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Kelblerová M. 

 

V této bakalářské práci bude pojednáno o naplňování požadavků určených základními 

principy managementu jakosti ve společnosti Hasil a.s. Po historickém úvodu vzniku řízení 

jakosti budou tyto principy definovány v jednotlivých bodech se stručným přehledem 

možností jejich plnění. Následně bude představena společnost sama včetně výrobního 

programu. Poté se zaměříme na konkrétní poznatky z fungování managementu jakosti ve 

společnosti a budou nastíněna některá možná vylepšení její funkčnosti. 

 

ANNOTATION BACHELOR THESIS 

Štorkán M. Analysis of the Basic Requirements of Quality Management System 

Department of Quality Control, Fakulty of Metalurgy and material enginering, VŠB

Technical University of Ostrava, 2011, 38 pages. Bachelor Thesis, supervised by: Kelblerová 

M. 

 

The purpose of this thesis is to analyze degre of filling requirements of basic principles of 

quality in Hasil a.s. company. After describing a history of quality control, these principles 

will be defined with short notes how to accomplish them. Then the Hasil company will be 

presented with product portfolio included. Conclusion at the end containes an analysis of 

filling of quality requirements with posible improvements. 
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1. Úvod 
 

  V této bakalářské práci se budu snažit zhodnotit naplňování požadavků určených 

základními principy managementu jakosti ve společnosti Hasil a.s. Na základě norem a 

odborných publikací budou jednotlivé požadavky nejprve definovány a poté se je pokusím 

pokud možno objektivním pohledem srovnat s poznatky z praxe. Na základě zjištěných 

skutečností budou nakonec nastíněna možná vylepšení. 

2. Teoretická východiska 

2.1 Historický vývoj managementu kvality 
 

Už od doby, kdy lidé přestali vyrábět předměty pouze pro svoji potřebu, ale začali je 

vyrábět i k prodeji, začaly být kladeny nároky na kvalitu výrobků. Řemeslník, který si 

zabezpečoval výrobu výrobku pro konkrétního zákazníka, také sám dohlížel na to, aby 

výrobek splňoval všechny požadavky a za to také zodpovídal. Přicházel do přímého kontaktu 

se zákazníkem, od kterého si vyslechl všechny požadavky a snažil se je splnit. Nesplnění 

nějakého požadavku mohlo mít pro řemeslníka existenční důsledky.  

Ve snaze o zvýšení objemu i rychlosti výroby se začalo později přemýšlet o výrobních 

linkách. Na nich pracovníci prováděli dílčí specializované operace, vytratila se přímá vazba 

mezi pracovníkem (výrobcem) a zákazníkem. Byly tedy zavedeny nové postupy dohledu nad  
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kvalitou. Zprvu tuto funkci prováděl majitel firmy, později vedoucí výroby, mistr. 

S rozrůstáním firmy a zvedáním produkce začali na kvalitu dohlížet přímo k tomu určení 

specialisté pro kontrolu kvality, kteří byli odpovědni za kvalitu výrobků odvedených do 

dalších operací nebo k zákazníkovi. Nevýhodou tohoto modelu byla skutečnost, že výroba i 

ostatní skupiny zaměstnanců měly pocit, že se jich péče o kvalitu nijak netýká. Anebo naopak 

panovalo přesvědčení, že pouze výrobní dělníci jsou ti, kteří jediní jsou schopni ovlivňovat 

kvalitu výrobních operací a pracovníci technické kontroly představují pouze jakési síto, které 

propustí shodné výrobky a zadrží neshodné.  

Ve třicátých letech minulého století se objevují první statistické metody kontroly a 

zrodil se i model výrobních procesů s výběrovou kontrolou. Ten se výrazněji prosadil 

v Japonsku po druhé světové válce při zavádění statistické regulace a statistické přejímky. 

Nakonec se vykrystalizovaly tři základní koncepce managementu kvality: koncepce 

podnikových standardů, koncepce ISO a koncepce TQM [1].                                        

 

2.2 Současné přístupy managementu kvalty 
 

Řízení jakosti, jak ho známe dnes, vzniklo vynalezením statistické regulace procesu. 

Walter Shewhart z Bell Laboratories tímto vynalezl systém pro měření variability ve výrobní 

sféře. Během druhé světové války najalo americké ministerstvo obrany Dr. W.Edwardse 

Deminga, fyzika a badatele, aby vyučoval statistickou regulaci procesu ve zbrojním průmyslu. 

Řízení jakosti a statistické metody byly považovány za důležité faktory úspěšného válečného 

tažení. Po válce americké zastoupení v Japonsku pozívá Deminga aby pomohl japoncům ve 

sčítání lidu. Byl také ovšem pozván aby přednášel tamějším hlavám společností statistické 

řízení procesu a kvalitu vůbec. Japonci přijali učení Dr.Deminga s nadšením a s vervou sobě 

vlastní se jali jeho metody implementovat do svých řídicích přístupů a dále je zlepšovali 

(např.Kaoru Ishikawa) [2].  Důležité milníky zachyceny na obr.1. 
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Obr.1 stručný přehled důležitých milníků vývoje managementu jakosti    [3]. 

2.2.1 Systém řízení podle norem ISO 
 

Již před publikováním norem ISO mělo několik států své vlastní jakostní standardy, 

které však sloužily výhradně vojenským účelů. Na základě jakostních norem NATO – Quality 

Control System standards vytvořila britská společnost pro automobilový průmysl ekvivalent 

pro civilní použití. Psal se rok 1973 a vznikla norma BS 4891, která byla později 

modernizována jako BS5750. A na základě právě této normy vznikla poté v Mezinárodní 

organizaci pro standardizaci v Ženevě základní norma ISO 9000  [4]. 

ISO byly poprvé zveřejněny Mezinárodní organizací pro normy ISO v roce 1987. Jsou 

to normy, které se zabývají  požadavky na systém řízení jakosti. Ze začátku šlo pouze o 

soubor pěti norem označovaných jako řada ISO 9000. Podle těchto norem si organizace 

mohou vytvářet své systémy řízení. Tyto normy jsou univerzální to znamená, že jejich 

aplikace nezáleží ani na charakteru produktů  ani na tom, zda li jsou používány ve výrobním 

podniku nebo při poskytování služeb. Nejsou také závazné, ale pouze doporučující. Závazné 

jsou až v okamžiku, kdy se dodavatel ve smlouvě výslovně zaváže odběrateli, že u sebe  
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systém jakosti ISO aplikuje. Systémy norem ISO 9000 jsou pouze souborem minimálních 

požadavků. Základní soubor norem ISO 9000:2006 počítá se čtyřmi standardy: 

 ČSN EN ISO 9000:2006 Systém managementu kvality – Základy, zásady a 

slovník. 

 ČSN EN ISO 9001:2009 Systém managementu kvality – Požadavky 

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

managementu kvality 

 ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování managementu kvality a systémů 

environmentálního managementu. 

Základním pojetím norem ISO 9001:2008 a ISO 9004:2009 je, že systémy kvality 

nejsou považovány za množinu prvků, ale za soustavu navzájem navazujících procesů. V 

v normách ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 9004:2010 jsou definovány požadavky a 

doporučení týkající se systému kvality v pěti kapitolách (také obr.2) :  

 Systém managementu jakosti, 

 Odpovědnost vedení, 

 Management zdrojů, 

 Realizace produktu, 

 Měření, analýza, zlepšování. 

