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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na aktualizaci příručky integrovaného systému řízení v 

organizaci BONATRANS GROUP a.s. v závislosti na změnách revidované normy ISO 

9001:2015.  

V teoretické části jsou popsány pojmy kvalita, management kvality, její principy a 

základní druhy používaných konceptů managementu kvality. Dále vysvětluje podstatu 

integrovaného systému řízení a jeho realizaci. 

Praktická část této diplomové práce se věnuje analýze změn normy ISO 9001:2015 

oproti normě ISO 9001:2008. Předmětné změny revidované normy byly použity pro následnou 

analýzu příručky integrovaného systému řízení. Zjištěné nedostatky byly pak použity pro 

zpracování návrhu aktualizace příručky ISŘ dle ISO 9001:2015. 

Klíčová slova: Kvalita, Systémy managementu kvality, ISO 9001:2015, příručka 

integrovaného systému řízení. 

Abstract 

The thesis is focused on updating of integrated management system manual in the 

organization BONATRANS GROUP a.s. that is based on changes of ISO 9001:2015 latest 

issue. 

The theoretical part describes concepts as quality, quality management, its principles 

and basic types of used quality management’s concepts. Also, this part explains principles of 

integrated management system and its realization. 

The practical part of this thesis describes analysis of ISO 9001:2015 changes comparing 

it with ISO 9001:2008 standard. Identified changes of revised standard are used for analysis of 

current integrated management system manual.  Identified problems are used for updated 

integrated management system manual according to ISO 9001:2015. 

Key Words: Quality, Quality Management System, ISO 9001:2015, Integrated 

Management System. 
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Úvod 

V dnešní době je jedním z nejdůležitějších faktorů, jež rozhoduje o budoucnosti a 

postavení organizace, kvalita.  Společnosti se snaží zapůsobit na zákazníka, získat si jej a udržet 

se ve stavu konkurenceschopnosti. Proto si dovoluji tvrdit, že budoucnost každé organizace je 

velmi závislá na chování a spokojenosti zákazníka, jež se odvíjí také právě od onoho pojmu 

kvalita. 

 Existuje již nespočet definic, co kvalita představuje. Juran vymezil definici kvality jako 

„způsobilost pro užití“ (2010). Avšak nejuznávanější definici kvality najdeme v ISO normách 

řady 9000, jež zní: „Kvalita je stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik“ 

(ČSN EN ISO 9000, 2016). 

 Nemůžeme tvrdit, že po dosažení výroby, jež produkuje kvalitní výrobky a služby, firma 

dosáhne stabilní pozice na trhu, a je schopna uspokojovat potřeby svých zákazníků. S těmito 

procesy souvisí celá řada dalších činností, které se podílejí na kvalitě. Pojem management 

kvality najdeme v normách ISO 9000, definován jako „koordinované činnosti pro vedení a 

řízení organizace, pokud se týče kvality“ (ČSN EN ISO 9000, 2016). 

 Mezi základní činnosti každého podniku patří management kvality. Hlavním činitelem, 

který ovlivní rozhodnutí zákazníka při koupi zboží nebo služby je právě zmiňovaná kvalita. Ta 

je také velmi důležitá pro samotnou prosperitu podniku, protože všechny části podniku na ni 

mají vliv. 

 Dnes již přestává stačit samostatný systém řízení, proto se neustále vyvíjejí trendy, se 

zvyšujícími se nároky na organizace. Zájem organizací o trvalé zlepšování procesů a 

konkurenceschopnosti na trhu práce vede k společnému zavedení jednotlivých systémů, tzv. 

integrovaný systém řízení.  Je to velmi účinný nástroj managementu, který je aktivně zapojen 

do systému řízení celé organizace. 

 Pokud je organizace schopna efektivně propojit jednotlivé požadavky norem, například 

na systém managementu kvality, šetrný vztah k životnímu prostředí či bezpečnost ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci, dojde k velmi modernímu systému managementu, který 

významně pomůže k řízení organizace a podstatnému snížení rizik.  

