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1. ÚVOD 

     Téměř veškeré lidské činnosti ve všech oblastech podléhají různému stupni řízení. Jde   

o přirozený proces – potřebu posoudit, usměrnit a zkoordinovat činnost lidí tak, aby byla 

co nejefektivnější a nejméně náročná, a aby zároveň přinášela uspokojení jejich tvůrcům. 

Řízení má přitom různou podobu, která se mnohdy velmi liší v závislosti na druhu řízené 

činnosti. Odlišnosti se projevují především v intenzitě, náročnosti a také v druzích 

aplikovaných nástrojů řízení.  

     Jak jiţ bylo řečeno, řízení má různé podoby a druhy. K jedněm z nejdůleţitějších patří 

řízení jakosti. Proto se této činnosti budeme podrobněji věnovat v celé této práci.  

     Řízení jakosti ovlivňuje kvalitu výroby nebo poskytovaných sluţeb a tedy i zisk            

a celkovou prosperitu organizace. Proto se v posledních letech stále zvyšuje počet 

organizací, které zavádějí řízení jakosti i do svého procesu, ať uţ výrobního nebo 

nevýrobního. Je totiţ zřejmé, ţe v dnešní době obrovské konkurence předčila kvalita 

výroby nebo poskytovaných sluţeb svou důleţitostí kvantitu. A praxe ukazuje, ţe tento 

vývoj je správný. 

     Proces zavádění řízení jakosti s sebou samozřejmě nese poměrně rozsáhlé změny, mezi 

které patří např. změny plánování výroby, výrobních postupů, ale klade také nové 

poţadavky především na myšlení zaměstnanců, a to jak řadových, podílejících se přímo na 

výrobě či poskytování sluţeb, tak i vedení organizace. Tato skutečnost s sebou přináší 

problémy se změnou pohledu na plánování, výrobu i odbyt produkce. Proto je třeba 

zaměstnance motivovat ke změnám a předloţit jim nezvratné důkazy o uţitečnosti 

takového postupu. Správným vedením se tedy postupně dociluje zapojení všech 

zaměstnanců do procesu zkvalitňování výroby a to posléze vede k progresivnímu 

zvyšování jakosti v organizaci. 

     V následujících kapitolách jsou podrobněji rozebrány dva typy řízení jakosti – 

v administrativní činnosti organizace i v konkrétních technologických postupech na 

Generálním ředitelství cel (dále jen GŘC) v Praze.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

     Jiţ v minulé kapitole jsme zkonstatovali, ţe řízení jakosti patří k nejdůleţitějším 

činnostem v organizaci, protoţe nekvalitní produkce, ať jiţ z jakékoliv oblasti lidské 

činnosti, se projeví zvyšováním primárních nákladů a nespokojeností či přímo poškozením 

koncového odběratele – zákazníka. 

     Kromě toho se nekvalita odráţí rovněţ v časových ztrátách, které vznikají nutností 

revizí, oprav nebo nové produkce. To vše má velký vliv na prosperitu organizace. Z výše 

uvedeného vyplývá, ţe řízení jakosti je nezbytná činnost, ať jiţ ve výrobní nebo nevýrobní 

sféře.  

2.1 Cíle a význam jakosti 

2.1.1 Cíle jakosti 

     Cíle jakosti je moţné definovat jako kvantifikovatelné charakteristiky znaků produktů    

a procesů, které organizace hodlá prosazováním politiky jakosti dosáhnout k určitému 

termínu v budoucnosti. 

     V této oblasti jsou v současnosti zřetelné zejména tyto tendence:  

• cíle orientované na zlepšování jsou preferovány před cíli v rámci pouhé regulace 

jakosti 

• cíle jakosti v oblasti strategických procesů, jako jsou marketing, vývoj, distribuce, 

servis apod. jsou upřednostňovány před cíli zlepšování jakosti ve výrobě 

• jsou rovněţ preferovány cíle kvantifikovatelné i ve finančních jednotkách 

Cíle jakosti mají být:  

 měřitelné, aby mohly být exaktně sdělovány a ověřovány  

 ekonomické, tj. takové, aby náklady k jejich dosaţení byly niţší neţ přínos z jejich 

realizace 

 legitimní, mající určitý oficiální a závazný charakter 

 srozumitelné, tj. formulované tak, aby je dobře chápali ti, kteří je budou naplňovat 

 flexibilní, aby je bylo moţné přizpůsobit konkrétním podmínkám dané organizační 

jednotky  
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     Jedním z důvodů pomalé implementace systémů řízení jakosti, zejména ve státní 

správě, je malá motivace zaměstnanců, jejich zapojení brzdí obavy z moţných změn          

a jejich nedostatečná informovanost o dopadu zavedení systémů. Velmi důleţitým 

nástrojem prosazování v podnikovém prostředí je tzv. přerozdělování cílů jakosti (viz 

obr. č. 1). Je to rozpracovávání a konkretizace podnikové politiky a cílů jakosti aţ na 

nejniţší organizační prvky. Cíle a k nim přiřazené metody musí na sebe logicky navazovat: 

 

 

 

Obrázek č. 1  - Princip přerozdělování cílů jakosti 

 

     Proces přerozdělování je označován za nástroj pozitivní motivace k jakosti. Po 

zformulování cílů jakosti je nutné stanovení vhodných přístupů, metod a potřebných 

zdrojů   k jejich naplnění. Tomuto procesu se říká plánování systému řízení jakosti. 

      Koordinace činnosti všech oddělení, směřující k dosaţení tohoto cíle se nazývá celkové 

řízení jakosti (TQC). V Evropě se nazývá integrované řízení jakosti výrobku (ICPQ).  
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Hlavní požadavky na TQC: 

1. Namísto zvyšování produkce se zaměřit na vývoj bezpečných a vysoce jakostních 

výrobků nebo sluţeb. 

2. Pomáhat pracovníkům získávat technické know-how, potřebného k zavádění 

technologii vyššího stupně a zároveň podporovat vlastní technologický výzkum. Tento 

postup vede k překlenutí rozdílu mezi technologiemi. 

3. Strukturálně posilovat organizaci a tím zvyšovat schopnost přizpůsobit se změnám.  

4. Kladení důrazu na zamezení znečištění či jiného poškození prostředí a zajištění 

bezpečnosti.  

     Dosahování výše uvedených cílů vyţaduje důslednou aplikaci TQC a zapojení všech 

pracovníků organizace.  

     Abychom mohli stanovit cíle jakosti, je třeba definovat jakost jako pojem. V současné 

době existují 4 nejznámější definice kvality: 

a) stupeň splnění poţadavků souborem inherentních charakteristik (ISO 9000:2005) 

b) minimum ztrát, které produkt od okamţiku své expedice organizaci způsobí 

(Taguchi) 

c) způsobilost pro uţití (Juran) 

d) kvalita je to, co za ni považuje zákazník (Feigenbaum) 

Vzhledem k tomu, ţe kvalita je vlastně uspokojení potřeby zákazníka, a to  

-   nevyslovené (očekávané, samozřejmé poţadavky)  

-   vyslovené (poţadavky, přání) i 

-   neuvědomělé (překvapení, „háčky atraktivity“), 

přiklánějí se organizace k definici poslední. Veškeré působení v oblasti řízení kvality je 

proto orientováno tímto směrem. Praxe ukazuje, ţe je to rozhodnutí správné. 

2.1.2 Význam jakosti 

     V posledních dvou desetiletích došlo k významným změnám ve světové ekonomice. 

