zlepšování procesů 

 Systematické přezkoumávání reálného průběhu procesů a jejich neustálé zlepšování 

musí být objektivní a nezávislé, propojeno na strategické cíle, nejlépe řešeno projektově. Je to 

moţné pomocí vyuţitelných přístupů, jako jsou procesně vedené audity, aplikace zpětné 

vazby při řízení procesů, sebehodnocení či Demingův cyklus [1].  

 

2.4.8 Definování rozhraní mezi procesy 

Rozhraní je fyzické místo, kde budou spolehlivě a za stanovených podmínek, včetně 

odpovědností a pravomocí zainteresovaných osob, odevzdávány výstupy z jednoho procesu 

k dalšímu zpracování, resp. uţívání [1]. 

 

2.5 Principy procesního řízení 

Procesní řízení je nutné dát do souvislosti se třemi základními oblastmi. První oblastí je 

znalost procesů. To znamená, ţe organizace si je vědoma svých procesů, jejich vstupů a 

výstupů, způsobu, jakým se tyto vstupy mění na výstupy, a ví, jaké zdroje se přitom 

spotřebovávají. Zdroje jsou nezbytnou součástí optimálního řízení procesů. Druhou oblastí je 

verifikace činností pro přeměnu vstupů na výstupy. Podstatou této oblasti je, ţe činnosti 

realizované v rámci procesu jsou popsány a parametrizovány, coţ znamená, ţe obsahují 

výkonnostní charakteristiky. Všichni pracovníci jsou si vědomi své role při přeměně vstupů 

na výstupy. Třetí oblastí je monitorování měření a neustálé zlepšování. Vlastníci procesů, 

respektive osoby odpovědné za proces, mají k dispozici výkonnostní ukazatele vypovídající o 

účinnosti a efektivnosti procesů. Dále na základě výkonnostních ukazatelů navrhují a 

provádějí změny v procesech a tím je optimalizují [5]. 

Procesní řízení chápeme jako kontinuální činnost managementu organizace vedoucí 

k zavedení (transformaci funkčně orientované organizace na organizaci procesního typu), 

rozvoji a neustálému zlepšování procesní organizace, jejíţ základ tvoří procesní řízení. 

K zabezpečení správného a celistvého uplatňování procesního řízení je nutné dodrţet 

deset principů procesního řízení, upraveno dle [11]: 

1.  Integrace a komprese prací – samostatné práce se integrují do logických celků tak, 

aby je byl schopen obsáhnout procesní tým orientovaný na přidanou hodnotu pro 

zákazníka. Komprese prací znamená zhušťování prací a napřimování procesů a vede 

k jejich přeprojektování. Jde o vyloučení zbytečných činností, doplnění chybějících a 

inovaci neefektivně prováděných činností. 
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2.   Delinearizace prací – práce je vykonávána v přirozeném sledu. 

3.   Nejvýhodnější místo pro práci – práce je vykonávána tam, kde je to nejvýhodnější 

bez ohledu na hranice funkčních útvarů, oddělení nebo dokonce podniků [5]. 

4.   Uplatnění týmové práce – procesy jsou zajišťovány pomocí autonomních týmů 

s dostatečnými pravomocemi tak, aby jejich motivace byla přímo svázána s přidanou 

hodnotou pro zákazníka. 

5.   Procesní zaměření motivace – motivace je přímo svázaná s výsledkem (přidaná 

hodnota pro zákazníka), nikoli pouze s činností. 

6.   Odpovědnost za proces – za proces je odpovědný vlastní procesu, který především 

odpovídá za efektivnost procesu v dlouhodobějším horizontu (znalost zákazníka, 

jeho potřeb přizpůsobování procesu atd.). 

7.   Variantní pojetí procesu – kaţdý proces má několik variantních provedení. Volba 

varianty závisí na typu poţadavku na vstupu, trhu, na výstupech, popřípadě na 

dostupnosti zdrojů [4]. 

8.   3S – samořízení, samokontrola a samoorganizace – znamená naprostou autonomii 

týmu, příkladem mohou být procesní týmy. 

9.   Pružná autonomie procesních týmů – struktura procesních je sestavena tak, aby bylo 

moţno tým pruţně přizpůsobovat novým poţadavků na něj kladeným. 

10. Znalostní a informační bezbariérovost – odstranění všech informačních a 

znalostních bariér. Je třeba vytvořit sdílené databáze znalostí a centralizované 

informační zdroje, např. vhodný je přistup znalostního managementu [5]. 
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3 Analýza současného stavu uplatnění procesního přístupu 

válcovaných profilů 

 

Divize válcovna speciálních profilů (dále jen VSP) má certifikovaný systém 

managementu jakosti dle normy ISO 9001a k ní doplněné Zvláštní poţadavky specifické pro 

sektor automobilového průmyslu dle normy VDA 6.1. Kvůli rozsáhlosti doplňující normy se 

 tato práce bude zabývat pouze analýzou dle normy ISO 9001. 

Společnost podporuje pouţívání procesního přístupu při vytváření, implementaci a 

zvyšování efektivnosti systému managementu kvality s cílem zvýšit spokojenost zákazníka 

prostřednictvím plnění jeho poţadavků. 

V následujících podkapitolách bude provedena analýza současného stavu uplatnění 

procesního přístupu válcovaných profilů v organizaci na základě procesně orientovaného 

modelu systému managementu jakosti, viz obr. 5, k němuţ je připojena také legenda, viz tab. 

1. 

 

3.1 Odpovědnost managementu 

3.1.1 Angažovanost a aktivita managementu       

Základní strategii řízení VÚHŢ a.s. vytyčuje představenstvo. Její rozhodnutí vycházejí 

z odborných znalostí a zkušeností jednotlivých členů, jejich přehledu o poţadavcích 

zákazníků a moţnostech jejich realizace se zahrnutím případné akceptace zákonných 

poţadavků a předpisů včetně vlivů na ţivotní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci. S výsledným rozhodnutím je seznámena Řídící rada, jejíţ členové předávají tyto 

informace v potřebném rozsahu dalším zaměstnancům. 

Stanovování politiky kvality probíhá na základě dlouhodobých strategických cílů a je 

vyhlašována představenstvem společnosti VÚHŢ a.s. Pro zajištění strategických cílů 

válcovny speciálních profilů v běţném roce slouţí cíle jakosti, environmentu a systému 

managementu ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), případně BI, které jsou zaměřeny na 

udrţování a zlepšování kvality výroby a prvků integrovaného systému řízení. Plnění politiky, 

cílů a hodnocení účinnosti integrovaného systému řízení je pravidelně prováděno na zasedání 

Řídící rady, v jejím zápisu jsou uváděny výsledky tohoto přezkoumání a opatření z něho 

vyplývající. Zdroje pro fungování integrovaného systému řízení jsou plánovány na úrovni 

Válcovny speciálních profilů tak i na úrovni VÚHŢ a.s. Kontrola jejich tvorby a čerpání je 

pravidelně prováděna na zasedání Řídící rady. 
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Obr. č. 5 Procesně orientovaný model SMJ VÚHŢ a.s. 

 

ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU 
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http://intra/smernice/Pdf/S18.pdf
http://intra/smernice/Pdf/S02.pdf
http://intra/smernice/Pdf/S09.pdf
http://intra/smernice/Pdf/S02.pdf
http://intra/smernice/Pdf/S17.pdf
http://intra/smernice/Pdf/S04.pdf
http://intra/smernice/Pdf/S20.pdf
http://intra/smernice/Pdf/S19.pdf
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Tab. 1 Legenda k obrázku č. 5 

ČÍSLO NÁZEV SMĚRNICE 

S - 2 Procesy vztahující se k zákazníkovi 

S - 4 Vývoj, výzkum, poradenství a realizace unikátů 

S - 5 Nakupování 

S – 9 Systém řízení dokumentů 

S - 12 Řízení hardware, software a elektronických dat 

S - 16 Metrologický řád 

S - 17 Řízení neshodného výrobku 

S - 18 Zlepšování integrovaného systému řízení 

S - 19 Interní audity 

S - 20 Řízení lidských zdrojů 

S - 25 Údrţba 

S - 28 Podpisový řád 

S - 29 Pořizování dlouhodobého majetku 

S - 31 Zjišťování spokojenosti zákazníků a údajů o konkurenci 

S - 101 Systém bezpečné práce při provozu zdvihacích zařízení 

S - 103 Údrţba a opravy areálu 

S - 106 Normativ pro přidělování osobních ochranných pomůcek 

S - 108 Evidence a nakládání s odpady 

S – 109 Zabezpečení poţární ochrany 

 

3.1.2 Zaměření na zákazníka 

Produkce VSP je zaměřena na uspokojování poţadavků zákazníků v oborech její 

činnosti. Proto jsou všechny procesy vztahující se k zákazníkovi zaměřeny na individuální 

styk se zákazníky, který je zajišťován všemi vedoucími zaměstnanci. 

 

3.1.3 Politika jakosti 

Politika společnosti VÚHŢ a.s. je dokument zahrnující všechny oblasti integrovaného 

systému řízení, tzn. jakost, environment, BOZP a bezpečnost informací, vycházející z 

dlouhodobé strategie a z poţadavků udrţování a trvalého zlepšování. Je strukturovaná do pěti 

základních oblastí: zaměření na zákazníky; realizace produktů;  rozvoj zaměstnanců a jejich 

angaţovanost; řízení a závazek vedení. Je projednávána a schvalována na Řídící radě 

představenstvem. Ředitel VSP seznamuje s politikou společnosti VÚHŢ a.s. všechny 

podřízené zaměstnance. Dokladem o seznámení je záznam o projednání, který je uloţen na 
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sekretariátech ředitelů podnikatelských jednotek. Nově nastupující zaměstnanci se s politikou 

seznámí v rámci vstupního školení prováděného dle směrnice S - 20 „Řízení lidských zdrojů“.  

Popularizace politiky se provádí formou zveřejnění na jednotlivých pracovištích, na Intranetu 

a prezentace pro veřejnost na www stránkách VÚHŢ a.s. 

Přezkoumání politiky se provádí jednou ročně v rámci přezkoumání integrovaného 

systému řízení a konkretizace pro daný rok je prováděna v cílech jakosti, environmentu a 

BOZP a podnikatelských programech. 

 

3.1.4 Plánování      

3.1.4.1 Cíle jakosti, environmentu a BOZP 

Cíle jakosti, environmentu a BOZP jsou vyhlašovány počátkem roku v návaznosti na 

podnikatelský program. Tyto cíle mohou být v průběhu roku doplňovány o aktuální cíle 

vyplývající např. z poţadavků zákazníků a vzniklých problémů. 

Ve VSP jsou cíle jakosti, environment a BOZP vyhlašovány jednou ročně na základě 

Politiky společnosti VÚHŢ a.s., základní strategie VÚHŢ a.s. a VSP. Vycházejí z cílů 

stanovených na jednotlivých podnikatelských jednotkách. 

Cíle v oblasti environmentu jsou zaměřeny hlavně na proškolování zaměstnanců 

v oblasti aplikace environmentálního managementu (dále jen EM) na konkrétní podmínky 

pracoviště, kontrolu dodrţování poţadavků EM na pracovištích a realizaci opatření v oblasti 

EM. 

Cíle v oblasti BOZP jsou zaměřovány hlavně na odstraňování identifikovaných rizik, 

proškolování zaměstnanců v oblasti BOZP a pravidelné kontroly dodrţování zásad BOZP. 

Plnění environmentálních cílů a cílů BOZP je zabezpečováno programy 

environmentálního managementu a BOZP, ve kterých jsou stanoveny odpovědnosti, 

prostředky a časový rámec dosaţení cíle.  

Hodnocení plnění cílů jakosti, environmentu a BOZP je součástí čtvrtletních zpráv o 

jakosti, environmentu a BOZP VSP a přezkoumání plnění probíhá na zasedání Řídící rady v 

rámci zprávy o jakosti, environmentu a BOZP předkládané Manaţerem integrovaného 

systému řízení viz kap. 3.1.6.2. 

 

http://intra/smernice/Pdf/S20.pdf
http://www.vuhz.cz/
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3.1.4.2 Plánování systému managementu jakosti, environmentálního managementu a 

BOZP 

Proces periodického přezkoumávání systému managementu jakosti, 

environmentálního managementu a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

vrcholovým vedením je zabezpečen projednáváním všech otázek majících vliv na veškeré 

činnosti VSP na Řídící radě, jejíţ zasedání jsou plánována s následujícím obsahem: 

 na kaţdém zasedání je projednávána finanční situace a aktuální otázky řízení včetně 

managementu jakosti, environmentálního managementu a bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci; 

 jedenkrát měsíčně je prováděn rozbor výsledků hospodaření VSP po stránce finanční, 

věcné, personální včetně nemocnosti apod.; 

 čtvrtletně je projednávána zpráva o jakosti, environmentu a BOZP; 

 jednou ročně je prováděno přezkoumání fungování integrovaného systému řízení včetně 

posouzení politiky společnosti VÚHŢ a.s. 

Součástí projednávání předkládaných zpráv jsou i analýzy funkčnosti systému a návrhy na 

jeho zlepšování. Za udrţování integrity systému managementu jakosti, environmentálního 

managementu a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je odpovědný Manaţer 

integrovaného systému řízení 

 

3.1.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace 

3.1.5.1 Odpovědnost a pravomoc 

Odpovědnosti a pravomoci vrcholového vedení a vrcholových orgánů jsou obsaţeny v 

Organizačním řádu. Na něj navazuje dokument „Stanovení odpovědností zaměstnanců VSP“, 

který stanovuje odpovědnosti zaměstnanců a upravuje organizační strukturu podnikatelské 

jednotky. 

