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ABSTRAKT 

Téma bakalářská práce: Analýza současného stavu managementu jakosti a jeho 

aktualizace dle ČSN EN ISO 9001:2008.  

Systém managementu jakosti je soubor vzájemně souvisejících prvků, který je 

nedílnou součástí celkového systému řízení organizací a který má garantovat maximalizaci 

spokojenosti a loajality zainteresovaných stran při minimální spotřebě zdrojů.   

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat současný stav managementu jakosti, 

zjistit jak jsou plněny poţadavky normy ISO 9001 ve společnosti a aktualizace systému 

managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2008. 

V první části jsou uvedena teoretická východiska. Ta obsahují charakteristiku 

společnosti a základní koncepce managementu jakosti se zaměřením na koncepci ISO. 

Ve druhé části je pak analýza plnění poţadavků normy ISO 9001 ve společnosti, 

aktualizace systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2008 a zhodnocení 

výsledků. 
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ABSTRACT 

Bachelor thesis title: Analysis of present state of Quality Management at the 

Organization and its updating according to ČSN EN ISO 9001:2008.  

Quality Management System is a set of interrelated elements which is an integral part 

of an overall management system of organizations and is supposed to guarantee maximizing 

satisfaction and loyalty of involved parties with minimum consumption of resources.  

The aim of the bachelor thesis is to analyze the current Quality Management Status, to 

find out if the standard requirements of ISO 9001 are fulfilled in the company and the update 

of Quality Management System in accordance to ČSN EN ISO 9001:2008 standard. 

There are theoretical basis given in the first part. Those contain the characteristics of 

the company and the basic concepts of Quality Management focusing on ISO conception. 

The second part includes analysis whether ISO 9001 requirements are fulfilled in the 

company, then performance analysis of the update of Quality Management System in 

accordance to ČSN EN ISO 9001:2008 standard and the results evaluation. 
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1 Úvod 
 

Management jakosti je definován jako koordinované činnosti pro vedení a řízení 

organizace, pokud se týče jakosti. Těchto činností je celá řada a mohou se členit na řízení 

jakosti, plánování jakosti, prokazování jakosti a zlepšování jakosti. Tyto čtyři rozsáhlé 

soubory procesů a činností pak nemohou být v organizacích prováděny bez vzájemné 

koordinace a harmonizace v rámci tzv. systémů managementu jakosti [2]. 

Základní funkcí managementu jakosti je maximalizovat spokojenost a loajalitu 

zákazníků, minimalizovat výdaje s tím spojené a podporovat činnosti neustálého zlepšování. 

Systém managementu jakosti je v dnešní době nutností pro systém řízení většiny 

organizací. Nejen, ţe by ho měli organizace implementovat a udrţovat, ale nutností je 

neustálé zlepšování z důvodu efektivního řízení organizace. 

V současnosti odběratelé uţ běţně po svých dodavatelích vyţadují důkazy o zavedení 

a fungování systému managementu jakosti. Minimální poţadavky, které by měli být 

v organizaci implementovány, jsou stanoveny v normách ISO 9000, zejména pak s poţadavky 

kriteriální normy ISO 9001. Tímto důkazem má být certifikát vydaný tzv. třetí stranou, tj. 

nezávislým a akreditovaným certifikačním orgánem [2]. 

 

  Společnost Visimpex a.s. má certifikován systém managementu jakosti dle normy 

ČSN EN ISO 9001:2001. Tento systém společnost nejen implementovala, ale snaţí se jej také 

neustále zlepšovat.  

Cílem předloţené bakalářské práce je analyzovat současný stav managementu jakosti 

ve společnosti Visimpex a.s. a zjistit do jaké míry jsou plněny poţadavky normy ISO 9001. 

Dále navrhnout nápravná opatření při zjištění nedostatků a aktualizovat systém managementu 

jakosti dle poslední verze vydané normy ČSN EN ISO 9001:2008.  
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2 Charakteristika společnosti 
Tato kapitola podrobně popisuje společnost Visimpex a.s. její historii, účel, strukturu a systém 

managementu jakosti.   

  

2.1 Historie společnosti Visimpex a.s. 

Historie společnosti začíná v roce 1995, kdy ze společnosti LEVI Trading s.r.o. 

vznikla společnost Visimpex a.s. se sídlem v Přerově (viz obr. č.1) [1]. 

 

Obr.1 Sídlo společnosti 

V roce 1996 byla zaloţena v Györu dceřinná společnost VISIMPEX Hungary Kft., 

která působí na maďarském trhu. Díky neustálé potřebě zvyšovat kvalitu produktů i sluţeb 

pro zákazníky funguje od roku 2006 v Shanghaji reprezentativní kancelář společnosti, která 

koordinuje nákupní logistiku, zajišťuje další stupeň kontroly kvality a provádí zákaznické 

audity u dodavatelů [1]. 

 

2.2 Účel společnosti 

VISIMPEX a.s. je dynamická česká společnost působící v oblasti spojovacího 

materiálu (viz obr. 2) jiţ 14 let. V současné době však obchodní aktivity společnosti přesahují 

území České republiky. Stejně tak nabídka produktů a sluţeb přesahuje standardní nabídku 

trhu. Během svého čtrnáctiletého působení firma dokázala vyrůst z distributora standardního 

spojovacího materiálu ve společnost, která dokáţe zajistit speciální výkresové díly i pro ty 

nejnáročnější klienty z oblasti automotive a elektro průmyslu [1]. 

http://www.visimpex.hu/
http://www.visimpex.cz/cs/kontakty.html
http://www.visimpex.cz/cs/produkty/vykresove-dily.html
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Obr.2 Spojovací materiál 

    

2.3 Struktura společnosti 

Z důvodu lepšího komfortu a obsluţnosti jednotlivých skupin zákazníků byla 

společnost Visimpex a.s. začátkem roku 2006 rozčleněna na tři divize, mezi něţ patří: 

 

 divize „Velkoobchody“, která obsluhuje obchodní firmy a výroby pouţívající 

standardní spojovací materiál, 

 divize „Automotive, electronics a speciální díly“,  se zaměřením na engineering 

výkresového spojovacího materiálu, 

 divize „Wintech“, která  je reprezentována na trhu samostatnou značkou Wintech pro 

specializované výrobce a řemeslníky [1]. 

 

Uvedené divizní řešení se osvědčilo a je v současné době aplikováno nejen na českém 

trhu, ale i v rámci zahraničního prodeje. Od roku 2007 funguje v rámci struktury firmy také 

divize „KANYA“, specializující se na konstrukční systém z hliníkových profilů švýcarské 

značky KANYA® [1]. 

Společnost Visimpex a.s. zaměstnává 60 zaměstnanců a má vytvořenou organizační 

strukturu (viz Příloha č. 1: Organizační schéma) [4]. 

. 

2.4 Útvar managementu jakosti 

Společnost se zaměřuje na strategický cíl týkající se zvyšování jakosti výrobků. Cíl se 

daří naplňovat změnami procesů a také prostřednictvím samostatného úseku managementu 

jakosti [1]. 

V roce 2005 bylo vybudováno nové oddělení kontroly jakosti. Toto oddělení má za 

úkol provádět vstupní kontrolu došlého zboţí a to jak měřením rozměrů konvenčními měřidly 

javascript:show(%22hide01%22)
javascript:show(%22hide02%22)
javascript:show(%22hide03%22)
http://www.kanya.cz/
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(posuvná měřítka, mikrometry, závitové kalibry...), tak zajišťováním zkoušek výrobků v 

externích laboratořích [4]. 

Do vzniku oddělení kontroly jakosti musel ředitel organizace a vedoucí logistiky 

zastávat funkci vedoucího úseku jakosti. Po jeho vytvoření přebírá oddělení kontroly jakosti 

vedoucí úkoly metrologa, vytváří dokumentaci výrobků, řeší zákaznické reklamace, stará se o 

dokumentaci systému jakosti a vytváří prohlášení o shodě [4]. 

Veškeré procesy ve společnosti (viz Příloha č. 2: Mapa procesů), jsou průběţně 

sledovány, kontrolovány a vyhodnocovány a jsou plně v souladu se systémem řízení jakosti 

ČSN EN ISO 9001[1]. 

 

2.5 Budování a udržování systému managementu jakosti 

Roku 2003 se vedení společnosti rozhodlo pro zavedení systému managementu jakosti 

a následnou certifikaci dle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Byly vytvořeny organizační řády, 

organizační směrnice, pracovní postupy a v neposlední řadě také příručka jakosti. Společnost 

VISIMPEX a.s. má taktéţ vytvořen seznam norem, které jsou ve společnosti vyuţívány [4]. 

V srpnu 2003 získala společnost certifikát systému managementu jakosti ČSN EN ISO 

9001:2001. Celý systém managementu jakosti je od toho roku udrţován a neustále zlepšován 

a jsou také jednou za rok prováděny interní audity. V roce 2006 byl dále zaveden systém 

environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 pro oblast ţivotního 

prostředí [4]. 

Základní filozofií firmy Visimpex a.s. je prvotřídní servis zákazníkům a zároveň 

zodpovědný přístup ke svému okolí. Těmto prioritám je podřízena organizace a řízení celé 

společnosti [1] 

 

2.6 Politika jakosti společnosti VISIMPEX a.s. 

Společnost VISIMPEX a.s. svou činností v oblasti zajišťování nabídek, způsobem 

řešení poptávek, uspokojováním poţadavků zákazníků, zabezpečováním poţadované jakosti, 

termínů a vyuţíváním mnohdy nestandardních přístupů, chce získat takové postavení na trhu, 

které ji umoţní rozšířit okruhy zákazníků, zvláště těch, kteří poţadují nové originální přístupy 

k řešení problémů, krátké dodací termíny a záruku vysoké jakosti. K dosaţení těchto záměrů 

http://www.visimpex.cz/cs/ke-stazeni/certifikaty-a-osvedceni.html
http://www.visimpex.cz/cs/ke-stazeni/certifikaty-a-osvedceni.html
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stanovuje vedení společnosti politiku jakosti a environmentální politiku, ze kterých vychází 

strategické řízení společnosti, cíle jakosti a environmentální cíle [4]. 

 

Mezi tyto cíle patří [4]:  

1. Poţadavky zákazníků včetně výroby nových výrobků plnit tak, aby byla zajištěna 

všechna jejich očekávání a zajištěna poţadovaná technická úroveň v souladu se 

schválenou dokumentací, obecně platnými právními předpisy a poţadavky smluv. 

