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Abstrakt  

Bakalářská práce se zaměřuje na popis a analýzu plnění požadavků normy ISO 9001 

v prostředí logistické organizace Vizocargo s.r.o.  

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá teoretickými 

východisky systému managementu kvality, jeho historickým vývojem a jednotlivými koncepty, 

přičemž největší pozornost je kladena na požadavky koncepce ISO 9001.  

Druhá část popisuje analyzovaný podnik a jeho současný stav plnění požadavků již 

dříve zmiňované normy ISO 9001. Poslední kapitola na základě srovnání teoretických 

poznatků a skutečností v podniku zjišťuje případné nedostatky, které brání společnosti 

v certifikaci systému, a podává návrh jejich řešení. 

Klíčové slova 

Systém managementu kvality, koncepce managementu kvality, ISO ř. 9000, implementace 

SMK 

Abstract 

The Bachelor thesis is focused on description and analysis of compliance 

requirements ISO 9001 in logistic company Vizocargo Ltd.  

Thesis is divided into two parts. The first part deals with theoretical system of Quality 

Management, it´s historical development and individual concepts, the greatest attention is 

paid to the requirements of ISO 9001 concept. 

The second part describes analyzed company and current situation in performing of 

requirements ISO 9001. The last chapter describes possible deficiencies which may be found 

by comparison of theoretical knowledge and facts (these deficiencies may prevent in 

certification of company) and submits proposal for its solution.  

Keywords 

System of Quality Management, Concept of Quality Management, ISO 9000, 

QMS implementation 
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ÚVOD 

 

V dnešní době, kdy se podniky pomalu vzpamatovávají z ekonomické krize, je 

důležité, aby našly nástroj pro zvyšování konkurenceschopnosti. Jedním z těchto nástrojů je 

zavedení systému managementu kvality. 

Management kvality je složen ze čtyř základních částí, a to z plánování, řízení, 

prokazování a zlepšování kvality. Pokud jsou tyto činnosti chápany jako jeden proces, 

výsledkem je zvýšení loajality a spokojenosti všech zainteresovaných stran při minimální 

spotřebě zdrojů.   

Proto organizace, které chtějí být na trhu úspěšné, musí veškeré své procesy řídit jako 

celek. S tímto také souvisí pojem systém managementu kvality, kde procesní přístup 

vyjadřuje stěžejní prvek této filosofie.  

V průběhu minulého století se postupem času vykrystalizovaly tři základní koncepce 

managementu kvality. Jedná se o koncepci odvětvových standardů, koncepci ISO a 

koncepci TQM. 

Nejpreferovanější způsob zavedení systému managementu kvality jsou v dnešní době 

ISO standardy. Bohužel, mnohé organizace si zavádí tento systém pouze na oko, z důvodu 

požadavků odběratelů na dodavatele, aby poskytli důkazy o zavedení a plnění požadavků 

tohoto systému ve formě certifikátu. Ale v těchto případech se v organizaci neprojeví kýžený 

efekt, o kterém bylo pojednáno v předchozích odstavcích. 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat současný stav společnosti Vizocargo 

s.r.o., která se připravuje na certifikační audit, posoudit míru plnění požadavků normy 

ČSN EN ISO 9001:2009 a případně navrhnout způsob řešení zjištěných nedostatků. 
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1  SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY 

 

Slovo kvalita se používalo již ve starověku. Nejstarší definice pojmu kvalita je 

přisuzována Aristotelovi. Pro využití v ekonomice je však nevhodná. Stejně tak není možné 

přijmout ani na první pohled velmi srozumitelný slogan typu: kvalita je naprostá spokojenost 

zákazníků, jelikož se zde směšují rozdílné kategorie [10]. 

Proto pro praktický život a řízení podniků byla vypracována definice, která je 

univerzální a velmi závažná. Uvádí ji norma ČSN EN ISO 9000:2006, která hovoří o tom, že 

„kvalita je stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik“ [1].  

Požadavkem, ve smyslu této normy, je potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, 

obecně se předpokládají nebo jsou závazné [11]. 

 

1.1  Historický vývoj managementu kvality 

V dávných dobách byl člověk výrobcem a zároveň i spotřebitelem vlastních výrobků, 

a proto mohl vyrábět takové výrobky co do kvality a množství, které vyhovovaly právě jeho 

potřebám. Později s rozvojem obchodu, kdy se začaly uplatňovat míry a váhy, došlo k rozvoji 

kontroly právě těchto veličin. Ve středověku se připojila i kontrola ze stran cechů, které se 

snažily zabránit nekalému podnikání [14]. 

Později s rozvojem průmyslové výroby a s rostoucím počtem manufaktur rostla i 

potřeba kontroly. Tu nejprve zajišťovali samotní dělníci, mistři popř. majitelé, protože 

přicházeli do styku se zákazníkem, od kterého si vyslechli jeho požadavky, a ty se snažili 

splnit. Toto období označujeme za model řemeslné výroby, který fungoval až do začátku 

dvacátého století. Poté začaly vznikat modely výrobních procesů s technickou kontrolou a ve 

výrobním procesu se objevují speciální útvary technické kontroly [14] [10].  

Zásluhou Američanů Rominga a Shewharta se ve 30. letech objevily první statistické 

metody kontroly výrobních procesů. Ty se výrazněji začaly využívat až po druhé světové 
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válce zejména v Japonsku při masivním zavádění statistické regulace a statistické 

přejímky [10]. 

Dalším propracováním tohoto přístupu došlo k vykrystalizování tří základních 

koncepcí managementu kvality [10]: 

 koncepce podnikových standardů, 

 koncepce ISO, 

 koncepce TQM. 

 

1.1.1 Koncepce podnikových standardů 

Tato koncepce se postupně vyvíjela již od 70. let minulého století. Mnohé zahraniční, 

zejména americké společnosti, pociťovaly akutní potřebu vytváření systému kvality. 

Požadavky na tyto systémy byly zaznamenávány do norem, které měly platnost v rámci 

jednotlivých organizací, resp. celých výrobních odvětví a museli se jimi řídit i dodavatelé 

těchto firem [10] [11]. 

Příkladem těchto odvětvových standardů jsou například ASME kódy pro oblast 

těžkého strojírenství, API standardy pro zabezpečování jakosti produkce olejářských trubek, 

speciální směrnice AQAP pro zabezpečování jakosti v rámci NATO a v poslední době 

zejména předpisy QS 9000, které definují požadavky na systém jakosti dodavatelů 

automobilového průmyslu [10]. 

I když se tyto standardy vyznačují různými přístupy, mají jeden společný znak: jsou 

náročnější než požadavky definované normami ISO řady 9000. A nejsou pochopitelně 

východiskem pro malé podniky a organizace poskytující služby [10]. 

 

1.1.2 Koncepce ISO 

Z důvodu globalizace tržního prostředí byl vytvořen další koncept systému kvality – 

ISO standardy řady 9000. Normy ISO 9000 byly poprvé zveřejněny Mezinárodní organizací 

pro normy ISO roku 1987 a vzešly z řady norem BS 5750 (British Standard) [10] [15].  
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Tyto standardy představují společné zásady a kritéria pro posuzování jejich naplňování 

a praktické dodržování s cílem minimalizace počtu kolizí v obchodních vztazích, které by 

v rámci mezinárodního obchodu ohrožovaly zájmy spotřebitelů i celého společenství [11]. 

 Tato koncepce je podrobněji rozebrána v kapitole 2.    

 

1.1.3 Koncepce TQM 

Pojem Total Quality Management, zkráceně TQM, se rozšířil již v 70. letech minulého 

století v japonských firmách, později se tato koncepce rozšířila také i do amerických 

společností [10].  

Koncepce TQM představuje velmi otevřenou filozofii managementu organizací. Tento 

koncept se vyznačuje tím, že není založen na předem definovaných požadavcích, ale pouze 

informuje o možnostech, které pozitivně ovlivní vývoj a rozvoj organizace. Hlavním cílem 

TQM je změnit celkovou kulturu organizace, a tak vymýtit názor, že chyby jsou nevyhnutelné 

a kontrola a „hašení požáru“ jsou proto součástí každodenního života [7].  

Na podporu TQM byly vyvinuty různé modely označované především jako modely 

excelence organizací. Tyto modely byly vyvinuty především za účelem snadnější aplikace 

TQM [11] [10].  

 

Základními principy TQM jsou [9]: 

 orientace na zákazníka,  

 vedení lidí a týmová práce,  

 partnerství s dodavateli,  

 rozvoj a angažovanost lidí,  

 orientace na procesy,  

 neustálé zlepšování a inovace,  

 měřitelnost výsledků,  

 odpovědnost vůči okolí. 
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1.2  Důvody pro zavedení systému managementu kvality 

Obecně lze říct, že zavedení systému managementu kvality (SMK) vede ke zlepšení 

způsobu, jakým společnost podniká. Pokud si organizace důsledně nadefinuje procesy uvnitř 

organizace, které vedou ke snížení počtu vad a nalezení efektivnějších postupů, získává 

organizace větší kontrolu, což se projevuje ve snížení počtu chyb a také prostředků 

vynakládaných na jejich předělávání, přepracování a opravy [12].  

Kvalita se tedy stává rozhodujícím faktorem stabilního ekonomického růstu podniků. 

Firmy s moderními systémy managementu kvality dosahují dlouhodobě podstatně lepších 

výsledků než firmy s tradiční orientací na zabezpečování jakosti prostřednictvím technické 

kontroly [17].  

Systém managementu kvality se totiž projevuje svými pozitivními účinky jak uvnitř 

podniku, tak i v jeho okolí. Interní (vnitřní) účinky systému managementu jakosti se obvykle 

projevují rychleji než účinky externí: klesá podíl neshod na celkových výkonech, stoupá 

výtěžnost materiálů i účinnost vnitropodnikových procesů, protože se zvyšuje rozsah 

napoprvé správně provedené práce. To vše vede ke zvyšování produktivity a redukci 

nákladů [17]. 

Nejdůležitějším externím (vnějším) účinkem systému managementu kvality je 

stoupající míra spokojenosti a loajality zákazníků – individuálních klientů i průmyslových 

odběratelů. Zvyšující se schopnost trefovat se do požadavků zákazníků, spolu s kladnými 

referencemi dosavadních zákazníků možným budoucím zákazníkům, způsobuje, že firmy 

registrují pozvolný nárůst podílu na trzích. Tyto účinky jsou však dlouhodobějšího charakteru 

(mohou se projevit až za několik let po vybudování účinného systému managementu jakosti). 

Ale právě ony jsou garancí trvalého zlepšování zisku, finančních toků a dalších výsledků 

podnikání, ke kterým může pozitivně přispět i skutečnost, že vysokou jakost jsou zákazníci 

ochotni akceptovat i při vyšších cenách [17].   

 

Co přináší zavedení SMK v organizaci [16]: 

 zavedení pořádku a systémového přístupu do všech firemních činností,  

 zprůhlednění firmy pro zákazníka, vlastníka, vedení i zaměstnance,  
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 podstatné zvýšení důvěryhodnosti firmy a tím snadnější pronikání na nové trhy EU,  

 stabilizace dosahované úrovně kvality v čase, i sortimentu poskytovaných produktů 

a služeb,  

 snadnější zapracování a zapojení se nových pracovníků k plnění cílů společnosti,  

 řízené ovlivňování trendů v kvalitě produktů a služeb,  

 vytvoření základu pro další zlepšování kvality a tím úspěch v konkurenčním boji,  

 vzájemně výhodné obchodní vztahy.  
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2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY MANAGEMETU KVALITY DLE 

KONCEPCE ISO 

 

V této kapitole jsou podrobně rozebrány požadavky, které jsou kladeny normou 

ČSN EN ISO 9001:2009, protože společnost Vizocargo s.r.o. se chystá k implementaci právě 

tohoto systému. 

 

2.1  Charakteristické rysy koncepce ISO 

Diskutované normy ISO mají univerzální charakter, tzn., nezávisí ani na charakteru 

procesů, ani na povaze výrobků- jsou aplikovatelné jak ve výrobních organizacích, tak i 

v podnicích služeb [11]. 

Normy ISO řady 9000 nejsou závazné, ale mají pouze doporučující charakter. Teprve 

až v okamžiku, kdy se dodavatel v obchodní smlouvě zaváže odběrateli, že aplikuje u sebe 

systém jakosti podle některé z tzv. modelových norem ISO, se tato norma pro daného 

producenta stává závazným předpisem [11]. 

Normy ISO řady 9000 jsou pouze souborem minimálních požadavků, které by měly 

být ve firmách implementovány [10].  

Je známo, že ani striktní uplatňování požadavků norem ISO nedokáže garantovat 

základní cíl účinného managementu jakosti, tj. plnou spokojenost a loajalitu zákazníků a 

dobré ekonomické výsledky. Celá koncepce ISO tak musí být chápána pouze jako začátek 

cesty [10]. 

 

2.2  Základní soubor norem ISO 

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

v současnosti tvořena základním souborem 4 norem [11]: 

 ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality- Základní principy a slovník; 
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 ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality- Požadavky; 

 ISO 9004:2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu 

kvality; 

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

environmentálního managementu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Struktura souboru norem ISO 9000:2009 

 

ISO 9000:2006 popisuje zásady systémů managementu kvality a specifikuje 

terminologii systémů managementu kvality. Normy ISO 9001 a ISO 9004 se většinou 

používají současně, ale lze je použít také samostatně. Mají velice podobnou strukturu a tak 

tvoří konzistentní dvojici norem pro řízení kvality. Jejich základním cílem je zajistit větší 

použitelnost v organizacích, bez ohledu na jejich zaměření [4].  

ISO 9001:2009 specifikuje požadavky na systémy managementu kvality pro použití 

v případě, že je zapotřebí prokázat způsobilost organizace k poskytování výrobků, které 

splňují požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky předpisů [11]. 

