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Abstrakt  

Tato práce se zabývá zdokonalováním přístupu k požadavkům zákazníka v 

dodavatelské společnosti.  

Požadavky jsou srdcem každého procesu. Popisují, co má být výsledkem procesu, 

co se musí udělat, nebo vlastnosti, které musí daný proces nebo výrobek mít. Většina 

procesů selže důsledkem neúplných, špatně sepsaných nebo překroucených požadavků. 

Účelem této práce je tuto problematiku rozebrat a navrhnout vhodné řešení, které by 

pomohly společnosti, která se zabývá výrobou výkovků pro automobilový průmysl. 

První část práce je teoretická a zaměřuje se na vysvětlení pojmů kvalita, 

management kvality, požadavky zákazníku a norem. 

Druhá část se zaměřuje na představení společnosti, analýzu stavu získávání 

požadavků od zákazníka a následné distribuci do výroby. 

Ve třetí části jsou rozepsána možná navržená řešení včetně jejich podrobného 

rozboru či doporučeného postupu.  

Závěr práce je již věnován samotnému zhodnocením celé bakalářské práce. 

Klíčová slova: Kvalita, systém managementu kvality, požadavky, specifické 

požadavky, odvětvové standardy. 

 

 

 

Abstract 

This study is deal with improving access to customer requirements in supplier 

companies. 

The requirements are the heart of every process. They describe what should be the 

result of what must be done, or properties that have a process or product you need. Most 

processes fail due to incomplete, poorly written or misinterpreted requirements. The 

purpose of this study is to analyze  this issue and propose appropriate solutions that would 

help the company, which deal with production of forgings for the automotive industry.  

The first part is theoretical and is focused on explaining the concepts of quality, 

quality management, customer requirements and standards.  

The second part is focused on the performance of the company, state  analysis of 

getting requirments from customers and distribution to production. 



The third part is written about possible proposed solutions, including their detailed 

analysis and recommended process. 

The conclusion is devoted to the evaluation of this study. 

Key Words: Quality, quality management system, requirements, specific 

requirements, industry standards. 
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Úvod 

Management kvality je v dnešní době nedílnou součástí každé společnosti. Na 

každém systému kvality by se mělo neustále pracovat a zdokonalovat ho. S tím souvisí 

 i plnění požadavků zákazníků.  V dnešní době rychlého technického pokroku se potřeby  

a očekávání zákazníků mění každou chvíli, proto je důležité, aby organizace neustále 

zlepšovaly své produkty a procesy. Základním předpokladem v systému managementu 

kvality je řízení dokumentů a záznamů. Tento proces vede k vytvoření vhodné 

dokumentace, kterou by měl pochopit každý uživatel. Velmi problémovou oblastí je také 

řízení technických norem a požadavků. 

 

Cílem mé práce je analyzovat současný stav zjišťování a identifikace požadavků ve 

společnosti provádějící zápustkové kování. Dále analyzovat reakce odběratelů na poslané 

dotazy týkající se jejich požadovaných norem, které společnost u sebe eviduje. A nakonec 

zjistit jaká je evidence norem a jak se dále ve společnosti distribuuje. Cílem této práce je 

navrhnout zlepšení přístupu k požadavkům zákazníka.  

 

V úvodní části této práce se nachází teoretický popis systémů managementu kvality 

a problémů identifikace požadavků na produkt. 

Hlavní část této práce je analýza současného stavu společnosti. Analýza obsahuje 

způsoby zjišťování požadavků od externích zákazníků, analýzu poslaných dotazů 

zákazníkům ohledně jejich požadovaných norem a vysvětlení současného stavu evidence 

norem, jejich distribuci ve společnosti a jak probíhá seznámení norem se zaměstnanci. 

 

Poslední část práce se zabývá návrhem jednotlivých vylepšení, která by měly 

pomoci k lepší evidenci a distribuci požadavků ve společnosti. Například evidence 

důležitých požadavků, pravidelné školení zaměstnanců, návrh osnovy jak evidovat a řídit 

požadavky zákazníků. 

Závěr práce obsahuje shrnutí a zhodnocení dosažených výsledků práce. 
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1 Management kvality 

Pojem kvalita je skoro stejně starý jako lidstvo samo, ale je samozřejmé, že obsah 

tohoto termínu se vyvíjel a nadále vyvíjí. Pojem kvalita má v dnešní době mnoho způsobů 

chápání a proto je dobré si na začátku vysvětlit několik pojmů. V literatuře můžeme nalézt 

mnoho výkladů a definic pojmu kvalita. Nejvhodnější tedy bude napsat definici, která je 

v mezinárodních normách. Dle normy ČSN EN ISO 9000 je definice pojmu kvalita 

následující: ,,Kvalita (jakost) je stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků“ 

[4]. S kvalitou souvisí i management kvality, který má také mnoho definic. 

Pro tuto práci byla vybrána japonská definice managementu kvality, která zní: ,,ta část 

celopodnikového řízení, která garantuje maximální spokojenost a loajalitu zákazníků tím 

nejefektivnějším způsobem“ [12]. 

Zjednodušeně řečeno management kvality je koordinovaná činnost pro vedení  

a řízení organizace co se týče kvality [12]. Moderní management kvality je založen hlavně 

na zaměření na zákazníka a procesním řízení. Toto jsou dva základní prvky, které by se 

měly prosazovat v malých i velkých organizacích. K nim se pochopitelně přidává mnoho 

dalších principů, které mají pro daný typ organizace menší či větší význam [13]. 

1.1 Základní funkce 

Základním posláním managementu kvality je být důležitou součástí systému řízení 

jakékoliv organizace, bez ohledu na to o jakou organizaci se jedná. Zda je to organizace 

velká, malá, výrobní, nezisková nebo poskytující služby [15]. 

Abychom mohli porozumět managementu kvality, musíme nejdříve porozumět 

několika jeho základním funkcím: 

 primární funkce managementu kvality je dosáhnout maximální spokojenosti 

 a loajality zákazníků; 

 minimalizovat výdaje s tím spojené; 

 podporování činnosti neustálého zlepšování organizace – Považuje se  

za nejdůležitější funkci managementu kvality. Podpora činnosti neustálého 

zlepšování má pozitivní vliv na předchozí zmíněné funkce managementu 

kvality. Z tohoto důvodu je třeba tento bod nezanedbávat. 
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Pokud je management kvality chápán nesprávně a tyto funkce nejsou garantovány, 

pak veškerá snaha ve všech procesech kvality vychází nazmar. Systém managementu 

kvality je nutné vnímat jako soubor na sebe navazujících procesů [15]. 