Patří sem:  

 převaha nabídky nad poptávkou 

 nadměrné produkční kapacity v řadě oborů 

 zvyšování tlaku na sniţování objemu jednotlivých dodávek 
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 zkrácení inovačních cyklů 

 rychlé šíření znalostí 

 lépe informovaní a zhýčkaní zákazníci 

 globalizace podnikatelského prostředí  

     Tyto změny vedly k jinému pohledu na kvalitu. Jakost dostala jiný význam. Jiţ se za ni 

nepovaţuje pouze plnění legislativy, dodrţování norem, nebo eliminace produkce vadných 

výrobků. Kvalita musí být zaloţena na poţadavcích zákazníka, jeho potřebách                     

a představách. O jejím zlepšení lze hovořit pouze tehdy, pokud jej zákazník zaregistruje,     

a to buď v podobě výrobku bez vady, nebo bezchybně poskytnuté sluţby. Trendem dnešní 

doby je i to, ţe součástí kvality výrobku nebo sluţby je i jejich prezentace, způsob nabídky 

a následně poskytovaný servis (poradenství, reklamační řízení apod.). To vše tvoří image 

nejen výrobků a sluţeb, ale především jejich výrobce a poskytovatele, a tím jej řadí mezi 

důvěryhodné, vyhledávané a v konečném důsledku rovněţ prosperující. Dalo by se tedy 

bez nadsázky říci, ţe jakost se stává ţivotním stylem 21. století. 

Charakteristiky kvality jsou: 

 hmotné 

 smyslové – zaloţené na dotazování 

 časové  

 ergonomické  

 funkční 

Ve veřejné správě je pojem kvality definován jako: 

 míra naplňování oprávněných poţadavků zákazníků na poţadovanou veřejnou sluţbu 

 míra naplňování očekávání občanů na kvalitu ţivota v dané obci, regionu či kraji 

     Na obrázku č. 2 vidíme princip implementace systémů řízení jakosti a analýzu jejich 

účinků. Celý proces tvoří uzavřený, neustále se opakující okruh. Pokud organizace docílí 

tohoto procesu, významně ovlivňuje svoji prosperitu i postavení na trhu.  
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Obrázek č. 2 – Analýza účinků systému řízení jakosti 

2.2 Podstata řízení jakosti 

     Řízení jakosti bylo poprvé zavedeno v USA kolem roku 1920 jako statistický nástroj ke 

zlepšování průmyslové výroby. Omezovalo se pouze na minimalizaci počtu vadných 

výrobků. Postupně se však rozšířilo na celkové řízení jakosti, které se týká mnoha oblastí, 

včetně plánování vývoje a průzkumu trhu. Zavádí se jak ve výrobních tak v nevýrobních 

organizacích. Se vznikem stále nových podniků v obou oblastech a přesycení trhu není jiţ 

hlavním cílem organizace růst produkce, ale zkvalitňování výroby nebo sluţeb. Důraz se 

přesunul z kvantity na kvalitu.  

     Na obrázku č. 3 vidíme vzájemné vazby mezi pojmy související s  jakostí. 
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Obrázek č. 3 – Pojmy vztahující se k jakosti 

 

     Podstatou řízení jakosti je aplikovat nejvhodnější nástroje pro usměrnění konkrétní 

činnosti tak, výsledkem byl produkt vysoké kvality za současné minimalizace nákladů. 

Vzhledem k různorodosti činností v ziskových i neziskových organizacích se pouţívá více 

přístupů k zabezpečení jakosti. V současné době existují tři základní koncepce:  

 koncepce norem ISO 

 koncepce odvětvových standardů 

 koncepce TQ  

     Kaţdá z těchto koncepcí má své výhody i nevýhody, omezení a moţnosti aplikace. 

Výhodná je kombinace všech tří přístupů s ohledem na konkrétní situaci. Jak bude 

rozebráno v dalších kapitolách, nemusí být například vţdy striktní dodrţování norem 

nejlepším řešením. V mnoha případech je ţádoucí spíše individuální přístup ke klientovi 

nebo zákazníkovi, samozřejmě za předpokladu dodrţení legislativy.  

     Vedení organizace má tedy za úkol provést průzkum vlastní situace, nejlépe pomocí 

ankety zjistit postoj pracovníků, jejich názory i návrhy, údaje zpracovat, vyhodnotit a na 

základě této analýzy stanovit vhodné nástroje řízení jakosti. Strukturu managementu 

jakosti a související pojmy vidíme na obrázku č. 4.  
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Obrázek č. 4 – Pojmy vztahující se k managementu 
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2.3 Proces řízení jakosti 

     Samotný proces řízení jakosti sestává z několika kroků. K docílení poţadovaného 

efektu je nezbytné postup přesně dodrţet.  

a) sběr dat určených k analýze 

Tento bod zahrnuje sběr dat, souvisejících přímo či nepřímo s činností, jíţ se týká řízení 

jakosti. Aby byla analýza objektivní a byl správně zvolen vhodný nástroj, je třeba 

dostatečné mnoţství dat. Ta se získávají nejčastěji pomocí ankety a odpovědi se 

zaznamenávají do jednoduchých formulářů. Čím jednodušší je formulář, tím přesnější je 

interpretace získaných dat. 

b) podrobná analýza dat 

Analýza dostupných dat za určité časové období. Data se analyzují z pohledu četnosti, 

významnosti, častosti opakování určitých činností, efektivity vynakládané práce. 

Důleţitým kritériem je rovněţ míra jejich vlivu na výrobu, případně na vznik závad.  

Podrobná analýza odhalí nedostatky nebo naopak klady konkrétních činností, a na jejím 

základě se vybírá nejvhodnější nástroj řízení.  

c) určení nejvhodnějšího nástroje řízení jakosti 

Podle výsledku analýzy se vybírá nejvhodnější nástroj řízení. Při výběru hraje roli 

dostupnost a aplikovatelnost nástroje v konkrétních podmínkách, druh činnosti (výrobní, 

nevýrobní), dostupnost prostředků apod. V tomto kroku můţe dojít i k přehodnocení 

lidských zdrojů – jednak četnosti a jednak kvalifikace pracovníků, podílejících se na 

konkrétní produkci. Zde můţe dojít k významnému sníţení nákladů sníţením počtu 

pracovníků nebo zvýšením jejich odbornosti.  

     Mezi sedm základních nástrojů řízení jakosti patří vývojový diagram, regulační 

diagram, Ishikawův diagram (příčin a následků), bodový diagram, Paretův diagram, 

formulář pro sběr údajů a histogram. Kaţdý z těchto nástrojů posuzuje data z jiného úhlu, 

proto se nástroj řízení jakosti vybírá v závislosti na poţadovaném výstupu, tzn. s ohledem 

na konkrétní data nebo řešení konkrétního problému. V komerční sféře je obvyklé pouţití 

více, popř. všech nástrojů, výsledek je potom přesnější. Tato metoda je však finančně 

náročnější, proto nenajde uplatnění např. ve veřejné správě.   
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d) aplikace vybraného nástroje 

Po výběru vhodného nástroje je tento aplikován při samotné činnosti, které se řízení týká.  

I zde, jako ostatně ve všech krocích, je nutná pečlivost a důslednost při zavádění nových 

postupů, aby byla prokazatelná spojitost s řízením jakosti. Přesné dodrţení stanoveného 

postupu je navíc zárukou účinnosti zaváděného opatření.  

e) zpětná kontrola výsledků po aplikaci nástroje řízení jakosti 

Jeden z nejdůleţitějších bodů celého procesu. Bez zpětné vazby, která prokáţe účinnost 

aplikovaných nástrojů řízení, by celý proces téměř pozbyl smyslu. Na základě těchto 

zpětných vazeb je posouzena míra dopadu zavedeného opatření, jsou vyčísleny případné 

úspory a popsány výhody nových postupů. Pokud není výsledek adekvátní vynaloţeným 

prostředkům, vrátí se proces do bodu volby nástroje a můţe se zvolit jiný nástroj řízení 

jakosti. Tento postup však výrazně zpomaluje zlepšení efektivity produkce organizace,      

a proto je ţádoucí na základě pečlivých analýz vybrat skutečně nejlepší způsob nápravy 

hned v počátku.  

     Proces řízení jakosti se dá aplikovat jak u ziskových tak u neziskových organizací. Liší 

se však pouţitými druhy jednotlivých nástrojů.  