 

Systém managementu jakosti uvádí základní požadavky na systém kvality jakékoli 

organizace. Podle něj musí být identifikovány jednotlivé procesy. Musí být určeny sekvence a 

vzájemné vazby těchto procesů. Musí být určená kritéria a metody potřebné k zajištění 

efektivního řízení a vykonávání těchto procesů. Musí být zajištěna dostupnost všech zdrojů a 

informací nutných k vykonávání a monitorování procesů. Tyto procesy musí být 

monitorovány, měřeny a analyzovány. Musí být implementovány takové činnosti, které jsou 

nutné k dosahování plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů. 

Odpovědnost vedení definuje povinnosti vedení organizací v systémech kvality. Mezi 

hlavní požadavky patří vytvořit takové prostředí, ve kterém bude plnění požadavků zákazníků 

prioritou, přerozdělit cíle jakosti na všechny organizační úrovně, podrobit rozvoj systému  
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kvality účelnému plánování zdrojů a postupů, definovat pro všechny funkce odpovědnosti a 

pravomoci, rozvíjet formy komunikace mezi skupinami zaměstnanců. 

Management zdrojů se věnuje lidem, infrastruktuře, informacím, pracovnímu 

prostředí, financím, dodavatelům atd. 

Realizace produktu definuje požadavky na všechny podstatné procesy spojené 

s produktem. Jedná se o identifikaci a přezkoumání požadavků zákazníků, návrh a vývoj 

produktu, nakupování různých vstupů a služeb, výrobu, logistiku a řízení měřících zařízení a 

prostředků monitorování. 

Měření, analýza a zlepšování je nejdůležitější pro funkčnost a výkonnost systému 

kvality. Jsou zde kladeny požadavky na měření spokojenosti zákazníků, měření spokojenosti 

zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran, benchmarking, měření výkonnosti systému 

kvality, procesů a organizace, měření nákladů na kvalitu a efektů ze zlepšování. 

 

         Obr.2 Rozšířený model managementu jakosti   [5]. 
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2.2.2 Přístup Total Quality Management (TQM) 
 

 Koncepce TQM není svázána normami a předpisy jako ISO, ale jedná se o otevřený 

systém absorbující všechno pozitivní, co může být využito pro rozvoj podniku. 

První koncepce Total Quality Managementu vznikla v Japonsku na základě 

Demingova učení v sedmdesátých letech. Odtud také její název Deming Award. Američané 

zareagovali o třicet let později a vyvinuli svou verzi zosobněnou různými kategoriemi, které 

vedou ke spokojenosti zákazníka a zároveň k dobrým hospodářským výsledkům – Malcolm 

Baldrige Award.  Evropa jako poslední ohlašuje v roce 1991 založení EFQM Modelu 

Excelence jako svůj signál důležitosti kvality v globální konkurenci. Sjednocením těchto 

přístupů dostáváme filozofii označovanou jako TQM, která se nadále rozvíjí [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Základní rámec EFQM modelu Excelence včetně hodnocení [7]. 
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2.2.3 Podnikové standardy 

 
Podnětem pro vybudování podnikových standardů byly zejména americké společnosti, 

k nimž se postupně přidávaly další, pro něž bylo budování systému jakosti důležité, zejména 

pro dodavatele a výrobce. Příkladem jsou VDA normy (pro požadavky automobilového 

průmyslu v Německu), QS 9000 (požadavky na systém jakosti automobilového průmyslu v 

USA), EAFQ (speciální směrnice francouzského automobilového průmyslu), AQAP 

(zabezpečování jakosti v rámci NATO). 

Ať už jde o normy řady ISO 9000, 9004, TQM či podnikové standardy, jednu věc mají 

všechny tyto systémy a koncepce společnou  jejich hlavní prioritou je maximalizace 

spokojenosti zákazníka, protože monitorování spokojenosti zákazníka mají pevně zakotvené a 

v některých případech dokonce pojaté jako součást povinného měření výkonnosti organizace 

[3]. 

2.3  Základní principy managementu jakosti dle ISO 
 

Základní principy managementu jakosti jsou nosným základem filozofie souboru 

norem ISO 9000:2006. Obsahují základní předpoklady pro podnikatelskou úspěšnost, jež 

vycházejí ze zkušeností nejlepších podniků. Moderní řízení organizace zahrnuje management 

jakosti již delší dobu mezi klíčové oblasti. Osm základních principů managementu jakosti 

představuje základ pro dosažení cílů v jakosti. 

 

2.3.1 Zaměření na zákazníka: 
 

Zákazník je dle normy ISO definován jako osoba nebo organizace, která přijímá 

produkt. Produktem může být hmotný výrobek nebo poskytnutá služba.  

Přežití organizací je zcela v rukou jejich zákazníků, proto se musí dobře porozumět 

jejich současným i budoucím potřebám a plnit jejich požadavky. 

Aplikace zásady „organizace zaměřená na zákazníka“ mimo jiné vyžaduje: 

• definování zákazníka, nemusí to být vždy koncový spotřebitel; 
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• Úplné pochopení požadavků zákazníka a jeho očekávání ve vztahu k výrobkům, 

službám. Tím je míněna nejen jejich užitná hodnota, ale také způsob jejich 

dodání, cenové relace, spolehlivost, dostupnost, udržovatelnost a další vhodné 

charakteristiky. Snaha o předvídání požadavků zákazníka s využitím 

nejrůznějších marketingových technik; 

• Zajištění vyváženého řízení chodu organizace, zejména s ohledem na potřeby a  

očekávání zákazníků, ale také jiných zainteresovaných stran např. akcionáře, 

pracovníky, dodavatele, oblastní region i společnost jako celek; 

• Sladění cílů organizace s potřebami zákazníků; 

• Systematické měření spokojenosti zákazníků a vyvozování dalších aktivit na 

základě výsledků těchto měření; 

• Řízení a rozvoj vztahů se zákazníky. 

2.3.2 Vedení a řízení zaměstnanců (vůdčí role): 
Vedoucí pracovníci prosazují jednotnost účelu, směru a interního prostředí organizace. 

Jsou sami pozitivním příkladem pro zaměstnance svým chováním a postoji, které garantují 

stálost účelu organizace a její strategické směřování. Vytvářejí prostředí, v němž mohou být 

pracovníci plně zapojeni na dosahování cílů organizace. Aplikování zásady „vůdcovství“ vede 

jednotlivé vrcholové manažery k těmto základním přístupům: 

• Být sám aktivní a příkladem kreativity pro ostatní; 

• Být chápavý a reagovat na změny ve svém okolí; 

• Neustále zohledňovat potřeby všech zúčastněných stran, mezi které patří 

zákazníci, majitelé, akcionáři, dodavatelé, partneři, místní sdružení a občanské 

aktivity i společnost jako celek; 

• Stanovovat jasné vize do budoucnosti organizace   „organizační kompas“; 

• Stanovovat sdílené hodnoty a etické modely úloh na všech úrovních organizace; 

• Budovat důvěru a eliminovat strach svých podřízených; 

• Vybavit pracovníky potřebnými zdroji a svobodou rozhodování pro činnosti 

v rámci jejich odpovědnosti; 

• Inspirovat, dodávat odvahu pracovníkům a uznávat jejich přínosy; 
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• Vzdělávat, trénovat a vést pracovníky; 

• Stanovovat ambiciózní cíle a cílové úkoly; 

• Rozvíjet otevřenou a důstojnou komunikaci; 

• Využívat strategie k dosahování těchto cílů; 

• Přistupovat ke kvalitě jako ke strategické záležitosti 

• Zajišťovat zdroje pro řízení kvality. 

