
  

 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra managementu kvality 

 

 

 

 

 

 

 

Posouzení implementace normy ISO 9001 

ve strojírenském podniku 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015                                             Lenka Svatá 



  

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

V této části bych chtěla poděkovat doc. Ing. Milanu Hutyrovi, CSc., za vedení mé 

bakalářské práce. Touto formou bych také chtěla poděkovat svým nejbližším za podporu. 

  



  

 

 

ANOTACE 

Cílem této Bakalářské práce bylo posouzení aktuálního stavu společnosti dle ČSN ISO 

9001 v aktuálním znění a navrhnout zlepšení v částech, které byly zhodnoceny jako 

nevyhovující nebo nedostačující. 

V první části je probíraná koncepce, historie a revize standardů řady ISO 9000.  

Praktická část analyzuje implementaci standardu ČSN EN ISO 9001:2009 ve vybraném 

strojírenském podniku a posuzuje stav managementu kvality v dané organizaci vzhledem 

k připravované revizi normy ISO 9001 v r. 2015. 

 

KLÍČOVÁ  

ISO 9001, management kvality, strojírenská firma. 

 

ABSTRACT 

The goal of this bachelor thesis is assess the actual status of company by ČSN ISO 

9001 in current wording and suggest possible improvements in parts, which are not 

satisfactory or sufficient. 

The first part deals with conception, history and revisions of the standard ISO 9000. 

Practical part analyze implementation of the standard ČSN EN ISO 9001:2009 in specific 

engineering company and assess status of quality management in this company concerning 

prepared revision ISO 9001 in year 2015. 
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1 Úvod 

Řízení lidských zdrojů a optimalizace firemních procesů je v současnosti velmi 

žádaným odvětvím. Zefektivněním procesů může firma dosahovat lepších výsledků, jak na 

poli výroby, tak v otázkách tržního hospodářství. Pro usnadnění a zpřístupnění těchto 

optimalizačních postupů, se postupně vyvinula nezávazná pravidla, která se posléze stala 

kodifikovanou normou, normou ISO. Veškeré tyto aktivity vedou k vylepšení služeb firmy  

a zvýšení celkové kvality produktů. Kvalita je definována jako názor zákazníků nebo 

uživatelů na vlastnosti produktu nebo služby, ale i organizace či systému. Je to míra, o které 

jsou uživatelé přesvědčení, že služba nebo produkt splní jejich potřeby a očekávání [12]. 

V bakalářské práci se budu zabývat aplikací normy ISO 9001 ve strojírenském podniku. Na 

úvod se pokusím objasnit základní parametry a celkové přínosy tohoto mezinárodního 

standardu.  Krátce nastíním historii tohoto standardu a podrobněji analyzuji její novelizaci 

plánovanou na rok 2015. Pokusím se shrnout kladné aspekty, jež nám aktualizace normy 

přinese. 

V druhé části práce se budu zabývat aplikací této ISO normy na specifickou 

strojírenskou firmu. Pro tyto účely byla zvolena organizace Lucco a.s, která se zabývá 

dodávkou výpalků pálených kyslíkem na CNC strojích a výpalků z tenkých plechů.  

Pokusím se navrhnout možná řešení zefektivnění procesů firmy, které budou 

podloženy právě výše zmiňovanými standardy ISO. Vyjádřím se vždy ke konkrétnímu bodu 

normy a navrhnu optimalizační postup. V závěru práce se pokusím vyjádřit ke vlivu 

připravované revize normy ISO 9001 na vybranou společnost Lucco a.s. 
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2 ISO řady 9000  

Normy řady 9000 poskytují návod k vypracování a uplatnění efektivního systému 

managementu kvality. Vypracovala je technická komise ISO/TC 176. Normy řady ISO 9000 

„Management jakosti a prokazování jakosti“ nejsou závazné, ale pouze doporučující  

a obsahují soubor minimálních požadavků, které musí být v organizaci implementovány 

(zavedeny). 

ISO standardy jsou mezinárodně rozpoznatelné a navržené tak, aby demonstrovaly, že 

dodávající organizace dosáhla základní úrovně kvality formováním, a také dokumentací 

z jejího systému řízení [14]. 

Tyto normy jsou generické a dají se uplatnit ve všech oborech výroby a služeb.  

V některých oborech jsou doplněny o tzv. odvětvové standardy (např. automobilový průmysl 

– VDA nebo QS 9000; armáda – AQAP). 

2.1 Historické pozadí 

V roce 1980 byla ustanovena v mezinárodní standardizační organizaci ISO technická 

komise ISO/TC 176 a výsledkem byl návrh a v roce 1987 přijetí norem ISO řady 9000 pro 

management jakosti. Jedná se o generické (všeobecně platné) standardy a jejich ustanoveními 

se může řídit jakákoliv organizace v jakémkoliv státě světa. Protože tyto normy 

nekompromisně vyžadují, aby byl systém dokumentován, jedná se o model s kriteriálními 

standardy [6].  

Řada norem ISO 9000 byla vydána prostřednictvím technického výboru TC 176. První 

verze norem pro systémy kvality ISO řady 9000 vycházela z britské normy BS 5750 z roku 

1979. Tato norma byla hned v témž roce rozšířena do národních normalizačních systémů na 

celém světě v podobě základní série: požadované normy ISO 9001, 9002, 9003 a návody pro 

volbu vhodné ISO normy (ISO 9000) a doporučenými postupy (ISO 9004).  V těchto 

uvedených normách se používaly pojmy, které jsou definovány v normě ISO 8402 - 

„Management jakosti a zabezpečování jakosti. Slovník“. V průběhu několika let prakticky 

všechny průmyslové země převzaly tento standard do svých národních systémů, ať již pod 

novým národním, nebo původním označením [7]. 

Všechny normy prošly během své existence dvěma významnými revizemi. První byla 

provedena v roce 1994, tzv. Malá revize (ISO 9000: 1994), která vycházela z dvaceti 

prvků:4.1. Odpovědnost vedení 

4.2. Systém jakosti 

http://www.mbk.cz/iso-9001
http://www.mbk.cz/iso
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4.3. Přezkoumání smlouvy 

4.4. Řízení návrhu 

4.5. Řízení dokumentů a údajů 

4.6. Nakupování 

4.7. Řízení výrobku dodaného zákazníkem 

4.8. Identifikace a sledovatelnost výrobků 

4.9. Řízení procesu 

4.10. Kontrola a zkoušení 

4.11. Řízení kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení 

4.12. Stav po kontrole a zkouškách 

4.13. Řízení neshodného produktu 

4.14. Opatření k nápravě a preventivní opatření 

4.15. Manipulace, skladování a balení 

4.16. Řízení záznamů o jakosti 

4.17. Interní prověrky jakosti 

4.18. Výcvik 

4.19. Servis 

4.20. Statistické metody 

 

Podněty k druhé, tzv. Velké revizi, se objevily již v roce 1999, kdy se začalo ukazovat, 

že další vývoj managementu vede k fúzi managementu jakosti, péče o životní prostředí, 

bezpečnosti a ochrany zdraví do integrovaného managementu (ISM). Velká revize byla 

ukončena v roce 2000 vydáním nových norem ISO 9000, 9001 a 9004.  

Mezi hlavními důvody, které vedly k revizi norem v roce 2000, byla potřeba 

komplexního chápání a řešení procesů, nikoliv pouze plnění požadavků jednotlivých, 

samostatně stojících prvků. Dále pak došlo k radikálnímu snížení počtu norem, vytvoření 

jediné požadavkové normy (ISO 9001) a jediné normy návodové (ISO 9004). Všechny tyto 

kroky vedly ke kompatibilitě norem ISO 9001 s normami ISO řady 14000, zvýšení 

efektivnosti systému managementu kvality a podpoření využívání všeobecných zásad 

managementu kvality v dalších typech organizací. Díky těmto změnám docházelo ke 

zdůraznění potřeby monitorování spokojenosti zákazníka a zabezpečení neustálého zlepšování 

všech činností organizace. 

Pro normy ISO řady 9000 obecně platí moderní zásady managementu, které vycházejí 

z praktických zkušeností předních evropských organizací tak, jak jsou definovány v modelu 

http://www.mbk.cz/iso-9001
http://www.mbk.cz/iso-9001
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úspěšnosti EFQM (Evropská nadace pro management kvality). Na základě zkoumání principů 

kvality po celém světě, došlo k přechodu z původních dvaceti, na následujících osm zásad [6]: 

1. Zaměření na zákazníka 

2. Vedení 

3. Zapojení zaměstnanců 

4. Procesní přístup 

5. Systémový přístup managementu 

6. Neustálé zlepšování 

7. Přístup k rozhodování zakládajících se na faktech 

8. Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy [7] 

 

2.2 Koncepce a přínos  

Normy řady 9000 obsahují několik částí, které byly průběžně během let doplňovány  

a aktualizovány. Jedná se o: 

 ČSN EN ISO 9000:2001 - Systémy managementu jakosti – Základy, zásady a slovník 

 ČSN EN ISO 9001:2001 - Systémy managementu jakosti – Požadavky 

 ČSN EN ISO 9004:2001 - Systémy managementu jakosti – Směrnice pro zlepšování 

výkonnosti 

 ČSN EN ISO 19011:2002 - Směrnice pro auditování systému managementu jakosti 

a/nebo systému environmentálního managementu 

 

Účinný, efektivní a „kvalitně“ zavedený systém managementu jakosti dle normy ČSN 

EN ISO 9001:2001 by měl celé organizaci garantovat maximální spokojenost a loajalitu 

zákazníků, minimalizovat výdaje s tím spojené a podporovat činnost neustálého zlepšování. 

Zavedení systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 by měl celé 

organizaci dále zajistit zvýšení spokojenosti zákazníků, zvýšit kvalitu produktů (výrobků  

a služeb) a posílit důvěru a vztahy mezi organizací a zákazníkem. Při důkladné implementaci 

přináší zvýšení prestiže firmy, zlepšení postavení na trhu a zvýšení celkové důvěryhodnosti 

firmy. Vede ke zkvalitnění jejího fungování (zvýšení efektivity činnosti), zpřehlednění 

činností, zavedení řádu v organizaci, snížení výskytu zmetků a neshod a vytvoření základů 

pro neustálé zlepšování SMJ v organizaci. Obecně přispívá ke zlepšení funkčnosti 

a produktivity podnikání, otevření nových příležitostí a udržování podílů na trhu [2]. 
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Primární uživatelé standardů předpokládají, že organizace bude buď ve funkci 

zákazníka, nebo dodavatele. Ale neměli bychom zapomenout, že primární účel ISO standardů 

je zlepšení způsobilosti organizací uspokojit jejich zákazníky a další investory [11]. 

 

2.3 Příprava revize ISO 9001 

Hlavním úkolem technických komisí je tvorba mezinárodních norem. Návrhy 

mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členským orgánům  

k hlasování. Zveřejnění mezinárodní normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících 

členů. 

Projekt návrhu ISO 9001:2015 probíhá podle stanoveného harmonogramu. V druhé 

polovině února 2015 bylo zasedání pracovní skupiny WG24, na kterém byl vypracován 

konečný návrh ISO/FDIS 9001.  