1.2 Základní procesy managementu kvality 

Management kvality můžeme charakterizovat jako část celopodnikového 

managementu, která se zaměřuje na maximální zabezpečování spokojenosti zákazníků  

s vynaložením optimálních nákladů. A toho dosáhneme tím, že budeme zdokonalovat 

každou část ze systému managementu kvality. Abychom mohli zdokonalovat, musíme 

pochopit, základní procesy managementu kvality. Management kvality se skládá 

z následujících procesů [12]: 

 Plánování kvality (Quality planning) - část managementu kvality zaměřená na 

stanovení cílů kvality a na specifikování procesů nezbytných pro provoz 

 a souvisejících zdrojů pro splnění cílů kvality. 

 Řízení kvality (Quality control) - část managementu kvality zaměřená na plnění 

požadavků na kvalitu. 

 Prokazování kvality (Quality assurance) - část managementu kvality zaměřená 

 na poskytování důvěry, že požadavky na kvalitu budou splněny. 

 Zlepšování kvality (Quality improvement) - část managementu kvality zaměřená  

na zvyšování schopnosti plnit požadavky na kvalitu. 

1.3 Historický vývoj managementu kvality 

Už sám Aristoteles definoval pojem kvalita, to je důkazem toho, že tento pojem 

není novinkou a zájem o kvalitu není pouze novodobou záležitostí. Intenzivní rozvoj 

systémů managementu kvality proběhl v minulém století. Na obrázku č. 1 je znázorněn 

stručný vývoj kvality, je charakterizován jednotlivými roky, které jsou následující [2]: 

1900 - model řemeslné výroby - nízká produktivita práce, orientace na zákazníka 

1920 - model výroby s technickou kontrolou - výrobní linky, technická kontrola 

1935 - jednoduché statistické metody - regulace 

1940 - model výroby s výběrovou kontrolou 

1960 - model s regulací CWQC (Company Wide Quality Control) - rozšířeno i na 

ostatní procesy 

1975 - model TQM (Total Quality Management) 
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1987 - model s kriteriálními standarty - ISO 9000 

1999 - model integrací systému 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Vysvětlivky k obr.: CWQC - Company Wide Quality Control; TQM -Totální management kvality 

 

Obr. 1: Vývoj managementu kvality ve dvacátém století [1] 

 

Model řemeslné výroby byl založen na tom, že dělník přicházel do styku se 

zákazníky a snažil se uspokojit jejich požadavky. Nevýhodou tohoto modelu byla nízká 

produktivita práce, oproti tomu velká výhoda byla, okamžitá zpětná vazba od zákazníků.  

Právě nevýhoda, která spočívala v nízké produktivitě práce, zapříčinila vznik 

výrobních linek. Později poprvé v historii ve Fordových závodech vznikly speciální funkce 

technických kontrolorů. Tyto pozice obsazovali ti nejzkušenější z řad dělníků. Nevýhodou 

tohoto modelu byl pocit ostatních pracovníků, že starost o kvalitu již není součástí jejich 

povinností.  

Ve třicátých letech minulého století byly, zásluhou Američanů Rominga  

a Shewharta, objeveny první statistické metody kontroly. Z toho vznikl model výrobních 

procesů s výběrovou kontrolou.  

Tento model se výrazněji prosadil až po druhé světové válce v Japonsku. Stalo se 

tak při masivním zavádění statistické regulace a statistické přejímky. Japonci následně 

svou snahu o statistické řízení rozšířili i do předvýrobních etap. Díky tomu se zrodil základ 

moderních systémů managementu kvality, označovaných jako Company Wide Quality 

Control (CWQC). Zdokonalováním tohoto přístupu došlo k prvním pokusům o totální 

management kvality (TQM), který i dnes představuje dynamicky se vyvíjející se koncepci.           
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Následně se v roce 1987 objevily ve světě normy ISO řady 9000, které se snažily  

o rozsáhlou dokumentaci všech podnikových procesů. Postupem času se začaly objevovat  

i další podobné standardy zabývající se systémem environmentálního managementu  

a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto se koncem minulého století 

začalo hovořit o integraci těchto systémů. Předpokládá se, že v budoucnu bude vytvářet 

jednotný a kvalitní systém řízení [2]. 

1.4 Koncepce managementu kvality 

V evropských podmínkách se mezinárodní normy používají jako nejrozšířenější 

přístup k managementu kvality a určují požadavky na systém managementu kvality. Tento 

systém nazývaný také Quality Management System (QMS) je vybudovaný na základě 

požadavků norem a bývá velice často rozšířen a rovněž vylepšen o postupy, které pramení 

z filozofie Total Quality Management (TQM) [13]. 

 

 

 

Obr. 2: Koncepce managementu kvality 

 

Ve světě můžeme nalézt 3 základní koncepce rozvoje systémů managementu 

kvality [2]: 

 koncepce odvětvových standardů; 

 koncepce ISO; 

 a koncepce TQM. 
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Koncepci zde můžeme chápat jako strategické přístupy, které rozvíjejí principy 

managementu kvality. Na obrázku č. 2 je znázorněno zavádění koncepcí managementu 

kvality a jejich celkovou náročnost. 

 

1.4.1 Koncepce ISO (ISO 9001:2015) 

ISO (International Organization for Standardization) je zkratka pro společnost, 

která vydává normy pod tímto názvem. Organizace ISO sídlí ve Švýcarsku, kde byla 

rovněž založena. V organizaci ISO je zastoupeno přes 160 státu a každý z nich má své 

zastoupení příslušnou národní institucí. Portfolio ISO zahrnuje téměř 20 000 standardů, 

které jsou vydávány na základě mezinárodního konsensu [13]. 