 

Obrázek č. 5 – Procesní model systému managementu jakosti 
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2.4 Řízení jakosti ve výrobní a nevýrobní sféře 

     Řízení jakosti se týká výrobní i nevýrobní sféry. „Výrobek“ nemusí mít podobu 

předmětu. V nevýrobní oblasti jsou to poskytované sluţby, u kterých je zajištění jakosti 

stejně důleţité, jako u výrobků.  

8 zásad řízení kvality:  

1. Zaměření na zákazníka – kdo je zákazník, jaká jsou jeho očekávání, zjistit, zda ví, 

co chce a zda umí své poţadavky sdělit, jak splnit jeho poţadavky, jak byl spokojen 

(ukazateli spokojenosti jsou např. počty reklamací a stíţností, výše obratu, umístění 

produktu na trhu, výsledky dotazování nebo poměrové ukazatele).  

2. Leadership = vedení a řízení lidí. Důleţitá je motivace, delegování pravomocí          

a odpovědnosti, osobní příklad vedoucích.  

3. Zapojení lidí do procesu – vyplývá z předchozího bodu. Je – li vedením zajištěna 

správná motivace, zapojení pracovníků je rozsáhlé. Důleţitá je vzájemná 

komunikace a poznávání lidí. Ţádoucí nejsou změny neočekávané, na které jsou 

spíše negativní reakce. Funguje zde tzv. magický trojúhelník: umět, moci a chtít.  

4. Systémový přístup – zastoupené prvky: systém (soubor vzájemně spjatých a na 

sebe navazujících prvků), proces (sled činností, ve kterých se vstupy mění na 

výstupy), zdroje (materiální, lidské, finanční, znalosti) a vazby  (organizační 

struktura, odpovědnosti a pravomoci). Systém funguje na principu uzavřeného 

okruhu: odpovědnost vedení  řízení zdrojů  realizace produktu  měření, 

analýza a zlepšování. 

5. Procesní přístup – poţadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou-li 

činnosti a související zdroje řízeny jako proces. Patří sem  

- definování procesů  

- řízení a optimalizace procesů 

6. Rozhodování zaloţené na faktech – měření a sběr informací, jejich posouzení, 

analýza a vyuţití při rozhodování.  

7. Vzájemně výhodná partnerství – výběr a hodnocení partnerů, spolupráce při 

zlepšování procesů a produktů, otevřená komunikace a sdílení informací a plánů.  

8. Trvalé zlepšování   

Poslední nevyslovenou zásadou je nesnažit se zlepšovat to, co se má zlikvidovat.  
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2.4.1 Výrobní organizace 

     U těchto podniků je jednoznačným ukazatelem účinnosti řízení jakosti zisk, který je 

přímo ovlivněn náklady organizace na produkci. Při správném řízení kvality zde můţe 

dojít ke skutečně velikým úsporám, a to jak finančních prostředků, tak lidských zdrojů.   

     V případě výrobních organizací jsou u výrobků tyto poţadavky:  

 rozumná cena – výrobek nemusí vykazovat znaky absolutně nejvyšší kvality, ale 

musí splňovat poţadavky zákazníka, a to za rozumnou cenu 

 hospodárnost – minimalizace nákladů na provoz (bezporuchovost, nízká energetická 

náročnost, náklady na údrţbu) 

 trvanlivost – vzdorování nadměrnému nebo příliš rychlému opotřebení 

 bezpečnost – velké riziko např. u budov (stabilita) a automobilů (výfukové plyny) 

 snadné používání, nevyţadující zvláštní průpravu 

 jednoduchost výroby – přímo souvisí s výrobními náklady; je vhodné omezení 

pouţití nedostupných materiálů a rovněţ minimalizace výrobních procesů 

 snadná likvidace – omezení ohroţení prostředí 

Kromě uvedených poţadavků je kladen velký důraz na:  

 návrh (design) – výrobek musí zákazníka zaujmout na první pohled 

 konkurenceschopnost s podobnými výrobky na trhu 

 znaky dobrého konečného zpracování 

 originalita 

Veškeré jmenované poţadavky lze a je nutné ovlivnit právě aplikováním řízení jakosti. 

I výrobní podniky mají oblasti nevýrobní, kde uplatňují zásady řízení jakosti. Jsou to 

sluţby zákazníkům, mezi něţ patří např. servis, reklamační řízení, prezentace na trhu, 

zajištění dostupnosti nabízeného produktu nebo sluţby apod.  

Nosnou metodou je metoda PCDA  

Plan (plánuj) 

Do (Vykonej) 

Check (Zkontroluj) 

Act (Reaguj)  
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Nástroje obvykle aplikované u ziskových organizací  

Zásadně se pouţívá všech sedm základních nástrojů řízení jakosti 

 diagramy příčin a následků 

 vývojové diagramy 

 histogramy 

 kontrolní tabulky 

 paretův diagram 

 bodové diagramy 

 regulační diagramy 

Další nástroje ve firmě, která má strukturu od vývoje po servis výrobku zákazníkům 

(příklad z automobilky ŠKODA a. a. s. Mladá Boleslav) 

 Lautes Denken 

 JD Power 

 plánování experimentů 

 FTA 

 FMEA a Risk Management 

 audity 

 způsobilost procesu 

 Six Sigma 

 interní audity systému řízení jakosti 

 8D Report (Global 8D) 

 řízení procesů 

 metrologie 

 metoda 5S 

 SMED – Single Minute Exchange of Dies 

     Certifikace firmy Škoda je podle ISO 9001, doplněná o směrnice na provádění auditů 

v automobilovém průmyslu VDA 6. x. Organizace provádějící certifikaci firmy je TÜV. 

     Podle výše uvedeného vidíme, ţe komerční sféra přisuzuje řízení jakosti skutečně 

obrovský význam a značnou část finančních prostředků věnuje právě na tuto oblast. Z její 

prosperity je zřejmé, ţe se vynaloţené prostředky několikanásobně vrací.  

 

http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=26
http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=25
http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=24
http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=23
http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=27
http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=28
http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=29
http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=53
http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=52
http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=51
http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=54
http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=55
http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=56
http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=99
http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=103
http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=117
http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=122
http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=128
http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=129
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2.4.2  Nevýrobní organizace 

     Do nevýrobních organizací patří obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, 

občanská sdruţení, zájmová sdruţení právnických osob a církve a náboţenské společnosti. 

V těchto organizacích je  řízení jakosti stejně důleţité, jako u ziskových organizací. Navíc 

zde do jisté míry chybí motivace zlepšování ziskem. O to důleţitější je přístup vedení         

a ochota zaměstnanců připustit nezbytnost zavádění nástrojů  postupů řízení jakosti.  

     Nástrojem u nevýrobních organizací je dnes velmi často systém CAF, zaloţený na 

sebehodnocení. V rámci tohoto systému má postup 8 bodů:  

 závazek vrcholového vedení 

 určení vedoucího projektu 

 sestavení týmu 

 sebehodnocení pomocí kritérií 

 vyhodnocení 

 identifikace silných stránek 

 identifikace příleţitostí ke zlepšení 

 plán zlepšování 

Kritéria u sebehodnocení nemají váhu, jsou rovnocenná a slouţí výhradně k následnému 

porovnání.  

     Je třeba zde podotknout, ţe vzhledem k tomu, ţe zaměstnanci nevýrobních organizací 

nemají přímou motivaci přes tvorbu zisku, je systém CAF u organizací veřejné správy 

dosti oblíbený a velmi účinný. Při svém působení v oblasti sociálních sluţeb jsem měla 

moţnost posoudit, do jaké míry. Tento systém se setkává s velmi příznivým ohlasem jak    

u vedení organizací, tak u zaměstnanců. Při poměrně nízkých nákladech poskytuje široké 

vyuţití a při správném provedení zaručuje výsledky – zlepšování kvality sluţeb na nejvyšší 

úroveň.  