V červenci je očekáváno hlasování ke konečnému návrhu klíčové normy ISO 

9001:2015. Předpokládaný termín vydání normy je září 2015. Pro přechod na novou normu je 

stanoveno tříleté přechodné období po jejím vydání. 

V České Republice se očekává vypracování "Komentované vydání FDIS 9001:2015" 

[10].   

Jedením z důvodů pro její novelizaci byl vývoj v oblasti informačních technologií, 

který přinesl významnou změnu, jak v systémech řízení společností, tak i ve vzájemné 

komunikaci v rámci dodavatelských řetězců a ve vztahu s koncovými klienty. Tento vývoj 

způsobil, že řízení procesů se stává na jednu stranu „levnější“ a efektivnější, na druhou stranu 

stoupá náročnost na kvalitu výrobků nebo služeb, rychlost jejich dodání, a také zkrácení doby 

inovací. Dalším impuls pro novelizaci bylo, že se pro certifikaci rozhodla řada firem, která se 

liší svou velikostí, způsobem řízení a charakterem výroby nebo poskytování služeb a tento 

faktor bylo nutné zohlednit v požadavcích normy [9]. 

Také šlo především o jednotnou strukturu, terminologii a obecný text pro všechny 

normy systému managementu kvality. 

Zavedením deseti kapitol podle jednotné struktury společného základního textu  

a termínů v normách systému managementu, zabrání sporům, duplicitě, desorientaci a 

nesprávnému výkladu požadavků a ustanovení [5]. 

Hlavní oblastí změn navrhovaných v ISO/DIS 9001 je například struktura  

a terminologie  ISO/DIS 9001, která nyní splňuje požadované rámce pro všechny nové  

a revidované normy ISO [4]. V normě ISO 9001:2015 (verze DIS) jsou kupříkladu oproti 
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normě ISO 9001:2008 předefinovány některé terminy: „Produkty“ jsou předefinovány na 

„Produkty a služby“; „Dokumentace, Záznamy“ nově nalezneme pod pojmem 

„Dokumentované informace“; „Pracovní prostředí“ je přejmenováno na „Prostředí pro 

realizaci procesů“; „Nakupovaný produkt“ je nově „Externě poskytované produkty a služby“; 

„Dodavatel“ byl nahrazen termínem „Externí dodavatel“ [4]. 

Struktura prozatímního návrhu ISO/DIS 9001:2015 má deset bodů oproti 

původní  normě ISO 9001:2008, která obsahovala pouze osm ustanovení. V tabulce, viz 

tabulka č. 1, můžeme porovnat hlavní strukturu obou jmenovaných norem. 

 

ISO 9001:2008 ISO/DIS 9001:2015 

1. Předmět 1. Předmět normy 

2. Citované normativní dokumenty 2. Citované normativní dokumenty 

3. Termíny a definice 3. Termíny a definice 

4. Systém managementu kvality 4. Kontext (Rámec) organizace 

  4.1 Všeobecné požadavky 
 

4. 1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu 

  4.2 Požadavky na dokumentaci 
 

4.2 Porozumění potřebám a očekáváním 

zainteresovaných stran 

    
 

4.3 Určení rozsahu QMS 

      4.4 QMS a jeho procesy 

5. Odpovědnost managementu 5. Vedení 

  5.1 Angažovanost a aktivita managementu   5.1 Vedení a závazek 

  5.2 Zaměření na zákazníka   5.2 Politika kvality 

  5.3 Politika kvality   
5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci 

(zmocněnci) v rámci organizace 

  5.4 Plánování     

  5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace     

  5.6 Přezkoumání systému managementu     

6.  Management zdrojů 6. Plánování QMS 

  6.1 Poskytování zdrojů   6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí 

  6.2 Lidské zdroje   6.2 Cíle kvality a plánování jejich dosažení 

  6.3 Infrastruktura   6.3 Plánování změn 

  6.4 Pracovní prostředí     

7.  Realizace produktu 7. Podpora 

  7.1 Plánování realizace produktu   7.1 Zdroje 

  7.2 Procesy týkající se zákazníka   7.2 Kompetence 

  7.3 Návrh a vývoj   7.3 Povědomí (Awarness) 

  7.4 Nakup   7.4 Komunikace 

  7.5 Výroba a poskytování služeb   7.5 Dokumentované informace 

  
7.6 Řízení monitorovacích a měřících 

zařízení 
    

8.  Měření, analýza a zlepšování 8. Provoz (Realizace) 



  

17 

 

  8.1 Obecně 
 

8.1 Operativní plánování a řízení provozu 

  8.2 Monitorování a měření 
 

8.2 Určování požadavků na produkty a služby 

  8.3 Řízení neshodného produktu 
 

8.3 Řízení (kontrola) externě poskytovaných 

produktů a služeb 

  8.4 Analýza dat 
 

8.4 Výroba a poskytování služeb 

  8.5 Zlepšování 
 

8.5 Uvolňování produktů a služeb 

      
8.6 Řízení neshodných výstupu z procesu, 

produktu a služeb 

    9. Hodnocení výkonnosti 

      
9.1 Monitorování, měření, analýza  

a vyhodnocování 

      9.2 Interní audit 

      9.3 Přezkoumání systému managementu 

  
 

10.  Zlepšování 

  
 

  10.1 Obecně 

  
 

  10.2 Neshoda a nápravné opatření 

      10.3 Neustálé zlepšování 

Tabulka č. 1 [4] 

 

Nová norma je více zaměřena na výsledky zlepšování. Bude požadováno zavedení 

efektivního způsobu sledování a měření parametrů kvality a zlepšování nejen samotných 

výrobků nebo služeb, ale všech hlavních i podpůrných procesů, které ovlivňují spokojenost 

zákazníka. Není vyžadována příručka kvality, dokonce nemusí být dokumentovány všechny 

postupy, pokud firma prokáže, že postupy jsou dostatečně definovány nastavením software, 

nebo nastavením výrobního zařízení. V nové normě je kladen důraz na zpětnou vazbu od 

všech zainteresovaných stran i procesů, nejen od samotných zákazníků.  

Dalším požadavkem je vyhodnocování rizik v jednotlivých procesech, tedy zavádění 

systémů analýzy rizik pro všechny procesy a zejména významné změny v procesech  

a parametrech výrobků nebo služeb. Očekává se vyšší míra zapojení vrcholového 

managementu tak, aby systém řízení kvality byl neoddělitelnou součástí celého managementu 

firmy. Struktura normy reflektuje strukturu většiny ostatních norem ISO pro systémy řízení. 

Tato norma ještě více respektuje skutečnost, že kvalita se netýká pouze kvality výrobků, ale 

i služeb a státní správy [9]. 
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3 Charakteristika společnosti 

Strojírenská společnost Lucco a.s. působí na trhu od roku 2001. Na začátku své 

činnosti se zabývala dodávkou výpalků pálených kyslíkem na CNC strojích, později svou 

působnost rozšířila o výpalky z tenkých plechů, které byly páleny plazmovými a laserovými 

CNC stroji.  

K dosažení strategického cíle firmy bylo v minulosti nutné rozšířit výrobní kapacity 

firmy a investovat do nových technologií. Společnost chtěla dosáhnout maximální 

optimalizace výrobních procesů, až po kompletní výrobu komponentů zvláště v oblasti 

stavebních strojů. Realizoval se projekt výstavby nové výrobní haly, byla vybudována linka 

na nanášení nátěrových hmot mokrou cestou. Lucco také rozšířilo kapacity CNC strojů 

v oblasti pálení a opracování. Zmiňované projekty byly spolufinancovány z různých zdrojů: 

Evropskou Unií a Moravskoslezským krajem v rámci Společného regionálního operačního 

programu. Dalšími investicemi do robotického svařování, práškové lakovny a vlastní 

kamionové dopravy pro zajištění dodávek just-in-time, dosáhla tato společnost velice 

úspěšného postavení na trhu.  

V současnosti se společnost specializuje na sériovou výrobu technologicky náročných 

svařenců a věnuje se také jejich povrchové úpravě, která je technologicky náročnější [14].   

Výrobní část firmy se specializuje na vyhotovování součástek pro stavební a dopravní 

stroje. Dále rozvíjí pálení tvarových výpalků, dělení materiálu, stříhání, obrábění, svařování, 

tryskání a lakování. Společnost má své vlastní logistické centrum, které koordinuje efektivní 

způsob doručování zásilek k zákazníkům. Tato logistická složka firmy funguje na nadnárodní 

úrovni.   

Lucco a.s. je vlastníkem certifikátů dle normy „ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy 

managementu kvality - Požadavky“, „ČSN EN ISO 3834-2:2006 Požadavky na jakost při 

tavném svařování kovových materiálů“ a „ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a 

hliníkových konstrukcí“. Všechny certifikáty jsou vydané 17. 5. 2014, platné do 1. 4. 2017 a 

udělené certifikačním orgánem TÜV International s.r.o. – COTI, TÜV Rheinland/Berlin-

brandenburg [14]. 
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4 Analýza současného stavu společnosti v porovnání s ISO 9001 

v aktuálním znění 

V této části se zaměřím na analýzu skutečného stavu společnosti, která probíhala 

formou prostudování dokumentace a následným seznámením se s procesem v praxi. Tuto 

skutečnost budu porovnávat s normou ČSN EN ISO 9001:2009. Na základě zhodnocení všech 

procesů ve společnosti vyhodnotím stav a navrhnu možná zlepšení procesů společnosti. 

Body normy 0 – 3 je úvod, předmět, citované normativní dokumenty a termíny  

a definice normy. Vlastní požadavky jsou od bodu normy č. 4, kterým budu začínat. 

 

4.1 Lucco a.s. versus ISO 9001 

Vzhledem k tomu, že je Lucco a.s. strojírenská firma, následující rozbor ISO normy je 

výhradně strojírensky zaměřen. Přestože se dá tato norma aplikovat v různých odvětvích od 

humanitně, až po technicky zaměřené, následující text bude konkretizovaný pro naše účely. 

Specifické situace, jež popisuji a řešení, která navrhuji, se nedají aplikovat globálně, neboť 

interní procesy firmy jsou ovlivněny mnoha vnějšími i vnitřními faktory, jež jsou pro každou 

společnost jiné. 

 Struktura kapitoly je postavena na uvedení přesného znění dané normy v úvodu. 

Následuje vždy podsekce Stávající stav a Navrhovaná zlepšení. 

 

4.1.1. Bod normy: 4. Systém managementu kvality, 4.1 Všeobecné požadavky  

Organizace musí v souladu s požadavky této mezinárodní normy vytvořit, 

dokumentovat, implementovat a udržovat systém managementu kvality a neustále 

zlepšovat jeho efektivnost.  

Organizace musí: 

a) určovat procesy potřebné pro systém managementu kvality a dále stanovit, jak 

jsou tyto procesy v rámci celé organizace aplikovány (viz. 1.2), 

b) určovat posloupnost a vzájemné působení těchto procesů 

c) určovat kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování a řízení 

těchto procesů 

d) zajišťovat dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování 

těchto procesů a pro jejich monitorování 



  

20 

 

e) monitorovat tam, kde je to možné, měřit a analyzovat tyto procesy 

f) uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého 

zlepšování těchto procesů  

Organizace musí tyto procesy řídit v souladu s požadavky této mezinárodní normy. 

