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Anotace: 

Ve své bakalářské práci se věnuji modernímu managementu jakosti, jeho popisu a 

implementaci v praxi, konkrétně pak popisu a rozboru stávajícího systému řízení kvality ve 

společnosti TROJEK, a.s., se zaměřením na lidské zdroje a budoucí vývoj v této oblasti. 

Společnost TROJEK, a.s., jsem si vybrala jako nejvýznamnějšího a největšího zpracovatele 

kovového odpadu v České republice.  
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Summary 

The objective of this bachelor´s thesis is to describe modern quality management and its 

implementation in practice, more precisely to describe and analyze the existing quality 

management system in the company TROJEK, a.s., and to concentrate particularly on 

human resources and the future development of this area. I have chosen TROJEK, a.s. due 

to its position as the most important and largest of the waste metal processors in the Czech 

Republic. 
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Použité zkratky 

EFQM Model excelence: systém řízení kvality vytvořen Evropskou nadací pro 

management kvality 

ESF:  Evropský sociální fond 

EMS: systém environmentálního managementu 

OP LZZ: operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

OSVČ: osoba samostatně výdělečně činná 

TQM: systém řízení kvality 

QMS: systém řízení kvality 
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1. Úvod 

K úspěšnému fungování organizace je potřeba, aby byla vedena a řízena systematicky a 

transparentně. Řízení organizace, firmy, zahrnuje společně s dalšími disciplinami také 

management jakosti. Pojem jakost je synonymem k pojmu kvalita, který pochází z latiny. 

Nejstarší definice tohoto pojmu je připisována již Aristotelovi. Vzhledem k celosvětové 

platnosti norem ISO řady 9000 se za oficiální definici považuje definice z normy ČSN EN 

ISO 9000:2006, kde je jakost „stupeň splnění požadavků souborem inherentních 

charakteristik“, což jinak řečeno znamená, že jde o měřitelnou kategorii, v níž jsme 

schopni rozlišit úroveň požadavků, očekávání a potřeb určitého znaku, který je typický pro 

daný produkt, službu.  

Jakost je vlastnost, která umožňuje různé produkty podobných charakterů rozlišovat a 

přiřazovat jim rozdílnou hodnotu a zároveň je to komplexní vlastnost výrobků, služeb, 

systémů, která se projevuje mírou schopnosti plnit vyžadované požadavky. Jakost 

ovlivňuje naše vnímání, náš každodenní život na pracovištích, doma, v podstatě všude. 

Celosvětově uznávaným faktem je, že samotná výroba nemůže zajistit schopnost 

uspokojovat požadavky a že rozhodující jsou procesy, které výrobě předcházejí. Je tedy 

zřejmé, že je žádoucí v jakýchkoliv organizacích rozvíjet subsystémy řízení, jež 

označujeme pojmem „systémy managementu jakosti.“  

 

Cílem mé bakalářské práce je popsat, analyzovat a zhodnotit stávající systém 

managementu kvality ve společnosti TROJEK, a.s. Vzhledem k tomu, že nedílnou a velmi 

důležitou součástí každé společnosti jsou zaměstnanci, rozhodla jsem se na ně ve své práci 

zaměřit.  
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2. Systém managementu kvality 

Každá organizace má v podstatě zaveden management jakosti, i když si to mnohdy ani 

neuvědomuje. Musí si totiž odpovědět na základní otázky: co je naším produktem, pro 

koho je určen, jaké požadavky mají zákazníky, do jaké míry chceme požadavky splnit, jak 

produkt realizujeme, dodáme a jaká je míra spokojenosti zákazníka a poté vykonávat 

činnosti z odpovědí vyplývající. 

Pokud se organizace rozhodne zavést uvědomělé řízení systému kvality, mělo by toto 

být strategickým rozhodnutím organizace. Ve své podstatě jde o povýšení stávajícího 

systému kvality. Návrh a zavádění systému managementu kvality dané organizace 

ovlivňuje prostředí, v němž organizace pracuje, měnící se potřeby organizace, dále pak její 

konkrétní cíle, poskytované produkty, procesy, které používá a v neposlední řadě také 

struktura a velikost organizace. Systém managementu kvality má za úkol zvýšit 

spokojenost zákazníků. Zákazníci požadují produkty, jež by splňovaly jejich potřeby, 

očekávání, které jsou vyjádřeny ve specifikacích produktů a nazývají se požadavky 

zákazníků. Tyto požadavky mohou být stanoveny buďto zákazníky nebo přímo organizací. 

Vzhledem k měnícím se potřebám zákazníků a konkurenčnímu boji jsou organizace 

nuceny neustále své produkty a procesy zlepšovat. 

Jako jakási pomoc pro firmy všech typů a velikostí byly vypracovány normy souboru ISO 

9000. Je to koherentní soubor norem na systémy managementu kvality. Podle ISO 9000:2000 

je jakost definována jako: „stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků“.  

Management jakosti vychází z těchto osmi principů: 

• Zaměření na zákazníka 

• Vůdcovství 

• Zapojení lidí 

• Procesní přístup 

• Systémový přístup k managementu 

• Neustálé zlepšování 

• Rozhodování na základě faktů  

• Vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli 
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Během let se vývoj ustálil na dvou koncepcích: 

preskriptivní - založená na aplikaci požadavků definovaných v souboru norem ISO 9000 

nepreskriptivní – TQM (total quality management) je spíše filozofií managementu jakosti 

a v praxi je realizována podle různých modelů (např. EFQM Model Excelence) 

Tabulka 1.  Srovnání koncepcí managementu jakosti 

Principy QMS podle ISO 9000:2005 
Principy TQM podle EFQM Modelu Excelence 

(2003) 

Orientace na zákazníka Orientace na výsledky 

Vůdcovství Zaměření na zákazníka 

Zapojení lidí Vůdcovství a stálost záměru 

Procesní přístup Management prostřednictvím procesů a faktů 

Systémový přístup k managementu Rozvoj a zapojení lidí 

Neustálé zlepšování Neustálé učení se, inovace a zlepšování 

Rozhodování na základě faktů Rozvoj partnerství 

Vzájemná prospěšnost vztahů s dodavateli Sociální odpovědnost 

Normy ISO 9000 platí v současné době v této struktuře:  

ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu jakosti: Zásady, základy a slovník 

popisující základní principy systému managementu kvality a specifikaci terminologie.  

ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu jakosti: Požadavky specifikující 

požadavky na systém managementu kvality v případě, že firma musí prokázat 

schopnost poskytovat produkty splňující požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky 

předpisů a že úmyslně zvyšuje spokojenost zákazníků. V normách souboru ISO je 

rozlišováno mezi požadavky na systémy managementu kvality a požadavky na produkty. 

Požadavky na systémy managementu kvality specifikuje norma ISO 9001. Požadavky na 

produkty pak specifikují zákazníci, nebo organizace předvídající požadavky zákazníků. 

Tyto požadavky mohou být určeny v technických specifikacích, v normách produktů 

a procesů či ve smluvních dohodách.  

„Norma ISO 9001 je chápána pouze jako minimum možného, jejím účelem je být 

celosvětovým uznávaným kriteriálním modelem pro certifikaci managementu jakosti, je 
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zastaralá a překonaná.“[8] Norma ISO 9004 je dobrým návodem na prosazení systémů 

managementu jakosti v praxi, bohužel však není brána jako kritérium pro certifikaci a je 

proto ve většině českých firem ignorována.  