2.5  Přezkoumání systému řízení jakosti  

     Kaţdé řízení podléhá samozřejmě kontrole, která buď odhalí skryté moţnosti, nebo 

poukáţe na nedostatky a zamezí tak jejich opakování. Obojí je přínosem pro zlepšování 

řízení jakosti.  
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     Zkoumání systému řízení jakosti probíhá ve dvou úrovních: 

 plánované interní audity 

 audit – certifikace externí akreditovanou firmou 

     Dřívější přístup interních auditů, který spočíval pouze v kontrole plnění norem              

a nepřinášel naprosto ţádné podněty k řešení, byl jiţ opuštěn.   

    Externí auditor je dnes spíše „hostem ve firmě“, která má své správce procesů. Tito 

správci přicházejí s procesy kaţdodenně do styku, poţadavky zákazníků znají daleko lépe, 

neţ auditoři, na které je tak kladen nový poţadavek. Nejenţe musí být prověřované 

organizaci partnerem po odborné stránce, ale musejí být také velmi dobře připraveni na 

vlastní prověrku na místě. 

     Přezkoumání systému řízení jakosti je tedy soubor činností, které zjišťují správnost, 

vhodnost, efektivnost a účinnost systému řízení jakosti při dosahování cílů a musí vţdy 

plnit alespoň tyto základní úkoly:  

a) zjišťovat, zda systém řízení jakosti umožňuje a podporuje dosahování podnikových 

cílů jakosti 

b) monitorovat schopnost systému řízení jakosti plnit jeho základní funkce, tzn.  

- maximalizovat spokojenost externích zákazníků a dalších zainteresovaných stran 

- vytvářet prostředí pro neustálé zlepšování  

- minimalizovat výdaje spojené s touto činností  

Díky těmto třem funkcím můţe kaţdý podnikový systém managementu jakosti přispívat 

k naplňování hlavní funkce kaţdého výrobního organismu, a to je tvorba a navyšování 

zisku. Je to jeden z největších nástrojů řízení jakosti a prakticky jediný, který má           

v rámci kontrolních mechanismů vrcholové vedení nad systémem managementu jakosti.  
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3. IMPLEMENTACE SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ JAKOSTI NA GENERÁLNÍM      

ŘEDITELSTVÍ CEL PRAHA 

     Generální ředitelství cel v Praze je jedním z největších správců daní a poplatků, 

pověřený jednak jejich vyměřením a jednak vymáháním jiţ vyměřených pohledávek, a to 

jak v tuzemsku, tak v zahraničí. I tato činnost vyţaduje řízení jakosti, které probíhá ve 

dvou rovinách – řízení jakosti procesní činnosti GŘC a dále řízení činnosti technické 

laboratoře, která zajišťuje analýzu vzorků dovezeného zboţí pro účely stanovení DPH, 

spotřebních daní, vyměření cla, znaleckých posudků apod. Samostatnou skupinou jsou 

integrované systémy managementu, kam patří BOZP, oblast IT a ochrana osobních dat. 

V následujících kapitolách uvidíme současný stav těchto řídicích procesů.  

3. 1. Řízení jakosti procesní činnosti na GŘC 

    První pokus o zavedení řízení jakosti na GŘC v oblasti vztahu ke klientovi se datuje jiţ 

od roku 2002. Vznikly první návrhy na zavedení opatření, která by zlepšila a zefektivnila 

práci GŘ. Tehdejší vedení však tyto snahy potlačilo a na několik let se aktivity zastavily. 

V současné době je tímto úkolem pověřen odbor 10 GŘC – podpora řízení. V čele 

s vedoucím oddělení ukončila pracovní skupina v roce 2007 zkušební projekt procesu 

zavádění řízení jakosti s orientací na klienta. Po ukončení projektu byla mezi vedoucími 

pracovníky a řadovými pracovníky CS provedena rozsáhlá anketa formou dotazníku, 

připraveného Řídícím a koordinačním výborem projektu modernizace celní správy (ŘKV), 

který je poradním orgánem generálního ředitele GŘC. Anketa proběhla v návaznosti na 

výsledky externího auditu, provedeného společností Logica SMG. Její průběh                     

a vyhodnocení uvádím v kapitole 4.  

     V rámci zkušebního projektu byl na GŘC jako součást strategického plánu podán návrh 

na segmentaci klientů. Ta spočívala v rozdělení deklarantů do tří skupin podle velikosti 

firmy. Pro jednotlivé skupiny by pak byl navrţen standardní balíček sluţeb. K realizaci 

nakonec nedošlo, protoţe tento úkol na sebe vzala organizace s pracovním názvem 

Jednotné inkasní místo (dále jen JIM), která jej rozpracovala v rámci vize sloučení Celní 

správy a finančních úřadů. Zde se měly soustředit veškeré příjmy veřejných rozpočtů. Patří 

mezi ně daně, clo, dělená správa, sociální a zdravotní pojištění.  
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     Hlavní činnost GŘC se dělí na dvě části – celní a dělená správa včetně spotřebních daní. 

V celním řízení je jeho úkolem vyměření, správa a vymáhání cla, celních jistot a úroků 

z prodlení. Z vybraných prostředků z celního řízení se prostřednictvím GŘC uskutečňují 

pravidelné odvody do EU ve stanovené výši.  

     Dělená správa zahrnuje různé druhy daní (spotřební, DPH, energetické daně, tabákové 

nálepky apod.), poplatků (správní poplatky, poplatky za znečišťování ovzduší, poplatky za 

vypouštění odpadních vod) a také pokut – uloţených a na místě nezaplacených.  

     Protoţe se jedná o vysoké částky, pohybující se řádově v milionech a miliardách, je 

nutné časově velmi dobře zkoordinovat výběry a odvody, aby nedocházelo k prodlení         

a následným penalizacím ze strany EU. Všechny tyto činnosti proto vyţadují cílené řízení, 

aby bylo dosaţeno ţádoucích výsledků.  

3.2 Integrovaný systém managementu (ISM) 

     ISM na GŘC se řídí platnými normami ISO řady 9000 a zahrnují systém BOZP, správu 

dat výpočetního střediska, systém LIMS v celně technické laboratoři a bezpečnost 

informací (ISMS). Výpočetní středisko organizace se včlenilo do systému ITIL. Tento 

systém představuje rámec nejlepších zkušeností IT sluţeb.  

     ITIL – IT Infrastructure Library (Knihovna infrastruktury informačních technologií) 

byla vytvořena britskou vládní agenturou Central Computer and Telecommunications 

Agency (CCTA). Původně měla podobu 30 knih, postupně vytvářených a zveřejňovaných. 

Obsahem byly nejlepší praktické zkušenosti z různých zdrojů na celém světě, včetně 

dodavatelů IT a poradenských firem. V roce 2000 bylo původních třicet knih zhuštěno do 

sedmi, z nichţ kaţdá je zaměřena na  jednu konkrétní IT stránku managementu (Podpora 

služeb, Dodávka služeb, Plánování implementace správy služeb, Správa infrastruktury 

ICT, Správa aplikací, Správa bezpečnosti a Obchodní pohled). Ve stejném roce byla 

vydána příručka ITIL v2. Text tvořili odborníci v jednotlivých oborech, poté byl pečlivě 

revidován. Revizi prováděla nejprve Poradní skupina ITIL, a dále recenzenti komunity 

ITIL, kteří zajišťovali kvalitu publikace před jejím vydáním. Obsah těchto knih přispěl ke 

tvorbě ISO/IEC 2000 Service Managementu, která se stala první mezinárodní normou 

pro řízení IT sluţeb. Certifikace je záměrně rozdělena mezi dvě organizace – EXIN             

a ISEB, podle toho, kde se nachází sídlo společnosti. Východiskem je Úvodní certifikace, 
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která dává drţiteli představu o základních pojmech ITIL, poskytuje mu jiţ zmiňovaný 

slovník a vymezuje hlavní oblasti. 

     Aplikace systému ITIL na GŘC (stejně, jako v kaţdé jiné organizaci) přináší velké 

zefektivnění práce IT oddělení. Přínosem není samotný systém, ale jeho podstata. 

