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ABSTRAKT 

Vypracovaná bakalářská práce se zabývá analýzou příručky integrovaného systému řízení,  

 se zaměřením na oblast kvality ve společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s.  

Cílem této práce je analyzovat a následně přepracovat zmiňovanou příručku. Hlavními 

předměty analýzy jsou konkrétně mapa procesů, určení vlastníku procesů, a stanovení 

měřitelných kritérií pro jednotlivé procesy.   

V první části práce se zabývám problematikou integrovaného systému managementu kvality  

a požadavky norem ISO řady 9000 na řízení dokumentace v integrovaných systémech řízení. 

Praktická část obsahuje identifikaci nedostatků v analyzované příručce dle aktuálních 

požadavků normy ISO 9001, včetně navržených karet nově nadefinovaných procesů, které  

by měly sloužit k lepší orientaci při hledání informací ohledně jednotlivých procesů.    

Klíčová slova: Proces, Systém managementu kvality, ISO normy, Dokumentace, Měřitelná 

kritéria 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis analyzes manual integrated management system, with a focus on quality 

at Linde VITKOVICE a.s. 

Target of this work is to analyze and subsequently revise the mentioned manual. The main 

analysis items are particularly map of the processes, determining the owner of the process, 

and establishing measurable criteria for individual processes. 

The first part deals with the issue of an integrated quality management system and the 

requirements of ISO 9000 standards for documenting management in integrated management 

systems. 

The practical part contains an analysis of deficiencies in the manual according to requirements 

of ISO 9001, including newly designed cards of defined processes, which should serve  

to better orientation in the searching for information about the various processes. 

 

Keywords: Process, Quality Management System, ISO standards, documentation, measurable 

criteria 
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ÚVOD 

V současnosti, kdy je trh přesycen množstvím organizací, jež se zabývají podobnými 

druhy činností, je velmi důležité, aby jednotlivé organizace byly dostatečně 

konkurenceschopné. Proto je nutné v praxi dodržovat určitá pravidla pro splňování daných 

kritérií, které platí pro všechny typy organizací. Těmito kritérii jsou například požadavky  

pro řízení kvality, bezpečnosti, a v neposlední řadě environmentu. Důležitým zdrojem 

zajištění plnění dostatečné úrovně kvality je zavádění systému managementu kvality v praxi. 

Správné dodržování požadavků na zavedený systém managementu kvality je velice důležité 

proto, aby byla organizace schopna prosperovat v dnešním konkurenčním prostředí. 

 

 Důkazem správně integrovaného systému řízení jsou ve většině případů certifikáty 

systému řízení. Zmíněné certifikáty jsou často důležitou podmínkou ve výběrových řízeních 

pro výběr například dodavatelů či budoucích partnerů. 

 

Ve společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. byl systém managementu kvality v minulosti 

zaveden a následně certifikován dle norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 a OHSAS 

18001:2008.  

 

Mým úkolem zadaným ve společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. bylo analyzovat  

a následně přepracovat určité části příručky integrovaného systému řízení. Předmětem 

analýzy byla zejména mapa procesů, dále nadefinování vlastníků procesů  

a stanovení hodnotících kritérií pro jednotlivé procesy, s ohledem na požadavky příslušných 

norem. 
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1 ÚVOD DO SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY 

V dnešní době je problematika zavádění a rozvoje systémů managementu kvality 

velmi aktuálním tématem. Tato skutečnost je důsledkem toho, že světová ekonomika je dnes 

velmi otevřená a většina oborů se pohybuje ve velmi ostrém konkurenčním prostředí. 

Navíc při dnešní obrovské rozmanitosti různých činností bylo nevyhnutelné sestavit určitá 

pravidla, podle kterých by se organizace mohly řídit. Vznikla tedy řada přístupů 

k managementu kvality, tzv. koncepce systémů managementu kvality, které jsou určitými 

strategickými přístupy k budování a zejména rozvoji systémů managementu v jednotlivých 

organizacích. Dnes se na světové úrovni využívají tyto tři základní koncepce systémů 

managementu kvality: 

 koncepce odvětvových standardů  

 koncepce ISO 

 koncepce TQM [1,s.22] 

Ve své práci se budu zabývat zejména koncepcí managementu kvality na bázi ISO 

norem, zejména standardy ISO řady 9000. Tyto zásady byly vypracovány pro sjednocení 

určitých priorit a kritérií, které by měly být dodržovány, a míra plnění těchto kritérií by se 

dala posuzovat. Cílem dodržování těchto standardů by mělo být zejména plnění zájmů 

spotřebitele jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. 

 

Základní rysy koncepce na bázi norem řady ISO 9000: 

 Jsou nezávazné, pouze doporučující. Závaznými se stávají ve chvíli, kdy se dodavatel 

zaváže odběrateli, že zavede systém managementu kvality podle těchto norem. 

 Mají univerzální charakter, což znamená, že jsou aplikovatelné na organizace bez 

ohledu na jejich velikost či zaměření. [1,s.23] 

V dnešní době organizace usilují o zvýšení výkonu, často ale zapomínají na integraci 

dvou důležitých strategických činností a kvalitního plánování. Tato skutečnost je často 

způsobena nedostatkem pochopení příčin a následků vztahy mezi strategií, kvalitou, 

produktivitou, ziskovostí a konkurenceschopností. Chtějí-li společnosti maximalizovat své 

zisky, měly by sladit své obchodní cíle a priority na všech úrovních organizace společně 

s nezbytným procesem zlepšování kvality. Organizace musí vybírat projekty pro zlepšení 
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kvality, které strategicky pomohou dosáhnout jejich cíle. Pokud je strategií organizace 

zvýšení podílu na trhu, musí zaměřit své projekty na oblasti, které mají největší vliv  

na budoucí zákazníky.  Dalším důležitým úkolem pro pochopení tohoto vztahu je definice 

kvality. Kvalita je v podstatě plnění požadavků zákazníka, bez chyb, za co nejnižší možnou 

cenu.  Zvyšování kvality také snižuje celkovou dobu výrobního cyklu a zvyšuje dostupnost 

strojů a zařízení kvůli zajištění jejich nižšího přetěžování. Kvalita a zvyšování produktivity 

zvyšují ziskovost organizace. [2] 

V současnosti je rovněž v mezinárodním obchodě běžné, že odběratelé požadují po svých 

dodavatelích, aby měli zavedeny systémy managementu kvality, nejčastěji aby splňovali 

kritéria normy ISO 9001. Důkazem plnění těchto kritérií je certifikát vydávaný třetí stranou, 

což znamená certifikačním orgánem, jenž je nezávislý a akreditovaný.   

1.1 Stručný popis vybraných norem ISO 

Norma ISO 9000:2005 

Uvádí definice managementu kvality a definuje osm principů managementu kvality. Dále 

z velké části obsahuje výklad pojmů, které jsou používány v dalších normách této řady.  

 

Norma ISO 9004:2010 

Je určena pro zavádění uvnitř organizací a je jakýmsi návodem k prosazování principů 

managementu kvality do praxe. Tato norma je ale v České republice ve většině případů 

opomíjená, jelikož není kritériem pro certifikaci, takže mnoho organizací raději pracuje pouze 

s normou ISO 9001. 

 

Norma ISO 9001:2008 

Není určena k interní aplikaci, je to pouze model, jehož smyslem je celosvětové uznání při 

posuzování systému managementu kvality. Měla by být chápána pouze jako minimum toho, 

jak by se organizace měla chovat, chce-li splňovat mezinárodně uznávaná pravidla. Vzhledem 

ke stručnosti této normy vzniká stále více odvětvových standardů.  
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Norma ISO 19011 

Je návodem pro plánování a provádění auditů v systémech managementu kvality. 

Důležitou skutečností je, že v systémech managementu kvality se provádí několik druhů 

auditů. [1,s.24] Jejich přehled je uveden na obrázku 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Význam zavádění a udržování účinného managementu 

kvality  

 Kvalita je důležitým faktorem pro stabilní ekonomický růst podniku. Organizace 

s moderními systémy managementu kvality, respektive integrovanými systémy řízení mají 

tendenci dlouhodobě dosahovat výrazně lepších výsledků než organizace, které využívají 

k zabezpečení kvality pouze technickou kontrolu. 

 

 Kvalita chrání organizace před ztrátami trhů. Většina příčin ztrát trhů je způsobena 

nízkou kvalitou výrobků a služeb. Před ztrátou trhů je tedy nejefektivnější zbraní zajistit jak 

dostatečnou kvalita výrobků a služeb, tak i rychlost reakcí na měnící se požadavky trhu.  

 

 

Obrázek 1 Druhy auditů v systémech managementu jakosti [1,s.121] 
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 Kvalita je významným zdrojem pro úsporu materiálů a energií. Při výrobě dostatečně 

kvalitních výrobků, například součástek do určitých strojů apod., není nutné tyto součásti 

často obnovovat kvůli opotřebení, a tedy nedochází k takové spotřebě jako u dílů nižší 

kvality. 

 

 Kvalita napomáhá v cestě k trvale udržitelnému rozvoji. Tato cesta by měla být mimo 

jiné založena na využívání moderních technologií, šetření přírodními zdroji a na celkové 

snaze co nejvíce chránit všechny složky životního prostředí. [1,s.16-17] 

1.3 Problémy v plánování kvality 

Nástroje a techniky plánování kvality byly vyvinuty, protože v dějinách organizace 

moderní společnosti spíše všeobecně prokázaly společnou neschopnost produkovat zboží  

a služby, kterými by spolehlivě uspokojily své zákazníky. Zákazník byl stále dokola klamán  

a nespokojen s nevhodnými produkty. 