 

3.1.5.2 Představitel vedení 

Představitelem vedení je Manaţer integrovaného systému řízení, který tuto funkci 

zabezpečuje pro VÚHŢ a.s. a odpovídá za udrţování, uplatňování a zlepšování systému 

managementu jakosti, environmentu a BOZP v souladu s poţadavky norem ČSN EN ISO 

9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001 a s poţadavky automobilového průmyslu dle 

VDA 6.1. Dále podporuje povědomí zaměstnanců o závaţnosti poţadavků zákazníků a 
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spravuje veškeré aktivity vůči externím organizacím související s jakostí a environmentálním 

managementem. Jeho odpovědností je také předkládání zpráv vrcholovému vedení o 

výkonnosti systému managementu jakosti a o jakékoli potřebě zlepšování. 

 

3.1.5.3 Vnitřní komunikace 

Komunikace na úrovni vrcholového vedení probíhá formou pravidelných zasedání 

Řídící rady, kde jsou projednávány veškeré otázky spojené s fungováním VSP včetně otázek 

spojených s fungováním managementu jakosti, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

Ředitelé VSP seznamují své zaměstnance s vybranými otázkami, řešenými na Řídící 

radě a na pracovních schůzkách projednávají otázky spojené s fungováním VSP včetně 

kvality produkce a hodnocení poznatků vyplývajících z komunikace se zákazníkem. Pro 

seznamování zaměstnanců s touto problematikou jsou vyuţívány nástěnky, kde jsou 

podávány informace o hospodářských výsledcích, dodrţování jakosti produkce atd. 

Vnitřní komunikace u jednotlivých procesů je popsána v dokumentaci těchto procesů. 

Specifickou oblastí je spoluúčast a konzultace v oblasti BOZP, jejíţ formy jsou 

dokumentovány v PJ – 07. Názory zaměstnanců jsou formálně i neformálně zjišťovány členy 

Řídící rady a jsou uplatňovány při jednáních Řídící rady. 

 

3.1.6 Přezkoumání systému managementu jakosti 

3.1.6.1 Obecně 

Přezkoumávání systému managementu jakosti, environmentálního managementu a 

BOZP vedením probíhá podle plánu čtvrtletně, aktuální problémy jsou řešeny operativně na 

pravidelných zasedáních Řídící rady. Po skončení roku je prováděno přezkoumání funkčnosti 

integrovaného systému řízení. Podkladem pro přezkoumávání vhodnosti a účinnosti systému 

managementu jakosti, environmentálního managementu a BOZP jsou zprávy o jakosti, 

environmentu a BOZP zpracované na základě podkladů z podnikatelských jednotek a 

předkládané Manaţerem integrovaného systému řízení Řídící radě. 
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3.1.6.2 Vstup pro přezkoumání 

 

 Čtvrtletní zprávy o jakosti, environmentu a BOZP 

Osnovou čtvrtletní zprávy je plnění cílů jakosti, environmentu a BOZP; reklamace; 

vnitřní neshodná výroba; náklady na QMS, EMS a BOZP; zlepšování v rámci integrovaného 

systému řízení; hodnocení spokojenosti zákazníků; připomínky k fungování integrovaného 

systému řízení; interní prověrky integrovaného systému řízení; souhrnná informace o 

opatřeních k nápravě a preventivních opatřeních; hodnocení efektivnosti integrovaného 

systému řízení. 

 Roční zpráva o fungování integrovaného systému řízení 

Roční zpráva o fungování integrovaného systému řízení je základním dokumentem pro 

přezkoumání vedením. Obsahuje následující části: naplňování politiky společnosti; zprávu o 

jakosti, environmentu a BOZP ve skladbě shodné s čtvrtletní zprávou s doplněním o interní 

audity; opatřeních k nápravě a preventivních opatřeních a externích prověrkách; zprávu o 

vlivu na ţivotní prostředí; hodnocení environmentálních aspektů včetně hodnocení souladu; 

zprávu o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví; hodnocení souladu a souhrnné hodnocení rizik; 

hodnocení stavu v oblasti poţární ochrany; zprávu o řízení bezpečnosti informací, o oblasti 

IT; zprávu o řízení bezpečnosti informací, o oblasti personalistiky a sluţeb; zprávu o 

personalistice a školení. 

Přezkoumávání zpráv o jakosti, environmentu a BOZP probíhá na zasedáních Řídící 

rady. Jsou-li při přezkoumávání zjištěny problémy ve funkčnosti a účinnosti systému 

managementu jakosti, environmentálního managementu a bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, jsou výkonným ředitelem VÚHŢ a.s. uloţeny členům Řídící rady termínované úkoly 

k zajištění nápravy. Závaţné nedostatky jsou řešeny nápravnými opatřeními v souladu se 

směrnicí S - 18 „Zlepšování integrovaného systému řízení“.  

 

3.1.6.3 Výstup z přezkoumání 

Záznam o přezkoumávání a hodnocení zpráv o jakosti a environmentu a uloţené úkoly 

jsou uvedeny v zápisu z Řídící rady. 

V případě sníţené účinnosti systému managementu jakosti a environmentálního 

managementu v některých oblastech jsou nápravná opatření, resp. úkoly z Řídící rady uloţeny 

ve shodě s článkem 8. 5 Příručky jakosti a environmentu. 

 

http://intra/smernice/Pdf/S18.pdf
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3.2 Management zdrojů 

3.2.1 Poskytování zdrojů       

Dlouhodobý rozvoj VÚHŢ a.s. je zpracován na základě podkladů podnikatelských 

jednotek. Na úrovni podnikatelských jednotek jsou zpracovány roční i dlouhodobé 

podnikatelské programy, které vycházejí ze stavu trhu, případného hodnocení konkurence, 

hodnocení realizovatelnosti výrobků VÚHŢ a.s. na trhu a z podmínek udrţení a případného 

rozšíření výroby. Podklady o uvedených oblastech jsou uloţeny na jednotlivých 

podnikatelských jednotkách. 

Projednávání cílů dlouhodobého rozvoje probíhá na představenstvu a dokumentace je 

uloţena u výkonného ředitele VÚHŢ a.s. 

Podnikatelské programy podnikatelských jednotek i VÚHŢ a.s. zahrnují následující 

základní oblasti: Úvod; Vize a řízení; Marketing a prodej; Plán dlouhodobého rozvoje výrobní 

základny; Plán rozvoje lidských zdrojů; Plán pro poskytování zdrojů na implementaci a 

udrţování systému managementu kvality a neustálé zvyšování jeho efektivnosti a zvyšování 

spokojenosti zákazníka; Hodnocení ekonomického potenciálu; SWOT analýza; Závěr 

Roční podnikatelské programy jsou projednány na zasedání Řídící rady a po jejich 

schválení výkonným ředitelem VÚHŢ a.s. slouţí jako podklad pro zpracování plánu na úrovni 

VÚHŢ a.s. 

Na zasedáních Řídící rady jsou projednávány finanční ukazatele plánu měsíčně, cíle 

jakosti a environmentu čtvrtletně. Komplexní hodnocení plnění podnikatelských programů 

podnikatelských jednotek se provádí na představenstvu jednou ročně. 

Na základě zhodnocení stavu trhu probíhá na úrovni divizí a úseku Obchod 

a marketing hledání potenciálních zákazníků. 

 

3.2.2 Lidské zdroje 

3.2.2.1 Obecně 

Zaměstnanci jsou základním a rozhodujícím vstupem do všech procesů ve VÚHŢ a.s. 

Zaměstnanci s odpovídajícím vzděláním jsou po delší či kratší praxi schopni vykonávat 

poţadované činnosti kvalitně a s ohledem na poţadavky environmentálního managementu 

s respektováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vzhledem k vysoce náročné 

výrobě a sluţbám je prováděn pečlivý výběr nových zaměstnanců nejen s ohledem na jejich 

vzdělání, ale i s ohledem na jejich dosavadní zkušenosti a ochotu učit se novým věcem. 
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Činnost v oblasti získávání a výcviku zaměstnanců řídí a koordinuje v rámci 

VÚHŢ a.s. úsek Personalistika a sluţby v úzké součinnosti s ŘD/ŘO. 

Základní poţadavky na odbornou způsobilost zaměstnanců jsou stanoveny příkazem 

výkonného ředitele VÚHŢ a.s. „Stanovení neopomenutelných kvalifikačních poţadavků“, 

specifické kvalifikační poţadavky na pracovní místa, která to vyţadují, určuje příslušný 

ŘD/ŘO. Specifické kvalifikační poţadavky se stanovují na jednotlivé pracovní pozice a jsou 

písemně definovány příslušným ŘD/ŘO. 

Na personálním oddělení jsou vytvořeny poţadavky, na základě kterých dochází 

k selekci ţivotopisů a následnému výběru nového zaměstnance. Přehled poţadavků je 

vytvořen z neopomenutelných, specifických kvalifikačních poţadavků a na základě Stanovení 

odpovědnosti jednotlivých úseků. 

 

3.2.2.3 Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti 

Proces práce s lidskými zdroji je řízen směrnicí S - 20 „Řízení lidských zdrojů“. Touto 

směrnicí jsou řešeny následující oblasti plánování lidských zdrojů, získávání a výběr 

zaměstnanců, přijímání nových zaměstnanců, přijímání pracovníků na dohodu o provedení 

práce nebo dohodu o pracovní činnosti, proškolení zaměstnanců nebo u osob pohybujících se 

s vědomím organizace v areálu společnosti, postup při změně pracovního zařazení 

zaměstnance a školení při zavádění nových procesů, školení v oblasti BOZP a PO, školení 

vyplývající z právních předpisů, rozvoj lidských zdrojů, školení v oblasti řízení managementu 

jakosti a environmentálního managementu, opakované ověřování a vedení evidence o 

vzdělávání, výcviku, dovednostech a zkušenostech a zdravotní způsobilosti zaměstnanců, 

roční hodnocení podřízených zaměstnanců, motivace a zvyšování vědomí potřeby jakosti 

ochrany ţivotního prostředí, péče o zaměstnance. 

 

3.2.3 Infrastruktura 

Rozvoj infrastruktury VÚHŢ a.s. je zabezpečován na několika úrovních. 

Areál VÚHŢ a.s., tj. budovy, komunikace a ostatní plochy obhospodařuje úsek 

Personalistika a sluţby, která zabezpečuje jeho udrţování a pronajímá jej jak interním, tak 

i externím uţivatelům se zahrnutím poţadavků environmentálního managementu. 

Za energetická zařízení je odpovědno oddělení Údrţba a energetika VÚHŢ a.s. Údrţba 

a opravy areálu jsou řízeny stejnojmennou směrnicí. Je v ní řešeno plánování a financování 

http://intra/smernice/Pdf/S20.pdf
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oprav areálu, údrţba budov a průmyslových objektů včetně havarijních poruch a údrţba 

pozemků. Součástí směrnice je i rozdělení odpovědnosti za údrţbu a opravy. 

Stroje a zařízení včetně řídících, monitorovacích a měřicích zařízení i dopravní 

a manipulační prostředky pro realizaci jednotlivých procesů i ochranu ţivotního prostředí jsou 

v uţívání VSP. 

Údrţbu strojů a zařízení popisuje směrnice S – 25 „Údrţba“. Pro všechna výrobní 

zařízení s vlivem na jakost je zpracován plán běţné údrţby, který stanovuje jak periodicitu, 

tak věcnou náplň prováděné údrţby. O provádění běţné údrţby jsou vedeny záznamy. Tyto 

záznamy slouţí rovněţ jako podklad pro plánování středních a generálních oprav. Po 

středních a generálních opravách jsou výrobní zařízení přebírána vţdy protokolárně. 

Zdvihací zařízení je řízeno směrnicí „Systém bezpečné práce při provozu zdvihacích 

zařízení“ a na ni navazující Pokyn ředitele divize dokumentující specifika pro danou divizi, 

které řeší veškeré náleţitosti spojené s těmito zařízeními. 

Výpočetní technika je přidělována jednotlivým zaměstnancům a pro veškeré činnosti v 

této oblasti platí směrnice „Řízení hardwaru, softwaru a elektronických údajů“, která řeší 

otázky řízení a údrţby hardwaru a softwaru, zálohování elektronických údajů, ochrany 

elektronických dat a přístupových práv do sítě. 

 

3.2.4 Pracovní prostředí 

Činnosti související s bezpečností práce, ochranou zdraví, pouţíváním ochranných 

pomůcek apod. metodicky řídí úsek Personalistika a sluţby a odpovědnost za tyto činnosti 

mají všichni vedoucí zaměstnanci. 

Seznamování zaměstnanců s poţadavky bezpečné práce probíhá podle směrnice S - 20 

„Řízení lidských zdrojů“. Přidělování ochranných pomůcek je řízeno směrnicí „Normativ pro 

přidělování osobních ochranných pomůcek“. Zásady zabezpečování poţární ochrany jsou 

stanoveny ve směrnici „Poţární ochrana“. 

Péče o pracovní a ţivotní prostředí je zabezpečována na úrovni podnikatelských 

jednotek, při čemţ jsou respektovány poţadavky příslušných právních předpisů. Zahrnuje 

jednak prostředí pracovišť a jednak sociální zařízení (šatny, umývárny, svačinárny atd.). V 

součinnosti s příslušnými orgány státní správy probíhá kategorizace všech pracovišť, která 

zahrnuje vliv negativních faktorů na pracovní prostředí (hlučnost, prašnost) a vyhledávání 

rizik (moţnost vzniku úrazu). Pokud charakter procesu vyţaduje havarijní připravenost, je 

tato buď součástí provozní dokumentace, nebo je zpracována v samostatném dokumentu. 

http://intra/smernice/Pdf/S20.pdf


26 
 

Hospodaření s odpady, které vznikají ve VÚHŢ a.s., je řízeno směrnicí „Evidence 

a nakládání s odpady ve společnosti“, v níţ je stanoven způsob shromaţďování, evidence a 

likvidace odpadů. 