Rozhodne-li se organizace použít pro jakýkoliv proces, který má vliv na shodu 

produktu s požadavky, externí zdroj (outsourcing), musí zajistit, aby takovýto proces 

řídila. Typ a rozsah řízení těchto procesů zajišťovaných pomocí externích zdrojů musí 

být určen v systému managementu kvality. 

POZNÁMKA 1 Výše zmiňované procesy potřebné pro systém managementu kvality 

zahrnují procesy manažerských činností, poskytování zdrojů, realizace produktu, 

procesy měření, analyzování a zlepšování. 

POZNÁMKA 2 Proces zajišťovaný pomocí externích zdrojů (outsourcing) je proces, 

který organizace potřebuje pro svůj systém managementu kvality a u kterého bylo 

rozhodnuto, že bude vykonáván externí stranou. 

POZNÁMKA 3 Zajištění řízení procesů zajišťovaných pomocí externích zdrojů 

(outsourcing) nezbavuje organizaci odpovědnosti za shodu s požadavky zákazníka, 

zákonů a předpisů. Typ a rozsah řízení procesu zajišťovaného pomocí externího zdroje 

může být ovlivněn faktory, jako jsou: 

a) potenciální dopad procesu zajištěného pomocí externího zdroje na schopnost 

organizace poskytovat produkt shodný s požadavky, 

b) rozsah, v jakém je sdíleno řízení procesu, 

c) schopnost řídit proces v potřebném rozsahu prostřednictvím aplikace 7.4. 

Stávající stav: 

Ve společnosti existuje dokumentace: „VS – Vrcholové směrnice“, kde jsou 

popsány hlavní procesy společnosti; „DoPo – Dokumentované postupy“, popisující dílčí 

procesy společnosti a „PI – Pracovní instrukce“, které konkretizují způsob a detailní 

návody na provádění dílčích činností pro omezený okruh oddělení a pracovišť. „VS“ 

jsou nadefinovány obecně, opsané body z normy ČSN EN ISO 9001:2009. „DoPo“ má 

u některých procesů charakter popisu konkrétního procesu, u některých je jen opsán 

obecný požadavek normy ČSN EN ISO 9001:2009, takže mají charakter spíše „VS“; 

některé mají náležitosti popsání a nadefinování konkrétní pracovní činnosti „PI“. 

U popsaných procesů chybí zodpovědnosti a není číselná provázanost mezi VS, DoPo a 

PI mezi sebou, ani s bodem normy. 
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Navrhovaná zlepšení: 

Z důvodu nejasného značení navrhuji přejmenování a přečíslování interních 

dokumentů „VS“, „DoPo“ a „PI“, aby byly snadněji přiřaditelné ke konkrétnímu 

procesu dle bodu normy ČSN EN ISO 9001:2009 a jejich obsah se shodoval dle úrovně 

dokumentace ve společnosti. „VS“ přejmenovat na „PS – Prováděcí směrnice“, které by 

dle úrovně dokumentace ve společnosti byly na úrovní č. II. Charakterizovaly by 

jednotlivé procesy, stanovovaly by zodpovědnosti a povinnosti vlastníků procesů 

a všech pracovníků, kterých se to týká. Tím by se nahradily i „DoPo“, které mají tentýž 

charakter.  Každá „PS“ by již v názvu měla proces, který popisuje bod normy, kterého 

se to týká. Do označení „PI“ navrhuji přidat bod normy, kterého se týká daná „PI“, čímž 

by se zabezpečila jasná provázanost „PS“ s „PI“ již v názvu dokumentu. 

 

4.1.1 Bod normy: 4.2 Požadavky na dokumentaci, 4.2.1 Obecně  

Dokumentace systému managementu kvality musí zahrnovat: 

a) dokumentovaná prohlášení o politice kvality a cílech kvality 

b) příručku kvality 

c) dokumenty, včetně záznamů, určené organizací jako potřebné k zajištění efektivního 

plánování, fungování a řízení svých procesů 

POZNÁMKA 1 Použití termínu „dokumentovaný postup“ v této mezinárodní normě 

znamená, že postup je stanoven, dokumentován, implementován a udržován. Jeden 

dokument může pokrývat požadavky na jeden, nebo více postupů. Požadavek na 

dokumentovaný postup může být pokryt jedním, nebo více dokumenty.  

POZNÁMKA 2 Rozsah dokumentace systému managementu kvality se může  

v jednotlivých organizacích lišit, a to s ohledem na:  

a) velikost organizace a druh jejích činností 

b) složitost procesů a jejich vzájemné působení  

c) kompetence pracovníků 

POZNÁMKA 3 Dokumentace může mít jakoukoli formu a může být na jakémkoli 

typu média. 
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Stávající stav: 

Dokumentovaná prohlášení o politice kvality a cílech kvality, příručka kvality 

a dokumenty včetně záznamů určené organizací jako potřebné k zajištění efektivního 

plánování, jsou ve společnosti vypracovány.  

Navrhovaná zlepšení: 

Cíle kvality by bylo vhodné vypracovat s vyhodnocováním delším, než jeden 

měsíc. Např. u zhodnocení nemocnosti či pracovních úrazů, je měsíční vyhodnocení 

nadbytečné. 

 

4.1.2 Bod normy: 4.2.2 Příručka kvality  

Organizace musí vytvořit a udržovat příručku kvality, která obsahuje: 

a) oblast použití systému managementu kvality, včetně podrobností o jakýchkoli 

vyloučeních a jejich zdůvodnění  

b) dokumentované postupy, vytvořené pro systém managementu kvality nebo odkazy 

na tyto postupy 

c) popis vzájemného působení mezi procesy systému managementu kvality 

Stávající stav: 

 Příručka kvality je částečně vypracována, ale nejsou v ní zmiňovány některé 

důležité aspekty, které brání komplexnosti. Jedná se o procesní mapu a organizační 

schéma společnosti.  

Navrhovaná zlepšení: 

 Pro úplnou optimalizaci navrhuji přepracování příručky kvality, doporučuji více 

konkretizovat jednotlivé procesy a vzájemné působení. Dále doplnit příručku o procesní 

mapu a organizační schéma společnosti. 

 

4.1.3 Bod normy: 4.2.3 Řízení dokumentů  

Organizace musí řídit dokumenty požadované systémem managementu kvality. Záznamy 

jsou zvláštním typem dokumentu a musí být řízeny v souladu s požadavky uvedenými  

v 4.2.4. 

Musí být vytvořen dokumentovaný postup, který stanoví potřebná pravidla pro: 

a) schvalování dokumentů z hlediska jejich přiměřenosti před jejich vydáním 
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b) přezkoumávání dokumentů, popřípadě jejich aktualizace a opakované schvalování 

c) zajištění identifikace změn dokumentů a aktuální verze dokumentů 

d) zajištění dostupnosti příslušných verzí aplikovatelných dokumentů v místech jejich 

používání 

e) zajištění trvalé čitelnosti a snadné identifikace dokumentů 

f) zajištění, že jsou identifikovány ty dokumenty externího původu, které organizace 

stanovila jako nezbytné pro plánování a fungování systému managementu kvality 

a dále zajištění, že je jejich distribuce řízena 

g) zabránění neúmyslnému používání zastaralých dokumentů a aplikaci vhodné 

identifikace těchto dokumentů, jsou-li z jakéhokoli důvodu uchovávaný 

 Stávající stav: 

Vyhotovení dokumentů společnosti provádí „vlastník procesu“ nebo deleguje 

na „zpracovatele“. Při zpracování provádí připomínkování „vlastník procesu“ a dotčené 

útvary společnosti. Po zapracování připomínek se dokument dává na schválení „řediteli 

společnosti“, provede se seznámení s dokumentem, a tím nabývá v platnost. 

Popis procesu na bod normy 4.2.3 je vypracován, ale neprovádí se aktuálnost 

dokumentů, identifikace dokumentů z hlediska pojmenování je obtíženější a není 

konkrétně uvedeno, jak zacházet se zastaralými dokumenty.  

Navrhovaná zlepšení: 

Doporučuji „VS“ přepracovat, přejmenovat na „PS 4.2 Řízená dokumentace“, 

která bude rozšířena o prověřování aktuálnosti dokumentů, identifikace dokumentů  

a přesnému stanovení, jak zacházet se zastaralou dokumentací. 

 

4.1.4 Bod normy: 4.2.4 Řízení záznamů 

Organizace musí řídit záznamy určené pro poskytování důkazů o shodě s požadavky  

a o efektivním fungování systému managementu kvality. 

Organizace musí vytvořit dokumentovaný postup, který stanoví potřebná pravidla pro 

identifikaci, ukládání, ochranu, uchovávání a nakládání se záznamy. 

Záznamy musí být trvale čitelné, rychle a snadno identifikovatelné a vyhledatelné. 
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Stávající stav: 

 Dokumentovaný postup, který stanoví potřebná pravidla pro ukládání 

a ochranu záznamů, je ve společnosti vytvořen. 

Navrhovaná zlepšení: 

Bylo by vhodné jej doplnit o identifikaci dokumentů a záznamů a stanovení, jak 

zacházet se zastaralou dokumentací a záznamy. 

 

4.1.5 Bod normy: 5. Odpovědnost managementu, 5.1 Angažovanost a aktivita 

managementu   

Vrcholové vedení musí poskytnout důkazy o své angažovanosti a aktivitě při vytváření  

a implementaci systému managementu kvality a při neustálém zvyšování jeho 

efektivnosti prostřednictvím: 

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

jako požadavky zákonů a předpisů 

b) stanovováním politiky kvality 

c) zajišťování, že jsou stanoveny cíle kvality 

d) přezkoumávání systému managementu 

e) zajišťováním dostupnosti zdrojů 

Stávající stav: 

Jednou týdně ve společnosti dochází k poradám vedení, kde mimo jiné probíhá 

komunikace o požadavcích zákazníka, zákonů a předpisů. Jedná se o schvalování 

politiky kvality, cílů kvality, přezkoumání systému managementu a projednávání 

dostupnosti zdrojů. 

Vede se zápis z porady vedení, kde jsou uděleny úkoly se zodpovědnostmi  

a termíny splnění. Tento zápis je následně uložen na sekretariátu ředitele 

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.6 Bod normy: 5.2 Zaměření na zákazníka 

Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly stanoveny požadavky zákazníka a aby byly 

plněny s cílem zvyšovat jeho spokojenost (viz. 7.2.1 a 8.2.1).  
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Stávající stav:  

Při každé došlé poptávce a objednávce je provedeno přezkoumání, kde se 

projednávají požadavky zákazníka. Dále je jak obchodní útvar, tak útvar kvality 

v neustálém kontaktu se zákazníkem. 

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.7 Bod normy: 5.3 Politika kvality  

Vrcholové vedení musí zajistit, aby politika kvality: 

a) odpovídala záměrům organizace 

b) obsahovala závazek k plnění požadavků a k neustálému zvyšování efektivnosti 

systému managementu kvality 

c) poskytovala rámec pro stanovování a přezkoumávání cílů kvality 

d) byla v organizaci sdělována a pochopena  

e) byla přezkoumávána z hlediska neustálé vhodnosti 

Stávající stav:  

Politika kvality je ve společnosti vypracována a pravidelně aktualizována.  