 

2. Při veškeré činnosti společnosti zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. 

Minimalizovat negativní vlivy na ţivotní prostředí vyplývající z činnosti nutných 

k likvidaci produktů společnosti po ukončení jejich ţivotnosti. 

 

3. Pro pracovní činnosti ve společnosti vyuţívat plně kvalifikovaný personál s potřebnou 

praxí v oboru a zajišťovat jeho soustavné vzdělávání, odborný růst, školení a výcvik. 

 

4. Průběţně zajišťovat hodnocení systému jakosti, hodnocení jakosti dodávek, 

schvalování a hodnocení dodavatelů a hodnocení spokojenosti zákazníků k trvalému 

zlepšování jakosti produkce. 

 

5. Pro soustavné zlepšování činností ve společnosti rozvíjet marketingový průzkum trhu 

a v souladu s výsledky hodnocení spokojenosti zákazníků zajišťovat zvyšování 

kvalitativní úrovně nabídky zboţí a sluţeb. Vyuţívat zásad benchmarkingu. 

 

6. Průběţně zlepšovat environmentální profil firmy, dodrţovat právní a jiné poţadavky 

na ochranu sloţek ţivotního prostředí, zajišťovat hodnocení EMS, jeho neustálé 

zlepšování a seznamování pracovníků s ním, sniţovat moţná rizika z vlastní činnosti, 

být příkladným vzorem v přístupu k přírodě. 
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3 Teoretická východiska řešené problematiky 

Systematické řízení jakosti je rozhodující pro fungující systém managementu jakosti. 

V podkapitolách bude uvedena základní koncepce managementu jakosti, jejich popis a 

především se bude zaměřovat na koncepci ISO s ohledem na téma bakalářské práce.   

 

3.1 Koncepce managementu jakosti 

Jakost je názor zákazníků nebo uţivatelů na vlastnosti produktu nebo sluţby, ale i 

organizace či systému; je to míra, o které jsou uţivatelé přesvědčeni, ţe sluţba nebo produkt 

splní jejich potřeby a očekávání [11]. 

 

Předmětem hodnocení jakosti je obecně: 

 činnost nebo proces – soubor vzájemně propojených činností a zdrojů, které přeměňují 

vstupy na výstupy, 

 výrobek či sluţba (produkt, výstup) – produktové pojetí jakosti jako výsledek činností 

a procesů probíhající v podniku, 

 celá organizace (podnik), systém či osoba [11]. 

 

Mnohotvárnost různých činností v podnikatelském i neziskovém sektoru si vyţádala 

řadů přístupů k managementu jakosti. V současné době se ve světovém měřítku 

vykrystalizovaly tři základní koncepce systémů managementu jakosti: 

• koncepce odvětvových standardů, 

• koncepce ISO, 

• koncepce TQM [2]. 

 

Tyto koncepce se liší tím, ţe jsou různě náročné na zdroje a znalosti lidí, a také tím, na 

jaké zainteresované strany se orientují [2]. 

 

3.2 Základní typy integrace 

Na základě vývoje poţadavků na systémy jakosti, ochrany ţivotního prostředí a 

bezpečnosti můţeme se jiţ dnes setkat s následujícími typy integrace [10]: 
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A. Dodatečná integrace požadavků speciálních výrobních odvětví, kdy se jedná o 

dodatečné zapracování speciálních poţadavků některých vybraných výrobních odvětví 

(např. výroba výbušnin, farmaceutický průmysl, potravinářský průmysl, apod.) do jiţ 

stávajících systémů jakosti vybudovaných dle standardů ISO řady 9000.  

 

B. Přirozená integrace zvláštních požadavků vybraných výrobních odvětví, kdy se 

jedná o realizaci speciálních poţadavků výrobních odvětví, jejichţ významní 

představitelé, např. velké korporace německých, amerických a francouzských 

automobilek si tyto své poţadavky postupně zakotvili do mezinárodně platných 

standardů (VDA, QS 9000, EAFQ, AQAP a další), které musí být plně respektovány 

všemi jejich dodavateli. 

 

C. Komplexní integrace, která se postupně stává nezbytnou pro zabezpečení 

synergického účinku tří individuálních systémů managementu jakosti. Jedná se o 

integraci managementu jakosti (QMS), ţivotního prostředí (EMS) a bezpečnosti práce 

(OH/SMS) do jednotného systému řízení. 

 

3.3 Koncepce odvětvových standardů 

V sedmdesátých letech minulého století pociťovaly mnohé společnosti potřebu 

vytváření systémů jakosti. Poţadavky na tyto systémy zaznamenaly do norem, které měly 

platnost v rámci jednotlivých firem, resp. výrobních odvětví. Museli se jimi řídit i všichni 

dodavatelé těchto firem [5]. 

Zřejmě nejstaršími odvětvovými standardy k zabezpečování jakosti jsou postupy tzv. 

správné výrobní praxe (GMP-Good Manufacturing Practice). Ty se uţívají ve 

farmaceutických výrobách, ale i při přepravě, skladování a distribuci léků. Dalším příkladem 

této koncepce mohou být ASME kódy pro oblast těţkého strojírenství, API standardy pro 

zabezpečování jakosti produkce olejářských trubek, speciální publikace AQAP řady 2100 

k managementu jakosti u dodavatelů pro armády členských zemí NATO a v poslední době 

zejména standardy QS 9000, VDA6.1, ISO/TS 16949 a další definující poţadavky na systémy 

managementu jakosti u dodavatelů automobilového průmyslu. V posledních letech lze 

zaznamenat poměrně bouřlivý nárůst vydávání odvětvových standardů [2]. 

 



8 

 

I kdyţ se tyto standardy vyznačují různými přístupy, přesto mají několik společných 

znaků [2]: 

a) obvykle respektují strukturu a poţadavky univerzálního standardu, který definuje 

poţadavky na systémy managementu jakosti a který nese označení ISO 9001:2008, 

b) jsou náročnější neţ poţadavky definované všeobecně platnými standardy ISO řady 9000, 

c) zohledňují specifika jednotlivých odvětví tím, ţe k základním poţadavkům normy ISO 

9001 přidávají další specifické poţadavky (např. na značení dílů v automobilovém 

průmyslu, na přejímku produktů ve standardech AQAP apod.), 

d) nemají generický charakter, tzn., ţe neplatí všeobecně pro všechna odvětví, 

e) mohou se stát základem k certifikaci systémů managementu jakosti, která je v mnoha 

směrech povinná (např. zákonem o potravinách se i u nás povinně vyţaduje certifikace 

systému HACCP ve všech provozovnách, které nakládají s potravinami, včetně např. i 

cateringových firem). 

 

3.4 Koncepce managementu jakosti na bázi norem ISO 

Tato kapitola se podrobně zabývá koncepcí ISO, jelikoţ společnost Visimpex a.s. získala 

certifikát systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2008. 

 

3.4.1 Historie ISO 

Vytvoření a pouţívání norem, jakými jsou ISO, si vynutila globalizace trţního 

prostředí. Proto byly vypracovány společné zásady managementu (aby byly sjednoceny 

priority) a kritéria pro posuzování jejich naplňování a dodrţování [5]. 

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byla zaloţena v roce 1947. ISO 

zahrnuje národní normalizační orgány reprezentující 148 zemí a slouţí k různým funkcím [8]. 

Tato světová federace národních normalizačních organizací má sídlo v Ţenevě [16]. 

V roce 1987 Mezinárodní organizace pro normy ISO poprvé zveřejnila sadu norem, 

které se souborně zabývaly poţadavky na systém managementu jakosti-normy ISO řady 9000 

[2]. Původní pětice norem z r. 1987 byla nejenom rozšířena o mnoho dalších norem, ale v r. 

1994 i zásadně revidována. Bohuţel ani tato revize neznamenala pro podnikovou sféru 

výraznější posun v efektivnosti takto budovaných systémů a ukázalo se, ţe jejich povaha 
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vyhovovala spíše certifikačním společnostem, neţ racionálnímu managementu firem. Přesto 

se stala dominantní koncepcí managementu jakosti zejména v evropském prostředí [10]. 

ISO 9001 se v historii těšila z více přijetí ve větších organizací hlavně do výrobního 

sektoru. Ale je fakt, ţe většina organizací ve světě jsou nevýrobní a patří do kategorie malých 

obchodů. A tyto obchody vzdorovaly dobrovolné adopci ISO 9001 pro skutečné důvody, jako 

nedostatek personálu a kapitálových prostředků a také nedostatek času a schopností. 

V průběhu času a s vydáním více generické verze ISO 9001 v roce 2000, počet nevýrobních 

organizací hledajících ISO 9001 certifikaci pomalu a postupně rostl [14]. 

V minulosti byly ISO standardy jak chváleny, tak ostře kritizovány. Moţná 

nejběţnější kritika standardu je rozsáhlá dokumentace často přidruţená s jeho implementací. 

Ta byla označována jako zdlouhavá a drahá [13]. 

 

3.4.2 ISO standardy 

Je častým omylem povaţovat ISO za zkratku z anglického názvu. Ve skutečnosti je 

odvozeno od řeckého slova ἴσος (isos), znamenající stejný a odkazující na cíl organizace – 

standardizaci [16]. 

ISO je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). 

Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Návrhy mezinárodních norem 

přijaté technickými komisemi se rozesílají členským orgánům k hlasování. Zveřejnění 

mezinárodní normy vyţaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů [3]. 

ISO vyvinula přes 17500 mezinárodních norem se zaměřením na různé předměty a asi 

1100 nových ISO standardů, které jsou publikovány kaţdým rokem [7]. ISO standardy jsou 

mezinárodně rozpoznatelné a navrţené tak, aby demonstrovaly, ţe dodávající organizace 

dosáhla základní úrovně jakosti formováním a taky dokumentací z jejího systému řízení [12]. 

Primární uţivatelé standardů předpokládají, ţe organizace bude buď ve funkci zákazníka, 

nebo dodavatele. Ale neměli bychom zapomenout, ţe primární účel ISO standardů je zlepšení 

způsobilosti organizací uspokojit jejich zákazníky a další investory [14].  

