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Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá tématikou „Možnosti uplatnění principů normy ČSN EN 

ISO 9004:2010 v podmínkách integrovaného systému managementu hutního podniku“. Práce 

se skládá ze dvou částí. V první části jsou popsány teoretické poznatky týkající se 

managementu kvality, jeho historií a vývojovými stádií, dále jednotlivými koncepce a 

principy managementu kvality. V neposlední řadě je popsána norma ČSN EN ISO 9004:2010, 

její struktura a jednotlivé principy této normy. 

Ve druhé, praktické, části je provedena analýza současného stavu naplňování principů 

normy ČSN EN ISO 9004:2010, s cílem nalézt a navrhnout aktivity, pomocí kterých bude 

dosaženo zlepšení v oblasti uplatňování principů normy ISO 9004 v podmínkách 

integrovaného systému managementu hutního podniku. 

Klíčová slova: 

Princip, norma, management kvality, kvalita, integrovaný systém managementu, proces, 

zlepšování,  

Abstract: 

The diploma thesis deals with the theme “Posibilities of Principles EN ISO 9004 

Implementation in Conditions of Integrated Management System of Metallurgical Company”.  

The work is consisted of two parts. The first section describes the theoretical knowledge 

of quality management, its history and development stages, as well as individual concepts and 

principles of quality management. Finally, it describes the standard ISO9004:2010, its 

structure and the various principles of this standard. 

In the second, practical part is an analysis of the current state of implementation of the 

principles of EN ISO 9004:2010, in order to find and suggest activities through 

which improvements will be achieved in the principles of ISO 9004 in an integrated 

management system of metallurgical corporation. 

Keywords: 

Principle, standard, quality management, quality, integrated system management,  process 

improvement 
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Seznam použitých zkratek 

ČSN   Česká technická norma 

CWQC  (Company Wide Quality Control) 
 Celopodnikové řízení kvality 

TQM  (Total Quality Management) 
Totální management kvality 

GQM  (Global Quality Management)  
Globální řízení kvality 

ISO  (International Organization for 
Standardization)  
Mezinárodní organizace pro standardizaci 
           

EFQM (European Foundation for Quality 
Management)  
Evropská nadace pro management kvalit 
                   

NHKG  Nová Huť Klementa Gottwalda 

AMO  Arcelor Mittal Ostrava a.s. 

HCC Hrubá válcovací trať 

IMS  Integrovaný systém řízení 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ŽP  Životní prostředí 

AMTPO  ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 

AMDS  Arcelor Mittal Distribution Solutions, s.r.o. 

AMEO  Arcelor Mittal Energy Ostrava, s.r.o. 

PO  Požární ochrana 

PZH  Prevence závažných havárií  

s.r.o.  Apolečnost s ručením omezeným 

ISO/TC Mezinárodní technická specifikace 

BS OHSAS Systém managementu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 

TÜV NORD Inspekční a certifikační společnost 

 



 
 

Úvod 
V dnešní době, kdy je konkurence ve všech oblastech vysoká, je kvalita důležitým 

pojmem. Pojem kvalita se tak stal běžnou součástí života, obchodu, marketingu a tento pojem 

představuje především vyjádření dobrého zboží, výrobku či služeb. Zákazník očekává pouze 

kvalitní výrobky a služby a zároveň organizace mohou být úspěšné pouze v případě, že 

maximálně uspokojí požadavky a očekávání zákazníků. 

Kvalita výrobků a poskytovaných služeb napomáhá k vyššímu podílu na trhu, a 

k ziskovosti. Nedostatečná kvalita pak může způsobit ztráty z oprav reklamovaných výrobků 

nebo může vést až ke ztrátě zákazníků.  

Při snaze poskytovat kvalitní produkty a služby je nezbytný fungující systém 

managementu kvality, ve kterém je nutná zodpovědnost všech pracovníků společnosti 

k dosahování požadované kvality. 

V dnešní době je již skoro samozřejmostí, že současný systém managementu kvality je 

v souladu s danými normami. Je však nutné nastavený systém neustále kontrolovat, jestli 

funguje správně, snažit se minimalizovat výskyt nedostatků a neustále se snažit odhalovat 

příležitosti ke zlepšování.  

V této práci se budu zabývat tématem možností uplatnění principů normy ČSN EN ISO 

9004:2010 v podmínkách integrovaného systému managementu společnosti Arcelor Mittal 

Ostrava a.s. 

Tato práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části je věnována pozornost 

managementu kvality, jeho historii, vývojovým stadiím, jednotlivým koncepcím, a základním 

principům managementu kvality. Dále také popisu normy ČSN EN ISO 9004:2010, její 

struktuře a jednotlivým principům této normy. 

Ve druhé, praktické části je nejdříve stručně popsána společnost a provedena analýza 

současného stavu. Následně bude analyzován vztah mezi normou ČSN EN ISO 9001:2009 a 

normou ČSN EN ISO 9004:2010. Jelikož se norma ISO 9004 dívá na management kvality z 

širšího pohledu než norma ISO 9001, je hlavním cílem této práce nalezení oblastí, pomocí 

kterých může být dosahováno neustálého zlepšování výkonnosti společnosti, prostřednictvím 

uplatnění jednotlivých principů normy ISO 9004. 
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1. 

„Kvalita“ je pojem, který se vyskytl a byl používán již dávno před naším letopočtem. 

Slovník má mnoho definicí pro termín kvalita. Krátká definice, která je všeobecně 

přijímaná, je: „Kvalita je spokojenost zákazníka“. Kvalita je relativní pojem, obecně používán 

s odkazem na konečné použití výrobku [15]. 

Za oficiální se považuje definice kvality, která je popsána normou ČSN EN ISO 

9000:2006. Normy ISO řady 9000 mají celosvětovou působnost.  Norma ČSN EN ISO 

9000:2006 definuje kvalitu jako „stupeň splnění požadavků souborem inherentních 

charakteristik“ [1].  

Kvalita tedy reprezentuje všestrannou, celkovou vlastnost výrobků, služeb, informací, lidí 

i systémů, která představuje schopnost plnit požadavky, které jsou vyžadovány. Kvalita je 

znakem, díky kterému je možné podobné produkty posuzovat, rozlišovat a následně každému 

produktu přiřazovat jednotlivé hodnoty.  Kvalitu tedy vnímáme jako každodenní 

samozřejmost, která nás ovlivňuje a naše potřeby může buď uspokojit, nebo naopak. 

 Dalším důležitým pojmem je management kvality. Normou ČSN EN ISO 9000:2006 je 

tento pojem definován jako „koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace“. 

Jednotlivých činností může být nespočet a mohou být členěny ve shodě s obrázkem číslo 1 a 

to do čtyř hlavních souborů, které mohou být označeny jako plánování, řízení, prokazování a 

zlepšování jakosti. 

Management kvality 

 

Obr. č. 1 – Soubory procesů managementu kvality odpovídající normě ČSN EN ISO 9000:2006 [3] 
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Jednotlivé čtyři sobory procesů a činností je nutné uvádět do vzájemného souladu a 

harmonizace v rámci tzv. systému managementu kvality. Systém managementu kvality je 

souhrn vzájemně souvisejících prvků, který je nepostradatelnou součástí celého systému 

řízení organizací a tento systém má zaručit maximální spokojenost a loajalitu všech 

zainteresovaných stran při minimálním využití zdrojů [1].  

Obecně je zabezpečování jakosti systematicky plánovaná aktivita, která zajišťuje, aby se 

k zákazníkovi dostaly produkty nebo služby v požadované kvalitě. Výsledná kvalita zboží  

nebo služeb pak nejvíce závisí na kontrole během výroby produktu nebo během poskytování 

služby, což je prováděno měřením a audity [11]. 

1.1. Historie managementu kvality 

Kvalita (jakost) je pojetí, které souvisí s produkty, službami a také prováděnými 

činnostmi. Kvalita je pojem, který má svou minulost. Zmínky o kvalitě lze nalézt již ve 

starověku. V období, kdy si lidstvo obstarávalo potřebné nástroje pro lov, oděvy pro ochranu 

těla, obydlí, pomůcky potřebné ke zhotovení přírodních produktů, nezbytných pro obstarání 

jídla a podobně. Lidé neustále museli hodnotit výsledky, kterých dosáhli. Výsledky byly 

porovnávány s představami, které o nich byly vytvořeny [1].  

K prvnímu posunu k názoru na kvalitu začalo docházet v období, kdy se produkt stal 

předmětem směny a vznikl vztah poskytovatel produktu – zákazník [12]. 

Kvalita se do popředí povědomí společnosti především s nárůstem řemeslné a průmyslové 

výroby, kde bylo hlavním cílem uplatnit produkty na trhu. Tedy v období, kdy se na jednom 

místě setkávalo více stejných produktů, které byly určeny ke stejnému účelu. Produkty určené 

ke stejnému účelu mohly mít odlišnou cenu. Bylo tedy nutné porovnat cenu daných produktů 

s užitnými vlastnostmi, které byly od tohoto produktu očekávány. Kvalita se tedy stává 

naplněním určitých požadavků, což lze také nazvat jako vhodnost k účelu [4]. 

Silným rozvojem prošly systémy zabezpečování jakosti ve dvacátém století. Na obrázku č. 

2 jsou zobrazeny vývojové stádia [10].  
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1.1.1. Vývojová stadia [8] 

a) Model řemeslné výroby – pracovník je v přímém kontaktu se zákazníkem. Ten 

pracovníkovi sděluje jednotlivé požadavky, které se pracovník snaží splnit. Velkou 

výhodou byla zpětná vazba. Naopak nevýhodou byla nízká produktivita práce. 

 

b) Model výrobního procesu s technickou  kontrolou – u prvních výrobních linek bylo 

zapotřebí dovedností a znalostí technických kontrolorů. Ti měli na starosti kvalitu. 

Nevýhodou byl odstup jednotlivých zaměstnanců a výrobních skupin – „Jakost není 

naše povinnost“. 

 

c) Model výrobního procesu s výběrovou kontrolou – kontrolovány byly pouze některé 

výrobky a to na základě statistického výběru. Tento model se uplatnil až po druhé 

světové válce a to především v Japonsku. 

 

d) Model s regulací výrobních procesů – tento model představoval statistické rozšíření 

procesů na jednotlivé činnosti organizace, útvary výzkumu, útvary vývoje, útvary 

konstrukce nebo projekce, servis a různé doprovodné služby, včetně předvýrobních 

etap. Odpovědnost za kvalitu mělo vrcholové vedení organizace, a bylo nutné 

soustavné řízení jakosti. Vznikl takzvaný moderní systém kvality, označený jako 

Company Wide Quality Control (CWQC). Japonci zavedli jednotlivá zjištění do 

každodenní firemní praxe. 

 

e) Model výrobních procesů s koncepcí TQM – Propracování modelu CWQC zapříčinilo 

vznik koncepce totální management kvality (TQM). Ten je i v současné době 

dynamicky se vyvíjející se koncepcí. 

 

f) Model dokumentovaných procesů – v roce 1987 byla poprvé zveřejněna sada norem 

ISO řady 9000, jejichž hlavním cílem byla rozsáhlá dokumentace všech podnikových 

procesů. Tyto normy slouží organizacím při formulování systémů managementu 

kvality. 

Další rozvoj byl takzvaný Global Quality Management (GQM), tedy integrovaný 

management. Ten zabezpečuje propojení systému management kvality se zaměřením 

na životní prostředí a bezpečnost. 
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Na následujícím obrázku je zaznamenán vývoj systémů zabezpečování kvality ve dvacátém 

století. 

 

Obrázek č. 2 – Vývoj systémů zabezpečování jakosti ve dvacátém století [8] 

1.1.2. Management kvality dnes 

V dnešní době je nutné zajistit, aby manažeři neopomíjeli základní principy, na nichž je 

řízení kvality a výkonnosti založeno. Organizace jsou si vědomy faktu, že přežití závisí 

hlavně na vysoké kvalitě, snaží se zvyšovat povědomí o kvalitě prostřednictvím konferencí, 

seminářů, reklam, soutěží a letáků.  

Tento přístup má za úkol zvyšovat úroveň konkurence v budoucnu. Nové přístupy, jako 

například Six Sigma, vyžadují od zaměstnanců vyšší vzdělanost. Americká společnost pro 

jakost v roce 1999 určila osm klíčových složek, ovlivňujících kvalitu ve 21. století. Jsou to 

[13]: 
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1) Partnerství – kvalitní produkty a služby je možné poskytovat pomocí partnerství ve 

všech formách, včetně partnerských vztahů s konkurenty. 

2) Systémy vzdělání – systém vzdělávání zaměřený na zlepšení přenosu znalostí a 

dovedností zvýší schopnost jednotlivce a organizace v konkurenčním boji. 

3) Přizpůsobivost a rychlost změn – přizpůsobivost a pružnost jsou zásadní 

předpoklady konkurenceschopnosti a schopnosti udržet se s neustále rostoucími 

změnami. 

4) Udržitelnost životního prostředí – environmentální udržitelnost a odpovědnost 

budou nutné k udržení celosvětového ekosystému. 

5) Globalizace – globalizace bude mít vliv na hospodářské a sociální prostředí. 

6) Znalost zaměření – Znalosti budou hrát hlavní roli v soutěži a tvorbě bohatství. 

7) Přizpůsobení a specializace – bude stanovovat kvalitní produkty a služby. 

8) Demografický posun – změna demografie (věk a etnický původ), bude ovlivňovat 

změnu společenských hodnot. 
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2. 

Neodmyslitelnou součástí managementu jakosti jsou v současné době určité principy, 

které představují hodnoty, na kterých je postaven management kvality. 

Jako první popíšu jednotlivé koncepce managementu kvality a následně popíšu jedenáct 

hlavních principů managementu kvality. 

 

Principy a koncepce managementu kvality 

2.1. Koncepce managementu kvality 

Ve všech koncepcích, které jsou popsány níže, se prosazují principy managementu 

kvality. 

V současnosti jsou používány tři základní koncepce systémů managementu kvality. Tyto 

koncepce jsou následující [1]: 

• koncepce odvětvových standardů, 
• koncepce TQM, 
• koncepce ISO. 

 
Tyto koncepce jsou však rozdílně náročné, jak na zdroje, znalosti lidí, tak také na jaké 

zainteresované strany jsou zaměřeny.  

 

2.1.1. Koncepce managementu kvality na bázi odvětvových standardů 

Tato koncepce je ze všech nejstarší. Z pohledu náročnosti se tato koncepce pohybuje mezi 

koncepcí ISO a koncepcí TQM. 

Očividně nejstarší odvětvové standardy k zajišťování kvality jsou postupy takzvané 

správné výrobní praxe (GMP – Good Manufacturing Practice). Tyto postupy jsou využívány 

ve farmaceutických výrobách, ale také při přepravování, skladování a distribuci léčiv. 

Všeobecně je možno konstatovat, že současné odvětvové standardy mají tyto základní 

charakteristiky [1]: 
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a) respektují platnou strukturu požadavků normy ISO 9001, obohacují ji však o mnohé 

další požadavky moderního managementu; 

b) vymezují speciální požadavky, které jsou typické pro dané odvětví; 

c) nejsou generické, tzn. nemají univerzální platnost pro všechna odvětví; 

d) vyžadují speciální postupy certifikace systémů managementu, které jsou mnohem 

náročnější než certifikace podle normy ISO 9001; 

e) některé odvětvové standardy už v sobě zahrnují i požadavky na ochranu životního 

prostředí a bezpečnost svých zaměstnanců, čímž berou ohled i na jiné zainteresované 

strany, než jsou externí zákazníci. 

 

2.1.2.  Koncepce managementu kvality na bázi TQM 

Poměrně dlouhou dobu existuje přístup, který je označován jako Total Quality 

Managementu (TQM). Tato koncepce byla definována ve druhé polovině dvacátého století 

v Japonsku, následovaly USA a poté Evropa. Koncepce managementu kvality na bázi TQM je 

především filozofií managementu organizací. 

Total Quality Management (TQM) je jakýkoliv systém řízení kvality, který řeší všechny 

oblasti v organizaci, zdůrazňuje spokojenost zákazníka a především používá neustálé 

zlepšování pomocí metod a nástrojů. TQM je založena na konceptu vyučovaných řízení 

kvality podle odborníků jako je Deming, Juran, Crosby, Ishikawa a další [16]. 

K této koncepci byla vyvinuta celá řada modelů, které jsou v dnešní době  nejčastěji 

označovány jako modely excelence organizací. Nejznámější z nich jsou především například 

model Demingovy ceny za jakost v Japonsku, model americké Národní ceny Malcolma 

Baldrige (MBNQA – Malcolm Baldridge National Quality Award). Nejznámější a 

nejrozšířenější model pro Evropu je EFQM Model Excelence, vyvinutý a propagovaný 

Evropskou nadací pro management jakosti (EFQM).  