 

2.3.3 Zapojení zaměstnanců: 
 

Pracovníci na všech úrovních jsou podstatou organizace a jejich plné zapojení 

umožňuje využití jejich schopností v co největší prospěch organizace. Aplikování zásady 

„zapojení pracovníků“ vede k následujícímu chování a vnímání ze strany pracovníků: 

• Akceptování vlastnictví procesů a odpovědnosti za řešení problémů; 

• Aktivní vyhledávání příležitostí ke zlepšování; 

• Aktivní vyhledávání příležitostí ke zvyšování kompetencí, znalostí a zkušeností; 

• Volné sdílení znalostí a zkušeností v týmech a ve skupinách; 

• Soustředění se na vytváření hodnot pro zákazníky; 

• Úsilí o inovační a tvůrčí přístup při dosahování cílů; 

• Úsilí o zlepšování reprezentování vlastní organizace ve vztahu k zákazníkům, 

partnerům, místním společenstvím i společnosti jako celku; 

• Uspokojení z vlastní práce; 

• Hrdost být součástí organizace; 

• Udržování vysoké úrovně komunikace mezi vedením a zaměstnanci. 

2.3.4 Procesní přístup: 
 

Požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou li související zdroje a 

činnosti řízeny jako proces. Aplikování zásady „procesního přístupu“ vede k transformování 

řídící struktury a celého přístupu k managementu organizace a zahrnuje tyto kroky: 

• Definování procesů pro dosažení požadovaných výsledků; 
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• Identifikování a měření vstupů a výstupů z procesů za současného identifikování 

externích a interních dodavatelů a zákazníků; 

• Definování rozhraní procesů s funkcemi organizace; 

• Optimalizace průběhu procesů a jejich zdrojů; 

• Vyhodnocení možných rizik, souvislostí a vlivů procesů na zákazníky, 

dodavatele, partnery a další strany zúčastněné v procesech; 

• Stanovení jasných odpovědností a pravomocí pro řízení procesů; 

• Identifikování vnějších a vnitřních zákazníků, dodavatelů, partnerů a dalších 

účastníků procesů; 

• Zvažování jednotlivých kroků, činností, řídících ukazatelů, vybavení, potřeb 

výcviku, metod, informací, materiálů a dalších zdrojů k dosažení požadovaných 

výsledků; 

• Řízení procesu jako celku, nejen jeho výstupu. 

 

2.3.5 Systémový přístup k managementu: 
 

Identifikování, porozumění a řízení systému vzájemně souvisejících procesů 

zaměřených na daný cíl přispívá efektivnosti a účinnosti organizace. 

Aplikování zásady „systémového přístupu“ vyžaduje tyto činnosti: 

• Definování struktury procesů v rámci systému managementu; 

• Definování hmotných a informačních vazeb a logické posloupnosti procesů; 

• Odhalování bariér mezi procesy; 

• Neustálé zlepšování systému prostřednictvím měření a vyhodnocování; 

• Ustavení možných zdrojů problémů před zahájením akce; 

• Validace nejen výrobních procesů, ale také jiné důležité procesy jako vývoj, 

návrh, dodání; 

• Měření a monitorování výkonnosti procesů. 
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2.3.6 Neustálé zlepšování  
 

Protože se požadavky zákazníků neustále stupňují, tak jako i požadavky legislativy, 

konkurence také nespí a neustále zdokonaluje své výrobky, musí být trvalým cílem každé 

organizace neustálé zlepšování. Na základě hodnocení efektivity jednotlivých procesů je 

potřeba identifikovat nejčastější problémy a ty se pak výběrem nejvhodnějšího řešení pokusit 

co nejvíce eliminovat. Nesmíme také zapomenout na zpětné vyhodnocení zavedených 

opatření, abychom si byli jisti účinností a také účelem vynaložených prostředků. 

K systematickému řízení zlepšování nám slouží několik metod  jejichž základním algoritmem 

je cyklus Plan (vypracování plánu aktivit zlepšování), Do (realizace naplánovaných opatření),  

Check (analýza dosažených výsledků), Act (provedení konečné úpravy na základě 

vyhodnocení).  

Aplikování zásady „neustálého zlepšování“ vede obecně organizaci a její pracovníky 

k následujícím postojům a přístupům: 

• Neustálé zlepšování výrobků, procesů a systému je cílem každého zaměstnance; 

• Při zlepšování lze využívat základních principů: 

o Lineární zlepšování; 

o Přírůstkové zlepšování (PDCA cyklus: plánuj dělej kontroluj jednej); 

o Skokového zlepšování (breakthrough). 

• Využívání periodického přezkoumávání a srovnávání plnění podle stanovených 

kritérií úspěšnosti k identifikování oblastí pro potencionální zlepšení; 

• Neustálé zlepšování efektivnosti a účinnosti všech procesů; 

• Rozvíjení aktivit s preventivním účinkem; 

• Plánovaný výcvik všech pracovníků organizace a jejich seznamování 

s metodami a nástroji neustálého zlepšování; 

• Řešení problémů; 

• Rekonstrukce procesů (řízení změn); 

• Inovace procesů; 

• Rozvíjet a řídit zdokonalenou smyčku opatření k nápravě a preventivních 

opatření; 

• Neustále zlepšovat efektivnost a účinnost QMS. 
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2.3.7 Přístup k rozhodování zakládající se na faktech: 
 

Efektivní rozhodování jsou založena na logické a intuitivní analýze údajů a informací. 

Aplikování zásady „rozhodování zakládající se na faktech“ vede k důslednému 

přístupu pro: 

• Provádění měření a shromažďování údajů a informací pro daný cíl; 

• Zajištění, že údaje a informace jsou dostatečně přesné, spolehlivé a přístupné; 

• Analýzu údajů a informací pomocí platných metod; 

• Pochopení významu aplikace vhodných statistických metod; 

• Provádění rozhodnutí a přijímání opatření na základě výsledků logických analýz 

při zohlednění praktických zkušeností a intuicí. 

 

 

2.3.8 Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy 
 

Schopnost organizace a jejich dodavatelů tvořit hodnoty se zlepšuje vzájemně 

výhodnými vztahy. Spolehlivost dodavatelů výrazně ovlivňuje reálnou výkonnost organizací 

zvláště v době, kdy organizace většinu dílů, ze kterých vyrábějí své výrobky, sami nakupují. 

Důležitou roli mají vzájemné vztahy a důvěra při využívání logistické koncepce „Just in 

Time“, kde je odběratel a jeho procesy přímo závislý na spolehlivosti dodavatele a kvalitě 

jeho dodávek.  Vzájemná důvěra, sdílení znalostí a různé stupně integrace přispívají 

k efektivnějšímu fungování obou partnerů. Spoluprací s pouze excelentními dodavateli 

některé organizace také dokazují svým zákazníkům svou odhodlanost plnit jejich požadavky a 

přispívat tak k jejich spokojenosti. Obecně tedy nezájmem o dodavatele a jeho problémy vždy 

odběratel škodí také sám sobě. 