První krok v rozvíjení programu ISO 9000 je realizovat kvalitní matici systému a 

identifikovat osoby odpovědné za kaţdou oblast (prvek) standardu. Představitel managementu 

musí realizovat tři programy: dokumentační kontrolu, nápravné opatření a program vnitřní 

prověrky jakosti [15]. 
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3.4.3 Charakteristické rysy koncepce ISO 

Normy ISO ř. 9000 nejsou závazné, ale pouze doporučující. Aţ v okamţiku, kdy se 

dodavatel zaváţe odběrateli, ţe u sebe aplikuje systém managementu jakosti podle těchto 

norem, stává se tato norma pro daného producenta závazným předpisem. Určitou výjimkou 

jsou dodavatelé výrobků tzv. regulované sféry, u kterých je certifikace podle norem ISO 9001 

závazná [2]. 

Normy ISO ř. 9000 mají generický (universální) charakter, tj. nezávisí ani na 

charakteru procesů, ani na povaze produktů – jsou aplikovatelné jak ve výrobních 

organizacích, tak i v podnicích poskytující sluţby, bez ohledu na jejich velikost [2]. 

Z charakteristik norem ISO ř. 9000 vyplývá, ţe tyto normy nejsou metodikou na 

hodnocení jakosti čehokoliv, ale vymezují pouze základní rámce, procesy a činnosti, které by 

jakékoliv organizace měly akceptovat při vytváření a rozvoji systémů řízení, které tyto normy 

nazývají systémy managementu jakosti. To však neznamená, ţe by tyto normy hodnocení 

jakosti nevyţadovaly. Toto hodnocení je však povaţováno pouze za logickou součást procesů 

systémů managementu jakosti, za proces, který nutně předchází rozhodovacím procesům, 

které jsou v kompetenci vrcholových, ale i středních manaţerů [17]. 

 

3.4.4 Základní soubor norem ISO 

Soustava norem ISO 9000, která je v ČR zavedena jako ČSN EN ISO ř. 9000 (česká 

verze byla vydána poprvé v roce 2001), je v současnosti tvořena základním souborem čtyř 

norem [2]. Tento základní soubor je tvořen těmito normami [2]: 

ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník 

ISO 9001:2008 Systémy managementu jakosti – Poţadavky 

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

ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování systémů managementu jakosti a systémů 

environmentálního managementu  

Vzájemné souvislosti základního souboru těchto čtyř norem ukazuje obr. 3. 
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Obr. 3 Struktura souboru norem ISO řady 9000:2000 [18] 

 

Všechny tyto normy jsou současně i normami českými (ČSN), ale i evropskými (EN) 

[17]. Tyto uvedené normy souboru ISO 9000 byly vypracovány, aby pomohly organizacím 

všech typů a velikostí při uplatňování a provozování efektivních systémů managementu 

jakosti [3]. 

Jednotlivé řady norem ISO jsou popisovány takto [2]:  

ISO 9000: 2006 uvádí do problematiky managementu jakosti a definuje osm základních 

principů managementu jakosti. Významnou součástí tohoto standardu je výklad pojmů, které 

se v dalších normách opakovaně pouţívají. 

 

ISO 9001:2008 specifikuje poţadavky na systém managementu jakosti pro případ, ţe 

organizace musí prokázat svou schopnost poskytovat produkty, které splňují poţadavky 

zákazníka a aplikovatelné poţadavky předpisů, a ţe má v úmyslu zvýšit spokojenost 

zákazníků. 

 

ISO 9004:2002 je východiskem k budování a rozvoji systémů managementu jakosti. Tato 

norma je určena k interní aplikaci v organizacích a je velmi dobrým návodem k prosazování 

principů managementu jakosti do praxe. 

 

ISO 19011:2003 slouţí jako návod k plánování a realizaci auditů v systémech managementu 

a je prvním příspěvkem ISO do tvorby norem, které se budou orientovat na tzv. integrované 

systémy managementu. 

 

Soustava norem ISO se neustále rozvíjí a zdokonaluje, a to jak v šíři oblastí, které 

postihuje (vedle původní oblasti výrobkové i oblast sluţeb a dalších nově vzniklých odvětví), 
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tak ve sbliţování s jinými aspekty lidské činnosti, lidských potřeb a zájmů (bezpečnost, 

ochrana ţivota a zdraví, ochrana ţivotního a pracovního prostředí aj.), které v současnosti jiţ 

nelze opomíjet na ţádné úrovni [10]. 

Pro podniky, které se rozhodly zavést systémy ekologického (environmentálního) 

managementu, jsou důleţité normy ISO řady 14000, zaměřené na řízení ţivotního prostředí, 

které usilují o to, aby organizace minimalizovala všechny rušivé vlivy své činnosti na ţivotní 

prostředí [11]. 

 

3.4.5 Procesní přístup managementu jakosti 

Základem pojetí koncepce norem ISO 9001:2008 a ISO 9004:2002 je skutečnost, ţe 

systémy managementu jakosti uţ nejsou povaţovány za mnoţinu prvků, ale za soustavu na 

sebe navazujících procesů. Procesní přístup k systémům managementu jakosti je zřetelný 

z tzv. procesního modelu, který je v těchto normách zvýrazněn a je schematicky uveden na 

obr. 4 [2]. Výhodou procesního přístupu je nepřetrţité řízení vazeb mezi jednotlivými procesy 

v systému procesů, a také jejich kombinování a vzájemné působení [9]. 

Model procesně orientovaného systému managementu jakosti ukazuje propojení 

procesů uvedených v kapitolách 4 aţ 8. Z této ilustrace (viz obr. č.4) je zřejmé, ţe při 

stanovování poţadavků jakoţto vstupů hrají významnou úlohu zákazníci. Monitorování 

spokojenosti zákazníka vyţaduje vyhodnocování informací týkajících se toho, jak zákazníci 

vnímají, zda organizace splnila poţadavky [6]. 

 

 

Obr. 4 Procesní model systému managementu jakosti v koncepci ISO [18] 
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Tento procesní model umoţnil v normách ISO 9001:2008 a ISO 9004:2002 definovat 

poţadavky a doporučení v pěti kapitolách: 

 kapitola 4: Systém managementu jakosti 

 kapitola 5: Odpovědnost managementu 

 kapitola 6: Management zdrojů 

 kapitola7: Realizace produktu 

 kapitola 8: Měření, analýzy a zlepšování [2]. 

 

3.4.6 Hlavní požadavky na systém managementu jakosti dle 

normy ISO 9001 

Hlavní poţadavky na systémy managementu jakosti podle souboru norem ISO řady 

9001:2008 lze shrnout jako [6]:  

 základní poţadavky definované kapitolou 4: 

Organizace musí: 

– určovat procesy potřebné pro systém managementu jakosti a dále stanovit, jak 

jsou tyto procesy v rámci celé organizace aplikovány, 

– určovat posloupnost a vzájemné působení těchto procesů, 

– určovat kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování a řízení 

těchto procesů, 

– zajišťovat dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování 

těchto procesů a jejich monitorování, 

– monitorovat, tam, kde je to moţné měřit a analyzovat tyto procesy a 

– uplatňovat opatření nezbytná pro dosaţení plánovaných výsledků a pro 

neustálé zlepšování těchto procesů. 

 

 povinnosti na vedení organizací definované v kapitole 5: 

– komunikovat v organizaci o tom, jak je důleţité plnit poţadavky zákazníka, 

stejně jako poţadavky zákonů a předpisů, 

– stanovování politiky jakosti, 

– zajišťování, ţe jsou stanoveny cíle jakosti, 

– přezkoumávání systému managementu, 

– zajišťování dostupnosti zdrojů. 
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 v kapitole 6 jsou procesy na řízení zdrojů definované jako: 

– lidé, tj. zaměstnanci, 

– infrastruktura tj. zařízení budovy, zařízení atd., 

– informace, 

– pracovní prostředí. 

 

 poţadavky na všechny podstatné procesy realizace produktu definované v kap. 7: 

 plánování realizace produktu, 

 určování a přezkoumání poţadavků zákazníků, 

 návrh na vývoj, 

 nákup, 

 výroba (resp. poskytování sluţeb), 

 logistika, 

 řízení měřících zařízení a prostředků monitorování.  

 

 poţadavky na měření, analýzy a zlepšování systému managementu jakosti definované 

v kapitole 8 zahrnují: 

 měření spokojenosti zákazníků, 

 interní audit, 

 monitorování a měření procesů, 

 monitorování a měření produktu, 

 řízení neshodného produktu, 

 analýza dat, 

 zlepšování systému managementu jakosti. 

 

3.4.7 Základní principy managementu jakosti 

Je důleţité uvést, které principy definuje norma ČSN EN ISO 9000:2006, jelikoţ 

praktická část popisuje, jak společnost naplňuje tyto principy managementu jakosti. V 

současnosti je obecně respektováno minimálně jedenáct základních principů pro efektivní 

systémy managementu jakosti organizací [2].  
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Ty jsou popisovány takto [2]:  

1. Zaměření na zákazníka: Externí zákazníci jsou konečným arbitrem rozhodujícím o 

existenci organizací; ty by proto měly dělat vše pro trvalé uspokojování poţadavků externích 

zákazníků. 

2. Vůdcovství: Řídící pracovníci musí být pozitivním příkladem ostatním 

zaměstnancům organizace svým chováním, postoji a jednáním, které garantuje stálost účelu 

organizace a její strategické směřování. 

3. Zapojení zaměstnanců: Uvolňování potenciálu zaměstnanců prostřednictvím sdílení 

hodnot a kultury organizace, zaloţené na důvěře a zmocnění zaměstnanců, podporuje aktivní 

zapojení lidí do všech činností organizace. 

4. Princip učení se: Systematický rozvoj způsobilosti zaměstnanců, jejich znalostí a 

dovedností je východiskem k budoucím úspěchům organizace. 

5. Flexibilita: Současný i budoucí úspěch na otevřených trzích vyţaduje tvořivost a 

schopnost rychle reagovat na všechny podněty a změny.  

6. Procesní přístup: Organizace pracují efektivněji a výsledky jsou dosahovány s vyšší 

účinností, pokud vzájemně související činnosti jsou chápány a řízeny jako procesy. 

7. Systémový přístup k managementu: Identifikace, pochopení a řízení vzájemně 

souvisejících procesů jako systému přispívá k vyšší efektivnosti a účinnosti při dosahování 

cílů organizace. 

8. Neustálé zlepšování: Všechny organizace mají vţdy dostatek příleţitosti k dalšímu 

zlepšování. Inovace by měly být orientovány na procesy a tvorbu nových hodnot pro všechny 

zainteresované strany. 

9. Přístup k rozhodování na základě faktů: Efektivní a správná rozhodnutí manaţerů 

byla zaloţena na hluboké analýze údajů a informací. 

10. Vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli: Kaţdá organizace pracuje efektivněji, 

pokud rozvíjí se svými dodavateli vztahy partnerství zaloţené na vzájemné důvěře, sdílení 

znalostí a integraci. Dodavatel musí být partnerem, ne nepřítelem! 

11. Princip společenské odpovědnosti: Přijetím etického přístupu a vykonáváním 

činností tak, aby se daleko překračovaly minimální rámce legislativních poţadavků, 
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organizace poskytují takové sluţby, které jsou v souladu s dlouhodobými zájmy nejenom 

organizace, ale i všech zainteresovaných stran. 

Všichni řídící pracovníci organizací a vrcholový management musí především 

podporovat trvalý rozvoj a aplikaci těchto obecných principů managementu v prostředí svých 

organizací [2]. 

 

3.5 Koncepce managementu jakosti na bázi TQM 

Koncepce odvětvových standardů a koncepce ISO jsou také často popisovány jako tzv. 

preskriptivní, coţ znamená, ţe jejich jednotlivé prvky jsou předepsány kapitolami příslušných 

standardů [2]. Mezi tzv. deskriptivní modely řízení organizací lze uvést přístup označovaný 

jako Total Quality Management (TQM) [5]. Koncepce TQM byla formulována během 2. pol. 

20. století zejména v Japonsku, následně v USA a Evropě [2].  

Tento přístup se vyznačuje tím, ţe není zaloţen na předem přesně definovaných 

poţadavcích. TQM je v zásadě filosofií zajišťování jakosti a je představován názory guru 

(otců) jakosti – především E. Deminga, J. Jurana, K. Ishikawy. Postupně je doplňován o 

názory dalších teoretiků (Feigenbaum, Crosby) a o praktické zkušenosti firem, které uvedená 

doporučení dále rozvíjely [5]. 

Protoţe sama filozofie k praktické aplikaci obvykle nestačí, byly na podporu TQM 

vyvinuty různé modely, dnes označované nejčastěji jako modely excelence organizací. Z nich 

nejznámější a v Evropě nejrozšířenější a velmi respektovaný je EFQM Model Excelence, 

vyvinutý a propagovaný Evropskou nadací pro management jakosti (EFQM) [2]. EFQM 

vytvořila univerzální model pro hodnocení výkonnosti organizací – modulární EFQM Model 

Excelence. EFQM Model Excelence představuje nepředepisující rámec, který připouští, ţe 

existuje celá škála přístupů k dosaţení udrţitelné Excelence. Jako Excelence je chápáno 

vynikající působení organizace v oblasti řízení i dosahování výsledků, vycházející ze souboru 

základních principů, který zahrnuje: 

 orientaci na výsledky, 

 zaměření na zákazníka, 

 vůdcovství a stálost účelu, 

 management prostřednictvím procesů a faktů, 

 rozvoj a zapojení pracovníků, 
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 neustálé učení se, zlepšování a inovace, 

 vzájemně prospěšné partnerství, 

 sociální odpovědnost[5]. 

Základní rámec EFQM Modelu Excelence je uveden v obr. 5. 

 

Obr. 5 EFQM Model Excelence, verze r. 2003[18] 

 

4 Analýza současného stavu managementu jakosti v organizaci 

Tato kapitola popisuje, jak společnost naplňuje poţadavky normy ČSN EN ISO 

9001:2008.  

 

4.1 Systém managementu jakosti 

Tato kapitola je zaměřená na systém managementu jakosti, který společnost 

implementovala a udrţuje. 

 

4.1.1 Všeobecné požadavky 

Společnost v souladu s poţadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008 vytvořila, 

dokumentovala, implementovala a udrţuje systém managementu jakosti. Také se snaţí 

zlepšovat jeho efektivnost.  

Společnost určila procesy pro systém managementu jakosti, jejich posloupnost a 

vzájemné působení. Vedení společnosti ví, ţe systém managementu jakosti musí chápat jako 

soubor na sebe navazujících procesů. Posloupnost a vzájemné působení těchto procesů jsou 
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zřejmé v příloze č. 2. Společnost roztřídila procesy na hlavní, řídící a podpůrné a tyto procesy 

jsou uvedené v tabulce 1 Druhy procesů. 

  

Tab. 1 Druhy procesů 

PROCESY HLAVNÍ  Přezkoumání smluv plánování 

 Nakupování 

 Realizace produktu 

 Dodávání 

PROCESY ŘÍDÍCÍ  Komunikace-jednání se zákazníkem, 

zainteresovanými stranami 

 Politika a cíle 

 Plánování jakosti a EMS 

 Přezkoumání vedením 

 Řízení dokumentů 

 Řízení záznamů 

 Management zdrojů 

 Zlepšování nápravných opatření a 

preventivních opatření 

PROCESY PODPŮRNÉ  Interní audit 

 Měření a monitoring výrobku 

 Kontrola a měření EMS 

 Měření a monitoring procesů 

 Měření spokojenosti zákazníka 

 Řízení neshody 

 Řízení měřících zařízení 

 

Společnost tyto procesy řídí v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2008. Taktéţ má 

stanoveny vlastníky procesů, jejich odpovědnosti a pravomoci. Tito vlastníci procesu 

odpovídají za jakost výstupů z procesu a jeho efektivní průběh. Jejich pravomoc je proces 

řídit a poznat poţadavky zákazníků. 

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

 

4.1.2 Požadavky na dokumentaci 

Společnost vytvořila a udrţuje dokumentaci, která je ve společnosti vyuţívána a která 

dle normy ISO 9001 naplňuje poţadavky. 
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4.1.2.1 Obecně 

Norma ČSN EN ISO 9000:2006 uvádí, ţe dokumentace je souborem dokumentů. 

Dokument je definován jako informace na podpůrném médiu. Většina dokumentace je vedena 

v elektronické podobě, avšak je samozřejmě vyuţívána i písemná forma. Obrázek č. 6 

vysvětluje strukturu dokumentace v systémech managementu jakosti. Struktura dokumentace, 

usnadňuje distribuci, udrţování a pochopení zaměstnanců jejich role ve společnosti. 

 

Obr. 6 Struktura dokumentace [21] 

Podrobný popis dokumentace, kterou pouţívá společnost, je uveden v následujících 

podkapitolách příručky jakosti, řízení dokumentů a řízeni záznamů. Aktuálnost dokumentace 

se ověřuje při interním auditu. Dokumentace systému managementu jakosti je přístupná na 

síťovém disku V kaţdému zaměstnanci. 

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.1.2.2 Příručka jakosti  

Společnost vytvořila a udrţuje příručku jakosti, která obsahuje oblast pouţití, 

dokumentované postupy pro systém managementu jakosti a popis vzájemného působení mezi 

procesy systému managementu jakosti. Tato příručka je duševním vlastnictvím společnosti a 

popisuje její know how. Příručku jakosti zpracovává vedoucí útvaru managementu jakosti a 

schvaluje ředitel. Příručka obsahuje: 

 předmět systému managementu jakosti včetně zdůvodnění přípustných 

vyloučení části systému, 

 postupy pro systém managementu jakosti, odkazy na příslušné směrnice, které 

danou kapitolu podrobně popisují, 

 popisy vzájemných vazeb mezi procesy systému managementu jakosti.  
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V příručce řízení jakosti jsou aplikovány všechny poţadavky normy 

ČSN EN ISO 9001:2008 s výjimkou poţadavků kapitoly 7.3 Návrh a vývoj, 7.5.2 Validace 

procesů a 7.5.4 Majetek zákazníka. S ohledem na povahu společnosti a druh její činnosti není 

nutno kapitolu 7.3 aplikovat, vyloučení této kapitoly však neovlivní schopnost a odpovědnost 

sdruţení poskytovat dodávky a sluţby, které splňují poţadavky zákazníka a aplikovatelné 

poţadavky předpisů. 

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.1.2.3 Řízení dokumentů 

Společnost řídí dokumenty poţadované systémem managementu jakosti. Jak tyto 

dokumenty řídit popisuje prováděcí směrnice PS č. 4-1, 2. Společnost má vytvořeny 

dokumentované postupy pro schvalování, přezkoumání dokumentů a taktéţ k zajištění 

identifikace změn dokumentů a jejich aktuální verze. Dokumenty zpracovává vedoucí útvaru 

managementu jakosti a schvaluje ředitel.  

Základními dokumenty systému managementu jakosti ve společnosti jsou obecně 

závazné právní předpisy, technická dokumentace, organizační normy a akty řízení.  

Obecně závazné právní předpisy jsou Sbírka zákonů České republiky, Věstník Úřadu pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Finanční zpravodaj, Věstník 

ministerstva ţivotního prostředí, Věstník dopravy, Věstník Úřadu průmyslového vlastnictví, 

Zpravodaj Českého statistického úřadu, Cenový věstník, Ústřední věstník, Zákoník práce, 

Obchodní zákoník.  

Technickou dokumentaci obsahují výkresy, katalogové listy dodávaného sortimentu a normy 

ČSN, DIN a ISO.  

Organizační normy tvoří organizační řád společnosti, příručka jakosti, stanovy a mzdový 

předpis.  

Mezi akty řízení patří zápis z jednání představenstva, zápis z porad vedoucích úseků, 

prováděcí směrnice, prováděcí návod, technické pokyny, organizační směrnice, příkaz ředitele 

a externí dokumenty.  

V rámci střední úrovně dokumentace, kterou tvoří především tzv. směrnice,  

společnost vyuţívá tyto směrnice: 

 Prováděcí směrnice č. 4 – 1,2 Systém řízení jakosti ve společnosti. 

 Prováděcí směrnice č. 6 – 2 Výcvik, povědomí a odborná způsobilost pracovníků. 
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 Prováděcí směrnice č. 7 – 1,2,4 Plánování realizace produktu, vztahy k zákazníkovi, 

nakupování. 

 Prováděcí směrnice č. 7 – 5 Řízení výrobní činnosti. 

 Prováděcí směrnice č. 7 – 6 Řízení monitorovacích a měřících zařízení. 

 Prováděcí směrnice č. 8 – 1,2 Monitorování a měření. 

 Prováděcí směrnice č. 8 – 3 Řízení s neshodnými produkty. 

 Prováděcí směrnice č. 8 – 4,5 Analýza údajů-zlepšování. 

 

Prováděcí směrnice je akt řízení, který navazuje na příručku jakosti. Všechny 

dokumenty střední vrstvy se odvolávají na dokumenty niţší úrovně, jako jsou pracovní 

instrukce, externí dokumenty apod. 