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.8 Bod normy: 5.4 Plánování, 5.4.1 Cíle kvality  

Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly pro příslušné organizační jednotky a úrovně  

v organizaci stanoveny cíle kvality, včetně cílů potřebných pro plnění požadavků na 

produkt [viz 7.1 a)]. Cíle kvality musí být měřitelné a musí být v souladu s politikou 

kvality. 

Stávající stav:  

Cíle kvality jsou stanoveny na krátké časové období. 
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Navrhovaná zlepšení: 

 Cíle kvality navrhuji vypracovat s delším vyhodnocováním, než jeden měsíc. 

Např. u zhodnocení nemocnosti či pracovních úrazů je měsíční vyhodnocení 

nadbytečné – doporučuji čtvrtletní, nebo roční. 

 

4.1.9 Bod normy: 5.4.2 Plánování systému managementu kvality  

 Vrcholové vedení musí zajistit, aby:  

a) plánování systému managementu kvality bylo prováděno tak, aby byly plněny 

požadavky uvedené ve 4.1, stejně jako cíle kvality 

b) byla neustále udržována integrita systému managementu kvality  

a to i v průběhu plánování a implementace změn tohoto systému  

Stávající stav:  

 Plánování systému kvality je prováděno tak, aby plnila požadavky ve 4.1. 

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.10 Bod normy: 5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace, 5.5.1 Odpovědnost  

a pravomoc  

Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly v rámci celé organizace stanoveny 

a sdělovány odpovědnosti a pravomoci.  

Stávající stav:  

Přílohou příručky kvality je matice zodpovědností a pravomocí vrcholového 

vedení, která názorně vyobrazuje celou hierarchii. 

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.11 Bod normy: 5.5.2 Představitel managementu  

Vrcholové vedení musí jmenovat člena managementu organizace, který bez ohledu na 

jiné odpovědnosti musí mít odpovědnost a pravomoc zahrnující: 
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a) zajištění, že jsou vytvářeny, implementovány a udržovány procesy potřebné pro 

systém managementu kvality 

b) předkládání zpráv vrcholovému vedení o výkonnosti systému managementu kvality  

a o jakékoli potřebě zlepšování 

c) podporování povědomí o závažnosti požadavků zákazníka v rámci celé organizace 

POZNÁMKA Odpovědnost představitele managementu může zahrnovat spolupráci  

s externími stranami v záležitostech vtahujících se k systému managementu kvality. 

Stávající stav:  

Vrcholovým vedením je jmenován člen managementu organizace, který je 

zodpovědný za systém managementu kvality, předkládání zpráv a podporování 

povědomí o závažnosti požadavků zákazníka v rámci celé organizace. 

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.12 Bod normy: 5.5.3 Interní komunikace 

Vrcholové vedení musí zajistit vytváření příslušných komunikačních cest v rámci 

organizace a fungování komunikace týkající se efektivnosti systému managementu 

kvality.  

Stávající stav:  

Interní komunikace je zajištěna skrze informační systém Helios, elektronickou 

podobou – e-maily a telekomunikačními službami. 

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.13 Bod normy: 5.6 Přezkoumání systému managementu, 5.6.1 Obecně  

Vrcholové vedení musí v plánovaných intervalech přezkoumávat systém managementu 

kvality organizace, aby byla zajištěna jeho neustálá vhodnost, přiměřenost 

a efektivnost. Toto přezkoumání musí zahrnovat posouzení příležitostí ke zlepšování 

a potřebu změn v systému managementu kvality, včetně politiky kvality a cílů kvality. 
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Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o přezkoumáních systémů managementu (viz. 

4.2.4).  

 

Stávající stav:  

Jednou ročně probíhá certifikace podle ČSN EN ISO 9001:2009 certifikačním 

orgánem, jsou plánovány interní audity procesů společnosti a na poradách vedení se 

rozebírají reklamace. Po zjištění příčiny reklamace se zadávají úkoly na vedoucí 

pracovníky daných procesů se zodpovědností a termínem vyhotovení a následně je 

kontrolováno, zda byla zavedena a ověřena jak nápravná, tak preventivní opatření.  

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.14 Bod normy: 5.6.2 Vstup pro přezkoumání  

Vstup pro přezkoumání systému managementu musí zahrnovat informace o: 

a) výsledcích auditů 

b) zpětné vazbě od zákazníka 

c) výkonnosti procesů a shodě produktu 

d) stavu preventivních a nápravných opatření  

e) následných opatřeních vyplývajících z předchozích přezkoumávání systému 

managementu 

f) změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality 

g) doporučeních pro zlepšování  

Stávající stav:  

Všechny body vstupu pro přezkoumání jsou plněny a zaznamenávaný do roční 

zprávy o kvalitě. 

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.15 Bod normy: 5.6.3 Výstup z přezkoumání 

Výstup z přezkoumání systému managementu musí zahrnovat všechna rozhodnutí  

a opatření vtahující se  
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a) ke zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a jeho procesů 

b) ke zlepšování produktu ve vtahu k požadavkům zákazníka 

c) k potřebám zdrojů  

 

Stávající stav:  

Všechny body výstupu přezkoumáním jsou zpracovávány do roční zprávy  

o kvalitě. 

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.16 Bod normy: 6. Management zdrojů, 6.1 Poskytování zdrojů 

 Organizace musí určovat a poskytovat zdroje potřebné pro 

a) implementaci a udržování systému managementu kvality a neustálého zvyšování 

jeho efektivnosti 

b) zvyšování spokojenosti zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků  

Stávající stav:  

Na základě požadavků managementu kvality a zvyšování spokojenosti 

zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků, jsou projednávány potřeby zdrojů. 

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.17 Bod normy: 6.2. Lidské zdroje, 6.2.1 Obecně 

Pracovníci, kteří provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt, musí být 

kompetentní na základě patřičného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností 

POZNÁMKA Shoda s požadavky na produkt může být přímo nebo nepřímo ovlivněna 

pracovníky provádějícími úkoly v rámci systému managementu kvality. 

Stávající stav:  

Na základě charakteristiky popisu pracovní činnosti, kde je specifikováno 

potřebné vzdělání, dovednosti a zkušenosti, se přijímají noví pracovníci, kteří následně 

procházejí vstupním školením. 
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Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.18 Bod normy: 6.2.2 Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti  

 Organizace musí: 

a) určovat nezbytnou kompetenci pro pracovníky, kteří provádějí práce ovlivňující 

shodu s požadavky na produkt 

b) podle okolností poskytovat výcvik nebo provádět jiná opatření pro dosažení 

nezbytných kompetencí 

c) hodnotit efektivnost provedených opatření 

d) zajišťovat, aby si pracovníci byli vědomi závažnosti a důležitosti svých činností 

a jak přispívají k dosažení cílů kvality 

e) vytvářet a udržovat vhodné záznamy o vzdělání, výcviku, dovednostech 

a zkušenostech (viz. 4.2.4)  

Stávající stav:  

Pracovníci, kteří provádějí práci ovlivňující shodu s požadavky na produkt, 

jsou pravidelně proškolování a v případě nových požadavku na práci jsou jejich 

znalosti a dovednosti prohlubovány na základě školení potřebných pro výkon práce. 

Dále jsou seznamování se závažnosti a důležitosti svých činnosti a tím, jakým 

způsobem přispívají k dosažení cílů kvality. 

Po každém školení probíhá hodnocení efektivnosti školení, které je uloženo na 

personálním útvaru.  

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.19 Bod normy: 6.3 Infrastruktura  

Organizace musí určovat, poskytovat a udržovat infrastrukturu potřebnou pro 

dosažení shody s požadavky na produkt. Podle okolností infrastruktura zahrnuje: 

a) budovy, pracovní prostory a související technické vybavení 

b) zařízení pro proces (jak hardware, tak software) 

c) podpůrné služby (např. přepravu, komunikační nebo informační systémy. 
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Stávající stav:  

Útvar údržby má za zodpovědnost spravovat budovy, pracovní prostory  

a technické vybavení a provádět pravidelné revize, popř. opravy, je-li to zapotřebí. 

Útvar informatiky zajišťuje komunikaci ve společnosti, zařízení pro hardware 

a software. Společnost má vlastní kamionovou dopravou, kterou zajišťuje přepravu 

vyrobených dílů k zákazníkovi. 

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.20 Bod normy: 6.4 Pracovní prostředí  

Organizace musí určovat a řídit pracovní prostředí potřebné pro dosahování shody  

s požadavky na produkty.  

POZNÁMKA Termín „pracovní prostředí“ se vztahuje k podmínkám, za kterých je 

práce vykonávána. Tyto podmínky zahrnují fyzikální podmínky, podmínky prostředí 

a další faktory (jako jsou hluk, teplota, vlhkost, osvětlení nebo počasí). 

Stávající stav:  

Ve společnosti to funguje tak, že vedoucí pracovníci procházejí pracoviště  

a v případě nějakého návrhu na zlepšení v rámci pracovního prostředí jej předají 

vrcholovému vedení. Tam se návrh projedná a v případě souhlasu s návrhem se zadá se 

zodpovědnosti a termínem realizace. Totéž platí při připomínce pracovníkem.  

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.21 Bod normy: 7 Realizace produktu, 7.1 Plánování realizace produktu  

Organizace musí plánovat a vytvářet procesy potřebné pro realizaci produktu. 

Plánování realizace produktu musí být v souladu s požadavky ostatních procesů 

systému managementu kvality (viz. 4.1).  

Při plánování realizace produktu musí organizace podle okolností určovat: 

a) cíle kvality a požadavky na produkt 

b) potřebu vytvářet procesy a dokumenty a poskytovat zdroje, které jsou specifické pro 

produkt 
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c) požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování, měření, kontrole 

a zkoušení, které jsou specifické pro produkt a také kritéria pro přijetí produktu 

d) záznamy potřebné pro poskytování důkazů, že realizační procesy a výsledný 

produkt splňují požadavky (viz. 4.2.4).  

Výstup z tohoto plánování musí být ve formě, která je vhodná pro způsob, jakým 

organizace funguje. 

POZNÁMKA 1 Dokument, ve kterém jsou specifikovány procesy systému 

managementu kvality (včetně procesů realizace produktu) a zdroje, které by měly být 

použity pro specifický produkt, projekt nebo smlouvu, může být nazýván plánem 

kvality. 

POZNÁMKA 2 Organizace smí při vytváření procesů realizace využít také požadavky 

uvedené v kapitole 7.3. 

Stávající stav:  

Na výrobních pracovištích jsou k dispozici výrobní výkresy. Po vyhotovení 

kusu, probíhá měření a vypsání měrového protokolu každého kusu. 