První sada norem, s označením ISO ř. 9000, se zveřejnila poprvé v roce 1987. Tyto 

normy se zabývaly požadavky na systém managementu kvality. Jedná se o společné zásady 

managementu a kritéria pro posuzování jejich naplňování a praktické dodržování. Jeden z 

důkazů o zavedení a fungování systému managementu kvality by měl být certifikát vydaný 

nezávislým a akreditovaným certifikačním orgánem [2]. 

Charakteristické rysy koncepce ISO [2]: 

1. normy ISO ř. 9000 mají generický charakter. Jsou aplikovatelné jak ve výrobních 

organizacích, tak i v podnicích služeb, bez ohledu na jejich velikost; 

2. nejsou závazné ale pouze doporučující. Až v okamžiku kdy se dodavatel zaváže 

odběrateli, že aplikuje u sebe systém managementu kvality podle těchto norem, 

stává se zejména kriteriální norma ISO 9001 pro daného producenta závazným 

předpisem. 

Zásadní roli pro management kvality hraje norma ISO 9001, která specifikuje 

požadavky na QMS. Stručný vývoj normy ISO 9001 je následující [13]: 

 Rok 1987 - mezinárodní organizace pro normy ISO poprvé zveřejnila první verzi 

normy, která se zabývala zabezpečováním kvality pro výrobní sektor. 

 Rok 1994 - menší revize normy, kdy byly provedeny nepatrné změny bez většího 

významu. 

 Rok 2000 - zásadní změna normy, ze které vyplynulo povinné procesní řízení- tzn. 

že systémy managementu kvality jsou chápány jako soustava na sebe navazujících 

procesů. Kromě toho vznikly další principy managementu kvality, jsou to: 
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o zaměření na zákazníka; 

o vedení, zapojení zaměstnanců; 

o rozhodování na základě faktů; 

o neustálé zlepšování; 

o oboustranně výhodné dodavatelsko- odběratelské 

vztahy. 

 Rok 2008 - znovu malá revize bez hlubšího významu. 

 Rok 2015 - velká revize, dochází k většímu zdůraznění zaměření na zákazníka  

a procesního přístupu- procesní přístup k managementu kvality je zřetelný z tzv. 

procesního modelu, který je znázorněný na obrázku č. 3, dále se pozornost obrací 

nově na řízení rizik, probíhá změna struktury normy z 8 na 10 článků, také se mění 

některá terminologie a další zásadní změnou je snížení důrazu na dokumentaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Procesní model systému managementu kvality [16]. 
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1.4.2 Koncepce odvětvových standardů 

Tato koncepce je historicky nejstarší. V 70. letech minulého století si organizace 

začaly uvědomovat potřebu systémového přístupu k managementu kvality. Tyto 

požadavky se zanesly do norem a platí dodnes v rámci jednotlivých odvětví. 

Mezi nejvýznamnější a v ČR nejpoužívanější odvětvové standardy patří technická 

specifikace ISO/TS 16949:2009. Tento odvětvový standard definuje požadavky na systém 

managementu jakosti u dodavatelů automobilového průmyslu. 

 

Charakteristiky odvětvových standardů [1]: 

1. nejsou generické na rozdíl od norem ISO ř. 9000, ale platí jen v určitém odvětví 

ekonomiky; 

2. požadavky respektují ISO 9001 a definují specifické požadavky (např. 

zdokonalené plánování jakosti v ISO/TS 16949); 

3. slouží k posouzení třetí stranou (certifikace), vyžadují speciální postupy 

certifikace systému managementu a jsou mnohem náročnější než certifikace podle normy 

ISO 9001; 

4. jsou více respektovány ve světě kvůli náročnosti; 

5. některé odvětvové standardy berou ohled i na jiné zainteresované strany než jen 

na externí zákazníky a to tím, že v sobě zahrnují požadavky na ochranu životního prostředí 

a bezpečnosti svých zaměstnanců. 

Další příklady odvětvových standardů: GMP (Good Manufacturing Practice)- pro 

farmaceutický průmysl, standard IRIS- norma vytvořena k účelu rozvoje a certifikace 

systému managementu kvality u dodavatelů kolejových vozidel. 

V posledních letech vydávání odvětvových standardů vzrostlo, jako důvod se 

udává, že aplikace norem ISO ř. 9000 respektive normy ISO 9001 nestačí k vybudování 

moderně pojatého systému managementu kvality [2]. 
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2 Identifikace požadavků na produkt 

Přizpůsobení produktů požadavkům je důležitý způsob, jak přilákat zákazníky. To 

může zvýšit složitost plánování a rozvrhování procesů v systému. Proto vyvstává otázka, 

jak druh výrobků, výrobní podmínky a manažerské postupy můžeme zkombinovat  

s plánováním a rozvrhováním funkcí ve společnosti [14]. 

Základním problémem v podnikání je, že požadavky jsou ze své podstaty 

dynamické: tzn. v průběhu času se mění. Dále požadavky jsou velice důležité, protože 

poskytují základ pro všechny vývojové práce [3]. Abychom vůbec pochopili pojem 

požadavek, je třeba si říct jeho základní definici. Je třeba také rozlišovat co je požadavek 

normy a co požadavek zákazníka.  

Definice pojmu ,,Požadavek‘‘ z normy ČSN EN ISO 9000:2015: „potřeba nebo 

očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné‘‘[4]. 

Definice pojmu ,,Specifické požadavky zákazníka‘‘ dle knihy Standard VDA- Sestavení 

specifických požadavků zákazníka na systém kvality na základě ISO/TS 16949: 

,,Specifické požadavky zákazníka jsou doplňující a/nebo dodatečné požadavky vztažené 

k systému kvality vedle všeobecně platných požadavků pro certifikaci podle ISO/TS 16949 

příp. rovnocenných podkladů pro certifikaci (např. VDA 6.1) v aktuálním platném vydání. 

Technické
1
, obchodní

2
 jakož i k výrobku

3
 vztažené dokumenty s požadavky (zadání 

požadavků na produkt, všeobecné obchodní podmínky atd.) jsou stanoveny zvlášť, pokud 

nejsou řízeny zákonnými/úředními požadavky“ [5]. Specifikace požadavků, použitých 

v automobilovém průmyslu, nastává v dokumentu, ve kterém se také prezentují důležité 

otázky pro vývoj produktů. Členové vývojového týmu jsou si obecně dobře vědomi 

hlavních otázek pro určitý produkt, respektive projekt. Nicméně k nedorozumění často 

dochází, protože požadavky nebývají dostatečně jasné. Většinou záleží na výrobci, jak si 

požadavky formuluje, a je pro něj těžké si stanovit priority požadavků.  