Důleţitým prvkem systému je totiţ základní slovník pojmů, který je mimo jiné dokladem 

odlišnosti formulace v IT oblasti. Základním předpokladem ke kvalitnímu poskytování IT 

sluţeb je totiţ přesná formulace problému a jeho stejná identifikace, resp. pochopení 

oběma stranami. Toto vše systém ITIL zajišťuje. Na základě zavedení tohoto systému na 

GŘC, mohlo zdejší IT oddělení jiţ několikrát vyhovět klientům vytvořením specifických 

aplikací, které komunikují s informačními systémy obou organizací.  

     Díky ITIL zaznamenalo GŘC mimo jiné: 

 zlepšení IT sluţeb, a to jak pro interní účely organizace, tak pro externí klienty 

 sníţení nákladů na informační technologie 

 vyšší spokojenost zákazníků 

 vyšší produktivitu 

3.3. Řízení jakosti v celně technické laboratoři GŘC 

3.3.1 Podstata činnosti CTL 

     Činnost celně technické laboratoře (dále jen CTL) spočívá v testování kvality vzorků 

dovezeného zboţí, které přímo souvisí s povolením prodeje v tuzemsku, vyměřením cla, 

stanovení výše celní jistoty a stanovení výše daně. Součástí této činnosti je také spolupráce 

při určení falzifikátů značkových výrobků a jejich likvidace darováním za určitých 

podmínek nebo zničením. 

     Kontrola jakosti v CTL probíhá tak, ţe při dovozu zboţí a jeho deklaraci jsou 

pověřenými pracovníky odebrány vzorky a v laboratořích se různými metodami                  

a analýzami určuje, zda uvedené zboţí odpovídá zařazení dle prohlášení a zda splňuje 

poţadavky norem. Příkladem můţe být líh, který pokud nesplňuje všechna kritéria, určená 

normami, musí být zlikvidován a nelze jej pouţít pro další výrobu v dané podobě. 

V případě prokázání zdravotní nezávadnosti a splnění alespoň základních parametrů, lze 
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tento líh bez daně dále prodat lihovarům k dalšímu zpracování. V opačném případě dojde 

k likvidaci.  

     V případě falzifikátů světových oděvních nebo jiných značek mohou nastat dva 

případy: zboţí je zabaveno prodejcům přímo na hranicích nebo na trzích, nebo zástupci 

samotných značkových firem poţádají o odebrání vzorků v obchodech a jejich analýzu. 

Pokud je výrobek označen za falzifikát, nelze jej prodat v draţbě. Lze jej pouze darovat 

např. charitativním organizacím, a to pouze za předpokladu odstranění znaků. Jinak je 

zboţí zlikvidováno spálením stejně jako neokolkované tabákové výrobky. 

3.3.2 Soubor dokumentů pro řízení jakosti v CTL 

     Základem pro řízení jakosti v CTL jsou: 

a) normy ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 

b) příručka jakosti 

c) pracovní řád pro provoz v CTL 

d) organizační řád GŘC  

e) zákon č. 185/2004 Sb. zákon o Celní správě  České republiky 

ad a) normy ISO EN 9001:2000 a ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 

      Pokud je v organizaci zavedena norma ISO 9000 nebo 9001, lze očekávat poskytování 

standardní sluţby. V případě GŘC je zákazníkem stát a jeho činnost se tedy vţdy týká 

třetích stran. Vzhledem k povaze činnosti GŘC je striktní dodrţování normy neţádoucí       

a velmi omezující. Tato organizace proto vyvíjí řízení své činnosti především s orientací na 

zákazníka. V praxi to znamená, ţe se snaţí vytvořit taková pravidla, aby vznikla co 

největší variabilita poskytovaných sluţeb v závislosti na konkrétních případech. Pro 

některé firmy byly GŘC dokonce vypracovány specifické programy tak, aby respektovaly 

jejich zaměření. Příkladem je firma Logica, kde se uplatnil zcela individuální přístup při 

vyměření i způsobu výběru daně, a zároveň důsledné zachování veškerých právních 

náleţitostí a poţadavků zákona.  

      První osvědčení o akreditaci  zkušebních metod na GŘC bylo vydáno jiţ v roce 1996.  
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Důvody: 

 poţadavek tehdejšího ES (později EU) 

 soudní spory – jako prevence proti zpochybňování kompetence pracovníků CTL 

GŘC jako poskytovatele znaleckých posudků  

      V roce 2008 bylo CTL vystaveno osvědčení o akreditaci na chemické a fyzikálně 

chemické zkoušky pro celní, daňové a další kontrolní účely uvedené v příloze tohoto 

osvědčení. Ve stejném roce byl vydán i certifikát na normu EN ISO 9001 pro obor 

platnosti: Laboratorní zkoumání a analýza vzorků zboţí pro celní, daňové a další kontrolní 

účely, s rozšířením na odběr a manipulaci se vzorky.  Toto rozšíření souvisí  se zařazením 

GŘC do databáze soudně znaleckých ústavů. Díky tomuto rozšíření můţe kaţdý 

kvalifikovaný zaměstnanec GŘC provádět odběr vzorků, jejich analýzu a prezentovat tyto 

výsledky v rámci soudního řízení. GŘC však musí prokázat proškolení pracovníků 

odebírajících vzorky. K tomuto účelu slouţí databáze CTL v systému LIMS. 

ad b) příručka jakosti 

- je  to základní soubor pro auditory, slouţící pro koordinační činnost. Pro provoz CTL 

jsou důleţitější sluţební pokyny, rozkazy ředitele, vnitřní pokyny a také organizační řád.  

CTL má rozpracovány vlastní dodatky, které řeší řízení činností přímo v laboratoři. Tyto 

dodatky upřesňují vnitřní i ostatní pokyny, musí s nimi však být ve shodě. Audit, který 

přichází pravidelně 2x za rok, posuzuje shodu se zákonem a BOZP. Je také nutné stanovit 

jednoznačně odpovědnost za svěřené činnosti. 

     Vzhledem ke specifickému zaměření činnosti CTL je v auditu vţdy zastoupen                

i odborník z oblasti laboratorních analýz. Tím je zajištěno, ţe i kontrola kvality je 

prováděna kompetentní osobou. Toto je rovněţ přínosem k dodrţování řízení jakosti. 

Odborný kontrolní pracovník poukáţe na zcela konkrétní nedostatky, případně navrhne 

konkrétní řešení při jejich nápravě. Vedoucí pracovník, který je delegován jako manaţer 

jakosti pro CTL a pracovníky odebírající vzorky, pak zajistí zavedení nových postupů 

s ohledem na výsledek auditu. Tento postup je výsledkem změn v auditorské činnosti,        

o které jsem se zmiňovala v kapitole 2.5 Přezkoumání systému managementu vedením 

organizace. Neustálý rozvoj a zlepšování řídicích systémů jakosti v CTL je pak nejlepším 

důkazem, ţe tato změna je velmi významným krokem v celkové koncepci zvyšování 

kvality a jejího řízení.    
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ad c) pracovní řád pro provoz v CTL 

Tento dokument je obdobou organizačního řádu organizace, obsahuje však navíc: 

 podrobné členění konkrétních činností, prováděných v CTL 

 přesné určení pracovišť pro provádění analýz 

 přesné vymezení strojů a přístrojů, které mají být pouţity u konkrétní analýzy 

 zásady manipulace s chemickými látkami (v souladu se zásadami BOZP) 

 provoz skladu chemických látek 

 přesné vymezení kompetencí jednotlivých pracovníků laboratoře 

 přesné vymezení odpovědnosti za prováděné činnosti 

Všechny tyto body zajišťují bezproblémový chod laboratoře, a mají rovněţ zcela zásadní 

vliv na úroveň řízení jakosti celého pracoviště.  

     Na obrázku č. 6 je organizační schéma CTL v rámci Celní správy ČR. 