ČSN EN ISO 9004:2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup 

managementu kvality beroucí v úvahu efektivnost a účinnost systému managementu kvality a 

jejím cílem je zlepšit spokojenost všech zainteresovaných stran a zlepšit výkonnost firmy.  

Při vytváření, zavádění a zvyšování efektivnosti systému managementu kvality jsou 

podporovány procesní přístupy, které umožňují jednak neustále řídit propojení 

jednotlivých procesů v jejich systému a jednak řídit jejich vzájemné vazby. Výstup 

z jednoho procesu je velmi často vstupem do dalšího procesu. Mezinárodní normy ISO 

mají pobízet organizace k přijímání procesního přístupu pro účely řízení organizace. 

Normy ISO ř. 9000 považují systémy managementu za soustavu na sebe navazujících 

procesů, čímž respektují procesní přístup, jenž je zřetelný z procesního modelu, jak je 

uveden na obrázku 1. 

IA 2011

PROCESNÍ MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI

Odpovědnost 

managementu

Měření, 

analýza a 

zlepšování

Realizace produktu

Management 

zdrojů

Zákazníci

Požadavky

Zákazníci

Spokojenost

Vstup Výstup

Neustálé zlepšování systému managementu jakosti

!

Obrázek 1.  Procesní schéma managementu jakosti[2] 

ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů a to managementu jakosti a 

systémů a environmentálního managementu. Poskytuje návod na auditování systému 

managementu kvality a systému environmentálního managementu. 
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Normy ISO 9000 procházejí stejně jako vše vývojem a jsou průběžně aktualizovány. 

Tabulka 2.  Revize norem ISO 9000 

 Revize 2000 

Základní principy a slovník ISO 9000:2000 ČSN EN ISO 9000:2001 

Požadavky ISO 9001:2000 ČSN EN ISO 9001:2002 

Směrnice pro zlepšování výkonnosti ISO 9004:2000 ČSN EN ISO 9004:2002 

Směrnice pro SMK a/nebo EMS ISO 19011:2003 ČSN EN ISO 19011:2003 

Tabulka 3.  Normy platné dnes 

Základní principy a slovník ČSN EN ISO 9000:2006 

Požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 

Řízení udržitelného rozvoje úspěchu organizace – 

Přístup managementu kvality 
ČSN EN ISO 9004:2010 

Směrnice pro SMK a/nebo EMS ČSN EN ISO 19011:2003 

Normy ISO ř. 9000 vyžadují pouze vyhlášení tzv. politiky a cílů jakosti. Politika jakosti 

pouze popisuje to, co se od vrcholového vedení v systémech managementu jakosti 

očekává, neexistuje žádný předpis toho, co má obsahovat. Smyslem požadavku však je, 

aby politika a cíle jakosti byly logicky provázány s jinými strategickými vyhlášeními. 

IA 2011

POLITIKA A CÍLE JAKOSTI - DEKLARACE

MISE 

ORGANIZACE

VIZE 

ORGANIZACE

POLITIKA 

JAKOSTI

CÍLE 

JAKOSTI

Cíle jakosti 

organizačních jednotek

 

Obrázek 2.  Vazba strategických deklarací na politiku a cíle jakosti organizace[2] 

Politika kvality a cíle kvality pomáhá organizaci určovat požadované výsledky a 

používat své zdroje k dosažení těchto výsledků. Dosažení cílů kvality má pak pozitivní 
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dopad na kvalitu produktu, efektivnost provozu, finanční výkonnost a tím pádem také na 

spokojenost a důvěru všech zainteresovaných stran. Systém managementu kvality 

poskytuje organizaci rámec pro neustálé zlepšování a tím zvyšuje pravděpodobnost 

spokojenosti zákazníků.  

ISO 9001:2008 se člení do osmi částí, přičemž jedna je věnována managementu zdrojů 

a do této části patří i zdroje lidské. Mám za to, že je to natolik významná část každé 

organizace, že jsem se rozhodla jí věnovat ve své práci více prostoru. 

Zaměstnanci 

Vedle dobré výrobně organizační struktury musí mít firma schopné a kvalifikované 

zaměstnance. Nezpochybnitelně lze říci, že produkovat a dodávat na trh výrobky nejvyšší 

kvality není možno bez dokonalé přípravy lidí, jsou tudíž nejdůležitějším zdrojem každé 

organizace. Normy řady ČSN EN ISO 9000 kladou důraz na zvýraznění lidského faktoru, 

např. v kontextu zásad orientace na zákazníka, vedení a zapojování lidí, potřeba popisu 

pracovních činností, přezkoumání úrovně pracovního prostředí a jeho vlivu na jakost, 

měření míry spokojenosti zaměstnanců a řada dalších. 

Je třeba si uvědomit, že lidé –zaměstnanci jsou neodmyslitelným a výrazným faktorem 

konkurenceschopnosti každé firmy, podniku. Pouze schopní a kvalifikovaní pracovníci 

jsou schopni řešit problémy a reagovat pružně na nečekané situace. O úspěšném 

naplňování cílů a úkolů podniku nerozhodují formální postupy a dokumentace, ale 

skutečné každodenní činnosti v podniku, jejichž úroveň je závislá na schopnostech, 

znalostech a dovednostech zaměstnanců. Souvislost úspěchu a vzdělání se v praxi 

mnohokrát potvrdila a naznačuje, že má-li být vzdělání efektivní, musí se stát trvalou 

součástí strategie podniku. Moderní management kvality neodmyslitelně spojuje výchovu a 

vzdělání zaměstnanců na všech úrovních podniku.  

Vztah zaměstnanců ke kvalitě ovlivňuje forma vzdělávacích programů, jejich úroveň 

teoretických znalostí a praktických zkušeností. Jeden z mistrů japonského řízení kvality 

prof. K. Ishikawa tvrdí: „řízení jakosti začíná a končí výchovou a vzděláním“.  

Aby bylo vzdělání a učení skutečně efektivní, měly by vzdělávací programy splňovat 

základní nároky, mezi něž patří: 

• Vzdělávací programy jako trvalá součást personálního managementu podniku 
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• Různé programy pro různé skupiny zaměstnanců 

• Programy pro všechny zaměstnance 

• Programy musí zdůrazňovat filozofii kvality, motivace zaměstnanců, přenos nových 

poznatků o kvalitě do podnikového prostředí 

• Programy musí být zabezpečeny příslušnými zdroji 

• Zpětná vazba z výcviku, efektivita výcviku musí být měřena a účinnost 

vyhodnocena  

 

Z tohoto výčtu je patrné, že se vzdělávání a výchova ke kvalitě týká všech pracovníků 

na všech úrovních organizace a vzdělávací programy musí obsáhnout všechny 

zaměstnance od výrobních profesí, přes administrativní pracovníky až po vrcholový 

management společnosti. U každé skupiny je třeba zvolit také jinou formu výchovy 

a vzdělání.  

Vedle teoretické přípravy je také potřeba klást důraz na praktický výcvik. Praktický 

trénink znamená osvojení profesní zručnosti a praktickou aplikaci poznatků z teoretické 

přípravy. Tento praktický výcvik však předpokládá aktivní účast zaměstnanců a to 

i vrcholového vedení, nestačí pouhá podpora. Opět i trénink je třeba vést diferencovaně 

podle funkce a úrovně zaměstnance. 