 

3.3 Realizace produktu 

3.3.1 Plánování realizace produktu 

Cíle jakosti a poţadavky na výrobek jsou stanoveny ve smlouvě, jejíţ uzavírání a 

přezkoumání je řízeno směrnicí S – 2 „Procesy vztahující se k zákazníkovi“. Na základě 

uzavřených smluv a předpokládaných poţadavků zákazníků jsou ve VSP zpracovávány plány 

výroby. Na plán navazuje příprava výroby, vlastní proces výroby a proces vstupní, 

mezioperační a výstupní kontroly. Postup zpracovávání dokumentace těchto procesů je řízen 

směrnicí S - 9 „Systém řízení dokumentů“ a způsob řízení popsaných procesů je 

dokumentován na jednotlivých podnikatelských jednotkách. 

 

3.3.2 Procesy týkající se zákazníka 

3.3.2.1 Určování požadavků týkajících se produktu 

Základním předpokladem určování poţadavků týkajících se výrobku je individuální 

jednání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců se zákazníkem v dané oblasti. Poţadavky 

specifikované zákazníkem doplní tito zaměstnanci tak, aby výrobek splňoval všechny 

poţadavky, včetně zákonných poţadavků a poţadavků příslušných předpisů včetně vlivů na 

ţivotní prostředí a poţadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

 

3.3.2.2 Přezkoumávání požadavků týkajících se produktu 

Přezkoumání poţadavků na výrobek provádí zaměstnanec zabezpečující styk se 

zákazníkem v úzké součinnosti se zaměstnanci zabezpečujícími vývoj a výrobu. Vychází při 

tom z poţadavků zákazníka a ze schopnosti podnikatelské jednotky plnit tyto poţadavky 

v poţadovaných termínech a v odpovídající kvalitě. Tato činnost probíhá v podstatě ve třech 

úrovních. Prvou úroveň tvoří kontakt se zákazníkem při marketingovém průzkumu trhu, druhou 

úrovní je nabídkové řízení a závěrečnou úrovní je uzavření smluvního vztahu se zákazníkem. 
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3.3.2.3 Komunikace se zákazníkem 

Produkce VSP není zaměřena na oblast široké spotřeby, ale na uspokojování 

speciálních poţadavků zákazníků. Proto jsou všechny procesy vztahující se k zákazníkovi 

zaměřeny na individuální styk se zákazníky. Veškeré činnosti v této oblasti jsou popsány ve 

směrnici S - 2 „Procesy vztahující se k zákazníkovi“. 

Základní informace o výrobcích a poskytovaných sluţbách VÚHŢ a.s. získává 

zákazník z prospektových materiálů VÚHŢ a.s. a podnikatelských jednotek. Další informace 

o VÚHŢ a.s. jsou k dispozici na internetové adrese www.vuhz.cz.  

Spokojenost zákazníků s produkty VSP zjišťují všichni zainteresovaní zaměstnanci při 

jednáních se zákazníky o nových dodávkách. Postup pro činnosti v této oblasti je obsaţen ve 

směrnici S - 31 „Zjišťování spokojenosti zákazníků a údajů o konkurenci“. Případné stíţnosti 

zákazníků jsou soustředěny u ředitele podnikatelské jednotky, který stíţnost posoudí a 

rozhodne o způsobu řešení. Výsledek řešení stíţnosti zaznamená do záznamu o stíţnosti. 

Týká-li se stíţnost závaţného nedostatku v oblasti jakosti, rozhodne ředitel podnikatelské 

jednotky o zahájení reklamačního řízení podle směrnice S - 17 „Řízení neshodného výrobku“. 

 

3.3.3 Návrh a vývoj 

Proces návrhu a vývoje je řízen směrnicí S - 4 „ Výzkum, vývoj, poradenství a 

realizace unikátů“.  Činnosti v této oblasti jsou velmi různorodé a jsou podmíněny vysokou 

odbornou fundovaností zaměstnanců, kteří se těmito činnostmi zabývají. Postupy definované 

pro návrh a vývoj jsou vyuţívány i v oblasti poskytovaných sluţeb tohoto charakteru. 

Různorodost problematiky je dobře patrná z výčtu oblastí, kterými se uvedená směrnice 

zabývá, a to: zadávání výzkumu, vývoje, expertiz a poradenství nebo výroby unikátů; 

uzavírání smluv s externími zákazníky; výzkumné úkoly řešené z dotací a půjček; interní 

výzkumné nebo vývojové úkoly; řešení výzkumných nebo vývojových úkolů; provádění 

expertiz a poradenských sluţeb; realizace unikátů;  vývoj nového výrobku a vývoj procesu; 

změnové řízení; informace vedení; řízení dokumentace vzniklé při řešení, etapy návrhu a 

vývoje; přezkoumání, ověřování a validaci, přiměřené kaţdé etapě návrhu a vývoje a 

odpovědnosti a pravomoci při návrhu a vývoji produktů 

 

http://intra/smernice/Pdf/S02.pdf
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3.3.4 Nakupování 

Cílem procesu nakupování je zabezpečit, aby nakupované vstupní suroviny a 

polotovary pro výrobu, sluţby a další materiál a zařízení ovlivňující jakost, ţivotní prostředí a 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídaly stanoveným poţadavkům. 

 

3.3.4.1 Proces nakupování 

Proces nakupování je řízen směrnicí S - 5 „Nakupování“, která stanovuje zásady 

nákupu všech vstupů a jejich přejímky a skladování, vyjma pořizování dlouhodobého majetku 

a výpočetní techniky. 

Postup při pořizování dlouhodobého majetku je popsán ve směrnici S - 29 „Pořizování 

dlouhodobého majetku“. Dlouhodobý majetek je pořizován na základě poţadavkového listu, 

kde technickou správnost poţadavku zajišťuje ředitel podnikatelské jednotky, formální 

správnost a úplnost Technický ředitel. 

Nákup dlouhodobého majetku je projednáván na zasedáních Řídící rady a výkonný 

ředitel VÚHŢ a.s. můţe rozhodnout o vypracování podnikatelského záměru na vyuţití tohoto 

majetku, případně o konání výběrového řízení. Schvalování probíhá dle směrnice S - 28 

„Podpisový řád“. Pořízení organizačně zajišťuje Technický úsek. 

Nákup výpočetní techniky je řízen směrnicí S – 12 „Řízení hardwaru, softwaru 

a elektronických dat“. 

 

Výběr a hodnocení dodavatelů 

Výběr a hodnocení dodavatelů je popsán ve směrnici S - 5 „Nakupování“. Kaţdý nový 

dodavatel, jehoţ dodávky mají vliv na jakost produkce, musí být před zařazením do kartotéky 

dodavatelů prověřen dle stanovených postupů. Součástí prověrky je rovněţ informace o 

systému managementu jakosti dodavatele. Prověrka se provádí buď kontrolou dokladů, nebo 

externí prověrkou systému managementu jakosti. 

Dodavatelé jsou průběţně hodnoceni z obchodního a technicko-jakostního hlediska 

dle stanovených kritérií. Při výběru dodavatele jsou upřednostňováni dodavatelé s lepším 

hodnocením, od nevyhovujících dodavatelů lze odebírat pouze výjimečně. 
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3.3.4.2 Informace pro nákup 

Poţadavky jsou vţdy uplatňovány písemnou formou a je v nich vţdy jednoznačná 

specifikace poţadovaných vstupů a termín plnění. Věcnou kontrolu poţadavků provádí ředitel 

podnikatelské jednotky. Za schválení nákupní objednávky jsou odpovědni zaměstnanci dle 

směrnice S - 28 „Podpisový řád“. 

 

3.3.4.3 Ověřování nakupovaného výrobku 

Při příjmu se ověřuje přejímající shoda průvodních dokladů se skutečností a smlouvou 

a provádí se kvalitativní přejímku dodávky. Dlouhodobý majetek je po přejímce navíc zařazen 

do evidence. 

V případě zjištění nedostatků probíhá vůči dodavatelům reklamační řízení, které je 

popsáno ve směrnici S - 5 „Nakupování“. Při reklamaci hmotných vstupů je vţdy zajištěno 

jejich označení a izolace aţ do vyřízení reklamace. Při reklamaci nehmotných vstupů je 

pozastaveno jejich vyuţívání do vyřízení reklamace. 

 

3.3.5 Výroba a poskytování služeb 

3.3.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb 

Výchozím dokumentem pro plánování a řízení procesu výroby a sluţeb jsou smluvní 

vztahy uzavřené se zákazníkem, zanesené do informačního systému formou prodejní 

objednávky. 

Řízení výroby probíhá podle dokumentace VSP, která je k dispozici na příslušných 

pracovištích. Obsahuje postup přípravy a řízení výroby, popis výrobního procesu včetně 

pouţitých výrobních zařízení, dopadů na ţivotní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci, jakostní znaky výrobku a postup kontroly včetně pouţitých kontrolních zařízení. Před 

zahájením výroby probíhá kontrola výše uvedené dokumentace, připravenosti výroby, 

výrobních a kontrolních zařízení. Kontrola je zaměřena na zjišťování shody poţadovaných 

znaků jakosti s jakostními znaky výrobku. 

 Poskytované sluţby jsou několika typů a jsou řízeny podle jejich povahy. Sluţby 

výzkumného a vývojového charakteru jsou řízeny směrnicí S - 4 „Vývoj, výzkum, 

poradenství a realizace unikátů“. Expertní a poradenské činnosti jsou řízeny Pracovním 

postupem „Provádění expertiz a poradenství“. Sluţby v rámci akreditovaných subjektů  

Divize Laboratoří a zkušeben a Certifikačního orgánu jsou řízeny pracovními postupy, které 

jsou zpracovány podle odpovídajících norem. Pozáruční servisní sluţby na dodaných 
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zařízeních a na zařízeních v záruce, u nichţ nutnost servisního zásahu vznikla za podmínek, 

které nejsou kryty zárukou a jsou řízeny dokumentací podnikatelských jednotek. Poznatky ze 

servisní činnosti jsou vyhodnocovány a výsledky jsou pouţity při projekci a výrobě nových 

zařízení. 

 

3.3.5.2 Validace procesů výroby a poskytování služeb 

Všechny procesy výroby a sluţeb včetně procesů ovlivňujících ţivotní prostředí, u 

nichţ nelze monitorováním nebo měřením ověřovat výsledný výstup, jsou prováděny ve VSP 

zaměstnanci s příslušnou kvalifikací, kteří jsou schopni v průběhu procesu posoudit se 

zahrnutím poţadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zda výsledek procesu bude 

odpovídat poţadovaným parametrům. V případě poskytování sluţeb je za validaci 

povaţováno převzetí výsledků zákazníkem. 

 

3.3.5.3 Identifikace a sledovatelnost 

Identifikace a sledovatelnost je popsána ve směrnici S - 8 „Identifikovatelnost a 

sledovatelnost“. Základním identifikačním prvkem je tzv. číslo prodejní (výrobní) 

objednávky, které v případě potřeby můţe být dokumentovaným způsobem rozšířeno. 

Veškeré značení je prováděno tak, aby v kaţdém kroku výroby bylo moţno jednoznačně 

identifikovat jednotlivé výrobky nebo skupiny výrobků, včetně způsobu jejich 

rozpracovanosti.  

Odpovědnost za identifikaci výrobků a sluţeb mají ředitelé podnikatelských jednotek a 

všichni zaměstnanci, podílející se na realizaci příslušné výrobní objednávky. Za přidělení 

čísla prodejní (výrobní) objednávky a evidenci ekonomické dokumentace odpovídá ekonom 

podnikatelské jednotky. Zpětnou sledovatelnost umoţňuje číslo prodejní objednávky, jímţ je 

označena veškerá dokumentace související s plněním smluvního vztahu. 

 

3.3.5.4 Majetek zákazníka 

Odpovědnost za majetek zákazníka nese ředitel podnikatelské jednotky. Tato jednotka 

je realizátorem výrobní objednávky zahrnující majetek zákazníka. Majetkem zákazníka můţe 

být dokumentace (řídí se směrnicí S - 9), měřicí zařízení (řídí se směrnicí S - 16), přípravky a 

prvky určené k začlenění do výrobku (řízeno výrobní dokumentací). 

Pokud zákazník poţaduje, aby v dodávce byl pouţit konkrétní, jím dodaný výrobek, 

musí to být specifikováno ve smlouvě. 
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Při přejímce výrobku dodaného zákazníkem se provádí prokazatelná kontrola všech 

smluvně dohodnutých parametrů rozhodných pro jakost. Před uţitím je výrobek dodaný 

zákazníkem jednoznačně identifikován a uloţen ve vyhrazeném prostoru. Informace o pouţití 

tohoto výrobku je uvedena ve výrobní dokumentaci. Záznamy o řízení výrobku dodaného 

zákazníkem jsou ukládány do dokumentace výrobní objednávky. V případě zjištění vad, ztráty 

nebo poškození majetku zákazníka informuje ředitel podnikatelské jednotky zákazníka o této 

skutečnosti písemně a dohodne s ním další postup. V případě neshodných nebo poškozených 

výrobků dodaných zákazníkem jsou tyto uloţeny v prostorách pro neshodné výrobky 

odděleně od ostatních. 

 

3.3.5.5 Uchování produktu 

Za manipulaci, skladování, balení, ochranu a dodávání jsou odpovědni ředitelé 

podnikatelských jednotek a jimi pověření zaměstnanci. Pro veškeré operace s výrobkem platí 

zásada, ţe tyto operace musí být prováděny tak, aby nedošlo k jeho poškození a ztrátě 

identifikovatelnosti. Hotové výrobky jsou před expedicí uloţeny ve vymezených prostorách, 

kde nemůţe dojít k jejich poškození. Pokud manipulace s výrobkem vyţaduje zvláštní 

zacházení, je tato skutečnost uvedena v příslušné výrobní dokumentaci; totéţ platí v případě 

potřeby i pro balení a ochranu výrobku. 