                                                 

 

 

1
 Parametry, složení a zákazy materiálů atd. 

2
 Země prodeje konečného produktu, odpovědnost za věcné vady, průvodní dokumentace materiálu, 

dodací/platební podmínky, vyúčtování vícenákladů, závazek realizace cílů racionalizace atd. 

3
 Dohoda o koncepční odpovědnosti (KVV), požadavky na logistiku, zkušební předpisy, specifikace, listy 

procesních dat atd. 
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Individuální požadavky často nejsou v průběhu projektu stálé, ale mění se v jednom nebo 

ve více krocích. Poznatky týkající se požadavků a vývoje individuálních požadavků vede 

k těmto doporučením: 

1. Zdůraznit si sadu klíčových otázek, zhruba 10, s cílem poskytnout společnou 

kognitivní mapu pro rozvoj, jakož i pro usnadnění následného vyhodnocení 

činnosti. 

2. Objasnit si individuální požadavky. Ujasnit si kontext základního záměru každého 

požadavku, definovat rozhraní, zadat ověřovací metody a přiřadit jim váhu. 

3. Zavést požadavky a být vnímavý ke všem změnám v požadavcích. 

4. Ujistit se, že klíčové otázky jsou dobře vžité v řízení a organizaci projektu. 

Bohužel i přesto, že se dodržují všechna doporučení, perfektní specifikace 

nezaručuje perfektní produkt. Požadavky nikdy nemohou plně pokrýt všechny aspekty 

plánovaného výrobku a silné zaměření na požadavky nezaručuje úspěšné řešení [6]. 

Následující obrázek č. 4 znázorňuje členění požadavků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Členění požadavků 

 

Skutečné požadavky jsou ty, které odrážejí ověřené potřeby uživatelů pro konkrétní 

systém nebo schopnosti. Je velký rozdíl mezi uvedenými požadavky a skutečnými 

potřebami. Je třeba provést analýzu stanovení požadavků a upřesnění skutečné potřeby 

zákazníků a uživatelů. Špatné stanovení požadavků vede k plýtvání času a úsilí. Někdy 

nejsou požadavky rozpoznatelné hned na počátku, to znamená, že je třeba plánovat a být 

do určité míry flexibilní v oblasti stanovování požadavků. Proces zjišťování požadavků 

nemusí být komplikovaný ani nákladný. Nicméně proces zjišťování požadavků je důležitý 

 

Obr. 4: Členění požadavků 
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pro každý projekt, jakékoliv velikosti. Je velmi důležité, aby projekt nebo organizace měly 

definované a dokumentované požadavky procesu [3]. Požadavky se generují nebo jsou 

získávaný ze současných systémů, koncových uživatelů a dalších klíčových 

zainteresovaných subjektů. Nicméně požadavky jsou generovány nejen v důsledku 

uvedených potřeb, ale také z důvodu organizačních, technických nebo obchodních [7]. 
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3 Požadavky normy ISO/TS 16 949:2009 

Jak již bylo zmíněno norma ISO/TS 16 949 patří do koncepce odvětvových 

standardů. Tato norma klade zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2015 

v organizacích zajišťujících výrobu v automobilovém průmyslu. Jedná se o technickou 

specifikaci, ve které jsou stanoveny požadavky na systém managementu kvality pro návrh 

a vývoj, sériovou výrobu, na instalaci a servis produktů v automobilovém průmyslu. 

Hlavní cíl této specifikace je dosáhnout takového systému managementu kvality, který 

umožní neustálé zlepšování s ohledem na prevenci vad, snižováním variability a ztrát 

v dodavatelském řetězci. 

Jelikož je tato práce cílena na řešení problematiky v oblasti zlepšování přístupu 

k identifikaci a zejména na evidenci požadavků zákazníka na produkt, tak je třeba zmínit 

podkapitolu z normy ISO/TS 16 949:2009, která je označena 4.2.3 Řízení dokumentů.   

V  kapitole 4.2.3 je stanoveno, že organizace musí řídit dokumenty požadované 

systémem managementu kvality a musí mít vytvořený dokumentovaný postup pro 

schvalování dokumentů, přezkoumávání dokumentů, zajištění identifikace změn 

dokumentů, zajištění dostupnosti a čitelnosti dokumentů. 

Dále organizace musí mít proces k zabezpečení přezkoumání, distribuování  

a uplatňování všech technických norem a specifikací zákazníka. Přezkoumání má provádět 

co nejdříve a nesmí překročit dva pracovní týdny. Současně musí organizace udržovat 

záznam dat [8]. 
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4 Představení společnosti 

4.1 Historie 

Společnost INPO spol. s r.o. (dále jen INPO) navazuje na dlouholetou tradici. 

Stavba budovy, v nichž společnost sídlí, byla zahájena v roce 1925. Tehdy tuto budovu 

obývala jiná společnost, která se zabývala výrobou kuchyňských nožů a jídelních příborů  

z uhlíkové i nerezavějící oceli. V letech 1953 až 1958 proběhla generální výstavba závodu 

(nové kovárny) a docházelo k neustálému růstu výroby a produktivity práce. Nakonec 

výroba kuchyňských nožů byla přesunuta na Slovensko, tímto se společnost stala 

dodavatelem výkovků pro automobilový průmysl. Po roce 1984 byla společnost 

zprivatizována. Dle získaných zkušeností v oblasti kování zápustkových výkovků, získává 

své místo na trhu, jedná se o automobilový trh. Později společnost získala další významné 

zákazníky hlavně ze zahraničí a objem a produkce se neustále zvyšoval. Na základě toho 

došlo k modernizaci  

a rozšíření produkce [10]. Stručný vývoj společnosti je následující [9]: 

Rok 1926 - založena malá kovárna (první budova v areálu) pro výrobu nožů  

a ložisek. 

Rok 1948 - společnost byla znárodněna a stala se součástí skupiny SANDRIK. 