Organizace si v dnešní době uvědomují potřebu kvality ve všech oblastech, uvědomují 

si potřebu znalostí a dovedností svých zaměstnanců a proto se snaží nabízet další 

vzdělávací programy. [10] 

Vzdělávání a výcvik by měly obsahovat např.: 

• Technické znalosti a dovednosti 

• Dovednosti managementu 

• Schopnost komunikace 

• Znalost trhu a potřeb zákazníků 

• Znalost legislativy 

• Interní a externí normy 

• Dokumentace pro provádění práce 

• Vizi budoucnosti podniku 

• Politiku a cíle podniku 
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• Uplatňování inovací 

• Kreativitu  

• Působení podniku na společnost 

• Programy úvodních školení pro nové zaměstnance 

• Periodické školení pro stávající zaměstnance 

Při sestavování plánů výcviku je třeba stanovit: 

• Cíl výcviku 

• Program výcviku a metodiku 

• Zdroje potřebné pro výcvik 

• Identifikovat nezbytnou podporu 

• Provést zhodnocení výcviku z hlediska zvýšení odborné způsobilosti 

zaměstnanců 

• Změřit efektivnost výcviku a jeho vliv na podnik 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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3. Charakteristika firmy TROJEK, a.s 

Společnost TROJEK, a.s. je rodinnou společností zabývající se nakládáním s odpady 

a barevnými kovy a obchodní činností v této oblasti. Se současným ročním obratem 5 mld. 

Kč a vyexpedovaným množstvím ocelového odpadu 550 tisíc tun ročně patří mezi 

nejvýznamnější tuzemské firmy.  

V oblasti obchodní činnosti obchoduje společnost TROJEK, a.s. s hutními výrobky 

hutních firem EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.,Arcelor Mittal Steel Ostrava a.s., 

Třinecké železárny, a.s., U.S. STEEL Košice, s.r.o., Arcelor Mittal, hutě v Polsku, Itálii, 

Maďarsku, Rusku a Ukrajině. 

Dne 30. března 1994 byla zapsáním do Obchodního rejstříku vedeného Městským 

soudem Praze založena společnost TROJEK, s.r.o. Na akciovou společnost se 

transformovala dne 4. května 2009. Sídlem společnosti je adresa V jámě 1371/8, Praha 1. 

Vedení společnosti sídlí na adrese Dobrovského 50, Ostrava. 

Společnost má provozovny v Bohumíně, v Bystřici pod Hostýnem, v Kolíně, v Krnově, 

v Ostravě – Kunčičkách, v Ostravě – Mariánských Horách (sběrna, autovrakoviště), 

v Otrokovicích a ve Valašském Meziříčí. [19] 

Předmětem podnikání společnosti TROJEK, a.s. je: 

• Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

• Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

• Zprostředkování obchodu 

• Silniční motorová doprava nákladní 

• Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou 

výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení 

do 50 kg na jeden kus balení-velkoobchod 

• Velkoobchod 

• Zprostředkování obchodu 

• Zprostředkování služeb 

• Specializovaný maloobchod 

• Ubytovací služby 
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Společnost TROJEK, a.s. má zavedený a certifikovaný systém kvality podle ČSN EN 

ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.  

 

 

Obrázek 3.  Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 

 

Obrázek 4.  Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 

 

Vnitřní organizace společnosti je upravena směrnicí Organizační řád. Ve společnosti 

působí Útvar ředitele společnosti, Sekretariát ředitele společnosti, Útvar řízení kvality, 

Útvar nákupu a prodeje (obchodní útvar), Technický útvar, Výrobní útvar a Ekonomický 

útvar. [12] 

Společnost TROJEK, a.s. nevyvíjí ani nenavrhuje nové produkty.  
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4. Popis zavedeného systému kvality ve společnosti TROJEK, a.s. 

Dokumentem systému kvality a environmentálního systému ve společnosti 

TROJEK, a.s. je Příručka QMS (systém řízení kvality) a EMS (systém environmentálního 

managementu), která při popisu systému kvality vychází z normy ČSN EN ISO 9001:2009 

a při popisu systému environmentálního managementu z normy ČSN EN ISO 14001:2005. 

Příručka slouží k realizaci, udržování a zlepšování systémů kvality a platí pro všechny 

zaměstnance společnosti TROJEK, a.s. 

Ve společnosti TROJEK, a.s. jsou identifikovány procesy, jejichž vzájemné působení 

znázorňuje uvedené schéma: 

!

Obrázek 5.  Procesní model společnosti TROJEK, a.s. 

 

 

 

 

 

 

Odpovědnost 
managementu

Obchodní činnost
Monitorování a měření 

produktu

Řízení dokumentů Nakupování Řízení monitor. a 
měřících zařízení

Měření, analýza a 
zlepšování

Výroba Řízení neshod. produktu

Zákazník 

Zákazník 
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K prokázání shody zabezpečování systému managementu kvality s normou ČSN EN ISO 

9001:2009 a environmentálního systému s normou ČSN EN ISO 14001:2005 je ve společnosti 

vydávána interní dokumentace, jejíž tvorba, evidence, distribuce, provádění změn a archivace 

je uvedena ve směrnici S-02 - Řízení dokumentů a záznamů.  

Ve společnosti TROJEK, a.s. platí tyto závazné dokumenty: 

• S-01 Organizační řád 

• S-02 Řízení dokumentů a záznamů 

• S-03 Spisový a skartační řád 

• S-04 Pracovní řád 

• S-05 Obchodní činnost a činnost nákupu 

• S-06 Výrobní činnost 

• S-07 Příručka kvality 

• S-08 Bezpečnost práce 

• S-09 Organizace a zabezpečení požární ochrany ve společnosti 

• S-10 Systém EMS 

• S-11 Nakládání s odpady 

• S-12 Kontrola radioaktivity 

Příručka QMS a EMS stanovuje odpovědnost managementu za navrhování, zavádění a 

zlepšování systému řízení kvality a environmentálního systému. Stejně tak odpovědnost 

ředitele a vedení společnosti za realizaci požadavků zákazníků. Návrh politiky QMS a EMS 

projednává a schvaluje vedení společnosti, politika je pak vydána formou Rozhodnutí ředitele 

společnosti. Za realizaci politiky a cílů QMS a EMS jsou odpovědni všichni zaměstnanci 

společnosti.  

Politika QMS a EMS ve firmě TROJEK, a.s. je zaměřena především na tyto zásady řízení 

kvality a životního prostředí: 

• Zaměření na zákazníka – podstatou principu je, že zákazník je konečný článek, který 

rozhoduje o existenci organizace a ty by proto měly udělat vše, aby požadavky 

zákazníků trvale uspokojily.  

• Vůdcovství – podstatou principu je, že řídící pracovníci jsou pozitivním příkladem 

zaměstnancům organizace, svým chováním, postoji, názory a jednáním garantují 

stálost účelu organizace a strategické směrování.  
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• Zapojení pracovníků – znalosti a aktivita zaměstnanců patří k největšímu kapitálu 

organizace. Aktivní zapojení zaměstnanců do všech činností organizace je 

podporováno sdílením hodnot a kultury organizace, vyjádřením důvěry a zmocněním 

zaměstnanců.  

• Procesní přístup – procesem je myšlen soubor dílčích činností, které mění vstupy na 

výstupy za spotřeby zdrojů v regulovaných podmínkách. Podstatou je, že organizace 

pracují efektivně a cílů je dosahováno s vyšší účinností, pakliže vzájemně související 

činnosti chápeme a řídíme jako procesy.  