 

2.1.3. Koncepce managementu kvality na bázi norem ISO 

Mezinárodní organizace pro normy ISO v roce 1987 poprvé uveřejnila sadu norem, které 

se obecně zabývaly požadavky na systém managementu kvality. Tyto normy známe pod 

známým označením ISO řady 9000. 
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Některé charakteristické rysy této koncepce: 

a) normy ISO řady 9000 mají generický charakter; 

b) normy ISO řady 9000 nejsou závazné, ale pouze doporučující. Až v okamžiku, kdy se 

dodavatel zaváže odběrateli, že u sebe aplikuje systém managementu jakosti podle 

těchto norem, stává se tato norma pro daného producenta závazným předpisem; 

c) normy ISO ř. 9000 převzala do své legislativy i Evropská unie. 

Soubor norem řady ISO 9000 neustále probíhá revizemi a v současné době je aktuálně 

tvořen následujícími čtyřmi normami: 

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

• ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – Požadavky 

• ISO 9004:2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu 

kvality 

• ISO 19011:2010 Směrnice pro auditovaní  systémů managementu jakosti a systémů 

environmentálního managementu. 

Norma ISO 9000:2006 uvádí do problematiky managementu kvality a definuje osm 

základních principů managementu kvality.  

Důležitou součást této normy tvoří interpretace pojmů, které jsou v ostatních normách 

opakovaně používány.  

Norma ISO 9001:2009 jejím účelem je být celosvětově uznávaným kriteriálním modelem 

pro posuzování (certifikaci) systémů managementu jakosti. Je souborem základních 

požadavků, které musí všechny organizace plnit, aby byla prokázána jejich schopnost 

zabezpečovat požadovanou úroveň svých produktů a služeb [1]. Tuto mezinárodní normu 

můžou používat interní i externí strany, včetně certifikačních orgánů při posuzování 

schopnosti organizace plnit požadavky zákazníků, požadavky zákonů a předpisů 

aplikovaných na produkt a vlastní požadavky organizace [18].  

Norma ISO 9004:2010 je návodem na to, co všechno by měl efektivní systém 

managementu kvality obsahovat. Organizace dosahují udržitelného úspěchu, pokud jsou 

schopny dlouhodobě a rovnoměrně plnit potřeby a očekávání svých zákazníků a dalších 

zainteresovaných stran. Norma ISO 9004:2010 představuje návod, jak dosahovat udržitelného 
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úspěchu přístupem managementu kvality. Tuto normu je možné aplikovat na jakoukoli 

organizaci, bez ohledu na její ty, velikost či činnost [2]. 

.  Norma ISO 19011 slouží jako návod k plánování a realizaci auditů v systémech 

managementu a je prvním příspěvkem ISO do tvorby norem, které se budou orientovat na 

takzvané integrované systémy managementu[1].  

Jednotlivé principy managementu kvality byly definovány pomocí zkušeností 

shromážděných a analyzovaných v celosvětovém rozsahu za posledních 15 let. Jsou zde 

zachyceny změny, k nimž došlo v přístupu řízení organizací se zřetelem na rostoucí 

požadavky zákazníků na produkty a zároveň s větší omezeností zdrojů. 

Ve světě je koncepce ISO nejrozšířenější. Tato koncepce je však pouze výchozí a je 

nejméně náročná. Systémy managementu kvality je nutné chápat, jako soustavu na sebe 

navazujících procesů. 

Jedná se o revoluční změnu úhlu pohledu na charakter firemních systémů managementu 

kvality. Procesní přístup k systémům managementu kvality je znázorněn takzvaným 

procesním modelem, který je v daných normách znázorněn a nachází se na obrázku číslo 3. 

Organizace by se měla snažit realizovat procesy, které konkretizují požadavky zákazníků 

do podoby produktů, jejichž cílem je uspokojit tyto požadavky (takzvaná spokojenost 

zákazníka). Tyto procesy je nutné přizpůsobit jednotlivým požadavkům a podle těchto 

požadavků procesy plánovat, zabezpečovat potřebnými zdroji a řídit s využitím zpětné vazby 

od zákazníka [4]. 

Pomocí tohoto procesního modelu je možné v platných normách ISO 9001:2009 a ISO 

9004:2010 formulovat požadavky a doporučení, které se týkají systémů managementu kvality 

celkem v pěti kapitolách [4]:  

• kapitola 4: Systém managementu jakosti; 

• kapitola 5: Odpovědnost managementu ; 

• kapitola 6: Management zdrojů; 

• kapitola 7: Realizace produktu ; 

• kapitola 8: Měření, analýzy a zlepšování.  
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Obr. č. 3 – Procesní model systému managementu jakosti [18] 

 

2.2. Principy managementu jakosti 

Pojem „princip“ představuje hlavní podstatu, výchozí myšlenku a strategickou zásadu, na 

kterých je budován a rozvíjen každý systém managementu kvality. V současnosti je uznáváno 

minimálně 11 základních principů pro účinný systém managementu kvality organizací. 

Základní přehled je znázorněn na obrázku č. 4. 

 
Obrázek č. 4 – Základní principy moderního managementu jakosti [1] 
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2.2.1. Princip zaměření na zákazníka 

Pojem „zákazník“ definuje norma ČSN EN ISO 9000:2006 následovně: „zákazníkem je 

organizace nebo osoba, která přijímá produkt“ [3]. Pod pojmem „produkt“ můžeme chápat 

například hmotný výrobek, poskytnutou službu, poskytnutou informaci a podobně. 

Základním faktem tohoto principu je tedy skutečnost, že pro organizace jsou konečným 

arbitrem externí zákazníci, kteří rozhodují o existenci organizací. Organizace by se měly 

snažit neustále uspokojovat požadavky svých zákazníků [1], [4].  

Seznam hlavních procesů a činností může obsahovat například  [1], [4]:  

a) definování toho, kdo je pro organizaci zákazníkem, protože konečný spotřebitel 

nemusí být vždy jedinou skupinou zákazníků;  

b) systematické zkoumání a porozumění požadavkům zákazníků, realizované s podporou 

mnohých marketingových technik nebo i přezkoumáváním požadavků v poptávkách, 

resp. jiných formách informací přicházejících od zákazníků;  

c) definování cílů organizace tak, aby byly v souladu s požadavky externích zákazníků;  

d) systematická komunikace požadavků zákazníků v organizaci, vedená a podporovaná 

vrcholovým vedením tak, aby byly tyto požadavky srozumitelné všem zaměstnancům;  

e) rychlé a efektivní plnění požadavků zákazníků - tedy pružná reakce v podobě rychlého 

poskytnutí žádané služby, výroby při co nejmenší spotřebě zdrojů apod.;  

f) systematické měření spokojenosti a loajality zákazníků nejlépe formou pravidelných  

zkoumání názorů reprezentativního vzorku zákazníků na dodané produkty;  

g) rozvoj vztahů se zákazníky apod. 

 

2.2.2. Princip vůdcovství 

Princip vůdcovství je jedním z nejdůležitějších pro všechny systémy řízení. Ve většině 

organizací se mnohdy jedná o nezvládnutou sféru managementu. 

Hlavní podstatou tohoto principu je fakt, že řídící pracovníci musí jít příkladem všem 

zaměstnancům organizace svým chováním, postoji a vystupováním, které zaručuje stálost 

účelu organizace a dosažení stanoveného cíle [1], [4]. 
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Od manažerů organizací jsou především vyžadovány následující aktivity [1], [4]:  

 

a) systematické zkoumání a porozumění potřeb a očekávání všech zainteresovaných 

stran. Tím tento princip navazuje na předchozí zásadu;  

b) definování jasné a na zájmy zainteresovaných stran orientované mise, vize, hodnot, 

politiky a strategie;  

c) stanovení takových cílů organizace, jež budou ve všech oblastech (včetně ochrany 

životního prostředí apod.) výzvou současnosti; 

d) trvalá role skutečných lídrů na všech úrovních řízení organizace, což reprezentuje 

požadavek, aby všichni řídící pracovníci byli pro své podřízené nejenom přirozenou 

autoritou, ale doslova vzorem v postojích a jednání;  

e) účinné zapojování a motivace zaměstnanců do činností neustálého zlepšování všemi  

vhodnými způsoby a metodami;  

f) aktivní účast vrcholového managementu organizací na procesech zlepšování;  

g) poskytování adekvátních zdrojů pro všechny procesy, které jsou v souladu s přijatou 

strategií, politikou a cíli organizace;  

h) rozvoj podpory a oceňování lidí za jejich osobní příspěvek k naplňování strategických 

záměrů a cílů organizace;  

i) rozvoj organizačních struktur v souladu s nutností zlepšování celkové výkonnosti 

organizace. 

 

2.2.3. Princip zapojení zaměstnanců 

Lidé na všech úrovních jsou základem každé organizace a jejich plné zapojení umožňuje 

maximální využití jejich schopností ku prospěchu organizace [17]. 

Uvolňování znalostí a dovedností zaměstnanců sdílením kvality a kultury organizace 

postavené na důvěře a oprávnění zaměstnanců napomáhá k aktivnímu zapojení lidí do 

veškerých činností organizace [1], [4].   

Pro tento princip je důležité, aby organizace realizovala především následující procesy a 

činnosti [1], [4]:  

a) komunikace toho, jak jsou role a příspěvek každého ze zaměstnanců důležité pro 

plnění strategických cílů organizace; 
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b) systematické odhalování bariér dosahování maximální výkonnosti zaměstnanců, 

realizované např. pravidelným hodnocením individuální výkonnosti zaměstnanců, 

audity, sebehodnocením apod.; 

c) přidělování odpovědností a pravomocí zaměstnancům,  když základním pravidlem by 

mělo být  stanovení pravomocí až  na ty nejnižší možné úrovně řízení v závislosti na 

ověřené a prokázané odborné způsobilosti jednotlivých zaměstnanců; 

d) hodnocení výkonnosti zaměstnanců a týmů s ohledem na plnění individuálních i 

skupinových cílů, odvozených procesy plánování od cílů organizace;  

e) vyhledávání příležitostí k dalšímu rozvoji znalostí lidí (s využitím všech vhodných 

forem vzdělávání a výcviku);  

f) systematické sdílení nejlepších praktik v organizaci s využitím takových metod, jako 

je interní benchmarking, workshopy apod.; 

g) systematické vedení dialogu se všemi skupinami zaměstnanců ze strany vedení 

organizace, přičemž musí být dosažen stav obousměrného toku informací, nikoliv 

pouze jednosměrného sdělování rozhodnutí podřízeným;  

h) systematické zkoumání zpětné vazby a názorů zaměstnanců, realizované např. 

anonymními průzkumy mezi zaměstnanci, pravidelným a reprezentativním měřením 

míry spokojenosti zaměstnanců, atd. 

 

2.2.4. Princip učení se 

Základem tohoto principu by v organizacích mělo být propojení s předchozím principem – 

zapojení zaměstnanců. Podstatou tohoto principu je zejména systematické rozvíjení 

způsobilosti zaměstnanců, jejich znalostí a dovedností ve snaze k budování nastávajícího 

úspěchu organizace [1], [4]. Učící se organizace je tedy společnost, která umožňuje 

vzdělávání svých členů a neustále se snaží zlepšovat. Učící se organizace se vyvíjí v důsledku 

tlaku, kterým musí čelit moderní organizace a díky tomu udržuje její konkurenceschopnost v 

podnikatelském prostředí [9]. 

K uskutečňování tohoto principu je nutné realizovat ve všech organizacích tyto hlavní 

procesy a činnosti [1], [4]: 

a) definování úrovně a rozsahu požadavků na odbornou způsobilost zaměstnanců 

s ohledem na současné a budoucí potřeby organizace, když tyto požadavky jsou 

kombinací nutného všeobecného vzdělání, speciálního výcviku, praxe a dovedností; 
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b) plánování a uvolňování zdrojů potřebných k rozvoji způsobilosti a znalostí lidí, 

zejména adekvátních finančních zdrojů jde o další oblast odpovědnosti vrcholového 

vedení všech typů organizací; 

c) plánování přístupů, metod a rozsahu různých forem učení se organizace; 

d) systematická realizace výcviku a dalších forem učení se v organizaci; 

e) systematická realizace výcviku a dalších forem učení se v organizaci; 

f) posuzování efektivnosti procesů učení se, odvozené zejména od prokazatelně 

efektivnějšího plnění cílů organizace; 

g) trvalý kariérní rozvoj všech skupin zaměstnanců, plánovaný a zabezpečovaný 

především personálními manažery; 

h) podpora pro aktivního chování zaměstnanců při odhalování nedostatků ve výkonnosti 

procesů, systémů i organizace podobně. 

Problematikou principu učící se organizace se blíže zabývá monografie, kterou napsali 

autoři Senge, Kleiner, Roberts, Smith. Blíže viz [14].  

 

2.2.5. Princip flexibility   

Základem toho principu je soustavné učení se v organizacích. Pro dosahování úspěchů 

organizace v současnosti a budoucnosti na otevřených trzích je nutná tvořivost a schopnost 

organizací co nejrychleji reagovat na veškeré podněty a změny [1], [4]. 

Tento princip je z dosud probíraných principů jedním z nejnáročnějších na uvolňování 

investic, protože k hlavním činnostem především patří [1], [4]: 

a) trvalé prognózování trendů ve vývoji na trzích s využitím prognostických modelů, 

forecastingu a dalších nástrojů předvídání vývoje; 

b) zkracování průběžných dob navrhování a vývoje produktů i procesů s aplikací tzv. 

paralelního navrhování; 

c) zavádění elektronického obchodování a využívání počítačových sítí ve vztazích mezi 

obchodními partnery; 

d) zavádění strategie Just-in-Time a dalších logistických přístupů do vztahů s dodavateli; 
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e) systematické inovace technologií a infrastruktury organizace, realizované i s ohledem 

na ochranu životního prostředí, zvyšování bezpečnosti zaměstnanců, schopnosti plnit 

požadavky externích zákazníků apod.; 

f) zavádění efektivních přístupů k údržbě infrastruktury, zejména systémů preventivní 

údržby a technické diagnostiky; 

g) systematické zkracování průběžných dob realizace produktů všemi účinnými 

opatřeními, včetně speciálního výcviku zaměstnanců. 

 

2.2.6. Princip procesního přístupu 

Tento princip je jeden z nejdůležitějších, co se týče efektivního vytváření a rozvoje 

veškerých manažerských systémů a samozřejmě také systémů managementu kvality. Proces 

chápeme jako soubor jednotlivých činností, které přetváří vstupy na výstupy za spotřeby 

zdrojů v regulovaných podmínkách. 

Základem tohoto principu je, že o rganizace chápou a řídí vzájemně související činnosti 

jako procesy. Pomocí tohoto přístupu organizace pracují efektivněji a jednotlivých výsledků 

dosahují mnohem účinněji [1], [4]. Je nutné, aby organizace v praxi uplatňovali minimálně 

tyto postupy [1], [4]: 

a) systematické definování procesů nutných pro dosahování cílů organizace a 

jednotlivých organizačních jednotek, oficiálně pak popsaných např. v příručce jakosti 

nebo jiném zásadním dokumentu;  

b) definování rámce a struktury klíčových procesů organizace, když rámcem se chápou 

vhodně zvolená kritéria pro výběr těchto procesů. Identifikace klíčových procesů 

umožní racionálnější řízení procesů;  

c) jmenování vlastníků procesů s přesným vymezením jejich odpovědností a pravomocí. 

Vlastníkem procesu je míněna funkce, která bude nést zejména odpovědnost za 

výstupy z procesu a za jeho efektivní průběh, ale která musí mít i tomu odpovídající 

pravomoci, zejména pravomoc monitorovat a řídit proces;  

d) systematické monitorování a měření výkonnosti procesů pomocí vhodných ukazatelů, 

jejichž vývoj vlastníkovi procesu umožní poznat skutečné chování jím řízeného 

procesu;  
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e) identifikace rozhraní mezi procesy a funkcemi v organizaci, zejména pokud se týče 

míst odevzdávání výstupů z procesů;  

f) orientace na takové faktory zlepšování výkonnosti procesů, jako jsou např. zdroje, 

metody a materiály;  

g)  posuzování rizik a důsledků působení procesů na všechny zainteresované strany apod. 

 

2.2.7. Princip systémového přístupu k managementu 

Tento princip navazuje na princip procesního přístupu tím, že jsou neustále 

identifikovány, chápány a řízeny navzájem související procesy jako systém, což napomáhá 

k vyšší efektivnosti a možností dosahovat stanovených cílů organizace. Z praktického 

hlediska je tedy systém managementu kvality souborem na sebe navazujících procesů. 