Tyto časté, velké mezery v kvalitě existovaly sloučením mnoha menších mezer, jež byly 

nežádoucími. První složkou mezery v kvalitě je pochopení mezery, která je způsobena 

nedostatečným pochopením toho, co zákazník potřebuje. Někdy se tento rozdíl zvažuje, 

protože výrobce prostě nedokáže identifikovat, kdo jsou zákazníci a co potřebují. Často  

se mezera vyskytuje rovněž proto, že má organizace nesprávně zvolené dodavatele, nebo tito 

dodavatelé pouze nejsou schopni plnit dané požadavky na kvalitu. Jednou z dalších chyb 

organizací je skutečnost, že zákazníci reagují na to, když si všimnou zboží nebo služby, které 

jim nabízí určité výhody. Je tedy nutné znát veškerou konkurenci, aby organizace mohla 

alespoň držet krok, nebo lépe být o krok napřed vůči své konkurenci. [3,s.45] 
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2 DOKUMENTACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY 

Norma ČSN EN ISO 9001 stanovuje určitá pravidla pro zavádění a řízení dokumentace, 

které je nutno dodržovat, pokud se organizace rozhodne zavádět a řídit systém managementu 

kvalita pomocí právě této normy. 

 

2.1 Všeobecné požadavky 

Je dáno, že dokumentace systému managementu kvality musí obsahovat: 

 Zdokumentovaná prohlášení politiky a cílů kvality; 

 Příručku kvality; 

 Zdokumentované postupy a záznamy požadované touto normou; 

 Dokumenty, včetně záznamů, určené organizací pro zajištění efektivního plánování,

 průběhu a řízení daných procesů. 

 

Poznámka 1: Jestliže se v mezinárodní normě objeví termín zdokumentovaný postup, 

je to podnětem k tomu, aby byl tento postup vypracován, zdokumentován, zaveden, a aby 

se dodržoval. Jednotlivé dokumenty mohou určovat požadavky pouze pro jeden nebo více 

postupů. Požadavek na jeden dokumentovaný postup může pokrývat více než jeden 

dokument. 

Poznámka 2: Rozsahy dokumentace systému managementu kvality se mohou lišit 

v jednotlivých organizacích podle: 

- Velikosti a druhu organizace 

- Složitosti a interakce procesů 

- Kompetentnosti pracovníků 

Poznámka 3: Dokumentace může existovat v jakékoliv formě nebo na jakémkoliv médiu. 

[4,s.12-13] 
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2.2 Řízení dokumentů 

Dokumenty požadované systémem managementu kvality se musí řídit. Záznamy jsou 

jedinečným druhem dokumentů a musí se řídit v souladu a požadavky uvedenými v této 

normě. 

Musí se vypracovat zdokumentovaný postup s cílem definovat řízení nutné při: 

 Schvalování správnosti dokumentů před jejich vydáním; 

 Přezkoumání a aktualizaci dokumentů v případě potřeby a při jejich opakovaném

 schvalování; 

 Při zajišťování změn a při identifikaci platného stavu revize dokumentů; 

 Zajišťování dostupnosti příslušných verzí použitelných dokumentů na místech

 používání; 

 Zajišťování neustálé čitelnosti a lehké identifikovatelnosti; 

 Určování dokumentů externího původu organizací, které jsou potřebné k plánování a

 řízení managementu kvality, zabezpečení jejich identifikace a řízení distribuce; 

 Prevenci neúmyslného použití zastaralých dokumentů a při aplikaci jejich vhodné

 identifikace, pokud se z jakéhokoliv důvodu mají zachovat. [4,s.13] 

2.3 Řízení záznamů 

Záznamy, určené k poskytování shody s požadavky a taktéž záznamy o efektivním řízení 

systému managementu kvality musí být řízeny. 

Organizace musí vypracovat zdokumentovaný postup, který definuje potřebné řízení  

na identifikaci, archivaci, ochranu, vyhledávání a skartování záznamů. Záznamy musí zůstat 

čitelné, snadno identifikovatelné a dostupné. [4,s.14] 

 

2.4 Příručka kvality 

Je to stěžejní dokument každého systému managementu kvality, jelikož musí  

co nejpodrobněji popisovat způsob, jakým daná organizace ve vlastním prostředí aplikuje 

určité požadavky daného standardu. Pokud je systém managementu kvality správně procesně 
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orientován a zásady procesního přístupu jsou poctivě aplikovány, měla by příručka kvality už 

ve svém úvodu definovat procesy managementu kvality pomocí mapy procesů a celý popis 

systému je poté vlastně popisem jednotlivých procesů tak, aby byly splněny rovněž všechny 

požadavky určitého standardu. Příručka kvality je tedy jedinečný dokument, který je pro 

každou organizaci jakýmsi unikátem, jelikož v každé organizaci jsou procesy stanoveny  

a uspořádány jiným způsobem. Tento dokument obvykle platí pro celou organizaci. [5,s.50] 

Pro malé organizace je možno shrnout popis celého systému managementu jakosti do 

jedné příručky i s veškerými dokumentovanými postupy, jež jsou požadovány normou ISO 

9001. Ve větších organizacích je přípustné vlastnit více příruček jakosti na různých úrovních, 

podle potřeby, například pro regionální, globální, nebo nadnárodní úroveň. [6,s.10] 

 

Organizace musí vypracovat a udržovat příručku kvality, která obsahuje: 

 

 Předmět systému managementu kvality včetně podrobností o výjimkách a jejich

 zdůvodnění; 

 Určené zdokumentované postupy zahrnuté do systému managementu kvality nebo

 odkazy na ně; 

 Popis interakcí mezi procesy zahrnutými do systému managementu kvality. [4, s.13] 
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3 DEFINICE POJMU PROCES 

Proces lze definovat jako jakoukoliv činnost nebo soubor činností, při kterých je potřeba 

použití zdrojů k přeměně vstupů na výstupy. K realizaci procesu je nutné do něj vložit 

potřebnou činnost, postupovat danými metodami, nejlépe za pomoci určitých zkušeností, 

a zejména zahrnout požadavky zákazníka. Veškeré činnosti prováděné v celé organizaci  

se dají nazvat procesy. Každý proces má své dodavatele a zákazníky, ať už jsou to zákazníci 

v organizaci, kteří navazují na předchozí proces, nebo samotní zákazníci dané organizace.  

[7, s.12] 

Pro efektivní fungování organizace musí být identifikováno a řízeno mnoho vzájemně 

souvisejících a navzájem působících procesů. Výstupem jednoho procesu je běžně vstup  

do dalšího procesu. Organizovaná identifikace a řízení procesů, jež jsou v organizaci 

využívány a obzvlášť jejich vzájemné působení je nazýváno „procesní přístup“. [8, s.12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Procesní řízení 

Procesní přístup je takový, díky němuž jsou organizace schopny zajistit efektivní realizaci  

a průběh procesů pomocí určitých metodik řízení procesů, které ošetřují, jak a kým by měl být 

proces řízen, jak má být dokumentován a rovněž jak má být neustále vyhodnocován  

a zlepšován. Z tohoto důvodu je nutné, aby byly procesy neustále monitorovány a měřeny. 

Obrázek 2 Základní model procesu [1, s.36] 
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Z nasbíraných dat je možno provádět analýzu současného stavu a díky výsledkům analýzy 

zavádět určitá opatření, aby bylo zajištěno neustálé zlepšování. Na obrázku 3 je znázorněn 

procesní model systému managementu kvality podle koncepce ISO norem. [9, s.28] 

3.1.1 Hlavní vlastnosti procesního řízení 

 Procesy jsou vzhledem k celkové strategii organizace jasně strukturovány, definovány

 a popsány v řízených dokumentech; 

 Jsou definovány procesy, jež jsou pro naplňování strategie organizace a požadavků

 procesů klíčovými;  

 Je nutné, aby každý proces měl jasně definovaný začátek a také konec; 

 U každého procesu musí být jasně stanoveny veškeré požadavky na vstupy a výstupy; 

 Každý proces musí mít určeného svého vlastníka;  

 Jednotlivé procesy by měly být neustále zlepšovány zejména kvůli trvalému zvyšování

 výkonnosti a konkurenceschopnosti organizace; 

 Mezi procesy musí být stanoveny společné vazby tak, aby navzájem vytvářely ucelený

 systém řízení. [10, s.29] 

 

Obrázek 3 Procesní model systému managementu kvality v koncepci ISO [1, s.25] 
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3.1.2 Typy procesů 

Každá organizace se musí před zavedením procesního řízení rozhodnout, kolik bude 

mít procesů, a jak budou rozčleněny.  