K expedici jsou předávány pouze výrobky prokazatelně uvolněné technickou 

kontrolou. 

Dodávání výrobků nehmotného charakteru je řízeno směrnicí S - 4 „Vývoj, výzkum, 

poradenství a realizace unikátů “. O předání musí existovat písemný záznam. 

 

3.3.5.6 Řízení monitorovacího zařízení 

Základním poţadavkem řízení monitorovacích a měřicích zařízení je zaručit, aby 

všechna uvedená zařízení byla identifikovatelná a aby existovaly záznamy o jejich kontrole. 

Základním dokumentem pro práci s kontrolním, měřicím a zkušebním zařízením je směrnice 

S - 16 „Metrologický řád“. Za veškerou činnost spojenou s kontrolními, měřicími a 

zkušebními zařízeními jsou odpovědni ředitelé podnikatelských jednotek. Všechna měřidla s 

vlivem na jakost výrobků, procesů, pro monitorování ţivotního prostředí a pro bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci jsou uvedena na seznamech druhů měřidel a na evidenčních listech 

měřidel, v nichţ je uvedena identifikace měřidel a perioda ověřování nebo kalibrace měřidla. 

Na kaţdém měřidle s vlivem na jakost výrobků, procesů, pro monitorování ţivotního 

http://intra/smernice/Pdf/S04.pdf
http://intra/smernice/Pdf/S16.pdf
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prostředí a pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je vyznačena doba platnosti kalibrace. 

Ve vybraných případech a při poţadavku zákazníka se stanovuje nejistota měření a 

způsobilost kontrolního prostředku. Ověřování měřidel provádí Český metrologický institut 

nebo autorizované a akreditované metrologické středisko. 

Interní kalibrace měřidel se provádí podle písemných kalibračních postupů 

s předepsanými náleţitostmi v předepsaných podmínkách pomocí etalonů navázaných na 

státní etalony nebo certifikovanými referenčními materiály zaměstnanci s vyhovující 

odbornou kvalifikací a taktéţ externě u organizací akreditovaných pro kalibrační činnosti. 

Záznamy o ověřování a kalibraci měřidel jsou uchovávány po dobu jejich platnosti. 

Všichni zaměstnanci, kteří pouţívají kontrolní, měřicí a zkušební zařízení, jsou 

poučeni o správném zacházení s nimi a periodicky přezkušováni.  

 

 

3.4 Měření, analýza a zlepšování 

3.4.1 Obecně 

Procesy měření výkonnosti VSP probíhají na několika úrovních. První stupeň tvoří 

sledování a hodnocení na úrovni podnikatelských jednotek. Je zde prováděno komplexní 

monitorování a hodnocení všech činností. Zvláštní důraz je kladen na hodnocení shody 

výrobků, environmentálních dopadů se zahrnutím poţadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci a spokojenosti zákazníků. Vychází se ze záznamů, které jsou vyhodnocovány jednak 

průběţně a jednak kumulativně s vyuţitím vhodných statistických metod. Hodnocení 

významných parametrů probíhá na zasedáních Řídící rady. Součástí hodnocení na kaţdé 

úrovni řízení je i sebehodnocení činností i řídící práce. 

 

3.4.2 Monitorování a měření  

3.4.2.1 Spokojenost zákazníka 

Vzhledem k povaze produkce VSP, která není zaměřena na oblast široké spotřeby, ale 

na uspokojování speciálních poţadavků zákazníků, je individuální jednání se zákazníkem 

nejefektivnějším způsobem získávání informací o jeho spokojenosti a připomínkách. Při kaţdém 

styku se zákazníkem jsou zjišťovány jeho názory a připomínky k dodávaným výrobkům a 

sluţbám. Tato jednání vedou zaměstnanci na vysoké odborné úrovni, kteří provádějí analýzy 

zjištěných skutečností, výsledky aplikují ve své činnosti, předávají na příslušná místa a 

výsledky jsou uváděny ve čtvrtletní zprávě o jakosti a environmentu. 
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3.4.2.2 Interní audit 

Interními audity řízenými směrnicí S - 19 „Interní audity“ se prověřuje, zda systém 

managementu jakosti, environmentálního managementu a managementu BOZP vyhovuje 

plánovaným činnostem, poţadavkům normy ČSN EN ISO 9001 včetně rozšíření podle VDA 

6.1, normy ČSN EN ISO 14001 a normy ČSN OHSAS 18001 a zda je efektivně uplatněn a 

udrţován. Tato směrnice stanovuje postupy plánování a provádění interních prověrek systému 

managementu jakosti a environmentálního managementu, jakoţ i jejich hodnocení a vedení 

záznamů o auditech. 

Audity systému managementu jakosti a environmentálního managementu se realizují 

podle plánu. V případě nutnosti můţe Řídící rada rozhodnout o provedení auditu 

orientovaného na konkrétní problém, zaměřeného na prověrku činností a vzájemných vazeb, 

zajišťujících určitý proces a jeho rozhraní s okolím. 

Za plánování, rozsah a obsah auditů a jejich dokumentování je odpovědný Manaţer 

integrovaného systému řízení. Za provádění prověrek je odpovědný vedoucí inspektor jakosti 

a kvalifikovaní auditoři. 

Přípravu a provádění interních auditů zabezpečuje vedoucí inspektor jakosti s 

auditorem vybraným tak, aby byla respektována zásada nezávislosti. O interních auditech 

pořizuje vedoucí inspektor jakosti zápisy, které obdrţí ředitelé příslušných podnikatelských 

jednotek a Manaţer integrovaného systému řízení. Ten o výsledcích prověrek informuje 

Řídící radu. 

Odstraňování neshod a nedostatků zjištěných při auditech je řízeno směrnicí S - 18 

„Zlepšování integrovaného systému řízení“. 

Součástí interních auditů jsou i otázky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Mimo reţim interních auditů jsou prováděny kontroly v oblasti environmentu ekologem 

společnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bezpečnostním technikem a 

vedoucími zaměstnanci na výrobních podnikatelských jednotkách. 

 

3.4.2.3 Monitorování a měření procesů 

Metody monitorování procesů jsou stanoveny v dokumentaci popisující řízení těchto 

procesů. Pro procesy společné pro VÚHŢ a.s. to jsou směrnice. Pro výrobní procesy 

specifické pro VSP to je dokumentace na její úrovni. 

http://intra/smernice/Pdf/S19.pdf
http://intra/smernice/Pdf/S18.pdf
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Za monitorování procesů jsou odpovědni ředitelé podnikatelských jednotek. Výsledky 

monitorování procesů se zaznamenávají na jednotlivých podnikatelských jednotkách 

písemnou formou nebo do informačního systému. V případě potřeby ukládá Manaţer 

integrovaného systému řízení na podnět Řídící rady opatření k nápravě. 

Měření a monitorování veličin pro sledování environmentálních aspektů zabezpečují 

divize akreditovaných laboratoří a zkušeben, oddělení Údrţba a energetika a případně externí 

organizace. 

Hodnocení souladu v oblasti jakosti se provádí na PJ na základě parametrů 

vyplývajících z příslušné dokumentace. Hodnocení souladu v oblasti environmentu a BOZP 

se provádí jednou ročně na úrovni společnosti postupy uvedenými v PJ – 07. Monitorování 

výkonnosti v oblasti BOZP se provádí ve dvou základních parametrech, kterými jsou počet 

pracovních úrazů na 100 zaměstnanců a nemocnost. 

 

3.4.2.4 Monitorování a měření výrobku 

Procesy monitorování a měření jsou řízeny kontrolními postupy, které stanovují 

umístění kontrolních bodů ve výrobním procesu, měřené znaky jakosti, kritéria přijatelnosti 

(jakostní poţadavky zákazníka a parametry uvedené ve výrobní dokumentaci), metody 

monitorování a měření, poţadovaná zařízení, četnost monitorování a měření a způsob 

záznamu naměřených hodnot. 

Technické vybavení zkušebních míst musí být dostatečné pro dosaţení poţadované 

přesnosti měření. V případě moţnosti zamezit na zkušební místa volný přístup. Přístup třetích 

osob je moţný jen v doprovodu pracovníka technické kontroly. Měřicí zařízení a měřidla jsou 

řízena ve shodě s kapitolou 7. 6 Příručky integrovaného systému řízení. K provedení zkoušek 

a měření se obvykle pouţívají normované zkušební metody, v případě potřeby je zkušební 

postup dokumentován. Pracoviště provádějící zkoušky, u kterých jsou organizovány 

mezilaboratorní srovnávací testy, se těchto testů musí účastnit. 

Provádí se monitorování a měření vstupních surovin (zamezuje nekvalitní vstupy do 

výroby), meziproduktů (zabezpečuje zachycení neshodného výrobku v průběhu výrobního 

procesu), hotových výrobků (zamezuje dodání neshodného výrobku zákazníkovi) a veličin 

pro sledování environmentálních aspektů. 

Procesy monitorování a měření výrobků zabezpečuje technická kontrola, podřízená 

přímo ředitelům podnikatelských jednotek a nezávislá na výrobních útvarech. V případě 
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potřeby se pro výkon této funkce stanoví v souladu se směrnicí S – 20 „Řízení lidských 

zdrojů“ speciální kvalifikační předpoklady.

Po zjištění shody všech měřených znaků jakosti s přejímacími kritérii uvolní 

pracovník technické kontroly prověřovanou dávku osobně přiděleným razítkem v záznamu o 

měření a monitorování. Pro výstupní kontrolu platí navíc povinnost přesvědčit se, ţe proběhly 

všechny předepsané zkoušky a měření. Způsob a forma uvolnění materiálu do výroby a 

uvolnění hotových výrobků je upřesněn v dokumentaci podnikatelských jednotek. 

O výsledcích monitorování a měření jsou vedeny záznamy přiřaditelné ke 

konkrétnímu výrobku (výrobní dávce či sérii) a výrobní objednávce. Totéţ platí o výsledcích 

externě zabezpečovaných zkoušek, které musí být doloţeny písemnou zprávou. 

Neshody zjištěné u vstupních materiálů jsou řízeny odstavcem 7.4.3 Příručky jakosti 

a environmentu a neshody zjištěné ve výrobě a v povýrobních operacích následujícím 

odstavcem. 

 

3.4.3 Řízení neshodného produktu 

Řízení neshodných výrobků probíhá podle směrnice S - 17 „Řízení neshodného 

výrobku“, ve které je provedeno členění na řízení neshodných výrobků, vznikajících ve 

výrobě a v povýrobních operacích, a na řízení neshodných výrobků, zjištěných zákazníkem. 

Zásady řízení neshodných výrobků ve výrobě a povýrobních operacích spočívají v 

označení těchto výrobků a jejich vyloučení z výrobního procesu. Provedení záznamu o 

neshodě a přijetí opatření pro vyřešení konkrétního případu a pro zabránění jeho opakování. 

V případě neshodných výrobků, zjištěných zákazníkem, se jedná o reklamaci, která se 

vyřizuje reklamačním listem, v němţ jsou zaznamenány veškeré skutečnosti o řešeném 

problému. Důleţitým prvkem je korektní přístup k zákazníkovi, ať uţ reklamace oprávněná je 

či není. 

Nedílnou součástí řízení neshodných výrobků je vedení záznamů o výskytu a řešení 

neshod. Na jejich základě jsou prováděny rozbory neshodných výrobků a reklamací jednou 

čtvrtletně a jsou přijímána opatření pro zlepšení stavu. Po ukončení řízení o neshodném 

výrobku je provedeno vypořádání včetně případných postihů odpovědných zaměstnanců. 

Analogickým způsobem jsou řešeny i neshody v oblasti environmentálního 

managementu a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

http://intra/smernice/Pdf/S20.pdf
http://intra/smernice/Pdf/S17.pdf
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3.4.4 Analýza údajů 

Analýza údajů ve VÚHŢ a.s. probíhá s rozdílnou periodicitou v závislosti na 

významu, důleţitosti a potřebnosti pro operativní řízení na různých úrovních řízení. 

V případě zavádění nových výrobků je prováděna analýza moţnosti vyuţití 

statistických metod. Údaje o výrobě jsou zpracovávány a analyzovány denně. Vybrané údaje 

jsou předkládány výkonnému řediteli VÚHŢ a.s. 

Údaje o konkurenci jsou zjišťovány a analyzovány průběţně na úrovni 

podnikatelských jednotek v souladu se směrnicí S – 31 „Zjišťování spokojenosti zákazníků a 

údajů o konkurenci“. 

Údaje o řízení a zabezpečování systému managementu jakosti, environmentálního 

managementu a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci analyzuje a předkládá Řídící radě 

Manaţer integrovaného systému řízení v souladu s kapitolou 5.6 Příručky integrovaného 

systému řízení. 

Analýza ekonomických údajů včetně odpovědností, termínů a zpracovávání 

souhrnných dokumentů se řídí směrnicí S - 105 „Řízení ekonomické dokumentace“. 

Jsou zpracovávány následující dokumenty: prognóza a skutečnost cash flow; prognóza 

výsledků hospodaření; náklady na prodejní objednávky; výsledky hospodaření 

podnikatelských jednotek; výsledky hospodaření VÚHŢ a.s.; náklady na jakost; náklady na 

lidské zdroje; náklady na prevenci; náklady na externě zajišťované zkoušky; náklady na 

neshodnou výrobu zaviněnou; náklady na neshodnou výrobu nezaviněnou; reklamace 

zákazníků; náklady na EMS; náklady na BOZP; rozpočet VSP a VÚHŢ a.s. 