Navrhovaná zlepšení: 

Navrhuji navést průvodky dílce, které by usnadnily přenos informací, kde by 

byl stanoven technologický postup. Po každé operaci by se pracovník podepsal pod 

svůj pracovní úkon a předával by průvodku dál i s vyráběným dílem. Tím by se 

zajistila identifikovatelnost každého dílu; sledovatelnost, které operace již jsou hotové, 

kdo ji provedl, a na kterou operaci vyráběný díl pokračuje následně; prostor pro zápis 

samokontroly, mezioperační kontroly a zpětnou sledovatelnost výrobku.  

Samokontrolou a navedenými mezioperačními kontrolami by se kontrola ze 

100% mohla postupně snižovat. 

 

4.1.22 Bod normy: 7.2 Procesy týkající se zákazníka, 7.2.1 Určování požadavků 

týkajících se produktu 

 Organizace musí určit: 

a) požadavky specifikované zákazníkem, včetně požadavků na činnosti při dodání 

a po dodání 

b) požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifikované nebo 

zamýšlené použití, jeli toto použití známo 
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c) požadavky zákonů a předpisů aplikovatelné na produkt 

d) jakékoli doplňující požadavky určené organizací jako potřebné.  

Stávající stav:  

Požadavky specifikované zákazníkem, neuvedené požadavky, které jsou 

nezbytné pro zamýšlené použití výrobku, požadavky zákonů a předpisů a doplňující 

požadavky, jsou přezkoumávány při vyrobitelnosti produktu.  

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.23 Bod normy: 7.2.2 Přezkoumání požadavků týkajících se produktu  

Organizace musí přezkoumávat požadavky týkající se produktu. Toto přezkoumání 

musí být prováděno před přijetím závazku organizace dodat produkt zákazníkovi 

(např. před předložením nabídek, přijetím smluv nebo objednávek, před přijetím změn 

ke smlouvám nebo objednávkám) a musí zajistit, že: 

a) jsou stanoveny požadavky na produkt 

b) jsou vyřešeny požadavky smlouvy nebo objednávky, které se liší od dříve 

vyjádřených požadavků 

c) organizace je schopna plnit stanovené požadavky 

Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o výsledcích přezkoumání a o opatřeních, 

která z těchto přezkoumání vyplývají (viz. 4.2.4). 

V případě, že zákazník neposkytne žádné dokumentované vyjádření požadavku, 

organizace musí potvrdit požadavky zákazníka dříve, než je přijme. 

V případě, že se změní požadavky na produkt, musí organizace zajistit, aby byly 

změněny i příslušné dokumenty a aby příslušní pracovníci byli o změněných 

požadavcích informováni. 

POZNÁMKA V některých situacích, např. v případě prodeje po internetu, je oficiální 

přezkoumání každé objednávky nepraktické. Přezkoumání se má týkat příslušných 

informací o produktu, např. katalogů nebo reklamního materiálu. 

  



  

34 

 

Stávající stav:  

Před oboustranným podepsáním objednávky od zákazníka probíhá 

přezkoumání realizovatelnosti, kapacit a smlouvy zákazníka. 

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4. 1. 25 Bod normy: 7.2.3 Komunikace se zákazníkem 

Organizace musí stanovit a implementovat efektivní způsoby komunikace se zákazníky 

ohledně: 

a) informací o produktu 

b) vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek, včetně jejich změn 

c) zpětné vazby od zákazníka, včetně stížností zákazníka  

Stávající stav:  

Za společnost jsou pověření pracovníci, kteří komunikují se zákazníkem.  

Z obchodního hlediska je to obchodní ředitel a z hlediska kvality výroby je to 

manažer kvality. 

Navrhovaná zlepšení: 

Doporučuji vypracovat matici (a zastupitelnost) komunikace se zákazníkem. 

 

4.1.24 Bod normy: 7.3 Návrh a vývoj, 7.3.1 Plánování návrhu a vývoje  

Organizace musí plánovat a řídit návrh a vývoj produktu. 

V průběhu plánování návrhu a vývoje musí organizace určit:  

a) etapy návrhu a vývoje 

b) přezkoumání, ověřování a validaci, přiměřené každé etapě návrhu a vývoje 

c) odpovědnosti a pravomoci při návrhu a vývoji  

Organizace musí řídit vzájemné vazby a vztahy mezi různými skupinami zainteresovanými 

na návrhu a vývoji tak, aby byla zajištěna efektivní komunikace a jasné přidělení 

odpovědností. 

Výstup z plánování se musí vhodným způsobem aktualizovat podle skutečného průběhu 

návrhu a vývoje. 
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POZNÁMKA Přezkoumání, ověřování a validace návrhu a vývoje mají různé účely. Tyto 

činnosti mohou být prováděny a zaznamenávány odděleně nebo v jakékoli kombinaci, a to 

podle toho, co je vhodné pro konkrétní produkt a organizaci. 

 

Stávající stav:  

S ohledem na charakter organizace a její produkt je bod 7.3 vyloučen. 

 Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.25 Bod normy: 7.3.2 Vstupy pro návrh a vývoj  

Musí být stanoveny vstupy týkající se požadavků na produkt a o těch vstupech musí být 

vytvářeny a udržovány záznamy (viz 4.2.4). Tyto vstupy musí zahrnovat: 

a) požadavky na funkčnost a výkonnost 

b) aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů 

c) podle okolností informace odvozené z předchozích podobných návrhů 

d) další požadavky, které jsou zásadní pro návrh a vývoj  

Vstupy musí být přezkoumány z hlediska přiměřenosti. Požadavky musí být úplné, 

jednoznačné a nesmí být navzájem v rozporu. 

Stávající stav:  

S ohledem na charakter organizace a její produkt je bod 7.3 vyloučen. 

 Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.26 Bod normy: 7.3.3 Výstupy z návrhu a vývoje  

Výstupy z návrhu a vývoje musí být poskytovány ve formě, která je vhodná pro 

ověřování vůči vstupům pro návrh a vývoj. Výstupy musí být před uvolněním 

schváleny. 

Výstupy z návrhu a vývoje musí: 

a) splňovat požadavky na vstupy pro návrh a vývoj 

b) poskytovat vhodné informace pro nákup, výrobu a poskytování služeb 

c) obsahovat přejímací kritéria pro produkt nebo se na ně odkazovat 
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d) specifikovat charakteristiky produktu, které jsou zásadní pro jeho bezpečné  

a správné používání. 

POZNÁMKA Informace pro výrobu a poskytování služeb mohou obsahovat 

podrobnosti ohledně uchovávání produktu. 

 

Stávající stav:  

S ohledem na charakter organizace a její produkt je bod 7.3 vyloučen. 

 Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.27 Bod normy: 7.3.4 Přezkoumání návrhu a vývoje  

Ve vhodných etapách se musí, v souladu s plánovanými činnostmi (viz 7.3.1), provádět 

systematická přezkoumání návrhu a vývoje, aby: 

a) byla vyhodnocována schopnost výsledků návrhu a vývoje plnit požadavky 

b) byly identifikovány všechny problémy a byla navržena nezbytná opatření 

Mezi účastníky těchto přezkoumání musí být představitelé funkcí, kterých se týkají 

jednotlivé etapy přezkoumávaného návrhu a vývoje. Musí být vytvářeny a udržovány 

záznamy o výsledcích ověřování a o všech nezbytných opatřeních (viz 4.2.4). 

 Stávající stav:  

S ohledem na charakter organizace a její produkt je bod 7.3 vyloučen. 

 Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.28 Bod normy: 7.3.5 Ověřování návrhu a vývoje   

Ověřování musí být prováděno v souladu s plánovanými činnostmi (viz 7.3.1) tak, aby 

bylo zajištěno, že výstupy z návrhu a vývoje splňují požadavky na vstupy pro návrh  

a vývoj. Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o výsledcích ověřování a o všech 

nezbytných opatřeních (viz 4.2.4).  

Stávající stav:  

S ohledem na charakter organizace a její produkt je bod 7.3 vyloučen. 
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Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.29 Bod normy: 7.3.6 Validace návrhu a vývoje 

Validace návrhu a vývoje musí být prováděna v souladu s plánovanými činnostmi tak, 

aby bylo zajištěno, že výsledný produkt je schopen plnit požadavky specifikovaného 

nebo zamýšleného použití, pokud je toto použití známo. V případě, že je to 

proveditelné, musí být validace dokončena před dodáním nebo implementací 

produktu. Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o výsledcích validace a o všech 

nezbytných opatřeních (viz 4.2.4). 

Stávající stav:  

S ohledem na charakter organizace a její produkt je bod 7.3 vyloučen. 

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.30 Bod normy: 7.3.7 Řízení změn návrhu a vývoje  

Změny návrhu a vývoje musí být identifikovány a musí být o nich vytvářeny 

a udržovány záznamy. Změny musí být vhodným způsobem přezkoumány, ověřovány, 

popřípadě validovány a před uplatněním schváleny. Přezkoumání změn návrhu 

a vývoje musí zahrnovat hodnocení vlivu změn na základní součásti a na produkty, 

které již byly dodány. Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o výsledcích 

přezkoumání změn a o všech nezbytných opatřeních (viz 4.2.4).  

Stávající stav:  

S ohledem na charakter organizace a její produkt je bod 7.3 vyloučen. 

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.31 Bod normy: 7.4 Nákup, Bod normy: 7.4.1 Proces nákupu   

Organizace musí zajistit, aby nakupovaný produkt vyhovoval specifikovaným 

požadavkům na nákup. Typ a rozsah nástrojů řízení aplikovaných na dodavatele a na 
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nakupovaný produkt musí být závislé na vlivu nakupovaného produktu na následné 

realizaci produktu nebo na konečný produkt. 

Organizace musí hodnotit a vybírat dodavatele podle jejich schopnosti dodávat 

produkt v souladu s požadavky organizace. Musí být stanovena kritéria pro jejich 

výběr, hodnocení a opakované hodnocení. Musí být vytvářeny a udržovány záznamy 

o výsledcích hodnocení a o všech nezbytných opatřeních vyplývajících z hodnocení 

(viz. 4.2.4). 

Stávající stav:  

Proces nakupování funguje ve společnosti na základě výběru dodavatele, kde 

jsou stanoveny kritéria pro jejich výběr a hodnocení. Vyhodnocení výběru dodavatelů je 

uloženo na útvaru nákupu.  

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.32 Bod normy: 7.4.2 Informace o nákupu  

 Informace pro nákup musí popisovat produkt, který má být nakoupen a podle 

okolností má zahrnovat: 

a) požadavky na schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení 

b) požadavky na kvalifikaci pracovníků 

c) požadavky na systém managementu kvality  

Organizace musí zajistit přiměřenost specifikovaných požadavků na nákup dříve, než 

je sdělí dodavateli. 

Stávající stav:  

Od zadavatele požadavku na nákup je specifikováno, jaké specifikace má 

nakupovaný produkt splňovat. Na personálním útvaru je vypracovaná charakteristika 

pracovních míst, kde je nadefinováno, jakou kvalifikaci mají mít pracovníci nákupu. 

Útvar kvality se řídí dle požadavků systému managementu společnosti 

 Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 
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4.1.33 Bod normy: 7.4.3 Ověřování nakupovaného produktu  

Organizace musí stanovovat a uplatňovat inspekční nebo jiné činnosti nezbytné pro 

zajištění toho, že nakupovaný produkt splňuje specifikované požadavky nákupu. 