Základní členění procesů 

Procesy řídící: Zaměřují se na efektivitu systému managementu s ohledem na spokojenost 

zákazníka a zajišťují neustálé zlepšování systému managementu, např.:  

- Strategické plánování 

- Řízení dokumentů 

- Interní audity 

- Plánování procesů 

- Přezkoumání vedením 

- Stanovení odpovědností a pravomocí 

 

Procesy hlavní: Zaměřují se zejména na poskytování služeb zákazníkům a rovněž na procesy 

přidávající hodnotu pro zákazníka, např.: 

- Návrh a vývoj výrobku 

-Výroba a poskytování služeb 

- Návrh a vývoj procesů 

- Tvorba smluv 

- Dodávání 

 

Procesy podpůrné: Zajišťují neustálé plnění požadavků pro realizaci procesů hlavních, např.: 

 - Řízení měřících a monitorovacích zařízení 

- Monitorování a měření procesů 

- Řízení neshodného výrobku 

- Monitorování spokojenosti zákazníka [10,s.60] 
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3.2 Mapa procesů 

Mapa procesů je diagram zobrazující vazby mezi jednotlivými procesy pomocí grafických 

znaků. V mapě procesů musí být zobrazeny veškeré jednotlivé činnosti v organizaci včetně 

všech vazeb, které tyto procesy spojují. Na obrázku 4 je příklad mapy procesů, na kterém jsou 

procesy znázorněny v obdélnících, které spojují šipky, právě tyto šipky mají naznačovat 

vztahy mezi jednotlivými procesy. Před samotnou tvorbou mapy procesů je tedy nutno 

pečlivě prozkoumat veškeré procesy, jenž je nutné do mapy zařadit jakožto i veškeré 

návaznosti, které mezi sebou mají. Je tedy zřejmé, že pokud je sestavena správně, napomáhá 

tato mapa managementu modelovat soustavu řízení, poznat veškeré souvislosti mezi 

jednotlivými procesy a učí je, jak tuto soustavu efektivně řídit. Mapa procesů je velmi 

specifický dokument, není možné vytvořit obecný vzor, podle kterého by všechny typy 

organizací mohly tuto mapu zkonstruovat. Záleží tedy na snaze jednotlivých příslušníků 

organizací, aby vytvořili dokument vhodný právě pro danou organizaci. [11, s.546] 

 

Při tvorbě mapy procesů je nutné rovněž identifikovat oblasti organizace, které mají 

odpovědnost za vykonávání daných procesů. Odpovědností pověřené osoby se nazývají 

„vlastníci procesu“, kteří by měli dbát zejména o: 

 

 Kvalitu výstupů z daného procesu, výsledky by tedy měly být v souladu s požadavky 

zákazníků;  

 Efektivitu průběhu procesu. 

 

Mimo odpovědnosti musí mít vlastníci procesů určeny také adekvátní pravomoci, které by 

jim umožňovaly například definování svých vlastních požadavků na vstupy a zdroje do 

procesu, nebo rozhodování o zlepšování daného procesu.  

Stanovení vlastníci procesů ale pochopitelně musí být lidé, kteří nemají pouze teoretické 

vědomosti, ale mají o daném procesu hluboké znalosti a nezbytnou praxi. [12, s.128] 
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Obrázek 4 Mapa procesu [15, s.2] 
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4 NÁVRH PROCESNÍHO ŘÍZENÍ VE SPOLEČNOSTI LINDE 

VÍTKOVICE A.S. 

Podnětem k zadání tématu mé bakalářské práce byla správa z interního auditu, který byl 

proveden dne 24. 4. 2013, a ze kterého vyplynulo, že se příručce integrovaného systému 

řízení vyskytují určité nedostatky. Zmíněnými nedostatky bylo myšleno zejména nedostatečné 

zpracování mapy procesů, hodnocení procesů, stanovení odpovědností, a další. Mým hlavním 

úkolem tedy bylo vypracovat novou mapu procesů, navrhnout hodnotící kritéria procesů 

 a odpovědnosti jednotlivých pracovních pozic za jednotlivé procesy. 

 

4.1 Charakteristika společnosti 

4.1.1 Z historie 

Dne 23. 4. 1992 byla podepsáním zakladatelské smlouvy založena akciová společnost  

AGA-VÍTKOVICE.  Následně, 7. 3. 2002 zápisem do obchodního rejstříku vznikla změnou 

názvu původní organizace AGA-VÍTKOVICE, společnost nazvaná LINDE VÍTKOVICE a.s. 

V současnosti se společnost stala součástí skupiny mezinárodního koncernu LINDE-GAS, 

kde je jmenovaná organizace 50% akcionářem. [14] 

4.1.2 Současnost 

Společnost je certifikována dle ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 a OHSAS 

18001:2008. LINDE VÍTKOVICE a. s. patří rovněž mezi společnosti Moravskoslezského 

kraje, které pravidelně podporují charitativní organizace a organizace pečující  

o handicapované spoluobčany. 

 Cílem LINDE VÍTKOVICE a.s. je výroba technických plynů v požadované jakosti při 

trvalé minimalizaci škodlivých vlivů na životní prostředí a při zachování naprosté bezpečnosti 

a spolehlivosti veškerého zařízení, jež je majetkem společnosti. Dalším cílem společnosti  

je z dlouhodobého hlediska zajišťovat svým zákazníkům dodávky technických plynů ve stále 

se zlepšující jakosti při stálém snižování energetické spotřeby. 
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V dnešní době ve jmenované společnosti pracuje kolem 50 zaměstnanců. V samotné 

kyslíkárně pracuje na ranní směně 10 zaměstnanců, a to konkrétně 8 vedoucích a techniků  

a 2 pracovnice administrativy. Na ostatních směnách by mělo být vždy po 6 provozních 

zaměstnancích. 

V celém areálu ale pracují také zaměstnanci cizích firem. Počet těchto zaměstnanců 

není stálý, záleží na druhu činností, které mají na starosti. V celém objektu bývá denně  

na ranní směně okolo 20 zaměstnanců, na odpolední a noční směně se obvykle v areálu 

vyskytuje 6 zaměstnanců. Kromě zmíněného počtu zaměstnanců se v areálu kyslíkárny vždy 

vyskytuje rovněž jeden pracovník ostrahy, jedná se o pracovníka externí firmy. [14] 

 

4.1.3 Organizační struktura 

Schéma organizační struktury LINDE VÍTKOVICE a.s. je zobrazeno na obrázku 5. 

 

 

 

Obrázek 5 Organizační struktura společnosti [14] 
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4.1.4 Produkty 

Hlavní činností společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. je výroba technických plynů. 

Vedlejšími činnostmi jsou například zkoušky plynových zařízení, jejich montáž, opravy  

a revize, plnění tlakových nádob na plyny a podobně. Výroba technických plynů je zaměřena 

na výrobu plynného a kapalného kyslíku, dalšími produkty jsou plynný a kapalný dusík, 

argon a různé plynné směsi. Do lahví se zde stlačuje rovněž acetylén. Výroba probíhá ve dvou 

samostatných komplexech, konkrétně v areálu kyslíkárny a acetylenky, které jsou umístěny na 

různých lokalitách. 

Areál kyslíkárny je umístěn v Ostravě – Mariánských horách. V tomto areálu se 

provádí výroba, plnění a skladování kyslíku, dusíku, argonu a dusíkovodíkové směsi. Výroba 

v tomto areálu pokrývá požadavky společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s. dodávkami 

plynů přes síť potrubního rozvodu do areálu společnosti, zároveň je tímto umožněno plnění 

kapalného kyslíku do cisteren k naplňování potřeb sítě LINDE. [14] 

4.1.5 Výroba 

Kyslíkárna 

V současnosti probíhá výroba ve čtyřech nízkotlakých kyslíkových aparátech, přičemž 

třemi elektrickými vzduchovými kompresory se atmosférický vzduch nasává a následně 

stlačuje. Poté je v kyslíkových aparátech zkapalněn s rozdělen na kyslík, dusík a argon. 

Z výrobních aparátů jsou tři umístěny přímo v hale kyslíkárny, jeden je umístěn  

ve venkovním prostoru areálu společnosti. Připravený kyslík se  kyslíkovými kompresory  

v plynné formě stlačuje a dopravuje dvěma potrubími k odběrateli. Kyslík je částečně 

zkapalňován speciálním zařízením a poté skladován v tanku o objemu 800 m3. Z tanku  

se následně odváží v cisternách k odběrateli. Připravený dusík je rovněž stlačován a potrubím 

veden k odběrateli. Zkapalněný dusík je skladován v tanku o objemu 800 m3 a rovněž 

rozvážen v cisternách k odběrateli. Pro skladování kapalného dusíku jsou k dispozici dva 

zásobníky o objemu 20 m3 a také jeden o objemu 50 m3. Dalším produktem výroby je kapalný 

argon, jenž je po zplynění přepravován potrubím k odběrateli. Kapalný argon je poté 

skladován ve dvou zásobnících o objemu 10 m3. Poslední produkt se skládá z vyrobeného 

dusíku a nakupovaného vodíku, ze kterých se vyrábí dusíkovodíková směs, která je rovněž 

potrubím přepravována k odběrateli. [14] 
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Předmět a cíl procesu výroby kyslíku 

• Předcházející procesy: - Strategické řízení 

 Rozhodující činnosti procesu: 

- Výběr a hodnocení dodavatelů 

- Přejímka materiálu od dodavatelů 

- Skladování materiálu 

- Nárokování procesu 

- Realizace procesu dle požadavků zákazníka 

- Měření a monitorování procesu 

- Řízení neshodného produktu 

- Dodávka produktu 

- Údržba a opravy 

 Navazující procesy:   - Interní audit 

  - Strategické řízení  

 Cílem procesu je výroba kvalitního produktu 

 

4.2 Analýza současného stavu 

Pro zpracování svého tématu jsem se nejprve musela seznámit s činnostmi, které jsou 

ve společnosti provozovány, a důkladně prostudovat dokumentaci vedenou v této společnosti. 

Analýzou současného stavu jsem zjistila, že v interní dokumentaci jsou nedostatečně 

popisovány veškeré procesy v organizaci. Mým prvním úkolem bylo tedy identifikovat 

veškeré procesy. Nejspíše z důvodu neúplnosti popisu procesů byla rovněž nedostatečně 

definována mapa procesů, kterou jsem se také snažila navrhnout celou od začátku.   