• Systémový přístup k managementu – navazuje na procesní přístup, kdy identifikace, 

pochopení a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému vede k lepšímu 

dosahování cílů organizace. V praxi to znamená dosáhnout stavu, kdy výstupy 

z jednoho procesu budou současně vstupy alespoň do jednoho procesu následujícího, 

což znamená, že vlastníci procesů musí být dodavateli i zákazníky zároveň.  

• Neustálé zlepšování – zlepšováním jsou chápány aktivity vedoucí k nové úrovni 

výkonnosti zaměstnanců, procesů, produktů i systému managementu. Každá 

organizace má vždy dostatek příležitostí ke zlepšování. Inovace by měly být 

zaměřeny na procesy a tvorbu nových hodnot pro všechny strany. V praxi se uplatňují 

dva přístupy k inovacím, jednak postupné zlepšování a jednak zlomové, revoluční 

zlepšování (dramatické změny).  

• Přístup k rozhodování zakládající se na faktech – je nutno, aby rozhodování bylo co 

nejobjektivnější a proto musí být rozhodnutí manažerů založena na hluboké analýze 

dat a informací.  

• Vzájemné výhodné dodavatelské vztahy – spolehlivost dodavatelů je velmi důležitým 

faktorem ovlivňujícím reálnou výkonnost firmy. Je proto důležité rozvíjet 

s dodavateli vztahy založené na důvěře, sdílení znalostí a integraci, dodavatel má být 

partnerem.  

• Neustálé zlepšování a prevence znečišťování – jde o zvyšování schopnosti plnit vyšší 

požadavky na jakost produktů. Proces zlepšování je nepřetržitý a opakující se, 

přičemž dosažený zlepšený stav se stává východiskem pro další zlepšování. 

Plnění požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí – zabezpečení 

všech procesů a činností probíhajících v organizaci musí být v souladu s platnou legislativou 
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České republiky a Evropské Unie. Veškerá nařízení, směrnice a příručky platné v organizaci 

nesmí být v rozporu s platným právním řádem ČR. 

Vedení společnosti stanovuje cíle kvality, cíle EMS a cílové hodnoty týkající se klíčových 

prvků řízení QMS a EMS, stejně jako cíle potřebné pro splnění požadavků na výrobky a 

předcházení znečišťování. Za stanovení těchto cílů je odpovědný ředitel společnosti, za 

rozpracování na jednotlivé útvary a funkce pak vedoucí zaměstnanci společnosti. Tyto 

rozpracované cíle kvality a cíle EMS jsou pak vydány jako Příkazy ředitele společnosti. 

Cíle se stanovují jednou ročně a termín plnění může být delší než 1 rok, je možno je 

v průběhu plnění doplňovat. Plnění se provádí na jednání vedení společnosti, minimálně 1 za 6 

měsíců. Provádí se vyhodnocení splnění cílů kvality a cílů EMS za hodnocené období, pokud 

nebyly cíle splněny, provede se zdůvodnění nesplnění a přijmou se nápravná opatření.  

Jeden z členů vedení je ředitelem společnosti jmenován jako představitel managementu pro 

QMS a EMS a mezi jeho hlavní odpovědnosti a pravomoci patří koordinace činností při 

zavedení a udržování systému QMS a EMS, odpovědnost za soulad dokumentace s požadavky 

ČSN EN ISO řady 9001:2009 a řady 14000:2005. Dále je neopomenutelným účastníkem 

připomínkového řízení všech řídících aktů ve společnosti, vypracovává a předkládá zprávy pro 

vedení společnosti o přezkoumání systému v oblasti QMS a EMS, včetně potřeb a zlepšování, 

podporuje povědomí o požadavcích zákazníků. Tento představitel managementu má také 

právo zastavit výrobu nebo činnost pokud hrozí havárie nebo jiné nebezpečí.  

Interní komunikace ve společnosti TROJEK, a.s. probíhá na základě standardních metod, 

jako jsou pravidelné porady vedení, mobilní telefony, informace na nástěnkách, využívání 

počítačů a elektronických nosičů, výrobní porady. Externí komunikace pak slouží k příjmu, 

dokumentaci a reakci na podněty od zainteresovaných stran a patří sem například hlášení o 

nakládání s odpady k 15.2. běžného roku orgánu státní správy, konkrétně odboru životního 

prostředí, roční výkaz o odpadech doručovaný Českému statistickému úřadu, prezentace na 

internetových stránkách, komunikace s firmami, které provádějí likvidaci odpadů a další 

způsoby. Pracovník, který je odpovědný za prováděnou činnost, vede záznamy o externí 

komunikaci.  

Jednou ročně provede vedení společnosti přezkoumání QMS a EMS. Odpovědný 

představitel managementu připraví a zorganizuje vyhodnocení pro toto přezkoumání ve 

spolupráci s vedoucími zaměstnanci jednotlivých úseků. Pro jednání vrcholového 

managementu je pak připravena zpráva, která je předána týden před jednáním všem členům 
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vedení společnosti. Zpráva z přezkoumání musí obsahovat informace, které jsou stanoveny 

v Příručce QMS a EMS.  

Vedení společnosti zprávu přezkoumá a výstup z přezkoumání musí být zaměřen na 

zlepšování systému kvality a jeho procesů, na zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům 

zákazníků a k potřebám zdrojů. Potřebné finanční, materiální a lidské zdroje pro neustálé 

zlepšování poskytuje vedení společnosti.  

Finanční zdroje pro tvorbu, rozvoj a zlepšování systému kvality jsou uvedeny 

v ekonomických plánech společnosti a v individuálních rozhodnutích. Informační zdroje, 

vybavení a prostředí jsou přidělovány vedením společnosti dle potřeb jednotlivých procesů.  

Společnost TROJEK, a.s. vlastní budovy, stroje, sklady a výrobní zařízení potřebná 

k dosažení shodnosti s požadavky na daný produkt. Všechna pracovní místa splňují podmínky 

týkající se pracovního místa a životního prostředí, shodnými s požadavky stanovenými na 

produkt.  

!

Obrázek 6.  Lisování kovového odpadu 

4.1. Zaměstnanci 

Zaměstnanci společnosti TROJEK, a.s. musí splňovat kvalifikační a odborné požadavky 

stanovené v popisech funkčních a pracovních míst – S-01. 

Postup přijímání nových zaměstnanců je popsán ve směrnici S-04 a rozhodující pro příjem 

jsou požadavky v popisu funkčních a pracovních míst. Zaměstnanci jsou přijímání ředitelem 

společnosti. Při příjmu musí provést vedoucí technického úseku školení BOZP a PO. 

Představitel managementu provede vstupní školení o systému řízení kvality a 
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environmentálního systému dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. 

O všech školeních jsou vedeny záznamy.  

Vedoucí technického úseku zpracuje na základě požadavků vedoucích zaměstnanců 

plán výcviku zaměstnanců, přičemž požadavky musí být předloženy do konce listopadu. 

Dle aktuální nabídky pak mohou zaměstnanci absolvovat školení, kurzy a výcvik 

v průběhu roku, po schválení ředitelem společnosti. O všech absolvovaných kurzech je 

veden záznam. Záznam a ověření kvalifikace u THZ provede představitel managementu, 

u dělníků pak vedoucí technického úseku a to do „Evidenční karty vzdělávání 

zaměstnance“. Hodnocení efektivnosti a účinnosti se provádí při pravidelných 

rozhovorech, které se provádí jednou za rok.  