Zpracované dokumenty jsou předkládány Řídící radě k projednání, na jehoţ základě 

přijímá výkonný ředitel VÚHŢ a.s. rozhodnutí a v případě potřeby vydává podněty k uloţení 

opatření k nápravě. Zásadní dokumenty předkládá výkonný ředitel představenstvu VÚHŢ a.s. 

 

 

3.4.5 Zlepšování 

3.4.5.1 Neustálé zlepšování 

Jedním ze strategických cílů VÚHŢ a.s. je zvyšování výkonnosti a efektivnosti 

managementu jakosti environmentálního managementu a managementu BOZP na základě 

Programu trvalého zlepšování. Trvalé zlepšování je součástí podnikatelských programů 

podnikatelských jednotek, pro zlepšování většího rozsahu jsou zpracovávány projekty. Otázky 

drobného zlepšování jsou řešeny na úrovni podnikatelských jednotek, zlepšování většího 

http://intra/smernice/Pdf/S31.pdf
http://intra/smernice/Pdf/S105.pdf
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rozsahu je projednáváno Řídící radou a zásadní rozhodnutí v této oblasti přijímá 

představenstvo. Systémově je proces zlepšování řízen směrnicí S – 18 „Zlepšování 

integrovaného systému řízení“. 

 

3.4.5.2 Opatření k nápravě a preventivní opatření 

Základními podněty pro uloţení opatření k nápravě jsou závaţné neshody zjištěné 

interním nebo externím auditem, resp. rozborem auditu; problémy ve výrobě nebo reklamace 

zákazníků, resp. rozbory neshodných výrobků a reklamací; významné odchylky od 

environmentálních cílů a ekologické havárie; problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci; problémy zjištěné vedením. 

Opatření k nápravě ukládá výkonný ředitel v rámci jednání formou úkolů, manaţer 

integrovaného systému řízení a případně ředitel podnikatelské jednotky formou příslušného 

formuláře. Kontrolu plnění a účinnosti uloţených opatření k nápravě a preventivních opatření 

provádí manaţer integrovaného systému řízení. Nedílnou součást opatření k nápravě tvoří 

dokumentace, zachycující průběh všech činností v této oblasti, a vyhodnocení důsledků 

nápravného opatření. 

Preventivní opatření ukládá manaţer integrovaného systému řízení za účelem zlepšení 

stávajícího stavu nebo podchycení zjištěného trendu. Má formálně stejný průběh jako opatření 

k nápravě. Manaţer integrovaného systému řízení podává čtvrtletně souhrnnou informaci o 

postupu řešení opatření k nápravě a preventivních opatření na Řídící radě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intra/smernice/Pdf/S18.pdf
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4 Popis postupu válcovaných profilů firemními procesy 

 

Pro zabezpečení procesu výroby Válcovny jsou pouţívány válce, válcovací armatury a 

rovnací válečky. Počet, tvar a rozměry výrobních přípravků stanoví příslušný DTP daného 

profilu. Výrobní přípravek odpovídá dokumentaci výkresu válce včetně kalibrace, výkresům 

vodítek včetně sestavy vodítek, výkresům stěráků včetně podloţek pro horní stěráky, 

výkresům rovnacích válečků. Veškeré činnosti ve Válcovně speciálních profilů se řídí 

pracovně – bezpečnostními a technologickými pravidly pro práci na pracovištích. Vstupní 

materiál od dodavatele projde kontrolou pomocí statistické přejímky, aby bylo zabráněno 

postupu neshodných produktů do navazujících procesů. Pokud se vstupní polotovary shodují 

s poţadavky, je materiál označený ţlutou barvou uloţen ve skladu a materiál označený 

zelenou barvou je uvolněn do výroby. 

 

Obr. 6 Válcovací stolice duo [internet 3] 

 

Skladování materiálu je řízeno směrnicí S – 5 „Nakupování“, a interním dokumentem 

„Pokynem ředitele“ Řízení výroby. Sklad se nachází ve skladovací hale D6, na volné ploše 

mezi skladovací halou a halou IV a ve vyhrazených prostorách haly IV. Předvalky jsou 

vydávány ze skladu v rozměrech a jakosti odpovídající denní výrobě a naváţeny do haly IV 

ke zpracování. Hmotnost vydaného materiálu se stanoví zváţením před nasazením do pece a 

pecař zaznamená zjištěnou hmotnost do pecní knihy. Na základě údajů v pecní knize vedoucí 

výroby denně provádí záznam do informačního systému (dále jen IS), který obsahuje datum 

výdeje, název materiálu, hmotnost a číslo výrobní objednávky. 
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Materiál je do krokové pece sázen pomocí podávacího mechanizmu. Ohřev 

vsázkového materiálu probíhá ve dvou plynových krokových pecích. Teplota pece je 

nastavena obsluhou na regulačním panelu pece. Do pece se průběţně sází materiál 

vysokozdviţným vozíkem k peci a rozloţí se na krokovací rošt.  Po průchodu pecí jsou  

ohřáté kusy vytlačeny z pece bočně tlačkou. Před sklopením provalku na přiváděcí valník ke 

stolici projede ohřátý kus lamačem okují. 

Válcování ohřátých kusů na hotový profil se provádí vratným způsobem ve stolici 

duo 480, viz obr. č. 6. Postup válcování a parametry nastavení stolice jsou uvedeny 

v příslušném detailně technickém postupu (dále jen DTP). Předák můţe v rámci dodrţení či 

zlepšení kvality měnit nastavení stolice. Během válcování musí být zajištěno chlazení válců 

vodou, viz obr. č. 7. Válcovaný materiál se mezi válci deformuje, výška se sniţuje, materiál se 

prodluţuje a současně rozšiřuje a mění se i rychlost, kterou válcovaný materiál z válcovací 

stolice vystupuje. Mezera mezi pracovními válci je menší, neţ vstupní rozměr materiálu. 

Výsledkem procesu je vývalek [9].  

 

Obr. 7 Válce [internet 4] 

 

Po vyválcování je vývalek odveden valníkem od stolice a je staţen na chladník, kde 

volně vychladne. Po vychladnutí se vývalky rozřeţou pásovou pilou na poloviční délky nebo 

se v souladu s příslušným DTP ponechají v celé délce. Pak se vývalky dopraví jeřábem k 

rovnačce. Rovnání se provádí jedním nebo více průchody na válečkových rovnačkách XRL 
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40, XRL 65. Tyč nebo plech se ve válcích prohýbají, smysl ohybů se mění a tím se vývalek 

vyrovnává. Rovnání je ukončeno aţ při splnění kritéria přijatelnosti pro rovnání, uvedeného v 

příslušném DTP. Dělení na expediční délky se provádí po rovnání. Expediční délky pro daný 

profil jsou stanoveny v DTP. Dělení se provádí na pásových pilách. Při manipulaci s vývalky 

během všech následujících operací po rovnání nesmí dojít k porušení přímosti ani k poškození 

povrchu. Profily jsou baleny do svazků. Maximální hmotnost a maximální rozměry svazku 

jsou uvedeny v DTP. Maximální hmotnost svazku nesmí překročit nosnost jeřábu, tj. 5000 kg. 

Pokud není určeno v DTP jinak, jsou svazky svázány po délce minimálně na 4 místech a 

označeny expedičním štítkem. Svázání musí být tak pevné, aby při další manipulaci 

nedocházelo k rozvolňování úvazku. Expediční štítek musí být upevněn tak, aby nedošlo k 

jeho uvolnění a poškození při další manipulaci se svazky. Svazky vývalků určené k expedici 

se skladují v prostorách vyhrazených k tomuto účelu. Svazky je povoleno skladovat v hranách 

s prokladem dřevěnými špalky. Expedované svazky se nakládají jeřábem do přistaveného 

vozidla. Při nakládce pracovník nakládky zkontroluje, má-li kaţdý svazek expediční štítek. 

Pokud tomu tak není, ohlásí závadu technické kontrole (dále jen TK), která zajistí okamţitou 

nápravu. Pokud vůz není speciálně vybaven pro transport svazků, pracovník nakládky 

prokládá jednotlivé svazky dřevěnými špalky. 

 

Díky malosériové a kusové výrobě, při které je uplatňováno vlastní know-how, tvoří 

procesy válcovny speciálních profilů unikátní celek. Jejich průběh je zobrazen v procesní 

mapě viz obrázek č.8 Procesní mapa Válcovny speciálních profilů. 
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Obr. 8 Procesní mapa válcovny speciálních profilů
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4.1 Plánování výroby 

Výroba se plánuje dlouhodobě nebo krátkodobě. Dlouhodobé plánování provádí 

manaţer logistiky na základě dlouhodobých písemných, faxových, e-mailových a 

telefonických objednávek zákazníků a prognostických výhledů vytváří v informačním 

systému (dále jen IS) v úloze Přehledové plánování dlouhodobý plán pro časový horizont 6 – 

12 měsíců a dle potřeby jej aktualizuje. 

U krátkodobého plánování manaţer logistiky vystavuje v IS pro kaţdý vyráběný profil 

prodejní objednávky, které na základě závazných elektronických odvolávek, nebo písemných, 

faxových, telefonických či e-mailových objednávek zákazníků průběţně aktualizuje. V IS 

v úloze Přehledové plánování vytváří manaţer logistiky krátkodobý plán, který slouţí 

k plánování výrobních kampaní. Je sestavován na 3 měsíce a průběţně aktualizován. 

Aktualizaci krátkodobého plánu oznamuje určeným funkcím e-mailem. Na základě 

krátkodobého plánu zpracovává manaţer logistiky týdenní přehled expedice hotových 

výrobků, ve kterém jsou uvedeny termíny odvozu hotových výrobků jednotlivým 

zákazníkům. 

a) Cíl procesu: 

 Vytvořit dlouhodobý plán/ krátkodobý plán prodejní objednávky. 

b) Ukazatel výkonnosti procesu, parametr ukazatele: 

 Splnění stanovených plánů, 

 Úroveň připravenosti výroby, připravenost vstupního materiálu. 

c) Zákazník procesu: 

 Proces: Přejímka a skladování vstupních polotovarů. 

d) Vlastník procesu: 

 Manaţer logistiky. 

e) Rizika procesu: 

 Chybí vstupy do procesu, 

 Osobní chyba manaţera logistiky v plánování. 

f) Regulátory procesu: 

 Směrnice S – 5, PŘ 320 – 01, KP 01/D6, PŘ D6 – 01. 

g) Vstupy do procesu: 

 elektronické, písemné, faxové, telefonické či e-mailové objednávky 

zákazníků. 

h) Výstupy z procesu: 
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 úloha Přehledové plánování, krátkodobý plán, dlouhodobý plán. 

i) Přezkoumávání a zlepšování procesu: 

Manaţer logistiky kontroluje a aktualizuje přehledové plánování, tak aby byly 

všechny informace v informačním systému (dále jen IS) systému správně a odpovídali všem 

poţadavkům zákazníka. 

 

4.2 Nákup materiálu 

Poţadavky jsou vţdy uplatňovány písemnou formou a je v nich vţdy jednoznačná 

specifikace poţadovaných vstupů a termín plnění. Věcnou kontrolu poţadavků provádí ředitel 

podnikatelské jednotky. Za schválení nákupní objednávky jsou odpovědni zaměstnanci.  

Materiál je pořizován na základě Poţadavkového listu, kde technickou správnost poţadavku 

zajišťuje ředitel podnikatelské jednotky, formální správnost a úplnost technický ředitel. 

Nákup polotovarů a materiálu je projednáván na zasedáních Řídící rady. Pořízení organizačně 

zajišťuje Technický úsek. 

a) Cíl procesu: 

 Cílem procesu nakupování je zabezpečit, aby nakupované vstupní suroviny 

a polotovary pro výrobu, sluţby a další materiál ovlivňující jakost, ţivotní 

prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídaly stanoveným 

poţadavkům. 

b) Ukazatel, výkonnosti procesu, parametr ukazatele: 

 Splnění kriterií Poţadavkového listu. 

c) Zákazník procesu: 

 Přejímka a skladování vstupních polotovarů. 

d) Vlastník procesu: 

 Obchodník. 

e) Rizika procesu: 

 Nesplnění Poţadavkového listu dodavatele, 

 Špatná manipulace s materiálem. 

f) Regulátory procesu: 

 S-5 Směrnice pro nakupování. 

g) Vstupy do procesu: 

 Poţadavkový list. 

h) Výstupy z procesu: 
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 Pořízené polotovary, materiál. 

i) Přezkoumávání a zlepšování procesu: 

Přezkoumání a zlepšování procesu probíhá na Řídících radách. 

 

4.3 Přejímka a skladování vstupních polotovarů 

Přejímka vstupních polotovarů se řídí dle KP 01/D6.  Po doručení hutního osvědčení 

jsou vstupní polotovary ve skladě označeny ţlutou barvou, viz obr. 9 a materiál uvolněný do 

výroby je označen zelenou barvou v souladu s PŘ D6-01.  

