
 

37 

 

 
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: 