Vlastníci procesů budou na jedné straně dodavateli a zároveň zákazníky, tak aby se dosáhlo 

stavu, kde jednotlivé výstupy z jednoho procesu budou zároveň vstupy minimálně do jednoho 

následujícího procesu [1], [4]. 

Pro tento princip jsou důležité především tyto hlavní aktivity [1], [4]:  

a) definování struktury procesů v rámci systému řízení, což je úloha pro diskuse a 

rozhodování celého týmu vrcholových manažerů;  

b) odhalování a definování informačních i hmotných vazeb a logické posloupnosti 

procesů v systému managementu jakosti;  

c) odhalování bariér mezi souvisejícími procesy, které brání efektivnímu plnění cílů 

organizace, zejména s důrazem na analýzu jednoznačnosti a fungování rozhraní mezi 

procesy;  

d) pochopení nutnosti uvolňování nutných zdrojů pro systém managementu jakosti, 

zvláště pak zdrojů na neustálé zlepšování výkonnosti jednotlivých procesů v tomto 

systému zařazených;  

e) začlenění některých specifických procesů a činností do systému managementu jakosti, 

jako jsou požadavky na správnou výrobní praxi, validaci zvláštních procesů apod.;  

f) systematické měření a monitorování výkonnosti systémů managementu jakosti i 

organizace jako takové. 
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2.2.8. Princip neustálého zlepšování 

Každá organizace má prostor a příležitosti k neustálému zlepšování. Inovace by měly být 

zaměřeny spíše na procesy a tvorbu nových hodnot, směřovaných na uspokojení všech 

zainteresovaných stran.  

Pod pojmem zlepšování jsou chápany všechny aktivity, které přispívají ke zlepšení 

výkonnosti jak zaměstnanců organizace, tak procesů, produktů, ale i s ystému řízení jako 

takového [1], [4]. 

V rámci naplňování tohoto principu každá organizace musí [1], [4]:  

a) systematicky odhalovat slabé stránky v činnostech a výsledcích organizace všemi 

vhodnými přístupy a metodami, zejména pomocí interních auditů a sebehodnocení;  

b) slabé stránky chápat výhradně jako příležitosti ke zlepšování a nikoliv jako 

východisko k vyhledávání viníků;  

c) na základě priorit rozhodovat o zadávání projektů zlepšování, což je činnost, která 

musí být logickou součástí procesu přezkoumání systému managementu vrcholovým 

vedením organizací;  

d) projekty a cíle zlepšování orientovat zejména na zvyšování schopnosti plnit požadavky 

všech zainteresovaných stran, včetně externích zákazníků;  

e) plánovat činnosti zlepšování a uvolňovat adekvátní finanční, materiálové, informační i 

lidské zdroje na procesy zlepšování;  

f) poskytovat nutný výcvik zaměstnanců k metodám a technikám zlepšování;  

g) systematicky měřit a monitorovat efektivnost a účinnost realizovaných zlepšení z 

pohledu zvyšování výkonnosti a lepší schopnosti plnit cíle organizace. 

 

2.2.9. Princip managementu na základě faktů 

Na všech úrovních organizace by měly být rozhodovací procesy založené především na 

rozhodování na základě faktů. Proto je velmi důležité, aby veškerá rozhodnutí manažerů byla 

podložena celkové analýze dat informací a aby tato rozhodnutí nebyla prováděna na pocitech 

nebo osobních názorů [1], [4].   

Pro efektivní aplikaci tohoto principu jsou vyžadovány od organizací a vedoucích 

pracovníků následující aktivity [1], [4]:  
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a) plánování a uplatňování různých metod monitorování a měření v systémech 

managementu jakosti, když jedním z klíčových by mělo být např. měření a 

monitorování spokojenosti zákazníků;  

b) výcvik zaměstnanců k přípravě a objektivní realizaci těchto měření a monitorování;  

c) systematický a všezahrnující sběr dat ze všech procesů zařazených do systému 

managementu jakosti organizace;  

d) přezkoumávání objektivnosti a spolehlivosti dat;  

e) systematická analýza a zpracování dat s využitím celé řady statistických metod a s 

adekvátní počítačovou podporou;  

f) zpřístupňování dat všem funkcím v organizační struktuře, které je potřebují k řízení 

procesů a činností;  

g) systematické přezkoumávání analyzovaných dat všemi skupinami manažerů;  

h) realizace rozhodnutí odvozených od poznaných trendů ve vývoji ukazatelů 

výkonnosti. 

 

2.2.10.  Princip vzájemně prospěšných vztahů s dodavateli 

Neodmyslitelnou součástí tohoto principu je především spolehlivost dodavatelů, což je 

hlavní faktor ovlivňující zejména výkonnost organizací, jež má vliv na celkovou kvalitu 

produktů. Jakákoliv organizace funguje efektivněji, zejména když se svými dodavateli rozvíjí 

vztahy založené na vzájemné spolupráci, důvěře, sdílení znalostí a integraci [1], [4]: 

Pro efektivní fungování tohoto procesu jsou neodmyslitelné dlouhodobé partnerské vztahy 

s dodavateli, mezi které patří [1], [4]:  

a) definování zvláštní politiky a strategie vztahů s dodavateli, která představuje aplikaci 

tzv. přerozdělování politiky a strategie v rozhodování vrcholových manažerů;  

b) výběr klíčových dodávek podle stanoveného souboru kritérií a s tím spojené 

definování strategicky významných dodavatelů, protože právě s touto skupinou by 

měly být vztahy partnerství budovány nejintenzivněji;  

c) výběr a hodnocení potenciálních dodavatelů jako odraz prevence v odběratelsko-

dodavatelských vztazích, když kritéria výběru a podmínky hodnocení musí být známy;   

d) poskytování vhodných forem technické pomoci dodavatelům, což jsou nejrůznější 

opatření na řešení určitých problémů u dodavatelů realizovaná na náklady odběratele, 

jako např. financování zařízení, odevzdávání know-how apod.;  
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e) systematická komunikace s dodavateli a sdělování nejlepších praktik;  

f) účast na společných projektech zlepšování, když dodavatel musí být ochoten se k 

činnostem neustálého zlepšování zavázat;  

g) využívání optimálních forem ověřování shody dodávek, přičemž vrcholem prokázané 

důvěry odběratele ve schopnosti dodavatele je zrušení i namátkově realizovaných 

kontrol vstupů s plnou akceptací výsledků posuzování shody dodaných dodavatelem;  

h) průběžné hodnocení výkonnosti dodavatelů, které je potvrzením momentální 

schopnosti dodavatele plnit požadavky obchodní smlouvy;   

i) motivace dodavatelů a vytváření podmínek k dlouhodobým vztahům. 

 

2.2.11.  Princip společenské odpovědnosti 

Všechny organizace mají zodpovědnost vůči svému okolí. Přijímání etického přístupu a 

uskutečňováním činností, které budou nad rámec minimálních legislativních požadavků, 

organizace nabízejí takové služby, které jsou v harmonii s dosahováním dlouhodobých zájmů 

nejenom organizace, ale i všech zainteresovaných stran [1], [4]: 

Pro naplňování tohoto principu jsou velmi důležité především tyto aktivity [1], [4]: 

a) uvědomění si role organizace v ovlivňování externího prostředí, protože reprezentanty 

organizací jsou jejich vrcholoví manažeři, musí mít toto uvědomění především oni; 

b) efektivní implementace takových systémů managementu, jako jsou systémy 

managementu jakosti, systémy environmentálního managementu, systémy 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod., 

c) vytváření prostředí a podmínek pro zabezpečování zaměstnatelnosti lidí, což v praxi 

znamená, že v rámci řízení lidských zdrojů musí být rozvíjeny speciální programy, 

které dokážou zaměstnance připravit na rychlou adaptaci v nových podmínkách; 

d) podpora regionálního školství, zdravotnictví, kulturních a sportovních akcí, která je 

sice méně zřetelná než veřejná reklama, ale o to efektivnější právě z dlouhodobého 

hlediska rozvoje regionu, ve kterém daná organizace sídlí a podniká; 

e) systematické snižování negativních dopadů činností organizace na životní prostředí; 

f) racionální využívání přírodních zdrojů, zejména těch, které jsou obecně považovány 

za neobnovitelné; 
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g) systematická komunikace se zástupci zainteresovaných stran a regionu a pravdivé 

informování o činnostech a výsledcích organizace; 

h) systematické zkoumání názorů a vnímání zainteresovaných stran; 

i) účast v nejrůznějších soutěžích o nejvýkonnější organizace (např. v soutěžích o 

národní a nadnárodní ceny za jakost) [1], [4]. 

 

 

2.3. ČSN EN ISO 9004:2009  

ČSN EN ISO 9004:2009 nebo-li Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup 

managementu kvality,  je mezinárodní normou, která poskytuje návod, který má sloužit jako 

podpora při dosahování udržitelného úspěchu jakékoli organizace, působící v komplexním, 

náročném a stále se měnícím prostředí přístupem managementu kvality.  

Organizace dosahují udržitelného úspěchu především pokud jsou schopny dlouhodobě a 

rovnoměrně plnit potřeby a očekávání svých zákazníků a všech zainteresovaných stran. 

Udržitelného úspěchu mohou organizace dosáhnout efektivním řízením, zaměřením 

pozornosti na okolí organizace, učením se a odpovídající aplikací zlepšování nebo inovací, 

popřípadě obojí. 

Tato mezinárodní norma doporučuje sebehodnocení jako důležitý nástroj přezkoumávání 

úrovně vyspělosti organizace. Toto sebehodnocení zahrnuje vedení a řízení lidí, strategii, 

systém managementu, zdroje a procesy, tak aby bylo možné stanovit silné a s labé stránky a 

pomocí nich příležitosti pro zlepšení, případně inovace nebo obojí. 

Tato mezinárodní norma se na management kvality dívá ze širšího pohledu než norma 

ČSN EN ISO 9001:2009.  Upřednostňuje potřeby a očekávání všech zainteresovaných stran a 

poskytuje návod k soustavnému a neustálému zlepšování celkové výkonnosti organizace.  

Rozšířený model procesně orientovaného systému managementu kvality, který propojuje 

prvky ISO 9001 a ISO 9004 je uveden na obrázku č. 5. [2] 
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Obrázek č. 5 – Rozšířený model procesně orientovaného systému managementu kvality [2] 

Tato mezinárodní norma byla vytvořena tak, aby byla zajištěna její spojitost s normou ISO 

9001:2009, a aby byla slučitelná s ostatními normami systémů managementu. Normy systémů 

managementu se navzájem doplňují, ale mohou být použity i nezávisle na sobě. 

Příloha A obsahuje popis nástroje pro sebehodnocení silných a slabých stránek 

organizací, určení úrovně vyspělosti a odhalování příležitostí pro zlepšování a inovace. 

Příloha B obsahuje popis principů managementu kvality, které jsou základem norem 

managementu kvality vytvořených ISO/TC 176. 

V příloze C jsou popsány vzájemné vazby a souvislosti mezi jednotlivými kapitolami 

norem ISO 9001:2009 a touto mezinárodní normou [2]. 
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Norma ČSN EN ISO 9004:2010 je základem k budování a rozvoji systémů managementu 

kvality, která je určena k interní aplikaci v organizacích a je velmi dobrým návodem 

k prosazování principů managementu kvality do praxe.  

Základem koncepce norem ISO 9001:2008 a 9004:2009 je fakt, že systémy managementu 

kvality nejsou považovány za souhrn prvků, ale za soustavu na sebe navazujících procesů. 

Tím je respektován princip procesního přístupu. Rozšířený model procesně orientovaného 

systému managementu kvality, který propojuje prvky ISO 9001 a  ISO 9004 j e uveden na 

obrázku č. 5 [2]. 

Tento rozšířený procesně orientovaný model umožnil v normě ISO 9004:2010 definovat 

požadavky a doporučení, které se týkají systémů managementu kvality a jsou popsány v šesti 

kapitolách [2]: 

• Kapitola 4: Řízení udržitelného úspěchu organizace 

• Kapitola 5: Strategie a politika 

• Kapitola 6: Management zdrojů 

• Kapitola 7: Management procesů 

• Kapitola 8: Monitorování, měření, analýza a přezkoumávání 

• Kapitola 9: Zlepšování, inovace a učení se 

V kapitolách 1 až 3 žádné významnější požadavky s výjimkou vymezení rozsahu systému 

nejsou. 

 

2.3.1. Kapitola 4: Řízení udržitelného úspěchu organizace 

Čtvrtá kapitola tvoří procesní a administrativní rámec celého systému managementu 

kvality, který stanovuje aby byly v organizaci přesně určeny procesy a aby byl celý systém 

vhodně dokumentován.  

V této kapitole je analyzována problematika řízení udržitelného úspěchu organizace. Pro 

dosažení udržitelného úspěchu by vrcholové vedení organizace mělo přijmout přístup 

managementu kvality.   

Hlavním cílem organizace by měla být snaha o vytvoření systému managementu kvality, 

který zajišťuje [2]: 
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- Účinné využívání zdrojů, 

- Rozhodování na základě faktických důkazů, 

- Soustředění se jak na spokojenost zákazníka, tak na potřeby a očekávání dalších 

relevantních zainteresovaných stran. 

 

2.3.2. Kapitola 5: Strategie a politika 

V této kapitole je popsán soubor požadavků kladených na vrcholové vedení a na to co by 

mělo vrcholové vedení dělat.  

K dosažení udržitelného úspěchu by mělo vrcholové vedení organizace určit a udržovat 

misi, vizi a hodnoty organizace. Mise, vize a hodnoty organizace by měly být pochopeny, 

přijímány a podporovány všemi zaměstnanci v organizaci a p odle situace také ostatními 

zainteresovanými stranami. 

 

2.3.3. Kapitola 6: Management zdrojů 

V této kapitole je pozornost věnována potřebám řízení různých zdrojů, především 

lidských zdrojů. 

Organizace by měla určit interní a externí zdroje, které jsou potřebné pro dosahování 

stanovených cílů, jak krátkodobých, tak dlouhodobých. Stanovená politika a metody 

organizace, které platí pro management zdrojů, by měly být ve shodě se strategií organizace. 

Aby bylo zaručeno efektivní a účinné využití zdrojů (jako jsou například materiály, 

zařízení, finance, energie, znalosti a tak dále) je důležité, aby existovaly procesy potřebné 

k poskytování, alokaci, optimalizaci, monitorování, udržování, hodnocení a ochraně. 

Pro opatření zdrojů, nezbytných pro budoucí činnosti, by měly být identifikována a 

posuzována rizika případného nedostatku zdrojů, rovněž je nutné neustále monitorovat, jak 

jsou tyto zdroje využívány, aby byly nalezeny příležitosti pro zlepšování využívání zdrojů. 

Zároveň by měly být hledány nové zdroje a nové příležitosti pro optimalizaci procesů a 

nových technologií. 
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Organizace by měla v jednotlivých obdobích prověřovat dostupnost a udržitelnost 

identifikovaných zdrojů, včetně zdrojů zajištěných externě a plánovat oblast zdrojů případně 

provádět požadovaná opatření. Výstupy z těchto přezkoumání by měly následně sloužit jako 

vstupy pro přezkoumávání strategie, cílů a plánů organizace [2]. 

 

2.3.4. Kapitola 7: Management procesů 

V této kapitole jsou stanoveny požadavky na všechny hlavní procesy organizace. Jsou zde 

přesně určené požadavky zákazníků, požadavky na návrh a vývoj, nakupování, výrobu a 

poskytování služeb, ale také řízení měřících zařízení [1]. 

Každá organizace má speciální procesy. Ty se liší především v závislosti na typu, velikosti 

a stupni vyspělosti organizace. Pro každý proces se určí přesná pravidla a ta se musí dodržet. 

Pro všechny procesy by měla organizace zabezpečit výkonný management, včetně 

procesů zabezpečených pomocí externích zdrojů, aby bylo zajištěno, že tyto procesy jsou 

efektivní a jsou plněny stanovené cíle. To je možné dosáhnout přijetím takzvaného 

„procesního přístupu“, který předpokládá stanovení vzájemných vazeb, restrikci a sdílení 

zdrojů dílčích procesů. 

Vzájemné vztahy mezi procesy by měly být neustále přezkoumávány. Aby bylo zaručeno 

neustálé zlepšování procesů, je nutné provádět vhodná opatření. 

 

2.3.5. Kapitola 8: Monitorování, měření, analýza a přezkoumávání 

Tato kapitola je reakcí na princip rozhodování na základě faktů. Přikazuje organizacím 

provádět různá měření a monitorování (včetně měření spokojenosti zákazníků a interních 

auditů). Získaná data zpracovávat a následně tyto informace využívat k rozhodování o 

zlepšování výroby a výkonnosti organizace. 