Diplomová práce se věnuje změnám normy ISO 9001 a jejich aplikaci na dosavadní 

integrovaný systém řízení ve společnosti BONATRANS GROUP a.s.. Cílem této práce je návrh 



4 

 

implementace vybraných nových požadavků ISO 9001:2015 do stávajícího integrovaného 

systému řízení organizace. 

V úvodních kapitolách diplomové práce budou shrnuty základní teoretické pojmy, které 

jsou jako celek nezbytné pro část praktickou. Následně bude provedena analýza změn 

v normách ISO 9001:2015 oproti ISO 9001:2008. Získané znalosti pak uplatním v praktické 

části diplomové práce, kdy v závislosti na změnách revidované normy ISO 9001:2015 navrhnu 

potřebné změny stávajícího integrovaného systému řízení v organizaci BONATRANS GROUP 

a.s.. 
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1 Teoretická část 

V této části diplomové práce budou objasněny základními pojmy, které jsou spojovány 

se systémem managementu kvality a pojmy, jež se týkají problematiky řešené v této práci. 

 

1.1 Kvalita a její historie 

Pojem kvalita byl používán již ve středověku. Obsah tohoto termínu se neustále vyvíjí. 

Dle normy ISO 9000 je kvalita definována jako stupeň splnění požadavků souborem 

inherentních znaků. Co si můžeme představit pod pojmem požadavek? Můžeme říci, že je to 

nějaká potřeba nebo očekávání, které jsou obecně předpokládány nebo jsou závazné dle 

legislativy. Souborem inherentních znaků rozumíme trvalý znak produktu. Pro příklad můžeme 

uvést, že inherentním znakem u pračky budou otáčky bubnu apod. (Blecharz, 2015). 

Význam kvality z hlediska funkcí, které splňují potřeby zákazníků, kde její vyšší úroveň 

umožňuje organizacím: 

 zvýšení spokojenosti zákazníků, vyšší prodejnost výrobků, konkurenceschopnost, 

zvýšení podílů na trhu, bezpečné prémiové ceny. 

Význam kvality z hlediska osvobození od poruch, kdy její vyšší úroveň umožňuje 

organizacím: 

 snížení počtu chyb, přepracování / zmetkovitosti, pole selhání, nespokojenosti 

zákazníků, kontrol a zkoušek, zkrácení doby uvedení nových výrobků na trh,  

 zvýšení produkce a kapacity, produktivity / výkonnosti (Juran, 2010). 

 

1.2 Management kvality 

V současné době je moderní management kvality založen především na procesním 

řízení a zaměření na zákazníka. Tyto dva základní prvky by se měly důsledně uplatňovat 

v malých i velkých organizacích. K těmto dvou principům se však přidává i celá řada dalších 

principů, které mají podle typu organizace menší či větší význam. 

Nejrozšířenějším přístupem k managementu kvality je využití mezinárodních norem, 

které určují požadavky na systém managementu kvality (Quality Management System), dále 
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jen QMS. QMS byl vybudován v souladu s požadavky norem a bývá často rozšířen a vylepšen 

o další postupy, jež pramení z filozofie Total Quality Management (Blecharz, 2015). 

 

1.3 Principy managementu kvality 

 Pod pojmem princip si můžeme představit pravidlo, strategickou zásadu či výchozí 

myšlenku. Na tomto základě je pak rozvíjen každý systém managementu kvality. V současné 

době norma ČSN ISO 9001:2016 uvádí sedm základních principů pro efektivní systémy 

managementu kvality: 

 Princip zaměření na zákazníka – se zabývá především splněním rozmanitých 

požadavků spotřebitele, včetně neustálé snahy plnit jejich požadavky a překonávat 

jejich očekávání. 

 Princip vedení – je možno definovat jako prostředí, ve kterém silné vedení vytváří 

podmínky pro dosažení cílů organizace. Protože bez vedení nemůže organizace vytvořit 

prostředí, v němž by bylo možné vytyčených cílů dosáhnout. 

 Princip angažovanosti lidí – neboli zapojení zaměstnanců celé organizace při 

dosahování plánovaných cílů. Zde je důležité, aby byl využit talent a schopnosti 

každého jednotlivce, pro splnění účelu / záměru organizace. 