Aplikování zásady „budování vzájemně výhodných dodavatelských vztahů“ vede k: 

• Identifikování a výběru klíčových dodavatelů nebo klíčových dodávek dle 

stanoveného souboru kritérií; 
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• Ustavení takových dodavatelských vztahů, které vyvažují krátkodobé řetězce 

s dlouhodobými záměry mezi organizací a celou společností; 

• Vytváření jasné a otevřené komunikace; 

• Iniciování společného rozvíjení a zlepšování výrobků a procesů; 

•  poskytování různých forem technické pomoci při řešení problémů na straně 

dodavatele; 

• Společnému formulování a jasnému porozumění potřeb zákazníků; 

• Systematická komunikace s dodavateli, sdílení informací a plánů do budoucna; 

• Uznávání zlepšování a úspěchů dodavatelů; 

• Průběžné hodnocení výkonnosti dodavatelů jako potvrzení schopnosti plnit 

požadavky obchodní smlouvy; 

• Motivování dodavatelů a vytváření podmínek k dlouhodobým vztahům; 

Kap 2.3.1 2.3.8  dle  [10] 

3. Představení společnosti 

3.1 Historie 
Společnost Hasil byla založena v listopadu roku 1992 v Ostravě, jako společnost 

s ručením omezeným. Její první výrobní sortiment byly dřevěné plné a prosklené protipožární 

dveře a stěny.  Později následovala expanze do dalších materiálových komodit   oceli a 

hliníku. Vznikl ucelený systém nabízející všechny odolnostní a materiálové varianty 

požárních uzávěrů stavebních otvorů. K protipožárním vlastnostem výrobků se postupně 

přidávaly další jako například kouřotěsnost, odolnost proti vloupání, vzduchová 

neprozvučnost atd. 

Časem firma založila výrobní provozy v Němeticích a Bělotíně na Novojičínsku, které 

byly postupně zrekonstruovány tak, aby lépe vyhovovaly jejímu výrobnímu programu a 

rostoucí poptávce. Byla založena vlastní síť obchodních poboček v Praze, Brně, Ostravě, 

Liberci a v Českých Budějovicích. Později byla založena dceřinná společnost na Slovensku 

s obchodními pobočkami v Bratislavě a v Košicích. V současnosti firma Hasil a.s. zaměstnává 

okolo 150 zaměstnanců ve třech výrobních provozech. Většinovým akcionářem se stal polský 

gigant Mercor vlastnící podniky s podobným sortimentem v několika zemích střední a 

západní Evropy.    
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V rámci komplexního přístupu k zákazníkům firma poskytuje poradenství v oboru 

požární ochrany staveb a zajišťuje záruční a pozáruční servis výrobků.      

3.2 Výrobní program 
 

V současnosti společnost Hasil a.s. vyrábí kompletní sortiment  protipožárních i 

standardních uzávěrů stavebních otvorů, jako například dveří, stěn, oken, fasád a světlíků  

v komoditách – dřevo, hliník a ocel. Současně s výrobou nabízí i dopravu, montáž,  záruční a 

pozáruční servis a kvalifikované poradenské služby v oblasti požární ochrany. Nemalou 

konkurenční výhodou firmy je možnost akceptovat i technicky výjimečné požadavky klienta, 

včetně zajištění výrobkové certifikace.  

3.2.1 Výroba dřevěných konstrukcí 
 

Ve výrobě dřevěných konstrukcí má firma Hasil a.s. ucelený sortiment výrobků 

v protipožárním i nepožárním provedení, v nejrůznějších variantách a typech. Dodává dřevěná 

okna, stěny, avšak nosným výrobním programem nadále zůstávají dveře, lišící se typem 

prosklení, výplní, kazet i zárubní. K povrchové úpravě dveří se používají fólie a dýhy různých 

barevných provedení upravené mořením nebo pigmentovým nástřikem. V nabídce jsou dveře 

otočné nebo vodorovně posuvné o požární odolnosti EI a EW od 15 do 60 minut, se 

vzduchovou neprozvučností až 42 dB. 

 

3.2.2 Výroba hliníkových konstrukcí 
 

Ze systémových hliníkových profilů firma vyrábí otočné nebo vodorovně posuvné 

dveře, pevné stěny, okna, fasády a střešní světlíky. Ve spojení s použitím speciálních dvojskel 

se zvyšuje tepelný odpor konstrukcí. Hliníkové profily mohou být eloxované nebo mohou být 

ošetřeny práškovou barvou v různých odstínech RAL. Sestavy z hliníkových profilů mohou 

být vyrobeny s požární odolností EI nebo EW od 15 do 45 minut, nebo mohou být samočinně 

skrápěné s odolností až EI 180 minut. 
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3.2.3 Výroba ocelových konstrukcí 
 

Stejně jako v předešlých komoditách i v oceli se  vyrábí ucelený sortiment výrobků. 

Od plných hladkých dveří přes otevírací i  pevná okna až k systémovým proskleným stěnám. 

Jako povrchová úprava ocelových výrobků se převážně používá prášková barva 

v nejrůznějších odstínech RAL. Ocelové konstrukce a stěny se vyrábí s požární odolností EI a 

EW od 30 do 120 minut a s přídavným skrápěním až 180 minut.  Plné hladké dveře mohou 

dosahovat vzduchové neprozvučnosti 37 dB. 

 

3.2.4 Certifikáty 
 

V roce 1998 se společnost Hasil a.s. stala držitelem certifikátu podle ČSN EN ISO 

9001 a  ve společnosti byl zaveden systém řízení jakosti. V dubnu 2010 byl proveden poslední 

recertifikační audit. 

Výrobky firmy Hasil a.s. jsou vyráběny podle pravidel stanovených v zákoně 

č.22/1997 Sb. a spadají do kategorie povinně posuzovaných. Požární a hlukové zkoušky 

nechává firma provádět ve zkušebnách v ČR a SR. 

Ustanovení zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky vyžadují, 

aby výrobky vyhovovaly zejména následujícím požadavkům: 

• mechanická odolnost a stabilita; 

• požární bezpečnost; 

• hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí; 

• bezpečnost při užívání; 

• ochrana proti hluku; 

• úspora energie a ochrana tepla  
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3.3  Vize společnosti – uvedená v  příručce jakosti 
 

Pohotově, spolehlivě a odborným přístupem reagovat na potřeby a očekávání 

zákazníka, při dodržování zákonných požadavků a předpisů. Za řízení a optimalizaci procesů 

je odpovědný generální ředitel.  

Za zajištění, že procesy pro systém managementu jakosti jsou vytvářeny, uplatňovány 

a udržovány je odpovědný jmenovaný představitel vedení pro systém managementu jakosti, 

tj. manažer jakosti. 

Na základě analýzy vstupních informací formulovalo vedení společnosti výsledný text 

Politiky jakosti, který byl přezkoumán z hlediska vhodnosti a definitivně schválen. 

Zveřejnění Politiky jakosti, je doprovázeno komunikací se všemi úrovněmi 

společnosti. Vedení firmy deklaruje zajišťování dostupnost zdrojů a rozvíjení firemní kultury 

orientované na jakost produktů svých procesů. 

3.4 Politika jakosti 
 

Politika jakosti je konzistentní se záměrem společnosti a poskytuje rámec pro 

stanovení cílů jakosti. Politika jakosti reaguje na současné a budoucí potřeby a očekávání 

zákazníků v oblasti výroby, vývoje, montáží a servisu dřevěných, ocelových a hliníkových 

požárních uzávěrů, standardních výplní stavebních otvorů a dodávky ostatních technických 

prvků pro požární bezpečnost staveb. 