 

Obr. 9 Skladování vsázkového materiálu [foto autor] 

 

Vadné části dodávky se vytřídí, uloţí se odděleně od vyhovujícího materiálu a označí 

se červeným štítkem, kde se do Rozhodnutí napíše „Reklamace“. ŘD prověří zjištěnou závadu 

a rozhodne o provedení nápravných opatření nebo o reklamaci. Rozhodnutí zaznamená do 

Protokolu o vadné dodávce. 

a) Cíl procesu: 

 Zabránit postupovaní neshodných polotovarů do dalších procesů, 

 Bezpečně a správně skladovat vstupní polotovary.  
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b) Ukazatel výkonnosti procesu, parametr ukazatele: 

 Ukazatele jakosti, 

 Hraniční hodnota (je limitní hodnota kritéria přijatelnosti). 

c) Zákazník procesu: 

 Proces: Dělení předvalků. 

d) Vlastník procesu: 

 Výrobkový manaţer. 

e) Rizika procesu: 

 Chybí vstupy do procesu, 

 Špatné označení vstupního materiálu ve skladě, 

 Závadná dodávka předvalků, 

f) Regulátory procesu: 

 ČSN EN 10 163 – 3 Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků 

válcovaných za tepla,  

 Směrnice S – 5, PŘ 320 – 01, KP 01/D6, PŘ D6 – 01 Řízení výroby. 

g) Vstupy do procesu: 

 Hutní osvědčení, vstupní polotovary a materiál, katalog válcoválenských 

vad, 

 Směrnice S – 5 Nakupování, Kontrolní postup KP 01/D6, 

 Evidence dodávek vstupního materiálu, Dodací list. 

h) Výstupy z procesu: 

 Vstupní polotovary a materiál po kontrole přejímkou, 

 Záznam výsledku vstupní kontroly v databázi technické kontroly, 

 Protokol o vadné dodávce. 

i) Přezkoumávání a zlepšování procesů 

Při přejímce se porovnají údaje v dodacím listu s Evidencí dodávek vstupního 

materiálu a s dodávkou. Kontroluje se zejména označení dodávky, rozměry a zjevné vady na 

povrchu svazku. Vstupní kontrola kvality povrchu jednotlivých sochorů se provádí dle 

KP 02/D6. 

Odběr vzorku pro kontrolní chemickou analýzu se provede odřezáním plátku o 

tloušťce 10mm  pilou ze vstupního materiálu a tento plátek se příčně rozpůlí. Na jedné řezné 

ploše se stopy po pile lehce obrousí na horizontální brusce. 
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4.4 Dělení předvalků 

Dělení předvalků na poţadované délky se provádí řezáním. Dělené délky pro daný 

profil jsou uvedeny v technologickém příkazu (dále jen DTP).  

a) Cíl procesu: 

 Dodrţení délky předvalků. 

b) Ukazatel výkonnosti procesu, parametr ukazatele: 

 Délka předvalků určená v DTP. 

c) Zákazník procesu: 

 Proces: Ohřev materiálu v plynové krokové peci. 

d) Vlastník procesu: 

 Předák směny. 

e) Rizika procesu: 

 Nesprávná délka předvalků, 

 Povrchové vady na vývalku, případně poškození válců. 

f) Regulátory procesu: 

 DTP, TP 01/320. 

g) Vstupy do procesu: 

 Předvalky, 

 Hutní osvědčení, vstupní polotovary a materiál. 

h) Výstupy z procesu: 

 Rozdělené předvalky. 

i) Přezkoumávání a zlepšování procesů 

 Vizuální kontrola. 

 

4.5 Ohřev materiálu v plynové krokové peci 

Ohřev vsázkového materiálu se provádí ve dvou plynových krokových pecích. Teplota 

ohřevu pro daný profil je uvedena v DTP a je obsluhou pece nastavena na regulačním panelu 

pece. Kontrola ohřevu materiálu se provádí dle kontrolního postupu 02/D6 (dále jen KP 

02/D6). Přijatelná teplota materiálu po prvém průchodu je min. 1100 °C. Pokud je vyţadován 

speciální reţim ohřevu, je tento reţim uveden v DTP. 

Vsázkový materiál se dopraví vysokozdviţným vozíkem k peci a rozloţí se na 

krokovací rošt, viz obr. 10. 
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Obr. 10 Příprava materiálu na krokovací rošt [foto autor] 

Obsluha pece zajistí umístění vstupního materiálu na krokovací rošt tak, aby při 

postupu do pece nedošlo k zachycení nasazených kusů bočními stěnami vstupního otvoru 

pece. Technické podmínky pro obsluhu pece jsou popsány v Revizních knihách těchto pecí. 

Po průchodu pecí jsou ohřáté kusy vytlačeny z pece bočně tlačkou. Před sklopením provalku 

na přiváděcí valník ke stolici projede ohřátý kus lamačem okují. 

a) Cíl procesu: 

 Správně prohřát materiál a připravit pro válcovací trať. 

b) Ukazatel výkonnosti procesu, parametr ukazatele: 

 Teplota ohřevu, reţim ohřevu. 

c) Zákazník procesu: 

 Proces: Válcování za tepla na stolici duo. 

d) Vlastník procesu: 

 Vedoucí technik válcovny. 

e) Rizika procesu: 

 Porucha regulace pece, případně chyba pracovníka při nastavení a provozu 

pece, 

 Prodlouţení ohřevu z provozních příčin, 

 Chybně nastavená teplota, případně rychlý sled válcování. 
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f) Regulátory procesu: 

 DTP, TP 01/320, KP 02/320. 

g) Vstupy z procesu: 

 Vsázkový materiál (konkrétní pro daný produkt), 

 Revizní knihy. 

h) Výstupy do procesu: 

 Ohřáté kusy vytlačeny boční tlačkou. 

i) Přezkoumávání a zlepšování procesů 

Ohřev materiálu je zvláštní proces, proto musí být zabezpečen záznam teploty ohřevu 

a prováděna kontrola dodrţování teploty ohřevu. Kritérium přijatelnosti je uvedeno v 

příslušném DTP. 

K ohřevu vsázkového materiálu slouţí plynová kroková pec E-THERM, v případě 

váţné poruchy na peci E-THERM je v záloze plynová kroková pec Škoda. Kontrolu teploty 

ohřevu materiálu provádí pecař na digitálním výstupu kalibrované měřící větve regulátoru. 

Veškeré odchylky od předepsané hodnoty oznámí předákovi, který odchylky zkontroluje a do 

předávací knihy zaznamená časový údaj a příčinu odchylky. Reţim ohřevu materiálu je měřen 

termočlánky a zaznamenán papírovým nebo digitálním zapisovačem. Záznamové svitky 

označuje vedoucí technik válcovny (dále jen TV) na začátku denní směny datem. Po zaplnění 

svitku TV rozdělí záznam na jednotlivé dny, záznamy z digitálního zapisovače jsou 

zálohovány po jednotlivých dnech na počítači u TV. Správnost a dodrţování nastavené 

teploty ohřevu kontroluje TK dle potřeby, minimálně však jednou za směnu změřením teploty 

vývalku po prvém průchodu optickým pyrometrem. Vyhodnocené záznamy teploty ohřevu za 

běţný rok zakládá a zpracovává TV a ukládá je ve shodě s PŘ 01 – D6. Záznamy vedené v 

elektronické formě jsou uloţeny v počítači a zálohovány ve shodě se směrnicí S – 12 „Řízení 

hardwaru, softwaru a elektronických dat“. Zjistí-li TV zaviněné odchylky, navrhne ředitel 

válcovny speciálních profilů nápravné opatření. 

 

4.6 Válcování za tepla na stolici duo 

Sestavení válcovacích armatur, technologické parametry válcování a konečné rozměry 

vývalku pro daný profil jsou uvedeny v DTP. 

Válcování ohřátých kusů na hotový profil se provádí vratným způsobem ve stolici 

duo 480, viz obr. 11, která je součástí válcovací tratě, viz obr. č. 12. Postup válcování a 

parametry nastavení stolice jsou uvedeny v příslušném DTP. Předák můţe za účelem  
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dodrţení či zlepšení kvality měnit nastavení stolice i počty průchodů. Během válcování musí 

být zajištěno chlazení válců vodou.  

 

Obr. 11 Válcovací stolice duo [foto autor] 

a) Cíl procesu: 

 Válcování ohřátých kusů na hotový profil. 

b) Ukazatel výkonnosti procesu, parametr ukazatele: 

 Tvarové rozměrové ukazatele, povrch vývalku. 

c) Zákazník procesu: 

 Proces: Chlazení vývalku 

d) Vlastník procesu:  

 Předák valcíř.  

e) Rizika procesu: 

 Špatný ohřev, špatné seřízení stolice včetně armatur, velká vůle loţisek, 

nadměrné opotřebení kalibru (nedodrţení tvarové a rozměrové tolerance), 

 Špatné seřízení armatury, nízká doválcovací teplota (velká šavlovitost a 

šroubovitost vývalku), 

 Špatné rozdělení úběrů (přeloţky), 

 Dlouhý ohřev, chybně nastavený lamač okují (zaválcované okuje), 

 Nízká válcovací teplota, špatný povrch válců a armatury, špatně nastavené 

armatury, nešetrná manipulace s vývalkem (povrchové vady, otlaky, 

rysky). 
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Obr. 12 Válcovací trať [internet 5] 

 

f) Regulátory procesu: 

 TP 01/320, DTP, KP 02,320. 

g) Vstupy do procesu: 

 Ohřáté kusy vsázkového materiálu, katalog válcoválenských vad. 

h) Výstupy z procesu: 

 Vývalek. 

i) Přezkoumávání a zlepšování procesů 

Kontrolu kvality povrchu po válcování provádí předák samokontrolou kvality povrchu 

na prvém vývalku a dále dle potřeby, nejméně však na kaţdém pátém vývalku na směně. 

Kontrola se provádí vizuálně na obou stranách vývalku na chladicím roštu. Při zjištění 

neshody oznámí tuto skutečnost ihned TK. TK provádí kontrolu kvality povrchu na prvém a 

dále dle potřeby, nejméně však na kaţdém patnáctém vývalku na směně. Provedená kontrola 

je shodná, jsou-li případné povrchové vady v souladu s poţadavky zákazníka, viz technicko-

dodací podmínky odběratele. Kritéria přijatelnosti povrchových vad jsou uvedeny 

v technicko-dodacích podmínkách odběratele. Povrchové vady na vývalcích se porovnávají 

s Katalogem válcovenských vad. Při neshodě zjištěné předákem provede TK opakovanou 

kontrolu a rozhodne o kontrole všech předchozích vývalků aţ do zjištění shody.  Neshodné 

vývalky vyřadí a zajistí uloţení do určeného prostoru. Počet vadných kusů zaznamená TK do 

výrobně kontrolního listu (dále jen VKL)  kumulativně za směnu v oddíle Počet vyrobených 

neshodných technologických vývalků. 
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4.7 Chlazení vývalku 

 Po vyválcování je vývalek odveden valníkem od stolice a je staţen na chladník, kde 

volně vychladne. 

a) Cíl procesu: 

 Vychladnutí vývalku. 

b) Ukazatel výkonnosti procesu, parametr ukazatele: 

 Teplota vývalku. 

c) Zákazník procesu: 

 Proces: Dělení na expediční délky. 

d) Vlastník procesu: 

 Předák valcíř. 

e) Rizika procesu: 

 Otlaky od kleští, neopatrná manipulace s vývalkem (otlaky a poškozený 

povrch vývalků), 

 Místní zalomení přímosti, nevyhovující přímost vývalku, 

 Velká a nepravidelná šavlovitou vývalků způsobená potíţemi při rovnání. 

f) Regulátory procesu: 

 Opatrná manipulace s vývalkem, dbát na správné nastavení palců 

shrnovače, 

 Zajistit rovnoměrné ukládání. 

g) Vstupy do procesu: 

 Ohřáté kusy vývalku. 

h) Výstupy z procesu: 

 Ochlazené kusy vývalku. 

i) Přezkoumávání a zlepšování procesů  

Kontrola rozměrů se provádí na dvou vzorcích odebraných při mezioperační kontrole. 

Rozměrová kontrola se provádí posuvným měřítkem, výškoměrem nebo mikrometrem a na 

profilovém projektoru porovnáním řezu profilu s jeho zvětšeným výkresem viz obr. č. 13 

Profilový projektor. Kritéria přijatelnosti jsou uvedena v DTP. Výsledky měření vzorků 

z kaţdého svazku zaznamená TK do databáze Technické kontroly, část Výstupní kontrola. 
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Obr. 13 Profilový projektor [internet 6] 

 

4.8 Dělení na expediční délky  

Dělení vývalků na expediční délky se provádí po vychladnutí pásovou pilou. 

Expediční délky pro daný profil jsou stanoveny v DTP. Dělení se provádí na pásových pilách.  

a) Cíl procesu: 

 Oddělit vývalky na expediční délky dle poţadavků zákazníka 

b) Ukazatel výkonnosti procesu, parametr ukazatele: 

 Rozměry oddělených vývalků. 

c) Zákazník procesu: 

 Proces: Rovnání. 

d) Vlastník procesu: 

 Předák valcíř. 

e) Rizika procesu: 

 Nekvalitní řez – šikmost, otřepy způsobené tupým listem pily nebo špatně 

seřízenou pilou, 

 Nedodrţení délky způsobeno chybou pracovníka. 

f) Regulátory procesu: 

 TP 01/320, DTP, 

 Výměna pilových listů nebo seřízení pily. 

g) Vstupy do procesu: 

 Ochlazené kusy vývalku. 
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h) Výstupy z procesu: 

 Oddělené profily (vývalky). 

i) Přezkoumávání a zlepšování procesů 

Kontrolu jakosti povrchu kaţdého kusu z obou stran provádí pilař na dobře osvětleném 

místě vizuálně porovnáním s Katalogem válcovenských vad. Při zjištění nepřípustných 

povrchových vad oznámí tuto skutečnost TK, která rozhodne o dalším postupu. Kontrolu 

kolmosti řezu a délek provádí pilař při ustavení pily dle návodu výrobce na začátku směny a 

v průběhu směny dle potřeby. Kritérium přijatelnosti je 90°  2° max., přípustný otřep je max. 

1 mm. Při zjištění neshody provede pilař kontrolu předchozích kusů aţ do zjištění shody a 

vadné Vizuální kontrola. TK provádí minimálně 1x za směnu kontrolu kolmosti řezu a 

přímosti vývalků. 