Hodnotí se práce zaměstnance za uplynulé období, kvalita, samostatnost, iniciativa, 

pracovní morálka, kázeň a další. Zaměstnanec se vyjádří ke své spokojenosti ve 

společnosti. Obsahem rozhovoru je také splnění uložených úkolů při minulém rozhovoru, 

hodnocení účinnosti absolvovaných školení a stanovení nových úkolů pro další období. 

O rozhovoru je veden záznam, uložen u vedoucího zaměstnance.  

K tomu, aby firma mohla pracovat na svém zlepšování je bezesporu důležitá zpětná 

vazba. K vyhodnocení kvalitní a vypovídací zpětné vazby je nutné přezkoumání (různými 

formami) a proto jsem se rozhodla tomuto tématu věnovat jednu podkapitolu. 

4.2. Přezkoumání systému kvality vedením společnosti TROJEK, a.s. 

„Přezkoumání“ je v systému managementu kvality základní formou kontroly vedení nad 

tím, jak systém plní své funkce pomocí efektivního naplňování principů. Nástrojem ke 

stanovení shody systému managementu společnosti se stanovenými principy jsou audity 

prováděny kompetentními a nezávislými osobami, které nevykonávají auditované činnosti. 

Ve společnosti TROJEK, a.s. předkládá každoročně vedoucí pracovník jakosti Zprávu 

pro přezkoumání QMS a EMS, která se skládá z bodu 1. „Hodnocení dosažených 

výsledků-vstupy pro přezkoumání“. Hodnotí se období leden až prosinec daného roku. 

Zpráva je předkládána v dubnu následujícího roku po roce hodnoceném. 

Zpráva obsahuje následující body: 

V bodě 1.1. Posouzení aktuálnosti a přiměřenosti politiky QMS a EMS se zhodnotí, 

zda je přijata politika QMS a EMS adekvátní a aktuální. Ve zprávě za leden a ž prosinec 



Romana Císařová: Systém kvality ve společnosti TROJEK, a.s.!

2011 17 

2009 bylo doporučeno stávající politiku QMS a EMS ponechat, stejně jako ve zprávě za 

rok 2008. 

V bodě 1.2. Plnění stanovených cílů a programů je shrnuto, jaké cíle byly pro 

hodnocený rok přijaty a s jakým termínem slnění. Hodnotitel posoudí, zda byly cíle 

splněny v daných termínech a jak probíhá kontrola plnění cílů dlouhodobějších. Ze zprávy 

za rok 2009 i 2008 vyplývá, že cíle pro dané roky byly splněny řádně a včas. 

Bod 1.3. Hodnocení environmentálních aspektů. Tento bod informuje o hodnoceních, 

které proběhly na všech pracovištích v průběhu roku a byly zaměřeny na environmentální 

aspekty činností v organizaci. Ve zprávě za rok 2008 byly všechny dosavadní aspekty 

splněny a na základě zjištění dozorového auditu byly do seznamu enviromentálních 

aspektů přijaty tři nové. Zpráva za rok 2009 pak uvádí, že v průběhu roku bylo provedeno 

nové hodnocení, na jehož základě byl sestaven nový seznam environmentálních aspektů. 

Kontroly jsou prováděny průběžně. 

Bod 1.4. Interní audity QMS a EMS - hodnocení za uplynulý rok. V roce 2008 byly 

provedeny dva plánované interní audity QMS a EMS a jeden neplánovaný na provoze 

Ostrava a jeden plánovaný na provoze Otrokovice. Z těchto auditů byly zjištěny odchylky 

a byla přijata doporučení. Na všechny odchylky a doporučení byla stanovena opatření 

k nápravě. Splnění bylo ověřeno. V roce 2009 pak proběhly dva plánované interní kombi 

audity QMS a EMS na provoze Ostrava a jeden plánovaný na provoze v Otrokovicích. 

Z těchto auditů byly zjištěny čtyři odchylky, které byly řádně odstraněny a bylo přijato a 

realizováno jedno doporučení. Na všechny zjištěné odchylky a doporučení byla přijata a 

realizována opatření k nápravě. Splnění bylo provedeno a ověřeno. Účinnost pak bude 

prověřena při příštím interním kombi auditu. 

Bod 1.5. Zhodnocení recertifikačního auditu EMS a dozorového auditu QMS. Pro 

rok 2008 prováděla audit společnost TÜV CZ s.r.o, pobočka Ostrava a ve svých auditních 

zprávách specifikovala 1 zjištění a 9 doporučení, jež byla realizována a jejichž účinnost 

byla posouzena při dalším auditu. Pro rok 2009 prováděla kombi audit opět společnost 

TÜV CZ s.r.o. pobočka Ostrava a ve dvou zprávách pak specifikovala 3 zjištění a 8 

doporučení. Zjištění byla řádně odstraněna a doporučení D1, D3, D4 a D8 byla 

realizována. Doporučení D2, D6 a D7 byla závislá na činnostech externích dodavatelů 

daných služeb. Doporučení D5 nebylo aplikováno, vybyl dodržen objektivní a nestranný 

pohled při provádění interních auditů. 
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Z bodu 1.6. Plnění nápravných a preventivních opatření je patrno, že opatření 

k nápravě a preventivní opatření byla přijímána jak v rámci interních auditů, tak při jiných 

kontrolách. Plnění opatření jsou podrobně uvedena v auditních zprávách, jak v roce 2008, 

tak v roce 2009. 

Bod 1.7. Rozbor řešení vnitřních neshod a reklamací od zákazníků ukazuje, kolik 

bylo v daném roce řešeno vnitřních neshod týkajících se materiálu nebo chodu provozu. 

V roce 2008 bylo také řešeno 75 reklamací, všechny byly vyřešeny ke spokojenosti 

odběratelů. Náklady na reklamace v roce 2008 nepřekročily stanovený limit 0,43% 

hodnoty reklamací k hodnotě celkových nákladů. V roce 2009 pak bylo řešeno 9 vnitřních 

neshod týkající se materiálu nebo chodu provozu, vzhledem k jejich drobnému charakteru 

byly v krátké době odstraněny. Reklamací bylo v roce 2009 celkem 58, přičemž byly 

všechny vyřešeny ke spokojenosti odběratelů a opět náklady na řešení reklamací 

nepřekročily 0,43% hodnoty reklamací k hodnotě celkových nákladů. 

 

!

Obrázek 7.  Reklamace za rok 2009[17] 

Bod 1.8. Hodnocení údajů z monitorování a měření. Z tohoto bodu vyplývá, že ve 

společnosti TROJEK, a.s. se sledují náklady na reklamace v rámci monitorování výrobního 

procesu a cenové rozdíly nákupu a prodeje v rámci obchodní činnosti. Stanovené limity 

nebyly ani v roce 2008 ani v roce 2009 překročeny, respektive podkročeny. Dále se pak 

sleduje odběr vody, elektrické energie, odběr topných a technických plynů. 

Hodnocení spokojenosti zákazníků v bodě 1.9 ukazuje, že v roce 2008 byla 

společnost hodnocena na dobré úrovni, v roce 2009 pak na velmi dobré úrovni. Hodnocení 
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je zpracováno z rozeslaných dotazníků a vydáno ve formě Zprávy o spokojenosti 

zákazníků, která je přílohou. 