 Po prozkoumání veškerých potřebných dokumentů jsem zjistila, že bude nutné nejprve 

identifikovat veškeré procesy, které jsou ve společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. 

provozovány. Společně s mým konzultantem Ing. Milanem Šimkem jsme nadefinovali 12 

procesů, jež byly stěžejními pro tvorbu budoucí mapy procesů. Tyto procesy byly 

konstruovány tak, aby byly v souladu s požadavky norem, jejichž požadavky organizace 

LINDE VÍTKOVICE a.s. dodržuje, a to konkrétně ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 

14001:2005, a ČSN OHSAS 18001:2008. Procesy byly nadefinovány tak, aby co nejvíce 

odrážely opravdový průběh veškerých procesů ve společnosti.  
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4.3 Identifikace procesů 

Vzhledem ke zjištěným nedostatkům jsme nejprve nadefinovali tyto procesy: 

1. Plánování a řízení 

2. Řízení dokumentů a záznamů 

3. Rozhodnutí představenstva a dozorčí rady 

4. Zdroje 

5. Odsouhlasení a potvrzení smluv 

6. Realizace výrobního procesu 

7. Kontrola kvality dodávek 

8. Bilance dodávek 

9. Monitorování a měření 

10.  Analýza a zlepšování 

11.  Řízení neshodných výrobků 

12.  Hodnocení hospodářské činnosti 

 

Rozdělení procesů do skupin 

Procesy jsem rozdělila podle jejich důležitosti do skupin: 

 Řídící 

-Plánování a řízení 

-Řízení dokumentů 

-Rozhodnutí představenstva a dozorčí rady 

 Hlavní 

-Zdroje 

-Odsouhlasení a potvrzení smluv 

-Realizace výrobního procesu 

-Kontrola kvality dodávek 

 Podpůrné 

-Bilance dodávek 

-Monitorování a měření 

-Analýza a zlepšování 

-Řízení neshodných výrobků 

-Hodnocení hospodářské činnosti 
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4.4 Charakteristika jednotlivých procesů 

Pro definování jednotlivých procesů bylo nezbytné dostatečně prostudovat veškeré 

potřebné materiály a popisy jednotlivých procesů konzultovat nejlépe se samotnými vlastníky 

těchto procesů. 

Při popisu jednotlivých procesů bylo rovněž nutno brát ohled na skutečnost, že by tyto 

identifikované procesy měly dodržovat zásady procesně orientované organizace. 

Pro přehlednou identifikaci jednotlivých procesů jsem se rozhodla stanovit vždy 

následující, dle mého názoru, nejdůležitější specifikace:  

 

 Cíl procesu 

 Vlastníka 

 Vstupy 

 Výstupy 

 Zdroje 

 Regulátory 

 

Ke zlepšení orientace v informacích ohledně procesu jsem vytvořila přehledné tabulky.  

V každé z tabulek pro jednotlivé procesy vždy uvádím veškeré nadefinované informace, 

kromě cíle procesu, který je vždy uveden nad tabulkou. 
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Proces 1: Plánování a řízení 

 

Cíl procesu: Plánování postupů a stanovení dokumentovaných postupů pro řízení procesů, 

zejména výrobního procesu. Hlavním cílem procesu je neustálé zlepšování celkové 

výkonnosti společnosti, neustálé ověřování vhodnosti uplatňovaného systému řízení jakosti, 

stanovení požadavků a očekávání zákazníka a sdělování důležitosti jejich plnění  

ve společnosti, zajišťování dostupnosti zdrojů, plánování systému řízení jakosti, zajišťování 

vnitřní komunikace ve společnosti, stanovení odpovědností a pravomocí. 

 

Tabulka 1 - Proces 1: Plánování a řízení 

Vlastník: Ředitel společnosti 

Vstupy:    - požadavky a očekávání 

                        zákazníků 

- marketing 

- rozhodnutí představenstva 

- výsledky auditů 

 

Výstupy:  - strategie a politika SŘ  

- organizace a struktura 

společnosti  

- stanovení odpovědností a 

pravomocí  

- prostředí pro efektivní 

komunikaci ve společnosti  

- plán SŘ  

- poskytování zdrojů  

- dokumentace systému řízení 

jakosti  

- obchodní smlouvy 

 

Zdroje:     - dokumentace systému řízení 

- odborný personál 

- finanční prostředky 

 

Regulátory: - interní směrnice společnosti 

                       LINDE VÍTKOVICE a.s.  

 A-01 Organizační řád,   

 A-03 Pracovní řád   

            - normy ISO, kterými se 

                        společnost řídí 
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Proces 2: Řízení dokumentů a záznamů 

 

Cíl procesu: Řídit a udržovat dokumentované postupy pro veškeré procesy. Tyto postupy 

aktualizovat a správným způsobem uchovávat a archivovat. 

 

Tabulka 2 - Proces 2: Řízení dokumentů a záznamů 

Vlastník: Sekretářka 

Vstupy:    -  podklady pro vypracování 

                        dané dokumentace nebo 

                        záznamu 

- žádost na vznik, změnu nebo 

zrušení dokumentu či 

záznamu 

Výstupy:   -  řízené dokumenty 

- řízené záznamy 

Zdroje:     - podněty k manipulaci 

                        s dokumenty a záznamy 

- odborná spolupráce 

potřebných zaměstnanců 

- finanční prostředky 

Regulátory: - interní směrnice společnosti 

                       A-12  Soustava řídící   

  dokumentace a záznamů             

   - normy ISO, kterými  

  se společnost řídí 

 

Proces 3:Rozhodnutí představenstva a dozorčí rady 

 

Cíl procesu: Prezentace výsledků rozhodnutí představenstva a dozorčí rady o průběhu 

procesů, vyřizování nových objednávek, apod. Tvorba nových smluv jak ve společnosti,  

tak mezi společností a zákazníky, či dodavateli.  

 

Tabulka 3 - Proces 3:Rozhodnutí představenstva a dozorčí rady 

Vlastník: Předseda představenstva 

Vstupy:    - poptávka zákazníků 

-  nabídky potenciálních 

dodavatelů 

- návrhy na uzavření nových 

smluv 

- požadavky na změny 

ve stávajících smlouvách 

Výstupy:  - uzavření nových smluv se 

                        zákazníky či dodavateli 

- provedení změny ve stávající 

smlouvě 

- odstoupení od smlouvy 

 

Zdroje:    - podněty zaměstnanců, 

                        zákazníků či dodavatelů 

- práce odborného personálu 

- finanční prostředky 

 

Regulátory: - interní směrnice společnosti 

                        A-03 Pracovní řád 
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Proces 4: Zdroje 

 

Cíl procesu: Zajištění veškerých zdrojů, potřebných k realizaci veškerých procesů, a to  

jak materiálových, finančních a lidských, tak procesů týkajících se infrastruktury a řízení 

pracovního prostředí. Součástí tohoto procesu je rovněž řízení skladování. 

 

Tabulka 4 - Proces 4: Zdroje 

Vlastník: Představitel vedení 

Vstupy:    - zakázkové listy 

- výstupy z pravidelných 

prohlídek 

- podněty vedení a 

zaměstnanců 

 

Výstupy:  - plány pro řízení veškerých 

                        zdrojů 

- rozvrh pravidelných oprav 

zařízení a úprav pracovního 

prostředí 

- případné návrhy nakládání se 

zdroji 

Zdroje:     - jednotlivé zakázky 

- personál 

- dokumentace jednotlivých 

zařízení 

- finanční prostředky 

Regulátory: - interní směrnice společnosti 

                        A-01 Organizační řád,  

  A-05 Nakupování 

 

Proces 5: Odsouhlasení a potvrzení smluv 

 

Cíl procesu: Rozhodnutí o přijetí či zamítnutí navrhovaných smluv, a tím potvrzení (souhlas) 

pro zahájení realizace výrobního procesu produktu z dané objednávky. 

 

Tabulka 5 - Proces 5: Odsouhlasení a potvrzení smluv 

Vlastník: Předseda představenstva 

Vstupy:     - navrhnuté smlouvy 

 

Výstupy:   -  odsouhlasení smlouvy 

- podnět k zahájení realizace 

výrobního procesu 

Zdroje:     - návrhy na odsouhlasení 

                        vytvořené smlouvy 

- odborný personál 

- finanční prostředky 

Regulátory: -interní směrnice společnosti 

                       A-03 Pracovní řád 
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Proces 6: Výrobní proces 

 

Cíl procesu: Výroba produktu v souladu s požadavky norem a samozřejmě dle požadavků 

zákazníka se splněním veškerých cílů společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s., tak, aby byla 

zaručena co nejvyšší spokojenost zákazníka. 

 

Tabulka 6 - Proces 6: Výrobní proces 

Vlastník: Vedoucí kyslíkárny 

Vstupy:    - potřebná technická 

                       dokumentace 

- objednávka zákazníka 

- vstupující materiály a služby 

- pracovní prostředky 

- plán dodávek 

Výstupy:  - zhotovený produkt 

- splněný plán výroby 

- distribuce zákazníkovi 

 

Zdroje:    - plán objednávek 

- potřebný materiál a přístroje 

- odborný personál 

- finanční prostředky 

Regulátory: -interní směrnice společnosti 

                      - A-06 Výroba a dodávání,   

   A-03 Pracovní řád,  

                        - A-15 Prevence rizik a 

  závažných havárií, vnitřní  

  kontrolní systém, 

                         - A-16 Určování významnosti 

  environmentálních aspektů 

Proces 7: Kontrola kvality dodávek 

 

Cíl procesu: Kontrola kvality zhotoveného výrobku. Vypracování dokumentace o kvalitě 

jednotlivých dodávek. 

 

Tabulka 7 - Proces 7: Kontrola kvality dodávek 

Vlastník: Manažer kvality 

Vstupy:    - hotový výrobek 

- parametry požadovaného 

výrobku (pro kontrolu 

shody) 

Výstupy:   - výsledky kontroly kvality 

 

Zdroje:     - odborný personál 

- vhodné měřící nástroje 

- finanční prostředky 

Regulátory: -interní směrnice společnosti 

                       A-07 Kontrola a zkoušení,  

  řízení KMZZ a opatření  

  k nápravě 



 

24 

 

Proces 8: Bilance dodávek 

 

Cíl procesu: Evidence, vedení a řízení dokumentace ohledně počtu dodávek hotových 

výrobků k zákazníkovi. 