 3.3.3 Integrovaný systém řízení jakosti v CTL – LIMS 

     V CTL vzniká v souvislosti s analýzami vzorků velké mnoţství dat, které je třeba utřídit 

a zaevidovat. Většina z těchto dat má schopnost průkaznosti kvality práce v laboratoři,        

a mnohá z nich slouţí přímo k řízení jejího zvyšování. 

Hlavní důvody, pro které se analýza provádí: 

a) stanovení a následné vyměření daně nebo cla 

b) poskytování znaleckých posudků u soudu 

CTL provádí analýzy odebraných vzorků pro účely prokazování vlastností 

deklarovaného zboţí, popř. jejich nedostatků. Doplněním akreditace CTL o dodatek 

pro odběr vzorků a manipulaci mimo laboratoře byly výsledky analýzy pro soudní 

účely postaveny na roveň analýzám z jiných zdrojů. Zamezilo se tím situacím, kdy si 

subjekt sám zajistil posudek, vypovídající v jeho prospěch, kterému objektivní 

posudek z CTL nemohl konkurovat.  
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Obrázek č. 4 – Organizační schéma CTL v rámci Celní správy ČR 
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U výstupů analýzy se sleduje  

 termínované plnění – představuje jeden z prvků řízení v realizačním procesu 

 zpětná dohledatelnost 

Velmi důleţitým faktorem u soudních sporů je dodatečná dohledatelnost veškerých 

vykazovaných údajů, kompetencí zaměstnance, který prováděl analýzu, přesnost 

měřicích přístrojů apod. K tomuto účelu slouţí v CTL LIMS – Laboratorní 

informační a manipulační systém.  

LIMS 

     Jedním z nejdůleţitějších poţadavků při zavádění systémů řízení jakosti  je sledování 

toku dat. Má obrovský význam pro plánování činnosti řídicí jednotky a rovněţ pro 

kontrolu řízení jakosti. Ke sledování toku dat směřují organizace digitalizací záznamů, 

vytvářením databází a moţnosti jejich on-line zobrazení pověřeným pracovníkům a tím       

i moţnosti jejich neustálému monitorování.  

     Průběţné vyhodnocování výstupů z informačního systému vede k okamţitým zásahům 

v případě chybné procedury, porušení pravidel provozu laboratoří, řešení opoţděné 

dodávky chemikálií, nezbytných k provádění analýz apod. Tímto způsobem se zamezuje 

stálému opakování stejných chyb, prostojům v důsledku výpadku dodavatele a dalším 

četným komplikacím v hladkém chodu laboratoře. V důsledku to pro GŘC znamená 

nemalou úsporu nákladů, spojených s řešením těchto problémů. Ve většině případů je totiţ 

vedení laboratoří pomocí systému LIMS dokáţe předvídat a provést včas nezbytná 

opatření.  

     V systému LIMS lze sledovat veškeré podstatné údaje: 

I. Zaměstnanci včetně jejich historie 

V tomto oddílu se u kaţdého zaměstnance sleduje 

 den nástupu do CTL 

 kvalifikace, délka praxe 

 pracovní zařazení 

 záznamy o proškolení na provádění speciálních analýz podle zaměření. Součástí 

těchto záznamů jsou i vloţené dokumenty o proškolení v elektronické podobě. 

Vzniknou-li tedy v průběhu soudního sporu pochybnosti, zda pracovník, 

provádějící vykazované měření, měl dostatečnou kvalifikaci i kompetence 
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k jejich provádění, lze tento fakt jednoznačně prokázat a doloţit příslušnými 

dokumenty. 

II. Místnosti  

V této části databáze se sleduje 

 rozmístění jednotlivých místností v prostorách CTL 

 jejich vybavení měřicími přístroji 

 dodrţení hygienických a bezpečnostních předpisů, které ovlivňují výsledky 

měření 

 záznamy o sledování teploty, vlhkosti apod.  

Stejně jako u evidence zaměstnanců jsou k dispozici záznamy o pravidelně 

prováděných kontrolách s uvedením jejich výsledků.  

III. Měřicí technika  

Zde se sleduje a zaznamenává 

 výčet přístrojů s popisem jejich funkce 

 poznámky o kalibraci, opět doloţené elektronickými dokumenty 

 záznamy o pravidelně prováděných kontrolách přístrojů.  

Zde je vhodné poznamenat, ţe samostatnou související databází je kalendář, 

který automaticky sleduje platnost předchozí kontroly a zároveň plánuje 

kontrolu následnou. Tyto informace jsou velmi důleţitým zdrojem pro plánování 

a tím i udrţení nastavené úrovně řízení jakosti v CTL. 

Pokud je v průběhu soudního sporu zpochybněn měřicí přístroj, je prokazatelné, ţe 

má ověřovací listiny, doklady o pravidelných kontrolách i kalibraci apod.  

IV. Zvyšování kvalifikace 

Zde je sledováno pravidelné doplňování kvalifikace prostřednictvím školení, 

seminářů apod. O všech těchto aktivitách zaměstnanců jsou zde vedeny záznamy     

a jako přílohy elektronické podobě jsou opět přiloţeny příslušné doklady 

(osvědčení, certifikáty). 

     Standardní postup je takový, ţe kaţdý zaměstnanec CTL je proškolen. Veškeré 

záznamy ze školení, seminářů atd. jsou uchovávány, včetně provádění zkušebních 

měření, která jsou porovnána s kontrolním měřením certifikovaného pracovníka. 
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Výsledky se musejí shodovat. Pokud je odchylka větší, neţ je stanovená tolerance, 

je v záznamech doklad o opakovaném měření školeného pracovníka.  

V. Odpovědnost za správu strojů 

U kaţdého přístroje v prostorách CTL je vţdy určen pracovník, který odpovídá za 

jeho bezchybný provoz na pracovišti, včetně dodrţování pořádku. V případě závady 

na konkrétním přístroji je pořízen a evidován záznam o opatřeních na odstranění 

závady tak, aby bylo moţno zpětně vysledovat příčinu.  

VI. Databáze skladů chemikálií 

Zde se projevuje v plném rozsahu řízení jakosti. U veškerých chemických produktů 

se vede naprosto přesná a podrobná evidence o dodavateli, číslu šarţe a u kaţdého 

nákupu produktů je součástí ověřovací listina o jeho původu a sloţení. Při následné 

práci s chemikáliemi v CTL se pořizují záznamy o tom, který konkrétní produkt      

a v jakém mnoţství byl pouţit na analýzu odebraného vzorku. Tyto záznamy slouţí 

rovněţ k prokázání přesnosti analýz a měření ve znaleckém posudku.  

     Důleţitým výstupem práce CTL jsou výsledky po jednotlivých analýzách. Zde se 

vyplňuje přesný záznam, který se archivuje, jako veškeré dokumenty, související s činností 

CTL.  