V letech 1953 - 1958- instalovaná nová zařízení pro nástrojárnu. 

Rok 1962 - započata výroba dílů pro automobilový průmysl. 

Rok 1990 - kovárna přechází v ryze soukromou společnost. 

Rok 2002 - změna názvu společnosti  

Rok 2003 - instalace nového kovacího lisu Maxipress 2500 t 

Rok 2005 - finanční problémy - úpadek - prodej 

Duben 2006 - nový název - začátek aktivit 

Červenec 2008 - ukončení nové velké investiční akce do kovacích linek a skladu 

hutního materiálu v objemu 90 mil KČ 

V letech 2010 – 2012 - investice do rozšíření automatické linky Aichelin, generální 

rekonstrukce lisu LZK1600, pořízení vychlazovacího dopravníku pro řízené chlazení  

u LZK1600. 

V letech 2013 – 2014 - investice do nové průběžné zušlechťovací linky, nový CNC 

soustruh pro nástrojárnu, generální oprava lisu LZK1600, modernizace laboratoře, výměna 

oken, vybudování nového skladu hutního materiálu a nového expedičního skladu. 
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4.2 Současnost 

V současnosti má společnost cca 115 zaměstnanců a poskytuje komplexní služby  

v oblasti výroby zápustkových výkovků.  Navrhuje konstrukce výkovku, provádí výrobu 

kovacího nářadí a následné tepelné zpracování a finální úpravu povrchu tryskáním. 

Také zajišťují technologii strojního opracování výkovků. Hlavní zaměření 

organizace je výroba výkovků z ložiskové oceli. Zpracovávají také oceli uhlíkové, 

legované, konstrukční a nerezové. Výrobní možnosti společnosti jsou od 0,5 kg do 12 kg. 

Kapacita kovárny je 10-12 tisíc tun za rok. 

Zákazníky společnosti jsou většinou firmy v EU. Jsou to společnosti z automotive  

a dalších strojírenských oborů. Nabízí výrobu různých druhů zápustkových výkovků. 

Tento sortiment je následně použit v automobilech, zemědělské technice, hydraulických 

zařízeních a některých dalších oblastech průmyslové výroby. 

Společnost řídí a kontroluje proces výroby podle požadavků TS 16949. Dále je 

společnost držitelem několika certifikátů, které jsou [9]: 

 ISO 9001:2008; 

 ISO 14001:2005. 

4.3. Organizační struktura a procesy ve společnosti 

Z organizační struktury, která je znázorněna na obrázku č. 5, se vychází při popisu 

procesů a jejich vlastníků. Organizační strukturu, povinnosti a pravomoci zaměstnanců 

stanovuje vedení společnosti. Dále vedení zajišťuje dostupnost zdrojů nezbytných pro 

vytvoření, zavedení, udržování a zlepšování environmentálního managementu a systému 

managementu kvality. Mezi tyto zdroje patří lidské zdroje a specializované dovednosti, 

infrastruktura společnosti, technologie a finanční zdroje. 

Ve společnosti INPO je stanoveno a provozováno několik spolu souvisejících 

činností, které mají společný cíl. Tímto cílem je uspokojování potřeb zákazníků. Tyto 

činnosti využívají výše zmíněné zdroje a jsou řízeny za účelem přeměny vhodných vstupů 

na požadované výstupy. Tyto činnosti jsou ve společnosti INPO definovány jako procesy. 

Společnost INPO má stanoveno a využívá soustavu jednadvaceti procesů. 

Z této organizační struktury vycházejí vazby mezi procesy a seznam procesů  

a odpovědností ve společnosti, které se nachází v následující tabulce č. 1 [10]: 
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Obr. 5: Organizační struktura společnosti [10]. 
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Tab. 1: Seznam procesů a odpovědností [10] 

Číslo 

procesu 
Název procesu Odpovědnost- majitel procesu 

1. 

Odpovědnost managementu – tvorba politiky, 

cílů kvality, plánování a přezkoumání SMK 

vedením 

Ředitel provozovny 

2. 
Lidské zdroje – odborná způsobilost a výcvik 

zaměstnanců 
Vedoucí personálního úseku 

3. 
Procesy týkající se zákazníků – přezkoumání 

smlouvy 
Obchodní ředitel 

4. Vývoj výkovku 
Vedoucí technické přípravy 

výroby 

5. Nakupování Vedoucí nákupu 

6. Výroba Vedoucí dispečinku výroby 

7. Tepelné zpracování Vedoucí tepelného zpracování 

8. Údržba výrobních zařízení Vedoucí údržby 

9. Hospodaření s nářadím Hospodář s nářadím 

10. Řízení monitorovacích a měřících zařízení Vedoucí úseku řízení kvality 

11. Expedice Vedoucí expedice 

12. Řízení neshodného výrobku Vedoucí úseku řízení kvality 

13. Reklamace zákazníků Vedoucí úseku řízení kvality 

14. Interní audit Ředitel řízení kvality 

15. Opatření k nápravě Ředitel řízení kvality 

16. Preventivní opatření Ředitel řízení kvality 

17. Neustálé zlepšování Ředitel řízení kvality 

18. Řízení dokumentů Ředitel řízení kvality 

19. Řízení záznamů o kvalitě Vedoucí úseku řízení kvality 

20. Spokojenost zákazníků Obchodní ředitel 

21. Výroba nového nářadí Vedoucí nástrojárny 

 

Dále z modelu procesů, který je znázorněn na obrázku č. 6 je zřejmé, že zákazníci 

hrají významnou roli při stanovování požadavků. Cílem společnosti jsou spokojení a 

loajální zákazníci. Spokojenost zákazníků je monitorována procesem č. 20 [10]. 
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Obr. 6: Model procesů společnosti [10]. 

4.4. Zákazníci společnosti 

Společnost se orientuje zejména na výrobu zápustkových výkovků pro automobilový 

průmysl, výkovky vnější a vnitřní kroužky valivých ložisek a výkovky pro potravinářský  
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a chemický průmysl. Dále zajišťuje nákup a prodej hutních materiálů pro strojírenské 

podniky. Společnost se zaměřuje především na německý trh, ten tvoří téměř 80% ze všech 

zakázek společnosti [10]. 
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5 Analýza současného stavu ve společnosti 

V současnosti společnost INPO mají reklamace, které jsou zaviněny nedostatečnou 

informovaností ohledně změněných požadavků odběratele. Nejváženější odběratelé se 

většinou velmi špatně starají o informování společnosti v případě změny jejich požadavků. 