ISO 9004:2010 poskytuje návod na řízení organizací pro trvale udržitelný 

úspěch [11]. 

 

ISO 9000 

Systémy 

managementu 

kvality. 

 Základní 

principy a slovník ISO 19011 Směrnice pro auditování systému 

managementu kvality a systému 

environmentálního managementu 

ISO 9004 Řízení udržitelného úspěchu 

organizace – Přístup managementu kvality 

 
ISO 9001 Systémy managementu kvality- 

Požadavky 
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 ISO 19011:2003 poskytuje návod na řízení a provádění auditů životního prostředí a 

auditů kvality [11]. 

 

2.3  Přehled hlavních požadavků na SMK podle norem ISO 9000:2009 

V této kapitole jsou uvedeny stěžejní požadavky a doporučení na systém 

managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001. 

Norma ISO 9001 se skládá z 8 kapitol. První tři kapitoly mají pouze informativní 

charakter, proto se tato bakalářská práce věnuje požadavkům od čtvrté kapitoly.  

 

 kapitola 4: Systém managementu kvality 

Vymezuje hlavně procesní a administrativní rámec systému managementu kvality. 

Kromě jiného vyžaduje, aby organizace [9]: 

- definovaly své procesy v SMK a jejich logickou provázanost; 

- měly popsán SMK v tzv. příručce kvality; 

- měly uplatňovány procesy řízení dokumentů a záznamů. 

 

 kapitola 5: Odpovědnost managementu 

Je orientována na úlohy a povinnosti vrcholového vedení organizací v SMK. Mezi 

hlavní požadavky patří [9]: 

- vytváření prostředí pro trvalé uspokojování požadavků zákazníků; 

- definování a komunikování tzv. politiky kvality organizace; 

- plánování zdrojů a cílů kvality v rámci SMK; 

- jmenování funkce tzv. představitele vedení pro management kvality; 

- vymezení odpovědnosti a pravomocí pro jednotlivé skupiny zaměstnanců; 

- pravidelné přezkoumávání SMK. 
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 kapitola 6: Management zdrojů 

Kapitola 6 je v normě ISO 9001 věnována požadavkům na řízení nejrůznějších zdrojů, 

jako jsou [9]: 

- lidé, tj. zaměstnanci 

- infrastruktura, tj. zařízení, budovy atd.; 

- informace; 

- pracovní prostředí; 

- finance; 

- dodavatelé atd. 

 

 kapitola 7: Realizace produktů 

  Norma ISO 9001 přináší široké spektrum požadavků na všechny typické procesy 

v dané organizaci. Patří sem [9]: 

- definování, přezkoumávání a komunikování požadavků zákazníků na produkty; 

- řízení etap návrhu a vývoje, včetně uplatňování vhodných metod a nástrojů; 

- řízení procesu nakupování, včetně hodnocení a výběru dodavatelů; 

- řízení procesu výroby a poskytování služeb, včetně dodávání produktů; 

- řízení tzv. majetku zákazníka; 

- identifikovatelnou a sledovatelnost produktů; 

- řízení měřících a monitorovacích zařízení. 

 

 kapitola 8: Měření, analýzy a zlepšování 

  Tato kapitola je nejzásadnější pro funkčnost a výkonnost systému managementu 

kvality. Kromě klasických procesů měření produktů jsou zde kladeny požadavky na celou 

řadu systémových měření, jako jsou např. [9]: 

- měření spokojenosti zákazníků; 

- měření spokojenosti zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran; 

- benchmarking; 

- měření výkonnosti systému managementu kvality, procesů i organizace; 
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- měření nákladů vztahující se k jakosti i efektů ze zlepšování apod. 

 

2.4  Postup při implementaci koncepce ISO 

Pokud se organizace rozhodne aplikovat koncepci ISO, měla by projít zhruba těmito 

sedmi kroky [10]: 

 

1. Rozhodnutí o přijetí koncepce ISO 

V případě, že se vrcholové vedení podniku rozhodne využít k cestě za kvalitou 

koncepci ISO, musí si uvědomit, že jde o rozhodnutí strategické, protože ovlivní život celého 

podniku na mnoho let. Současně je nutné vybrat i nejvhodnější z modelových norem ISO řady 

9000 pro účely případné certifikace systému kvality [10]. 

 

2. Analýza současného stavu v podniku 

V tomto kroku musí tým odborníků analyzovat to, do jaké míry současná podniková 

realita v oblasti zabezpečování jakosti odpovídá požadavkům norem ISO řady 9000. Čím 

méně neshod tým odborníků v tomto období odhalí, tím bude výstavba systému jakosti 

v daném podniku jednodušší [10].  

Podle společnosti Novalis Consulting, umožní tato analýza [18]: 

- získat nezávislý pohled na současnou úroveň aplikace QMS, 

- seznámit se s organizační a dokumentační úrovní potřebnou pro QMS, 

- zjistit a popsat zásadní slabá místa při aplikaci QMS v jeho jednotlivých prvcích, 

- navrhnout a doporučit další postup činností pro úspěšné zavedení QMS, 

- vypracovat zprávu z analýzy. 
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Při aplikaci analýzy současného stavu je důležité využívat vhodné metody k získání 

potřebných výstupů (výsledků). Mezi tyto metody patří zejména interwiew s pracovníky 

podniku, prohlídka provozu a organizační a řídicí dokumentace firmy [18]. 

„Na základě vstupní analýzy současného stavu systému managementu jakosti z 

hlediska požadavků ČSN EN ISO 9001 je vhodné také vypracovat návrh projektu zavedení 

systému managementu kvality (věcný, časový i finanční plán)“ [18].  

Tento projekt by měl obsahovat následující body [18]: 

- cíl projektu; 

- rozsah projektu; 

- personální zabezpečení; 

- etapy zavádění systému managementu jakosti; 

- školení; 

- časový plán projektu; 

- komunikace v rámci projektu; 

- konzultace s poradenskou organizací;  

- sledování poradenského procesu; 

- nákladové kalkulace. 

Výstupem této analýzy je zpráva, která obsahuje slovní a bodové vyhodnocení 

současného stavu systému managementu jakosti ve firmě. Také se doporučuje vytvořit 

hierarchii nalezených problému [8].  

 

3. Vzdělávání zaměstnanců 

Tato etapa je považována za klíčový prvek v celkovém procesu implementace, neboť 

pokud tuto koncepci zaměstnanci nepochopí, jen těžko se může tento proces stát úspěšným. 

Bohužel, zkušenosti z tuzemských firem ukazují, že vědomosti a dovednosti lidí 

v podnicích, které jsou na začátku aplikace koncepce ISO, jsou v oblasti zabezpečování 

jakosti většinou žalostné. Proto je naprosto nezbytné, aby co nejvíce zaměstnanců prošlo 

počátečním školením [11]. 
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Školení je určeno zejména pro ty zaměstnance, kteří se mají podílet na přípravě a 

zavádění systému managementu jakosti [18]. Školení by mělo zaměstnancům vysvětlit 

základní pojmy a principy této koncepce vztažené ke konkrétní (vlastní) organizaci. Cílem 

školení je, aby zaměstnanci získali základní představu o tom co je to[18]: 

- vize firmy, politika a cíle jakosti, 

- systém managementu jakosti a 

- jaké jsou požadavky ČSN EN ISO 9001 a jak tyto požadavky naplnit. 

 

 

4. Popis a dokumentování systému kvality 

„Normy ISO nekompromisně vyžadují, aby všechny činnosti zabezpečování kvality 

v podniku byly popsány v soustavě dokumentů, která se velmi často označuje jako 

pyramidová. Cílem v této etapě je jednoznačně definovat, co, kdo, jak, čím a kdy má 

v systému kvality vykonávat“ [10]. 

 

5. Prosazení dokumentovaných postupů do podnikové praxe 

Výstupem dokumentování systému kvality jsou různé směrnice, dokumenty, záznamy 

aj., které jsou samo o sobě bezcenné, pokud si je lidé neosvojí a nepřijmou je za své. „Proto je 

absolutně nezbytné, aby všichni zainteresovaní zaměstnanci prošli před zavedením 

dokumentace systému kvality do praxe dalším výcvikem, v jehož rámci by jim byly 

vysvětleny postupy, které jsou od nich očekávány“[10].  

Velmi častým jevem v mnoha organizacích je skutečnost, že většina neshod na 

výrobcích i v systému kvality má příčinu právě v tom, že ze strany řídicích pracovníků bylo 

toto seznámení podceněno [10] [11]. 

„Součástí tohoto kroku by měl být i „ověřovací provoz“ systému kvality alespoň 

v půlroční periodě, aby mohly být spolehlivě odhaleny všechny zatím nedořešené 

oblasti“[10]. 
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6. Běžné působení systému kvality v podniku 

V průběhu času se stane plnění požadavků norem ISO řady 9000 v podniku 

samozřejmostí. Všechny nedostatky systému jsou v této fázi již odstraněny a zaměstnanci už 

považují dokumentaci systému kvality nikoli za přítěž, ale za pomocníka v situacích, kdy si 

sami nebudou vědět rady. Měly by být evidentní i první ekonomické přínosy na výrobních 

dílnách, vyvolané redukcí počtem neshodných výrobků, a celý systém řízení podniku by se 

měl stát jednoznačnějším. Tyto příznaky signalizují, že firmy dospěly do stádia, kdy je možné 

požádat o certifikaci systému kvality [10] [18]. 

 

7. Další rozvoj systému kvality 

Po zvládnutí požadavků norem ISO řady 9000, je zapotřebí věnovat stejné úsilí 

zdokonalování sytému kvality. Normy ISO definují pouze minimum možného a mnohé i 

velmi důležité prvky buď podceňují, nebo se jim úplně vyhýbají. Proto je vhodné tento 

systém rozvinout prostřednictvím aplikace principů TQM a propojení se systémy 

environmentálního managementu [10]. 
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3  PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

 

Společnost Vizocargo s.r.o. je malou tuzemskou společností, která provozuje 

autodopravu. Společnost vznikla 29. dubna roku 2005 zápisem do obchodního rejstříku při 

rejstříkovém soudě v Brně, jako společnost s ručením omezeným. Společnost má dva 

vlastníky Veroniku Štepáníkovou a Jaromíra Štěpáníka, který je zároveň jednatelem 

společnosti. Sídlo společnosti se nachází v okrajové části Vizovic ve Zlínském kraji.  

Předmětem podnikání společnosti Vizocargo s.r.o. je: 

 provozování silniční motorové dopravy nákladní vnitrostátní a mezinárodní 

provozované vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti, 

 provozování silniční motorové dopravy nákladní vnitrostátní a mezinárodní 

provozované vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti, 

 zprostředkování obchodu a služeb, 

 pronájem a půjčování věcí movitých, 

 zasílatelství. 

 

3.1  Organizační struktura společnosti 

V čele společnosti stojí jednatel společnosti. Jednatel řídí veškerou činnost firmy a 

jedná jejím jménem. Příkazy jednatele jsou pro všechny pracovníky závazné. Jednatel přímo 

řídí všechny zaměstnance a zodpovídá za jejich činnost. Společnost je rozdělena na čtyři 

hlavní divize – účetnictví a finance, dispečink, obchod a technické oddělení [5].  

 

3.2  Struktura zaměstnanců 

 Tato společnost je tvořena převážně mladým kolektivem. Ke dni 6.2 2012 zaměstnává 

společnost 38 zaměstnanců, z toho 29 zaměstnanců pracuje na pozici řidič a zbytek 

zaměstnanců pracuje v administrativě. 89 % zaměstnanců jsou muži. Průměrný věk u mužů je 

32 let, u žen 25 let [5].  
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V následujícím grafu jsou v procentech znázorněny stavy zaměstnanců na jednotlivých 

pracovních pozicích.  

 

Graf č. 1: Stavy zaměstnanců na pracovních pozicích v procentech 

 

3.3  Vývoj tržeb ve společnosti 

V následujícím grafu je znázorněn vývoj tržeb společnosti v letech 2005 – 2011. 

Z grafu č. 2 je patrné, že v porovnání s rokem 2011 v počátcích tržby firmy nedosahovaly 

vysokých částek, z důvodu pomalého rozjezdu firmy, která se teprve snažila prosadit na trhu 

s vysokým počtem konkurentů.  

V následujícím roce (2006) tržby této společnosti vzrostly přibližně třikrát. V letech 

2007 – 2008 se společnost začala rozšiřovat a dosahovat příznivých ekonomických zisků. 

Bohužel, v roce 2009 a 2010 došlo ke stagnaci tržeb, z důvodu vzniku celosvětové 

ekonomické krize, která výrazně zasáhla také oblast autodopravy. 

V roce 2011 došlo k výraznému zlepšení finanční situace podniku (tržby vzrostly 

oproti minulému roku o 34 873 tis. Kč, což odpovídá 107 %). Zvýšení tržeb způsobilo 

rozšíření vozového parku o 10 vozidel a současně společnost získala dva nové významné 

zákazníky, kterým přepravuje farmaceutické produkty. 
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Graf č. 2: Vývoj tržeb v letech 2005-2011 

 

3.4  Vozový park 

 Tato společnost vlastní dohromady 23 vozidel, která jsou vybavena teplotním 

regulátorem.  Toto vybavení je podmínkou pro přepravu farmaceutických výrobků, které tvoří 

80% zakázek společnosti. Z Grafu č. 3 je patrný vývoj vozového parku. V letech 2008 až 

2009, kdy společnost zasáhla ekonomická krize, ustrnul nákup vozidel. Od roku 2010, kdy se 

společnost relativně vzpamatovala z této krize a postupně rozšiřovala nákup vozidel.  

 

Graf č. 3: Vývoj počtu vozidel společnosti v letech 2005-2011 
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3.5  Trh a zákaznici společnosti 

 Společnost Vizocargo s.r.o. se zaměřuje především na zahraniční trh, ten tvoří zhruba 

80 % ze všech zakázek společnosti. Mezi největší zahraniční zákazníky patří: 

 DHL – Švýcarsko, 

 Rhenus a Hellman – Německo, 

 DACHSER – Itálie, Německo, 

 Jet trans – Rakousko. 