Pro dosažení udržitelného úspěchu v neustále se měnícím a nejistém prostředí je potřeba, 

aby organizace pravidelně monitorovaly, měřily, analyzovaly a přezkoumávaly svou 

výkonnost. 
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2.3.6. Kapitola 9: Zlepšování, inovace a učení se 

V této kapitole je věnována pozornost zlepšování, inovacím a učení se, které jsou 

ve většině organizací opomíjeny. Pro udržitelný úspěch mohou být v závislosti na prostředí 

organizace důležité inovace a zlepšování. Pomocí učení se vzniká základ pro efektivní a 

účinné zlepšování a inovace.  

Zlepšování, inovace a učení se lze aplikovat na [2]: 

 produkty, 

 procesy a jejich rozhraní, 

 organizační struktury, 

 systémy managementu, 

 lidský faktor a kulturu, 

 infrastrukturu, pracovní prostředí a technologii a 

 vztahy s relevantními zainteresovanými stranami. 

Základním faktorem pro efektivní a účinné zlepšování, inovace a učení se je způsobilost a 

možnost lidí v organizaci vytvářet si názory na základě prováděných analýz dat a zapojení 

zkušeností z řešených problémů do znalostní základny organizace. 

 

2.3.7. Příloha A (informativní) 

Příloha A normy ČSN EN ISO 9004:2010 obsahuje popis nástroje pro sebehodnocení 

silných a slabých stránek organizací, určení úrovně vyspělosti a odhalování příležitostí pro 

zlepšování a inovace. 

Tato příloha je nástroje pro sebehodnocení. Sebehodnocení je souhrnné a s ystematické 

přezkoumávání činností a výsledků organizace týkající se zvoleného standardu. 

Pomocí sebehodnocení získáme komplexní pohled na výkonnost organizace a na stupeň 

vyspělosti systému managementu.  

Sebehodnocení by organizace měly využívat k identifikaci příležitostí ke zlepšování a 

inovacím. 
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Organizace by měla sebehodnocení využívat k identifikaci příležitostí ke zlepšování a 

inovacím, určování priorit a vytváření akčních plánů s cílem udržitelného úspěchu.  

Výstupem ze sebehodnocení jsou silné a slabé stránky, úroveň vyspělosti a při 

opakovaném sebehodnocení i vývoj organizace v čase. 

 

2.3.8. Příloha B (informativní) 

Příloha B obsahuje popis principů managementu kvality, které jsou základem norem 

managementu kvality vytvořených ISO/TC 176. 

V této příloze je popsáno osm principů managementu kvality, na kterých jsou založeny 

mezinárodní normy systémů managementu kvality připravované ISO/TC 176. Vrcholové 

vedení může tyto principy využít jako podklad pro nasměrování organizace směrem ke 

zlepšení výkonnosti. 

V této příloze najdeme standardizovaný popis principů. Jsou zde uvedeny příklady 

přínosů, odvozených z jejich používání, jsou zde také opatření, které jsou manažery běžně 

realizovány při aplikování těchto principů za účelem zvyšování výkonnosti jejich organizace.  

 

2.3.9. Příloha C (informativní) 

V příloze C jsou popsány vzájemné vazby a souvislosti mezi jednotlivými kapitolami 

norem ISO 9001:2009 a touto mezinárodní normou [2]. 

V tabulce C.1 jsou popsány vzájemné vazby mezi ISO 9001:2009 a touto mezinárodní 

normou a jak se mohou tyto dvě mezinárodní normy vzájemně podporovat. 

V normě ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality, který 

mohou organizace využít pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely. Tyto 

požadavky jsou zaměřeny na efektivnost systému managementu kvality při plnění požadavků 

zákazníka. V této mezinárodní normě je návod pro organizace, jejichž vrcholové vedení se 

snaží jít nad rámec požadavků ISO 9001 s hlavním cílem řešit potřeby a očekávání všech 

zainteresovaných stran a jejich spokojenost pomocí soustavného a neustálého zlepšování 

výkonnosti organizace [2]. 
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3. 

3.1. Historie společnosti 

Charakteristika společnosti  

V roce 1942 se začala psát historie současně největší hutní společnosti České republiky. 

Tehdy Vítkovické železárny, v důsledku omezeného rozvoje vzhledem k umístění ve městě, 

započaly výstavbu svého jižního závodu v Kunčicích. 

V letech 1947 a ž 1948 – bylo přijato rozhodnutí o výstavbě hutního kombinátu, tehdy 

stále ještě jako součást Vítkovických železáren. 

Dne 31. prosince 1951 došlo k osamostatnění a vznikla Nová Huť Klementa Gottwalda 

(NHKG), národní podnik. 

V letech 1951 a ž 1958 – první etapa existence podniku. Celý kombinát tvořilo pět 

koksárenských baterií, dvě vysoké pece včetně licího stroje, čtyři siemens-martinské a pět 

hlubinných pecí, blokovna, válcovna trub, slévárna šedé litiny a část elektrárny včetně 

vodohospodářství. 

V letech 1958 až  1961 – v další etapě se rozšiřovaly zejména kapacity pro produkci 

základních surovin, jako jsou koks, surové železo a ocel, ale také se stavěly provozy s 

následným zpracováním těchto produktů. Rovněž byla v tomto období zprovozněna válcovací 

trať a linka na výrobu osobních, nákladních a traktorových kol. Počet koksárenských baterií 

se navýšil o čtyři, přibyly dvě vysoké pece a pět sklopných pecí pro výrobu oceli. Byla 

postavena také nová blokovna, pásové tratě P-250 a P-800, kontidrátová trať, zařízení na 

výrobu trubek, kyslíkárna a jiné. 

Dále v letech 1967 a ž 1985 – rozsáhle se modernizovaly martinské pece na pece 

tandemové. Další větší investicí byla výstavba středojemné válcovny v jižní části závodu, 

centrální kyslíkárny a velkokapacitní koksárenské baterie.  

V roce 1989  došlo ke změně názvu a z NHKG se stala Nová Huť, státní podnik. S touto 

změnou se pojí další významné technologické události, zejména přechod od odlévání oceli do 

ingotů k plynulému odlévání oceli.  

  V roce 1993 a ž 1999 – byla postupně připojena zařízení pro plynulé odlévání. První v 

prosinci roku 1993, druhé o čtyři roky později a třetí v srpnu 1999. Tato změna přinesla větší  
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výtěžnost oceli a v podstatě nižší energetickou náročnost. Neméně významnou událostí byla 

také výstavba válcovny na výrobu širokého, za tepla válcovaného pásu, která nahradila dvě 

zastaralé tratě a jejíž komplex je označován pásová minihuť.  

V roce 2003  koncem ledna nastal zlom, když Lakshmi Mittal, jehož strategie je založena 

především na restrukturalizaci a modernizaci upadajících oceláren, koupil v rámci privatizace 

Novou Huť a zhruba v polovině dubna vznikla ISPAT Nová Huť, a. s.  

Koncem roku 2004 se opět změnil název společnosti, tentokrát na Mittal Steel Ostrava, a. 

s. V rámci privatizace se z některých provozů a závodů staly přidružené nebo dceřiné 

podniky, například JÄKL Karviná, a. s., Nová Huť Zábřeh, a. s. nebo Vysoké pece Ostrava, a. 

s. 

V roce 2006 se nejdiskutovanějším tématem ocelářského světa stala snaha Lakshmiho 

Mittala o převzetí světové dvojky Arceloru. Koncem června tohoto roku oznámila rada 

Arceloru sloučení s Mittal Steel a vznikl tak světový gigant, v důsledku čehož se změnil i 

název ostravské společnosti na dnešní ArcelorMittal Ostrava. 

V roce 2007 některé společnosti, které se vydělily v roce 2004, se opět organizačně 

připojily k mateřské společnosti [7]  . 

 

3.2. Profil společnosti 

Obchodní jméno organizace je Arcelor Mittal Ostrava a.s. (dále jen AMO). Tato firma 

byla založena 31. 12. 1951. Postupem se tato firma stala akciovou společností v roce 1992 a 

privatizována byla v roce 2003. 

 Největší vlastníci jsou Arcelor Mittal Holdings AG. Předmět podnikání společnosti 

Arcelor Mittal je především výrobní činnost společnosti zaměřena na výrobu a zpracování 

surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. 

Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba 

produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou v 

převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými závody. [2] 
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3.2.1. Jednotlivé dceřiné společnosti  

• NOVÁ HUŤ - Projekce, spol. s r.o.  

•  NOVÁ HUŤ - OSTRAHA, spol. s r.o.  

• Hoteltrans s.r.o.  

• ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.  

• ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.  

• ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.  

• ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s. r. o. 

• ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. 

• NOVÁ HUŤ HUNGÁRIA Rt. 

 

3.2.2. Jednotlivé závody společnosti AMO 

Společnost AMO se skládá z jednotlivých závodů a to: 

 

1) Závod koksovna je největším výrobcem koksu v České republice. Dvě koksárenské 

baterie s pěchovaným provozem a velkoprostorová koksárenská baterie se sypným 

provozem mají roční produkci cca 1,5 mil. tun koksu. V chemické části závodu jsou 

vyráběny chemické produkty (surový černouhelný dehet, surový koksárenský benzol, 

koksárenský plyn, kapalná síra), které jsou úspěšně expedovány na domácí i 

zahraniční trhy. Technologie Koksovny je vysoce ekologizována. 

 

2) Závod Vysoké pece 

disponuje čtyřmi vysokými pecemi. Obvykle je pro naplnění požadavků odběratelů 

surového železa dostatečný provoz tří vysokých pecí s roční kapacitou výroby přes 3 

miliony tun surového železa.  

 
 

3) Závod ocelárna je největším výrobcem oceli v České republice. Ocel se vyrábí 

kyslíkovým pochodem ve čtyřech tandemových pecích s roční produkcí přes 3 mil. 

tun.  

 

http://www.nhostraha.cz/�
http://www.hoteltrans.cz/�
http://www.arcelormittal.com/frydek-mistek/�
http://www.jakl.cz/�
http://www.arcelormittal.com/ostrava/AMP.html�
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4) Závod Válcovna vyrábí a dodává dlouhé a ploché válcované  

výrobky určené pro stavby a konstrukce na tuzemském i zahraničním trhu. Hotovní 

tratě prezentují dvě profilové tratě, jedna pásová a drátová trať, které zajišťují široký 

sortiment profilů, pásů a drátů.Válcovací trať HCC vyrábí střední a hrubou profilovou 

ocel od jednoduchých tyčí kruhových přes tvarové profily až po profily speciálních 

průřezů.  

 

5) Závod ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o.je výrobně-

opravárenským závodem. Poskytuje služby závodům a útvarům akciové společnosti, 

ale taktéž partnerům v rámci skupiny ArcelorMittal, případně tuzemským a 

zahraničním zákazníkům. Závod sdružuje strojírenskou a slévárenskou výrobu. 

Základní sortiment strojírenských výrobků tvoří výroba strojních dílů a zařízení, 

ocelových konstrukcí a výroba železničního dvojkolí. V oblasti slévárenství je závod 

zaměřen na výrobu odlitků z oceli a litiny. 

  

6) Závod údržba představuje opravárenský a údržbářský komplex, zajišťující potřeby 

závodů společnosti ArcelorMittal Ostrava při údržbě, opravách, modernizacích 

výrobního zařízení a investiční výstavbě. Zajišťuje poruchové služby a operativní 

odstraňování poruch v rámci celého ArcelorMittal Ostrava. Poskytuje služby závodům 

a útvarům akciové společnosti, ale taktéž partnerům v rámci skupiny ArcelorMittal, 

případně tuzemským a zahraničním zákazníkům.  

7) Závod Arcelor Mittal Energy Ostrava s.r.o. představuje složitý a rozsáhlý komplex 

průmyslové energetiky se speciálním zaměřením na potřeby hutního průmyslu. V 

oboru vodního hospodářství, teplárenství, plynárenství, elektro-energetiky a výroby 

technických plynů je tento závod svými fyzickými výkony plně srovnatelný s 

jednoúčelovými energetickými subjekty podnikajícími na energetickém trhu České 

republiky. Převážná část dodávek energetických médií směřuje z ArcelorMittal Energy 

Ostrava s.r.o. do ostatních závodů akciové společnosti, část je určena externím 

kupujícím. 
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8) Závod doprava zajišťuje služby v oblasti interní železniční a silniční dopravy a 

přepravy pro jednotlivé organizační útvary společnosti, pro společnost jako celek a pro 

externí podnikatelské subjekty sídlící v areálu společnosti. Závod Doprava se člení na 

jeden úsek (Technika), provoz kolejové dopravy a provoz silniční dopravy [7].  
 

3.2.3. Jednotlivé výrobky, které AMO vyrábí: 

•   Dlouhé výrobky  

• Profily ocelové 

• Ploché výrobky  

• Strojírenské výrobky  

• Slévárenské výrobky  

• Důlní výztuže  

• Silniční svodidla  

• Výrobky pro ocelářství  

• Koks a kokso-chemické výrobky [7]  . 

 

3.2.4. Přehled certifikátů 

Společnosti mají zaveden certifikační společností TÜV NORD certifikován systém 

managementu kvality podle EN ISO 9001, systém environmentálního managementu dle EN 

ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle BS OHSAS 

18001. 

V souladu s legislativními požadavky v cílových exportních zemích, vlastní společnosti 

certifikáty na všechny stanovené výrobky. Přehled těchto certifikátů je uveden v Příručce IMS 

společnosti[6]. 

 

 

 

http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_programme1_s5_cz.html�
http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_programme13_s5_cz.html�
http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_programme2_s5_cz.html�
http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_programme6_s5_cz.html�
http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_programme7_s5_cz.html�
http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_programme8_s5_cz.html�
http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_programme9_s5_cz.html�
http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_programme10_s5_cz.html�
http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_programme5_s5_cz.html�
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4. 

Společnost AMO klade velký důraz na kvalitu výrobků a služeb, ochranu životního 

prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a prevenci závažných havárií, což patří k 

nejvyšším prioritám společnosti.  

Kvalita výrobků a služeb, ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví 

zaměstnanců a prevence závažných havárií patří k nejvyšším prioritám výše uvedených 

společností. Jako nedílnou součást systému řízení zavedly společnosti certifikovaný systém 

integrovaného řízení dle EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001 a zákona č. 59/2006 

Sb . 

Společnost AMO  má integrovaný systém řízení certifikovaný dle normy ČSN EN ISO 

9001:2009 [6].  Tato norma má za cíl prokázat kvalitu produktu a zvýšit spokojenost 

zákazníka.  Norma ČSN EN ISO 9004:2010  má za cíl poskytnout návod na zlepšování 

výkonnosti firmy.  Tato norma má mnohem rozsáhlejší pohled na management kvality [2]. 

Na základě toho, že by společnost chtěla i nadále dosahovat úspěchů na trhu ve stále se 

měnícím a náročném prostředí, provedla jsem analýzu stavu integrovaného systému 

managementu společnosti. Integrovaný systém managementu je certifikovaný normou ČSN 

EN  ISO 9001:2009 a proto bylo nutné analyzovat vztah mezi normou ČSN EN ISO 

9001:2009 a normou ČSN EN ISO 9004:2010. Nejdříve jsem jednotlivým kapitolám normy 

ČSN EN ISO 9001:2009 přiřazovala odpovídající kapitoly normy ČSN EN ISO 9004:2010, 

kde jsem vycházela z přílohy C normy ČSN EN ISO 9004:2010.  Ke každé kapitole jsem se 

snažila stručně popsat jednotlivé rozdíly mezi těmito normami. Tyto rozdíly jsou znázorněny 

v tabulce číslo 1 [6]. 

Tabulka č. 1 (1/4) – Přiřazení kapitol normy ISO 9001:2009 kapitolám normy ISO 9004:2010 [2] 

Analýza stavu integrovaného systému managementu 

společnosti 

Kapitoly ISO 9001:2009 Kapitoly ISO 9004:2010 
Rozdíly mezi normou ISO 
9001:2000 a normou ISO 

9004:2010 
 
4.1 (Systém managementu kvality)  
Všeobecné požadavky 
5.1 Angažovanost a aktivita 
managementu 

 
4.1 (Řízení udržitelného úspěchu 
organizací) 
Obecně 

 
V normě ISO 9001:2009 je systém 
managementu řízen pomocí procesů, na 
které je kladen důraz. V normě ISO 
9004:2009je systém managementu řízen 
pomocí principů popsaných v příloze B. 

4.2 Požadavky na dokumentaci     
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Tabulka č. 1 (2/4) – Přiřazení kapitol normy ISO 9001:2009 kapitolám normy ISO 9004:2010 [2] 

Kapitoly ISO 9001:2009 Kapitoly ISO 9004:2010 
Rozdíly mezi normou ISO 
9001:2009 a normou ISO 

9004:2010 
   

4.2 Udržitelný úspěch 
Norma ISO 9004:2010 obsahuje navíc 
kapitolu Udržitelný 
úspěch, kde nejdůležitější jsou vyvážené 
a dlouhodobé 
plnění potřeb a očekávání 
zainteresovaných stran. 