 Princip procesního přístupu – znamená přeměnu vstupů na výstupy, v požadovaném 

množství, kvalitě a čase, za předpokladu dostatečnosti zdrojů, které jsou nezbytné pro 

dosažení očekávaných výsledků. Důležité je aby vlastnící procesu byli schopni 

identifikovat a řídit klíčové procesy a pro každý z nich nastavili měřitelné parametry. 

 Princip zlepšování – je základním předpokladem nejen pro udržování, ale zejména 

zvyšování výkonnosti organizace, včasnému reagování na hrozby a rizika, ale i 

příležitosti, včetně odstranění dosavadních slabých stránek.  

 Princip rozhodování na základě faktů – je založen na shromažďování informací, které 

jsou zdrojem pro zajištění trvalé spokojenosti zákazníků. Pro dlouhodobě úspěšnou 

organizaci je zde také potřeba usilovat o neustálé zlepšování, rozvoj, inovace a změny. 

 Princip managementu vztahů – je založen na myšlence, že organizace nemůže uspět, 

pokud má ve svém okolí nepřátelské nebo nespolupracující vztahy se všemi 

zainteresovanými stranami, jenž tvoří nedílnou součást systému a organizace je musí 

řídit a vytvářet vzájemně prospěšné vztahy se všemi svými partnery (Pyzdek, Keller, 

2013; Nenadál, 2016). 
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1.4 Koncepce managementu kvality 

V současné době se ve světě vyskytují 3 základní koncepce rozvoje systémů 

managementu kvality: 

 koncepce odvětvových standardů, 

 koncepce TQM, 

 koncepce ISO. 

Jednotlivé koncepce se liší tím, že jsou různě náročné na zdroje a znalosti lidí. Rozdíl 

nastává i v tom, na jaké zainteresované strany se orientují. 

 

1.4.1 Koncepce odvětvových standardů 

V historické linii je tato koncepce nejstarší. Postupem času se požadavky na tyto 

systémy zanesli do norem, které jsou v platnosti v rámci jednotlivých odvětví. 

Odvětvové standardy respektují platnou strukturu normy ISO 9001, avšak na rozdíl od 

této normy nejsou generické. Dále vyžadují speciální postupy certifikace systémů 

managementu, které jsou mnohem náročnější než certifikace podle normy ISO 9001. 

Odvětvové standardy vymezují i základní požadavky, které jsou typické pro dané odvětví. 

Některé odvětvové standardy zahrnují i požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost 

zaměstnanců. 

Za nejstarší odvětvové standardy můžeme považovat GMP (Good Manucfaturing 

Practice), neboli „Správná výrobní praxe“. Tyto standardy jsou používány především ve 

farmaceutických výrobách, a také při přepravě, skladování a distribuci léků. 

Jako další můžeme uvést ASME kódy, které jsou používány v oblasti těžkého strojírenství, 

API standardy, IATF 16949:2016 a IRIS. 

 

1.4.2 Koncepce TQM 

Tato koncepce byla formulována jako Total Quality Management během druhé 

poloviny dvacátého století, především v Japonsku, poté v USA a Evropě. Koncepci TQM 

můžeme definovat jako velmi otevřenou filozofii řízení organizací.  Na podporu této koncepce 
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byla vyvinuta řada modelů, jež jsou dnes označovány jako modely excelence. Nejznámějšími 

jsou: 

 model Demingovy ceny za jakost, 

 model Národní ceny Malcolma Baldrige, 

 EFQM - Model Excelence. 

V Evropě je nejrozšířenější Model Excelence EFQM, kde jako excelence je chápáno 

vynikající působení organizace v oblasti řízení a dosahování výsledků (Nenadál, 2008). 

 

1.4.3 Základní koncepce ISO 

Obecně mezinárodní normy mají zkratku ISO (International Organization for 

Standardization). Tyto standardy byly v originále publikovány v roce 1987 a poté revidovány 

v roce 1994, 2000, 2008 a 2015. V současné době je základnou koncepce ISO čtveřice 

celosvětově respektovaných norem: 

 ISO 9000:2015 – Systémy managementu kvality – Základy a slovník, 

 ISO 9001:2015 – Systémy managementu kvality – Požadavky, 

 ISO 9004:2009 – Řízení organizací k udržitelnému úspěchu – přístup managementu 

kvality, 

 ISO 19011:2011 – Systémy managementu – Směrnice pro auditování systému 

managementu. 