Společnost preferuje převáţně elektronickou podobu dokumentace. Změny 

v dokumentech jsou přezkoumávány a schvalovány stejnými funkcemi, které provedly 

původní přezkoumání a schválení.   

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.1.2.4 Řízení záznamů 

Společnost řídí taktéţ záznamy, které jsou určitou formou dokumentů. Avšak záznamy 

obsahují pouze informace o dosaţených výsledcích. Jak záznamy řídit popisuje 

zaměstnancům směrnice č. 4-1, 2. Dokumentovaný postup pro zpracování záznamů o jakosti 

je uveden v jednotlivých směrnicích, včetně formy, obsahu, značení, názvu, archivaci a 

odpovědnosti za zpracování záznamu. Záznamy zpracovává vedoucí útvaru managementu 

jakosti a schvaluje ředitel. Záznamy jsou čitelné, rychle a snadno identifikovatelné. Některé 

záznamy jsou uloţeny v písemné formě, některé ve formě elektronické na disku V. Disk V je 

firemní síťový disk na serveru, na kterém se ukládají některé informace.  

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

 

4.2 Odpovědnost managementu 

Následující kapitola popisuje odpovědnost vrcholového managementu. Mezi tuto 

odpovědnost patří angaţovanost a aktivita managementu, zaměření na zákazníka, stanovení 

politiky jakosti, plánování, odpovědnost, pravomoc a komunikace, přezkoumání systému 

managementu. 
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4.2.1 Angažovanost a aktivita managementu 

Vrcholové vedení odpovídá za vedení pracovníků k odpovědnosti za plnění poţadavků 

zákazníků a zákonných poţadavků předpisů. Vrcholové vedení stanovuje politiku jakosti 

k určení vize a strategie rozvoje společnosti a jejímu zlepšování. Zajišťuje cíle jakosti, které 

jsou měřitelné a ve shodě s politikou jakosti (viz kapitola 1. 6). Vrcholové vedení taktéţ 

pravidelně přezkoumává systém managementu, který společnost provádí v následujícím 

rozsahu: kontrola výsledků u interních auditů, zpětná vazba od zákazníků (hodnocení 

spokojenosti zákazníků, hodnocení reklamací zákazníků, hodnocení reklamací na dodávky od 

dodavatele a hodnocení výkonnosti procesů, hodnocení souladu, komunikace, 

environmentální profil, zabezpečování shody produktů, vyhodnocení neshod), nápravná a 

preventivní opatření, plnění opatření z předchozích přezkoumání vedením, plnění cílů jakosti, 

stanovené politiky jakosti a změny, které by mohly ovlivnit systém řízení. Vrcholové vedení 

také zajišťuje plánování zdrojů a to na základě plánovaného rozpočtu. 

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.2.2 Zaměření na zákazníka 

Společnost se především zaměřuje na zákazníka a to aby byla zajištěna všechna jejich 

očekávání. Vrcholové vedení neustále sleduje poţadavky zákazníků. Tyto poţadavky jsou 

zjišťovány z poptávek či z monitoringu spokojenosti zákazníků. Monitoring spokojenosti 

zákazníků se vyhodnocuje statisticky. Co se týče interních zákazníků (zaměstnanců), 

společnost jejich spokojenost nijak neměří.  

Zjištění: Ve společnosti se neměří spokojenost zaměstnanců. 

4.2.3 Politika jakosti 

Politika jakosti je stanovována vrcholovým vedením, především ředitelem společnosti 

a vyjadřuje celkové záměry společnosti ve vztahu k jakosti. Na ni jsou posléze postaveny cíle 

jakosti (viz kapitola 1. 6). Vrcholové vedení se stará o to, aby byla politika jakosti ve 

společnosti sdělována a pochopena a aby byla neustále v aktuálním stavu. Politika jakosti je 

vyvěšená na kaţdém pracovišti. Originální dokument je uloţen u ředitele. Taktéţ obsahuje 

závazek k plnění poţadavků a k neustálému zvyšování efektivnosti systému managementu 

jakosti. Jde o jedno ze zásadních strategických prohlášení společnosti.  

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 
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4.2.4 Plánování 

Tato kapitola popisuje, jak jsou ve společnosti plněny poţadavky na plánování. Toto 

plánování obsahuje plánování cílů jakosti a plánování systému managementu jakosti. 

4.2.4.1 Cíle jakosti 

Vrcholové vedení stanovuje cíle jakosti pro příslušné úrovně ve společnosti. Tyto cíle 

jakosti (viz kapitola 1.6) jsou měřitelné a jsou v souladu s politikou jakosti. Cíle jakosti pro 

daný rok si stanovují vedoucí jednotlivých úseků. Tyto cíle se vyhodnocují průběţně a 

některé koncem roku.                         

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.2.4.2 Plánování systému managementu jakosti 

Plánování systému managementu je prováděno tak, ţe jsou splněny jak poţadavky 

uvedené v normě ČSN EN ISO 9001 v článku 4.1, tak i cíle jakosti.  

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.2.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace 

Kaţdá společnost, která má zaveden systém managementu jakosti, musí mít stanoveny 

odpovědnosti a pravomoci a musí mít fungující interní komunikaci. 

4.2.5.1 Odpovědnost a pravomoc 

V rámci celé společnosti jsou stanoveny a sdělovány odpovědnosti a pravomoci. 

Ty stanovuje vedoucí daného úseku. Vedoucí úseků mají tedy organizační nezávislost a 

pravomoc k zajišťování následujících činností: 

 k iniciování preventivních opatření k zamezení výskytu neshod výrobků, 

postupů a sytému jakosti, 

 identifikaci a záznamu jakýchkoliv problémů týkajících se produktu, postupu a 

systému jakosti, 

 iniciování, doporučování, nebo řešení problémů na poradách vedení 

společnosti, 

 ověřování jak jsou řešení uplatněna a jak jsou účinná v záznamech z interních 

auditů a jiných, 
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 k řízení s neshodnými produkty aţ do odstranění neshody, nebo vyřazení a 

likvidaci produktu.   

 

Tyto odpovědnosti a pravomoci jsou popsány v popisu pracovní pozice. Ale není vytvořen 

souhrnný záznam o odpovědnostech a pravomocích všech zaměstnanců. 

Zjištění: Neexistuje souhrnný záznam o odpovědnostech a pravomocích všech zaměstnanců. 

4.2.5.2 Představitel managementu pro jakost 

Vrcholové vedení, především ředitel společnosti, jmenoval představitele managementu 

jakosti, který má odpovědnosti a pravomoci, které souvisí s touto funkcí.  

Mezi ně patří:  

 vede přípravu tvorby daného systému managementu jakosti, zajišťuje jeho 

udrţování a rozvoj a předkládá zprávy řediteli o výkonnosti systému jakosti a 

navrhuje potřeby pro jeho zlepšování, 

 je oprávněn ukládat úkoly související s tvorbou systému managementu, jeho 

udrţováním a rozvojem a v souvislosti s tím zajišťuje i potřebnou spolupráci 

s externími firmami. 

Tímto představitelem managementu jakosti je vedoucí útvaru managementu jakosti. 

Povědomí o závaţnosti poţadavků zákazníka v rámci celé společnosti tento představitel 

nerealizuje. 

Zjištění: Představitel managementu jakosti nerealizuje povědomí o závažnosti požadavků 

zákazníka v rámci celé společnosti. 

4.2.5.3 Interní komunikace 

V rámci celé společnosti zajišťuje vrcholové vedení vytváření komunikačních cest a 

fungování komunikace týkající se efektivnosti systému managementu jakosti. Vzhledem 

k tomu, ţe se nejedná o velkou společnost, komunikuje se pouze přes elektronickou poštu, 

telefony a v rámci porad. 

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.2.6 Přezkoumání systému managementu 

Společnost musí alespoň jednou ročně přezkoumávat systém managementu jakosti. 

Následující kapitola pojednává o tomto přezkoumání systému managementu. 
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4.2.6.1 Obecně 

Přezkoumání systému managementu jakosti je plánována ředitelem jednou ročně. 

Přezkoumání se provádí na základě zprávy vedoucího útvaru managementu jakosti. 

Vrcholové vedení zajišťuje jeho neustálou vhodnost, přiměřenost a efektivnost. Toto 

přezkoumání zahrnuje posouzení příleţitostí ke zlepšování a potřebu změn v systému 

managementu jakosti, včetně politiky a cílů jakosti. O přezkoumání systému managementu 

vede a udrţuje záznamy ředitel.  

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.2.6.2 Vstup pro přezkoumání 

Vrcholové vedení naplňuje všechny poţadavky normy ISO 9001 tím je i vstup pro 

přezkoumání, který obsahuje informace o výsledcích auditů, zpětné vazbě od zákazníka a 

zainteresovaných stran (hodnocení spokojenosti, reklamace zákazníků, reklamace 

dodavatele), výkonnosti procesů a shodě produktu, stavu preventivních a nápravných 

opatření, následných opatření vyplývajících z předchozích přezkoumání systému 

managementu, změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu jakosti a doporučeních 

pro zlepšování.  

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.2.6.3 Výstup z přezkoumání 

Výstup z přezkoumání systému managementu jakosti zahrnuje všechna rozhodnutí a 

opatření vztahující se ke zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti a jeho 

procesů, také ke zlepšování produktu ve vztahu k poţadavkům zákazníků a k potřebám zdrojů 

lidských, k vzdělávání a výcviku, infrastruktury a pracovního prostředí. Všechna tato opatření 

přijímá ředitel na základě zprávy vedoucího útvaru managementu jakosti. 

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

 

4.3 Management zdrojů 

Dle normy ISO 9001 musí společnost pro efektivní fungování systému managementu 

jakosti řídit zdroje. Toto řízení zdrojů popisuje následující kapitola. 
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4.3.1 Poskytování zdrojů 

Společnost Visimpex a.s. plánuje a uvolňuje zdroje pro efektivní fungování systému 

managementu jakosti a neustále zvyšuje jeho efektivnost. Toto plánování má na starost 

ředitel. Zdroje se plánují na základě plánovaného rozpočtu. Také se zvyšuje spokojenost 

zákazníků prostřednictvím plnění poţadavků. 

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.3.2 Lidské zdroje 

Společnost řídí lidské zdroje, proto plní poţadavky, které stanovila norma ISO 9001.  

  Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.3.2.1 Obecně 

Vrcholové vedení přesně stanovilo kvalifikační poţadavky na funkci, které jsou 

stanoveny v popisu pracovní pozice. Všichni pracovníci, kteří jsou ve společnosti zaměstnáni, 

mají vzdělání, které je potřebné k vykonávání jejich práce. 

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.3.2.2 Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti 

Společnost určuje nezbytnou kompetenci pro pracovníky a podle okolností vrcholové 

vedení poskytuje výcvik nebo jiná opatření pro dosaţení těchto nezbytných kompetencí. 

Společnost zpětně nehodnotí efektivnost dovedností, vědomostí a znalostí z výcviku. 

Společnost komunikačně zajišťuje, aby si pracovníci byli vědomi závaţnosti a důleţitosti 

svých činností a jak přispívají k dosaţení cílů jakosti.  Dále vytváří a udrţuje záznamy o 

vzdělání, výcviku, dovednostech a zkušenostech, především v písemné podobě. Společnost 

vyuţívá tato školení: školení k systémům řízení, odborná školení (pro zvýšení odborné 

způsobilosti, pracovní výcvik), školení vyplývající z obecně platných právních předpisů 

(vstupní školení), školení k obsluze technických zařízení (školení řidičů vysokozdviţných 

vozíků, školení řidičů referentských vozidel). Souhrnný plán školení, výcviku a vzdělávání na 

daný rok, včetně záznamů o jeho realizaci obsahuje prováděcí směrnice PS č. 6-2 Odborná 

způsobilost, povědomí a výcvik pracovníků.   

Zjištění: Společnost zpětně nehodnotí efektivnost dovedností, vědomostí a znalostí z výcviku. 



27 

 

4.3.3 Infrastruktura 

Společnost určila svou infrastrukturu. Infrastruktura zahrnuje budovy, skladovací 

prostory, pracovní prostory, technické vybavení, stroje a zařízení včetně zařízení pro proces 

(jak hardware, tak software), podpůrné sluţby (např. přepravu, komunikační nebo informační 

systémy). 

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.3.4 Pracovní prostředí 

V souvislosti s potřebnou infrastrukturou pro činnost společnosti ředitel určuje a řídí 

poţadavky na pracovní prostředí, potřebné pro dosaţení poţadované jakosti a zajištění 

poţadavků zákazníka na daný výrobek. Řeší to především úklidem.  

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

 

4.4 Realizace produktu 

V této kapitole jsou dle normy ISO 9001 kladeny poţadavky na plánování realizace 

produktu, procesy týkající se zákazníka, návrh a vývoj, nákup, výrobu a poskytování sluţeb a 

řízení a monitorování sluţeb.  

4.4.1 Plánování realizace produktu 

Společnost plánuje a vytváří procesy potřebné pro realizaci produktu. Toto plánování 

je v souladu s poţadavky ostatních procesů systému managementu jakosti. Plánování činností 

jednotlivých úseků z hlediska potřebných finančních objemů provádí ředitel tak, aby byla 

zajištěná politika jakosti, cíle jakosti a poţadavky na produkt. Pro jejich zajištění jsou 

plánovány potřebné zdroje na jednotlivé činnosti, vytvářeny procesy a dokumenty. Společnost 

určila poţadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování, měření, kontrole a zkoušení, 

které jsou specifické pro produkt a také kritéria pro přijetí produktu. Záznamy potřebné pro 

poskytování důkazů, ţe realizační procesy a výsledný produkt splňují poţadavky, se 

uchovávají ve společnosti. Plánování realizace produktu je uvedeno v prováděcí směrnici PS 

č. 7-1, 2, 4.  

   Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 
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4.4.2 Procesy týkající se zákazníka 

Do procesů týkajících se zákazníka patří určování poţadavků týkajících se produktu, 

přezkoumání poţadavků na produkt a komunikace se zákazníkem. Společnost všechny tyto 

procesy realizuje. 

4.4.2.1 Určování požadavků týkajících se produktu 

Společnost určuje poţadavky specifikované zákazníkem. Tyto poţadavky jsou zřejmé 

buď z výkresů, pokud se nejedná o standardní díly, nebo si zákazník stanoví poţadavky na 

speciální balení produktu. O těchto poţadavcích se zákazníkem komunikují obchodně-

techničtí zástupci. Pokud zákazník neuvedl informaci, která z nějakého důvodu chybí ke 

korektnímu odeslání, zjistí se toto dotazem. Také určuje poţadavky zákonů a předpisů 

aplikované na produkt a jakékoli doplňující poţadavky určené organizací jako potřebné. 

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.4.2.2 Přezkoumání požadavků na produkt 

Společnost přezkoumává poţadavky týkající se produktu. Toto přezkoumání je 

prováděno před přijetím závazku organizace dodat produkt zákazníkovi a společnost 

zajišťuje, ţe jsou stanoveny poţadavky na produkt, ţe jsou vyřešeny poţadavky smlouvy 

nebo objednávky, které se liší od dříve vyjádřených poţadavků a zajišťuje posouzení 

schopnosti a moţností společnosti a dodavatelů splnit poţadavky v poţadovaném sortimentu, 

jakosti, dokumentace, termínu, balení a ceně. Ve společnosti jsou vytvářeny a udrţovány 

záznamy o výsledcích přezkoumání a o opatřeních, která z těchto přezkoumání vyplývají. 

V případě, ţe zákazník změní své poţadavky na produkt, společnost zajišťuje změnu i 

příslušných dokumentů. Také příslušní pracovníci jsou vţdy o těchto změnách informováni. 

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

 

4.4.2.3 Komunikace se zákazníkem 

Společnost stanovuje a implementuje efektivní způsoby komunikace se zákazníky 

ohledně informací o podrobných vlastnostech dodávaného produktu, vyřizování poptávek, 

smluv či objednávek, včetně jejich změn a měla by zajišťovat kontakt se zpětnou vazbou od 

zákazníka, včetně stíţností zákazníka, které jsou pro tuto společnost taktéţ velmi důleţité. 

Toto je řízeno pouze zaměstnanci, kteří mají komunikační schopnosti a příslušné kompetence. 
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Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.4.3 Návrh a vývoj 

S ohledem na povahu společnosti nejsou tyto činnosti ve společnosti realizovány. 

4.4.4 Nákup 

Společnost taktéţ realizuje nákup.  

4.4.4.1 Proces nákupu 

Společnost zajišťuje, ţe nakupovaný produkt vyhovuje specifikovaným poţadavkům 

za nákup. Nákup zboţí zajišťuje vedoucí obchodního útvaru nebo ředitel k doplnění 

stanoveného minimálního mnoţství zboţí na skladě a podle speciálních objednávek 

zákazníků. Kaţdou vystavenou objednávku schvaluje a podepisuje nákupčí. Nákup dodávek 

má společnost s ohledem na rozdílný způsob zajišťování rozdělen do tří skupin: nákup ze 

zahraničí, nákup z tuzemska a nákup sluţeb.  

Společnost hodnotí a vybírá dodavatele a má stanovena kritéria pro jejich výběr, 

hodnocení a opakované hodnocení, která jsou uvedena v prováděcí směrnici č 7- 1,2,4. Výběr, 

hodnocení a schvalování dodavatelů se provádí podle těchto kritérií:  

 v případě, ţe má dodavatel certifikovaný systém managementu jakosti dle ISO 

9001 je hodnocen známkou 1, v případě ţe tento certifikát nemá je známka 2, 

 ostatní kritéria jsou hodnocena objednavatelem od známky 1-5 podle 

vzájemného srovnání jednotlivých kritérií mezi dodavateli, jednak podle 

měřitelných ukazatelů jako je cena, termín dodávky apod. nebo podle 

subjektivních ukazatelů hodnocených podle způsobu zajištění předchozích 

dodávek, nebo referencí.  

Při dosaţení známek: 

1-2  - dodavatel je zařazen do skupiny A – kvalitativně způsobilý, 

2-3  - dodavatel je zařazen do skupiny B – podmínečně kvalitativně způsobilý, 

3-4  - dodavatel je zařazen do skupiny C – kvalitativně nezpůsobilý. 

Společnost toto hodnocení provádí jednou ročně. Výsledky hodnocení jsou na 

seznamu schválených dodavatelů, který je uloţen na nákupním oddělení.  

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 
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4.4.4.2 Informace pro nákup 

Pro zajištění shody dodávky s poţadavky zákazníků slouţí informace pro nákup, které 

popisují produkt, který má být zakoupen a který zahrnuje poţadavky na schvalování 

produktů, postupů, procesů, zařízení, poţadavky na kvalifikaci pracovníků a poţadavky na 

systém managementu jakosti. V případě speciálních dodávek jsou všechny potřebné údaje 

uvedeny v objednávce. 

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.4.4.3 Ověřování nakupovaného produktu 

Společnost má stanoveny činnosti, které uplatňují k zajištění toho, aby nakupovaný 

produkt splňoval specifikované poţadavky nákupu. Před příjmem dodávky vedoucí útvaru 

managementu jakosti zajistí dle prováděcího návodu PN- Statistické vstupní přejímky počet a 

rozsah nutných kontrolních dávek a kontrolor připraví sběrné obaly pro odběr kontrolních 

dávek. Pokud dávka nevyhovuje, řeší to společnost dle kapitoly 3.5.3 Řízení neshodného 

produktu.   

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

 

4.4.5 Výroba a poskytování služeb 

Společnost realizuje výrobu a poskytování sluţeb. 

4.4.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb 

Společnost realizuje a plánuje výrobu a poskytování sluţeb za řízených podmínek. 

Základní činností společnosti je nákup a prodej spojovacího materiálu různého typu podle 

pouţití a podle druhů materiálů, zajištění výroby speciálních (výkresových) dílů na základě 

poţadavků zákazníků a produktově zaměřené skupiny výrobků pod značkou WINTECH. 

Řízené podmínky zahrnují dostupnost informací, které popisují charakteristiky produktu 

(katalog výrobků), dostupnost pracovních instrukcí, pouţívání vhodného zařízení, dostupnost 

a pouţívání monitorovacího a měřícího zařízení, implementace monitorování a měření a 

implementace činností při uvolňování produktu, při jeho dodávání a po jeho dodávání. 

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 
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4.4.5.2 Validace procesů výroby a poskytování služeb 

S ohledem na povahu společnosti nejsou tyto činnosti ve společnosti realizovány. 

4.4.5.3 Identifikace a sledovanost 

Zboţí a dodávky jsou vţdy identifikovatelné tak, jak předpisují poţadavky.  