Další bod 1.10 Zhodnocení vynaložených zdrojů ukazuje plnění plánovaných akcí 

a to, jak byly stanoveny zdroje pro udržování a rozvoj QMS a EMS. Ze Zpráv za rok 2008 

a 2009 vyplývá, že společnost TROJEK, a.s. stanovila své zdroje přiměřeně, dostatečně a 

finanční prostředky byly čerpány postupně a v souladu s termíny akcí. 

Bod 1.11. Hodnocení souladu právních předpisů a jiných požadavků informuje o 

existenci právních předpisů a jiných požadavků k jednotlivým činnostem v organizaci. 

Zodpovědnost za hodnocení souladu právních předpisů s aktivitami společnosti má 

představitel managementu, stejně jako má tento člen managementu povinnost informovat 

vedení společnosti a zaměstnance o změnách v právních a jiných požadavcích. 

Bod 1.12. Hodnocení komunikace s externími organizacemi ukazuje, že společnost 

TROJEK, a.s. pravidelně komunikuje s orgány hygieny, s odborem životního prostředí, 

s organizacemi zabývajícími se likvidací nebezpečného a komunálního odpadu a s orgány 

státní správy. Z hodnocení zpráv v letech 2008 a 2009 vyplývá, že tato komunikace je na 

velmi dobré úrovni a veškerá dokumentace a korespondence je uložena ve firemní 

korespondenci. 

Bod 1.13 Zhodnocení plánu výcviku za hodnocené období informuje o plánu školení, 

která byla pro dané hodnocené období schválena ředitelem společnosti a dále informuje, 

zda byl tento plán školení plněn. Ze zpráv za rok 2008 i 2009 plyne, že školení jsou 

prováděna průběžně, opakovací školení v oblasti BOZP, PO, QMS a EMS jsou prováděna 

společně podle Tematického plánu školení BOZP pro daný rok. Nový zaměstnanec je pak 

v rámci vstupního školení poučen v oblasti BOZP, PO, QMS, EMS. O tomto školení je 

veden záznam - Záznam o vstupním školení. 

V bodě 1.14. Očekávané změny jsou zaznamenány změny pro následující období, které 

společnost očekává v souvislosti se zavedeným systémem kvality. Ani v roce 2008 ani 

v roce 2009 společnost TROJEK, a.s. neočekávala takovéto změny. 

Bod 1.15. Vyhodnocení nehod a nežádoucích událostí říká, že se žádné takovéto 

nehody nebo události během hodnocených období, 2008 a 2009, nestaly. 

Bod 1.16. Hodnocení stavu připravenosti na havarijní situace se věnuje eventuální 

havárii. Informuje, že zaměstnanci na pracovištích, kde by případná havárie mohla nastat, 
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jsou s postupem při havárii seznámeni v rámci školení k environmentálnímu systému podle 

ČSN EN ISO 14001:2005. Na pracovištích jsou vždy k likvidaci havárií hydranty, 

havarijní soupravy, hasicí přístroje apod.  

Bod 1.17. Zhodnocení úkolů a opatření z předchozích přezkoumání navazuje na bod 

1.2. této Zprávy. Shrnuje, kolik bylo přijato úkolů pro další období, zda byly splněny řádně 

a ve stanoveném termínu. Ze zpráv za rok 2008 a 2009 vyplývá, že přijaté úkoly byly 

splněny v zadaných termínech. 

V bodě 1.18. Posouzení stavu zavedeného QMS a EMS formuluje představitel 

managementu závěr a doporučuje jeho přijetí. Jak v roce 2008 tak v roce 2009 bylo na 

základě faktů uvedených ve Zprávě doporučeno přijmout závěr, že zavedený systém QMS 

a EMS ve společnosti TROJEK, a.s. je vhodný, přiměřený a efektivní. 

Druhá část Zprávy pro přezkoumání QMS a EMS se věnuje zlepšování systému jakosti, 

je nazvaná 2. Úkoly a opatření pro další zlepšování –výstupy z přezkoumání. 

V části A je stanoven úkol naplnit cíle stanovené QMS a EMS zaměřené na neustálé 

zlepšování obou systémů, přičemž sou tyto cíle průběžně kontrolovány. Zodpovědnost 

nese vedení společnosti. 

Část B pak stanovuje úkol naplnit finanční zdroje na následující rok na udržení a 

zlepšování stávajících systémů QMS a EMS. Zodpovědnost opět nese vedení společnosti. 

Celou Zprávu pro přezkoumání QMS a EMS vypracovává ve spolupráci s vedoucími 

zaměstnanci vedoucí pracovník jakosti a schvaluje pak generální ředitel společnosti. 

Přílohou je Zpráva o spokojenosti zákazníků za daný hodnocený rok.  

4.3. Zpráva o spokojenosti zákazníků 

Přílohou každé Zprávy o přezkoumání QMS a EMS je Zpráva o spokojenosti zákazníků 

za daný rok.  Jako podkladů ke zpracování Zprávy se využívá reklamací od zákazníků, 

referencí od zákazníků a dotazníků, které jsou rozesílány největším a nejvýznamnějším 

tuzemským i zahraničním odběratelům společnosti TROJEK, a.s. Hodnotí se 7 ukazatelů:  

1. Kvalita dodaného zboží 

2. Vzájemná komunikace 

3. Vyřizování reklamací 
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4. Plnění dodacích termínů 

5. Cena dodávek v porovnání s konkurencí 

6. Informovanost o firmě, produktech a službách 

7. Doporučili byste firmu TROJEK, a.s. Vašim obchodním partnerům? 

Firmy při vyplňování dotazníků používají stupnici 0 – 5: 

Tabulka 4.  Stupnice hodnocení 

0 1 2 3 4 5 

nevyhovuje vyhovuje s výhradami vyhovuje dobrá velmi dobrá výborná 

Za rok 2008 byla průměrná známka od tuzemských odběratelů 4,4 (velmi dobré) a od 

zahraničních odběratelů 3,8 (velmi dobré). Rozesláno bylo celkem 27 dotazníků, zpět se 

vrátilo 14. 

Za rok 2009 pak bylo rozesláno 27 dotazníků, vrátilo se 12 vyplněných. Tuzemští 

odběratelé hodnotili průměrnou známkou 4,36 (velmi dobré), přičemž průměrné hodnocení 

bylo 30,5 bodu z maximálně možných 35 bodů. Z dotazníků zaslaných zahraničním 

odběratelům se nevrátil ani jeden vyplněný. 

Kvalitu dodaného zboží hodnotilo 42% odběratelů jako velmi dobrou. 

!

Graf 1.  Hodnocení dodavatelů kvality dodaného zboží 
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Komunikaci firmy TROJEK, a.s. s odběrateli považovalo za výbornou 56 % odběratelů. 

 

!

Graf 2.  Hodnocení dodavatelů vzájemné komunikace 

!

!

Podle 33 % odběratelů jsou reklamace ve firmě TROJEK, a.s. vyřizovány výborně a 42 % 
odběratelů má za to, že reklamace jsou vyřizovány velmi dobře.   

 

 

!

Graf 3.  Hodnocení dodavatelů vyřizování reklamací 
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!

Plnění dodacích termínů vnímá jako velmi dobré 33 % odběratelů, 42 % pak jako výborné. 

!

 

Graf 4.  Hodnocení dodavatelů plnění dodacích termínů 

!

!

Ceny dodávek hodnotili odběratelé v porovnání s konkurencí a 42 % jich označilo ceny 
jako velmi dobré. 

 

 

 

Graf 5.  Hodnocení ceny dodávek v porovnání s konkurencí 
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V oblasti informovanosti o firmě použilo 33 % odběratelů známku 4, to znamená velmi 
dobrou a 42 % známku výbornou.  