 

Jedním z nejvýznamnějších českých zákazníků společnosti Vizocargo s.r.o. je Bioveta.  
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4  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PLNĚNÍ 

POŽADAVKŮ NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 

 

Mezinárodní norma ČSN EN ISO 9001:2009 specifikuje požadavky na systém 

managementu kvality v případech, kdy společnost: 

a) potřebuje prokázat svojí schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje 

požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů,  

b) chce zvýšit spokojenost zákazníka, a to efektivním aplikováním systému kvality, 

včetně procesů pro neustálé zlepšování systému, ujišťováním o shodě s požadavky 

zákazníka a s příslušnými požadavky předpisů. 

Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou generické a jsou aplikovatelné v 

každé společnosti bez ohledu na její typ, velikost a na poskytované produkty. SMK je platný 

pro celou společnost. V případě, že některé požadavky této normy nemohou být aplikovány s 

ohledem na povahu společnosti a její produkt (službu), mohou být tyto požadavky předmětem 

vyloučení.  

Předmětem vyloučení ve společnosti Vizocargo s.r.o. jsou požadavky popsané v 

kapitole 7.3 Návrh a vývoj a 7.5.2 Validace normy ČSN EN ISO 9001:2009. 

 

4.1  Systém managementu kvality  

V této kapitole jsou srovnány požadavky 4. kapitoly normy ČSN EN ISO 9001:2009 

se skutečnou situací společnosti Vizocargo s.r.o.  

 

4.1.1  Všeobecné požadavky 

Společnost Vizocargo s.r.o. se v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2009 snaží 

vytvořit, dokumentovat, implementovat a udržovat systém managementu kvality a neustále 

zlepšovat jeho efektivnost.  
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Systém managementu kvality musí být dokumentovaný v příručce kvality a 

souvisejících dokumentech a jeho uspořádání musí splňovat normu ČSN EN ISO 9001:2009. 

Systém managementu kvality je nutno koncipovat tak, aby bylo možné efektivní plnění 

požadavků zákazníků. Z tohoto důvodu bylo zapotřebí identifikovat klíčové procesy 

potřebné pro SMK, ale také tyto procesy ve společnosti implementovat.  

Jednotlivé procesy, kritéria a metody potřebné pro zajištění jejich efektivního 

fungování a řízení má společnost uvedeny v mapě procesu, kterou má na starost PVK. O 

příručce kvality a dokumentovaném systému kvality bude pojednáno v kapitole 4.1.2 a 4.1.3. 

Zjištění: Požadavek na identifikaci klíčových procesů je splněn. Grafické vyjádření mapy 

procesu chybí.  

 

4.1.2  Požadavky na dokumentaci 

Společnost musí dokumentovat SMK, tak aby byly ve shodě s požadavky normy ČSN 

EN ISO 9001:2009. Tato norma stanovuje, že dokumentace systému managementu kvality 

musí zahrnovat [8]: 

 dokumentované prohlášení o politice a cílech kvality; 

 příručku kvality; 

 dokumentované postupy a záznamy požadované touto mezinárodní normou; 

 dokumenty, včetně záznamů, určené organizací jako potřebné k zajištění 

efektivního plánování, fungování a řízení svých procesů. 

Společnost Vizocargo s.r.o. tento požadavek splňuje jen z části, protože se v této 

organizaci nachází většina z uvedené dokumentace, nicméně není řádně označena a není 

veden soupis této dokumentace společně se zodpovídající osobou za tyto dokumenty. Proto je 

nutné vypracovat soupis veškeré dokumentace podniku, řádně ji označit a následně zjistit a 

doplnit chybějící dokumentaci, jakou je např. prohlášení o cílech a politice kvality. 

Zjištění: Tento požadavek není splněn. 
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 Politika kvality 

Dokumentované prohlášení o politice kvality v této organizaci chybí. Proto je nutné 

vytvořit tento dokument tak, aby splňoval následující kritéria. Politika kvality musí 

vyjadřovat celkové záměry a zaměření společnosti ve vztahu ke kvalitě. Představuje verbální 

popis toho, co se v systémech managementu kvality očekává od vrcholového vedení. Politika 

kvality má mít co nejstručnější, ale vždy co nejúdernější a nejsrozumitelnější obsah i 

formu[11]. 

Zjištění: Organizace tento požadavek nesplňuje. 

 

 Cíle kvality 

Tak jako politika kvality i cíle kvality chybí. Politika kvality musí být vždy 

doprovázena cíli kvality z důvodu její nekonkrétnosti a neadresnosti.  

Zjištění: Tento požadavek není splněn. 

 

 Dokumentace SMK 

Dokumentace ve společnosti Vizocargo s.r.o. je rozdělena na interní a externí 

dokumentaci. Interní dokumentace je dále rozdělena do tří kategorií, které jsou zobrazeny na 

obr. č. 3. Do úrovně A společnost zařadila příručku kvality, o které bude pojednáno v kapitole 

4.1.3 této bakalářské práce. Směrnice a řády, které využívá společnost, jsou zařazeny do 

úrovně B, úroveň C zastupuje dokumentace BOZP a PO, vnitropodnikové směrnice.  

Veškerá dokumentace je vedena jak v papírové podobě, tak i v elektronické formě pro 

větší bezpečnost zachování těchto dokumentů. Odpovědnost za aktuálnost dokumentů má 

PVK. 
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Obr. č. 2: Struktura interní dokumentace [11] 

 

Interní dokumentace: 

Struktura interní dokumentace je vyobrazena v tabulce č. 1. Pro větší přehlednost je 

dokumentace úrovně C podrobně rozepsána v příloze č. 1. 

 

Tabulka č. 1: Soupis interní dokumentace 

Dokumentace úrovně A 

Příručka kvality 

Politika kvality 

Cíle kvality 

Dokumentace úrovně B 

Směrnice Řády 

Označení: Název: Označení: Název: 

SM 01 Směrnice provozování autodopravy Ř 01 Organizační řád 

SM 01 Řízení dokumentů a záznamů Ř 02 Spisový a skartační řád 

    Ř 03 Pracovní řád 

Dokumentace úrovně C 

Dokumentace BOZP a PO, nařízení příkazy 

Záznamy kvality 

 

Příručka kvality 

Politika a cíle kvality 

Směrnice,Řády 

Dokumentace BOZP a PO, 

vnitropodnikové směrnice. 

 

B 

C 

A 

Záznamy a formuláře 
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Externí dokumentace je tvořena: 

- Systémem managementu kvality – Požadavky (ČSN EN ISO 9001:2009), 

- Mgr. Jiří Ostravský – advokátní kancelář (vydané faktury po splatnosti). 

Vyhlášky: 

- právní obecně závazné předpisy a legislativní předpisy, 

- ostatní dokumenty – atesty, prohlášení o shodě aj.  

 

Zjištění: Tento požadavek není splněn z důvodu neúplné dokumentace. 

 

4.1.3  Příručka kvality 

Je základním dokumentem SMK úrovně A, který popisuje, jak daná organizace ve 

svém prostředí aplikuje obecné požadavky určitého standardu [11]. PK je vždy dokumentuje 

firemní know-how a je nadřazená všem ostatním dokumentům vztahujícím se k systému 

managementu kvality.  

Organizace vytvořila příručku kvality, která obsahuje oblast použití SMK, 

dokumentované postupy vytvořené pro SMK a popis vzájemného působení mezi procesy 

SMK, jak je stanoveno v normě ČSN EN ISO 9001:2009. Tvorba obsahová a formální úprava 

PK je uvedena ve SM 02- Řízení dokumentů a záznamů. 

Zjištění: Tento požadavek není splněn-neúplnost příručky kvality. 

 

4.1.4  Řízení dokumentů a záznamů 

 Norma ČSN EN ISO 9001:2009 ukládá povinnost řídit dokumenty požadované SMJ. 

Proto byla v organizaci sepsána směrnice SM 02- Řízení dokumentů a záznamů, která řeší 

zásady a jednotný postup při řízení interních i externích dokumentů a záznamů firmy. To 

znamená postup při tvorbě, vydávání, evidenci, aktualizaci, kontrole, archivaci a skartaci 

dokumentů a záznamů systému managementu kvality, které jsou zpracovávány v rámci SMK. 

 Společnost musí také dokumentovat postup pro řízení záznamů. Záznamy o kvalitě 

jsou zvláštní typy dokumentů, které poskytují objektivní důkazy o účinné funkci SMK a 
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prokazují shodu produktu, procesu nebo činnosti s předepsanými požadavky a poskytují 

důkaz o provedených činnostech. 

 Jak je již uvedeno v kapitole 4.1.3, dokumentace v této organizaci se rozděluje na 

interní a externí. Zpracovatelem všech interních dokumentů SMK v rámci organizace je 

PVK, který je rovněž jednatelem společnosti. PVK zpracovává, vydává a řídí interní 

dokumenty SMK, zajišťuje jejich distribuci, změnová řízení a stahuje neplatné dokumenty 

SMK ze všech míst, kam byly přiděleny. Provádí plánovanou revizi dokumentů SMK. Před 

vydáním dokumentů provádí schvalování jednatel. Soupis je proveden v seznamu vydaných a 

zrušených DSMK, výpůjčky DSMK v tištěné podobě, které jsou uloženy u PVK, se 

zaznamenávají do Výpůjčního listu DSMK. Řízené výtisky externích dokumentů musí být po 

celou dobu platnosti udržovány v aktuálním stavu. Za aktualizaci externích dokumentů 

odpovídá rovněž PVK. PVK kontroluje aktuálnost legislativních předpisů na internetu, a to 

dle potřeby, minimálně jednou za rok prostřednictvím internetových stránek www.mvcr.cz, 

www.cmi.cz, www.unmz.cz, www.cni.cz. 

Zjištění: Tento požadavek je splněn. 

 

4.2  Odpovědnost managementu 

 Tato kapitola srovnává plnění požadavků páté kapitoly normy 

ČSN  EN ISO 9001:2009 ve společnosti Vizocargo s.r.o. 

 

4.2.1  Angažovanost a aktivita managementu 

Norma ČSN EN ISO 9001:2009 ukládá v 5. kapitole závazek vedení společnosti k 

rozvíjení, uplatňování SMK a neustálému zlepšování jeho efektivnosti. Vrcholové vedení má 

poskytovat různými činnostmi důkazy o své osobní angažovanosti a aktivitě při rozvíjení a 

uplatňování systému managementu kvality a neustálém zlepšování jeho efektivnosti 

prostřednictvím [2]: 

 komunikace v organizaci o tom, jak je důležité plnit požadavky zákazníka, stejně 

jako požadavky zákonů a předpisů; 

 stanovování politiky kvality; 

http://www.cni.cz/
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 zajišťování, že jsou stanoveny cíle kvality; 

 přezkoumávání systému managementu; 

 zajišťování dostupnosti zdrojů. 

 

 V organizaci proběhlo školení, ve kterém byli zaměstnanci, kromě řidičů z povolání, 

informováni o připravovaných změnách v podniku. Nejprve byl prezentován systém 

managementu kvality, jeho přínosy, ale také jak tyto změny postihnou každého zaměstnance. 

Dále byla na tomto školení zdůrazněna preference plnit požadavky zákazníka, stejně jako 

požadavky zákonů a předpisů. Jako motivační prvek vyhlásil jednatel společnosti finanční 

odměny v případě dodržení řádného termínu certifikace, což mělo povzbudit každého 

zaměstnance, aby se zapojil do budování tohoto systému. 

 Jak už bylo řečeno v předchozích kapitolách této bakalářské práce, politika a cíle 

kvality nebyly stanoveny. Po jejich sepsání se stanovil termín aktualizace v intervalu 1x ročně 

nebo v případě potřeby. 

 O přezkoumávání systému managementu kvality bude podrobně pojednáno v kapitole 

4.2.6 této bakalářské práce. 

Za zajišťování dostupnosti zdrojů zodpovídá jednatel společnosti a to na základě 

plánovaného rozpočtu. 

Zjištění: Po sepsání politiky a cílů kvality je tento požadavek splněn. 

 

4.2.2  Zaměření na zákazníka 

Společnost Vizocargo s.r.o. věnuje zákazníkovi maximální pozornost s cílem splnit v 

největší možné míře jeho oprávněné požadavky a to i ty, které lze pouze předpokládat. Pro 

lepší péči o své zákazníky se vedení rozhodlo provádět sběr a vyhodnocování informací o 

spokojenosti zákazníků společnosti prostřednictvím dotazníků. Společnost vypracovala 

dotazník, který rozeslala 7 stěžejním zákazníkům, kteří tvoří 70-80% tržeb společnosti. 

Dotazník není vyhodnocen. 
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Zjištění: Požadavek není splněn z důvodu nevyhodnocení dotazníků. Dotazník není správně 

formulován, jelikož z jeho vyhodnocení jasně nevyplývají požadavky zákazníka, v případě 

jejich nespokojenosti. 

 

4.2.3  Politika kvality 

O politice kvality bylo pojednáno již v kapitole 4.1.2. 

 

4.2.4  Plánování 

Tato kapitola ukládá povinnost vedení společnosti zpracovat na základě politiky 

kvality cíle kvality, které musí být měřitelné a konzistentní s politikou kvality. Dále pak 

vrcholové vedení musí rovněž zajistit, aby plánování SMK bylo prováděno s ohledem na cíle 

a politiku kvality, a aby byla neustále udržována integrita SMK, a to i v průběhu plánování a 

implementace změn tohoto systému. 

Tento požadavek nebyl splněn, protože ještě nebyly sepsány cíle kvality. Plánování 

SMK se realizuje především v plánování procesů a dalších činností, které mají vliv na kvalitu 

poskytovaných služeb. Zejména se jedná o plánování zlepšování SMK na základě analýzy 

získaných informací jak z vnějšku (od zákazníků), tak i informací získaných z vnitřního 

kontrolního systému. Jedná se zejména o plán školení, program interních auditů a finanční 

plán. 