Zásady politiky jakosti: 

základním předpokladem pro udržování stávajících a získání potenciálních zákazníků 

je dodržování termínů zakázek a jakosti produktů. Potřeby a očekávání zákazníků jsou 

zásadní kritéria k neustálému zlepšování  produktů. Politika jakosti zavazuje k zapojení a 

využití schopností všech zaměstnanců, k neustálému zlepšování systému managementu 

jakosti jeho výkonnosti a účinnosti na všech úrovních řízení zajištění stanovení rámcových 

cílů jakosti pro příslušné organizační jednotky a úrovně ve firmě, včetně cílů potřebných pro 

splnění požadavků na produkt udržování vzájemně výhodných vztahů s dodavateli a partnery 

zajišťování potřebných zdrojů pro zlepšování svých produktů 
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Cíle jakosti : 

          Rámec pro stanovení cílů jakosti poskytuje záměr společnosti a Politika jakosti. 

Rámcové cíle jakosti, které jsou podkladem pro stanovení dílčích cílů jakosti příslušných 

organizačních jednotek  a úrovně,  jsou následující:  pohotové a spolehlivé plnění požadavků 

zákazníka na základě udržování technické a odborné  způsobilosti poskytovaných zdrojů v 

rámci realizace produktů vytvářet konkurenční výhody k uspokojování stávajících a 

potencionálních zákazníků a ke zvyšování efektivnosti a výkonnosti společnosti za účelem 

zachování stávajících a získání nových trhů zlepšovat znaky a trendy produktů a procesů.    

Celá kap.2 [8],[9]. 

4. Analýza současného stavu naplňování základních principů SMJ 
organizací 
 

4.1 Zaměření na zákazníka 
 

        Klíčovými zákazníky firmy Hasil jsou velké stavební společnosti, které nakupují 

naše výrobky pro své koncové zákazníky jimiž jsou developeři, hotely, průmyslová a 

obchodní centra aj. Tyto organizace požadují větší objemy dodávek s velkým podílem 

počátečního zafinancování. Dále jsou zákazniky různí drobní odběratelé, kteří jsou přímými 

uživateli našich výrobků.  

Přezkoumávání požadavků zákazníků: 

Jsou v podstatě dva případy. Buďto má zákazník alespoň více či méně konkrétní 

představu o požadovaném výrobku (formulovanou nejčastěji najatým architektem), kterou je 

potřeba dopracovat a někdy s poměrně velikým úsilím převést do realizovatelné podoby a 

vytáhnout tak zákazníka z hlubin „originálních“ a kreativních nápadů zpět na zemský povrch, 

anebo požaduje výrobky z naší standardizované nabídky, případně výrobek již dříve od nás 

odebíraný. Zcela specifickou výrobou jsou repliky starých zámeckých, klášterních i různých 

domovních dveří. Firma byla od začátku budována tak, aby byla schopna vyjít vstříc spíše 

specifickým požadavků týkajících se rozměrů i samotného provedení výrobků, než masovou 

výrobou unifikovaných levných produktů nejjednodušší konstrukce. A jako se postupně vyvíjí  
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a modernizuje stavební trh obecně, také v oblasti stavebních uzávěrů (dveře, prosklené 

stěny, okna, světlíky) je potřeba sledovat nemodernější trendy a technologie, abychom byli 

dopředu připraveni plnit požadavky zákazníků v této oblasti. Zákazníkovi je vycházeno vstříc 

celkovou podporou již ve stádiu projektování staveb, kdy naši odborníci doporučí 

nejvhodnější řešení zohledňující představy projektanta po designové stránce, požadavky na 

provedení a výběr materiálů z hlediska provozní náročnosti a v neposlední řadě také shodu 

s požadavky protipožárních předpisů. V průběhu tvorby výkresové dokumentace probíhá se 

zákazníkem neustálá komunikace, abychom se patřičně ujistili o přesném pochopení 

specifických požadavků na výsledný produkt, ale také si vyjasnili požadavky, které třeba 

zákazník považuje za samozřejmé. 

Sladění cílů: 

V rámci „synergie“ s našimi klíčovými zákazníky, kteří samozřejmě nejvíce rozhodují 

o celkové úspěšnosti naší společnosti, jsou v celkové strategii firmy prováděny kroky 

k naplňování společných cílů – dodávek větších sérií výrobků v požadovaném provedení a 

kvalitě za přijatelnou cenu. Výrobní provozy se při zachování své univerzálnosti a volnosti 

přizpůsobit se momentálním požadavkům na výrobu stále častěji automatizují, optimalizují se 

materiálové a výrobkové toky a také skladové hospodářství. To vše s cílem zkrátit dodací 

lhůty a optimalizovat výrobní náklady pro ještě větší konkurenceschopnost a spokojenost 

zákazníků. 

Měření spokojenosti zákazníků: 

Jelikož  je zákazník v podstatě  „přítomen“ na příslušném projektu  již ve fázi 

předkládání prvotní  návrhu výrobní dokumentace, má jak manažer příslušné zakázky, tak 

potažmo pracovník technické přípravy výroby poměrně dobrý přehled o požadavcích 

zákazníka, v jednáních je také upřesněno konečné provedení díla tzn. že by měly být 

vyjasněny veškeré detaily i takové, které by zákazník považoval za samozřejmé, neznaje 

možné variability. Ve fázi výroby se zákazník ke kontrole objevuje jen výjimečně, ale jeho 

případné žádosti bývá zpravidla vyhověno. Při konečné montáži probíhá opět čilá 

komunikace. Montáž našich výrobků totiž závisí také na stavební připravenosti konkrétních 

otvorů a jak to na stavbách bývá, často je potřeba řešit dodatečné problémy. Zde se pak 

vytvářejí okamžiky, kde je možno také získat důvěru zákazníka v tom smyslu, že jej  
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nenecháme ve „štychu“, ale snažíme se najít vhodné řešení. Tolik o přehledu 

spokojenosti zákazníka z pohledu výroby, konkrétní hodnocení konečné spokojenosti mají na 

starosti obchodní zástupci pro jednotlivé regiony. 

 
 

4.2 Princip vůdcovství 
 

Na formování podnikové kultury a obecného povědomí zaměstnanců o své mateřské 

firmě byl kladen nemalý důraz v podstatě od samého založení a firma neváhala ani 

s investováním nemalých zdrojů do této oblasti. Sebevědomí firma čerpala z prostého faktu , 

že byla vlastně ve svém segmentu v naší zemi první a tím se jí podařilo vytvořit si určitý 

náskok před budoucí konkurencí. Společnost Hasil a.s. se vždy prezentovala jako největší 

výrobce protipožárních dveří u nás, s vysokým standardem svých výrobků, které již nejednou 

prokázaly svou funkci při ochraně životů a majetku svých vlastníků. Firma obratně těží ze 

skutečnosti, že se na našem trhu stala značkou.  Takto se prezentuje před svými zákazníky a 

také přede svými zaměstnanci. V posledních letech se již počet firem podnikajících  v tomto 

oboru u nás blíží stovce, proto je dnes již těžké prohlásit společnost Hasil za absolutního lídra 

na českém trhu, nicméně stále má dobrý zvuk hlavně u větších odběratelů na které se taky 

zaměřuje především.  