Spolu s touto sadou norem existuje ještě doplňková řada norem ISO 10000, která se 

orientuje na návody jak naplňovat konkrétní požadavky normy ISO 9001 (Nenadál, 2016). 

Normy ISO řady 9000 mají generický charakter, což znamená, že jejích aplikace 

nezávisí na charakteru procesů, ani na povaze výrobků. Mohou se využít jak ve výrobních 

organizacích, tak i v organizacích, které poskytují služby. Tyto normy nejsou závazné, ale 

pouze doporučující. Avšak v okamžiku, kdy se dodavatel zaváže odběrateli, že u sebe aplikuje 

QMS podle těchto norem, stává se tato norma pro něj závazným předpisem (Nenadál, 2008). 

 



9 

 

1.5 Integrovaný systém managementu 

Pod pojmem Integrovaný systém managementu (dále jen ISŘ) je možné si představit 

společné zavedení a udržování několika systémů řízení. Všeobecně ISŘ je vybudován tak, aby 

splňoval požadavky na systém řízení v různých oblastech. Zpravidla se jedná o systém 

managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (QMS + EMS + 

OH&S) viz obr. 1 (Váchal, Vochozka, 2013). 

 Společnost je velmi často vysoce organizovaná a má komplikovaný systém, ať už jde o 

technologie, výrobní procesy, informační toky či personál. Jakýkoliv výkyv či jakákoliv 

nestabilita se projeví především v kvalitě. Následně tyto problémy začnou působit i v oblasti 

environmentální nebo v oblasti bezpečnosti práce. Vidíme tedy, že tyto oblasti spolu úzce 

souvisí (Petříková, 2006). 

ISŘ je velmi účinný nástroj managementu, který je aktivně zapojený do systému řízení 

organizace. 

Budování ISŘ zaručuje neustálé zlepšování celkového vztahu organizace k zákazníkům, 

zaměstnancům a k životnímu prostředí.  Tohoto lze dosáhnout prostřednictvím identifikace a 

hodnocení procesů, jejich rizik pro kvalitu, bezpečnost i životní prostředí. Rizika jsou řízena 

použitím systematického plánování a dokumentovaného, periodického a objektivního 

hodnocení (Integrované systémy managementu, 2012). 
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Obrázek 1 Integrovaný systém řízení 

 

Zdroj: Integrované systémy managementu. GEOtest, a.s. [online]. 2012. [cit. 2016-06-23]. 

Dostupné z: http://www.geotest.cz/sluzby/systemy-managementu/integrovane-systemy-

managementu/4 

 

 

Mnoho organizací přijalo nebo přijímají formální systém řízení, normy či specifikace 

jako jsou ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 apod. S těmito systémy se převážně 

zachází jako s nezávislými, nicméně existují určité společné prvky, které mohou být řízeny 

integrovaným způsobem. Prvním předpisem specifikovaným pro ISŘ se stal dokument PAS 

99:2012, který je také veřejně dostupný. Tento dokument byl navržen tak, aby splňoval 

systémový rámec norem kvality, viz příloha 1. Tyto systémy jsou také navrženy tak, aby 

zlepšily způsob řízení organizací. PAS 99:2012 popisuje, jak začlenit společné prvky systému 

managementu. To nám dává větší přehled o naší firmě, a máme možnost lépe řídit svá rizika. 

Můžeme tedy říci, že PAS 99 je návod na plánování, zavádění a provozování ISŘ, a stejně tak 

i sledování a zlepšování výkonnosti (PAS 99, 2012).  

Integrovaný systém řízení neznamená pouze zavedení výše uvedených systémů. Právě 

naopak mohou být zapojeny také oborové systémy managementu pro různé oblasti výroby: 

 automobilový průmysl (VDA 6.1, QS 9000, IAFT 16949, atd.), 

 letectví a kosmonautika (AS 9000), 

QMS

EMSOH&S
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 potravinářský průmysl (HACCP, ISO 22000), 

 zdravotnická zařízení (ČSN EN ISO 13485), 

 železniční (IRIS). 