 

Tabulka 8 - Proces 8: Bilance dodávek 

Vlastník: Vedoucí pro ekonomiku 

Vstupy:    - dokumentace o vyřízených 

                       objednávkách 

 

Výstupy:  - evidence splněných 

                        zakázek 

- dokumentace ohledně počtu 

splněných dodávek 

 

Zdroje:     - odborný personál 

- finanční prostředky 

Regulátory: -interní směrnice společnosti 

                       A-06 Výroba a dodávání 

Proces 9: Monitorování a měření 

 

Cíl procesu: Řízení veškerých měřících zařízení ve společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s.  

a rovněž zpracování postupů pro řízení kontrolních, měřících a zkušebních zařízení  

ve společnosti. 

 

Tabulka 9 - Proces 9: Monitorování a měření 

Vlastník: Technolog měření a regulace 

Vstupy:    - požadavky na používání 

                        měřících a monitorovacích 

                        zařízení 

- požadavky na údržbu a 

kalibraci těchto zařízení 

 

Výstupy:  - plán údržby 

                        monitorovacích a měřících 

                        zařízení 

- údržba a kalibrace 

jednotlivých zařízení 

- vedení dokumentace ohledně 

kalibrace jednotlivých 

zařízení 

Zdroje:    - odborný personál 

- nezbytné pracovní 

prostředky 

- finanční prostředky 

 

Regulátory: -interní směrnice společnosti   

  A-07 Kontrola a zkoušení,  

  řízení KMZZ a opatření  

                       k nápravě 

          -předpisy a normy pro  

  monitorování a měření dle  

  Zákona č. 505/1990 Sb., o  

  metrologii 
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 Proces 10: Analýza a zlepšování 

 

Cíl procesu: Analýza současného stavu a neustálé zlepšování v celé společnosti. Do tohoto 

procesu se také zahrnuje měření a vyhodnocování spokojenosti zákazníka. 

 

Tabulka 10 - Proces 10: Analýza a zlepšování 

Vlastník: Předseda představenstva 

Vstupy:    -  výstupy analýz současného 

                        stavu 

- Požadavky na zlepšení 

- Výsledky interních auditů 

- Výsledky měření 

spokojenosti zákazníka 

Výstupy:  -  návrhy ke zlepšování 

- spokojenost veškerých 

zainteresovaných stran 

- zvyšování kvality výroby, 

služeb,… 

 

Zdroje:    - odborný personál 

- finanční prostředky 

Regulátory: -interní směrnice společnosti 

  A-07 Kontrola a zkoušení,  

  řízení KMZZ a opatření k  

  nápravě 

 

Proces 11: Řízení neshodných výrobků 

 

Cíl procesu: Řízení veškerých výrobků, jež nesplňují dané požadavky, návrhy na nápravná 

opatření. 

 

Tabulka 11 - Proces 11: Řízení neshodných výrobků 

Vlastník: Vedoucí kyslíkárny 

Vstupy:    - neshodný výrobek 

- výsledky kontroly kvality 

- výstup z interního auditu 

 

Výstupy:  - odstranění neshody 

- záznam o odstranění neshody 

- snaha o neustálé zlepšování 

Zdroje:     - odborný personál 

- finanční prostředky 

 

Regulátory: -interní směrnice společnosti 

                       A-07 Kontrola a zkoušení,  

  řízení KMZZ a opatření  

  k nápravě 
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Proces 12: Hodnocení hospodářské činnosti 

 

Cíl procesu: Hodnocení hospodářské činnosti za uplynulá období. Podle výsledků tohoto 

hodnocení se rovněž uskutečňuje plánování na další pracovní období. 

 

Tabulka 12 - Proces 12: Hodnocení hospodářské činnosti 

Vlastník: Představitel vedení 

Vstupy:    -  veškeré záznamy týkající 

                        se chodu organizace 

Výstupy:  - zdokumentované 

                       vyhodnocení hospodářské 

                       činnosti za určité období 

 

Zdroje:    - odborný personál 

- finanční prostředky 

 

Regulátory: -interní směrnice společnosti 

                       A-10 Interní audity systému  

  řízení 

 

 

4.5  Určení vlastníků procesů 

Jak jsem již zmiňovala, z interního auditu vyplynulo, že dalším z nedostatků v organizaci 

je stanovení vlastníků procesů. Doporučením bylo stanovit vždy pouze jednoho vlastníka, 

který by nesl za celý proces odpovědnost. 

Přestože ne vždy to bylo zcela možné, snažila jsem se tedy pro každý proces navrhnout 

jednoho vlastníka, jak jsem již znázornila v předchozí kapitole. Dále jsem pro větší 

přehlednost vytvořila tabulku odpovědností, ve které je vždy zobrazen vlastník procesu a také 

osoby, které s vlastníkem při realizaci procesu spolupracují a rovněž osoba, která má na 

starosti kontrolu správnosti provádění daného procesu. Navrženou matici odpovědností 

zobrazuje tabulka 13. 
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Tabulka 13 - Matice odpovědností 
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 Plánování a řízení V      S   

 Řízení dokumentů a záznamů K V S S S S S S S 

 Rozhodnutí představenstva a dozorčí rady K S V  S  S   

 Zdroje K   V S  S   

 Odsouhlasení a potvrzení smluv S  V K S     

 Realizace výrobního procesu K    V     

 Kontrola kvality dodávek K     V    

 Bilance dodávek K      V S  

 Monitorování a měření K       V S 

 Analýza a zlepšování K  V   S    

 Řízení neshodných výrobků K    V   S  

 Hodnocení hospodářské činnosti S  V K S  S   

 

Zkratky:  K-kontrola   

S-spolupráce   

V-vlastník 

 

 

 

Definované procesy 

Jednotlivé funkce 
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Zákazník 

Strategické řízení 

Výroba kyslíku Výroba acetylenu 

Interní audit 

Zákazník 

4.6 Návrh mapy procesu 

Po prostudování všech potřebných materiálů, navržení a nadefinování veškerých procesů 

jsem začala tvořit mapu procesů. Jelikož z původní mapy procesu nebylo možno čerpat, bylo 

nezbytné navrhnout celou mapu znovu. Původní mapa procesu je pro přehled zobrazena  

na obrázku 6. 

 

 

 

Před samotnou tvorbou mapy bylo potřebné rovněž prostudovat a nadefinovat, jak spolu 

veškeré procesy souvisí, a jaké jsou mezi nimi vzájemné vazby. Při sestavování mapy procesů 

jsem spolupracovala s Ing. Milanem Šimkem, se kterým jsem rovněž konzultovala správnost 

určování vazeb, aby nedošlo k nepřesnému propojení. Nově sestavená mapa procesu je 

zobrazena na obrázku 7. 

Obrázek 6 Původní mapa procesů [14] 
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Novou mapu procesů jsem se snažila vytvořit tak, aby co nejvěrněji zobrazovala reálný 

průběh veškerých procesů vykonávaných ve společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. Veškeré 

procesy jsem si nejprve rozčlenila podle jejich důležitosti, a poté jsem začala tvořit jednotlivé 

vazby mezi nimi. Vyobrazené vazby byly samozřejmě vytvořeny podle skutečných souvislostí 

mezi procesy. Pro větší přehlednost jsem mapu rozčlenila podle typů jednotlivých procesů. 

Z mapy tedy vyplývá, že procesy řídící tvoří zejména vstupy pro procesy hlavní,  

a procesy podpůrné jsou poté jakýmisi výstupy z procesů hlavních. 

 

4.7 Hodnotící kritéria procesů 

Systém měření výkonnosti je ukazatelem různých parametrů, podle toho, kterou oblast 

chceme sledovat. Účinně řízený systém měření výkonnosti procesu je vhodným nástrojem 

k včasnému zjišťování informací o konkrétních charakteristikách procesu, jako jsou například 

efektivnost a účinnost. Efektivní řízení naměřených hodnot nám napomáhá realizovat neustálé 

zlepšování procesů. Bez měření by nebylo možno hodnotit současný stav, všimnout si a učit 

Obrázek 7 Nová mapa procesů 
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se z případných chyb, kterých se v současnosti dopouštíme. Nebylo by tedy možné plánovat  

a řídit změny v procesech. Z výsledků měření je možno stanovit určitá nápravná opatření, 

díky nimž by se stávající chyby měly minimalizovat. Následně je nutné stanovit si cíle  

pro zlepšování a pravidelně zjišťovat, zda opravdu dochází ke zlepšování a zda skutečně 

dochází k přínosu díky daným opatřením. (13,s.133) 

 

Pro stanovení hodnotících kritérií jednotlivých procesů prováděných ve společnosti 

LINDE VÍTKOVICE a.s. bylo nutné zjistit podrobnosti ohledně jednotlivých procesů. 

Nejdůležitějšími měřitelnými kritérii jsou vždy kritéria časová, výkonnostní, objemová  

a kvalitativní. Všechna tato kritéria se ale nedají hodnotit současně v každém procesu, jelikož 

ne v každém procesu jsou všechna měřitelná. Navrhla jsem tedy pro každý proces stanovit 

taková kritéria, která jsou pro každý daný proces důležitá. Zmiňovaná hodnotící kritéria jsem 

zaznamenala do navržených karet procesů, o kterých se zmiňuji z následující podkapitole. 

 

4.8 Karty procesů 

Vzhledem k tomu, že byly veškeré procesy nadefinovány od začátku a ze začátku  

by mohlo docházek k určitým nejasnostem, jsem navrhla karty procesů. Každá karta 

zobrazuje informace o jednom procesu.  