V případě, že organizace nebo její zákazník zamýšlí provést ověřování v prostorách 

dodavatele, musí organizace v informacích pro nákup uvést zamýšlený průběh 

ověřování a způsob uvolnění produktu.  

Stávající stav:  

Při přijetí nakupovaného materiálu do společnosti je prováděná vstupní 

kontrola, která kontroluje, zda nakupovaný produkt splňuje specifikované požadavky. 

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.34 Bod normy: 7.5 Výroba a poskytování služeb, 7.5.1 Řízení výroby a poskytování 

služeb  

 Organizace musí plánovat a realizovat výrobu a poskytování služeb za řízených 

podmínek. Řízené podmínky podle okolností zahrnují: 

a) dostupnost informací, které popisují charakteristiky produktu 

b) dostupnost potřebných pracovních instrukcí 

c) použití vhodného zařízení 

d) dostupnost a používání monitorovacího a měřícího zařízení 

e) implementaci monitorování a měření 

f) uplatňování činností při uvolňování produktu, při jeho dodávání a po jeho dodání 

Stávající stav:  

Od obchodního útvaru jsou předány veškeré technické podklady pro výrobu, 

které jsou ovšem rozmístěny na více místech (například u výrobního ředitele, na 

obchodním útvaru, atd.). Vyhotovení pracovních instrukcí s technologickým 

postupem je slabým místem společnosti, protože se nevyhotovují na veškerou 

výrobu, ale jen na „obtížnější“ výrobky. 

Výroba prototypů postupuje fází vyrobitelnosti, validace, ovzorkování  

a spuštění do sériové výroby. 
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Navrhovaná zlepšení: 

 Dostupnost informací, které popisují charakteristiky produktu, bych 

doporučovala mít na jednom místě, kde mají všichni přístup z důvodu jednoduššího 

dohledání specifik k produktu. 

Zavedla bych také vypracovávání technologických postupů (průvodek dílů) 

ke každé zakázce z důvodu zjednodušení kontroly, předání zodpovědnosti 

pracovníků za vykonanou práci na produktu a také kvůli jednoznačné identifikace 

nejen rozpracované výroby. 

 

4.1.35 Bod normy: 7.5.2 Validace procesů výroby a poskytování služeb  

Organizace musí validovat všechny procesy výroby a poskytování služeb v případě, že 

nelze výsledný výstup ověřovat následným monitorováním nebo měřením a nedostatky 

se tak projevují až poté, co je produkt používán nebo poté, co je služba dodána.  

Validací musí být prokázána schopnost těchto procesů dosahovat plánované výsledky. 

Pro tyto procesy musí organizace stanovit mechanismy, které mohou podle okolností 

zahrnovat: 

a) stanovení kritérií pro přezkoumání a schvalování procesů 

b) schválení zařízení a kvalifikace pracovníků 

c) použití specifických metod a postupů 

d) požadavky na záznamy (viz. 4.2.4) 

e) opakované validace  

Stávající stav:  

Dokumentovaný postup na popis validace procesů výroby je vyhotoven, ale 

nesouhlasí s realizováním validace procesu. 

Navrhovaná zlepšení: 

Doporučuji revidování dokumentovaného postupu na popis validace procesu, 

kde bude popsána validace dle jednotlivých kroků, vstupů a výstupů, požadavků na 

kvalifikaci pracovníků a určené zodpovědnosti. 
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4.1.36 Bod normy: 7.5.3 Identifikace a sledovatelnost  

Organizace musí podle okolností během realizace produktu vhodnými prostředky 

produkt identifikovat. 

Organizace musí v průběhu realizace produktu identifikovat stav produktu s ohledem 

na požadavky monitorování a měření. 

V případě, že je požadována sledovatelnost, musí organizace řídit jednoznačnou 

identifikaci produktu a o této identifikaci vytvářet a udržovat záznamy (viz. 4.2.4). 

POZNÁMKA V některých průmyslových odvětvích je prostředkem, kterým se vytváří  

a udržuje identifikace a sledovatelnost management konfigurace.  

Stávající stav:  

V průběhu výroby produktu se identifikuje a sleduje sestava daného výrobku 

a podpoložky jsou hromadně označeny na první dílec. V případě vzetí prvního dílu  

a nepřepsání údajů na další se může identifikace vytratit. 

Navrhovaná zlepšení: 

Doporučuji vyhotovit průvodky dílce, od prvního kroku výroby označit každou 

položku, popř. obalovou jednotku s počty kusů, která by zároveň obsahovala 

jednotlivé technologické kroky, pod které by se pracovník provádějící daný krok 

podepsal, a kde by byly vypsány další výrobní operace. Také by tam mohly být 

zaznamenány mezioperační kontroly, které by zabezpečily monitorování  

a měření. 

 

4.1.37 Bod normy: 7.5.4 Majetek zákazníka   

Organizace musí pečovat o majetek zákazníka, pokud je pod kontrolou organizace 

nebo pokud je organizace používá. Organizace musí identifikovat, ověřovat, chránit  

a zabezpečovat majetek zákazníka poskytnutý k použití s produktem nebo k začlenění 

do produktu. Jestliže se jakýkoli majetek zákazníka ztratí, poškodí nebo se jiným 

způsobem zjistí, že je nevhodný k použití, musí tento fakt organizace oznámit 

zákazníkovi a musí o tom utvářet a udržovat záznamy (viz. 4.2.4).  

POZNÁMKA: Majetek zákazníka může zahrnovat i duševní vlastnictví a osobní data. 
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Stávající stav:  

V případě majetku zákazníka je zde majetek zákazníka označen a je s ním 

nakládáno dle specifikací zákazníka. 

 

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.38 Bod normy: 7.5.5 Ochrana produktu 

Organizace musí zachovávat produkt v průběhu interních operací a dodání produktu 

na zamýšlené místo tak, aby byla udržována jeho shoda s požadavky. Podle okolností 

musí uchovávání produktu zahrnovat identifikaci, manipulaci, balení, skladování a 

ochranu. Tímto způsobem musí být uchovávány také základní součásti produktu.  

Stávající stav:  

V průběhu výroby je s výrobkem manipulováno tak, aby byla udržována jeho 

shoda s požadavky. Slabé místo vidím v identifikaci. Sleduje se sestava daného 

výrobku, podpoložky jsou hromadně označeny na první dílec a v případě vzetí 

prvního dílu a nepřepsání údajů na další, se může identifikace vytratit. 

Navrhovaná zlepšení: 

Doporučuji vyhotovit průvodky dílce, od prvního kroku výroby označit 

každou položku, popř. obalovou jednotku s počty kusů, která by zároveň obsahovala 

jednotlivé technologické kroky, pod které by se pracovník provádějící daný krok 

podepsal a kde by byly vypsány další výrobní operace. 

 

4.1.39 Bod normy: 7.6 Řízení monitorovacích a měřících zařízení  

Organizace musí určovat monitorování a měření, které bude prováděno, a 

monitorovací a měřící zařízení potřebné pro poskytování důkazů o shodě produktu se 

stanovenými požadavky. 

Organizace musí stanovovat procesy, které zajistí, že monitorování a měření může být 

prováděno  

a je prováděno způsobem, který je v souladu s požadavky na monitorování a měření: 

V případě, že je nebytné zajisti platné výsledky, musí být měřící zařízení: 
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a) ve specifikovaných intervalech nebo před použitím kalibrováno nebo ověřováno 

nebo obojí, podle etalonů navázaných na mezinárodní nebo národní etalony; v 

případě, že takové etalony neexistují, musí se základ použitý pro kalibraci nebo 

ověřování zaznamenat (viz 4.2.4) 

b) justováno nebo podle potřeby opakovaně justováno 

c) identifikováno tak, aby bylo možné určit stav kalibrace 

d) zabezpečeno před takovým seřízením, které by narušilo platnost výsledku měření 

e) chráněno před poškozením a znehodnocením v průběhu manipulace, údržby  

a skladování 

Kromě toho musí organizace posuzovat a vytvářet záznamy o posuzování platnosti 

předchozích výsledků měření v případě, že se jistí, že zařízení neodpovídá 

požadavkům. 

Organizace musí u dotčeného zařízení a u každého dotčeného produktu přijmout 

příslušná opatření.  

Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o výsledcích kalibrace a ověřování (viz. 

4.2.4). 

Jestliže se při monitorování a měření specifikovaných požadavků používá počítačový 

software, musí být potvrzena jeho schopnost plnit zamýšlené použití. Toto potvrzení 

musí být provedeno před počátečním použitím a podle potřeby se musí opakovat. 

POZNÁMKA Potvrzení schopnosti počítačového softwaru plnit zamýšlené použití by 

mělo běžně zahrnovat jeho ověření a management konfigurace, tak aby byla zajištěna 

jeho vhodnost pro použití.  

Stávající stav:  

Ve společnosti je zavedeno řízení monitorovacích a měřících zařízení přes 

správce měřidel, který ve společnosti zabezpečuje kalibrace, opravy a pořizování 

nových měřidel. 

 Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.40 Bod normy: 8. Měření, analýza a zlepšování, 8.1 Obecně  

Organizace musí plánovat a implementovat procesy monitorování, měření, analýzy  

a zlepšování, které jsou potřebné: 
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a) pro prokazování shody s požadavky na produkt 

b) pro zajišťování shody systému managementu kvality 

c) pro neustálé zvyšování efektivnosti systému managementu kvality  

To musí zahrnovat určení aplikovatelných metod, včetně statistických metod, a rozsah 

jejich použití. 

 

Stávající stav:  

Společnost má zaveden monitorovací systém prokazující shodu výrobku 

založenou na 100% výstupní kontrole. 

V případě opakujících se neshod (systémových) se neshody řeší formou 

interního 8D reportu, kde se implementují nápravná a preventivní opatření. 

Navrhovaná zlepšení: 

Pomocí průvodek dílce by se zavedla samokontrola pracovníka, který danou 

činnost vykonává, a na základě technologické náročnosti by se vytipovaly kroky, kde 

je zapotřebí mezioperační kontroly, která by byla zavedena jako samostatná operace 

výroby dílce. Tím by se zrušila 100% výstupní kontrola a z hlediska náročnosti výroby 

by výstupní kontrola zatěžovala určité procento výroby. 

 

4.1.41 Bod normy: 8.2 Monitorování a měření, 8.2.1 Spokojenost zákazníka 

Organizace musí, jako jeden ze způsobů měření výkonnosti systému managementu 

kvality, monitorovat informace týkající se vnímání zákazníka ohledně toho, zda 

organizace splnila jeho požadavky. Způsob získávání a používání těchto informací 

musí být stanoven. 

POZNÁMKA Monitorování vnímání zákazníka může zahrnovat získávání vstupu ze 

zdrojů, jako jsou průzkumy spokojenosti zákazníka, zákaznická data o kvalitě 

dodaných produktů, průzkumy názoru uživatelů, analýza ztracených podnikatelských 

příležitostí, pochvaly, záruční reklamace a zprávy od obchodních zástupců. 

 Stávající stav:  

Společnost je v úzkém kontaktu se zákazníkem, jak z pohledu obchodního 

útvaru, tak útvaru řízení kvality, kde se zaznamenávají jakékoliv požadavky zákazníka. 