 
7.2 Procesy týkající se zákazníka 

 
4.3 Prostředí organizace 

Norma ISO 9004:2010 se zaměřuje 
nejen na zákazníka, ale  
rozšířeně na všechny zainteresované 
strany. 

 
5.2 Zaměření na zákazníka 

 
4.4 Zainteresované strany, potřeby a 
 očekávání 

 
V normě ISO 9004:2010 je pozornost 
věnována zainteresovaným stranám a 
především jejich potřebám a 
očekáváním. 

 
5.3 Politika kvality 

 
5.1 (Strategie a politika) Obecně 

 
Norma ISO 9001:2009 požaduje pouze 
politiku kvality, ta by ale měla být 
navazující částí celkové vize, mise a 
strategie firmy. 

5.3 Politika kvality 5.2 Formulování strategie a politiky  
Norma ISO 9004:2010 obsahuje 
formulování strategie,  
její rozšíření, ale také komunikaci o 
strategii a politice. 

5.4 Plánování 5.3 Rozšiřování strategie a politiky 
5.5.3 Interní komunikace 
7.2.3 Komunikace se zákazníkem 5.4 Komunikace o strategii a politice 

 
6.1 Poskytování zdrojů 

 
6.1 (management zdrojů) Obecně 

 
V normě ISO 9004:2010 je věnovaná 
větší pozornost rozdělení zdrojů, 
metodám a politice zdrojů, procesům pro 
poskytování zdrojů, alokace, 
monitorování, hodnocení, optimalizace, 
přezkoumávání. 

   
6.2 Finanční zdroje 

 
V normě ISO 9004:2010 je navíc 
věnován prostor určování  
finančních potřeb organizace. 

 
6.2 Lidské zdroje 

 
6.3 Lidé v organizaci 
6.3.1 Management lidských zdrojů 

 
V normě ISO 9004:2009 se místo pojmu 
pracovníci používá 
 termín "Lidé". 

 
6.2.2 Kompetence, výcvik a vědomí  
závažnosti 

 
6.3.2 Kompetence lidí 

 
V normě ISO 9004:2010 je věnována 
větší pozornost  
plánování rozvoje lidských zdrojů a s 
tím související ch procesů. 

   
6.3.3 Zapojení a motivace lidí 

 
Norma ISO 9004:2010 v oblasti 
pracovníků (Lidí), věnuje větší 
pozornost s jejich zapojením a motivací. 

 
7.4.1 Proces nákupu 

 
6.4 Partneři a dodavatelé 
6.4.1 Obecně 

 
Norma ISO 9004:2010 klade důraz na 
zvyšování vzájemně prospěšných vztahů 
s dodavateli-partnery, podporuje 
partnerů v poskytování zdrojů (jako jsou 
informace, znalosti, odborné posouzení, 
technologie, procesy a sdílený výcvik). 
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Tabulka č. 1 (3/4) – Přiřazení kapitol normy ISO 9001:2009 kapitolám normy ISO 9004:2010 [2] 

Kapitoly ISO 9001:2009 Kapitoly ISO 9004:2010 
Rozdíly mezi normou ISO 
9001:2009 a normou ISO 

9004:2010 
 
7.4.1 Proces nákupu 

 
6.4.2 Výběr, hodnocení a zvyšování 
způsobilosti dodavatelů a partnerů 

V normě ISO 9004:2010 je navíc 
rozšířen proces zvyšování způsobilosti 
partnerů a dodavatelů. 

 
6.3 Infrastruktura 

 
6.5 Infrastruktura 

 
Norma ISO 9001:2009 se oproti normě 
ISO 9004:2010 zaměřuje více na 
efektivní a účinné plánování, 
poskytování, 
 řízení, na provozní spolehlivost 
infrastruktury, jaké jsou dopady na 
pracovní prostředí a v neposlední řadě 
na posuzování rizik spojených s 
informacemi. 

 
6.4 Pracovní prostředí 

 
6.6. Pracovní prostředí 

 
Norma ISO 9004:2010 klade větší důraz 
na větší zapojení lidí, jejich motivace, 
bezpečnosti na pracovišti, podpora  
produktivity, kreativity a psychickou 
pohodu lidí. 

  6.7 Znalosti, informace a technologie V normě ISO 9004:2010 je navíc 
věnována pozornost oblasti znalostí, 
informací a technologiím, sběru dat, 
řízení informací včetně technologií je 
zde také odkaz na ISO/IEC 27001. 
Navíc je také zohledněn environmentální 
aspekt do řízení organizace, kde je 
kladen důraz na životní prostředí. 

   
6.8 Přírodní zdroje 

 
4.1 (Systém managementu kvality) 
Všeobecné požadavky 

 
7.1 (Management procesů) Obecně 

 
Norma ISO 9004:2010 dává přednost 
zavedení "procesního přístupu". Procesy 
by měly být chápány a řízeny jako 
systémy. 

7.1 Plánování realizace produktu 
7.5 Výroba a poskytování služeb 7.2 Plánování a řízení procesů 

  

 
5.5.1 Odpovědnost, pravomoc a  
komunikace 

 
7.3 Odpovědnosti a pravomoci 
 v rámci procesů 

 
Norma ISO 9001:2009 pouze odkazuje 
na to, že by měly být stanoveny a 
sdělovány odpovědnosti a pravomoci. 
Naopak 
ISO norma 9004:2010 poukazuje na to, 
že by měl být stanoven manažer pro 
každý jednotlivý proces. 

 
8.1 Obecně 
7.6 Řízení monitorovacího a měřícího 
zařízení 

 
8.1 (Monitorování, měření, analýza a 
přezkoumávání)  
Obecně 

 
V ISO normě 9001:2009 je oproti normě 
ISO 9004:2010 věnováno více 
pozornosti jednotlivým měřícím a 
monitorovacím zařízením, které musí 
být kalibrovány a  
ověřovány. Musí být vedeny záznamy o 
měření a kalibraci. 

 
8.2.3 Monitorování a měření procesů 
8.2.4 Monitorování a měření produktu 

 
8.2 Monitorování 

 
Norma ISO 9004:2010 při monitorování 
klade důraz oproti normě ISO 
9001:2009 na zainteresované strany, 
posouzení 
silných a slabých stránek, monitoringu a 
řadě dalších vstupů. 
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Tabulka č. 1 (4/4) – Přiřazení kapitol normy ISO 9001:2009 kapitolám normy ISO 9004:2010 [2] 

Kapitoly ISO 9001:2009 Kapitoly ISO 9004:2010 
Rozdíly mezi normou ISO 
9001:2009 a normou ISO 

9004:2010 
 
8.2 Monitorování a měření 
8.2.1 Spokojenost zákazníka 

 
8.3.1 (Měření) Obecně 

 
Norma ISO 9004:2010 klade důraz na 
výběr vhodných klíčových ukazatelů 
výkonnosti při měření a analýze procesů. 

 
8.2.3 Monitorování a měření procesů 
8.2.4 Monitorování a měření produktu 

 
8.3.2 Klíčové ukazatele výkonnosti 

 
ISO norma 9004:2010 se navíc oproti 
normě ISO 9001:2009 věnuje klíčovým 
ukazatelům výkonnosti. 

8.2.2 Interní audit 8.3.3 Interní audit   

  8.3.4 Sebehodnocení  
Norma ISO 9004:2010 se navíc věnuje 
kapitolám sebehodnocení a 
benchmarkingu. 

  8.3.5 Benchmarking 

8.4 Analýza dat 8.4 Analýza   

 
5.6 Přezkoumání systému 
managementu 

 
8.5 Přezkoumávání informací 
shromážděných prostřednictvím 
monitorování, měření a analýz 

 
V normě ISO 9004:2010 by 
přezkoumání mělo být využito k 
hodnocení dosažených výsledků 
vzhledem k aplikovaným 
cílům. Výstupy z přezkoumání dále 
mohou být využity k internímu či 
externímu benchmarkingu. 

 
8.5 Zlepšování 

 
9.1 (Zlepšování, inovace a učení se) 
Obecně 

 
Norma ISO 9004:2010 navíc obsahuje 
zaměření na inovace a učení se. Učení se 
poskytuje základ pro efektivní a účinné 
zlepšování a inovace. 8.5 Zlepšování 9.2 Zlepšování 

 
7.3 Návrh a vývoj 

 
9.3 Inovace 

 
Norma ISO 9004:2010 navíc obsahuje 
popis procesu inovace. Přes aplikace, 
správné načasování, vlastní proces 
inovace a také posouzení rizik, které se 
vztahuje k inovacím. 

  
9.4 Učení se 

 
Norma ISO 9004:2010 obsahuje navíc 
kapitolu Učení se. 
Tato kapitola se týká zaměstnanců i 
společnosti a jejich 
vzájemné propojení. 

 

4.1. Naplňování principů norem ISO řady 9000 

Dále bylo nutné přiřadit jednotlivé kapitoly normy ČSN EN ISO 9001:2009 jednotlivé 

principy normy ČSN EN ISO 9004:2010. Tato mezinárodní norma se na management kvality 

dívá ze širšího pohledu než ISO 9001. Zohledňuje potřeby a očekávání všech 

zainteresovaných stran a poskytuje návod k systematickému a neustálému zlepšování celkové 

výkonnosti společnosti [2]. 
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Po přiřazení jednotlivých kapitol odpovídajícím principům jsem analyzovala, jak jsou tyto 

principy v organizaci naplňovány. Postup je znázorněn v následujících tabulkách číslo 2 – 9. 

Zaměření na zákazníka 

Tento princip je založen na tvrzení, že externí zákazníci jsou konečným arbitrem, 

rozhodujícím o existenci organizací.  Organizace by měly porozumět současným a budoucím 

potřebám zákazníků a měly by dělat všechno pro trvalé uspokojování a plnění požadavků 

zákazníka a snažit se předčit jejich očekávání [1].  

Tabulka č. 2 – Přiřazení kapitol normy ISO 9001:2009 principům normy ISO 9004:2010 pro princip 1: 
Zaměření na zákazníka 

Principy normy ISO 
9004:2010 Kapitoly normy ISO 9001:2009 Naplňování firmou  

Princip 1: Zaměření na 
zákazníka 

 
5.1 Angažovanost a aktivita 
managementu 
5.2 Zaměření na zákazníka 
5.5.2 Představitel managementu 
5.6.2 Vstup pro přezkoumání 
5.6.3 Výstup z přezkoumání 
6.1 Poskytování zdrojů 
7.2 Procesy týkající se zákazníka 
7.5.4 Majetek zákazníka 
8.2.1 Spokojenost zákazníka 
8.4 Analýza dat 

  
● Společnost AM Ostrava a.s. zajišťuje 
pomocí svých odborných útvarů plnění 
stanovených požadavků svých zákazníků s 
cílem co nejvíce zvyšovat spokojenost 
zákazníka. Společnost chrání bezpečnost a 
zdraví zaměstnanců, zajišťuje minimalizaci 
negativních dopadů ze své činnosti na 
životní prostředí, včetně úspor energií a 
přírodních zdrojů. Zaměstnanci kladou 
důrazná dodržování platných legislativ a 
podmínek vydaných orgány státní správy. 
 
● Vrcholové vedení organizace zajišťuje 
prostřednictvím odborných útvarů stanovení 
a plnění požadavků zákazníka s cílem 
zvyšovat jeho spokojenost. 

 

 

Vedení a řízení lidí 

Základem pro tento princip je fakt, že řídící pracovníci musí být pozitivním příkladem 

ostatním zaměstnancům společnosti svým chováním, postoji a jednáním, které garantuje 

stálost účelu společnosti a její strategické směřování. Vedoucí pracovníci by se měli postarat 

o to, aby bylo možné plné zapojení lidí při dosahování cílů společnosti [1]. 
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Tabulka č.3– Přiřazení kapitol normy ISO 9001:2009 principům normy ISO 9004:2010 pro princip 2: Vedení a 
řízení lidí 
 

Principy Normy ISO 
9004:2010 Kapitoly Normy ISO 9001:2009 Naplňování firmou  

Princip 2: Vedení a řízení 
lidí 

 
5.1 Angažovanost a aktivita managementu 
5.2 Zaměření na zákazníka 
5.3 Politika kvality 
5.4 Plánování 
5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace 
5.6 Přezkoumání systému managementu 
6.2.2 Kompetence, výcvik a vědomí 
závažnosti 
7.3.1 Plánování návrhu a vývoje 
7.5.2 Validace procesů výroby a poskytování 
služeb 
8.2.2 Interní audit 

 
Společnost AMO vede 
 a řídí své zaměstnance s cílem 
rozvíjet a uplatňovat integrovaný 
systém managementu k neustálému 
zlepšování jeho efektivnosti. 

 
 

 Zapojení lidí 

V organizaci jsou nejdůležitějším kapitálem lidé. Nejdůležitější jsou znalosti lidí, jejich 

plné zapojení a využívaní jejich dovedností ve prospěch společnosti [2]. 

Tabulka č.4 – Přiřazení kapitol normy ISO 9001:2009 principům normy ISO 9004:2010 pro princip 3: Zapojení 
lidí 

Principy Normy ISO 
9004:2010 

Kapitoly Normy ISO 
9001:2009 Naplňování firmou  

Princip 3: Zapojení lidí 

 
5.1 Angažovanost a aktivita 
managementu 
5.5.2 Představitel managementu 
5.5.3 Interní komunikace 
6.2.1 (Lidské zdroje) Obecně 
6.2.2 Kompetence, výcvik a vědomí 
závažnosti 
7.3.4 Přezkoumání návrhu a vývoje 
7.4.2 Informace pro nákup 
7.5.2 Validace procesů výroby a 
poskytování služeb 
8.2.2 Interní audit 

 
Společnost AMO se 
snaží o zapojení lidí, které povede k 
neustálému zlepšování a efektivnosti  
integrovaného managementu systému 
především: 
 
a)komunikace a konzultace: 
-interní komunikace uvnitř závodů 
-externí komunikace 
-komunikace se zaměstnanci v oblasti 
BOZP; 
 
b) zajištění a realizace přípravy 
zaměstnanců formou odpovídajícího 
plnění kvalifikačních předpokladů; 
 
c) stanovení kvalifikačních předpokladů 
d) vzdělávacích akcí; 
 
e) vytváření vědomí zaměstnanců o 
závažnosti a důležitosti jejich činnosti; 
 
f) motivace zaměstnanců 
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Procesní přístup 

Řídí – li společnost veškeré svoje činnosti a související zdroje jako proces, je stanoveného 

výsledku dosahováno účinnějším způsobem[2].  

Tabulka č.5 – Přiřazení kapitol normy ISO 9001:2009 principům normy ISO 9004:2010 pro princip 4: Procesní přístup 
 

Principy normy ISO 
9004:2010 

Kapitoly normy ISO 
9001:2009 Naplňování firmou  

Princip 4: Procesní přístup 

 
4.1 Všeobecné požadavky 
4.2.1 (Požadavky na dokumentaci) 
Obecně 
5.6.2Vstup pro přezkoumání 
7.1 Plánování realizace produktu 
7.2 Procesy týkající se zákazníka 
7.5.1 Řízení výroby a poskytování 
služeb 
7.5.2 Validace procesů výroby a  
poskytování služeb 
7.6 Řízení monitorovacího a měřícího 
zařízení 
8.1 (Měření, analýza a zlepšování) 
Obecně 
8.2.3 Monitorování a měření procesů 
8.4 Analýza dat 

 
● Integrovaný systém managementu je 
tvořen organizační strukturou, 
odpovědnostmi, procesy, činnostmi, postupy 
a zdroji potřebnými pro řízení a realizaci 
jakosti, ochrany ŽP a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (zahrnuje všechny závody a 
útvary AMO, dceřiné společnosti AMTPO, 
AMDS a AMEO). 

 

Systémový přístup managementu 

Pokud společnost identifikuje, pochopí a řídí vzájemné souvislosti procesů jako systém, 

přispívá to k vyšší efektivnosti a účinnosti při dosahování stanovených cílů společnosti [2].  