     Jak je vidět z celého obsahu této kapitoly, jsou systémy řízení jakosti na GŘC poměrně 

rozsáhlé a zasahují všechny oblasti její činnosti, administrativní, technickou a rovněţ 

oblast vztahu ke klientům a komunikace s nimi. Aby řízení v takovém rozsahu mělo co 

nejlepší průběh a co největší vliv na řízené oblasti, je ţádoucí zapojit do tohoto procesu 

nejen pracovníky vrcholového managementu, kterým zůstává především úloha „správce 

řídicích procesů“, ale také co největšího počtu řadových zaměstnanců nebo niţších 

vedoucích, kteří přicházejí denně do styku s řízenými procesy a mají tedy nejlepší 

zkušenosti i znalosti o problémech, které se na jednotlivých pracovištích vyskytují. Řízení 

na základě těchto poznatků je vţdy nejúčinnější a většinou i nejméně nákladné.  
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4. POSOUZENÍ  EFEKTIVNOSTI  A  PŘÍNOS  ZAVÁDĚNÍ 

SYSTÉMŮ  ŘÍZENÍ  V  PODMÍNKÁCH  GŘC 

4.1  Vyhodnocení ankety z roku 2007  

     Jak jsem uvedla jiţ v kapitole 3.1, po ukončení projektu procesního řízení v roce 2007 

provedla  pracovní skupina rozsáhlou anketu, která zkoumala názory na jednotlivé prvky 

řízení jakosti na GŘC. Respondenti byli rozděleni do dvou základních skupin 

a) management – tato skupina se ještě dále dělí na tři podskupiny 

 ředitel sekce, ředitel odboru, vedoucí speciálního oddělení a vedoucí oddělení na  

GŘC, ředitel celního ředitelství (dále CŘ) 

 zástupce ředitele CŘ, vedoucí oddělení na CŘ a ředitel celního úřadu (dále CÚ) 

 zástupce ředitele CÚ a vedoucí oddělení na CÚ 

b) řadoví zaměstnanci, kteří se dále dělí tři podskupiny 

 zaměstnanec GŘC 

 zaměstnanec CŘ 

 zaměstnanec CÚ 

 

I. Management ŘS, ŘO, VSO a VO na GŘC, Ř-CŘ A 

  ZŘ-CŘ, VO na CŘ, Ř-CÚ B 

ZŘ-CÚ, VO na CÚ C 

II. Řadový zaměstnanec GŘC D 

  CŘ E 
  CÚ F 

 

Skupina Počet  

respondentů 

A 52 

B + C 486 

D + E + F 611 

Celkem 1 149 

Hodnotící škála – 0 – 5 bodů 

V příloze č. 4 je anketní dotazník, ve kterém jsou uvedeny podotázky jednotlivých oblastí. 

Na grafech je zachyceno hodnocení 9 prvků řízení jakosti po jednotlivých otázkách.  Pod 

grafem je uveden výpočet průměrných hodnot za jednotlivé skupiny. 
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Graf č. 1 - Způsob vedení organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn průměrných bodů za oblast 1 

A – 2,2 B + C – 2,2    D + E + F – 2,0  

Graf č. 2 - Tvorba a uplatňování strategie a plánování   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn průměrných bodů za oblast 2 
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Graf č. 3 - Řízení lidských zdrojů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn průměrných bodů za oblast 3 

A – 1,7 B + C – 1,9    D + E + F – 1,8  

 

Graf č. 4 - Řízení zdrojů a budování partnerství  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn průměrných bodů za oblast 4 
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Graf číslo 5 - Řízení klíčových procesů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn průměrných bodů za oblast 5 

A – 2,9 B + C – 2,9    D + E + F – 2,8  

Graf č. 6 - Spokojenost zákazníků a občanů  
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Souhrn průměrných bodů za oblast 6 
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Graf č. 7 - Výkonnost pracovníků a jejich vztah k organizaci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn průměrných bodů za oblast 7 

A – 2,7 B + C – 2,9    D + E + F – 2,9  

 

Graf č. 8 - Postavení organizace v rámci komunity  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn průměrných bodů za oblast 8 
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Graf č. 9 - Klíčové výsledky hospodaření a fungování  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn průměrných bodů za oblast 9 

A – 3,1 B + C – 3,1    D + E + F – 3,0 

   

Prvky ankety se v podstatě dělily na dvě části 

A. Skupina předpokladů (oblast 1-5) 

B. Skupina výsledků (oblast 6-9) 

 

Na výsledcích předchozích grafů vidíme, ţe 

• řadoví zaměstnanci hodnotili téměř všechny oblasti níže, než skupiny managementu 

GŘC (kromě oblasti 3 – Řízení lidských zdrojů a 7 – Výkonnost pracovníků a jejich 

vztah k organizaci)  

U tohoto bodu předpokládám, ţe zde hraje roli určitá zaujatost zaměstnanců, protoţe 

uvedené oblasti se přímo týkají jejich vlastní činnosti.   

• skupina předpokladů je hodnocena celkově níže než skupina výsledků 

Tato skutečnost podle mého názoru vyplývá jednak z malé informovanosti řadových 

pracovníků o strategických vizích organizace a jednak z faktu, ţe mnohem lépe posuzují 

viditelné výsledky řídicí činnosti a jejich dopad na klienty CS, neţ jejich předpokládaný 

průběh nebo plánování. Toto je skutečně spíše záleţitost managementu GŘC.   
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• silnými stránkami CS jsou řízení klíčových procesů (oblast 5) a celkové výsledky 

(oblast 9)  

Zde se projevuje vliv integrovaných systémů řízení jakosti, o kterých jsme mluvili 

v kapitole 3.2 a rovněţ systému LIMS, zmiňovaného v kapitole 3.3.3. Tyto systémy 

GŘC neustále doplňuje a vylepšuje, a toto důsledné dodrţování nastaveného postupu se 

nutně odráţí v celkových výsledcích organizace.  

• největší příležitosti ke zlepšení představují oblasti 1-3 a rezervy jsou v oblasti 4 

oblast 2 – značné rozdíly v hodnocení managementem a řadovými pracovníky ukazuje 

na to, ţe pracovníci si nemyslí, ţe by byli adekvátně zapojováni do procesu řízení. Jak 

jiţ bylo řečeno výše, informovanost zaměstnanců je poměrně nízká. Z průběhu ankety 

tento fakt jednoznačně vyplývá. Pracovníci jsou sice seznamováni se strategiemi            

a vizemi, ale většinou nikoliv formou aktivní účasti na diskusi o této problematice, 

nýbrţ pouze písemnou formou dotazu a připomínek. Tento způsob však není 

dostačující.  

oblast 3 - v oblasti řízení lidských zdrojů je hlavním problémem nadbytečnost 

pracovníků v některých odborech a naopak jejich nedostatek a v důsledku toho přetíţení 

zaměstnanců v jiných odděleních, coţ podle výsledků ankety pociťují sami zaměstnanci 

(otázka 3.1). Motivace pomocí profesionální perspektivy a kariérního růstu není 

dostatečná. Z výsledků jednoznačně vyplývá, ţe pracovníci se cítí nedoceněni                

a motivace, a tudíţ i výkonnost v důsledku tohoto faktu prudce klesá (otázky 3.2 a 3.4)  

oblast 4 -  zde jsou zaměstnanci podle výsledků toho názoru, ţe měření a řízení 

efektivnosti a nákladovosti procesů CS je nedostatečné a v jeho důsledku dochází ke 

ztrátám, které by mohly být vyuţity na jiných  místech v systému řízení organizace. 

Rovněţ vyuţití outsourcingu povaţují pracovníci za nevyhovující. Vyuţití se týká 

především aplikací výpočetní techniky, avšak další vyuţití této metody, které by 

zlepšilo např. pracovní podmínky zaměstnanců je minimální (otázky 4.1 a 4.4) 

Na základě ankety je nejslabší stránkou CS motivace a komunikace  

Tyto výsledky nejsou nijak překvapivé. Jsou jakýmsi „syndromem“ organizací ve veřejné 

správě, které se prakticky od počátků své činnosti potýkají s velmi nízkou motivací 

zaměstnanců. Celá situace je dána samotným systémem zaměstnání a odměňování ve státní 
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správě, kdy výše platu není prakticky příliš ovlivnitelná. Pracovníci, kteří by měli 

schopnosti podat mnohem větší výkony, jsou tak demotivováni a naopak pracovníci, kteří 

podávají mnohdy podprůměrné výkony, mají téměř jistotu, ţe o své místo nepřijdou, i kdyţ 

jejich pracovní nasazení není stoprocentní. Částečným řešením je výše osobního 

ohodnocení nebo mimořádné odměny, coţ je však opět velkým problémem v době, kdy 

jsou neustále sniţovány rozpočty jednotlivých organizací státní správy, včetně mzdových 

prostředků. Rozpor mezi ambicemi zaměstnanců, jejich přáním co nejlepšího uplatnění 

v rámci CS a moţnostmi, které mají, resp. situací, tak jak ji pracovníci vnímají, je dobře 

vidět v porovnání oblastí 3 (otázky 3.2 a 3.4) a 7 (všechny 4 otázky). Jednoznačně z toho 

vyplývá, ţe mají zájem se realizovat, ale podmínky, které jim organizace nabízí, 

nepovaţují za motivující.  