Existují i takoví odběratelé, kteří neinformují společnost vůbec. Společnost INPO se tedy 

nedozví, že nastala změna v požadavcích a nadále vyrábí výrobky podle starých 

požadavků. O změněných požadavcích se dozví až po doručení výrobků odběratelům, kteří 

následně provedou reklamaci. Tyto výrobky musí být opraveny dle nových požadavků. 

Některé změny jsou však natolik zásadní, že jsou výrobky již nepoužitelné a musí se 

vyrobit zcela nové. Tyto reklamace zcela zbytečně snižují zisky společnosti, a proto se 

rozhodla tuto situaci řešit. 

Špatná informovanost ohledně změn v požadavcích odběratele vede k plýtvání 

času, úsilí a finančních prostředků organizace. Proces zjišťování požadavků nemusí být 

komplikovaný ani nákladný. Nicméně tento proces je velice důležitý pro každý projekt, 

jakékoliv velikosti [3]. 

5.1 Způsoby zjišťování požadavků od zákazníků 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, odběratelé často špatně komunikují 

ohledně změn v jejich požadavcích. Odběratele lze rozdělit do 3 kategorií, podle toho, jak 

komunikují a informují společnost INPO: 

 informuje přímo o konkrétních změnách – tito odběratelé jsou bezproblémoví; 

 informuje, že se změnily jejich požadavky – organizace však neví, které konkrétní 

požadavky byly změněny a musí si změny dohledat. Změny se dají dohledat buď  

na webových stránkách odběratele, v případě větších německých firem 

v informačním systému Supply on; 

 neinformuje – tito odběratelé jsou nejproblémovější a organizace je nucena si jejich 

požadavky hlídat sama; 
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5.2 Evidence norem a jejich distribuce ve společnosti 

V této podkapitole je vysvětlena evidence a distribuce norem ve společnosti. 

Zaměstnanec pověřený činností související se zajišťováním technických norem se nazývá 

Referent normalizace (ReNORM). Další činnosti, které provádí, jsou: 

 objednávání, evidence a provádění změn v technických normách; 

 evidence právních norem. 

Organizace zabezpečování normalizační činnosti 

Nové normy - ReNORM zajišťuje externí dokumentaci- platné technické normy 

dle poptávky zaměstnanců společnosti. 

Normy jsou zajišťovány stažením platné normy z internetového portálu Úřadu pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Potom jsou oproti podpisu 

rozdány žadateli. 

Činnost referenta normalizace - obdrží technické normy nebo interní předpisy 

zákazníka z obchodního úseku. ReNORM přezkoumá, zda se jedná o novou normu nebo 

normu s revizí. 

Pokud je to nutné ReNORM nechá tyto normy přeložit. Přeloženou normu opatří 

razítkem ,,1‘‘. Takto označené normy jsou originály, které jsou uloženy ve spisovně 

normalizace současně se ,,Záznamem o převzetí technických norem‘‘, na které jsou jména 

příjemců i s jejich podpisy a datem obdržení. 

ReNORM nakopíruje originál normy, označí příslušným číslem a oproti podpisu 

rozdá všem žadatelům. K tomuto účelu slouží ,,Záznam o přijetí technických norem‘‘. 

Neplatné normy jsou určeny ke skartaci. 

Nakonec ReNORM provede evidenci nové či aktualizované normy do Seznamu 

norem, který je uveden na síti společnosti ve složce VÝROBA/ORJ/NORMY.  

 Tento seznam je dostupný pro všechny zaměstnance společnosti. 

Uložení a evidence technických norem- technické normy (ČSN, ISO, EN apod.) i 

normy dodané odběratelem jsou evidovány ve spisovně a na síti. Zrušení provádí 

ReNORM tak, že staré vydání nahradí novým. 

Technické přejímací podmínky (TPP)- je souhrn dohodnutých podmínek pro 

výrobu, dodávku a odběr příslušného výrobku nebo materiálu mezi dodavatelem  

a odběratelem. ReNORM zajišťuje jejich centrální evidenci a distribuci oproti podpisu  

na ,,Záznam o převzetí TPP‘‘[11]. 
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5.3 Analýza poslaných dotazů ohledně norem 

Tato podkapitola se zabývá analýzou poslaných dotazů, co se týče přehledu norem, 

vztahujících se k výrobkům a technicko - dodacích podmínek, které společnost INPO u 

sebe eviduje. Tato analýza slouží k uvědomění si, jaké odběratele má společnost a hlavně, 

kteří odběratelé mají nejvíce norem, které společnost INPO u sebe eviduje, jak již bylo 

zmíněno výše. Z důvodu ochrany soukromí odběratelů má tento graf popisek na ose X 

napsán pouze obecně. V tomto případě normu rozumíme včetně specifických požadavků. 

Dotazy byly prostřednictvím emailu poslány odběratelům, kde se zaměstnanec obchodního 

úseku dotazoval, zda došlo k nějakým změnám. A jestli změna proběhla, žádal o případnou 

aktualizaci. Následující obrázek č. 7 znázorňuje graf závislosti odběratelů a počtu jejich 

norem, které společnost INPO u sebe eviduje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tohoto grafu můžeme vyčíst, že nejvíce norem včetně specifických požadavků 

mají odběratel 14, odběratel 16, odběratel 17 a odběratel 20, kteří jsou v tomto případě 

 i hlavními zákazníky společnosti INPO. 

Z analýzy poslaných dotazů bylo zjištěno, že jedenáct odběratelů vůbec neodepsalo. 

 

 

Obr. 7: Přehled odběratelů a jejich norem, evidovaných ve společnosti INPO 
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6 Návrh zlepšeného systému 

Z analýzy současného stavu  ve společnosti (viz. kapitola č. 5) vyplývá, že daný 

systém není vyhovující. A proto bylo navrženo několik změn, které by mohly pomoct ke 

zlepšení. Způsoby vylepšení daného systému jsou: 

 zavedení evidence důležitých požadavků u hlavních zákazníků; 

 osnova jak evidovat a řídit požadavky zákazníků; 

 školení zaměstnanců; 

 formulář pro nové zákazníky k získání požadavků. 