Tyto karty byly navrženy pro co největší přehlednost informací o navržených procesech  

a také pro rychlou orientaci v jednotlivých procesech. Jednotlivé karty obsahují veškeré 

důležité informace, které souvisí s konkrétními procesy. 

Navržené karty budou uloženy mezi ostatními dokumenty organizace LINDE 

VÍTKOVICE a.s. a budou přístupné všem zaměstnancům, kteří budou potřebovat informace  

o daném procesu. Pracovník si může vždy vypůjčit kartu právě toho nebo těch procesů,  

o kterých se potřebuje dozvědět určité podrobnosti. Karty budou dostupné rovněž  

při auditech, jak interních, tak certifikačních, pro rychlejší orientaci v procesech. Vytvořené 

karty procesů jsou uvedeny v příloze.     
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4.9 Shrnutí výsledků 

V rámci vypracování této bakalářské práce jsem nejprve analyzovala veškeré nedostatky 

vyskytující se ve stávající příručce integrovaného systému řízení společnosti LINDE 

VÍTKOVICE a.s. se zaměřením na oblast kvality. Identifikovala jsem nedostatky zejména 

v definování konkrétních procesů, což bylo pravděpodobně příčinou nedostatečně 

vypracované mapy procesů. Nejprve jsem tedy společně s mým konzultantem Ing. Milanem 

Šimkem nadefinovala 12 procesů, ze kterých jsme následně vytvořili novou mapu procesů. 

Dalším nedostatkem bylo určení vlastníků procesů. Po určení těchto vlastníků jsem sestavila 

matici odpovědností, která by měla sloužit k lepší orientaci v odpovědnostech za jednotlivé 

procesy. Pro lepší přehlednost a orientaci mezi informacemi o  procesech jsem dále sestavila 

karty jednotlivých procesů, které mohou sloužit jak zaměstnancům, tak například jako 

pomůcka při konání auditů. Zavedení změn, které byly navrženy v této práci by měly ujasnit 

některé nepřesnosti, jež byly způsobovány nedostatky stávající příručky, a rovněž by měly 

usnadnit orientaci mezi jednotlivými nově nadefinovanými procesy. 
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ZÁVĚR 

 Hlavním přínosem vypracované bakalářské práce by mělo být zavedení nově 

vypracované příručky systému integrovaného systému řízení ve společnosti LINDE 

VÍTKOVICE a.s. 

 Po analýze stávající příručky bylo rozhodnuto, že je nutné nejdříve identifikovat 

veškeré procesy prováděné ve společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. Bylo tedy nadefinováno 

12 procesů.  Pro přehlednost a správné pochopení jednotlivých procesů byly tyto procesy 

následně rozděleny na procesy hlavní, řídící a podpůrné.  

Ke každému z procesů byl stanoven vždy jeden vlastník procesu, který by měl mít 

plnou odpovědnost za průběh procesu, a rovněž další osoby, jež se podílí na spolupráci  

a kontrole procesu. Odpovědnosti jednotlivých osob za dané procesy byly pro přehlednost  

a rychlou orientaci znázorněny ve vytvořené matici odpovědností. Všem procesům byly 

taktéž nadefinovány hodnotící kritéria, podle kterých by mělo probíhat hodnocení 

jednotlivých procesů. Dalším výstupem této práce je vytvořená mapa procesů, která byla 

konstruována tak, aby co nejvíce odpovídala reálnému průběhu jednotlivých procesů 

v organizaci. Mapa procesů znázorňuje jak veškeré procesy probíhající v organizaci, tak  

i jednotlivé vazby mezi nimi. 

Informace o každém z procesů byly posléze pro zlepšení orientace vloženy  

do navržených karet procesů. Vytvořené karty budou sloužit k přehlednější a zejména 

jednodušší manipulaci a dokumentací týkající se jednotlivých procesů. Karty jednotlivých 

procesů by měly být uloženy na předem stanoveném místě, a osoba, která by potřebovala znát 

informace o konkrétním procesu, by si mohla vypůjčit pouze kartu požadovaného procesu. 

Existence těchto karet by měla usnadnit práci nejen interních zaměstnanců organizace, ale 

mohla by být k dispozici také například při auditech jak interních, tak certifikačních,  

a sloužit tak jako rychlý a přehledný zdroj informací o jednotlivých procesech. 

Společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. doporučuji zavést změny, které jsem navrhla  

a pokračovat ve snaze o neustálé zlepšování, jelikož pokud organizace nemá tuto snahu, není 

schopna se dále vyvíjet a ztrácí konkurenceschopnost.  
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Příloha 1 Karta procesu Plánování a řízení 

 

Linde Vítkovice a.s. 

Název procesu: Plánování a řízení 

Vlastník procesu: 

 Ředitel společnosti 

 

Vypracoval: Natália Polláková 

Dne:1. 1. 2013 

Cíl: 

 Plánování postupů a stanovení dokumentovaných postupů pro řízení procesů, zejména 

výrobního procesu. Hlavním cílem procesu je neustálé zlepšování celkové výkonnosti 

společnosti, neustálé ověřování vhodnosti uplatňovaného systému řízení jakosti, stanovení 
požadavků a očekávání zákazníka a sdělování důležitosti jejich plnění  

ve společnosti, zajišťování dostupnosti zdrojů, plánování systému řízení jakosti, 

zajišťování vnitřní komunikace ve společnosti, stanovení odpovědností a pravomocí. 

 

Vstupy:  

-požadavky, očekávání 

  zákazníků 
-marketing 

-rozhodnutí představ. 

-výsl. auditů 

Dodavatel: 
-Vedení 

společnosti 

Výstupy: -strategie a 

                  -politika SŘ  

                 -organizace a 
                   struktura 

                   společnosti  

 

Zákazník: 
-LINDE VÍTKOVICE 

a.s. 

Procesy předcházející: 
 Řízení dokumentů a záznamů 

 Analýza a zlepšování 

 Řízení neshodných výrobků 

Procesy navazující: 
 Řízení dokumentů a záznamů 

 Rozhodnutí představenstva a 

dozorčí 

     rady 

 Zdroje 

 Realizace výrobního procesu 

 

Zdroje:-dokumentace systému řízení 

   -odborný personál 
   -finanční prostředky 

Regulátory: -interní směrnice společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s.  

   A-01 Organizační řád,  A-03  Pracovní řád   

            -normy ISO, kterými se společnost řídí  

Měřitelná kritéria: 

-plnění časového plánu 

-počet nedodržení směrnic (za období) 

Monitorování a měření: 
-Interní audit 
 

Záznamy: 
-Plány řízení 
 

Zlepšování: 
-návrhy na neustálé zlepšování řízených procesů 

Aktualizace: Podpis odpovědné osoby: 
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Příloha 2 Karta procesu Řízení dokumentů a záznamů 

Linde Vítkovice a.s. 

Název procesu: Řízení dokumentů a záznamů 

Vlastník procesu: 

 Sekretářka 

 

Vypracoval: Natália Polláková 

Dne:1. 1. 2013 

Cíl:  

 Řídit a udržovat dokumentované postupy pro veškeré procesy. Tyto postupy aktualizovat a 

     správným způsobem uchovávat a archivovat. 

 

Vstupy: 

-podklady k vypracování 
  dokumentace a záznamu 

-žádost na vznik, změnu 

nebo zrušení dokumentu 
či záznamu 

 

Dodavatel: 
-správce 
dokumentace 

-osoby podílející se 

na tvorbě 
dokumentů a 

záznamů 

Výstupy: 
- řízené dokumenty 
- řízené záznamy 

Zákazník: 
-LINDE VÍTKOVICE a.s. 

Procesy předcházející: 
 Plánování a řízení 

 Rozhodnutí představenstva  

     a dozorčí rady 

 Zdroje 

 Odsouhlasení a potvrzení smluv 

 Realizace výrobního procesu 

 Kontrola kvality dodávek 

 Bilance dodávek 

 Monitorování a měření 

 Analýza a zlepšování 

 Řízení neshodných výrobků 

 Hodnocení hospodářské činnosti 

Procesy navazující: 
 Plánování a řízení 

 Rozhodnutí představenstva  

     a dozorčí rady 

 Zdroje 

 Odsouhlasení a potvrzení smluv 

 Realizace výrobního procesu 

 Kontrola kvality dodávek 

 Bilance dodávek 

 Monitorování a měření 

 Analýza a zlepšování 

 Řízení neshodných výrobků 

 Hodnocení hospodářské činnosti 

Zdroje:- podněty k manipulaci s dokumenty a záznamy 
   -odborná spolupráce potřebných zaměstnanců 

   -finanční prostředky 

Regulátory:-interní směrnice  A-12  Soustava řídící dokumentace a záznamů    

           -normy ISO, kterými se společnost řídí 

Měřitelná kritéria: 

-úplnost systému řízení dokumentace dle 

stanovené směrnice 

 

Monitorování a měření: 
-kontrola úplnosti systému řízené dokumentace 

Záznamy: 
-záznam o uložení dokumentů a záznamů 

Zlepšování: 
-snaha o zvyšování přehlednosti dokumentů  

 a záznamů 

Aktualizace: Podpis odpovědné osoby: 
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Příloha 3 Karta procesu Rozhodnutí představenstva a dozorčí rady  

Linde Vítkovice a.s. 

Název procesu: Rozhodnutí představenstva a dozorčí rady 

Vlastník procesu: 

 Předseda představenstva 

Vypracoval: Natália Polláková 

Dne:1. 1. 2013 

Cíl:  
 Prezentace výsledků rozhodnutí představenstva a dozorčí rady o průběhu procesů, vyřizování 

     nových objednávek, apod. Tvorba nových smluv jak ve společnosti,  
     tak mezi společností a zákazníky, či dodavateli.  