 

Graf 6.  Hodnocení dodavatelů informovanosti o firmě 

!

Na otázku „doporučili byste firmu TROJEK, a.s.“ odpovědělo 56 % odběratelů, že určitě 
ano a 44 % odběratelů, že ano. !

!

 

Graf č. 7.  Hodnocení dodavatelů – doporučili byste firmu TROJEK, a.s.? 
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Některé odběratelské firmy použili k hodnocení společnosti TROJEK, a.s. své vlastní 

formuláře, v nichž ohodnotili kvalitu: hodnocení kvality dodávek, hodnocení úplnosti a kvality 

průvodní dokumentace, hodnocení systému jakosti, identifikace, balení. Dále pak hodnotili 

termíny dodávek podle počtu ks dodaných ve sjednaném termínu, integraci dodavatele podle 

komunikace a operativnosti. Další hodnocenou oblastí bylo snižování cen a platební podmínky 

podle meziročního snížení cen a podle platebních podmínek.  

V průměru byla společnost TROJEK, a.s. hodnocena 75 body ze 100 možných. 

Společnost TROJEK, a.s. provádí také vlastní hodnocení svých dodavatelů materiálu a 

služeb. Nákup materiálu nebo nákup služeb je upraven směrnicí Obchodní činnost a činnost 

nakupování, S – 05/10. Jedná se o nákup kovového šrotu pro jeho další prodej a služby, mezi 

něž lze zahrnout zajištění dopravy, ověření měřidel, výcvik apod. Tato směrnice stanovuje také 

proces hodnocení dodavatelů a stanovuje kritéria hodnocení. 

Kritéria, podle kterých bylo hodnocení prováděno, byla:  

1. QMS:  

Tabulka 5.  Hodnocení 

Hodnocení Body 

Zavedený certifikovaný systém jakosti 10 

Příprava certifikace systému jakosti 5 

Nemá zaveden systém řízení jakosti 0 

Posuzuje se prokazatelnost zavedeného systému kvality, od dodavatele se vyžaduje 

kopie certifikátu, či jiný dokument. 

2. Spolehlivost: 

Tabulka 6.  Hodnocení 

Hodnocení Body 

Dodavatel dodal objednané množství ve stanoveném termínu 10 

Dodal jiné, než objednané množství a se zpožděním 5 

Nedodal objednané množství ve stanovenou dobu 0 

Posuzuje se plnění termínů, dodavatelská morálka. 
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3. Jakost dodávek:  

Tabulka 7.  Hodnocení 

Hodnocení Body 

Dodávka byla dodána s vyhovující jakostí 10 

Dodávka byla dodána se sníženou jakostí 5 

Dodávka dodána s nevyhovující jakostí 0 

Hodnotí se kvalita dodávek a trvalé dodržování kvality. 

4. Cena dodávek: 

Tabulka 8.  Hodnocení 

Hodnocení Body 

Přijatelná cena, levnější v porovnání s konkurencí 10 

Přijatelná cena, srovnatelná s konkurencí 5 

Nepřijatelná cena, vyšší v porovnání s konkurencí 0 

Posuzuje se cena materiálu v přímé souvislosti s kvalitou dodávky.  

5. EMS:  

Tabulka 9. Hodnocení 

Hodnocení Body 

Dodavatel má zaveden certifikovaný environmentální systém 10 

Certifikace environmentálního systému se připravuje 5 

Dodavatel nemá zaveden certifikovaný environmentální systém 0 

Od dodavatele se vyžaduje kopie certifikátu, nebo prohlášení poradenské firmy, kopie 

auditu apod. 
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6. Šetrnost k životnímu prostředí:  

Tabulka 10.  Hodnocení 

Hodnocení Body 

Dodavatel přistupuje šetrně k ŽP a vyvíjí aktivity k ochraně ŽP 10 

Dodavatel přistupuje šetrně k životnímu prostředí a nevyvíjí aktivity k ochraně ŽP 5 

Dodavatel nepřistupuje šetrně k ŽP a nevyvíjí aktivity k ochraně ŽP   0 

Hodnotí se dodržování legislativy v oblasti ochrany životního prostředí (odpady, 

ovzduší) a připravenost pro případ havárie. 

Vážnost kritéria:  

Tabulka 11.  Kritéria 

Důležitost kritéria Váha kritéria Konkrétní kritérium 

Velmi důležité K=3 

• Spolehlivost 

• Jakost dodávek 

• Šetrnost k ŽP 

Důležité K=2 
• QMS 

• EMS 

Méně důležité K=1 • cena 

V hodnocení se pak koeficient důležitosti vynásobí bodovým ohodnocením. 

Podle Zprávy byli dodavatelé za rok 2008 hodnoceni jako způsobilí, přičemž bylo 

hodnoceno 12 dodavatelů materiálu a 10 dodavatelů služeb. 

Za rok 2009 pak bylo hodnoceno 14 dodavatelů materiálu a 10 dodavatelů služeb. Opět 

i v tomto roce byli hodnoceni jako vyhovující. 
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5. Rozvoj systému kvality ve společnosti TROJEK, a.s – výhled do 

budoucna 

Výhled do budoucna v oblasti lidských zdrojů – zaměstnanců 

Firma TROJEK a.s. si je vědoma svého významného postavení na českém trhu, stejně 

tak si uvědomuje, že k tomu, aby si toto postavení udržela, musí aktivně pracovat na 

výchově a vzdělávání svých zaměstnanců. V oboru, v němž firma TROJEK,a.s. podniká, je 

více než nutný zodpovědný přístup ke kvalitě a to nejen ve vztahu k životnímu prostředí. 

 Vedoucí zaměstnanec oddělení kvality sestavuje každoročně plán výcviku zaměstnanců 

na daný rok. Např. pro rok 2010 byla naplánována tato školení: 

• Periodická školení pro všechny zaměstnance bez rozdílů: školení Bezpečnost 

práce, Požární ochrana a Školení v oblasti QMS a EMS (normy ISO, směrnice 

S1-S12, 

• Periodická školení pro zaměstnance v dělnických profesích a dle profesních 

požadavků: profesní školení (řidiči VZV, jeřábníci, strojníci, apod.) a školení 

v oblasti provozní dokumentace (provozní řády, pracovní řády, místní řády). 

• Jako odborná školení pak byla naplánována pro všechny zaměstnance rozvoj 

praktických činností a zkušeností v oblasti QMS a EMS a Provozní předpisy a 

požadavky. 

• Pro vedení společnosti a vedoucí pracovníky pak Zvyšování kvalifikace 

v oblasti QMS a EMS a pro ekonomický úsek pak školení Změny v účetnictví. 

• V oblasti sebevzdělávání je stanoveno, že každý zaměstnanec má povinnost 

formou sebevzdělávání zvyšovat svou kvalifikaci a dovednosti dle profesního 

zaměření své funkce. 

Vedoucí zaměstnanec kvality společnosti TROJEK, a.s., využil možnosti požádat o 

dotaci na vzdělávání zaměstnanců v rámci programů financovaných Evropskou unií. 