Produkty ovlivňující jakost jsou během výrobního procesu identifikovány identifikačními 

štítky se všemi potřebnými údaji. Tato identifikace je zajišťována bez ohledu na poţadavky 

zákazníků. Stav produktu s ohledem na poţadavky monitorování a měření je identifikován 

záznamy na dodacích listech od dodavatelů, dodacích listech pro zákazníky a na dodacích 

listech produktů. 

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.4.5.4 Majetek zákazníka 

S ohledem na povahu společnosti, organizace nepečuje o majetek zákazníků.   

4.4.5.5 Uchovávání produktu 

Společnost v průběhu interních operací a dodání produktu na zamýšlené místo 

uchovává produkt tak, aby byla udrţována shoda s poţadavky. Uchovávání produktu 

zahrnuje: identifikaci, manipulaci, příjem a skladování dodávek, přebalování zboţí, balení, 

ochranu.  

Zvláštní poţadavky zákazníka na způsob balení či ochranu se provádí dle návodu firmy PN 7-

5-1. 

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.4.5.6 Řízení monitorovacího a měřícího zařízení 

Společnost má monitorovací a měřící zařízení, které jí dává důkazy o shodě produktu 

se stanovenými poţadavky. Monitorování a měření je prováděno způsobem, který je 

v souladu s poţadavky na monitorování a měření. Pro měření se ve společnosti pouţívají 

měřidla stanovená, nestanovená a informativní.  

Měřící zařízení je ve specifikovaných intervalech nebo před pouţitím kalibrováno či 

ověřováno nebo obojí, podle etalonů navázaných na mezinárodní nebo národní etalony. 

V případě, ţe takové etalony neexistují, musí se základ pouţitý pro kalibraci nebo ověřování 

zaznamenat. Měřící zařízení je justováno a identifikováno tak, aby bylo moţné určit stav 
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kalibrace. Také je zabezpečeno před takovým seřízením, které by narušilo platnost výsledku 

měření a chráněno před poškozením a znehodnocením v průběhu manipulace, údrţby a 

skladování.  

Pokud zařízení neodpovídá poţadavkům, společnost vytváří záznamy o posuzování 

platnosti předchozích výsledků měření a jsou vytvářeny a udrţovány záznamy o výsledcích 

kalibrace. Kalibrační záznamy společnost udrţuje po dobu ţivotnosti měřidla.  

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

 

4.5 Měření, analýza a zlepšování 

Další kapitola popisuje, jak společnost přistupuje k problematice měření, analýzy a 

zlepšování. 

4.5.1 Obecně 

Společnost plánuje a implementuje procesy monitorování, měření, analýzy a 

zlepšování. Ty jsou potřebné pro prokazování shody s poţadavky na produkt, pro zajišťování 

shody systému managementu jakosti a pro neustálé zvyšování efektivnosti systému 

managementu jakosti. Společnost Visimpex a.s. pouţívá aplikovatelné metody, zejména 

statistické. Pouţívá se aritmetický průměr a statistická vstupní přejímka, která je popsána v 

prováděcí návodce PN 8-1,2-1. Ta spočívá v odběru vzorků, měření, testování a vyhodnocení 

kontroly dle specifikací jednotlivých produktů. 

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.5.2 Monitorování a měření 

Společnost uplatňuje monitorování a měření dle normy ISO 9001. Jakým způsobem 

toto realizuje, popisují následující kapitoly. 

 

4.5.2.1 Spokojenost zákazníka 

Společnost měří a monitoruje vnímání zákazníka ohledně toho, zda společnost splnila 

jeho poţadavky. Monitorování je prováděno následujícím způsobem:  

 vyhodnocováním reklamací v záruční lhůtě a po záruční lhůtě, 

 návštěvou u stálých zákazníků k zjištění jejich spokojenosti a jejich námětů pro 

zlepšování, 
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 zasíláním dotazníků k zjištění spokojenosti zákazníků a jejich námětů pro 

zlepšování. 

Nejčastěji se spokojenost zákazníků monitoruje zasláním písemného dotazníku. Na 

odpovědnost to má asistentka obchodního ředitele. Tyto dotazníky se dále vyhodnocují ve 

zprávě o přezkoumání systému managementu jakosti. 

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.5.2.2 Interní audit 

Společnost provádí v pravidelných intervalech interní audity systémů řízení tak, aby 

minimálně jednou za rok byly prověřeny všechny procesy a oblasti, které mají vliv na 

zajištění poţadované jakosti v činnostech společnosti. Představitel jakosti na základě výsledků 

z auditů určuje, zda systém managementu jakosti vyhovuje poţadavkům normy ČSN EN ISO 

9001 a poţadavkům, které si stanovila společnost Visimpex a.s. a zda je systém managementu 

jakosti efektivně implementován a udrţován. Program auditů je vţdy plánován. Společnost 

má vytvořen dokumentovaný postup, který stanovuje odpovědnosti a poţadavky na plánování 

a provádění auditů, vytvoření záznamů a podávání zpráv o výsledcích. O auditech a jejich 

výsledcích jsou vytvářeny a udrţovány záznamy. Tyto záznamy se archivují s kompletní 

historií. 

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.5.2.3 Monitorování a měření procesů 

Společnost zajišťuje monitorování a měření hlavních procesů systému managementu 

jakosti podle výsledků plnění stanoveného finančního plánu, obchodního plánu a plnění cílů 

jakosti. Pokud metody neprokáţou schopnost procesů dosahovat plánované výsledky, 

společnost určí vhodnou nápravu a provede nápravné opatření. Výsledky monitorování včetně 

přijatých nápravních opatření uvádí v záznamech z porad vedení společnosti. 

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.5.2.4 Monitorování a měření produktu 

Společnost monitoruje a měří charakteristiky produktu tak, aby ověřila, ţe poţadavky 

na produkt odpovídají poţadavkům norem nebo firemní dokumentaci. Monitorování se 

provádí při vstupní kontrole, při manipulaci a balení a při výstupní kontrole před dodáním 

produktu zákazníkovi. O měření a monitorování jsou vedeny záznamy, které podávají důkaz o 

shodě s přejímacími kritérii. V těchto záznamech je uvedena osoba, která schvaluje uvolnění 
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produktu pro jeho dodání zákazníkovi. Produkt nemůţe být uvolněn, pokud nejsou uspokojivě 

ukončeny všechny stanovené monitorovací a měřící procesy a pokud to příslušný orgán, nebo 

zákazník neschválí jinak. 

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.5.3 Řízení neshodného produktu 

Společnost zajišťuje, ţe produkt, který neodpovídá stanoveným poţadavkům, je 

identifikován a je řízen tak, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému pouţití nebo dodání. 

Společnost má vypracovaný dokumentovaný postup pro zacházení s neshodným produktem. 

Zde jsou také stanoveny odpovědnosti a pravomoci. Společnost nakládá s neshodným 

produktem tak, ţe přijme opatření k odstranění zjištěné neshody; schválením jeho 

pouţíváním, uvolněním nebo přijetím s výjimkou udělenou příslušným orgánem a je-li to 

proveditelné, zákazníkem; přijetím opatření k zamezení jeho původně zamýšlenému pouţití 

nebo aplikaci; přijetím opatření, které je vhodné vzhledem k důsledkům, nebo potenciálním 

důsledkům neshodného produktu v případě, ţe je neshoda produktu zjištěna následně po tom, 

co započalo jeho dodání nebo pouţívání. Společnost nejvíce řeší reklamační řízení se 

zákazníky a s dodavateli. Společnost vytváří a udrţuje záznamy o všech reklamacích a jejich 

nápravných opatření. Řízení s neshodnými produkty je podrobně popsáno v prováděcí 

směrnici PN č. 8 - 3. V této směrnici však chybí jak naloţit s interními neshodami. O těchto 

neshodách, které mohou vzniknout, neexistují ţádné záznamy. Společnost to řeší operativně. 

Zjištění: Neexistuje dokumentovaný postup, jak řešit interní neshody. 

4.5.4 Analýza dat 

Společnost určuje, shromaţďuje a analyzuje vhodná data k tomu, aby vyhodnotila, kde 

lze uskutečňovat neustálé zvyšování efektivnosti systému managementu jakosti. Tato data 

jsou získávána jako výsledek monitorování a měření a data z jiných relevantních zdrojů. 

Společnost analyzuje data plynoucí z informací o spokojenosti zákazníků, dosaţení shody 

s poţadavky na produkt, dále z analýzy charakteristik a trendů procesů a produktů a také z 

příleţitostí pro preventivní opatření a informace o dodavatelích.  

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 
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4.5.5 Zlepšování 

Společnost Visimpex a.s. ví, ţe nestačí jen zavést a udrţovat systém managementu 

jakosti, ale ţe jej musí neustále zlepšovat.  

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.5.5.1 Neustálé zlepšování 

Vyhodnocováním politiky jakosti, cílů jakosti, výsledků z auditů, analýzy dat, 

nápravných a preventivních opatření a přezkoumání systému managementu, vyuţívá 

společnost tyto informace k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu 

jakosti. Toto vyhodnocování provádí společnost jednou za rok. 

 Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

4.5.5.2 Nápravná opatření 

Společnost provádí opatření pro odstranění vzniklé neshody tak, aby nedošlo k jejich 

opětnému výskytu. Má vytvořen dokumentovaný postup v prováděcí směrnici PN č. 8 - 4, 5 

Analýza údajů, který musí být přiměřený důsledkům vzniklých neshod. Tímto 

dokumentovaným postupem se stanovují poţadavky na:  

 přezkoumání neshod, 

 určování příčin neshod, 

 vyhodnocování potřeb opatření, kterými se zajistí, ţe se neshody znovu 

nevyskytnou, 

 určování a implementaci potřebných opatření, 

 záznamy výsledků provedených opatření a 

 přezkoumání efektivnosti provedených nápravných opatření. 

Nápravná opatření jsou přijímána jako reakce na reklamace dodavatelů, reklamace 

zákazníků, vnitřní neshody, výsledky monitorování a měření, hodnocení spokojenosti 

zákazníků, příčinám havarijních stavů, hodnocení výkonnosti procesů a k analýze výkonnosti 

a jakosti dodavatelů. 