V případě změn ve společnosti je povinen PVK tyto změny identifikovat, zpracovat 

návrh postupu na jejich zapracování do systému managementu kvality a jeho dokumentace, 

schválit a realizovat tyto postupy. Tímto postupem je zachována integrita SMK. 

Zjištění: Tento požadavek není splněn. 

 

4.2.5  Odpovědnost, pravomoc a komunikace 

Tato kapitola ukládá vrcholovému vedení stanovování a sdělování odpovědnosti a 

pravomocí v rámci celé organizace.  
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 Představitel managementu 

Do funkce představitele managementu kvality byl jmenován jednatel společnosti, 

který má odpovědnost a pravomoc nezbytnou pro [2]: 

- zajištění, že procesy potřebné pro systém managementu kvality jsou vytvářeny, 

uplatňovány a udržovány; 

- předkládání zpráv vrcholovému vedení o dosažené výkonnosti systému 

managementu kvality a o jakékoli potřebě zlepšování a 

- podporování vědomí závažnosti požadavků zákazníka v celé organizaci. 

Zjištění: Tento požadavek normy je splněn. 

 

 Interní komunikace 

Jelikož analyzovaná společnost není rozsáhlá, je evidentní, že i díky požadavkům 

normy ČSN EN ISO 9001:2009 je komunikace ve společnosti mezi jednotlivými úrovněmi na 

vysoké úrovni. 

Mezi základní prostředky pro udržení komunikace v celé společnosti patří především: 

- přezkoumání managementu;  

- příkazy;  

- telefony; 

- vymezení pravomocí a odpovědností v Pracovních náplních; 

- operativní schůzky pracovníků s jednatelem společnosti. 

Zjištění: Tento požadavek je splněn. 

 

4.2.6  Přezkoumání systému managementu 

Vrcholové vedení musí v plánovaných intervalech zajistit přezkoumání systému 

managementu kvality organizace, aby byla zajištěna jeho neustálá vhodnost, přiměřenost a 

efektivnost. Toto přezkoumání musí zahrnovat posouzení příležitostí ke zlepšování a potřeby 

změn v systému managementu kvality, včetně politiky kvality a cílů kvality [2]. 
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 Obecně 

Z důvodu, že se tato organizace teprve snaží o zavedení SMK, doposud nedošlo 

k žádnému přezkoumání systému managementu. I přes tuto skutečnost byl proces 

přezkoumání systému managementu naplánován takto: 

- bude prováděn min. 1x ročně; 

- bude prováděn na poradě; 

- záznam z přezkoumání bude zaznamenán do zápisu z porady; 

- záznam bude obsahovat i celkové zhodnocení SMK; 

- v závěrech z tohoto přezkoumání musí být uvedeno, zda SMK vyhovuje, či je 

potřeba provést změny k jeho zlepšování. 

 

 Vstup pro přezkoumání  

Vstupem pro přezkoumání je zpráva, která by měla obsahovat informace o výsledcích 

interních auditů, zpětné vazbě od zákazníka, výkonnosti procesů a shodě produktu, stavu 

preventivních opatření a opatření k nápravě, následných opatření z předchozích přezkoumání 

managementu a v neposlední řadě o změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu 

kvality. 

 Výstup z přezkoumání 

Výstup z přezkoumání managementu ve společnosti musí zahrnovat rozhodnutí a 

opatření vztahující se ke zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a jeho procesů 

ke zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka a k potřebám zdrojů. 

Výstup z přezkoumání musí být písemně zaznamenán v zápise z porady. 

Zjištění: Přezkoumání SMK nebylo doposud provedeno z důvodu zavádění tohoto systému. 

Průběh přezkoumání SMK je naplánován, tudíž je tento požadavek splněn. První přezkoumání 

SMK proběhne před certifikačním auditem. 

 

4.3  Management zdrojů 

Pro efektivní fungování systému managementu kvality musí společnost řídit zdroje. 
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4.3.1  Poskytování zdrojů 

Nutné zdroje pro uplatňování, udržování a neustálé zlepšování funkčního SMK 

identifikuje, plánuje a řídí jednatel společnosti.  

Zdroje představují prostředky vyčleněné na systematické zvyšování kvality produkce 

v souladu s politikou kvality a cíli kvality a to zejména v oblastech: 

A –  Finanční- tj. banka a rezervy, 

B – Informační- tj. internet, zákony, vyhlášky a nařízení vlády, časopisy, odborná 

literatura, výstavy, veletrhy, komunikace se zákazníkem, 

C –  Personální- tj. inzerce, poptávka, 

D - Pracovní prostředí je stanoveno v záznamu „Stanovení a zhodnocení 

infrastruktury“. 

Zjištění: Tento požadavek je splněn. 

 

4.3.2  Lidské zdroje 

Nezbytnou odbornou způsobilost pro nově přijímané i stálé zaměstnance určuje 

jednatel společnosti ve spolupráci s přímým nadřízeným zaměstnancem v kvalifikačních 

předpokladech.   

Odpovědnost za poskytnutí výcviku nebo jiných opatření ke splnění potřeb odborné 

způsobilosti zaměstnanců a jejich kompetence provádět práce ovlivňující kvalitu má PVK, 

který pověří manažera kvality sestavením plánu školení. Plán školení se sestavuje každý rok.   

Odborná způsobilost zaměstnanců je posuzována při přijímání nových zaměstnanců na 

podkladě dokladů o vzdělání, dokladů o dovednostech a zkušenostech, osobního dotazníku, 

životopisu, případně přijímacího pohovoru. 

Při nástupu nových zaměstnanců se provede vstupní školení v rozsahu: 

- požadavků právních předpisů BOZP a PO; 

- požadavků vyplývajících ze SMK; 

- zaškolení a seznámení se činnostmi ve společnosti. 



30 

 

Po uskutečnění školení je s jistým časovým odstupem provedeno zhodnocení jeho 

efektivnosti formou pohovoru vedoucího pracovníka se zúčastněným zaměstnancem. 

Následně je vypracováno celkové zhodnocení přínosu školení.  

Zjištění: Požadavek normy je splněn. 

 

4.3.3  Infrastruktura 

Vedení společnosti je odpovědné za to, že je k disposici potřebná infrastruktura 

v potřebném rozsahu a na potřebné technické úrovni. Infrastruktura zahrnuje budovy, 

pracovní prostory a technické vybavení, podpůrné služby aj.  

Veškeré dopravní prostředky mají stanovenou preventivní kontrolu po najetí 30 tis. km 

a to v servisu Petroil CZ, Horní Moštěnice nebo FTL, Prostějov  

Zjištění: Tato organizace doposud nestanovila a nezhodnotila infrastrukturu, nebyl vytvořen 

harmonogram údržby jednotlivých strojů a zařízení. Proto tento požadavek není splněn. 

 

4.3.4  Pracovní prostředí 

Vedení společnosti klade důraz na zajištění správného pracovního prostředí pro 

všechny zaměstnance. Vhodné prostředí má vliv na spokojenost zaměstnanců a motivuje je 

k lepším pracovním výsledkům a plné angažovanosti. 

Společnost nevytváří vhodné pracovní prostředí z důvodu absence oddělených 

sociálních zařízení. Společné sociální zařízení se může vyskytovat pouze na pracovišti, kde 

pracuje max. 5 pracovníků, což není případem této společnosti. Dále nejsou označeny police 

štítkem s maximální přípustnou nosností, což může vést k úrazu. Ve společnosti není 

zavedená pitná voda, ale tento nedostatek jednatel společnosti kompenzuje nákupem pitné 

vody. Tyto prohřešky přisuzuji nedávnému stěhování této společnosti.  

Zjištění: Tento požadavek není splněn. 
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4.4  Realizace produktu 

V této kapitole jsou uvedeny požadavky kladené normou ČSN EN ISO 9001 

vyskytující se v 7. kapitole.  

 

4.4.1  Plánování realizace produktu 

Odpovědní pracovníci za příslušné procesy plánují činnosti potřebné pro realizaci 

produktu, kde určují dle potřeb: 

- cílů kvality a požadavků na produkt; 

- vytvořit procesy a dokumenty a poskytnout zdroje, které jsou specifické pro 

produkt; 

- požadované činností při ověřování, monitorování kontrole a zkoušení, které jsou 

specifické pro produkt a kritéria pro přijetí produktu; 

- záznamů potřebných pro poskytnutí důkazu, realizační procesy a výsledný produkt 

splňující požadavky. 

Neurčí-li jednatel společnosti jinak, jsou výstupy z plánování realizace produktu 

zpravidla ve formě: 

- směrnic kvality - pro zajištění systému řízení a/nebo; 

- příkazů jednatele společnosti; 

- ceníků. 

Zjištění: Tento požadavek je splněn. 

 

4.4.2  Procesy týkající se zákazníka 

 Určování požadavků týkajících se produktu 

Společnost spolupracuje se zákazníkem tak, aby byly všechny požadavky zákazníka 

vyjasněny a jednoznačně specifikovány. Společnost, na základě dlouhodobých zkušeností, je 

schopna předvídat i další požadavky na produkty, které zákazník přímo neuvádí, ale které je 

možné doporučit. 
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Požadavky na proces jsou přiměřeně definovány a dokumentovány ve směrnici 

SM 01- Provozování autodopravy. Není–li k ústnímu požadavku k dispozici písemné 

vyjádření, musí jednatel společnosti zajistit, aby podmínky takového požadavku byly 

odsouhlaseny s objednatelem ještě před jeho přijetím. Dále musí být vyřešeny všechny 

rozdíly mezi požadavky smlouvy nebo objednávky a požadavky zákazníka, kterými firma  

Vizocargo s.r.o. prokazuje, že je způsobilá splnit požadavky smlouvy nebo objednávky 

Zjištění:Tento požadavek je splněn. 

 

 Přezkoumání požadavků týkající se produktu 

Požadavky na produkt uplatněné formou poptávky nebo objednávky jsou před přijetím 

(předložením nabídky, přijetí objednávky/smlouvy) přezkoumány jednatelem společnosti 

z hlediska schopnosti společnosti splnit požadavky zákazníka. Musí být jasně stanoveny 

požadavky na produkt uplatněné formou poptávky nebo objednávky.  Přezkoumání je řešeno 

v rámci SM 01- Provozování autodopravy. 

 

Zjištění: Tento požadavek je splněn. 

 

 Komunikace se zákazníkem 

Organizace určuje a uplatňuje efektivní způsoby pro komunikování se zákazníky 

s ohledem na:  

- informace o produktu; 

- vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek, včetně jejich změn, a 

- zpětnou vazbu od zákazníka, včetně stížností zákazníka. 

Vzájemná komunikace se zákazníkem je zejména v těchto činnostech: 

- běžná denní komunikace;  

- komunikace při uzavírání zakázky; 

- kontakt při specifikaci požadavků na produkt;  
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- expedice, dodání.  

Nedílnou součástí komunikace se zákazníkem je zjišťování jeho spokojenosti se 

službami společnosti. Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.2.2 Zaměření na zákazníka, 

společnost vypracovala dotazník ohledně spokojenosti zákazníka, avšak jej doposud 

nevyhodnotila. 

Zpětné vazby od zákazníka tvoří informace získávané z rozhovorů se zákazníky, 

reklamací a stížností, přijetí opatření, ke zlepšování efektivnosti SMK. 

Zjištění: Tento požadavek není zcela splněn. 

 

4.4.3  Návrh a vývoj 

Požadavky kapitoly 7.3 normy ČSN EN ISO 9001:2009 nejsou dokumentovány 

vzhledem k tomu, že společnost se vývojem a návrhem produktu v současné době nezabývá. 

Tato kapitola je vzhledem k povaze činnosti společnosti vyloučena. 

 

4.4.4  Nákup 

 Proces nákupu 

Organizace zajišťuje, že nakupovaný produkt (zboží nebo služba) vyhovuje 

specifikovaným požadavkům na nakupování. Typ a rozsah řízení aplikovaného na dodavatele 

a na nakupovaný produkt jsou závislé na vlivu nakupovaného produktu na následnou realizaci 

produktu nebo na konečný produkt. Pro nakupované zboží a materiál jsou upřednostňováni 

především dodavatelé zařazení do schváleného Seznamu stanovených dodavatelů. V případě 

požadavku zákazníka na specifické zboží, může být dodavatel získán až po uplatnění 

požadavku zákazníka. 

Dodavatelé produktů (výrobků, polotovarů, služeb) musí vyhovovat 

následujícím požadavkům: 

- možnost plnění specifikovaných požadavků dodávky, dodací podmínky, termín 

dodání, kvalita zboží (služeb), cena, platební podmínky; 
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- možnost výběru vhodného druhu zboží, polotovarů či zboží, zejména z hlediska 

jeho ceny, kvality, možnosti splnění objemu dodávky, termínu dodávky, způsobu 

vyskladnění, dopravy a vykládky; 

- prokázání způsobilosti produktů a dodavatelů příslušnými doklady dle legislativy a 

technických požadavků; 

- při výběru jsou upřednostňovány společnosti s certifikovaným systémem kvality 

nebo dodavatelé prověřeni dlouhodobou spoluprací.  

Pokud je navazována spolupráce s novým dodavatelem, se kterým nejsou dosud 

zkušenosti (pouze získány ústní reference), nebo pokud tento dodavatel nesplňuje požadované 

kvalitativní požadavky (certifikace SMK prohlášení o shodě výrobku, špatné výsledky z 

hodnocení apod.), je tato spolupráce považována za rizikovou. Takovým dodavatelům věnuje 

jednatel společnosti zvýšenou pozornost a to až do doby, kdy je bude možno zařadit mezi 

spolehlivé dodavatele.  

Dopravu dodávky zajišťuje dodavatel zboží, nebo společnost využije vlastních 

dopravních prostředků.  