Ve svých dokumentech má společnost Hasil zanesenu vizi podniku ve znění: 

„Pohotově, spolehlivě a odborným přístupem reagovat na potřeby a očekávání zákazníka, při 

dodržování zákonných požadavků a předpisů“. To je myslím škoda, protože tato, byť velmi 

obecně formulovaná fráze, by se dala spíše označit za misi tj. stav, který je již aktuální a 

vyjadřuje spíše poslání společnosti, způsob, kterým zajišťuje své zdroje. Opravdová 

podniková vize tedy v dokumentaci bohužel zanesená není. Z posledních vyjádření pana 

generálního ředitele ale zaměstnanci vědí, že v budoucnu by se firma ráda profilovala 

zejména jako lídr ve výrobě protipožárních dveří dřevěné konstrukce. Tomu jsou i 

přizpůsobovány poslední úpravy výrobních provozů a skladů. Současně s vizí není jasně 

popsaná ani strategie firmy, jak by se cílů, stanovených ve vizi, mělo dosáhnout. Do jisté míry 

je to možná i proto, že se situace poměrně často mění a ani samotný většinový akcionář, 

polský Mercor, v tomto nemá zřejmě zcela jasno.  
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Sekce definující politiku a cíle jakosti podniku by rovněž snesla trochu podrobnější a 

zejména pak měřitelnější rozpracování, aby se management při hodnocení aktuálního stavu 

mohl chytit konkrétních hmatatelných údajů a co nejefektivněji je promítnout do svých 

rozhodnutí. V politice a cílech jakosti organizací přece bývají zaneseny ty nejdůležitější, dalo 

by se říci životně nejdůležitější, předpoklady pro přežití organizace. Může být proto 

nebezpečné nemít o naplňování těchto cílů jasnější obraz a vyvarovat se tak nepříjemným 

překvapením v podobě ztráty zákazníka. Doporučuje se také rozvést tyto požadavky na 

jednotlivé útvary, aby bylo zadání konkrétnější a oslovené subjekty pociťovaly zodpovědnost 

za jejich naplňování. Při plnění těchto aktivit např. ve zlepšování se na jednotlivých úrovních 

řízení vtahují jejich zaměstnanci nenásilnou formou do aplikace základních principů 

managementu jakosti.  

4.3 Princip zapojení zaměstnanců 
 

Strategické cíle podniku jsou převáděny do cílů jednotlivých útvarů a tím také 

jednotlivých osob. V případě větších nebo zcela nových projektů, např. zavádění podnikového 

informačního systému,  jsou zakládány týmy nové, které pracují pouze na těchto úkolech.  

Obecný rozvoj lidských zdrojů je koncipován spíše na základě momentálních 

požadavků a především požadavků vyplývajících z platné legislativy. Různá povinná školení 

zajišťují především externí firmy. Naproti tomu letos firma velmi dobře využila nabídky 

evropského fondu pro vzdělávání  ESFCR,  a tak zaměstnanci měli možnost absolvovat kurzy 

a školení z oblasti informačních technologií, psychologie a účetnictví.  

Pravidelná hodnocení individuální výkonnosti zaměstnanců jsou používána spíše při 

speciálních úkolech a projektech, které jsou sledovány s větší intenzitou. V ostatních 

případech jde pouze o jednostranné hodnocení vedoucího pracovníka svých podřízených před 

výplatním termínem, což je velká škoda. Kladením konkrétních cílů v osobním rozvoji 

každého zaměstnance by se jistě dosáhlo většího pokroku ve znalostním zdokonalování se a 

tím i k posunu firmy jako celku. Velmi často také ve výrobní praxi i u pracovníků THP 

dochází k různým přístupům v řešení stejných úkolů. Různé přístupy skýtají různě stupně 

efektivity. A protože se neděje konfrontace těchto přístupů předáváním zkušeností nijak 

řízeně, např. různými workshopy a srovnáními, bývají výsledky pracovních skupin různé.  
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Při vytváření pocitu sounáležitosti a hrdosti se společnost Hasil a.s. právem odkazuje 

na prezentace svých výsledků a svých zákaznických referencí. Velmi oblíbené byly v 

minulosti různé společenské a sportovních akce určené i pro rodinné příslušníky či významné 

zákazníky a dodavatele. V současnosti se však v zájmu úspor tyto akce výrazně omezily.  

 

4.4 Procesní přístup 
 

Dle příručky jakosti jsou procesy v akciové společnosti Hasil rozděleny dle obr.4 na 

klíčové, řídící a podpůrné. 

 

Klíčové procesy Řídící procesy Podpůrné procesy 

   

 

Obr. 4  Mapa procesů společnosti Hasil a.s [8]. 
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Použitý typ zobrazení procesů ve společnosti poskytuje jen jakýsi náhled na rozdělení 

a stupeň důležitosti procesů. Není zřejmé, jak na sebe procesy navazují – kde vzniká přidaná 

hodnota výrobku. Osobně bych také přesunul procesy skladování a řízení měřících a 

monitorovacích zařízení mezi procesy podpůrné – podporující procesy hlavní, mající přímý 

vliv na splnění požadavků zákazníka. Pečlivě vykreslená mapa procesů může pomoci 

pochopit celkové fungování organizace, jako grafická pomůcka může sloužit pro zefektivnění 

jejího fungování a řešení systémových problémů.  

 

Příklad popisu procesu z příručky jakosti: 

 

 PROCES ŘÍZENÍ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY INFRASTRUKTURY 

Související procesy: 

• plánování a realizace investic, 

• řízení monitorovacích a měřících zařízení, 

• řízení výroby a poskytování služeb, 

• řídící a realizační procesy. 

 

Vstupy procesu:    

• řídící dokumentace směrnice "Řízení procesů“,“ "Evidence majetku“, 

"Vyřazení majetku“, "Inventarizace“, "Identifikace“, návody, instrukce, mazací 

plány, technická dokumentace, schémata, výkresy, 

závazná kritéria: čl. 6.3. ČSN EN ISO 9001:2001, provozní předpisy, zákony a 

právní      předpisy, normy, pokyny výrobce. 

Zdroje:  

• lidské: zaměstnanci s příslušnou kvalifikací pro obsluhu a údržbu zařízení, 

• finanční: náklady na pokrytí údržby infrastruktury, 

• informační: inventurní stav zařízení, přehled infrastruktury, 
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• vybavení: budovy, výrobní haly, výrobní zařízení, měřící zařízení, SW, HW,  

• prostředí: interní podmínky.  

Činnosti / odpovědnost: 

• zpracovaný přehled infrastruktury, tj. seznam všech zařízení, 

• vedení záznamů o poruchách zařízení a denní údržby, 

odpovědnost: mistr příslušné dílny, 

• plánování údržby strojů a zařízení výrobního provozu na základě plánu údržby 

strojů, určování způsobilosti strojů a zařízení, 

odpovědnost: vedoucí výrobního provozu,  

• zajištění vedení záznamů údržby do karet strojního zařízení, 

odpovědnost: vedoucí výrobního provozu, 

• plánování údržby strojů a zařízení Hasil a.s.(generální opravy strojního 

zařízení, prohlídky a opravy, které nejsou zahrnuty v plánech údržby strojů), 

odpovědnost: výrobní ředitel, 

• kontrola a údržba ručního elektrického nářadí se provádí čtvrtletně (v provozu 

Němetice toto probíhá u dodavatelů), 

odpovědnost: vedoucí údržby příslušného provozu, 

• údržba manipulačních prostředků a pomůcek se provádí měsíčně,  

• výběr dodavatelů oprav a zajištění oprav u dodavatele, 

• předání a převzetí zařízení po údržbě, 

odpovědnost: vedoucí výrobního provozu.  