Jednou ročně se zákazníkům zasílá dotazník spokojenosti zákazníka, aby společnost 

měla souhrnné informace o spokojenosti zákazníka  
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Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.42 Bod normy: 8.2.2 Interní audit  

Organizace musí v plánovaných intervalech provádět interní audity tak, aby se 

stanovilo, zda systém managementu kvality: 

a) vyhovuje plánovanému uspořádání (viz. 7.1), požadavkům této mezinárodní 

normy  

a požadavkům na systém managementu kvality, který stanovila organizace 

b) je efektivně implementován a udržován  

Program auditů musí být plánován s ohledem na stav a důležitost procesů a oblastí, 

které mají být podrobeny auditu, stejně jako na výsledky předchozích auditů. Kritéria 

auditu, předmět auditu, četnost a metody auditu musí být stanoveny. Volba auditorů  

a provádění auditů musí zajistit objektivitu a nestrannost procesu auditu. Auditoři 

nesmí provádět audit své vlastní práce. 

Musí být vytvořen dokumentovaný postup, který stanovuje odpovědnosti a požadavky 

na plánování a provádění auditů, vytváření a podávání zpráv o výsledcích. 

O auditech a jejich výsledcích musí být vytvářeny a udržovány záznamy (viz 4.2.4). 

Management odpovědný za auditovanou oblast musí zajistit, aby byly bez zbytečných 

průtahů provedeny jakékoli nezbytné nápravy a nápravná opatření tak, aby byly 

odstraněny zajištěné neshody a jejich příčiny. 

Mezi následné činnosti musí být zahrnuto ověřování provedených opatření 

a předložení zprávy o výsledcích ověřování (viz. 8.5.2). 

POZNÁMKA Návod viz ISO 19011 

Stávající stav:  

Jednou ročně je manažerem kvality sestaven plán interních auditů, který je 

schválen ředitelem společnosti, a který se následně dodržuje. Každý interní audit je 

probírán na poradě vedení a v případě doporučení nebo neshody je v zodpovědnosti 

vedoucího procesu co nejdříve neshodu odstranit a dle zvážení implementovat 

doporučení. Uzavření interního auditu probíhá na poradě vedení společnosti  

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 
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4.1.43 Bod normy: 8.2.3 Monitorování a měření procesů  

Organizace musí aplikovat vhodné metody monitorování a podle okolností také měření 

procesů systému managementu kvality. Tyto metody musí prokazovat schopnost 

procesů dosahovat plánované výsledky. Nejsou-li plánované výsledky dosaženy, musí 

být učiněna vhodná náprava a provedeno nápravné opatření.  

POZNÁMKA Při stanovování vhodných metod lze doporučit, aby organizace vzala  

v úvahu druh a rozsah monitorování nebo měření vhodný pro každý z jejích procesů ve 

vztahu k dopadu těchto procesů na shodu s požadavky na produkt a na efektivnost 

systému managementu kvality. 

Stávající stav:  

Společnost má zaveden monitorovací systém prokazující shodu výrobku 

založenou na 100% výstupní kontrole. V případě opakujících se neshod 

(systémových) se neshody řeší formou interního 8D reportu, kde se implementují 

nápravná a preventivní opatření.   

 

Navrhovaná zlepšení: 

Pomocí průvodek dílce by se zavedla samokontrola pracovníka, který danou 

činnost vykonává, a na základě technologické náročnosti by se vytipovaly kroky, kde 

je zapotřebí mezioperační kontroly, která by byla zavedena jako samostatná operace 

výroby dílce. Tím by se zrušila 100% výstupní kontrola a z hlediska náročnosti výroby 

by výstupní kontrola zatěžovala určité procento výroby. 

 

4.1.44 Bod normy: 8.2.4 Monitorování a měření produktu  

Organizace musí monitorovat a měřit charakteristiky produktu tak, aby si ověřila, zda 

byly požadavky na produkt splněny. Toto musí být prováděno v příslušných etapách 

procesu realizace produktu v souladu s plánovaným uspořádáním činností (viz. 7.1). 

Musí být udržovány důkazy o shodě s přejímacími kritérií.  

V záznamech musí být uvedena osoba (osoby) schvalující uvolnění produktu pro jeho 

dodání zákazníkovi (viz. 4.2.4). 

Uvolnění produktu a dodání služby zákazníkovi nesmí pokračovat, dokud nejsou 

uspokojivě dokončeny plánované činnosti (viz. 7.1), pokud to příslušný orgán, 

popřípadě zákazník neschválil jinak.  
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Stávající stav:  

Po 100% výstupní kontrole je pracovníkem útvaru řízení vyplněn měrový 

protokol, který slouží jako doklad o shodě výrobku s požadavky zákazníka. 

 Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.45 Bod normy: 8.3 Řízení neshodného produktu 

Organizace musí zajišťovat, že produkt, který neodpovídá stanoveným požadavkům, je 

identifikován a řízen tak, aby se zabránilo jeho nezamyšlenému použití nebo dodání. 

Prvky řízení a související odpovědnosti a pravomoci pro zacházení s neshodným 

produktem musí být stanoveny v dokumentovaném postupu. 

Tam, kde je to možné, musí organizace nakládat s neshodným produktem jedním nebo 

více z následujících způsobů 

Je-li neshodný produkt opraven, musí být podroben opakovanému ověřováni tak, aby 

se prokázala shoda s požadavky. 

Musí být vytvářeny a udržovány (viz. 4.2.4) záznamy o povaze neshod a o všech 

provedených následných opatřeních, včetně udělených výjimek: 

a) přijetím opatření k odstranění zjištěné neshody 

b) schválením jeho používání, uvolnění nebo přijetí s výjimkou udělenou příslušným 

orgánem a je-li to proveditelné, zákazníkem 

c) přijetím opatření k zamezení jeho původně zamýšlenému použití nebo aplikaci 

d) přijetím opatření, které je vhodné vzhledem k důsledkům, nebo potenciálním 

důsledkům neshodného produktu v případě, že je neshoda produktu zjištěna následně 

po tom, co započalo jeho dodávání nebo používání 

Stávající stav:  

V případě zjištění neshody (interní, reklamace od zákazníka, vstupní kontroly) 

je výrobek nebo materiál označen červeným štítkem a předán na příslušné místo pro 

neshodné výrobky (vstupní materiál, atd.). Pokud se jedná o materiál zajištěný vstupní 

kontrolou, řeší se reklamace na dodavatele, pokud se jedná o reklamaci od zákazníka, 

nebo neshodou z výrobního procesu, výrobek jde na opravu. Po opravě probíhá 

opětovné proměření, zda již splňuje specifikace zákazníka a po shledání dílu 
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pracovníkem útvaru řízení kvality jako vyhovujícím výrobek pokračuje na následující 

operaci (ve výrobním procesu, nebo k zákazníkovi – oprava na základě reklamace). 

Po nalezení příčiny neshody na výrobku se zavedou nápravná a preventivní 

opatření, aby se již neshoda neopakovala.  

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.46 Bod normy: 8.4. Analýza údajů  

Aby se prokázala vhodnost a efektivnost systému managementu kvality a aby se 

vyhodnotilo, kde lze uskutečňovat neustálé zvyšování efektivnosti systému 

managementu kvality, musí organizace určovat, shromažďovat a analyzovat vhodná 

data. Toto musí zahrnovat data získávána jako výsledek monitorování a měření a data 

z jiných relevantních zdrojů. 

Analýza dat musí poskytovat informace týkající se: 

a) spokojenosti zákazníka (viz. 8.2.1) 

b) shody s požadavky na produkt (viz. 8.2.4) 

c) charakteristik a trendů procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní 

opatření (viz 8.2.3 a 8.2.4)  

d) dodavatelů (viz 7.2.4) 

Stávající stav:  

Společnost má zaveden systém analýzy údajů, která zahrnuje výsledek 

hodnocení spokojenosti zákazníka a jeho reklamací, charakteristik, trendů procesů a 

produktů včetně preventivních opatření. Výstupem této analýzy údajů je hodnoticí 

zpráva za kvalitu. 

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.47 Bod normy: 8.5 Zlepšování, Neustálé zlepšování 

 Organizace musí neustále zlepšovat efektivnost systému managementu kvality 

prostřednictvím využívání politiky kvality, cílů kvality, výsledků auditů, analýzy dat, 

nápravných a preventivních opatření a přezkoumávání systému managementu. 
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Stávající stav:  

Společnost na základě výsledků auditů, analýzy dat, nápravných  

a preventivních opatření a přezkoumání systému managementu, neustále zlepšuje 

efektivnosti systému managementu kvality. 

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 

 

4.1.48 Bod normy: 8.5.2 Nápravná opatření 

Organizace musí provádět opatření pro odstranění příčin neshod tak, aby nedocházelo 

k jejich opětnému výskytu. Nápravná opatření musí být přiměřená důsledkům 

zjištěných neshod. 

Musí být vytvořen dokumentovaný postup, kterým se stanoví požadavky na: 

a) přezkoumávání neshod (včetně stížností zákazníka) 

b) určování příčin neshod 

c) vyhodnocení potřeb opatření, kterými se zajistí, že se neshody znovu nevyskytnou 

d) určování a implementaci potřebných opatření 

e) záznamy výsledků provedených opatření (viz. 4.2.4) 

f) přezkoumávání efektivnosti provedených nápravných opatření 

Stávající stav:  

Společnost provádí nápravná opatření na základě zjištěných příčin reklamací 

(stížností) od zákazníka, které po implementaci zajistí, že se neshoda (stížnost) již 

nebude opakovat. Záznamy o implementaci nápravného opatření se řídí dle směrnice 

„PS 4.2 Řízená dokumentace“. Uzavření implementace nápravného opatření dochází 

po přezkoumání efektivnosti opatření.  

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 
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4.1.49 Bod normy: 8.5.3 Preventivní opatření  

 Organizace musí určit opatření k odstranění příčin potencionálních neshod 

tak, aby se zabránilo jejich výskytu. Preventivní opatření musí být přiměřená 

důsledkům potenciálních problémů. 

Musí být vytvořen dokumentovaný postup pro stanovení požadavků na: 

a) určování potenciálních neshod a jejich příčin 

b) vyhodnocování potřeb opatření k zabránění výskytu neshod 

c) určování a implementaci potřebných opatření 

d) záznamy výsledků provedených opatření (viz. 4.2.4) 

e) přezkoumávání efektivnosti provedených preventivních opatření 

Stávající stav:  

Společnost na základě zkušeností předchází neshodám a jejich příčinám 

implementací preventivních opatření. Preventivní opatření jsou zaznamenány na 

dokumentu „Návrhy na zlepšení“, kde je proveden přezkum efektivnosti zavedeného 

preventivního opatření a dokument je uložen u manažera kvality.  