Tabulka č.6  (1/2) – Přiřazení kapitol normy ISO 9001:2009 principům normy ISO 9004:2010 pro princip 5: 

Systémový přístup managementu 

Principy Normy ISO 
9004:2009 

Kapitoly Normy ISO 
9001:2008 Naplňování firmou  

Princip 5: Systémový 
přístup  

managementu 

 
4.1 Všeobecné požadavky 
5.4.2 Plánování systému 
managementu kvality 
5.5.3 Interní komunikace 
5.6Přezkoumání systému 
managementu 
7.1 Plánování realizace produktu 
7.5.2 Validace procesu výroby  a 
poskytování služeb 
7.6 Řízení monitorovacího a 
měřícího zařízení 
8.1 (Měření, analýza a zlepšování) 
Obecně 
8.2.2 Interní audit 
8.2.3 Monitorování a měření procesů 

 
● Integrovaný systém managementu 
společnosti AMO  je tvořen procesy, které jsou 
identifikovány a rozděleny:  
a) řídící procesy; 
   
b)hlavní (realizační) procesy; 
  
c) podpůrné procesy.  
Jednotlivé procesy mají každý svého správce, 
který je zodpovědný za: 
-efektivní řízení procesu ve shodě s právními a 
jinými požadavky; 
-neustálé zlepšování na základě stanovení 
klíčových parametrů procesu; 
-monitorování procesu; 
-vyhodnocování procesů; 
-řešení odchylek v procesech. 
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Tabulka č.6  (2/2) – Přiřazení kapitol normy ISO 9001:2009 principům normy ISO 9004:2010 pro princip 5: 

Systémový přístup managementu 

Principy Normy ISO 
9004:2009 

Kapitoly Normy ISO 
9001:2008 Naplňování firmou  

Princip 5: Systémový přístup  
managementu 

 
8.4 Analýza dat 
8.5 Zlepšování 

 
Dvakrát ročně společnost zpracovává zprávu 
Hodnocení IMS za daný rok a to pololetní a 
roční. Pololetní zpráva je projednávána v Radě 
IMS a ve vedení jednotlivých závodů a 
dceřiných společností.  
Roční zpráva o hodnocení IMS je projednávána 
v Radě IMS a zároveň v Top-Managementu 
společnosti v rámci „přezkoumávání vedení“. 

 

4.1.1. Naplňování principu 6: Neustálé zlepšování 

Společnost by měla mít stálý cíl neustále zlepšovat celkovou výkonnost. Toto zlepšování 

by se mělo týkat procesů a také tvorby nových hodnot pro všechny zainteresované strany [1]. 

Tabulka č.7 – Přiřazení kapitol normy ISO 9001:2009 principům normy ISO 9004:2010 pro princip 6: Neustálé 

zlepšování 

Principy normy ISO 
9004:2010 

Kapitoly normy ISO 
9001:2009 Naplňování firmou  

Princip 6: Neustálé 
zlepšování 

 
4.1 Všeobecné požadavky 
5.1 Angažovanost a aktivita 
managementu 
5.3 Politika kvality 
5.6.1 Přezkoumání systému 
managementu) Obecně 
6.1 Poskytování zdrojů 
8.1 Měření, analýza a zlepšování) 
Obecně 
8.5.1 Neustálé zlepšování 
8.5.2 Nápravná opatření 
8.5.3 Preventivní opatření 

 
● Základem a východiskem neustálého 
zlepšování je opakované hodnocení dosažené 
úrovně jakosti i stavu a úrovně IMS ve 
společnosti a její schopnost plnit požadavky na 
jakost, ochranu ŽP, bezpečnost práce, PO a 
PZH. Podkladem pro tuto činnost je měření, 
monitorování a analýza všech procesů za 
použití odpovídajících metod včetně statistické 
analýzy. Na základě těchto hodnocení jsou 
vyvíjeny aktivity vedoucí k následnému 
zlepšování konstatované skutečnosti. 

 

Rozhodování na základě faktů 

Rozhodnutí, která jsou efektivní, jsou především založena na analýze dat a i nformací, 

která nám umožňují schopnost prokazovat efektivnost minulých rozhodnutí odkázáním se na 

záznamy faktů. S využitím toho principu můžeme rozhodovat a provádět opatřením na 

základě rovnoměrného využití analýzy faktů, zkušeností a intuice. [2] 
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Tabulka č. 8 – Přiřazení kapitol normy ISO 9001:2009 principům normy ISO 9004:2010 pro princip 7: 
Rozhodování na základě faktů 
 

Principy Normy ISO 
9004:2009 

Kapitoly Normy ISO 
9001:2008 Naplňování firmou  

Princip 7: Rozhodování na 
základě faktů 

 
7.1 Plánování realizace produktu 
7.3. Návrh a vývoj 
7.5 Výroba a poskytování služeb 
7.6 Řízení monitorovacího a 
měřícího zařízení 
8.1 Měření, analýza a zlepšování) 
Obecně 
8.2 Monitorování a měření 
8.5 Zlepšování 

 
Rozhodování na základě faktů je prováděno  
pomocí dat, která jsou získána monitorováním 
a měřením. Data, která organizace získá jsou 
následně zpracovány a využívány v IMS a 
slouží ke stanovení vhodnosti a efektivnosti. 
Tyto data umožňují identifikovat prostor ke 
zlepšovaní ve všech procesech i činnostech, 
které mohou být s ohledem na efektivnost 
učiněna. 

 

 

Vzájemně prospěšné dodavatelsko odběratelské vztahy 

Společnosti pracují efektivněji, pokud se svými dodavateli rozvíjí a udržují vzájemně 

prospěšné dodavatelsko - odběratelské vztahy, které zlepšují vzájemnou důvěru a sdílení 

znalostí. 

Tabulka č. 9 – Přiřazení kapitol normy ISO 9001:2009 principům normy ISO 9004:2010 pro princip 8: 

Vzájemně prospěšné dodavatelsko odběratelské vztahy 

Principy normy ISO 
9004:2010 

Kapitoly normy ISO 
9001:2009 Naplňování firmou  

Princip 8: Vzájemně prospěšné  
dodavatelsko odběratelské 

vztahy 

 
5.1 Angažovanost a aktivita 
managementu 
5.3 Politika kvality 
5.5.2 Představitel managementu 
7.4 Nákup 
7.5.1 Řízení výroby a poskytování 
služeb 

 
● Pomocí vzájemně prospěšných 
dodavatelsko odběratelských vztahů se 
společnost snaží splnit požadavky 
zákazníků, kde jsou k jejich 
maximálnímu uspokojení využívány 
marketingová řešení, jednoznačně 
stanovené specifikované i 
nespecifikované požadavky, a zákonné a 
jinak stanovené požadavky. 

 

 

4.2. Náměty na lepší naplnění principů norem ISO řady 9000 
V tabulce č. 1 jsou popsány rozdíly mezi jednotlivými kapitolami normy ČSN EN ISO 

9001:2009 a normy ISO 9004:2010. V tabulkách č. 2 - 9 jsou jednotlivé kapitoly normy ISO 

9001 přiřazeny principům normy ISO 9004 a stručný popis, jak tyto principy společnost 

naplňuje.  

           Oblasti, které společnost naplňuje částečně nebo nenaplňuje vůbec, jsou znázorněny 

níže, v tabulkách č. 10 - 17. V tabulkách lze nalézt mnou navržené postupy, jak tyto principy 

zlepšit.  
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Zaměření na zákazníka 

Společnost AMO zajišťuje pomocí svých odborných útvarů plnění stanovených 

požadavků svých zákazníků [6]. 

Tabulka č. 10 – Možnosti návrhu na zlepšení principu 1: Zaměření na zákazníka 

Princip normy ISO 9004:2010 Možnosti návrhu na zlepšování daného principu 

Princip 1: Zaměření na zákazníka 

 
Pozornost je věnována pouze požadavkům zákazníků. To by se mělo 
rozšířit i na zainteresované strany, kterými jsou:  

• zaměstnanci,  
• zákazníci a dodavatelé,  
• vládní instituce, 
• místní komunita.  

 
Především pak jejich potřeby a očekávání. 

 

Vedení a řízení lidí 

Vrcholové vedení AMO rozvíjí a uplatňuje IMS a snaží se o neustálé zlepšení efektivnosti 

pomocí [6]: 

- komunikací o důležitosti plnění požadavků zákazníka, 

- stanovení politiky IMS, 

- stanovení cílů IMS, 

- přezkoumávání cílů IMS, 

- zajišťováním dostupnosti zdrojů. 

Tabulka č. 11 – Možnosti návrhu na zlepšení principu 2: Vedení a řízení lidí 

Princip normy ISO 9004:2010 Možnosti návrhu na zlepšování daného principu 

Princip 2: Vedení a řízení lidí 

 
Pro dosažení udržitelného úspěchu by vrcholové  
vedení organizace mělo přijmout přístup managementu kvality. 
Systém managementu kvality by měl být založen na principech 
popsaných v příloze B.  
Tyto principy popisují koncepce, které jsou základem efektivního  
systému managementu kvality.  
Vrcholové vedení by mělo tyto principy aplikovat na systém  
managementu kvality organizace. 
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Zapojení lidí 

Komunikováním s lidmi v organizaci o důležitosti jejich práce je naplňován požadavek, 

aby si zaměstnanci byli vědomi důležitosti své práce a toho, jaký vliv má jejich práce na 

jakost produktu, který vyrábějí, případně služby, kterou poskytují, jak přispívají ke 

spokojenosti zákazníků, k cílům společnosti, jaký dopad má jejich práce na životní prostředí, 

jaké potenciální následky mohou nastat při nedodržení stanovených postupů. Toto povědomí 

je specifické a týká se odpovědnosti každého zaměstnance [6].  

Tabulka č. 12 – Možnosti návrhu na zlepšení principu 3: Zapojení lidí 

Princip normy ISO 9004:2010 Možnosti návrhu na zlepšování daného principu 

Princip 3: Zapojení lidí 

 
Společnost by měla motivovat lidi k porozumění závažnosti a 
důležitosti jejich odpovědnosti a činností s ohledem na vytváření a 
poskytování hodnoty zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám. 
Pro zvýšení zapojení a motivace svých lidí by společnost měla 
uvažovat o činnostech jako je: 
 
a) vytvoření procesu sdílení znalostí a využívaní kompetencí lidí, 
například: systém shromáždění námětů na zlepšování, 
 
b) zavedení vhodného systému uznávání a odměňování, který je 
založen na individuálním hodnocení výsledů lidí, 
 
c) vytvoření systému kvalifikace dovedností a kariérního plánování, 
aby byl podporován osobní rozvoj, 
 
d) neustálé přezkoumávání úrovně spokojenosti a potřeb a očekávání 
lidí, 
 
e) poskytování příležitostí pro mentorování a koučování 

 

Procesní přístup 

Procesy jsou monitorovány a měřeny pomocí stanovených ekonomických, technologický, 

jakostních, ekologických a bezpečnostních ukazatelů, které se systematicky sledují, hodnotí a 

využívají pro řízení s cílem splnit požadavky zákazníka, dosáhnout efektivnosti procesu, 

minimalizovat dopady na životní prostředí a bezpečnost práce. 

Následná analýza údajů získaných, zpracovaných a využívaných v IMS slouží ke 

stanovení jeho vhodnosti a efektivnosti a zároveň umožňuje identifikovat prostor ke zlepšení 

ve všech procesech i činnostech, které mohou být s ohledem na jeho efektivnost učiněna. 

Údaje získané monitorováním a měřením jsou zaznamenávány a analyzovány a slouží také k 

odhalení případných neshod, popřípadě zjištění trendů vývoje. 



57 
 

Výsledky jsou pravidelně projednávány a hodnoceny a jsou využívány k trvalému 

zlepšování IMS a k řízení procesů [6]. 

Tabulka č. 13 – Možnosti návrhu na zlepšení principu 4: Procesní přístup 

Princip normy ISO 9004:2010 Možnosti návrhu na zlepšování daného principu 

Princip 4: Procesní přístup 

 
Pro dosažení udržitelného úspěchu by vrcholové  
vedení společnosti mělo přijmout přístup managementu kvality. 
Systém managementu kvality by měl být založen na principech 
popsaných v příloze B. Tyto principy popisují koncepce, které jsou 
základem efektivního systému managementu kvality.  
 
Vrcholové vedení by mělo tyto principy aplikovat na systém 
managementu kvality společnosti. 

 
Vrcholové vedení společnosti by mělo vytvořit  
a udržovat procesy monitorování prostředí  
společnosti a sběr a řízení informací, které jsou  
nezbytné pro: 
-určování potřeby nabídky alternativních, konkurenceschopných 
nebo nových produktů 
- hodnocení současných a očekávaných změn požadavků zákona a 
předpisů 

 
Analýza shromážděných údajů by měla umožnit 
rozhodování na základě faktů ohledně záležitostí strategie a politiky, 
jako jsou například:  
a)potenciální změny potřeb a očekávání zainteresovaných stran v 
dlouhém období; 
 
b) nové produkty a procesy nezbytné pro plnění měnících se potřeb a 
očekávání svých zainteresovaných stran; 
 
c) dlouhodobý vývoj po produktech společnosti; 
 
d) vliv rozvíjejících se technologií na organizaci, 
 
e) nové kompetence, které mohou být potřebné, 
 
f) změny, které lze očekávat u požadavků zákonů a předpisů, na 
trzích práce a u dalších zdrojů, které mohou mít na organizaci vliv. 

 

Systémový přístup managementu 

V systémovém přístupu managementu společnosti je monitorování a měření procesů 

prováděno pomocí stanovených ekonomických, technologický, jakostních, ekologických a 

bezpečnostních ukazatelů, které se systematicky sledují, hodnotí a využívají pro řízení s cílem 

splnit požadavky zákazníka, dosáhnout efektivnosti procesu, minimalizovat dopady na životní 

prostředí a bezpečnost práce.  
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Procesy jsou dále monitorovány a analyzovány na základě ukazatelů pro hodnocení 

efektivnosti, vhodnosti, přiměřenosti a výkonnosti IMS uvedených v hodnocení a 

přezkoumání IMS. Cílem je vytvořit obraz o jejich stavu a předpoklady pro neustálé 

zlepšování IMS [6]. 

Tabulka č. 14 – Možnosti návrhu na zlepšení principu 5: Systémový přístup managementu 

Princip normy ISO 9004:2010 Možnosti návrhu na zlepšování daného principu 

Princip 5: Systémový přístup  
managementu 

 
Faktory, které jsou řízeny organizací a které jsou 
 zásadní pro její udržitelný úspěch, by měly být předmětem měření 
výkonnosti a měly by být identifikovány jako klíčové ukazatele 
výkonnosti (KPI). KPIs by měly být kvantifikovatelné a měly by 
organizaci umožňovat stanovování měřitelných cílů, identifikovat, 
monitorovat a přezvídat trendy a v nezbytných případech provádět 
nápravná a preventivní opatření a opatření ke zlepšování. Klíčové 
ukazatele výkonnosti by měly odpovídat povaze a velikosti 
organizace a jejím produktům, procesům a činnostem. Je třeba, aby 
byly konzistentní s cíli organizace, které by dále měly být 
konzistentní s její strategií a politikami. Při výběru KPIs by měla 
organizace zajistit, že budou poskytovat informace, které jsou 
měřitelné, přesné  a spolehlivé a využitelné při  implementaci 
nápravných opatření v případě, že výkonnost není ve shodě s cíli. 
Takové informace by měly zohledňovat: 
a) potřeby a očekávání zákazníků a dalších zainteresovaných stran; 
 
b) význam jednotlivých produktů pro organizaci, a to jak v současné 
době, tak do budoucnosti; 
 
c) ziskovost a finanční výkonnost. 

 
 

Neustálé zlepšování 

Neustálé zlepšování je zaměřeno na zvyšování efektivnosti, vhodnosti, přiměřenosti a 

výkonnosti IMS a souvisí jak s plněním strategických cílů, tak s neustálým zlepšováním všech 

procesů, které zde probíhají. Základem a východiskem neustálého zlepšování je opakované 

hodnocení dosažené úrovně jakosti i stavu a úrovně IMS ve společnosti a její schopnost plnit 

požadavky na jakost, ochrany životního prostředí, bezpečnost práce, PO a PZH.  

Podkladem pro tuto činnost je měření, monitorování a analýza všech procesů za použití 

odpovídajících metod včetně statistické analýzy. Na základě těchto hodnocení jsou vyvíjeny 

aktivity vedoucí k následnému zlepšení konstatované skutečnosti [6]. 
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Tabulka č. 15 – Možnosti návrhu na zlepšení principu 6: Neustálé zlepšování 

Princip normy ISO 9004:2010 Možnosti návrhu na zlepšování daného principu 

Princip 6: Neustálé zlepšování 

 
Společnost by měla zajistit, že se neustálé  
zlepšování stane součástí kultury společnosti.  
Toho lze dosáhnout: 
a) poskytováním příležitostí lidem v organizaci účastnit se činností 
zlepšování, a to prostřednictvím jejich zmocňování; 
 
b) poskytováním nezbytných zdrojů; 
 
c) vytvořením systému oceňování a odměňování za zlepšování; 
 
d) neustálým zlepšováním efektivnosti a účinnosti samotného 
procesu zlepšování. 