Monitorování a měření: 

• příčin výpadků zařízení, odpovědnost: vedoucí výrobního provozu.  

Analýza údajů: 
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• data získaná z monitorování a měření, odpovědnost: vedoucí výrobního 

provozu. 

Záznamy: 

• seznam dodavatelů, jejich výběr a záznamy z hodnocení dodavatelů,  

• technická osvědčení a průkazy o způsobilosti zařízení, 

• záznamy o prohlídkách, revizní zkoušky, protokoly, osvědčení o revizích,  

• záznamy o předání a převzetí zařízení do /z oprav, 

• záznamy o vyřazených zařízeních, 

• plán údržby strojů, 

• karty strojního zařízení, 

• hodnocení plánu údržby strojů. 

Zlepšování: 

• v oblasti obsluhy a údržby. 

Výstup procesu: 

• realizování plánu údržby, způsobilá infrastruktura vstupující do řídících a 

realizačních procesů. 

Odpovědný za celý proces: výrobní ředitel [9]. 

Zhodnocení : 

Procesy a jednotlivé jejich činnosti jsou rozepsány poměrně podrobně, nechybí 

stanovení odpovědných osob, které jsou dále upřesněny v příslušné příloze příručky jakosti. 

Naznačena je také logická provázanost s procesy souvisejícími, není však zřejmé, jak přesně 

tyto procesy na sebe navazují. K tomuto se výborně hodí doplnění jednoduchým vývojovým 

diagramem do kterého zaneseme také zákazníky popisovaného procesu. Praktické naplňování 

všech předepsaných činností není ale stoprocentní. Osobně jsem se například nesetkal 

s ověřováním způsobilosti výrobních zařízení. Pozornost měření a vyhodnocování je až na 

jisté výjimky soustředěna spíše na konečné produkty při kontrole před konečnou expedicí. 

Konkrétněji mohly být popsány regulátory procesu k ulehčení orientace pracovníků.  
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Na skutečný průběh procesů dohlíží kromě jejich vlastníků také pracovníci pověření 

interními audity. K dalšímu podrobnějšímu zkoumání a případnému zlepšování by pomohla  

nějaká forma sebehodnocení. 

 

4.5 Princip rozhodování na základě faktů 
 

Princip managementu a rozhodování na základě faktů je ve firmě naplňován 

především prováděním interních auditů, měřením výrobních procesů, měřením spokojenosti 

zákazníka a vyhodnocování obchodních a marketingových údajů. Jako řídící dokumentace 

slouží směrnice  Interní prověrky systému jakosti, Organizační řád, Příručka jakosti, postup 

pro provádění interních auditů, pracovní, technologické a kontrolní postupy, výkresy, deníky, 

návody, plány, katalogy konstrukčních detailů. Obecně závazná kritéria jsou dány: ČSN EN 

ISO 19011:2003,  čl.8.2.2. ČS EN ISO 9001:2009. 

Měření spokojenosti zákazníka se provádí pro potřeby řízení obchodních aktivit a 

marketingového plánování. Stanoveny jsou znaky spokojenosti zákazníka, tj. znaky, které 

podmiňují jeho spokojenost, čili jeho pozitivní nebo negativní vnímání, jako např. rychlá 

reakce na jeho požadavky, ochotnost a odborný přístup v rámci zakázkového řízení a prodeje 

(tyto znaky se neztotožňují s parametry produktů), opakované množství zakázek od 

stávajících zákazníků, nově získaných zákazníků, prodejnost nových a inovovaných produktů, 

informace z předávání staveb. Odpovědnost za tento proces nesou vedoucí pracovníci 

obchodních regionálních poboček. Daty jsou zásobováni také od pracovníků řízení reklamací 

a stížností, a servisních služeb. Ti sledují množství reklamací dle jejich charakteru a četnosti. 

Ve výrobní praxi se monitoruje především výkonnost a využití větších 

technologických celků jako jsou CNC obráběcí centra, lakovací linky apod. Dále se 

vyhodnocuje výkon jednotlivých pracovníků výroby a ten je posuzován v kontextu 

nastavených norem.  

4.6 Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy 
 

Základními činnostmi akciové společnosti HASIL je výroba a montáž uzávěrů 

stavebních otvorů a obchodní činnost. Důležitým prvkem pro zabezpečení jakosti výroby a  
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služeb je jakost nakupovaných vstupů, které mohou ovlivnit jakost výrobku. Proto je 

mimořádně důležité pečlivě vybírat vhodné dodavatele, kteří jsou schopni trvale zabezpečovat 

požadovanou jakost těchto vstupů. Nakupování je zajišťováno oddělením nákupu.  

Výběr dodavatelů, jejichž materiál, výrobky mohou ovlivnit jakost výrobků nebo 

služeb společností HASIL je prováděn na základě hodnocení dodavatelů. Nakupující 

pracovníci, je mohou objednávat pouze u dodavatelů, kteří prošli hodnocením a jež byli 

zařazení do kategorie A, B, C nebo P , přičemž platí pravidlo že přednost má vždy dodavatel 

zařazený do nejvyšší skupiny. 

Hodnocení musí být minimálně dva dodavatelé pro daný druh vstupu, přičemž při 

shodném ohodnocení má přednost dodavatel, který má zavedený systém jakosti. Hodnocení 

provádějí členové komise podle kritérií popsaných pro hodnocení dodavatelů, kde je také 

uveden způsob zařazování dodavatelů do příslušných kategorií. Aktualizace seznamu 

dodavatelů musí být prováděna minimálně jednou za šest měsíců.  

Materiály nakupované firmou Hasil spadají většinou do běžného sortimentu 

velkoobchodů s ocelovými polotovary (profily a ocel. plechy) a polotovary ze dřeva ( hranoly, 

dýha, dřevotřískové formáty). Pravděpodobně z tohoto důvodu nemá firma rozvinutý žádný 

společný program s dodavateli natož, aby se zabývala posuzováním vyzrálosti systému 

managementu jakosti u svých dodavatelů. Jak bylo naznačeno výše. ti jsou hodnoceni dle 

stanovených kritérií a lze předpokládat, že při dnešní značné konkurenci v obchodování 

s těmito komoditami bude kritériem číslo jedna cena. 

4.7 Systémový přístup k managementu 
 

      Se záměrem zjednodušit přístup, sjednotit a rychle distribuovat data potřebná pro 

jednotlivá oddělení, byl ve společnosti zaveden informační systém OR sys. Je implementován 

napříč všemi procesy  konfigurací samotného výrobku obchodníky počínaje, přes plánování 

výroby, tvorbu kusovníků, stanovení výrobních operací včetně doby jejich trvání, spotřebu 

materiálu, řízení skladových zásob, řízení výroby a výstupní kontrolu konče.  Systém je 

jakousi páteří na sebe navazujících procesů a svou automatizací znatelně snižuje riziko 

navedení špatného údaje a tím negativní ovlivnění procesů na údaji závislých. Systém 
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využívají i zahraniční pobočky, které rovněž pomocí konfigurátoru mají jednoduchý a rychlý 

přístup do systému. Konfigurátory jsou obecně pro své funkční vazby, kdy například nedovolí  

 

použít neslučitelné podmínky produktu, velikým přínosem v odstraňování chyb a časových 

ztrát a tím také zbytečných nákladů. 