Jádrem integrace je především systém řízení kvality a model PDCA, který integraci 

usnadňuje. Proto v organizacích může probíhat souběžně implementace a certifikace několika 

zvolených přístupů. 

 

1.5.1 Pět klíčových praktik ISŘ 

Aby manažeři byli úspěšní a mohli provádět opakující se procesy experimentů, měření 

či úprav, které pečují o účinný ISŘ, by měli podle světových odborníků na kvalitu a řízení 

následovat pět základních postupů: 

 Hledejte neustálé zlepšování v celé organizaci – je důležité, aby společnost sjednotila 

jazyk, soubor metod a norem pro sběr dat, měření a hodnocení zlepšování. 

 Sledujte a integrujte užitečné informace z oblasti mimo organizaci – autoři 

doporučují používat osvědčené postupy a technologie od zákazníků, z trhu a z každého 

koutku životního prostředí. 

 Kultivujte a využívejte nápady, znalosti a odhodlání každého uvnitř organizace – 

je potřeba naučit se zajímat o lidi v systému, jak s nimi pracovat, aby vytvářeli žádoucí 

budoucnost a cesty k jejímu dosažení. 

 Vytvořte infrastrukturu, která podporuje vize organizace - zde je dán důraz na 

rozvíjení subsystémů, struktury a procesů, které odrážejí požadovaný způsob podnikání 

organizace a zajištění její kultury. 

 Sjednoťte své koley a spolupracovníky ke vzájemnému učení se a ke společenské 

síti – zde autoři cítí, že je důležité sdílení postřehů a informací s jinými organizacemi 

(Lee, 1999). 

 

1.5.2 Komplexní podniková integrace 

V současné době se uplatňuje snaha klást související systémy na společný základ, tedy 

moderní management procesů. Pokud jsou jednotlivé systémy pojímány jako izolované 

systémy, nedosáhnou takové produktivity či konkurenceschopnosti jako systémy, které mají 
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společný základ. Současný trend tedy vede k tzv. komplexní podnikové integraci. Podstatou je, 

že se k systémům QMS, EMS a OH&S připojují další podnikové subsystémy řízení, bez nichž 

nelze konkurenceschopnost organizací zajistit. Příklady některých dalších systémů můžeme 

vidět na obr. 2 (Petříková, 2006). 

 

Obrázek 2 Komplexní podniková integrace systému managementu 

 

Zdroj: PETŘÍKOVÁ, Růžena. Integrované systémy řízení a komplexní podniková integrace 

[online]. 5. 1. 2006. [cit. 2017-02-17]. Dostupné z: https://www.qmprofi.cz/33/integrovane-

systemy-rizeni-a-komplexni-podnikova-integrace-uniqueidmRRWSbk196FNf8-

jVUh4Eou0c_K0wh9G5IkD3FQzwpU/?justlogged=1 
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1.5.3 Realizace ISŘ 

Zavedení ISŘ probíhá v několika základních krocích: 

1. vyhlášení integrované politiky pro všechny aplikované systémy, cílů, jmenování jediné 

odpovědné osoby, 

2. společné školení lidských zdrojů, 

3. společné pracovní instrukce, dokumentace, popřípadě lze zvolit jednotné přístupy 

k identifikaci neshod a jejich řešení, 

4. analýza příslušných rizikových oblastí (analýzy bezpečnostních rizik, analýzy vlivů na 

životní prostředí, bezpečnost produktu apod.), 

5. organizace musí respektovat příslušné právní předpisy. 

Poté již přichází jen samostatné zavedení ISŘ do praxe. Obecně platí, že při vytváření 

ISŘ se organizace řídí stejnými zásadami, jak by byl zaváděn kterýkoliv systém samostatně, 

jen s tím rozdílem, že musí při aplikaci brát v úvahu jednotlivé požadavky norem současně. ISŘ 

vede k růstu produktivity v celé organizaci a to díky synergickému působení všech systémů 

(Váchal, Vochozka, 2013). 