Zjištění: Organizace neprovádí hodnocení dodavatele. Požadavek není splněn v plném 

rozsahu. 

 Informace pro nákup 

Informace pro nakupování (objednávka, smlouva) musí popisovat produkt nebo 

službu, které se mají nakoupit a dále, je-li to nutné, požadavky na schvalování produktu, 

postupů, procesů a zařízení, kvalifikaci zaměstnanců, na systém managementu kvality 

případně požadavky na technickou dokumentaci, dodací podmínky, platební podmínky, 

záruční podmínky, druh a rozsah dohledu, řešení reklamací, cenu, množství apod. 

Zjištění: Tento požadavek normy je splněn. 

 

 Ověřování nakupovaného produktu 

Společnost stanovuje a uplatňuje kontrolní nebo jiné činnosti nezbytné pro zajištění, že 

nakupovaný produkt splňuje specifikované požadavky nakupování. 
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Je-li požadavkem společnosti nebo jejího zákazníka ověření u dodavatele, že produkt 

splňuje specifikované požadavky, musí být tento požadavek včetně průběhu ověřování a 

způsobu uvolnění uveden v informaci pro nakupování (objednávce/smlouvě). 

Zjištění: Tento požadavek je splněn. 

 

4.4.5  Výroba a poskytování služeb  

Cílem společnosti je realizovat činnosti v souladu se specifikovanými požadavky 

zákazníka.  

 Řízení výroby a poskytování služeb 

Společnost poskytuje mezinárodní přepravu zboží a léčiv za řízených podmínek. Celý 

proces je popsán ve SM 01 – Směrnice provozování autodopravy. Řízené podmínky zahrnují 

dostupnost informací, které popisují charakteristiky poskytované služby (internetové stránky), 

dostupnost potřebných pracovních instrukcí (ranní schůze), používání vhodného zařízení, 

dostupnost a používání monitorovacího a měřícího zařízení (teploměry, tachografy) a s tím 

související implementaci monitorování a měření.  

Zjištění: Tento požadavek je splněn. 

 

 Validace procesů výroby a poskytování služeb 

Požadavky kapitoly 7.3.6 normy ČSN EN ISO 9001:2009 nejsou dokumentovány, 

kapitola je vzhledem k povaze činnosti společnosti vyloučena. Společnost nemá žádné 

zvláštní procesy.  

 Identifikace a sledovatelnost 

Vnitřní kontrolní systém společnosti zaručuje, že veškeré vstupy (přístroje, 

subdodávky a služby, nabídky, smlouvy), procesy a výstupy jsou identifikovány, a lze je 

kdykoliv zpětně dohledat. Identifikace je ve společnosti zajištěna od nákupu a obstarání 

vstupů až po výstup – expedici a balení a dopravu zboží k zákazníkovi.  
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Zjištění: Tento požadavek je splněn. 

 

 Majetek zákazníka 

Ve společnosti se majetek zákazníka vyskytuje jen jako zboží určené k reklamaci.  

 Uchovávání produktu 

Používané postupy ve společnosti pro manipulaci, ochranu a dodávání zaručují, že 

hmotné vstupy, meziprodukty i konečný produkt nebudou poškozeny nebo jinak 

znehodnoceny a budou garantovat dodržení specifikovaných požadavků. Za obsah tohoto 

postupu a jeho zajištění a dodržování odpovídá jednatel společnosti. Zboží je ve většině 

případů přepravováno od dodavatele přímo k výrobci, pouze u zboží vysoké ceny a malých 

rozměrů je zboží doručeno do společnosti a jednatel ho přepraví k zákazníkovi. 

Zjištění: Tento požadavek je splněn. 

 

4.4.6  Řízení monitorovacích a měřících zařízení 

Společnost má vytvořen a udržován dokumentovaný postup pro řízení kontrolního, 

měřícího a zkušebního zařízení.  

Plánem organizace je doplnit potřebnou metrologickou dokumentaci, která by měla 

zahrnovat: 

- soupis měřidel (není splněno); 

- karta měřidla (není u všech měřidel); 

- harmonogram kalibrací a ověřování pracovních měřidel (není vytvořen seznam, 

který by ulehčil orientaci v termínech kalibrací); 

- záznam o kontrole KMZ; 

- kalibrační a ověřovací listy (nejsou u všech měřidel). 

 Tato společnost používá pouze nestanovená měřidla, jako jsou teploměry a 

tachografy, které pomáhají kontrolovat a udržovat teplotu požadovanou při přepravě zboží. 
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Nákup měřidla realizuje metrolog u vybraného dodavatele. Při nákupu měřidla je 

povinností metrologa prosadit u dodavatele nákup měřidla již kalibrovaného s příslušným 

protokolem o kalibraci nebo s označením metrologické značky, která deklaruje provedenou 

kalibraci.                          

Při převzetí měřidla od dodavatele zajistí metrolog jeho zaevidování, metrologické 

označení a založí metrologickou dokumentaci měřidla. Měřidlo, které metrolog neoznačil 

štítkem nebo nedá svolení k jeho vydání, nesmí být k měření používáno. 

Kalibrace a ověřování KMZ jsou zajišťovány výhradně externě. O prováděných 

kalibracích a ověření oprávněnými subjekty vede metrolog v kartě měřidla příslušné doklady 

(kalibrační protokoly). Kalibrace a ověření měřidel musí být zajišťována u odborně 

způsobilých subjektů (potvrzení od ČMI, akreditace), za aktuální metrologický stav 

zodpovídá metrolog. 

      V případě potřeby zajistí metrolog opravu měřidla. Objednávku na opravy, kalibraci 

měřidel zajišťuje v rámci svého pověření metrolog. Financování je hrazeno z nákladových 

prostředků společnosti. 

      Neopravitelná měřidla je nutno vyřadit; za vyřazení neopravitelných měřidel odpovídá 

metrolog, který je povinen zabezpečit KMZ tak, aby se omylem nedostaly zpět do provozu. 

Metrolog je odpovědný za označení neopravitelného měřidla (nápisem "NEPOUŽÍVAT") a 

za jeho uskladnění až do doby jeho fyzické likvidace. Metrolog je povinen o likvidaci KMZ 

informovat majitele. 

Neshodná měřicí zařízení jsou taková, jejichž zabezpečovací značka byla porušena 

(smazaný nápis, plomba, štítek), špatně fungují nebo o jejichž bezchybné funkci jsou 

pochybnosti. Taková měřicí zařízení nesmí být používána, musí být ihned odstraněna 

z provozu, označena "NEPOUŽÍVAT" a musí být uložena odděleně od ostatních měřidel. 

V nejbližším možném termínu metrolog zajistí opravu a novou kalibraci. Měřidlo může být 

znovu uvedeno do provozu teprve po obnovení jeho vlastností. 

Zjištění: Tento požadavek není splněn. Chybí soupis nestanovených měřidel, absence 

některých kalibračních listů. 
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4.5  Měření, analýza a zlepšování 

Tato kapitola se zabývá požadavky, které klade norma ISO 9001 v 8. kapitole. 

 

4.5.1  Obecně 

Kontrola, zkoušení, měření a následná analýza je neoddělitelnou součástí všech 

procesů společnosti. Pro monitorování, měření, analýzy a zlepšování v oblastech prokázání 

shody produktu, zajištění shody systému managementu kvality, neustálé zlepšování jsou 

plánovány a uplatňovány procesy dle následných kapitol. 

 

4.5.2  Monitorování a měření 

 Jakým způsobem společnost uplatňuje proces monitorování, a měření popisují 

následující kapitoly.  

 

 Spokojenost zákazníka 

Spokojenost zákazníka je hlavním cílem této společnosti. Pro zjištění spokojenosti 

zákazníků obchodní zástupce společnosti navštěvuje tyto zákazníky a osobně zjišťuje, zda 

jsou plně spokojeni, případně zjišťuje, v čem by mohla společnost vylepšit své poskytované 

služby. Dále pak se sleduje a analyzuje množství reklamací. Společnost rozeslala svým 

stěžejním zákazníkům dotazník, ohledně jejich spokojenosti. Doposud nebyl vyhodnocen. 

Získané informace jsou používány pro zlepšování uspokojování požadavků a 

očekávání zákazníků 

Zjištění: Tento požadavek je splněn pouze z části- absence vyhodnocení dotazníků. 

  

 Interní audit 

V organizaci doposud neproběhnul žádný interní audit, ale je naplánovaný před 

certifikačním auditem. Interní audity budou probíhat formou auditování jednotlivých úseků, 
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metodou pohovorů s určeným pracovníkem, porovnáním předložené dokumentace a 

příslušných záznamů se skutečností, zda jsou naplněny v praxi požadavky normy ČSN EN 

ISO 9001:2009. A bude se opakovat minimálně jednou ročně. 

Zjištění: Z důvodu zavádění SMK nebyl prozatím proveden interní audit. Jeho uskutečnění je 

naplánováno na období před certifikačním auditem. Z tohoto důvodu považuju tento 

požadavek za splněný.   

 

 Monitorování a měření procesů 

 Pro procesy, které podléhají monitorování a měření se určují údaje, které prokazují, 

zda monitorovaný proces dosahuje plánovaných výsledků, přičemž kritéria měření těchto 

procesu jsou uvedeny v mapě procesu. Na základě srovnání dosažených výsledků s kritérii 

procesů se určí případné neshodnosti a jejich příčiny a provede se opatření ke zdokonalení 

procesu. Vše se zaznamená do listu „Opatření k nápravě“. 

Zjištění: Tento požadavek je splněn. 

 

 Monitorování a měření produktu 

Společnost provádí systematické měření a monitorování produktu s cílem zajistit 

shodu se specifikovanými požadavky a k získání podkladů pro zlepšování ve prospěch 

zákazníka. Vedení společnosti odpovídá za zajištění potřebných zdrojů pro zajištění těchto 

činností. 

Monitorování se provádí při vstupní, průběžné a výstupní kontrole. Vstupní kontrola 

se provádí v souladu s postupem nákupu a kontrol vstupů popsaných ve SM 01 Provozování 

autodopravy. Průběžné kontroly probíhají v rámci hlavního procesu. Jedná se především o 

kontroly kompletace zboží obchodního případu. Výstupní kontrola je zaměřena na kontrolu 

zboží nebo služby před předáním zákazníkovi. Dokladem jsou dodací listy faktury apod. Ze 

všech činností jsou vedeny záznamy. 
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Výsledky a poznatky z měření a monitorování produktu jsou minimálně při 

přezkoumávání SMK vedením analyzovány a jsou přijata příslušná opatření k nápravě či 

preventivní opatření. 

Zjištění: Tento požadavek je splněn. 

 

4.5.3  Řízení neshodného produktu  

Identifikovaný neshodný produkt je řízen, aby se předešlo jeho nezamýšlenému 

použití nebo dodání [2]. V příručce kvality je nadefinováno, jak postupovat při odhalení 

neshodného produktu. V případě zjištění neshodného produktu, se produkt výrazně označí 

nebo uloží na místě výrazně označeném nápisem „Neshodný produkt“. Příslušný pracovník 

provede záznam o neshodném výrobku, kde uvede - identifikaci výrobku, projev neshody, 

operaci, při které byla neshoda zjištěna, kdo neshodu zjistil a datum.  

Je-li neshodný produkt zjištěn až po dodání nebo při jeho používání (reklamace 

odběratelská) nebo je zákazníkem sdělena stížnost, je neshoda (stížnost) zaznamenána a 

přezkoumána a dle výsledků přijata opatření odpovídající důsledkům nebo možným 

důsledkům neshody. Záznamy z odběratelských reklamací a neshod jsou vedeny 

v následujících záznamech: Kniha reklamací - dodavatelé, Opatření k nápravě a prevenci. O 

povaze vnitřních neshod a opatřeních se vedou záznamy (Evidence vnitřních neshod, 

Opatření k nápravě a prevenci).  

Neshody u nakupovaných produktů jsou zaznamenány a je uplatněna reklamace u 

dodavatele. 

Zjištění: Tento požadavek je splněn. 

 

4.5.4  Analýza dat 

K tomu, aby se prokázala vhodnost a efektivnost systému řízení kvality a aby se 

vyhodnotilo, kde lze provádět neustálé zlepšování systému kvality, má společnost stanoveny, 

shromážděny a analyzovány vhodné údaje. To zahrnuje údaje získané z monitorování a 

měření spokojenosti zákazníků a do budoucna i ze spokojenosti zaměstnanců, shody 

s požadavky na výrobek, hodnocení dodavatelů, reklamací, analýzy výsledků měření procesů 
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dle kritérií z mapy procesů a ze znaků a trendů procesů a produktů, včetně příležitosti pro 

preventivní opatření. 

Zjištění: Tento požadavek není splněn. Doposud nebylo provedeno měření spokojenosti 

zaměstnanců a zákazníků. 

 

4.5.5  Zlepšování 

 Neustálé zlepšování 

Vedení společnosti stanovilo, že nejméně jednou za rok přezkoumá funkčnost systému 

managementu kvality. Podkladem pro tato zkoumání budou např. výsledky interních auditů 

SMK, připomínky jednatele společnosti, výsledky kontrol v průběhu realizace produktu, 

výsledky monitorování a měření procesů, reklamační řízení, protokoly o zkouškách a měření, 

vyhodnocení nápravných opatření a preventivních opatření, cíle a politika kvality. 

Neopomenutelnými podklady pro přezkoumání SMK vedením budou rovněž výsledky 

kontrol prováděných externími subjekty a pravidelných a mimořádných auditů a dozorů 

prováděných certifikačním orgánem. Veškeré stanovené cíle v organizaci jsou považovány za 

proces zlepšování. Všechny tyto vstupy pak slouží k neustálému zlepšování systému 

managementu kvality.  

Zjištění: Tento požadavek je splněn. 