Za další znak systémového přístupu se dá označit provozování procesů samostatné  

údržby na způsob prvního kroku TPM. Obsluha je, většinou dle pokynů výrobce, povinna 

provést před i po ukončení směny kontrolu, mazání popř. seřízení stroje.  

4.8 Neustálé zlepšování - z pohledu výrobní praxe 

 

Výrobní program společnosti tvoří ve velké míře po technologické stránce již 

standardizované výrobky, které již prošly dlouhodobým vývojem postupného zlepšování, 

které ale stále trvá a na základě poznatků servisního a reklamačního oddělení, jakožto i 

oddělení obchodního, jsou poznatky z předchozích zakázek vyhodnocovány, slabá místa 

identifikována a následně řešena. Výsledky jsou pak reportovány výrobnímu řediteli. 

Z pohledu časového se firma snaží uplatňovat při skokovém zlepšování také zlepšování 

postupné. To znamená, že mimo realizování změn, jako např. celková změna rozmístění 

výrobních strojů v zájmu zefektivnění materiálového a výrobního toku, jsou podporována i 

drobná vylepšení, s nimiž vůbec nejčastěji přicházejí ti největší odborníci  jednotliví 

operátoři konkrétních strojů, či pracovníci pracující na té či oné konkrétní operaci. 

 

Dalším zdrojem podnětů ke zlepšování jsou interní audity ve společnosti. Stanoví se 

tým auditorů většinou z řad pracovníků technického oddělení. Vedoucí týmu stanoví program 

interního auditu (stanovení cíle a kritéria auditu, předmětu auditu). Prověřují se také přijatá 

opatření z předchozího auditu, provádí se získávání a shromažďování poznatků na základě 

pohovoru se zaměstnanci (identifikace důkazů o provádění činnosti, hodnocení nálezů a jejich 

definování). Zprávy z auditů jsou vstupem do procesů přezkoumání systému MJK vedením. 
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4.9  Shrnutí plnění požadavků osmi základních principů 
 

 

Tab. 1. Plnění základních principů jakosti společností Hasil a.s. 

Princip: plnění: Doporučení: 

zaměření na zákazníka  dostatečné   

vůdcovství  dostatečné Dokumentovat vizi společnosti 

zapojení zaměstnanců  dostatečné  

rozhodování na základě faktů  dostatečné  

procesního přístupu  nedostatečné 

Přepracovat procesní mapu,zavést 
diagramy jednotlivých 
procesů,zavést měření procesů 

systémového přístupu  dostatečné  

neustálého zlepšování  dostatečné  

vzájemně prospěšných vztahů s 
dodavateli  dostatečné 

 

 

5. Návrh opatření za předpokladu zjištění nedostatků při naplňování 
požadavků na SMJ. (doporučení) 

 

5.1 Ověřování způsobilosti výrobních zařízení 
 

Všechny strojní prostředky jako ohraňovací lisy, CNC lisy, CNC frézy, tabulové nůžky apod. 

podléhají jak postupnému opotřebení, tak provoznímu odchylkám. Je proto nutné pravidelně, 

nebo při stanovených úkonech ověřovat jejich výrobní způsobilost a předcházet tak výrobě 

neshodných produktů a zabránit nesprávnému používání strojů. Ověřování by se provádělo 

periodicky co 6 měsíců anebo po vážnějším zásahu do stroje (kalibrace, oprava, stěhování). 

 V tab.2 je uveden přehled zařízení s návrhem ověřování způsobilosti 
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Tab.2 přehled ověřování způsobilosti výrobních zařízení. 

Zařízení způsob uvolnění 

počet 

měřených 

kusů znak jakosti 

Index 

způsobilosti cíl 

Tabulové  Nůžky Espe MCA 50 
Délka 
2000mm Cm, Cmk 1,67 

CNC děrovací lis Boschert 3000 MCA 50 

Úder 
razníkem 
30x5  rozměr 
1970mm Cm, Cmk 1,67 

NC ohraňovací lis Gasparini 105 MCA 50 

Úhel 90° na 
délce 
2000mm, 
okraj-střed Cm, Cmk 1,67 

 

Postup při vyhodnocování : 

1) sběr dat (záznamové karty) 

2) ověření homogenity dat (BOX PLOT) 

3) ověření normality dat (histogram) 

4) ověření stability procesu (SPC diagramy pro výběrový průměr a rozpětí) 

5) výpočet indexů způsobilosti Cm, Cmk 

σ6
LSLUSL

Cm

−
=

  





 −−

=
σσ 3

;
3

min
USLLSL

Cmk

 2

ˆ
d

R
=σ

 

USL  horní toleranční mez,       LSL dolní toleranční mez                                                                                

 σ - směrodatná odchylka,   - střední hodnota sledovaného znaku jakosti   

   2d - koeficient závislý na rozsahu podskupiny ( tabulky ČSN 8258 ) 

R  - průměrná hodnota variačního rozpětí v podskupinách 

Toleranční meze vychází z normy ČSN EN ISO 13920 pro toleranci rozměrů, která je pro 

výrobky společnosti Hasil dostatečná. 

       U strojů jako ohraňovací lis, CNC děrovací lis, tabulové nůžky – tzn. strojů, u kterých je 

možné různé nastavení a konfigurace pracovních režimů, jako např. střižné vůle, volitelné 

nástroje pro různé tloušťky materiálů apod., je vhodné provádět na začátku směny,              

      32 



tzn. s novou obsluhou, tak zvané uvolnění výrobního zařízení. Pracovník si na prvním kusu  

výrobku, nebo na pomocném materiálu, ověří, že stroj je po všech stránkách správně nastaven 

a připraven vyrábět shodné výrobky. O této činnosti provede jednoduchý záznam. 

5.2 procesní mapa 
 

Protože příručka jakosti neobsahuje procesní mapu, ale jen základní rozdělení podle 

důležitosti procesů, uvádím zde návrh takové mapy: 

 

 

 

 

 
 

Obr.5 Návrh procesní mapy společnosti Hasil 

6. Závěrečné zhodnocení 
 

Cílem práce bylo poskytnout náhled na plnění požadavků vyplývajících ze základních 

principů managementu jakosti. Stupeň implementace těchto principů do jisté míry odpovídá 

velikosti společnosti a je proto nižší než například u velkého dodavatele automobilového 

průmyslu. Naproti tomu rozhodující roli v tomto má samozřejmě také zákazník a ten 

v případě stavebního průmyslu má, alespoň v této době, nepoměrně nižší nároky v porovnání 

s nároky automobilového výrobce. Jestliže tedy hodnotíme kvalitu jako plnění stupně 

požadavků zákazníka, nelze tedy moc namítat. Přesto, využitím určitých postupů z oblasti 

jakosti lze dosáhnout efektivnějšího využívání zdrojů, snížení nákladů a pokud to společnost 

umí i prodat, také zvýšení prestiže a důvěry na trhu. V duchu filozofie ISO tedy platí, že je 

stále co zlepšovat… 
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Seznam zkratek 

 

ČSN  Československá státní norma 

EN Evropská norma 

ISO  International Organization for Standardization – Mezinárodní organizace pro 
normalizaci 

TQM Total Quality Management – Celopodnikové řízení kvality 

EI Celistvost izolace 

EW Celistvost radiace 
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