 

4.9 Rovnání 

Pak se vývalky dopraví jeřábem k rovnačce. Rovnání se provádí jedním nebo více 

průchody na válečkových rovnačkách XRL 40, XRL 65.  Rovnání je ukončeno aţ při splnění 

kritéria přijatelnosti pro rovnání, uvedeného v příslušném DTP.  

a) Cíl procesu: 

 Splnění kritéria přijatelnosti pro rovnání, uvedeného v DTP. 

b) Ukazatel výkonnosti procesu, parametr ukazatele: 

 Přímost vývalků, 

 Šroubovitost vývalků, 

 Povrch vývalků. 

c) Zákazník procesu: 

 Proces: Balení do svazků. 

d) Vlastník procesu: 

 Rovnač předák. 

e) Rizika procesu: 

 Velká šavlovitost po válcování, špatně seřízená rovnačka, rovnání 

nedochlazeného vývalku (nedodrţení povolené šavlovitosti), 

 Velká šroubovitost po válcování, špatně seřízená rovnačka (nedodrţení 

povolené troubovitosti), 

 Nalepené okuje na rovnacích válečcích, opotřebení rovnacích válečků 

(povrchové vady: otlaky, odřeniny), 
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 Špatně seřízená rovnačka. 

f) Regulátory procesu: 

 TP 01/320, KP 02/320, DTP. 

g) Vstupy do procesu: 

 Oddělené kusy vývalků. 

h) Výstupy z procesu: 

 Vyrovnané kusy vývalků. 

i) Přezkoumávání a zlepšování procesů 

Kontrolu přímosti po délce vývalku provádí rovnač po průchodu vývalku rovnačkou u 

kaţdého kusu ve dvou vzájemně kolmých polohách (poloha naleţato, poloha na výšku) na 

výběhovém stole rovnačky vizuálně, kdy kontroluje, zda mezi stolem a vývalkem je štěrbina, 

zhodnotí její velikost a v případě potřeby stanoví její velikost měrkou, ve sporných případech 

přivolá pracovníka TK, který provede kontrolu přímosti pomocí nataţené struny a v místě 

maximálního průhybu změří hodnotu průhybu posuvným měřidlem. Kritérium přijatelnosti 

průhybu pro rovnání a expediční délky je uvedeno v DTP. Při výskytu vadného (tj. 

nevyrovnatelného) vývalku odloţí jej rovnač do určeného prostoru a tuto skutečnost oznámí 

TK. TK zaznamená do VKL v oddíle Rovnání počet zjištěných vadných kusů kumulativně za 

směnu. Provedení všech samokontrolních kroků stvrdí TK razítkem na konci oddílů Rovnání 

a Dělení a balení pro expedici ve VKL. 

 

4.10 Balení do svazků 

Profily jsou baleny do svazků. Maximální hmotnost a maximální rozměry svazku jsou 

uvedeny v DTP. Maximální hmotnost svazku nesmí překročit nosnost jeřábu, tj. 5000 kg. 

Pokud není určeno v DTP jinak, jsou svazky svázány po délce minimálně na 4 místech a 

označeny expedičním štítkem. Svázání musí být tak pevné, aby při další manipulaci 

nedocházelo k rozvolňování úvazku. Expediční štítek musí být upevněn tak, aby nedošlo k 

jeho uvolnění a poškození při další manipulaci se svazky. 

a) Cíl procesu: 

 Pevně svázat profily do svazku, aby nedocházelo k rozvolňovaní úvazku 

při další manipulaci. 

b) Ukazatel výkonnosti procesu, parametr ukazatele: 

 Hmotnost svazku, příčné rozměry svazku, počet svázaných míst, 

 Délka tyčí, hmotnost svazku. 
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c) Zákazník procesu: 

 Proces: Skladování výrobků před expedicí. 

d) Vlastník procesu: 

 Hutní technik kontrolor jakosti. 

e) Rizika procesu: 

 Záměna taveb, 

 Překročení maximální hmotnosti a rozměrů svazku, 

  Chyba pracovníka. 

f) Regulátory procesu: 

 TP 01/320, KP 02/320, DTP. 

g) Vstupy do procesu: 

 Profily. 

h) Výstupy z procesu: 

 Svazky profilů. 

i) Přezkoumávání a zlepšování procesů 

Parametry svazku v souladu s poţadavky zákazníka kontroluje TK minimálně 

následující parametry kaţdého svazku a to délku tyčí, příčné rozměry svazku, hmotnost 

svazku, přípustné mnoţství kratších kusů v expedované dodávce (pokud jsou ve svazku). 

Záznamem v databázi Technické kontroly potvrdí TK provedení kvalitativních výstupních a 

mezioperačních kontrol. Pokud kterýkoliv ze sledovaných parametrů nevyhovuje, softwarový 

test provádí kontrolu shody všech kontrolovaných parametrů s kritérii přijatelnosti a při 

splnění všech ukazatelů svazek uvolní. Je-li kterýkoliv z testovaných parametrů nevyhovující, 

nastaví software příznak „Svazek nevyhovuje“. Uvolněný svazek označí TK expedičním 

štítkem. Nevyhovující svazek označí TK červeným štítkem, zajistí jeho uloţení do určeného 

prostoru a postupuje dále podle PŘ 01 – D6. Dojde-li v řízení o neshodné výrobě k dohodě se 

zákazníkem, provede TK v databázi Technické kontroly zvláštní uvolnění daného svazku dle 

PP 01/D6. 

 

4.11 Skladování výrobků před expedicí 

Svazky vývalků určené k expedici se skladují v prostorách vyhrazených k tomuto účelu. 

Sklad se nachází ve skladovací hale PJ 320, na volné ploše mezi skladovací halou a halou IV 

a ve vyhrazených prostorách haly IV a haly II. Svazky je povoleno skladovat v hranách s 

prokladem dřevěnými špalky. 
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a) Cíl procesu: 

 Skladování vývalků určených k expedici, tak aby nedošlo k jejich 

poškození. 

b) Ukazatel výkonnosti procesu, parametr ukazatele: 

 Teplota, vlhkost skladu, 

 Způsob skladování v hranách s prokládáním dřevěnými špalky. 

c) Zákazník procesu: 

 Proces: Expedice. 

d) Vlastník procesu: 

 Skladník. 

e) Rizika procesu: 

 Špatné označení štítku svazku. 

f) Regulátory procesu: 

 S – 8 „Identifikace a sledovatelnost“, 

 TP 01/320, KP 02/320, DTP. 

g) Vstupy procesu: 

 Svazky profilů po balení. 

h) Výstupy procesu: 

 Svazky profilů připravené pro expedici. 

i) Přezkoumávání a zlepšování procesů 

 Vizuální kontrola. 

 

4.12 Expedice 

Expedované svazky se nakládají jeřábem do přistaveného vozidla. Při nakládce 

pracovník nakládky zkontroluje, má-li kaţdý svazek expediční štítek. Pokud tomu tak není, 

ohlásí závadu TK, která zajistí okamţitou nápravu. Pokud vůz není speciálně vybaven pro 

transport svazků, pracovník nakládky prokládá jednotlivé svazky dřevěnými špalky. 

a) Cíl procesu: 

 Transport svazků bez jejich poškození na určené místo. 

b) Ukazatel výkonnosti procesu, parametr ukazatele: 

 Přímost vývalku, tyčí. 

c) Zákazník procesu: 

 Odběratel. 
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d) Vlastník procesu: 

 Předák valcíř. 

e) Rizika procesu: 

 Pokřivení vývalků, místní deformace tvaru profilu, 

 Záměna svazků. 

f) Regulátory procesu: 

 TP 01/320, DTP. 

g) Vstupy do procesu: 

 Balené svazky profilů připravené pro expedici. 

h) Výstupy z procesu: 

 Vystavení Inspekčního certifikátu pro dodávku profilů, zkompletovanou 

pro expedici z uvolněných svazků, vystaví TK v souladu s poţadavky 

odběratele příslušný dokument kontroly dle ČSN EN 10204. 

i) Přezkoumávání a zlepšování procesů 

Výstupní kontrolu provádí TK a před jejím zahájením je povinen ověřit, zda byly 

provedeny všechny mezioperační kontroly. 

 

Pro zpřehlednění a lepší orientaci při práci ve Válcovně jsem vytvořila procesní karty, 

v nichţ je popis základních informací subprocesů tvořících proces válcování speciálních 

profilů.  

Obsah těchto karet tvoří popis jednotlivých subprocesů a veškerých vykonávaných 

činností. Dále jsou zde popsány vstupy vyuţívané při spuštění procesu, výstupy z procesu 

vycházející a regulátory limitující průběh. Kaţdý proces má svého vlastníka, který za něj nese 

plnou zodpovědnost a dohlíţí na dosahování dílčích cílů, monitorování a systematické 

zlepšování. Dalšími poloţkami obsahu navrţených procesních karet jsou zákazníci procesu, 

metody pro přezkoumávání a zlepšování procesu, rizika procesu a ukazatele výkonnosti 

procesu. 

Tyto navrţené karty, viz příloha č. 2 - 11 by měli slouţit k ulehčení vyhledávání 

informací o probíhajících subprocesech např. při zaškolování nových zaměstnanců.  
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ZÁVĚR 

 

Analýza logistického toku vybraného produktu s vyuţitím procesní mapy je téma, na 

které jsem se rozhodla napsat mou bakalářskou práci zaloţenou na faktech získaných během 

mé oborové praxe ve firmě VÚHŢ a.s. K napsání této práce významně přispělo prostudování 

odborných knih, jeţ jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury a probíhající konzultace 

s vedením firmy a vedoucím mé bakalářské práce. 

Práce je dimenzovaná do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část zahrnuje 

první a druhou kapitolu a praktickou část tvoří třetí a čtvrtá kapitola.  

První kapitola poskytuje základní informace o společnosti VÚHŢ a.s. a to konkrétně o  

politice společnosti, cílech jakosti, environmentu a BOZP, organizační struktuře a výrobním 

programu se zaměřením na vybranou divizi Válcovna speciálních profilů. 

 Ve druhé kapitole jsou objasněny základní pojmy z oblasti procesů, procesní model a 

procesní přístup včetně jeho principů a poţadavků pro aplikaci.  

Následuje třetí kapitola, která je zaměřena na analýzu současného stavu uplatnění 

procesního přístupu válcovaných profilů, jsou zde popsány jednotlivé poloţky procesního 

modelu dle normy ISO 9001.  

Čtvrtá kapitola se zabývá popisem činností procesu válcování automobilových profilů. 

Pro lepší přehlednost a orientaci při práci v procesech jsem navrhla procesní karty, které 

mohou pracovníci válcovny speciálních profilů vyuţívat při práci a jsou zařazeny v příloze.  

Dále jsem navrhla mapu pro popis postupu válcovaného profilu firemními procesy, která 

zobrazuje body, v nichţ výsledek jedné činnosti poskytuje produkt nebo sluţbu jiné činnosti.  

Doufám, ţe společnost bude tyto karty vyuţívat a pomohou pro ulehčení orientace a hledání 

informací o probíhajících činnostech ve Válcovně a tak i zvýší efektivnost jejich procesů. 
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Příloha 1: Organizační schéma divize Válcovna speciálních profilů 

Ředitel divize 6 – 

Válcovna speciálních 

profilů 

Výrobní plánovač 

zásobování, prodeje 

2 x Hutní technik, technolog, 

metalurg 

Vedoucí hutní technolog 

2 x Hutní technolog 

Vedoucí hutní technik 

Mistr hutní výroby (vedoucí 

výroby) 

1 x Dělník hutní výroby ve 

válcovnách (příprava vsázky) 

SMĚNA A SMĚNA B 

2 x Strojník válcovací trati (předák 

směny) 

Strojník válcovací  trati (operátor) 

4 x Valcíř profilů 

Obsluha strojů a zařízení 

3 x Dělník hutní výroby ve 

válcovnách 

Dělník hutní výroby ve válcovnách 

(pecař) 

Strojník válcovací trati 

(předák směny) 

Strojník válcovací trati 

(operátor) 

4 x Valcíř profilů 

Obsluha strojů a zařízení na 

tváření kovů 

2 x Dělník hutní výroby ve 

válcovnách 

Dělník hutní výroby ve 

válcovnách (pecař) 

Technická kontrola Technická kontrola 



 
 

 

 
 

 

Proces: Plánování výroby 

Cíl procesu: -Vytvořit dlouhodobý plán/krátkodobý plán 

prodejní objednávky  

Ukazatel, výkonnosti 

procesu: 

-Splnění stanovených plánů 

-Úroveň připravenosti výroby, připravenost 

vstupního materiálu 

Zákazník procesu: Přejímka a skladování vstupních polotovarů 

Vlastník procesu: Manaţer logistiky 

Rizika procesu: -Chybí vstupy do procesu 

-Osobní chyba manaţera logistiky 

Regulátory procesu: -Směrnice S – 5, PŘ 320 – 01, KP 01/D6, PŘ D6 – 

01 

Vstupy procesu: -elektronické, písemné, faxové, telefonické či e-

mailové objednávky zákazníků 

 

Výstupy procesu: -úloha Přehledové plánování, krátkodobý plán, 

dlouhodobý plán 

 

Přezkoumávání a 

zlepšování procesu: 

- Manaţer logistiky kontroluje a aktualizuje 

přehledové plánování, tak aby byly všechny 

informace v IS systému správně a odpovídali všem 

poţadavkům zákazníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2: Procesní karta procesu plánování jakosti 



 
 

 

 

Proces: Nákup materiálu 

Cíl procesu: Zabezpečit, aby nakupované vstupní suroviny a 

polotovary pro výrobu, sluţby a další materiál 

ovlivňující jakost, ţivotní prostředí a bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci odpovídaly stanoveným 

poţadavkům. 