Jednotlivé návrhy byly rozepsány v následujících podkapitolách. 

6.1 Zavedení evidence důležitých požadavků u hlavních 

zákazníků 

 V tomto případě jsou jako hlavními zákazníky chápáni zahraniční odběratelé, kteří 

tvoří většinu obratu společnosti. 

 Pro tyto zákazníky byl navržen dokument (Tab. 2) určený pro evidenci důležitých 

požadavků.  

 

Tab. 2: Dokument pro evidenci důležitých požadavků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam platných norem ve společnosti INPO 
Poř. číslo Odběratel Číslo normy Název normy Platnost (měsíc/rok) 

1 ABC 33 033 Norma 1 5/2016 

2         

3         

4         

5         

6         

6         

7         
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Tato evidence požadavků slouží pro rychlou kontrolu, zda nedošlo k jejich změně 

na webu odběratele. Pracovník pověřený hlídáním těchto důležitých požadavků  

má přehledně sepsány důležité požadavky, které následně může rychleji zkontrolovat. 

 V případě zjištění změny v požadavcích je zaměstnanec povinen tuto změnu 

v evidenci požadavků změnit na aktuální. Například pokud společnost rozešle, že došlo  

ke změně požadavků a odkáže na web, tak se efektivněji dohledají změny, než kdyby se to 

mělo porovnávat s nějakou smlouvou, kde je spousta textu nesouvisejícího s požadavky.  

Tato evidence požadavků zlepší zjišťování požadavků (viz. Kapitola 5.1.). 

6.1 Osnova jak evidovat a řídit požadavky zákazníků 

Bylo navrženo, že se požadavky budou evidovat v softwaru Microsoft Excel. Tyto 

požadavky se následně sdílí na síťovém disku společnosti INPO. Pro každého odběratele 

byl na síťovém disku založen jeden soubor, kde jsou evidovány jeho požadavky. K tomuto 

byl použit dokument pro evidenci důležitých požadavků (Tab. 2). Tyto soubory slouží  

pro kontrolu změn požadavků, dále jen proces řízení změn požadavků zákazníků.  

V procesu řízení změn požadavků zákazníků figurují následující role: 

 kontrolor změn požadavků; 

 vedoucí pracovník; 

 zaměstnanci výroby. 

V pravidelných intervalech musí kontrolor změn požadavků provádět kontrolu 

změn v požadavcích odběratelů, které jsou znázorněny na obrázku č. 8. Společnost INPO 

spolupracuje s mnoha firmami a není nutné provádět vždy kontrolu všech firem. Kontrola 

změn požadavků musí být prováděna v následujících krocích: 

1. otevření evidence požadavků odběratelů – v tomto kroku se postupuje 

po jednotlivých odběratelích od nejdůležitějšího po nejméně důležitého; 

k tomuto kroku je vhodné sestavit seznam odběratelů seřazený podle 

priorit; 

2. kontrola změn - následně by měl pracovník zkontrolovat, zda jsou  

ve firemní evidenci všechny požadavky aktuální; 

3. upravení změn v evidenci - pokud došlo ke změnám, pracovník tyto 

změny zavede do firemní evidence; 
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4. vyznačení změn barevným pozadím - v tomto kroku je nutné změny 

vyznačit (např. červeným pozadím); toto vyznačení slouží vedoucímu 

pracovníkovi jako upozornění, že došlo k nějaké změně, aby to 

nepřehlédl. 

5. kontaktování vedoucího pracovníka o změnách - pokud došlo 

k nějakým změnám, pak kontrolor změn požadavků kontaktuje 

vedoucího pracovníka a sdělí mu, u kterých odběratelů došlo  

ke změnám. Tímto posledním krokem práce kontrolora změn požadavků 

končí. 

Tyto kroky se musí zopakovat pro každého odběratele zvlášť. 

 

Obr. 8: Diagram kontroly změn v požadavcích 
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Práce je následně předána vedoucímu pracovníkovi příslušného úseku, který postupuje 

v následujících krocích, které jsou znázorněny na obrázku č. 9: 

1. otevření evidence změn - pracovník otevře evidenci změn daného 

odběratele či odběratelů; 

2. vytištění evidence - evidenci vytiskne a zřetelně na první pohled vidí, 

kde proběhly změny, díky vyznačení změn kontrolorem změn 

požadavků; 

3. svolání školení - vedoucí pracovník svolá školení zaměstnanců; 

4. obeznámení zaměstnanců o změnách - poté obeznámí zaměstnance  

o změnách v požadavcích odběratele; po skončení školení je vedoucí 

pracovník povinen odebrat vyznačení změn v evidenci změn. Ostatní 

zaměstnanci tak můžou zkontrolovat, zda existují nějaké změny 

v požadavcích, o kterých společnost INPO již ví, ale ještě nebylo 

provedeno školení. 

 

Obr. 9: Diagram postupu oznamování změn vedoucím pracovníkem 
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6.2 Školení zaměstnanců 

V tomto bodě bylo navrženo aby, školení prováděl vedoucí pracovník, který bude 

dokonale obeznámen se změnami v daných požadavcích. Pro účel školení je nutné vytvořit 

seznam zaměstnanců a hlavně seznam nově příchozích zaměstnanců.  

Cílem školení zaměstnanců je předání nových informací. Tento cíl je potřeba mít 

neustále na paměti, protože zanedbání školení by mohlo vést k výrobě špatných kusů. 

Školení by mělo probíhat iterativním způsobem pro každý výrobek. Každého školení by se 

měli účastnit pouze zaměstnanci úseků, kterého se změn týkají. Z toho to důvodu by měl 

být seznam zaměstnanců členěn podle jednotlivých úseků. Toto členění umožňuje 

jednoduchou kontrolu, zda jsou všichni zaměstnanci na školení přítomni. Je zbytečné 

svolávat všechny úseky na školení, kde se budou řešit přede všemi jednotlivé změny. 