Vstupy: 
- poptávka zákazníků 

- nabídky potenciálních 

dodavatelů 
- návrhy na uzavření 

nových smluv 

-požadavky na změny 
ve stávajících smlouvách 

Dodavatel: 
-Dozorčí rada 

-Představenstvo 

společnosti 

 

Výstupy: 
-uzavření nových smluv 

se zákazníky či dodavateli 

- provedení změny ve 
stávající smlouvě 

- odstoupení od smlouvy 

 

Zákazník: 
- správce zdrojů  

-vlastník výrobního 

procesu 
 

Procesy předcházející: 

 Plánování a řízení 

 Řízení dokumentů a záznamů 

 Kontrola kvality dodávek 

 Bilance dodávek 

 Analýza a zlepšování 

 Řízení neshodných výrobků 

 Hodnocení hospodářské činnosti 

Procesy navazující: 

 Plánování a řízení 

 Řízení dokumentů a záznamů 

 Zdroje 

 Odsouhlasení a potvrzení smluv 

 Realizace výrobního procesu 

 Kontrola kvality dodávek 

 Bilance dodávek 

 Monitorování a měření 

 Analýza a zlepšování 

 Řízení neshodných výrobků 

 Hodnocení hospodářské činnosti 

Zdroje:-podněty zaměstnanců, zákazníků či dodavatelů 
   -práce odborného personálu 

   -finanční prostředky 

 

Regulátory:-interní směrnice  A-03 Pracovní řád 

Měřitelná kritéria: 

-včasná rozhodnutí dodržení termínu) 

-míra shody jednotlivých členů 

Monitorování a měření: 
-interní audit 

Záznamy: 
-zápisy ze schůze rozhodování 

Zlepšování: 
-návrhy na urychlení a zvýšení efektivity rozhodování 

Aktualizace: Podpis odpovědné osoby: 
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Příloha 4 Karta procesu Zdroje 

 

Linde Vítkovice a.s. 

Název procesu: Zdroje 

Vlastník procesu: 

 Představitel vedení 

 

Vypracoval: Natália Polláková 

Dne:1. 1. 2013 

Cíl: 
 Zajištění veškerých zdrojů, potřebných k realizaci veškerých procesů, a to  

     jak materiálových, finančních a lidských, tak procesů týkajících se infrastruktury a řízení 

     pracovního prostředí. Součástí tohoto procesu je rovněž řízení skladování. 

Vstupy: 
-zakázkové listy 

-výstupy z pravidelných 
prohlídek 

podněty vedení a 

zaměstnanců 

Dodavatel: 
-požadavky 

zákazníka 
-správce zdrojů 

Výstupy: 
-plány pro řízení veškerých 

zdrojů 
-rozvrh pravidelných oprav 

zařízení a úprav 

pracovního prostředí 
-případné návrhy nakládání 

se zdroji 

Zákazník: 
-LINDE 

VÍTKOVICE a.s. 
 

Procesy předcházející: 
 Plánování a řízení 

 Řízení dokumentů a záznamů 

 Rozhodnutí představenstva  

     a dozorčí rady 

 Bilance dodávek 

 Monitorování a měření 

 Analýza a zlepšování 

Procesy navazující: 
 Realizace výrobního procesu 

 Řízení dokumentů a záznamů 

 Kontrola kvality dodávek 

 Bilance dodávek 

 Monitorování a měření 

 Analýza a zlepšování 

 Řízení neshodných výrobků 

 Hodnocení hospodářské činnosti 

Zdroje: -jednotlivé zakázky 

    -personál 

    -dokumentace jednotlivých zařízení 
    -finanční prostředky 

Regulátory:-interní směrnice  A-01 Organizační řád,  A-05 Nakupování 

Měřitelná kritéria: 

-míra neshod v řízení dodávek 

-podíl chyb a přestupků personálu 

-plnění časových plánů 

Monitorování a měření: 
-kontrola řízení zdrojů při interním auditu 

Záznamy: 
-záznamy o řízení a skladování zásob materiálů 

Zlepšování: 

-zvyšování kvalifikace personálu 

 

Aktualizace: Podpis odpovědné osoby: 
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Příloha 5 Karta procesu Odsouhlasení a potvrzení smluv  

Linde Vítkovice a.s. 

Název procesu: Odsouhlasení a potvrzení smluv 

Vlastník procesu: 

 Předseda představenstva 

 

Vypracoval: Natália Polláková 

Dne:1. 1. 2013 

Cíl: 
 Rozhodnutí o přijetí či zamítnutí navrhovaných smluv, a tím potvrzení (souhlas) pro zahájení 

     realizace výrobního procesu produktu z dané objednávky. 

Vstupy: 
-navrhnuté smlouvy 

 

Dodavatel: 
-vrcholové vedení 

společnosti 

Výstupy: 
-odsouhlasení smlouvy 

-podnět k zahájení 
realizace výrobního 

procesu 

Zákazník: 
-vlastník výrobního 

procesu 
-správce zdrojů 

Procesy předcházející: 
 Plánování a řízení 

 Řízení dokumentů a záznamů 

 Rozhodnutí představenstva  

     a dozorčí rady 

 

Procesy navazující: 
 Řízení dokumentů a záznamů 

 Zdroje 

 Realizace výrobního procesu 

 Kontrola kvality dodávek 

 Bilance dodávek 

 Monitorování a měření 

 Analýza a zlepšování 

 Řízení neshodných výrobků 

 Hodnocení hospodářské činnosti 

Zdroje:-návrhy na odsouhlasení vytvořené smlouvy 

   -odborný personál 

   -finanční prostředky 

 

Regulátory:-interní směrnice  A-03 Pracovní řád 

Měřitelná kritéria: 

-včasná rozhodnutí 
-správnost rozhodnutí dle směrnic (počet 

 chybných) 

Monitorování a měření: 
-kontrola při provádění interního auditu 

Záznamy: 
-záznam o rozhodnutí  

Zlepšování: 
-zvyšování kvality zpracování podkladů 

Aktualizace: Podpis odpovědné osoby: 
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Příloha 6 Karta procesu Výrobní proces 

Linde Vítkovice a.s. 

Název procesu: Výrobní proces 

Vlastník procesu: 

 Vedoucí kyslíkárny 

 

Vypracoval: Natália Polláková 

Dne:1. 1. 2013 

Cíl:  
 Výroba produktu v souladu s požadavky norem a samozřejmě dle požadavků zákazníka se 

     splněním veškerých cílů společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s., tak, aby byla zaručena co 

     nejvyšší spokojenost zákazníka. 

Vstupy: 
-potřebná technická 

dokumentace 

-objednávka zákazníka 
-vstupující materiály  

a služby 

-pracovní prostředky 

-plán dodávek 

Dodavatel: 
-vedoucí kyslíkárny 

-pracovníci 

kyslíkárny 

Výstupy: 
-zhotovený produkt 

-splněný plán výroby 

-distribuce zákazníkovi 

 

Zákazník: 
-odběratel požadované 

zakázky (zákazník) 

Procesy předcházející: 

 Plánování a řízení 

 Řízení dokumentů a záznamů 

 Rozhodnutí představenstva  

     a dozorčí rady 

 Zdroje 

 Odsouhlasení a potvrzení smluv 

 

Procesy navazující: 

 Řízení dokumentů a záznamů 

 Kontrola kvality dodávek 

 Bilance dodávek 

 Monitorování a měření 

 Analýza a zlepšování 

 Řízení neshodných výrobků 

 Hodnocení hospodářské činnosti 

Zdroje:-plán objednávek 
   -potřebný materiál a přístroje 

   -odborný personál 

   -finanční prostředky 

 

Regulátory:-interní směrnice  A-06 Výroba a dodávání,  A-03 Pracovní řád,  

                       -A-15Prevence rizik a závažných havárií, vnitřní kontrolní systém, 
                       -A-16Určování významnosti environmentálních aspektů 

Měřitelná kritéria: 

-podíl shodných výrobků vůči neshodným 

-míra splňování prvků bezpečnosti 

-míra vlivu na životní prostředí 

-výkonnost procesu (objem výroby) 
-podíl způsobilých procesů 

Monitorování a měření: 
-interní audit, audit třetí stranou 

Záznamy: 
-záznam o výrobě 

Zlepšování: 
-návrhy na zlepšování procesu 

Aktualizace: Podpis odpovědné osoby: 
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Příloha 7 Karta procesu Kontrola kvality dodávek 

Linde Vítkovice a.s. 

Název procesu: Kontrola kvality dodávek 

Vlastník procesu: 

 Manažer kvality 

Vypracoval: Natália Polláková 

Dne:1. 1. 2013 

Cíl: 

 Kontrola kvality zhotoveného výrobku. Vypracování dokumentace o kvalitě jednotlivých 

dodávek. 

 

Vstupy: 
-hotový výrobek  
-parametry 

požadovaného výrobku 

(pro kontrolu shody) 

Dodavatel: 
-kontrolor kvality 

Výstupy: 
-výsledky kontroly kvality 

 

Zákazník: 
-vrcholové vedení 
společnosti 

-zákazník 

Procesy předcházející: 
 Plánování a řízení 

 Řízení dokumentů a záznamů 

 Odsouhlasení a potvrzení smluv 

 Realizace výrobního procesu 

 

Procesy navazující: 
 Řízení dokumentů a záznamů 

 Monitorování a měření 

 Analýza a zlepšování 

 Řízení neshodných výrobků 

 Hodnocení hospodářské činnosti 

Zdroje:-odborný personál 
   -vhodné měřící nástroje 

   -finanční prostředky 

 

Regulátory:-interní směrnice  A-07 Kontrola a zkoušení, řízení KMZZ a opatření k nápravě 

Měřitelná kritéria: 

-rychlost kontroly (dodržení termínu) 

-správnost kontroly (dodržení postupu 

 kontroly dle směrnic) 

 

 

Monitorování a měření: 
-interní audit 

Záznamy: 
-záznam o kvalitě produktů 

Zlepšování: 
-zvyšování kvality kontroly 

Aktualizace: Podpis odpovědné osoby: 
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Příloha 8 Karta procesu Bilance dodávek 

 

Linde Vítkovice a.s. 