 

 Nápravná opatření 

Pro zabránění opakovanému výskytu neshod provádí organizace činnosti, zaměřené na 

odstranění příčiny vzniklé neshody s cílem zabránit jejímu opakování a odstranění jejich 

příčin. Mezi příčiny neshod, které jsou podmětem opatření k nápravě, mohou patřit např. 

chyby a nedostatky v dodávkách, nedodržení platných postupů a instrukcí, neadekvátní či 

nepřesné postupy, dokumentace a systém kontroly nebo nesprávné plánování a neefektivní 

řízení procesů. 

Potřeba přijetí opatření k nápravě může vyplývat z přezkoumání vedením, prověrek 

systému kvality (vnitřní, vnější), stížností a reklamací od zákazníků a analýzy výsledků 



42 

 

monitorování a měření procesů a výrobků. Opatření, která jsou přijata a schválena po 

přezkoumání jednatel společnosti jsou realizována. Realizace opatření k nápravě je 

kontrolována příslušným vedoucím pracovníkem nebo provedením mimořádného interního 

auditu. Z provedených opatření jsou zpracovány záznamy. Mezi záznamy patří evidence 

neshod a nedostatků, Nápravná opatření k neshodám, Opatření k nápravě.  

Zjištění: Tento požadavek je splněn. 

 

 Preventivní opatření 

Ve společnosti se zavádějí preventivní opatření, která mají za úkol nepřipustit výskyt 

potencionálních neshod nebo jiné nežádoucí situace. Cyklus preventivních opatření se skládá 

ze stanovování potenciálních neshod a jejich příčiny, hodnocení, zda je třeba zavést 

preventivní opatření, stanovení etap nezbytných opatření a jejich zavedení, vyhotovení zápisů 

o výsledcích realizovaných opatření, přehled zavedených preventivních opatření pro 

posouzení jejich efektu. K preventivním opatřením, která společnost uplatňuje, patří zejména 

změny ve způsobilosti pracovníků a personální změny. 

Odpovědnost za stanovení, provedení a záznamy preventivních opatření má PVK a 

jednatel společnosti. Mezi záznamy patří evidence neshod a nedostatků, Nápravná opatření 

k neshodám, Opatření k prevenci. 

Zjištění: Tento požadavek je splněn. 
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5  ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY A NAPLNĚNÍ 

NĚKTERÝCH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ 

 

 Analýza plnění požadavků normy ISO 9001:2009 se současnou situací společnosti 

Vizocargo s.r.o., byla provedena na základě dokumentace společnosti. Z analýzy vyplývá, že 

tato společnost není připravena na certifikační audit.  

 

Tabulka č. 2: Zhodnocení nedostatků v plnění požadavků normy ISO 9001 

Kapitola normy 

ISO 9001 
Zjištěné skutečnosti Doporučení 

4 Systém 

managementu 

kvality 

Chybí soupis veškeré dokumentace společně 

se zodpovídající osobou za tyto dokumenty. 

Doporučuji vytvořit soupis veškeré 

dokumentace společně se zodpovídající 

osobou. 

Absence cílů a politiky kvality Doporučuji vytvořit cíle a politiku kvality. 

5 Odpovědnost 

managementu 

Dotazník spokojenosti zákazníku není 

vyhodnocen 

Doporučuji vyhodnotit dotazník 

spokojenosti zákazníků 

Ve společnosti se neprovádí analýza 

spokojenosti zaměstnanců 

Doporučuji provádět analýzu spokojenosti 

zaměstnanců 

6 Management 

zdrojů 

Společnost nestanovila a nezhodnotila 

infrastrukturu. 

Doporučuji, aby společnost zhodnotila a 

vytvořila soupis infrastruktury. 

Společnost nevytvořila harmonogram údržby a 

úklidu infrastruktury. 

Doporučuji, aby společnost vytvořila 

harmonogram údržby a úklidu 

infrastruktury. 

Společnost nevytváří vhodné pracovní 

prostředí pro své zaměstnance. 

Doporučuji, aby společnost vytvořila 

vhodné pracovní prostředí. 

7 Realizace 

produktu 

Ve společnosti se neprovádí hodnocení 

dodavatele. 
Doporučuji provádět hodnocení dodavatele. 

Chybí soupis nestanovených měřidel, absence 

některých kalibračních listů 

Doporučuji vytvořit soupis nestanovených 

měřidel a doplnit kalibrační listy. 

8 Měření, analýza 

a zlepšování 

Nebyla provedena úplná analýza hodnocení 

dodavatele, spokojenosti zákazníků a 

zaměstnanců. 

Doporučuji provést úplnou analýzu 

hodnocení dodavatele, spokojenosti 

zákazníků a zaměstnanců. 
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5.1  Navržená nápravná opatření 

Tato kapitola popisuje nápravná opatření, která jsem navrhla pro nedostatky ve 

společnosti. 

 

5.1.1  Soupis dokumentace ve společnosti 

 Organizace doposud nesepsala seznam dokumentů, které se v organizaci nacházejí, 

proto jsem vytvořila návrh ve formě přehledné tabulky, kde je vytvořen soupis dokumentů 

organizace společně se zodpovídající osobou za tyto dokumenty. Návrh soupisu je přiložen 

v příloze č. 1. 

 

5.1.2  Cíle a politika kvality 

Dokumentované prohlášení o politice a cílech kvality v této organizaci chybí.  Proto 

jsem navrhla koncepty těchto dvou dokumentů, které jsem následně předložila jednateli 

společnosti ke schválení. Návrh dokumentů je přiložen v příloze č. 2 a č. 3.  

Při sepisování politiky a cílů kvality jsem musela dbát na požadavky, které klade 

norma ČSN EN ISO 9001:2009. Mezi požadavky na cíle kvality patří např. měřitelnost, 

reálnost, legálnost, efektivnost cílů kvality a v neposlední řadě by se tyto cíle měly orientovat 

na zlepšování a rozvoj organizace. 

 

5.1.3  Vyhodnocení dotazníků spokojenosti zákazníků 

Jak už bylo řečeno v kapitole 4.2.2 Zaměření na zákazníka, pro lepší péči o své 

zákazníky se vedení rozhodlo provádět sběr a vyhodnocování informací o spokojenosti 

zákazníků společnosti prostřednictvím dotazníků. Proto společnost vybrala 7 nejdůležitějších 

zákazníků (kteří tvoří 60-70% tržeb společnosti) z pohledu společnosti, kterým rozeslala tento 

dotazník. Z dotazníku jasně nevyplývají požadavky zákazníků, v případě jejich 

nespokojenosti. Proto by bylo vhodné tento dotazník předělat, aby lépe odhaloval způsob 

řešení daného nedostatku. Ukázka dotazníku je přiložena v příloze č. 4. Všechny rozeslané 

dotazníky se společnosti vrátily vyplněné. Nyní je potřeba provést analýzu těchto dotazníků. 
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Dotazník obsahoval 7 otázek, na které byly předdefinovány odpovědi. Každá odpověď 

měla určité bodové ohodnocení: 

- velmi spokojen (1 b.); 

- spíše spokojen (2 b.); 

- spíše nespokojen (3 b.); 

- velmi nespokojen (4 b.). 

Nejprve jsem zjistila celkový počet bodů podle odpovědí zákazníka. U každého 

zákazníka jsem vypočítala z těchto bodů průměr. Podle průměru a kritéria hodnocení 

dotazníků, který je uveden v tabulce č. 3, jsem vyhodnotila spokojenost zákazníků 

s poskytovanými službami této společnosti.  

 

Tabulka č. 3: Porovnávací kritérium a míra spokojenosti 

Porovnávací kritérium Míra spokojenosti 

<1,0 - 1,4) Vynikající spolupráce bez výhrad 

<1,4 - 2,1) Vyhovující spolupráce 

<2,1 - 3,1) Spolupráce s výhradami 

<3,1 a více> Nevyhovující spolupráce 

 

Následující tabulka vyjadřuje průměrnou hodnotu dosažených bodů v rámci jednotlivých 

otázek. 

Tabulka č. 4: Přehled otázek v dotazníku s dosaženým průměrným bodováním 

Číslo otázky Otázka 
Průměrná 

hodnota 

1. Jak jste spokojen s kvalitou prováděných prací? 1,1 

2. Jak jste spokojen s dodržením termínů provedených prací? 1,1 

3. Jak jste spokojen s cenou provedených prací ve srovnání s konkurencí? 1,2 

4. 

Jak hodnotíte úroveň komunikace, vystupování a chování našich 

zaměstnanců? 1 

5. Jak jste spokojen s řešením problémů, pokud nějaké nastaly? 1,1 

6. Jak celkově hodnotíte splnění Vašich očekávání, požadavků? 1,1 

7. Přemýšlíte, že využijete služeb naší společnosti i v budoucnu? 1 
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Z výsledků hodnocení je patrné, že zákazníci velmi kladně odpovídali na otázky č. 4 a 

7, z čehož lze usuzovat, že pravděpodobně využijí služeb této společnosti i do budoucna. 

Naopak nejhůře byla hodnocena otázka č. 3, což je způsobeno vyšší cenou, která kompenzuje 

kvalitní službu ve srovnání s konkurencí. Celkový průměr hodnocení zákazníkem je 1,1, což 

znamená, že jde o vynikající spolupráci bez výhrad. 

Oslovení zákazníci jsou s poskytovanou služnou této společnosti velice spokojeni, což 

dokazuje vysokou úroveň prováděných prací, odbornost, kvalitu, rychlost a příkladné chování 

vůči zákazníkovi.  

 

5.1.4  Analýza spokojenosti zaměstnanců 

Společnost neprovádí analýzu spokojenosti zaměstnanců. Proto jsem vytvořila návrh 

dotazníku a způsob jeho vyhodnocení, které jsem následně předložila jednateli společnosti, 

který provedl drobné úpravy dotazníku. Dotazník je přiložen v příloze č. 5.  

Bylo stanoveno, že analýza spokojenosti zákazníků se bude provádět jednou ročně a to 

v měsíci Duben. 

 

5.1.5  Infrastruktura a pracovní prostředí 

 Společnost Vizocargo s.r.o. doposud nestanovila a nezhodnotila infrastrukturu, proto 

jsem vytvořila soupis a zhodnocení veškeré infrastruktury v podniku, společně s plánem 

úklidu a údržby infrastruktury, které jsou přiloženy v příloze č. 6, 7 a 8. 

 Společnost svým zaměstnancům nezajišťuje vhodné pracovní prostředí. Částečně je to 

způsobeno nedávným stěhováním podniku do jiné budovy, ve které probíhá rekonstrukce. 

Protože společnost zaměstnává jak muže, tak ženy, hlavním problémem jsou neoddělená 

sociální zařízení, kdy je stanoveno, že pokud zaměstnává podnik více než 5 pracovníků, musí 

zajistit oddělené toalety.  
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5.1.6  Hodnocení dodavatele 

Navrhla jsem způsob řešení hodnocení dodavatelů, které jsem zpracovala pomocí 

otázek dotazníku, které mají bodové ohodnocení od 1 do 4 bodů.  Kritériem je stupeň 

hodnocení na základě získaného počtu bodů děleného počtem zadaných otázek.  Hodnoceni 

jsou ti dodavatelé, kteří výrazněji ovlivňují činnost společnosti a výrazně se podílejí na 

přidané hodnotě společnosti.                  

Výsledek, který dostaneme z provedeného dotazníku, se zařadí do jednoho z intervalů 

porovnávacího kritéria, který je uveden v tabulce č. 5. Tímto dostaneme slovní hodnocení 

dodavatele. Výsledky provedené analýzy „Hodnocení dodavatelů“ jsou uvedeny 

v tabulce č. 6.  

 

Tabulka č. 5: Porovnávací kritérium a míra spokojenosti 

Porovnávací kritérium Slovní hodnocení dodavatele 

<1,0 - 1,4) Příkladný dodavatel 

<1,4 - 2,1) Akceptovatelný dodavatel 

<2,1 - 3,1) Akceptovatelný dodavatel s výhradami 

<3,1 a více> Neakceptovatelný dodavatel 

  

Tabulka č. 6: Hodnocení dodavatelů dle dotazníku 

dodavatel 
Hodnocení dodavatelů dle otázek Průměrná 

známka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PETROIL CZ s.r.o. 2 2 2 3 3 1 1 1 3 2,00 

SHELL CZ a.s. 1 1 3 2 3 1 1 1 3 1,78 

CARRIER CZ s.r.o. 1 2 1 1 1 3 1 3 3 1,78 

DKV ČESMAD s.r.o. 2 1 2 1 1 1 1 3 3 1,67 

Telefónica 02 a.s. 2 2 3 2 1 1 1 4 3 2,11 

 

Z provedené analýzy vyplývá, že 4 dodavatelé dosahují hodnocení akceptovatelného 

dodavatele, pouze jeden dodavatel byl ohodnocen jako akceptovatelný dodavatel s výhradami, 

s kterým by měla být zvážena další spolupráce. 
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5.1.7  Nestanovená měřidla a kalibrační listy 

 Ve společnosti chybí soupis nestanovených měřidel, společně s harmonogramem 

kalibrací těchto měřidel. Nestanovená měřidla jsou zastoupena tachografy a teploměry, které 

jsou umístěny v nákladním prostoru vozidel. Při sepisování potřebných údajů o 

nestanovených měřidlech, které jsou uvedeny na kalibračních listech, jsem zjistila absenci 

některých kalibračních listů. O zaslání nových kalibračních listů jsem musela zažádat 

společnost COMET. Návrh soupisu měřidel je uveden v příloze č. 10 a harmonogram 

kalibrací pracovních měřidel je uveden v příloze č. 11. 
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ZÁVĚR 

 

V současné době, kdy se počet konkurentů (konkurence) zvyšuje každým dnem, je 

důležité mít nějaké to eso v rukávu. Za konkurenční výhodu můžeme považovat i zavedení 

systému managementu kvality a následnou certifikaci tohoto systému v organizaci. SMK 

poskytuje i další výhody, kterými např. jsou zavedení pořádku a systémového přístupu do 

všech firemních činností, zprůhlednění firmy pro zákazníka, vlastníka, vedení i zaměstnance, 

podstatné zvýšení důvěryhodnosti firmy a tím snadnější pronikání na nové trhy – EU aj. 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést analýzu plnění požadavků normy ISO 9001 

ve společnosti Vizocargo s.r.o. Zjistit případné nedostatky a navrhnout jejich řešení. 