Společnost  by měla zlepšování a inovace  
podněcovat prostřednictvím učení se. Aby společnost dosáhla 
udržitelného úspěchu, je nezbytné přijmout přístup "učící se 
organizace" a "učení se, které sjednocuje způsobilosti jednotlivců se 
způsobilostmi organizace". 
a) "Učící se organizace" zahrnuje: 
- shromažďování informací o různých interních a externích 
událostech a z různých interních a externích zdrojů, včetně popisů 
úspěchů a chyb, 
- získávání vnitřního pohledu prostřednictvím hloubkové analýzy 
shromážděných informací. 
 
b) "Učení se, které sjednocuje způsobilosti jednotlivců se 
způsobilostmi organizace". To zahrnuje: 
- podporu iniciativ v rámci učení se a vedení a řízení lidí 
podporované chováním vrcholového vedení, 
-stimulaci vytváření sociálních sítí, propojení, interaktivity a sdílení 
znalostí uvnitř i vně organizace, 
- udržování systémů učení se a sdílení znalostí, 
- oceňování, podporu a odměňování zlepšení kompetencí lidí, 
kterého bylo dosaženo procesy učení se a sdílení znalostí, 
- oceňování kreativity, podporu rozličnosti názorů různých lidí uvnitř 
organizace. 
Rychlý přístup k takovým znalostem a jejich využívání může zvýšit 
schopnost organizace dosáhnout udržitelného úspěchu a tento stav 
dlouhodobě udržovat. 

 

 

Rozhodování na základě faktů 

Monitorování a měření procesů je prováděno pomocí stanovených ekonomických, 

technologický, jakostních, ekologických a bezpečnostních ukazatelů, které se systematicky 

sledují, hodnotí a využívají pro řízení s cílem splnit požadavky zákazníka, dosáhnout 

efektivnosti procesu, minimalizovat dopady na životní prostředí a bezpečnost práce.  
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Procesy jsou dále monitorovány a analyzovány na základě ukazatelů pro hodnocení 

efektivnosti, vhodnosti, přiměřenosti a výkonnosti IMS uvedených v Hodnocení a 

přezkoumání IMS. Cílem je vytvořit obraz o jejich stavu a předpoklady pro neustálé 

zlepšování IMS. 

Za přezkoumání zodpovídá vrcholové vedení. To rozhoduje, zda je IMS efektivní, 

vhodný, přiměřený a výkonný. O přezkoumání jsou vedeny záznamy. Na základě projednané 

zprávy přijímá k odstranění případných nedostatků vrcholové vedení opatření k nápravě a 

preventivním opatřením. 

V normě ISO 9004:2009 nově přibyly kapitoly, které se zaměřují na oblasti 

sebehodnocení a benchmarkingu [6]. 

Tabulka č. 16  – Možnosti návrhu na zlepšení principu 7: Rozhodování na základě faktů 

Princip normy ISO 9004:2009 Možnosti návrhu na zlepšování daného principu 

 
 
 
 
 
 
 

Princip 7: Rozhodování na základě 
faktů 

 
Princip rozhodování na základě faktů může být provádět například 
pomocí sebehodnocení.  
Sebehodnocení je komplexní a systematické přezkoumání činností 
organizace a její výkonnosti ve vztahu ke stupni vyspělosti.  
Výsledky sebehodnocení podporují: 
a) neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace, 
b)vývoj směrem k dosahování a podporování udržitelného úspěchu 
organizace, 
c) inovace procesů, produktů a struktur organizace tam, kde tyto 
inovace připadají v úvahu, 
d) rozpoznávání nejlepší praxe, 
e) identifikace dalších příležitostí pro  zlepšování. 
Výsledky sebehodnocení by měly být vstupem pro přezkoumání 
systému managementu. 

 
Rozhodování na základě faktů může být proveden například pomocí 
benchmarkingu.  Cílem  
benchmarkingu je zlepšení vlastní výkonnosti. Lze jej aplikovat na 
strategie a politiky, provoz, procesy, produkty a organizační 
struktury. 
Druhy benchmarkingu: 
a)interní benchmarking činností v rámci organizace; 
 
b) generický benchmarking: srovnávání strategií, provozních činností 
nebo procesů s organizacemi, se kterými nemá organizace provádějící 
benchmarking žádný vztah. 

 

 

 
Výstupy z přezkoumání mohou být využity k  
internímu benchmarkingu mezi činnostmi a procesy a k zobrazení 
trendů v průběhu času. Mohou být také využity k externímu 
benchmarkingu mezi výsledky dosahovanými organizací samotnou a 
dalšími organizacemi působícími ve stejném nebo jiném odvětví. 
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Vzájemně prospěšné dodavatelsko odběratelské vztahy 

Tabulka č. 17 – Možnosti návrhu na zlepšení principu 8: Vzájemně prospěšné dodavatelsko odběratelské vztahy 

Princip normy ISO 9004:2010 Možnosti návrhu na zlepšování daného principu 

Princip 8: Vzájemně prospěšné  
dodavatelsko odběratelské vztahy 

 
Při budování partnerství by měla společnost brát v úvahu následující 
záležitosti: 
a)vhodné poskytování informací partnerům tak, aby byly 
maximalizovány její příspěvky; 
 
b)poskytování vhodných forem technické pomoci dodavatelům, což 
jsou nejrůznější opatření, řešení určitých problémů u dodavatelů 
realizovaná na náklady odběratele, jako například financování zařízení, 
odevzdávání know-how a podobně; 
 
c) podpora partnerů ve smyslu poskytování zdrojů (například 
informace,  znalosti, odborné posouzení, technologie, procesy a sdílený 
výcvik); 
 
d) účast na společných projektech zlepšování, když dodavatel musí být 
ochoten se k činnostem neustálého zlepšování zavázat; 
 
e)zvyšování výkonnosti partnerů. 
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5. 

Ve spolupráci s vedoucím oddělení Systému řízení jakosti a ekologie a vedoucím 

diplomové práce bylo rozhodnuto, že bude pozornost věnována zlepšení principu zaměření na 

zákazníka a principu zapojení lidí. V první části bude popsán návrh postupu pro měření 

spokojenosti zákazníků a zaměstnanců. Ve druhé části je popsán návrh, ve kterém je hlavním 

cílem co největší zapojení zaměstnanců do většího okruhu činností společnosti, především do 

zlepšovacích procesů a to pomocí takzvaných kroužků zlepšování. 

Návrh na zlepšení vybraných principů 

5.1. Měření spokojenosti zaměstnanců a zákazníků 

Norma ČSN EN ISO 9004:2010 má rozšířeny své cíle ve vztahu ke spokojenosti svých 

zákazníků, co nejvyšší kvalitě produktu a také má za cíl spokojenost všech zainteresovaných 

stran.  

Společnost chce dosahovat udržitelného úspěchu a snaží se dlouhodobě a rovnoměrně 

plnit potřeby a očekávání svých zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Zainteresované 

strany společnosti  jsou: 

• zaměstnanci,  
• zákazníci a dodavatelé,  
• vládní instituce, 
• místní komunita.  

 

Aby společnost zjistila, zda dostatečně uspokojuje potřeby, jak svých zákazníků a 

zainteresovaných stran, je nutné trvale monitorovat, měřit a pravidelně analyzovat prostředí 

společnosti. 

Hlavním cílem po dohodě s vedoucím oddělení systému řízení kvality a ekologie je návrh 

pro měření spokojenosti, jak uvnitř společnosti, tedy měření spokojenosti zaměstnanců, tak 

návrh na měření spokojenosti vně společnosti, tedy měření spokojenosti zákazníků [2]. 

5.1.1.  Postup měření spokojenosti zaměstnanců 

Jednou ze zainteresovaných stran společnosti jsou také její zaměstnanci. Zaměstnanci jsou  

pro společnost nejcennější kapitál, který se významně podílí, jak na hospodářských 

výsledcích, tak na budování dobrého jména a značky společnosti AMO [6]. 
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Vrcholové vedení společnosti si je vědomo důležitosti spokojených zaměstnanců. Pokud 

vedení společnosti včas neodhalí nespokojenost svých zaměstnanců, může docházet 

k dlouhodobému snížení motivace, ztrátě zkušených zaměstnanců a s tím spojenou sníženou 

kvalitu služeb a pracovních výkonů [19]. 

Jelikož společnost doposud neprováděla měření spokojenosti zaměstnanců, byl v rámci 

této diplomové práce navržen dotazník pro měření spokojenosti zaměstnanců.  Základem 

tohoto dotazníku jsou jednotlivé otázky týkající se pracovního prostředí, pracovního zatížení, 

kvality vedení nadřízenými, celková spokojenost v organizaci. Z toho typu dotazníku lze 

získat velice podrobné informace. Dotazník je uveden níže v tabulce číslo 18. 

 

Obrázek  č. 6 – Formulář  pro měření spokojenosti zaměstnanců 

Měření spokojenosti je jednou z nejúčinnějších činností systému managementu. Hlavním 

cílem měření spokojenosti zaměstnanců je především získání informací, jak jsou zaměstnanci 

spokojeni s naplňováním potřeb a očekávání. Dotazníková metoda je jedna z možných 
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pomůcek, která umožňuje získání údajů i při větším počtu tazatelů a také vypracováním údajů 

tohoto šetření totožným způsobem i v odlišném čase. 

Navržený postup dotazníkového šetření: 

Krok 1 

Stanovení časové periody provádění měření spokojnosti zaměstnanců. Měření spokojenosti by 

mělo být prováděno minimálně jednou ročně. 

Krok 2 

Komunikace se zaměstnanci o provádění dotazníkového šetření na měření spokojenosti. 

Krok 3 

Předání dotazníků zaměstnancům. Zaměstnanci budou informování, jak dotazník vyplnit. 

Dotazník obsahuje 11 otázek, stupnicového, výčtového a uzavřeného typu. První tři otázky 

jsou identifikační, pomocí kterých zjistíme pohlaví, věk a profesní zařazení.  

Krok 4 

Dotazníkové šetření je anonymní. Aby byla zaručena co nejvyšší návratnost dotazníků, je 

vhodné osobní předání se stručným popisem hlavního cílu šetření. 

Krok 5  

Sběr vyplněných dotazníků. 

Krok 6  

Vyhodnocení dotazníků. Vyhodnocení bude provedeno pomocí počítačového programu 

Microsoft Office Excell. Jako první krok převedeme data z písemné formy do elektronické 

podoby. Pro každou otázku bude vyhrazen jeden řádek a ve sloupcích bude stupnicové 

hodnocení, kde každý sloupec bude představovat jednotlivé hodnocení (míru spokojenosti). 

Následně jsou zkoumány četnosti jednotlivých odpovědí u každé z otázek. Vytvoříme si 

přehlednou tabulku, kde řádky budou odpovídat jednotlivým otázkám a jednotlivé  sloupce 

budou odpovídat stupnici hodnocení. Nejlépe je vyjádřit tento postup pomocí tabulky č. 19. 

Z takto připravené tabulky sestavíme graf. Jako jedna z nejlepších variant se jeví výsečový 

neboli koláčový graf  [20]. 
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Tabulka č.18 – Tabulka získaných údajů dotazníkového šetření  

  Míra spokojenosti 

Faktory  
spokojenosti 

Velmi  
spokojen Spokojen Nevím Nespokojen Velmi 

nespokojen 

Spokojenost 
s komunikací 

v rámci 
organizace 

Počet 
odpovědí           

%           

Spokojenost s 
odměňováním 

Počet 
odpovědí           

%           

Spokojenost se 
způsobem 
motivace 

Počet 
odpovědí           

%           

 

Krok 7 

Návrhy na zlepšení. Z dotazníkového měření spokojenosti zaměstnanců, společnost dostane 

data, které poskytnou informace, ve kterých oblastech jsou její zaměstnanci spokojeni či 

nespokojeni. Na základě těchto zjištění je nutné, aby vrcholové vedení zvážilo, na které 

oblasti zaměřit svou pozornost a snažit se o jejich zlepšení. 

5.1.2. Měření spokojenosti zákazníků 

Norma ČSN EN ISO 9004:2010 při monitorování a měření klade důraz oproti normě ČSN 

EN ISO 9001:2009 na zainteresované strany, posouzení silných a s labých stránek a na 

monitoring trhu a mnoho dalších vstupů. Plnění potřeb a očekávání zainteresovaných stran 

napomáhá k dosažení udržitelného úspěchu společnosti. Potřeby a očekávání všech 

zainteresovaných stran jsou odlišné a tyto potřeby a očekávání se neustále mění. Jednou ze 

zainteresovaných stran společnosti jsou také její zákazníci. Z tohoto důvodu je nutné neustále 

měřit spokojenost i svých zákazníků [2]. 

Společnost AMO provádí měření spokojenost svých zákazníků pomocí dotazníkového 

šetření. Tento dotazník je v souladu s požadavky norem řady 9000, je velice rozsáhlý a dotýká 

se všech oblastí pro měření spokojenosti zákazníka [6]. Pro tento systém měření spokojenosti 

zákazníků navrhuji rozšíření o otázky, které jsou uvedeny níže.  
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Seznam doplňujících otázek: 

1) Jak jste spokojeni s poskytováním informací o průběžném stavu objednávky? 

2) Jak jste spokojeni se způsobem vyřízení nestandardních požadavků? 

3) Jak jste spokojeni se zastižitelností našich pracovníků (telefon, fax, e-mail)? 

4) Jak jste spokojeni s ochotou a vstřícností personálu? 

5) Jak jste spokojeni s úrovní péče o zákazníka? 

6) Jak jste spokojeni se spoluprácí při řešení problémů? 

Otázky týkající se stálých zákazníků: 

1) Jak jste spokojeni s inovací dodávaných produktů? 

2) Je kvalita opakovaných zakázek stejná? 

Při měření spokojenosti zákazníků je velmi důležitý názor zákazníků a především 

skutečnost, jak zákazník organizaci vnímají a co považuje za silné a slabé stránky společnosti. 

Aktuální systém měření spokojenosti zákazníka je prováděn pouze pomocí dotazníkového 

šetření, a proto zde navrhuji jeho rozšíření o formulář, který bude obsahovat výčet silných a 

slabých stránek vnímaných zákazníkem.  

 

Obrázek  č. 7 -  Formulář pro zjišťování silných a slabých stránek společnosti 
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Cílem tohoto hodnocení je neustálé zlepšování kvality služeb společnosti. Zákazníci zde 

mají prostor vyjádřit svůj názor na oblasti, které jsou z jejich pohledu slabými stránkami 

společnosti a silnými stránkami společnosti [2]. Pomocí toho hodnocení spokojenosti získá 

společnost výčet silných a slabých stránek z pohledu zákazníka. Výhodou tohoto zjištění je 

souhrn připomínek, se kterým je zákazník spokojen a souhrn připomínek se kterými zákazník 

spokojen není a je potřeba se na tyto oblasti zaměřit a hledat způsoby pro jejich snížení či 

úplné odstranění k zákazníkově maximální spokojenosti. Návrh tohoto formuláře je uveden na 

obrázku č. 7.   

 

5.2. Kroužky zlepšování  

5.2.1. Úvod 

Znalosti zaměstnanců a jejich aktivita je nejcennější kapitál každé organizace. Proto by 

mělo být hlavním cílem organizací co největší zapojení svých zaměstnanců do většího okruhu 

činností organizace, především do zlepšovacích procesů. 

Jednou z možných praktických realizací těchto zapojení zaměstnanců jsou kroužky 

zlepšování. Hlavním cílem kroužků zlepšování je zlepšení detailně popsaného vstupního 

problému.  

Kroužek zlepšování také může být zaveden u problémů, které nelze exaktně měřit, takže 

nebudou mít měřitelný výsledek, který by se mohl projevit v hospodářských výsledcích ve 

smyslu kvality a kvantity produktů. To mohou být například řešené nedostatky v pracovním 

prostředí – čistota pracoviště, bezpečnost. 

Kroužek zlepšování je velice zjednodušeně skupina zaměstnanců z jednoho nebo z 

různých oddělení napříč celou organizací, která je vybrána vedoucím kroužku zlepšování, 

nebo vedoucím příslušného oddělení. Tato skupina pak aktivně řeší daný problém, do jeho 

maximálního vyřešení. Doba řešení bývá většinou omezena časovým limitem. 

Jak už bylo řečeno, kroužky zlepšování mají nesmírný přínos v komunikaci mezi 

zaměstnanci různých oddělení, ale i mezi zaměstnanci z oddělení stejného. Výsledkem pak 

bude splnění nebo přiblížení k zadanému cíly, jehož efektem bude většinou zlepšení daného 

problému. 
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Zavedení kroužku zlepšování v organizaci není jednoduchý proces. Samotný teoretický 

návrh kroužku zlepšování v organizaci a především jeho praktické zavedení, může být 

komplikovanější, než řešení daného problému již v zavedeném kroužku zlepšování.  