Navrhovaná zlepšení: 

K tomuto bodu nemám žádné připomínky a případná navrhovaná vylepšení. 
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5 Posouzení stavu managementu kvality k připravované revizi 

normy ISO 9001 v r. 2015 

Z pohledu nyní dostupného draftu na normu ISO 9001, která bude platná v druhé 

polovině roku 2015, nebude mít společnost ošetřené body normy (viz níže). Společnost 

bude muset v období následujících tří let implementovat následující body: 

 

4. Kontext (Rámec) organizace 

4.4.  QMS a jeho procesy 

- rizika a příležitosti, plánovat a implementovat vhodná opatření 

 

6. Plánování QMS 

6.1. Opatření pro řešení rizik a příležitostí 

6.1.1. Identifikace rizik a příležitostí pro: 

- zajištění, že QMS může dosáhnout svého zamýšleného výsledků 

- zabránění nežádoucím účinkům nebo jejich snížení 

- dosáhlo neustálého zlepšování 

6.1.2. Organizace musí plánovat: 

- opatření pro řešení těchto rizik 

- jak:   

a) integrovat a implementovat tato opatření do procesů QMS 

b) hodnotit efektivnost těchto opatření 

Opatření musí být úměrná pro řešení rizik a příležitostí a potencionálnímu 

odpadu na shodu produktů a služeb. 

6.3. Plánování změn 

Změny se musí provádět plánovaným a systematickým způsobem 

Organizace musí zvažovat: 

- účel změny a všechny možné následky 

- integritu QMS 

- dostupnost zdrojů 

- rozdělení nebo přerozdělení odpovědností a pravomoci 
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7. Podpora 

7.1. Zdroje 

7.1.1. Obecně 

Organizace musí zvažovat: 

- způsobilosti a omezení existujících interních zdrojů 

- co je potřeba získat od externích poskytovatelů 

7.1.2. Lidé 

- potřeba kompetentních osob v organizaci schopných plnit aplikovatelné 

požadavky zákazníka, zákonů a předpisů 

7.1.3. Infrastruktura 

- organizace musí určit, poskytovat a udržovat infrastrukturu, která může 

zahrnovat: 

- budovy a související technické vybavení 

- zařízení včetně hardwaru a softwaru 

- přepravu 

- informační a komunikační technologie 

7.1.4. Prostředí pro fungování procesů 

Organizace musí určit, zajistit a udržovat prostředí nezbytné pro fungování 

svých procesů a pro dosahování shody produktů a služeb. 

Může zahrnovat: 

- fyzikální, sociální, psychologické, environmentální faktory jako: teplota, 

vlhkost, ergonomie, čistota 

7.1.5. Zdroje pro monitorování a měření 

Tam, kde se monitorování a měření používá pro předložení důkazů o shodě, 

musí organizace určit zdroje tak, aby byly: 

- vhodné pro konkrétní typ monitorování a měření 

- udržovány a vhodné pro daný účel 

- u nich uchovávány vhodné dokumentované informace 

- důkazy o přiměřenosti zdrojů 

7.1.6. Měřicí přístroje musí být: 

- ve stanovených intervalech nebo před použitím ověřovány nebo kalibrovány 

podle etalonů 

- označeny tak, aby bylo možné určit stav jejich kalibrace 
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- zabezpečeny proti změnám nastavení, poškození nebo znehodnocení 

Organizace musí určit, zda nebyla platnost výsledků předchozích měření 

negativně ovlivněna – přijetí opatření. 

7.1.7. Znalosti organizace (Knowledge) 

Organizace musí určit znalosti potřebné pro fungování procesů a pro 

dosahování shody. 

- znalosti musí být udržovány a musí být k dispozici 

- musí být zvažován momentální stav 

- musí být určen způsob jak získat další znalosti 

K získání požadovaných znalostí může organizace vzít v úvahu: 

- interní zdroje (poučení z chyb, zkušenosti odborníků) 

- externí zdroje (normy, konference) 

7.2. Kompetence 

Organizace musí: 

- určit potřebné kompetence osob 

- zajistit, aby osoby měly vhodné vzdělání, výcvik a zkušenosti 

- tam, kde to přidá v úvahu zajistit získání kompetencí 

- uchovávat dokumentované informace 

7.3. Povědomí (Awarness) 

Osoby musí mít povědomí o: 

- politice kvality 

- příslušných cílech kvality 

- svému přínosu efektivnosti QMS 

- dopadech nesplnění požadavků QMS 

7.4. Komunikace 

Organizace musí určit interní externí komunikace včetně toho: 

- o čem se má komunikovat 

- kdy se má komunikovat 

- s kým se má komunikovat 

- jak se má komunikovat 

7.5. Dokumentované informace 

7.5.1. Obecně 

QMS musí obsahovat: 

- dokumentované informace požadované touto normou 
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- dokumentované informace, které organizace určí jako nezbytné 

Rozsah dokumentovaných informací se může lišit v závislosti na: 

- velikosti organizace a druhu činnosti, procesů, produktů a služeb 

- kompetenci osob 

7.5.2. Zpracování a aktualizace dokumentovaných informací 

Organizace musí zajistit: 

- vhodnou identifikace a popis 

- vhodný formát 

- přezkoumání a schválení 

7.5.3. Řízení dokumentovaných informací 

7.5.3.1. Dokumentované informace musí být řízený tak, aby byla zajištěna: 

- dostupnost a vhodnost pro použití, kde a kdy je to zapotřebí 

- přiměřená ochrana (např. proti ztrátě důvěrnosti) 

7.5.3.2. Organizace musí řešit, kde je to vhodné: 

- distribuci, přístup, vyhledávání a použití 

- ukládání a ochrana včetně ochrany čitelnosti 

- řízení změn 

- uchovávání a likvidaci 

Dokumentované informace externího původu: 

- musí být určena vhodnost 

- musí být řízeny 

 

8. Provoz (Realizace) 

8.5. Uvolňování produktů a služeb 

8.5.5. Činnosti po dodání 

Při určování rozsahu požadovaných činností po dodání musí organizace zvažovat: 

- rizika související s produkty a službami 

- charakter, použití a určenou životnost produktů a služeb 

- zpětnou vazbu od zákazníka 

- požadavky zákonů a předpisů 
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10. Zlepšování 

10.1. Obecně 

Organizace musí určit a zvolit příležitost ke zlepšování a implementovat nezbytná 

opatření. 

To podle potřeby musí zahrnovat: 

- zlepšování procesů, aby se zabránilo neshodám 

- zlepšování produktů a služeb, aby se plnily známé a předpokládané požadavky 

- zlepšování výsledků QMS 

Zlepšování může probíhat reaktivně (např. nápravné opatření), postupně (např. 

neustálé zlepšování, kreativně (např. inovace) nebo reorganizací (např. 

transformace). 

10.2. Neshoda a nápravné opatření 

10.2.1. Vyskytne-li se neshoda, musí organizace: 

- reagovat na neshodu a přichází-li to v úvahu: 

 přijmout opatření k řízení a nápravné neshody 

 vypořádávat se s následky 

- provést hodnocení potřeby přijmout opatření pro odstranění příčiny 

neshody, aby se tato neshoda neopakovala nebo se nevyskytovala někde 

jinde: 

 přezkoumáním neshody 

 určením příčin neshody 

 určením, zda existují podobné neshody nebo by se potenciálně mohly 

vyskytnout 

- realizovat všechna potřebná opatření 

- přezkoumat efektivnost všech přijatých nápravných opatření 

- provést změny v QMS, pokud je to zapotřebí 

Nápravná opatření musí být přiměřená účinkům neshod, které se vyskytly. 

10.2.2. Povinnosti uchovávat dokumentované informace jako důkazy o: 

- povaze neshod a veškerých přijatých nápravných opatřeních 

- výsledcích všech přijatých nápravných opatření [4] 

 

  



  

56 

 

6 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat současný stav managementu kvality ve 

společnosti Lucco a.s. 

Po zmapování všech procesů a dokumentace ve společnosti je zapsán skutečný stav ke 

každému bodu normy a v případě drobných nedostatků u procesů je navrženo možné 

nápravné opatření, které je stručně popsáno v souhrnné tabulce, viz tabulka č. 2. Tabulka 

se dělí na tři skupiny:   

a) body normy, kde jsem neshledala prostor k možnému zlepšení 

b) body normy, kde jsou vypsány malé doporučení ke zlepšení 

c) body normy, kde jsou vypsány důležité doporučení ke zlepšení 

 

BODY NORMY ISO 9001:2009 

Bez navrhovaného zlepšení Navržené malé zlepšení Navržené důležité zlepšení 

5.1 Angažovanost a aktivita 

managementu 
4.2.1 Obecně  4.1 Všeobecné požadavky 

5.2 Zaměření na zákazníka 5.4.1 Cíle kvality 4.2.2 Příručka kvality 

5.3 Politika kvality 
7.2.3 Komunikace se 

zákazníkem 
4.2.3 Řízení dokumentů 

5.4.2 Plánování systému 

managementu kvality 
8.1 Obecně 4.2.4 Řízení záznamů 

5.5 Odpovědnost a pravomoc a 

komunikace 

8.2.3 Monitorování a 

měření procesů 

7.1 Plánování realizace 

produktu 

5.6.1 Obecně  
7.5.1 Řízení výroby  

a poskytování služeb 

5.6.2 Vstup pro přezkoumání  

7.5.2 Validace procesů 

výroby a poskytování 

služeb 

5.6.3 Výstup z přezkoumání  
7.5.3 Identifikace  

a sledovatelnost 

6 Management zdrojů  7.5.5 Ochrana produktu 

7.2 Procesy týkající se zákazníka   

7.3 Návrh a vývoj   
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7.4 Nákup   

7.5.4 Majetek zákazníka   

7.6 Řízení monitorovacích a 

měřících zařízení 
  

8.2.1 Spokojenost zákazníka   

8.2.2 Interní audit   

8.2.4 Monitorování a měření 

produktu 
  

8.3 Řízení neshodného produktu   

8.4. Analýza údajů   

8.5 Zlepšování   

Tabulka č. 2. 

V poslední kapitole jsou vypsány body normy, vzhledem k připravované revizi 

normy ISO 9001, která bude platná v druhé polovině roku 2015. Společnost bude muset 

implementovat tyto body do systému kvality. 
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7 Seznam zkratek 

AQAP – systém požadavků nad rámec normy ISO 9001, který je závazný především pro 

dodavatele ozbrojených sil (armáda atd.) 

ČSN EN ISO – příslušná norma původně zpracovaná a vydaná v mezinárodní organizaci ISO 

zařazena do systému evropských a českých norem  

DoPo – Dokumentovaný postup 

EFQM (Evropská nadace pro management kvality) 

FDIS – komentované vydání návrhu normy [10] 

ISM – Integrovaný systém managementu 

ISO/DIS – Draft of International Standard – návrh normy ISO [8] 

ISO/TC 176 – Technical Committee 176 – technická komise č 176 normalizační organizace 

ISO, zaměřená na tvorbu norem vztahujících se k jakosti [8] 

Just-in-time – přesně na čas 

PI – Prováděcí instrukce 

QMS – Quality management system 

QS – Quality system 

SMJ – Systémy managementu jakosti 

VDA – Německá asociace automobilového průmyslu 

VS – vrcholová směrnice 

WG24 – pracovní skupina komentující návrhy revize normy 
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9 Přílohy 

9.1 Příloha č. 1 – Procesní mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