Tato práce je rozdělena na dvě základní části a to na teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část se věnuje obecnému popisu systému managementu kvality, jeho rozdělením a 

charakteristickými vlastnostmi. Podrobně je v této části také rozebrána norma ISO 9001, kde 

je výčet požadavků jednotlivých kapitol této normy. 

Praktická část je složena z představení společnosti a analýzy, která měla odhalit 

nedostatky společnosti v plnění požadavků, které klade již dříve zmiňovaná norma. 

Cíl této práce je naplněn v 5. kapitole, kde je uveden výčet všech nedostatku 

s návrhem nápravného opatření. Pokud by společnost neprovedla nápravné opatření zjištěných 

nedostatků, s největší pravděpodobností by neprošla certifikačním auditem systému 

managementu kvality. 

Hlavní problém organizace byla absence politiky a cílů kvality. Proto jsem poskytla 

společnosti návrh těchto dvou dokumentů, kdy vrcholové vedení provedlo menší úpravy, kde 

zohlednily strategické záměry této společnosti.  

Dále jsem navrhla způsob řešení u těchto nedostatků: 

- Společnost nevytvořila soupis dokumentace, která se v organizaci nachází, společně 

se zodpovídající osobou za tyto dokumenty, proto jsem vytvořila seznam veškeré 

dokumentace ve společnosti. 
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- Společnost nevyhodnotila dotazník spokojenosti zákazníků a dodavatelů, proto 

jsem navrhla způsob vyhodnocení dotazníků a provedla jsem tuto analýzu. 

- Společnost nestanovila a nezhodnotila infrastrukturu, proto jsem vytvořila seznam a 

zhodnocení infrastruktury a její plán údržby a úklidu. 

- Ve společnosti se neprovádí analýza spokojenosti zaměstnanců, proto jsem navrhla 

dotazník potřebný pro tuto analýzu a provedla vyhodnocení analýzy. 

- Společnost nevytvořila soupis nestanovených měřidel a také chybí některé 

kalibrační listy. Proto jsem podala žádost společnosti COMET o dodání chybějících 

kalibračních listů a z pomocí nich jsem vytvořila soupis nestanovených měřidel.  

Z důvodu, že společnost nevytváří vhodné pracovní prostředí pro své zaměstnance, 

jsem navrhla, aby provedla nápravná opatření pro vytvoření vhodného pracovního prostředí. 

Po odstranění všech vytknutých nedostatků proběhnul předcertifikační audit, kdy byl 

vypočítán stupeň efektivnosti na 89,6%. Společnost úspěšně prošla certifikačním auditem a 

získala certifikát. 
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Příloha č. 1: Soupis dokumentace společnosti Vizocargo s.r.o.  

Název Dokumentů Forma nosiče* 

Odpovědná osoba  

za záznam 

Úroveň A     

Příručka kvality T,E PVK 

Politika kvality T,E PVK 

Cíle kvality T,E PVK 

Úroveň B     

Směrnice provozování 

autodopravy 

T,E PVK 

Řízení dokumentů a záznamů T,E PVK 

Organizační řád T,E PVK 

Spisový a skartační řád T,E PVK 

Pracovní řád T,E PVK 

Dokumentace úrovně C T,E PVK 

Dokumentace BOZP a PO, 

nařízení příkazy 

T,E PVK 

Záznamy kvality     

 Vedení     

Organizační schéma T,E PVK 

Zpráva o stavu SMK T,E PVK 

Stanovení a zhodnocení 

infrastruktury 

T,E PVK 

Finanční plán T,E PVK 

 Jmenování a ustanovení     

PVK T,E PVK 

MK T,E PVK 

ME T,E PVK 

 Nákup     

Seznam dodavatelů zboží a služeb T,E PVK 

Hodnocení dodavatelů T,E PVK 

Analýza dodavatelů T,E PVK 

 Personalistika     

Minimální kvalifikační požadavky T,E PVK 

Popisy pracovních funkcí T,E PVK 

Osobní dotazník T,E PVK 
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Název Dokumentů Forma nosiče* 

Odpovědná osoba  

za záznam 

Záznamy kvality     

 Školení     

Plán školení T,E PVK 

Hodnocení efektivity školení T,E PVK 

Školení SMK pro vedení T,E PVK 

Osvědčení školitelů T,E PVK 

 Zdraví     

Plán LP T,E PVK 

Kategorizace práce T,E PVK 

Poukaz na lékařskou 

prohlídku 

T,E PVK 

Vzor – seznam vydaných 

pomůcek 

T,E PVK 

 Interní audit     

Zpráva z IA T,E PVK 

Plán a program IA T,E PVK 

Osvědčení interního auditora T,E PVK 

 Analýza 

spokojenosti zák. 

    

Dotazník T,E PVK 

 Provoz     

Seznam HW a SW T,E PVK 

Seznam dopravních 

prostředků 

T,E PVK 

Plán údržby T,E PVK 

Vzor opatření k nápravě a 

nápravná opatření 

T,E PVK 

Evidence vnitřních neshod T,E PVK 

Kniha reklamací – zákazníci T,E PVK 

Kniha reklamací – 

dodavatelé 

T,E PVK 

Reklamační protokol T,E PVK 

Plán údržby a úklidu T,E PVK 

Požární a poplachové 

směrnice 

T,E PVK 
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Název Dokumentů Forma nosiče* 

Odpovědná osoba  

za záznam 

Záznamy kvality     

   Metrologie     

Zápis z kontroly měřidel T,E PVK 

Soupis Info měřidel T,E PVK 

Soupis nestanovených 

měřidel 

T,E PVK 

Karta měřidla T,E PVK 

Kalibrační list T PVK 

Harmonogram kalibrací a 

kontrol 

T,E PVK 

Ostatní     

Registr právních požadavků T,E PVK 

Soupis externí dokumentace T,E PVK 

Evidenční kniha spisovny T,E PVK 

Výpůjční list spisovny T,E PVK 

Soupis DSMK T,E PVK 

Výpůjční list DSMK T,E PVK 

Soupis záznamů T,E PVK 
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Příloha č. 2: Politika kvality  

Politika kvality 

společnosti  Vizocargo s.r.o.  
Strana 1/1 

 

 

Úkolem politiky kvality je stanovit základní strategii společnosti Vizocargo s.r.o., která se zabývá 

přepravou, logistikou a spedicí. Přičemž se specializuje na přepravu farmaceutických výrobků. 

1. Dlouholetou a strategickou vizí naší organizace je vytvořit společnost, která je stabilní a 

schopná nabídnou zákazníkovi kvalitní výrobky za nejnižší ceny na českém trhu. 

2. Hlavním záměrem naší společnosti je maximální spokojenost našich zákazníků. Proto 

klademe důraz na pochopení jejich potřeb a problémů tak, abychom byli schopni poskytnout 

zákazníkovi vysoce kvalitní služby, které zvyšuje jeho spokojenost a loajalitu k naší 

společnosti. 

3. S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů, které vedou 

k lepšímu pochopení problematiky a potřeb našich zákazníků. 

4. Budeme dělat vše pro zvyšující se spokojenost svých zaměstnanců a zároveň motivovat 

všechny pracovníky společnosti ke zvyšování kvality. 

5. Každoroční stanovování cílu kvality a jejich plnění. 

6. Apelujeme na to, aby výsledky naší činností byly v souladu s platnými technickými a 

legislativními normami a předpisy. 

7. Jsme si vědomi toho, že politika kvality spolu vytváří dobré jméno společnosti a je nutnou 

podmínkou pro její prosperitu.  

8. Vedení společnosti se zavazuje dělat změny v organizaci tak, aby byly směřovány ke zlepšení 

systému managementu kvality a spokojenosti zákazníka.  

 

 

 

 

 

Lutonina, dne 7.10.2011 …………………….. 

 Jaromír Štěpáník 

 jednatel společnosti 
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Příloha č. 3: Cíle kvality 

  

Cíle kvality  

společnosti  Vizocargo s.r.o.  
Strana 1/1 

 

 

      

1. Dosažení certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001:2009 

Realizace:  poradenskou společností 3S-consulting. s.r.o. 

Odpovědnost:   jednatel společnosti - PVK 

Kritérium měření:  dosažení certifikátu v termínu 

Termín:  31.12. 2011 

 

2. Uspokojení poptávek zákazníků rozšířením vozového parku 

Realizace: nákup nákladních vozidel  

Odpovědnost:   jednatel společnosti - PVK  

Kritérium měření:  uspokojení potencionálních a stávajících zákazníků 

Termín:  31.12.2011 

 

3. Obnova Internetových stránek 

Realizace:  pomocí externího programátora, zajištění webhostingu 

Odpovědnost:   Veronika Šomková  

Kritérium měření:  fungující aktuální internetové stránky – ve třech jazycích 

Termín:  31.12. 2011 

 

4. Zřízení bankovního účtu v zahraničí 

Realizace:  kontaktování zástupce zahraniční banky 

Odpovědnost:   Veronika Šomková a jednatel společnosti - PVK 

Kritérium měření:  eurový účet bez transakčních poplatků 

Termín:  31.12.2011 

 

 

Lutonina, dne 6.10.2011 …………………….. 

 Jaromír Štěpáník 

 jednatel společnosti 
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Příloha č. 4: Dotazník spokojenosti zákazníků 

 

Vážený zákazníku, 

v souvislosti se zaváděním sytému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 

9001:2009 v naší firmě a snahou o stále zlepšování a zkvalitňování služeb zákazníkům, Vás 

zdvořile žádáme o vyplnění tohoto dotazníku. Výsledek hodnocení by měl vyjadřovat míru 

Vaší spokojenosti s činností, kterou naše společnost pro Vás realizovala. 

Děkuji Vám za pochopení a objektivní přístup v hodnocení, i za navrácení dotazníku. 

Těšíme se na další spolupráci. 

 

Název společnosti:  

1. Jak jste spokojen s kvalitou prováděných prací a dodaných výrobků? 

o velmi spokojen 1 b 

o spíše spokojen 2 b 

o spíše nespokojen 3 b 

o velmi nespokojen 4 b  

2. Jak jste spokojen s dodržením termínu provedených prací a dodaných výrobků? 

o velmi spokojen 1 b 

o spíše spokojen 2 b 

o spíše nespokojen 3 b 

o velmi nespokojen 4 b  

3. Jak jste spokojen s cenou provedených prací a dodaných výrobků? 

o velmi spokojen 1 b 

o spíše spokojen 2 b 

o spíše nespokojen 3 b 

o velmi nespokojen 4 b 
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4. Jak hodnotíte úroveň komunikace, vystupování, chování zaměstnanců naší firmy? 

o velmi spokojen 1 b 

o spíše spokojen 2 b 

o spíše nespokojen 3 b 

o velmi nespokojen 4 b  

5. Jak jste spokojen s řešením problémů, pokud nějaké nastaly? 

o velmi spokojen 1 b 

o spíše spokojen 2 b 

o spíše nespokojen 3 b 

o velmi nespokojen 4 b  

6. Jak celkově hodnotíte splnění Vašich očekávání, požadavků? 

o velmi spokojen 1 b 

o spíše spokojen 2 b 

o spíše nespokojen 3 b 

o velmi nespokojen 4 b  

7. Přemýšlíte, že využijete služeb naší společnosti i v budoucnu? 

o velmi spokojen 1 b 

o spíše spokojen 2 b 

o spíše nespokojen 3 b 

o velmi nespokojen 4 b  

Vaše připomínky, případné návrhy ke zlepšení našich služeb: 

 

 

 

 Vyplnil: …………………………………………………………… 

 Dne: ………………………………………………………………. 
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Příloha č. 5: Návrh dotazníku spokojenosti zaměstnanců 

Vážení zaměstnanci, 

chceme, abyste se v této společnosti cítili co nejlépe. Proto provádíme analýzu spokojenosti 

zaměstnanců, která nám pomůže identifikovat případné nedostatky a tak zlepšit situaci ve 

společnosti. Tento dotazník je anonymní, proto prosíme, abyste odpovídali co možná 

nejupřímněji. 

1. Dopuručil/a byste toto zaměstnání některým ze svých přátel ? 

o určitě ano (1 b) 

o spíše ano (2 b) 

o spíše ne (3 b) 

o určitě ne (4 b) 

2. Kdybyste stál znovu před rozhodnutím, zda přijmout tuto pracovní pozici, vybral/a 

byste si ji? 

o určitě ano (1 b) 

o spíše ano (2 b) 

o spíše ne (3 b) 

o určitě ne (4 b) 

3. Víte jakou práci a v jaké kvalitě od Vás ostatní očekávají? 

o určitě ano (1 b) 

o spíše ano (2 b) 

o spíše ne (3 b) 

o určitě ne (4 b) 

4. Jak hodnotíte své pracovní prostředí? 

o vyhovující (1 b) 

o částečně vyhovující (2 b) 

o nevyhovující (3 b) 

5. Jak jste spokojeni s tím, kolik hodin týdně pracujete? 

o spokojení (1 b) 

o spíše spokojeni (2 b) 

o nespokojeni (3 b) 
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6. Jste dobře informováni o cílech společnosti? 

o určitě ano (1 b) 

o spíše ano (2 b) 

o spíše ne (3 b) 

o určitě ne (4 b) 

7. Dochází ve Vašem kolektivu ke konfliktu na pracovním prostředí? 

o nikdy (1 b) 

o občas (2 b) 

o často (3 b) 

8. Řekl/a byste, že jste při výkonu svého zaměstnání ve stresu? 

o ne, nejsem ve stresu (1 b) 

o přiměřeně k pracovní pozici (2 b) 

o ano, více než si přeji (3 b) 

9. Myslíte si, že jste za vaši práci dostatečně ohodnocení? 

o určitě ano (1 b) 

o spíše ano (2 b) 

o spíše ne (3 b) 

o určitě ne (4 b) 

10. Jak dlouho myslíte, že Vás bude tato práce uspokojovat? 

o dlouhodobě, více jak 3 roky (1 b) 

o asi 1-3 roky (2 b) 

o asi 1 rok nebo méně (3 b) 

Návrh vyhodnocení 

Každý dotazník se vyhodnocuje jednotlivě. Nejprve se provede celkový součet bodů, 

z kterých se vytvoří průměr (součet bodů/počet otázek). Výsledná hodnota se zařadí do jedné 

ze čtyř skupin dle následující tabulky.   