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 
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4.5.5.3 Preventivní opatření 

Společnost určila opatření k odstranění příčin potenciálních neshod tak, aby se 

předešlo jejich výskytu. Má vytvořen dokumentovaný postup v prováděcí směrnici PN č. 8-4, 

5 Analýza údajů, který musí být přiměřený důsledkům potenciálních problémů. Tímto 

dokumentovaným postupem se stanovují poţadavky na:  

 určování potenciálních neshod a jejich příčin, 

 vyhodnocování potřeb opatření k zabránění výskytu neshod, 

 určování a implementaci potřebných opatření, 

 záznamy výsledků provedených opatření a 

 přezkoumání efektivnosti provedených preventivních opatření. 

 

O přijímání preventivních opatření rozhoduje ředitel na základě podkladů a námětů 

vedoucích úseků. Záznamy jsou na formulářích, na kterých jsou evidovány příslušné neshody 

včetně záznamů o provedených kontrolách účinnosti přijatých opatření. Tyto záznamy se 

archivují 5 let. 

Zjištění: Společnost tento požadavek normy splňuje. 

 

 

5 Aktualizace systému managementu jakosti dle normy ČSN EN 

ISO 9001:2008  

Tato kapitola popisuje změny v poţadavcích normy ČSN EN ISO 9001:2008 vůči 

původní normě ČSN EN ISO 9001:2000. V této aktuální verzi normy nebyly objeveny ţádné 

rozsáhlé změny. Především šlo o změněné znění vět apod. Některé změny jiţ společnost 

implementovala. Není proto potřeba navrhnout nápravná opatření. 
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6 Zhodnocení výsledků analýzy a navržení některých nápravných 

opatření 

Tato analýza byla provedena na základě zjištěných informací z dokumentace 

společnosti Visimpex a.s. Z analýzy je patrné, ţe společnost splňuje všechny poţadavky dané 

normou ISO 9001. Avšak v rámci naplňování poţadavku neustálého zlepšování uvádím pár 

nedostatků (viz Tab. 2 Zhodnocení nedostatků), které jsem zjistila.   

 

Tab. 2 Zhodnocení výsledků 

Kapitola 

normy ISO 

9001 

Zjištěné skutečnosti Doporučení  

5 

Odpovědnost 

managementu 

 Ve společnosti se neměří spokojenost 

zaměstnanců.  

Doporučuji vytvořit 

dotazník, jak měřit 

spokojenost. 

  Neexistuje souhrnný záznam o 

odpovědnostech a pravomocích 

všech zaměstnanců. 

Doporučuji vytvořit záznam 

o odpovědnostech a 

pravomocích všech 

zaměstnanců. 

  Představitel managementu jakosti 

nerealizuje povědomí o závaţnosti 

poţadavků zákazníka v rámci celé 

společnosti. 

Doporučuji alespoň 

komunikační cestu. 

6 

Management 

zdrojů 

 Společnost zpětně nehodnotí 

efektivnost provedených výcviků 

zaměstnanců. 

Doporučuji, aby vedoucí 

příslušných úseků 

společnosti komunikovali se 

zaměstnanci a prověřovali 

získané znalosti z výcviku. 

8 Měření, 

analýza a 

zlepšování 

 Neexistuje dokumentovaný postup, 

jak řešit interní neshody. 

Doporučuji vytvořit 

dokumentovaný postup na 

řízení interních neshod. 

 

Ostatní poţadavky normy ISO 9001 společnost Visimpex a.s. plní beze zbytku. 
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6. 1 Navržená nápravná opatření 

V této části práce budou navrţena nápravná opatření zjištěných nedostatků, kterými 

jsou:  

1. Monitorování a měření spokojenosti zaměstnanců,  

2. Odpovědnost a pravomoc,  

3. Představitel managementu pro jakost, 

4. Kompetence, výcvik a vědomí závaţnosti, 

5. Řízení neshodného produktu. 

 

6.1.1 Monitorování a měření spokojenosti zaměstnanců 

Monitorování a měření spokojenosti zaměstnanců je základním nástrojem moderního 

způsobu řízení lidských zdrojů, které souvisí především s řízením výkonnosti a procesů 

přispívajících ke zvýšení efektivnosti a jakosti sluţeb. Problémem většiny organizací v dnešní 

době je zaměření se pouze na zákazníky, a opomíjení důleţitosti svých zaměstnanců.  

V první řadě musí společnost Visimpex a.s. definovat, kdo jsou pro ni zaměstnanci a 

jak je pro ně spokojenost jejich zaměstnanců důleţitá. Z důvodu trvalého rozvoje a neustálého 

zlepšování by společnost měla dbát na to, aby její zaměstnanci byli „spokojení“. Dále musí 

společnost identifikovat znaky spokojenosti zaměstnanců, jelikoţ mezi ně nepatří jen 

spokojenost finanční ale i např. dobrá komunikace, technické vybavení, individuální přístup, 

moţnost dalšího rozvoje znalostí, jistota práce atd. Společnost musí navrhnout dotazníky 

k monitorování a měření spokojenosti zaměstnanců, anebo provádět interwiev. Dotazníky by 

měli být navrţeny pro kaţdý útvar samostatně z důvodu pozdějšího vyhodnocování. 

Společnost musí stanovit, ve kterém útvaru bude provádět toto monitorování a měření a 

pracovníci budou dotazníky vyplňovat samostatně a budou anonymní. Navrhla bych, aby se 

provádělo jednou ročně. Stupnici hodnocení bych navrhla 1 aţ 5, kde 1 znamená velmi 

spokojen, 2 – spokojen, 3 – ani spokojen, ani nespokojen, 4 - nespokojen a 5 velmi 

nespokojen.  

Tyto výsledky by měla společnost vyuţívat jako vstupy pro zlepšování a získává tak 

informace např. o příčinách fluktuace. 
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6.1.2 Odpovědnost a pravomoc 

Společnost Visimpex a.s. by měla vytvořit záznam o odpovědnostech a pravomocích 

všech zaměstnanců, aby kaţdý ve společnosti věděl co má na starosti a za co ručí. To by 

předešlo případným nedorozuměním. 

 

6.1.3 Představitel managementu pro jakost 

Představitel managementu jakosti by měl realizovat povědomí závaţnosti poţadavků 

zákazníka v rámci celé společnosti a to alespoň komunikační cestou. Jelikoţ poţadavky 

zákazníků mají být pro společnost prvořadé, musí tento představitel klást důraz na tyto 

poţadavky. Jen díky svým zákazníkům se společnost můţe udrţet na trhu. 

 

6.1.4 Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti 

Společnost zpětně nehodnotí efektivnost provedených výcviků. Domnívám se, ţe 

kdyby byly vytvořeny testové otázky, společnost by věděla, jak plní tyto výcviky svou funkci. 

Mohla by zjistit, v čem zaměstnanci mají mezery nebo by mohla uvaţovat o jiné společnosti, 

která provede tato školení. Dále vedoucí příslušných úseků mohou komunikovat se 

zaměstnanci, aby zjistily, na jaké úrovni jsou jejich získané vědomosti, dovednosti či znalosti.  

 

6.1.5 Řízení neshodného produktu 

V prováděcí směrnici, která popisuje řízení neshodného produktu, chybí postup, jak 

řešit interní neshody. Společnost by měla zváţit vytvoření dokumentovaného postupu, jak 

tyto interní neshody řešit, protoţe v kaţdé společnosti se mohou vyskytnout a zaměstnanci by 

měli vědět, jakým způsobem je řešit.  
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7 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat současný stav managementu jakosti ve 

společnosti Visimpex a.s. a zjistit změny vycházející z aktuální verze normy ISO 9001:2008. 

Nejdůleţitějším dokumentem pro řešení této bakalářské práce byla příručka jakosti, ve 

které se dalo snadno zorientovat v jednotlivých procesech společnosti. V případě, ţe něco 

nebylo neidentifikováno v příručce jakosti, pomohla dokumentace druhého stupně prováděcí 

směrnice.   

Z analýzy, která je uvedena v kapitole 4, vyplynulo, ţe systém managementu ve 

společnosti Visimpex a.s. splňuje poţadavky normy ISO 9001:2008, avšak byly zjištěny 

drobné nedostatky.  

 

Ty byly zjištěny v oblastech: 

 zaměření na zákazníka, kde společnost neměří spokojenost zaměstnanců,   

 odpovědnosti a pravomoci, kde není vytvořen záznam odpovědností a pravomocí 

všech zaměstnanců, 

 představitel managementu jakosti nerealizuje povědomí o závaţnosti poţadavků 

zákazníka v rámci celé společnosti, 

 kompetence, výcvik a vědomí závaţnosti, kde se zpětně nehodnotí efektivnost 

provedených výcviků, 

 řízení neshodného produktu, kde v prováděcí směrnici chybí dokumentovaný postup 

jak řešit interní neshody. 

 

Kapitola 5 řeší aktualizaci systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 

9001:2008, kde se porovnávala tato stávající norma ISO 9001:2008 s normou původní. 

Zjištěné skutečnosti ukázaly, ţe tyto změny nejsou nijak závaţné a ţe ve všech případech se 

těmito poţadavky normy ISO 9001:2008 společnost jiţ řídí. 

 

Kapitola 6 popisuje zhodnocení výsledků analýzy a navrţení nápravných opatření. Ty 

jsou taková: 

 Společnost neměří spokojenost zaměstnanců, proto bych doporučila vytvořit 

dotazník, jak měřit spokojenost.  

 Jelikoţ není vytvořen souhrnný záznam o odpovědnostech a pravomocích, 

doporučuji tento záznam vytvořit. 
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 Představitel managementu pro jakost by měl alespoň komunikační cestou 

realizovat povědomí o závaţnosti poţadavků zákazníka v rámci celé 

společnosti. 

 Společnost zpětně nehodnotí efektivnost provedených výcviků, proto 

doporučuji, aby vedoucí příslušných úseků společnosti komunikovali se 

zaměstnanci a prověřovali získané znalosti z výcviku. 

 V prováděcí směrnici, která popisuje řízení neshodného produktu, chybí 

dokumentovaný postup jak řešit interní neshody. Společnost by měla vytvořit 

tento dokumentovaný postup. 

 

Jelikoţ se společnost Visimpex a.s. rozhodla implementovat systém managementu 

jakosti a vlastní platný certifikát, měla by tento systém neustále zlepšovat. I kdyţ je její 

postavení na trhu stabilní, tak je v dnešní době konkurence nezbytné, aby se snaţila být 

jedinečná. Stále je co zlepšovat a proto bych byla ráda, aby společnost tato doporučení vzala 

na vědomí a aplikovala je. 
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