Název procesu: Bilance dodávek 

Vlastník procesu: 

 Vedoucí pro ekonomiku 

Vypracoval: Natália Polláková 

Dne:1. 1. 2013 

Cíl:  

 Evidence, vedení a řízení dokumentace ohledně počtu dodávek hotových výrobků 

     k zákazníkovi. 

 

Vstupy: 
-dokumentace  

o vyřízených 

objednávkách 

 

Dodavatel: 
-správce evidence 

dodávek 

Výstupy: 

-evidence splněných 

zakázek 
-dokumentace ohledně 

počtu splněných dodávek 

Zákazník: 
-vrcholové vedení 

organizace 

Procesy předcházející: 

 Řízení dokumentů a záznamů 

 Realizace výrobního procesu 

 

Procesy navazující: 

 Řízení dokumentů a záznamů 

 Monitorování a měření 

 Analýza a zlepšování 

 Řízení neshodných výrobků 

 Hodnocení hospodářské činnosti 

Zdroje:-odborný personál 

   -finanční prostředky 

 

Regulátory:-interní směrnice  A-06 Výroba a dodávání 

Měřitelná kritéria: 

-dodržení časového plánu 

 

Monitorování a měření: 
-kontrola plnění plánů 

Záznamy: 
-záznamy bilance za sledované období 

Zlepšování: 
-snaha o zvýšení kvality evidence 

Aktualizace: Podpis odpovědné osoby: 
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Příloha 9 Karta procesu Monitorování a měření 

 

Linde Vítkovice a.s. 

Název procesu: Monitorování a měření 

Vlastník procesu: 

 Technolog měření a regulace 

Vypracoval: Natália Polláková 

Dne:1. 1. 2013 

Cíl:  
 Řízení veškerých měřících zařízení ve společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s.  

     a rovněž zpracování postupů pro řízení kontrolních, měřících a zkušebních zařízení  

     ve společnosti. 

 

Vstupy: 
-požadavky na 
používání měřících a 

monitorovacích 

zařízení 
-požadavky na údržbu 

a kalibraci těchto 

zařízení 

Dodavatel: 
-technolog měření a 
regulace 

-metrolog 

Výstupy: 
-plán údržby 
monitorovacích a 

měřících zařízení 

-údržba a kalibrace 
jednotlivých zařízení 

-vedení dokumentace 

ohledně kalibrace 

jednotlivých zařízení 

Zákazník: 
-správce pro analýzu a 
zlepšování 

Procesy předcházející: 

 Plánování a řízení 

 Řízení dokumentů a záznamů 

 Rozhodnutí představenstva  

     a dozorčí rady 

 Zdroje 

 Odsouhlasení a potvrzení smluv 

 Realizace výrobního procesu 

 Kontrola kvality dodávek 

 Bilance dodávek 

Procesy navazující: 

 Plánování a řízení 

 Řízení dokumentů a záznamů 

 Analýza a zlepšování 

 Řízení neshodných výrobků 

 Hodnocení hospodářské činnosti 

Zdroje:-odborný personál 
   -nezbytné pracovní prostředky 

   -finanční prostředky 

Regulátory:-interní směrnice organizace  A-07 Kontrola a zkoušení, řízení KMZZ a opatření  

                      k nápravě 
          -předpisy a normy pro monitorování a měření dle Zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii 

Měřitelná kritéria: 

-spolehlivost měřících a monitorovacích 

zařízení 

-úplnost řízení měřících a monitorovacích 

zařízení 

Monitorování a měření: 
-interní audit 

-pravidelné kontroly měřidel 

Záznamy: 
-záznamy z měření 

Zlepšování: 
-zlepšování kvality řízení měřících a monitorovacích 

zařízení 

Aktualizace: Podpis odpovědné osoby: 
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Příloha 10 Karta procesu Analýza a zlepšování 

Linde Vítkovice a.s. 

Název procesu: Analýza a zlepšování 

Vlastník procesu: 

 Předseda představenstva 

Vypracoval: Natália Polláková 

Dne:1. 1. 2013 

Cíl:   

 Analýza současného stavu a neustálé zlepšování v celé společnosti. Do tohoto procesu se také 

zahrnuje měření a vyhodnocování spokojenosti zákazníka. 

Vstupy: 
-výstupy analýz 

současného stavu 
-Požadavky na zlepšení 

-Výsledky interních 

auditů 
-Výsledky měření 

spokojenosti zákazníka 

Dodavatel: 

-vedení společnosti 

Výstupy: 
- návrhy ke zlepšování 

-spokojenost veškerých 
zainteresovaných stran 

-zvyšování kvality 

výroby, služeb,… 

 

Zákazník: 

-LINDE VÍTKOVICE 

a.s. 

Procesy předcházející: 
 Plánování a řízení 

 Řízení dokumentů a záznamů 

 Realizace výrobního procesu 

 Kontrola kvality dodávek 

 Monitorování a měření 

 

Procesy navazující: 
 Plánování a řízení 

 Řízení dokumentů a záznamů 

 Rozhodnutí představenstva  

     a dozorčí rady 

 Realizace výrobního procesu 

 Kontrola kvality dodávek 

 Bilance dodávek 

 Monitorování a měření 

 Řízení neshodných výrobků 

 Hodnocení hospodářské činnosti 

Zdroje:-odborný personál 

    -finanční prostředky 

Regulátory:-interní směrnice  A-07 Kontrola a zkoušení, řízení KMZZ a opatření k nápravě 

Měřitelná kritéria: 

-intervaly analýz 

-množství návrhů na zlepšování 

-míra zlepšování 

 

Monitorování a měření: 

-interní audit 

Záznamy: 
-záznamy analýz 

-záznamy návrhů na zlepšování 

Zlepšování: 
-zlepšování analýz 

Aktualizace: Podpis odpovědné osoby: 
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Příloha 11 Karta procesu Řízení neshodných výrobků 

 

Linde Vítkovice a.s. 

Název procesu: Řízení neshodných výrobků 

Vlastník procesu: 

 Vedoucí kyslíkárny 

Vypracoval: Natália Polláková 

Dne:1. 1. 2013 

Cíl:  

 Řízení veškerých výrobků, jež nesplňují dané požadavky, návrhy na nápravná opatření. 

 

Vstupy: 
-neshodný výrobek 

-výsledky kontroly 
kvality 

-výstup z interního 

auditu 

Dodavatel: 
-vedoucí kyslíkárny 

Výstupy: 
-odstranění neshody 

-záznam o odstranění 
neshody 

-snaha o neustálé 

zlepšování 

Zákazník: 
-vrcholové vedení 

Procesy předcházející: 

 Řízení dokumentů a záznamů 

 Realizace výrobního procesu 

 Kontrola kvality dodávek 

 

Procesy navazující: 

 Plánování a řízení 

 Řízení dokumentů a záznamů 

 Kontrola kvality dodávek 

 Hodnocení hospodářské činnosti 

Zdroje: -odborný personál 

   -finanční prostředky 

 

Regulátory:-interní směrnice  A-07 Kontrola a zkoušení, řízení KMZZ a opatření k nápravě 

Měřitelná kritéria:  

-úplnost řízení 

-objem vyřízených prvků 

Monitorování a měření: 
-pravidelná kontrola správnosti řízení 
-interní audit 

 

Záznamy: 
-záznamy o neshodných produktech 

Zlepšování: 
-zlepšování způsobů nakládání s neshodným 
produktem 

Aktualizace: Podpis odpovědné osoby: 
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Příloha 12 Karta procesu Hodnocení hospodářské činnosti 

 

Linde Vítkovice a.s. 

Název procesu:  Hodnocení hospodářské činnosti 

Vlastník procesu: 

 Představitel vedení 

Vypracoval: Natália Polláková 

Dne:1. 1. 2013 

Cíl:  

 Hodnocení hospodářské činnosti za uplynulá období. Podle výsledků tohoto hodnocení se 

rovněž uskutečňuje plánování na další pracovní období. 

 

Vstupy: 
-veškeré záznamy 

týkající se chodu 
organizace 

 

Dodavatel: 

-představitel vedení 
Výstupy: 
-zdokumentované 

vyhodnocení hospodářské 
činnosti za určité období 

Zákazník: 
-LINDE VÍTKOVICE a.s. 

Procesy předcházející: 

 Plánování a řízení 

 Řízení dokumentů a záznamů 

 Rozhodnutí představenstva  

     a dozorčí rady 

 Zdroje 

 Odsouhlasení a potvrzení smluv 

 Realizace výrobního procesu 

 Kontrola kvality dodávek 

 Bilance dodávek 

 Monitorování a měření 

 Analýza a zlepšování 

 Řízení neshodných výrobků 

 

Procesy navazující: 

 Plánování a řízení 

 Řízení dokumentů a záznamů 

 

Zdroje:-odborný personál 

   -finanční prostředky 

Regulátory:-interní směrnice  A-10 Interní audity systému řízení 

 

Měřitelná kritéria: 

-úplnost hodnocení 

-úroveň kvality vyhodnocování 

-včasné vypracování 

Monitorování a měření: 
-interní audit 

Záznamy: 
-záznamy hodnocení 

Zlepšování: 
-zvyšování kvality hodnocení 

Aktualizace: Podpis odpovědné osoby: 