 

1.6 Analýza zainteresovaných stran 

Analýza zainteresovaných stran představuje jednu z forem či metod strategické analýzy. 

Tato analýza podniku napoví, jak se k takovým zainteresovaným stranám chovat. K tomuto je 

například účelné využít matici zájmu a moci. 

Analýza zainteresovaných stran přispívá k identifikaci zúčastněných stran a k lepší 

kontrole vztahů s jednotlivými stranami. Tato analýza pomáhá stanovit organizaci strategii a 

pravděpodobnost vlivu zainteresovaných stran na činnost podniku.  

Analýza zainteresovaných stran zahrnuje: 

 stanovení cílů a identifikace zainteresovaných stran, 

 přiřazení důležitosti jednotlivým zainteresovaným stranám, 

 odhalení zájmu a očekávání zainteresovaných stran, 

 porovnání očekávání s reálným vztahem k podniku, 

 navržení a doporučení případné změny. 
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Pro uskutečnění strategické analýzy je základním předpokladem stanovení jejího účelu, 

který umožňuje vymezit přesné hranice pro samotný rozbor. Prostřednictvím zřetelně 

definovaného účelu jsme schopni určit účastníky analýzy a formu jejich přítomnosti.  

 

1.6.1 Stanovení cílů 

Již v první fázi této metody jsou k dispozici základní informace o zkoumaném podniku 

(odvětví, produktové portfolio, velikost, apod.). Proto je možné vypracovat základní seznam 

zainteresovaných stran a předvídat jejich míru vlivu. K názornému zobrazení se používá tzv. 

mapa zainteresovaných stran. Její podoba je dále konzultovaná s klíčovými zaměstnanci 

organizace. Z této mapy zainteresovaných stran se dále vychází při sběru dat. Sběr dat je 

zaměřen na následující okruhy: 

 Co očekává podnik od jednotlivých zainteresovaných stran? 

 Co od podniku očekávají jednotlivé zainteresované strany? 

 Jaká je úroveň vlivu jednotlivých zainteresovaných stran? 

Úroveň vlivu je posuzována na základě atributů, jako jsou síla, legitimita, naléhavost, 

závislost, kooperační potenciál, konkurenční hrozba (Freeman, 2010). 

 

1.6.2 Identifikace zainteresovaných stran 

Při identifikaci zainteresovaných stran je potřeba nalézt určité podobnosti jednotlivých 

skupin. Pomocí těchto podobností lze zainteresované strany třídit a přiřadit jim postavení vůči 

organizaci. Existují různá dělení, podle kterých je možno zařadit zainteresované strany do 

skupin: 

 Primární vs. sekundární zainteresované strany 

Zainteresované strany můžeme dělit jako primární nebo sekundární. K primárním 

zainteresovaným stranám řadíme ty, kteří jsou pro organizaci nejvýznamnější. Jejich ztráta by 

ohrožovala činnost organizace. Mezi primární zainteresované strany můžeme řadit 

zaměstnance, vlastníky, věřitele, zákazníky a dodavatele. 
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Sekundární zainteresované strany mohou ovlivňovat podnik a zároveň mohou být 

podnikem ovlivněni. Tato skupina na rozdíl od primární skupiny, neohrožují existenci podniku. 

Mezi sekundární zainteresované strany můžeme zařadit média, vládní instituce, veřejnost. 

 Interní vs. externí zainteresované strany 

U tohoto rozdělení se za interní zainteresované strany považují subjekty uvnitř podniku, 

které se přímo účastní podnikových procesů. Za externí zainteresované strany se považují 

subjekty vně podniku (Business studies). 

Identifikace zainteresovaných stran se skládá z následujících fází, které tvoří její postup: 

 shromáždění a zpracování informací o organizaci, 

 tvorba seznamu potencionálních zainteresovaných stran, 

 redukce seznamu dle faktoru důležitosti – pomocí matice zájmu a moci. 