Porovnávací 

kritérium 
Slovní hodnocení 

<1,0 - 1,4) Zaměstnanec je velmi spokojený 

<1,4 - 2,1) Zaměstnanec je spokojený 

<2,1 - 3,1) Zaměstnanec je spíše nespokojený 

<3,1 a více> Zaměstnanec je nespokojený 
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Příloha č. 6: Zhodnocení infrastruktury 

  

Stanovení  a zhodnocení  infrastruktury ve 

společnosti  

Vizocargo s.r.o. 

Strana 

1/1 

 

 

Ve společnosti Vizocargo s.r.o. je stanovena následující infrastruktura: 

1. PRACOVNÍ  PROSTŘEDÍ   

 Společnost Vizocargo s.r.o. sídlí na adrese Pardubská 206, 763 12 Vizovice. Společnost má provozovnu na 

adrese Lutonina 11, 763 12 Vizovice, kde se nachází kancelářské a skladové prostory, společenská 

místnost, sociální zařízení, kuchyňka. Společnost nemá žádné další prostory ani objekty. 

1.1 Zhodnocení dostatečnosti pracovního prostředí 

  Pro danou činnost a rozsah současné zázemí společnosti plně nevyhovuje. 

2. KANCELÁŘSKÉ  VYBAVENÍ   

 Pro účely zajištění činnosti nemá společnost k dispozici žádné strojní vybavení, pouze kancelářkou 

techniku, skartovací zařízení, mini systém, malý přímotop a klimatizaci. Organizace má k dispozici menší 

kuchyňský kout, který je vybaven tímto zařízením: lednička, mikrovlnka, myčka, kávovar, varná konvice.    

 Všechna elektro zařízení jsou nově zakoupena a po uplynutí zákonem stanovené lhůty budou zařazena do 

plánu provádění revizí elektro. 

2.1 Zhodnocení dostatečnosti strojního vybavení 

 Technický stav je dobrý, jedná se o nově nakoupené spotřebiče. V oblasti údržby se provádí drobné a 

čistící práce, které jsou vykonávány jednou ročně, při poruchách nebo závadách jsou tato zařízení 

předána v rámci záruky prodejci nebo výrobci k provedení opravy a seřízení.   

3. HARDWARE, SOFTWARE   

 Pracovník obchodu má k dispozici 1 PC sestavu, tiskárnu, pracovníci na pozici-dispečer- mají k dispozici 5 

PC sestav, multifunkční kopírku, tiskárnu s kopírkou a fax s kopírkou, pracovnice v oddělení účtárny mají 

k dispozici 3 PC sestavy (3×tiskárna). Ve společenské místnosti se nachází 1 PC sestava. Kancelář 

technika-metrologa je vybavena 2 PC sestavami. 

 Všechna hardwarová zařízení jsou opatřena licencovanými programy.  

 V této organizaci jsou využívány tyto softwary: Windows XP, DOPRAVA 2000, TIMOCON, 

RAALTRANS, MRP 

3.1  Zhodnocení dostatečnosti HW a SW 

 Technický stav HW a SW lze označit jako vyhovující pro danou činnost. Veškerá servisní činnost je 

zajištěna smluvně, dodavatelským způsobem.  

   

 

 

Lutonina, dne 7.10.2011             Jaromír Štěpáník, PVK 
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Příloha č. 7: Seznam SW a HW 

 

P.č. Hardware Umístění 

1 PC Sestava 3x Účtárna 

2 PC Sestava 1x Společenská místnost 

3 PC sestava 2x Kancelář technika-metrologa 

4 Pc sestava 5x Kancelář dispečerů 

5 Tiskárna s kopírkou Kancelář dispečerů 

6 Multifunkční kopírka Kancelář dispečerů 

7 Tskárna Účtárna 

8 Fax s kopírkou Kancelář dispečerů 

 

P.č. Software Umístění 

1 Windows XP 3x Účtárna 

2 Windows XP 1x Společenská místnost 

3 Windows XP 2x Kancelář technika-metrologa 

4 Windows XP 5x Kancelář dispečerů 

5 MRP 3x Účtárna 

6 DOPRAVA 2000 4x Účtárna 3x, kancelář dispečerů 1x 

7 TIMOCOM 6x Účtárna 1x, kancelář dispečerů 5x 

8 RAALTRANS 5x Kancelář dispečerů 
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Příloha č. 8: Seznam dopravních prostředků 

 

 

P.č. SPZ POPIS 
DATUM 

1.REG. 

DATUM 

STK 
VIN 

1 3Z8 6312 FIAT DUCATO 11.11.2009 11.11.2013 ZFA25000001701487 

2 3Z8 6310 FIAT DUCATO 11.11.2009 11.11.2013 ZFA25000001701345 

3 3Z8 3021 FORD TRANSIT 12.03.2008 12.02.2012 WF0XXXTTFX8B73769 

4 3Z0 524 SUZUKI BANDIT 22.09.2008 22.09.2012 JS1CH124100101206 

5 3Z0 7908 CITROEN C4 osobní 09.06.2008 09.06.2012 VF7LANFUC74855988 

6 3Z07987 CITROEN JUMPER 07.07.2008 07.07.2012 VF7YCDMAC11463547 

7 3Z8 3142 IVECO DAILY 15.10.2008 15.10.2012 ZCFC35A6005723564 

8 3Z6 2834 IVECO EUROCARGO 15.12.2008 24.11.2011 ZCFA1EG1402551218 

9 3Z8 2674 FIAT DUCATO osobní 25.08.2009 25.08.2013 ZFA250000016759569 

10 3Z9 2009 CITROEN C5 osobní 30.06.2010 30.06.2014 VF7RWRHF8AL512954 

11 3Z9 2256 FIAT DUCATO 08.11.2010 8.11.2014 ZFA25000001864051 

12 3Z9 2257 FIAT DUCATO 08.11.2010 8.11.2014 ZFA25000001864207 

13 3Z9 2304 FIAT PUNTO osobní 29.11.2010 29.11.2014 ZFA19900000725715 

14 3Z9 2386 FIAT PUNTO osobní 22.10.2010 22.10.2014 ZFA19900001659286 

15 3Z9 2372 FIAT DUCATO 03.01.2011 03.01.2015 ZFA25000001900054 

16 3Z9 2375 FIAT DUCATO 03.01.2011 03.12.2015 ZFA25000001899993 

17 3Z9 2517 FIAT DUCATO 14.03.2011 14.03.2015 ZFA25000001939843 

18 4Z4 9071 FIAT DUCATO 12.04.2011 12.04.2015 ZFA25000001959261 

19 3Z6 2934 TAHAČ MAN 28.01.2009 29.12.2011 WMA06XZZ39P009792 

20 2Z8 7044 NÁKLADNÍ NÁVĚS 02.02.2009 29.12.2011 WSM00000005060034 

21 4Z4 9043 TAHAČ MAN 05.08.2008 06.04.2012 WMA06XZZ19P009841 

22 3Z0 8291 NÁKLADNÍ NÁVĚS 07.04.2008 06.04.2012 WSM00000005053496 

23 4Z4 9114 ŠKODA OCTAVIA osobní 26.08.2010 26.08.2014 TMBHS61Z7B2028740 

24 4Z4 9209 PEUGEOT 207 osobní 30.05.2011 30.05.2015 VF3WC5FS9AT091984 

25 4Z4 9251 FIAT DUCATO 22.06.2011 22.06.2015 ZFA25000002001978 

26 4Z4 9276 FIAT DUCATO 04.07.2011 04.07.2015 ZFA25000002004131 

27 4Z4 9360 
CITROEN C4 PICASSO 

osobní 
08.08.2011 08.08.2015 VF7UDRHE8BJ598734 

28 4Z4 9435 FIAT DUCATO 21.09.2011 21.09.2015 ZFA25000002036478 

29 4Z4 9436 FIAT DUCATO 14.09.2011 14.09.2015 ZFA25000002036488 

30 2Z8 6004 
CITROEN BERLINGO 

osobní 
08.11.2001 21.10.2012 VF7GJ9HWC93334486 

31 3Z0 3287 
NÁKLADNÍ PŘÍVĚS 

VALNÍKOVÝ 
12.02.2007 12.02.2013 TK910712462PP7342 

32 2Z8 7017 
NÁKLADNÍ PŘÍVĚS 

PLOŠINOVÝ 
01.10.2008 01.10.2014 TKXV151758CNA1737 
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Příloha č. 9: Plán úklidu a údržby ve společnosti Vizocargo s.r.o. 

Poř. č. Zařízení Umístění 

Plán 

údržby 

Typ 

údržby 

Zodpovědná 

osoba 

1 Stolní PC 1(2×monitor) Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

2 Stolní PC 2 (2×monitor) Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

3 Stolní PC 3(2×monitor) Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

4 Stolní PC 4 Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

5 Stolní PC 5 Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

6 Stolní PC 6 Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

7 Stolní PC 7 Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

8 Stolní PC 8 Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

9 Stolní PC 9 Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

10 Stolní PC 10 Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

11 Stolní PC 11 Společenská místnost 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

12 Varná konvice Kuchyňka 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

13 Skartovačka Sigma Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

14 Multifunkční zařízení 1 Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

15 Multifunkční zařízení 2 Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

16 Fax1 Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

17 Scaner1 Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

18 Scaner+Fax Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

19 Lednička  Společenská místnost 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

20 Mini sestava Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

21 Myčka Kuchyňka 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

22 Mikrovlnka Kuchyňka 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

23 Kávovar Kuchyňka 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

24 Klimatizace Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

25 Větrák1 Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

26 Větrák2 Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

27 

Zvukové zařízení 1 

(bedničky) Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

28 

Zvukové zařízení 2 

(bedničky) Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

29 Telefón-pevná linka 1 Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

30 Telefón-pevná linka 2 Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

31 Telefón-pevná linka 3 Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

32 Telefón-pevná linka 4 Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

33 Telefón-pevná linka 5 Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

34 Telefón-pevná linka 6 Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

35 Telefón-pevná linka 7 Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

36 Telefón-pevná linka 8 Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 

37 Telefón-pevná linka 9 Kancelář 1 x rok Základní Jaromír Štěpáník 
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Příloha č. 10: Soupis nestanovených měřidel 

RZ Název měřidla/typ Výrobní číslo Rozsah měření 

Dělení 

stupnice 

Lhůty 

kalibraci 

Nutnost 

seznámení s 

obsluhou 

4Z49043 tachograf/VDO 1260544 - min 2 roky ne 

3Z62934 tachograf/VDO 1282003 - min 2roky ne 

3Z62834 tachograf/VDO 1421495 - min 2roky ne 

3Z83021 teploměr/G0241 10970157 <-30,30> ◦C 2roky ne 

3Z07956 teploměr/G0241 10970106 <-30,30> ◦C 2roky ne 

3Z07987 teploměr/G0241 10970155 <-30,30> ◦C 2 roky ne 

3Z83142 teploměr/G0241 10970159 <-30,30> ◦C 2roky ne 

3Z92256 teploměr/G0241 10970154 <-30,30> ◦C 2roky ne 

3Z92257 teploměr/G0241 10970108 <-30,30> ◦C 2roky ne 

3Z92372 teploměr/G0241 10970175 <-30,30> ◦C 2roky ne 

3Z92375 teploměr/G0241 10970164 <-30,30> ◦C 2 roky ne 

3Z92517 teploměr/G0241 10970107 <-30,30> ◦C 2roky ne 

4Z49251 teploměr/G0241 10970158 <-30,30> ◦C 2roky ne 

4Z49071 teploměr/G0241 10970170 <-30,30> ◦C 2roky ne 

4Z49276 teploměr/G0241 10970165 <-30,30> ◦C 2roky ne 

4Z49435 teploměr/G0241 10970166 <-30,30> ◦C 2roky ne 

4Z49436 teploměr/G0241 10970156 <-30,30> ◦C 2roky ne 

4Z49512 teploměr/G0241 10970171 <-30,30> ◦C 2roky ne 

4Z49513 teploměr/G0241 10970174 <-30,30> ◦C 2roky ne 
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Příloha č. 11: Harmonogram kalibrací měřidel 

Harmonogram kalibrací pracovních měřidel 

Číslo 

měřidla 
Název měřidla 

2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PN1 tachograf/VDO   x                       /     

PN2 tachograf/VDO       x               /         

PN3 tachograf/VDO       x               /         

PN4 teploměr/G0241                                 

PN5 teploměr/G0241     x               /           

PN6 teploměr/G0241                                 

PN7 teploměr/G0241                                 

PN8 teploměr/G0241                                 

PN9 teploměr/G0241                                 

PN10 teploměr/G0241       ×               /         

PN11 teploměr/G0241 x               /               

PN12 teploměr/G0241     ×               /           

PN13 teploměr/G0241           ×               /     

PN14 teploměr/G0241         ×               /       

PN15 teploměr/G0241                                 

PN16 teploměr/G0241                                 

PN17 teploměr/G0241     x               /           

PN18 teploměr/G0241             ×               /   

PN19 teploměr/G0241             x               /   

 

x provedené ověření 

/ plánované ověření 