Ukazatel, 

výkonnosti procesu: 

Splnění kriterií Poţadavkového listu 

Zákazník procesu: Přejímka a skladování vstupních polotovarů 

Vlastník procesu: Obchodník 

 

Rizika procesu: -Nesplnění Poţadavkového listu dodavatele 

-Špatná manipulace s materiálem 

Regulátory procesu: S-5 směrnice pro nakupování 

Vstupy procesu: Poţadavkový list 

Výstupy procesu: Pořízené polotovary, materiál 

Přezkoumávání a 

zlepšování procesu: 

Přezkoumání a zlepšování procesu probíhá na 

Řídících radách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 3: Procesní karta procesu nákupu materiálu 



 
 

 
 

 

Proces: Přejímka a skladování vstupních polotovarů 

Cíl procesu: -Zabránit postupovaní neshodných polotovarů do 

dalších procesů. 

-Bezpečně a správně skladovat vstupní polotovary  

 

Ukazatel, 

výkonnosti procesu: 

-Ukazatele jakosti 

-Hraniční hodnota (je limitní hodnota kritéria 

přijatelnosti 

Zákazník procesu:  Dělení předvalků 

Vlastník procesu: Výrobkový manaţer 

 

Rizika procesu: -Chybí vstupy do procesu 

-Špatné označení vstupního materiálu ve skladě 

Závadná dodávka předvalků 

Regulátory procesu: Směrnice S – 5, PŘ 320 – 01, KP 01/D6, PŘ D6 – 

01, PŘ D6 – 01 Řízení výroby 

Vstupy procesu: -Hutní osvědčení, vstupní polotovary a materiál, 

katalog válcoválenských vad  

-Směrnice S – 5 Nakupování, Kontrolní postup 

KP 01/D6 

-Evidence dodávek vstupního materiálu, Dodací 

list 

 

Výstupy procesu: -Vstupní polotovary a materiál po kontrole 

přejímkou 

-Záznam výsledku vstupní kontroly v databázi 

technické kontroly 

-Protokol o vadné dodávce 

-ČSN EN 10 163 – 3 Dodací podmínky 

pro jakost povrchu ocelových výrobků 

válcovaných za tepla 

 

Přezkoumávání a 

zlepšování procesu: 

Při přejímce se porovnají údaje v dodacím listu s 

Evidencí dodávek vstupního materiálu 

a s dodávkou. Kontroluje se zejména označení 

dodávky, rozměry a zjevné vady na povrchu 

svazku. Vstupní kontrola kvality povrchu 

jednotlivých sochorů se provádí dle KP 02/D6. 

-Odběr vzorku pro kontrolní chemickou analýzu 

se provede odřezáním plátku o tloušťce 10mm  

pilou ze vstupního materiálu a tento plátek se 

příčně rozpůlí. Na jedné řezné ploše se stopy po 

pile lehce obrousí na horizontální brusce 

 

 

 

Příloha 4: Procesní karta procesu přejímky a skladování vstupních polotovarů 



 
 

 
 

 

Proces: Dělení předvalků 

Cíl procesu: Dodrţení délky předvalků 

Ukazatel, 

výkonnosti procesu: 

Délka předvalků určená v DTP 

 

Zákazník procesu: Ohřev materiálu v plynové krokové peci 

Vlastník procesu: Předák směny 

Rizika procesu: -Nesprávná délka předvalků 

-Povrchové vady na vývalku, případně poškození 

válců 

Regulátory procesu: DTP, TP 01/320 

 

Vstupy procesu: -Předvalky 

-Hutní osvědčení, vstupní polotovary a materiál 

Výstupy procesu: Rozdělené předvalky 

Přezkoumávání a 

zlepšování procesu: 

Vizuální kontrola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 5: Procesní karta procesu dělení předvalků 



 
 

 

 
 

Proces: Ohřev materiálu v plynové krokové peci 

Cíl procesu: Správně prohřát materiál a připravit pro válcovací 

trať 

 

Ukazatel, 

výkonnosti procesu: 

Teplota ohřevu, reţim ohřevu 

 

Zákazník procesu: Válcování za tepla na stolici duo 

Vlastník procesu: Vedoucí technik válcovny 

 

Rizika procesu: -Porucha regulace pece, případně chyba 

pracovníka při nastavení a provozu pece, 

-Prodlouţení ohřevu z provozních příčin, 

-Chybně nastavená teplota, případně rychlý sled 

válcování 

 

Regulátory procesu: DTP, TP 01/320, KP 02/320 

Vstupy procesu: Vsázkový materiál (konkrétní pro daný produkt) 

Revizní knihy 

Výstupy procesu: Ohřáté kusy vytlačeny boční tlačkou 

Přezkoumávání a 

zlepšování procesu: 

Zabezpečen záznam teploty ohřevu a prováděna 

kontrola dodrţování teploty ohřevu provádí pecař 

na digitálním výstupu kalibrované měřící větve 

regulátoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 6: Procesní karta procesu ohřevu materiálu v plynové krokové peci 



 
 

 
 

 

Proces: Válcování za tepla na stolici duo 

Cíl procesu: Válcování ohřátých kusů na hotový profil 

Ukazatel, 

výkonnosti procesu: 

Tvarové rozměrové ukazatele, povrch vývalku 

Zákazník procesu: Chladící loţe 

Vlastník procesu: Předák válcíř 

Rizika procesu: -Špatný ohřev, špatné seřízení stolice včetně 

armatur, velká vůle loţisek, nadměrné opotřebení 

kalibru (nedodrţení tvarové a rozměrové 

tolerance), 

-Špatné seřízení armatury, nízká doválcovací 

teplota (velká šavlovitost a šroubovitost vývalku), 

-Špatné rozdělení úběrů (přeloţky) 

-Dlouhý ohřev, chybně nastavený lamač okují 

(zaválcované okuje), 

-Nízká válcovací teplota, špatný povrch válců a 

armatury, špatně nastavené armatury, nešetrná 

manipulace s vývalkem (povrchové vady, otlaky, 

rysky) 

Regulátory procesu: TP 01/320, DTP, KP 02,320 

Vstupy procesu: Ohřáté kusy vsázkového materiálu, katalog 

válcoválenských vad 

 

Výstupy procesu: Vývalek 

Přezkoumávání a 

zlepšování procesu: 

Kontrola kvality povrchu na prvém vývalku a dále 

dle potřeby, nejméně však na kaţdém pátém 

vývalku na směně. Kontrola se provádí vizuálně 

na obou stranách vývalku. Vývalky musí být 

v souladu s poţadavky zákazníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 7: Procesní karta procesu válcování za tepla na stolici duo 



 
 

 

 

Proces: Chlazení vývalku 

 

Cíl procesu: Vychladnutí vývalku 

Ukazatel, 

výkonnosti procesu: 

Teplota vývalku 

Zákazník procesu: Dělení na expediční délky 

Vlastník procesu: Předák valcíř 

Rizika procesu: -Otlaky od kleští, neopatrná manipulace 

s vývalkem (Otlaky a poškozený povrch vývalků), 

-Místní zalomení přímosti, nevyhovující přímost 

vývalku, 

-Velká a nepravidelná šavlovitou vývalků 

způsobená potíţemi při rovnání 

Regulátory procesu: -Opatrná manipulace s vývalkem, dbát na správné 

nastavení palců shrnovače, 

-Zajistit rovnoměrné ukládání 

Vstupy procesu: Ohřáté kusy vývalku 

Výstupy procesu: Ochlazené kusy vývalku 

Přezkoumávání a 

zlepšování procesu: 

Kontrola rozměrů se provádí na dvou vzorcích 

odebraných při mezioperační kontrole. 

Rozměrová kontrola se provádí posuvným 

měřítkem, výškoměrem nebo mikrometrem a na 

profilovém projektoru porovnáním řezu profilu 

s jeho zvětšeným výkresem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 8: Procesní karta procesu chlazení vývalku 



 
 

 

 
 

Proces: Dělení na expediční délky  

Cíl procesu: Oddělit vývalky na expediční délky dle 

poţadavků zákazníka 

Ukazatel, 

výkonnosti procesu: 

Rozměry oddělených vývalků 

Zákazník procesu: Rovnání 

Vlastník procesu: Předák valcíř 

Rizika procesu: -Nekvalitní řez – šikmost, otřepy způsobené 

tupým listem pily nebo špatně seřízenou pilou, 

-Nedodrţení délky způsobeno chybou pracovníka 

Regulátory procesu: -TP 01/320, DTP 

-Výměna pilových listů nebo seřízení pily 

Vstupy procesu: Ochlazené kusy vývalku 

Výstupy procesu: Oddělené profily (vývalky) 

Přezkoumávání a 

zlepšování procesu: 

Kontrolu jakosti povrchu kaţdého kusu z obou 

stran provádí pilař na dobře osvětleném místě 

vizuálně porovnáním. Kontrolu kolmosti řezu a 

délek provádí pilař při ustavení pily dle návodu 

výrobce na začátku směny a v průběhu směny dle 

potřeby. Kritérium přijatelnosti je 90°  2° max., 

přípustný otřep je max. 1 mm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 9: Procesní karta procesu dělení na expediční délky 



 
 

 

 
 

Proces: Rovnání 

Cíl procesu: Splnění kritéria přijatelnosti pro rovnání, 

uvedeného v DTP 

Ukazatel, 

výkonnosti procesu: 

-Přímost vývalků, 

-Šroubovitost vývalků, 

-Povrch vývalků 

Zákazník procesu: Balení do svazků 

Vlastník procesu: Rovnač předák 

Rizika procesu: -Velká šavlovitost po válcování, špatně seřízená 

rovnačka, rovnání nedochlazeného vývalku 

(nedodrţení povolené šavlovitosti), 

-Velká šroubovitost po válcování, špatně seřízená 

rovnačka (nedodrţení povolené troubovitosti) 

-Nalepené okuje na rovnacích válečcích, 

opotřebení rovnacích válečků (Povrchové vady: 

otlaky, odřeniny) 

-Špatně seřízená rovnačka 

 

Regulátory procesu: TP 01/320, KP 02/320, DTP 

Vstupy procesu: Oddělené kusy vývalků 

Výstupy procesu: Vyrovnané kusy vývalků 

Přezkoumávání a 

zlepšování procesu: 

Kontrolu přímosti po délce vývalku provádí 

rovnač po průchodu vývalku rovnačkou kaţdého 

kusus ve dvou vzájemně kolmých polohách na 

výběhovém stole rovnačky vizuálně, kdy 

kontroluje, zda mezi stolem a vývalkem je 

štěrbina, zhodnotí její velikost a v případě potřeby 

stanoví její velikost měrkou, ve sporných 

případech přivolá pracovníka TK, který provede 

kontrolu přímosti pomocí nataţené struny a 

v místě maximálního průhybu změří hodnotu 

průhybu posuvným měřidlem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 10: Procesní karta procesu rovnání 



 
 

 

 

Proces: Balení do svazků 

Cíl procesu: Pevně svázat profily do svazku, aby nedocházelo 

k rozvolňovaní úvazku při další manipulaci 

Ukazatel, 

výkonnosti procesu: 

-Hmotnost svazku, příčné rozměry svazku, počet 

svázaných míst 

-Délka tyčí, hmotnost svazku 

 

Zákazník procesu: Skladování výrobků před expedicí 

Vlastník procesu: -Hutní technik kontrolor jakosti, 

-Chyba pracovníka 

Rizika procesu: -Záměna taveb, 

-Překročení maximální hmotnosti a rozměrů 

svazku 

Regulátory procesu: TP 01/320, KP 02/320, DTP 

Vstupy procesu: Vyrovnané kusy vývalků 

Výstupy procesu: Svazky profilů 

Přezkoumávání a 

zlepšování procesu: 

Parametry svazku v souladu s poţadavky 

zákazníka kontroluje TK minimálně následující 

parametry kaţdého svazku a to délku tyčí, příčné 

rozměry svazku, hmotnost svazku, přípustné 

mnoţství kratších kusů v expedované dodávce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 11: Procesní karta procesu balení do svazků 



 
 

 

 
 

Proces: Skladování výrobků před expedicí 

Cíl procesu: Skladování vývalků určených k expedici, tak aby 

nedošlo k jejich poškození 

Ukazatel, 

výkonnosti procesu: 

-Teplota, vlhkost skladu 

-Způsob skladování v hranách s prokládáním 

dřevěnými špalky 

 

Zákazník procesu: Expedice 

Vlastník procesu: Skladník 

Rizika procesu: Záměna svazků, špatné označení štítků 

Regulátory procesu: -S – 8 Identifikace a sledovatelnost 

-TP 01/320, KP 02/320, DTP 

Vstupy procesu: Svazky profilů po balení 

Výstupy procesu: Svazky profilů připravené pro expedici 

Přezkoumávání a 

zlepšování procesu: 

Vizuální kontrola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 12: Procesní karta procesu skladování výrobků před expedicí 



 
 

 

 

Proces: Expedice 

Cíl procesu: Transport svazků bez jejich poškození na určité 

místo  

 

Ukazatel, 

výkonnosti procesu: 

délku tyčí, příčné rozměry svazku, hmotnost 

svazku, přípustné mnoţství kratších kusů v 

expedované dodávce (pokud jsou ve svazku) 

Zákazník procesu: Odběratel 

Vlastník procesu: Předák valcíř 

Rizika procesu: Pokřivení vývalků, místní deformace tvaru profilu 

Regulátory procesu: TP 01/320, DTP 

Vstupy procesu: Balené svazky profilů připravené pro expedici 

Výstupy procesu: Vystavení Inspekčního certifikátu pro dodávku 

profilů, zkompletovanou pro expedici 

z uvolněných svazků, vystaví TK v souladu 

s poţadavky odběratele příslušný dokument 

kontroly dle ČSN EN 10204 

Přezkoumávání a 

zlepšování procesu: 

Vizuální kontrola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 13: Procesní karta procesu expedice 