Zbytečně by se takovým školením mátli a zatěžovali zaměstnanci jiných úseků. Vhodnější 

je pro každý úsek uspořádat školení zvlášť. 

Školení probíhá podle následující osnovy:  

1. Úvod - ten by měl být zaměřen zejména na obeznámení konkrétního výrobku či 

výrobků, kterých se změny týkají. Potřeba je také zmínit, jak se výrobky vyráběly 

doposud podle starých požadavků, aby si byli zaměstnanci jistí, o čem je konkrétně 

řeč. 

2. Seznámení se změnami – vedoucí pracovník obeznámí zaměstnance se změnami 

v požadavcích s důrazem na změny v technických postupech či parametrech. 

Zaměstnancům by měly být změny vysvětleny takovým způsobem, aby již nebylo 

potřeba upřesňujících dotazů ze strany zaměstnanců. Nelze se spoléhat, že 

zaměstnance zrovna napadne nějaký problém, který může nastat v novém postupu 

nebo se změněnými parametry. 

3. Prostor na dotazy – tento bod není radno zanedbávat. Špatné pochopení jakékoliv 

změny může mít za následek špatně vyrobené kusy. Tyto špatně vyrobené kusy by 

byly následně reklamovány a s tím zbytečně rostou náklady společnosti na výrobu. 

Tuto část je potřeba podporovat, aby zaměstnanci neměli strach se zeptat. 

4. Podepsání potvrzení, že zaměstnanec pochopil změnu v požadavcích – tato část 

slouží pro udržení vážnost celého školení. Podpisem zaměstnanec stvrzuje, že byl 

seznámen se změnami a porozuměl jim. Pokud je zaměstnanec povinen toto 
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potvrzení podepsat působí to na něho, že se jedná o vážnou věc. Zároveň se tím 

také podporuje předchozí část prostor na dotazy. Jelikož v potvrzení souhlasí 

s tím, že změnám porozuměl, tak bude příště vědět, že se má raději zeptat, aby 

provedeným změnám opravdu rozuměl. 

6.3 Formuláře pro odběratele k získání jejich požadavků  

Společnosti INPO posílají jejich odběratelé (zákazníci) soupis požadavků v různých 

formách. Jelikož je v této práci navrženo vedení evidence požadavků zákazníků, bylo by 

pracné, kdyby každý odběratel posílal své požadavky v jiném formátu. Tyto požadavky by 

se musely ručně přepisovat do jednotného formátu společnosti INPO. 

Poslední zlepšení je tedy návrh formuláře (Tab. 3), který by se prostřednictvím emailu 

posílal stávajícím i nově příchozím odběratelům. Tento formulář bude sloužit jako šablona 

pro sepsání požadavků. Formulář bude veřejně dostupný na webových stránkách 

společnosti INPO. Každý nový odběratel (zákazník) by si měl tento formulář stáhnout  

a své požadavky poslat vyplněné v tomto formuláři. Pro společnost INPO z toho plyne 

rychlejší orientace v požadavcích a pohodlné převedení požadavků do jejich evidence.  

  
 

Tab. 3: Formulář vyplněný normami odběratele 

  
NÁZEV FIRMY ODBĚRATELE 

 

   Pořadové číslo Číslo normy Název normy Platnost (měsíc/rok) 

1 20 300 Norma číslo 1 5/2015 

2 20 400 Norma číslo 2 6/2015 

3 20 500 Norma číslo 3 7/2015 
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Formulář vyplněný stávajícími normami odběratelů, které zrovna společnost INPO  

u sebe eviduje, by se měly posílat v příloze emailu. A následně odběratel zkontroluje, zda 

je tento seznam platný, jestli nenastala nějaká změna. V případě, že  

u odběratele došlo ke změně, zavede ji odběratel do formuláře a pošle zpět společnosti 

INPO. Jak již bylo dříve zmíněno, pro společnost INPO z toho plyne rychlá orientace, 

protože budou požadavky připsány do jednotného formuláře. 

Jelikož společnost INPO spolupracuje s mnoha zahraničními zákazníky, je potřeba 

udělat více verzí formuláře pro jednotlivé jazyky. Zejména by se měly dodělat formuláře 

v anglickém a německém jazyce. Díky jednotnému rozložení se lze opět dobře orientovat 

ve formulářích nehledě na jazyk, ve kterém je formulář napsán. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo zdokonalit proces zjišťování požadavků od zákazníků a jejich 

evidenci. Dále bylo cílem navrhnout způsob následné distribuce k pracovníkům ve výrobě 

v případě změny v požadavcích zákazníka. 

První část je zaměřena na pojem management kvality a vysvětlení jeho základních 

funkcí a procesů na teoretické úrovni. Dále také vysvětlení koncepce ISO a odvětvových 

standardů. 

Druhá část je zaměřena zejména na představení společnosti INPO a na analýzu 

jejího současného stavu. Konkrétně zjišťování a evidence požadavků od zákazníků. 

Zmíněny jsou problémy, se kterými se společnost INPO musí potýkat a ráda by je vyřešila. 

Ve třetí části je již konkrétně navržen a řešen návrh na zlepšení celého procesu 

zjišťování změn požadavků od zákazníků. Bylo by vhodné řešit zjišťování změn 

v požadavcích softwarovou cestou, kdyby software upozorňoval vedení společnosti INPO 

automaticky na provedené změny v požadavcích. Z důvodu neexistující jednotného zdroje 

dat s požadavky všech odběratelů, byla tato cesta vyhodnocena jako nevhodná. S ohledem 

na těžkou situaci, kdy odběratelé (zákazníci) nejsou často ochotni řádně informovat 

společnost INPO o změnách v jejich požadavcích, bylo potřeba řešit zjišťování nových 

požadavků cestou vytvoření nové pracovní pozice.  

Výsledkem této práce jsou navržená řešení pro zlepšení procesů ve společnosti 

INPO. Tyto procesy je potřeba vyzkoušet ve skutečném provozu. V kapitole 6. 4. této 

práce byl navržen formulář pro odběratele. Tento formulář byl již ve společnosti INPO 

úspěšně zaveden do provozu a lze ho tedy dále využívat pro vedení evidence požadavků 

zákazníků společnosti. 
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