4.2  Současná anketa – informovanost o systémech řízení GŘC  

     Vzhledem k časovému odstupu realizace první ankety (r. 2007) jsem provedla mezi 

řadovými pracovníky GŘC anketu novou, která má jednoduchý způsobem prezentovat 

informovanost zaměstnanců o systémech řízení jakosti na GŘC. Výsledky této ankety 

uvádím prostřednictvím grafu.  

Prvky ankety: 

Rozlišení věku ani pohlaví zde není uváděno.  

Skupina dotazovaných: řadoví pracovníci GŘC 

Počet respondentů: 100 

Počet dotazů: 10 otázek z problematiky řízení jakosti: 

 

1. Znáte některé druhy nástrojů řízení jakosti? 

2. Víte, jak funguje princip řízení jakosti v organizaci? 

3. Myslíte, ţe je ţádoucí zavádět na GŘC systémy řízení jakosti? 

4. Víte, jak funguje řízení jakosti v rámci GŘC? 

5. Víte něco o existenci systémů řízení na GŘC? 

6. Víte, které oddělení je pověřeno řízením jakosti na GŘC? 

7. Myslíte, ţe řízení jakosti, prováděné na GŘC, vede skutečně ke zvýšení jakosti? 

8. Myslíte, ţe by se měly uvolnit finanční prostředky na implementaci systémů řízení 

jakosti na GŘC? 

9. Víte o nějakém procesu, který by vedl ke zvýšení jakosti činnosti GŘC? 

10. Podílíte se aktivně nějakým způsobem na řízení jakosti? 
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Graf č. 10 - Výsledky současné ankety 

 

     Je zajímavé zde uvést, ţe pokud byl u otázky číslo 9 vznesen dotaz na konkrétní návrh, 

ve většině případů byla uvedena větší motivace zaměstnanců.  
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5. ZÁVĚR 

     Máme-li navrhovat jakékoliv změny systému, je třeba si poloţit otázku PROČ a jaké 

změny očekáváme od zavedení změn. Z předchozí kapitoly je zřejmé, ţe slabá místa na 

GŘC existují a tedy je ţádoucí navrhnout určitá opatření na zlepšení. Důvodů je několik: 

a) vzhledem k tomu, ţe GŘC je institucí působící ve veřejné správě, je v zájmu 

především klientů zlepšit stávající systémy řízení jakosti 

b) lepší propojení činnosti GŘC s jinými organizacemi veřejné správy, kompatibilita 

jejich systémů prostřednictvím výpočetní techniky a tím zlepšení jejich vzájemné 

komunikace. Zde mohu jako příklad uvést datové schránky, které stále nefungují 

stoprocentně a tím dochází ke komplikacím s přenosy dokumentů a dat uvnitř GŘC      

i směrem ke klientům  

c) sníţení nákladů ve stále se sniţujícím rozpočtu GŘC 

Nyní přejdeme ke konkrétním systémům, jejich slabinám a návrhům k nápravě: 

1. Oblast procesního řízení   

Systémy řízení: prostřednictvím normy ISO 9001:2001 

Problémy:  

 velmi nízká schopnost vrcholového managementu motivovat pracovníky pro 

zapojení do systémů řízení.  

 neinformovanost zaměstnanců o aktivitách v této oblasti.  

 po ukončení zkušebního projektu činnost prakticky ustala 

 v této oblasti se nepouţívá ţádný ze základních nástrojů řízení jakosti 

 podle výsledků ankety je patrné, ţe řadoví zaměstnanci vnímají řízení jako 

nedostatečné 

Návrh řešení:  

 zavést alespoň některé z nástrojů řízení, zohledňujících názory pracovníků. 

Doporučuji obnovit zavedení systému CAF, který jiţ proběhl v rámci 

zkušebního projektu a jehoţ prostřednictvím byly odhaleny oblasti, ve kterých 

jsou velké moţnosti zlepšování, a Brainstorming 

 provést rozsáhlejší informativní seminář pro zaměstnance CS, jehoţ účelem 

bude jejich podrobnější seznámení se strategickými vizemi organizace              

a způsobech jejich uskutečňování. Seminář by měl být interaktivní, tzn. nikoliv 

pouze formou pasivní přednášky, ale s aktivním zapojením pracovníků do 

diskuse. Jak jsem se jiţ ve své práci zmiňovala, zúčastnila jsem se takového 

semináře řízení v oblasti sociálních sluţeb. Pro všechny zúčastněné byl velkým 

přínosem a naše organizace plně vyuţila navrhované postupy řízení. 
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 sestavit novou pracovní skupinu, která by pod vedením odboru 10 GŘC 

navázala na zkušební projekt a pokračovala v implementaci a testování nových 

systémů řízení a vytvářením individuálních přístupů ke klientům se 

specifickým zaměřením 

 zvyšovat motivaci pracovníků k zapojení do procesu řízení jakosti, a to nejen 

finančním ohodnocením, ale i pravidelným seznamováním s dosaţenými 

výsledky v souvislosti s jejich činností 

2. Integrovaný systém managementu 

Systémy řízení: ISM (BOZP, ISMS, ITIL) 

Problém: v uvedených systémech nevidím ţádný zásadní nedostatek. Po zavedení 

systému ITIL ve výpočetní technice zaznamenalo GŘC velké zlepšení komunikace 

s ostatními organizacemi veřejné správy, jakoţ i s nadřízeným orgánem CS, jímţ je 

Ministerstvo financí ČR.  

Návrhy na zlepšení:  

 začlenit do IMS na GŘC rovněţ systém ochrany ţivotního prostředí 

 v systému ITIL prosadit rozšiřování certifikací. V současné době je GŘC 

drţitelem pouze základního certifikátu 

3. Systém řízení CTL – LIMS 

Systém řízení: LIMS, normy ISO 9001:2000 a 17025:2005 

V celkovém pohledu na systém LIMS lze konstatovat, ţe se jedná o jeden 

z nejpropracovanějších řídicích systémů v organizaci, přesto je nutné dát několik 

námětů na další zlepšování. 

Problémy: 

 třístupňové řízení – GŘC  CŘ  CÚ – z toho vyplývající jeho roztříštěnost 

 kolize civilního a sluţebního poměru, která zabraňuje odstranění výše 

uvedeného problému 

       Návrhy na zlepšení:  

 bylo by vhodné zavést dvojstupňové řízení, to znamená v tomto případě zcela 

vypustit CŘ jako jeho mezičlánek. Direktivní řízení CTL na CÚ přímo 

vedoucím pracovníkem CTL na GŘC se celý proces řízení urychlí a zkvalitní. 

Výsledkem by byla minimalizace chybných interpretací pokynů GŘC               

a v důsledku úspora nákladů. 
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     V samém závěru své práce bych chtěla zdůraznit, ţe moţností další implementace 

systémů řízení jakosti na GŘC, jejich rozšiřování a vylepšování je mnoho. Některé lze 

zavádět s poměrně malými náklady, vzhledem k pokročilému stádiu jejich pouţívání 

v současnosti. Problém vidím především ve finanční stránce, kdy zavádění některých 

systémů, běţných u velkých ziskových organizací, je v oblasti veřejné správy poněkud 

problematické. Omezení rozpočtu na podporu řízení i mzdových prostředků jsou tomuto 

procesu překáţkou. Přesto jsem přesvědčena, ţe pokračování v nastaveném postupu 

povede k viditelným výsledkům, i kdyţ změny zřejmě budou pozvolné. Kaţdá taková 

změna však znamená ve svém důsledku nejen značnou úsporu nákladů, ale především lepší 

přístup ke klientům Celní správy ČR. Dosaţení tohoto cíle by bylo naplněním mojí práce.  
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