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je svým zaměřením určen na 

snižování nezaměstnanosti, k čemuž využívá aktivní politiku trhu práce a profesního 

vzdělávání. Zaměřuje se také na začlenění sociálně vyloučených obyvatel zpět do 

společnosti, na zvyšování kvality veřejné správy a na mezinárodní spolupráci v těchto 

uvedených oblastech. Operační program lidské zdroje a zaměstnanost spadá do 
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vícecílových tematických operačních programů a globálním cílem tohoto operačního 

programu je „Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 

15 nejlepších zemí EU“ 

OP LZZ je jedním ze základních programů Evropského sociálního fondu v České 

republice (ESF), což je jeden ze tří strukturálních fondů Evropské unie a zároveň je to 

klíčový finanční nástroj pro realizaci Evropské strategie zaměstnanosti. Mezi cíle 

Evropského sociálního fondu patří např. pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh 

práce, zajistit rovné příležitosti pro všechny při vstupu na trh práce, celoživotní vzdělávání, 

rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly, zavádění moderních způsobů organizace 

práce a podnikání, zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce, boj se všemi formami 

diskriminace a nerovnostmi na trhu práce. [20] 

Z ESF jsou pak podporovány projekty neinvestičního charakteru, jako:  

• Rekvalifikace nezaměstnaných 

• Tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance 

• Podpora začínajícím OSVČ 

• Rozvoj institucí služeb zaměstnanosti 

• Rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělání 

• Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení 

a personální politiky 

• Stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru 

Pod záštitou Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska byl vypracován 

projekt Komplexnost – naše přednost a byl předložen ke schválení Ministerstvu práce a 

sociálních věcí, které je orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF ČR a zároveň 

řídícím orgánem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt se týká 

zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti podniků. 

Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPLZZ/1.1./52/1/00137 vydaného  Ministerstvem 

práce a sociálních věcí byl projekt Komplexnost – naše přednost schválen pod 

reg. č. CZ.1.04/1.1.06/52.00137 a byla přiznána dotace. 

V lednu dne 13. byla zaslána do Prahy Zpráva o zahájení realizace projektu 

Komplexnost – naše přednost. Projektu se účastní firmy, které jsou členy Společenství 

průmyslových podniků Moravy a Slezska. Společnost TROJEK, a.s. je jednou z nich.  
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Každá firma si naplánovala školení a kurzy pro zaměstnance napříč všemi pracovními 

úrovněmi v rámci firmy. Podnikům jsou zasílány s předstihem e-mailovou poštou rozpisy 

konkrétních školení pro jednotlivé firmy a ty pak dle schválených plánů vysílají 

zaměstnance na školení. Jedná se o tvrdá školení, jazykové kurzy i měkká školení.  

Podle Zprávy o zahájení realizace projektu začala v lednu 2011 konkrétní školení a byla 

zaměřena na měkké dovednosti. Tématem byla komunikace, úspěšná komunikace, 

telefonická komunikace, vyjednávání a argumentace, leadership. Účastníci získali 

zkušenosti teoretickým výkladem lektorů, ale také si vyzkoušeli každou dovednost na 

praktickém příkladě. Každý účastník dostal osvědčení o dosažené kvalifikaci. V tomto 

měsíci byly také zahájeny týdenní jazykové kurzy.  

V únoru 2011 pak proběhla školení z oblasti komunikace, manažerských dovedností, 

financí, účetnictví a obchodního práva. Celkem proběhlo 12 školení během 15 školících 

dnů, proškoleno bylo 107 osob na měkké dovednosti: DPH, úspěšná komunikace, time 

management, finance pro nefinančníky, asertivní jednání, mzdové účetnictví, ekonomika 

pro obchodníky, leadership, obchodní právo. Jazykové kurzy z ledna úspěšně pokračovaly 

i v měsíci únoru.  

Na další měsíce, v nichž bude projekt probíhat, jsou naplánována další školení a kurzy. 

V rozpisu na tento rok 2011 je uveden plánovaný počet zaměstnanců na dané školení a 

zároveň počet kolik zaměstnanců firma uvolní pro ten daný kurz v daném termínu, včetně 

jmenovitého seznamu účastníků školení.  

Na seznamu jsou školení jako controlling, veřejné zakázky, obchodní právo, firemní 

informační systémy, MS Outlook, MS Excel, ale i obsluha tlakových nádob, obsluha 

hydraulické ruky, solární systémy, stavební právo a legislativa, stavební materiály, 

stavební hmoty, kurz bezpečné jízdy, kurz lešenářské techniky a řada dalších kurzů. 
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Tabulka 12.  Ukázka plánovaných školení z projektu „Komplexnost – naše přednost“ 

Poř. č. Název školení 
Počet 

školených 
pracovníků 

Délka kurzu ve 
dnech 

max. počet Vámi 
uvolněných pracovníků 

na jeden kurz 

    Plán     

1. Strategické myšlení, plánování, atd.. 3 2 2 

2. Koučování 5 2 2 

3. Time management 9 1 2 

4. Efektivní delegování    1   

5. Motivace  4 1 2 

6. Komunikace  8 1 3 

7. Leadership 10 1 3 

8. Zvyšování výkonnosti firmy  3 1 2 

9. Vyjednávání a argumentace  4 1 2 

10. Telefonická komunikace  12 1 3 

11. Asertivní jednání  25 1 3 

12. úspěšná komunikace 9 1 2 

13. Efektivní prezentace    1   

14. MS Word (začátečníci) 12 2 3 

15. MS Word (pokročilí) 15 2 3 

16. MS Excel (začátečníci) 15 2 3 

17. MS Excel (pokročilí)  15 2 3 

Trojek, a.s. 

„Komplexnost – naše přednost“ 
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6. Závěr 

V současné době existuje spousta firem, které mají systémy managementu jakosti 

certifikovány, ale u většiny z nich je to pouze formální nutnost vycházející z povinnosti 

tyto certifikáty dokladovat při obchodních činnostech. Jako velký problém je vnímána 

nedostatečná vedoucí role vrcholového vedení společností, nedostatek zájmu o 

problematiku managementu jakosti, absence účinné podpory, malé znalosti principů, 

metod a nástrojů moderního managementu. V posledních letech, v důsledku globalizace, se 

svět přiklání k tomu, aby jakost byla chápána jako stav nadprůměrné výkonnosti v oblasti 

řízení organizace a jí dosahovaných výsledků. 

Společnost TROJEK, a.s. má certifikovaný systém managementu kvality podle ČSN EN 

ISO 9001:2009 od roku 2004 a ČSN EN ISO 14001:2005 od roku 2005. Ve společnosti je 

systém řízení kvality implementován a plně využíván ve všech oblastech činností jak 

výrobní sféry, tak sféry technicko – hospodářské, včetně vrcholového vedení. 

Můžeme říci, že i díky tomu, že společnost TROJEK, a.s. zavedla systém řízení 

managementu jakosti, získala zákazníky z řad velkých mezinárodních firem, na něž by bez 

zodpovědně zavedeného systému řízení kvality (QMS) a environmentálního managementu 

(EMS) nedosáhla.  

V oblasti Přezkoumání systému kvality společnost TROJEK, a.s. hodlá pokračovat 

podle nastavených postupů, které jsou v současné době dostačující. 

Společnost se taktéž velmi dobře stará o své zaměstnance, o čemž svědčí i velmi nízká 

míra fluktuace  - za poslední rok odešli pouze 2 zaměstnanci.  

Lze s jistotou konstatovat, že zavedený certifikovaný systém je ve společnosti 

TROJEK, a.s. plně funkční, jeho zavedení znamenalo přínos a společnost hodlá i nadále 

pokračovat v jeho rozvíjení a zlepšování. 

 

!

!

!

!

!
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