O zásadách kroužků zlepšování bylo již napsáno mnoho odborných textů. A proto se za 

jejich podpory budu více zabývat teoretickým návrhem zavedení kroužku zlepšování 

v organizaci AMO.  

AMO je společnost, která má velice kladný přístup ke zlepšování, a proto je zde 

samozřejmostí, že bude uvolňovat prostředky na odměny kroužků zlepšování. Níže uvedený 

teoretický návrh je na tomto principu založen.  

5.2.2.  Zadání problémů – vstupy 

Vstupy, tedy problémy k řešení, mohou přijít od všech pracovníků v organizaci, a mohou 

se týkat téměř všech témat souvisejících s činnostmi uvnitř organizace.  

Jak už bylo řečeno v úvodu, kroužky zlepšování se nebudou zabývat pouze problémy, 

které lze měřit ve smyslu projevení výsledku na kvalitě a kvantitě produktů, například 

zkrácení výrobních časů, technologické problémy, či konstrukční problémy. Ale řešené 

problémy budou také neměřitelné ve výše uvedeném smyslu, například bezpečnost na 

pracovišti, čistota pracoviště nebo ekologie. 

Vznikne tedy vstup na základě zprávy od daného pracovníka svému nadřízenému, který 

po pochopení problému obeznámí vedoucího oddělení. Po té bude vytvořen projektový list 

pro kroužek zlepšování.  

Projektový list bude vypracován vedoucím oddělení, které je nejvíce spojené s daným 

problémem. Projektový list může být také vypracován již pracovníkem, který dle ústní 

dohody bude vedoucím daného kroužku zlepšování, ten ho ale pak musí dát ke schválení 

vedoucímu oddělení. Dále pak všichni členové týmu musí s projektovým listem souhlasit a 

podepsat jej. 

Vedoucí daného oddělení má pak povinnost seznámit s projektovým listem kroužku 

zlepšování vrcholové vedení, které rozhodna, zda kroužek zlepšování bude schválen. Vedoucí 

kroužku zlepšování pak prezentuje průběh projektu vrcholovému vedení na pravidelných 

schůzkách, které se konají jedenkrát měsíčně. Pro úspěšný průběh schůzek kroužků 

zlepšování je důležité, aby vedoucí měl určité vlastnosti viz níže.  
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Hlavní vlastnosti vedoucího kroužku zlepšování [23], [24]: 

• Sebedůvěra 

• Znalost oboru 

• Otevřené a nestranné jednání 

• Udržení úzkého kontaktu s ostatními členy kroužku 

• Schopnost rozdělování odpovědností 

• Pozitivní motivování ostatních členů 

• Schopnost ocenit dobrou práci a projevit důvěru 

5.2.3 Projektový list 

Základem kroužku zlepšování je projektový list. Tento dokument musí obsahovat minimálně 

tyto základní prvky: 

• Datum zadání projektu 

• Detailně popsané zadání - cíl projektu 

• Určení hodnotících parametrů projektu 

• Harmonogram 

• Rozpočet na odměny  

• Členové týmu 

 

Projektový list obsahuje více položek, které jsou znázorněny v  příloze č. 1. Zadání a cíl 

projektu je nejdůležitější prvek. Zde se tvoří projekt pro kroužek kvality a vychází z něj 

všechny následují prvky – harmonogram, počet členů v týmu, rozpočet, atd. Zde je tedy 

nejdůležitější důkladné popsání problému, tudíž v počáteční fázi musí vedoucí kroužku 

kvality řádně definovat počáteční stav a cílový stav. 

Hodnotící parametry projektu slouží k určení úspěšnosti projektu, na jejímž základě pak 

bude vyplácena finanční odměna. Podrobněji vysvětleno v kapitole 5.2.5 

Harmonogram (viz obr. č. 8) je vytvořen při tvorbě projektového listu. Měly by v něm být 

všechny základní etapy, které lze určit před začátkem projektu. Z harmonogramu pak vzejde 

termín ukončení projektu. Při nečekaným problémech lze harmonogram posunout, musí to 

však být schváleno vedením. 
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Obrázek č. 8 – Harmonogram kroužku zlepšování 

Rozpočet projektu je určen vedoucím oddělení. Rozpočet by se měl odvíjet od složitosti 

úkolu, počtu lidí v týmu a době trvání projektu. Jak už bylo uvedeno v úvodu, tak se zde 

předpokládá, že vedoucí oddělení má stanoven roční rozpočet pro kroužky zlepšování. 

A nakonec je vytvořen tým 5 - 10 lidí, kteří musí s činností v kruhu kvality souhlasit.   

Nejdůležitějším faktorem správného fungování kroužku zlepšování je především motivace 

jeho členů. Ti mohou být motivování například [25]: 

• Finanční odměnou 
• Zaměstnaneckými benefity 
• Soutěživostí 
• Zlepšením osobních vztahů na pracovišti 
• Vytvoření příjemného pracovního prostředí 
• Pochvalou od vedoucího 

V našem případě jsou členové motivováni finanční odměnou. Rozpočet, finanční odměna,  

je stanovena při tvorbě projektového listu, a je rozdělena na dvě složky: odměna pro 

vedoucího projektu a odměna pro členy týmu. Finanční odměnu pro členy týmu rozděluje 

vedoucí kroužku zlepšování dle vlastního uvážení. 

Kroužek se bude scházet pravidelně každý týden. Místo a přesný čas bude určen na první 

schůzce kroužku zlepšování. Tato schůzka bude vždy trvat maximálně jednu hodinu. Toto 

rozvržení by mělo být dodržováno všemi členy kroužku. 

Protože činnost v kroužku je nadstandardní činnost zaměstnanců, které je také zvlášť 

placena, pracovníci musí svoji účast v kroužku zlepšování nadpracovat. Popřípadě pracovat 

na svěřené úloze z kroužku zlepšování mimo pracovní dobu.  
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Zde se dostáváme do bodu, který může být problematický, protože se můžeme setkat 

s pracovníky s různými typy pracovních poměrů (fixní plat, hodinová mzda, placené přesčasy, 

neplacené přesčasy). V případě problémů se musí na poradě vedení stanovit přesná pravidla 

pro jednotlivé druhy pracovních poměrů. 

5.2.3.  Postup práce v kroužcích zlepšování 

Dané problémy se budou řešit formou aktivní diskuze. Zaměstnanci budou mít prostor 

předkládat své vlastní návrhy na zlepšení, návrhy na možné inovace. Zaměstnanci budou mít 

možnost řešit problémy, se kterými se setkávají denně [21]. 

Postup [22]: 

• Vedoucí  kroužek seznámí s problémem. 

• Členové skupiny diskutují o možných řešeních daného problému. 

• Všechny návrhy se zapisují. Základní zásady: 

- Kvantita převažuje nad kvalitou, 

- Fantazii se meze nekladou, 

- Není povolena kritika, 

- Cenný je pouze výkon celé skupiny. 

• Návrhy jsou následně roztřízeny a poté shrnuty. 

• Účastníci můžou předkládat své vlastní návrhy a připomínky. 

• Návrhy se vyhodnotí z hlediska jejich reálnosti a praktičnosti. 

• Nakonec jsou jednotlivé návrhy zformulovány a sepsány do formuláře pro Kroužek 

zlepšování, který je uveden v příloze. 

Zápis z každé porady, jež probíhá dle aktuálních potřeb kroužku zlepšování, se provádí do 

předem připraveného formuláře, který je uveden v příloze č. 2. Tento zápis má na starosti 

vedoucí kroužku zlepšování. Informace by měly být přístupné všem členům kroužku 

zlepšování. 

Zaznamenány by měly být následující údaje: 

I. Označení kroužku zlepšování (číslo, název) 

II. Datum konání schůzky 

III. Jméno a příjmení vedoucího kroužku zlepšování 

IV. Definice problému /témat k projednání 
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V. Jednotlivé návrhy na zlepšení 

VI. Povinnosti / úkoly členů kroužku zlepšování 

VII. Případné připomínky 

VIII. Podpis vedoucího kroužku zlepšování 

Podrobným zkoumáním problému kroužek zlepšování dospěje k několika variantám 

řešení. Tyto varianty jsou pak prezentovány vrcholovému vedení, které schválí nejvíce 

vhodnou variantu. 

Kroužek zlepšování se pak dále zabývá realizací schválené varianty. Realizace zahrnuje 

veškeré činnosti pro úspěšné zavedení výsledné varianty do systému organizace. 

 

5.2.4. Vyhodnocení činnosti kroužku zlepšování 

Jak už bylo řečeno, odměnou pro členy kroužku je finanční částka, která je uvolněna 

vedením. Tato částka však není fixní, a bude se měnit dle úspěchu projektu. 

Částka je rozdělena do dvou částí:  

• odměna pro vedoucího kroužku zlepšování 

• odměna pro členy týmu 

 

Poměr mezi těmito částkami je dán procentuálně z výchozí celkové částky, zde je 

navrženo 30% z celkové částky pro vedoucího kroužku zlepšování a 70% pro členy týmu. 

Tyto hodnoty se definují na začátku projektu. 

Podíl pro členy týmu rozděluje pouze vedoucí kroužku zlepšování. Sám rozdělí odměny 

mezi členy týmu dle jejich aktivity, rychlosti, rozsáhlosti činností, atd. 

Jak už bylo řečeny celkový rozpočet pro kroužek zlepšování není fixní. Na konci projektu 

se rozpočet násobí koeficientem úspěšnosti a až po té se určí celková získaná částka za 

projekt. 

Při vytváření projektového listu je jeho součástí určit hodnotící parametry projektu. Tyto 

parametry mohou být pro různé projekty podobné, ale i také zcela unikátní, vše záleží na 

charakteru problému. 
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Hodnotící parametry mohou být: 

• měřitelné: úspora normohodin, snížení zmetkovitosti, plnění harmonogramu projektu 

atd. 

• neměřitelné: design, míra inovace, atd. 

 

Každý parametr pak musí mít určenou hodnotící váhu důležitosti. Z těchto vah je pak 

určen koeficient úspěšnosti, kterým se na konci projektu vynásobí celkový rozpočet odměny 

za projekt. 

Při 100% splnění projektu se koeficient úspěšnosti rovná 1. Když je projekt plněn 

nadstandardně například na 110%, rozpočet na odměny se navyšuje o jednu desetinu. Při 

splnění projektu na méně než 100% se rozpočet patřičně zmenšuje. Níže je uvedený velice 

jednoduchý příklad tohoto systému.  

Pro lepší pochopení uvádím názorný příklad. 

Zadání projektu: Snížit dobu montáže a zabalení páru kolečkových bruslí. 

Cíl projektu: 

- časová úspora – 5 min  

- termínový harmonogram – 4 týdny 

- jednorázové náklady – 10 000 kč  

Rozpočet odměny pro kroužek zlepšování: 

- 12 000 kč 

Hodnotící parametry a jejich váhy důležitosti:  

- časová úspora – 80%  

- termínový harmonogram – 10% 

- jednorázové náklady – 10%  

 

Výsledek projektu:  

- časová úspora – 6,5 min  

- termínový harmonogram – 5 týdnů 

- jednorázové náklady – 10 000 kč  
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Tabulka č. 19 – Vyhodnocení názorného projektu 

Hodnotící parametry Váha 
důležitosti 

Počáteční 
stav 

Plánovaný 
stav 

Skutečný 
stav 

Koeficient 
splnění Koef.*váha 

1. Časová úspora 80%  5 minut 6,5 minut 1,3  
(130%) 

1,04 
(0,8*1,3) 

2. Termínový 10%  4 týdny 5 týdnů 0,8 0,08 

3. Jednorázové 
náklady 10%  10 000 kč 10000 kč 1 0,1 

     
Koeficient úspěšnosti 1,22 

 

Koeficient splnění je tedy procentuální vyjádření dosažené skutečnosti daného 

hodnotícího parametru s ohledem na plánovaný cíl. Pro každý hodnotící parametr se 

Koeficient splnění vynásobí s váhou důležitosti. Tyto hodnoty se pak sečtou, čímž dosáhneme 

Koeficientu úspěšnosti. 

Koeficient úspěšnosti vyšel 1,22 – projekt je tedy splněn na 122%. Celková výše odměny 

je tedy násobek rozpočtu odměn daný projektovým listem a koeficientem úspěšnosti. 

Výsledná odměna = 12 000 kč x 1,22 = 14 640 kč 

Kdybychom pozměnily výslednou časovou úsporu, která by byla pouze 3 minuty. Tak se 

to na výsledné odměně pro členy kroužku kvality projeví takto. 

Výsledná odměna = 12 000 kč x 0,66 = 7 920 kč 
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6. 

Pokud organizace chtějí dosahovat úspěchů na dnešním a hlavně na budoucím trhu, musí 

předvídat a neustále plnit požadavky a očekávání všech svých zainteresovaných stran. Aby 

organizace mohly dosahovat těchto úspěchů, musí mít propracovaný systém kvality. 

V diplomové práci jsem se věnovala tématu možnosti uplatnění principů normy ČSN EN 

ISO 9004:2010 v podmínkách integrovaného systém u managementu hutního podniku.  

Společnost by i nadále chtěla dosahovat úspěchů na trhu ve stále se měnícím, náročném a 

konkurenčním prostředí. Integrovaný systém managementu společnosti je certifikován 

normou ČSN EN ISO 9001:2009. Proto bylo nutné analyzovat vztah mezi normou ISO 9004 

a normou ISO 9001.  

  Byla tedy provedena podrobná analýza rozdílů mezi normami ČSN EN ISO 

9001:2009 a ČSN EN ISO 9004:2010. Na základě těchto teoretických poznatků, byl získán 

výčet oblastí, které společnost naplňuje částečně nebo nenaplňuje vůbec. Do těchto oblastí 

patří princip zaměření na zákazníka, a princip zapojení lidí.   

Společnost AMO klade velký důraz na měření spokojenosti zákazníků. Měření 

provádí dotazníkovým šetřením, které je velice dobře zpracováno. Avšak dotazník je 

vypracován dle normy ISO 9001, a tudíž mu chybí část, která je zaměřena na hodnocení 

slabých a silných stránek dle ISO 9004. Proto by navržen dodatek, kterým by mohl být 

systému měření spokojenosti doplněn.  

Systém měření spokojenosti byl ještě rozšířen o měření spokojenosti zaměstnanců, což 

je jednou ze zainteresovaných stran společnosti, na kterou poukazuje norma ISO 9004.  Toto 

měření je opět prováděno dotazníkovým šetřením. 

Závěr diplomové práce byl zaměřen na princip zapojení lidí. Byly navrženy kroužky 

zlepšování, které mají za úkol řešit projekty zlepšování. V této části je detailně popsáno, jak 

by mohl takovýto kroužek fungovat od samotného zadání problému po dokončení projektu. 

Jako primární motivací pro účast zaměstnanců v kroužku je finanční odměna, z tohoto důvodu 

je také navržen systém odměňování, který je založen na úspěšnosti projektu. 

Závěr 

Z této diplomové práce může společnost získat přehled o oblasti naplňování principů 

normy ISO 9004, které jsou naplňovány částečně nebo vůbec a také návrhy, jak jednotlivé 
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vybrané oblasti zlepšit. Navržené postupy na zlepšování vyžadují prostor pro diskuzi 

vrcholového vedení společnosti, protože právě vrcholové vedení má nejlepší informace o 

společnosti a jejích zaměstnancích a je pouze na vrcholovém vedení, aby na základě této 

studie navrhlo jednotlivá opatření ke zlepšení. 
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Příloha č. 1 – Projektový list kroužku zlepšování 

PROJEKTOVÝ LIST KROUŽKU ZLEPŠOVÁNÍ 
Název projektu 

  

Vedoucí projektu 
  

Datum zahájení   
Datum 

ukončení   
Popis projektu 

(formulace 
problému) 

  

Výchozí stav 
  

Cílový stav 
  

Hodnotící 
parametry Jednotka Výchozí stav Cíl  

       
 

       
 

       
 Očekávané 

finanční nebo jiné 
přínosy 

  

Očekávané 
náklady 

   

Přínos pro 
zákazníka 
(externího, 
interního) 

  

Členové týmu 

  

Odměňování   

 

 

 

 



 

 
 

Příloha č. 2 – Formulář pro zápis pravidelné porady kroužku zlepšování 

Formulář pro kroužek zlepšování 
Kroužek zlepšování 

(Číslo, označení KK) 
Datum konání 

schůzky 
Jméno a příjmení 

vedoucího kroužku zlepšování 

      
Definice problémů/témat k projednání 

  

Návrhy na zlepšení/odstranění řešené problematiky 

  
Povinnosti/úkoly členů kroužku zlepšování 
1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
Případné připomínky 

  

Podpis vedoucího kroužku zlepšování   
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