 

1.6.3 Matice zájmu a moci  

Matice zájmu a moci je jednou z metod analýzy zainteresovaných stran. Často je 

označována jako dvoudimenzionální model. Cílem metody je porovnat účinek zájmu či postoje 

a chování zainteresovaných stran k organizaci. Podstatou metody je rozdělení modelu do čtyř 

částí podle kombinace síly obou atributů. Tato metoda je v organizacích využívána především 

pro její jednoduchost. Podstatnou nevýhodou je, že zobrazí pouze dvě skutečnosti najednou. 

Matici zájmu a moci můžeme vidět na obr. 3. 
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Obrázek 3 Matice zájmu a moci 

 

OVLIVŇOVATELÉ KLÍČOVÍ HRÁČI 

OKRAJOVÍ HRÁČI OVLIVŇOVANÍ 

 

              

Zdroj: JOHNSON, Gerry, SCHOLES, Kevan, WHITTINGTON, Richard. Exploring corporate 

strategy. Text and cases. London: Financial Times Prentice Hall, 2008. 

 

Klíčoví hráči zaujímají pozici s vysokým zájmem a mocí. Vynikají tím, že mohou 

významně ovlivnit činnost organizace, a to jak pozitivně, tak i negativně. U okrajových hráčů, 

jež nemají přiznán žádný atribut, můžeme předpokládat, že jejich požadavky nebudou 

vyslyšeny. Ovlivňovatelé jsou charakterizováni vysokou mocí, kterou však pro nízký zájem 

neprosazují. Poslední skupinou jsou ovlivňovaní, vyznačují se tím, že jim chybí prosazení 

vlastních zájmů potřebná moc. Záleží pouze na posouzení podniku, které zájmy vyslyší 

(Johnson, 2008). 

 

1.7 SWOT analýza 

Součástí strategického plánování je SWOT analýza, která je někdy také nazývaná jako 

analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Původně sestává ze dvou analýz, a to 

z analýzy SW a analýzy OT (viz obr. 4). Z grafického hlediska se struktura SWOT analýzy 

skládá ze čtyř kvadrantů. Cílem analýzy je identifikovat silné a slabé místa, které by mohly mít 

vliv na současnou strategii firmy, příležitosti a hrozby. Kvadranty slabých stránek a hrozeb mají 

být pomocí vhodně zvolené strategie přeměněny na příležitosti.  

Vysoká moc 

Nízká moc 

Nízký zájem Vysoký zájem 
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Doporučuje se začít analýzou OT – příležitostí a hrozeb, které přicházejí z vnějšího 

prostředí firmy. Obsahuje faktory jak z makroprostředí (politicko-právní, ekonomické, 

sociálně-kulturní, technologické), tak i mikroprostředí (zákazníci, dodavatelé, odběratelé, 

konkurence, veřejnost). Poté se pokračuje analýzou SW, která se týká vnitřního prostředí 

organizace (cíle, systémy, procedury, firemní zdroje, materiální prostředí, firemní kultura, 

mezilidské vztahy, organizační struktura, kvalita managementu a další). Výstupem SWOT 

analýzy je chování podniku maximalizující přednosti a příležitosti a minimalizující své 

nedostatky a hrozby. 

 

Obrázek 4 SWOT analýza 

Silné stránky 

(strengths) 

Zaznamenávají se zde skutečnosti, které 

přinášejí výhody jak zákazníkům, tak 

organizaci 

Slabé stránky 

(weaknesses) 

Zaznamenávají se zde věci, které organizace 

nedělá dobře, nebo ty, ve kterých si ostatní 

organizace vedou lépe 

Příležitosti 

(oportunities) 

Zaznamenávají se zde ty skutečnosti, které 

mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe 

uspokojit zákazníky a přinést organizaci 

úspěch 

Hrozby 

(threats) 

Zaznamenávají se zde ty skutečnosti, trendy, 

události, které mohou snížit poptávku nebo 

zapříčinit nespokojenost zákazníků 

Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada, 2008. Expert (Grada). 

ISBN 978-80-247-2690-8. 

 

 Cílem analýzy je porozumět vzájemným vlivům a souvislostem mezi významnými 

činiteli. Důležité je také podpořit rozvoj silných stránek, které poskytují konkurenční výhodu a 

omezit dopady těch slabých stránek (Jakubíková, 2008). 
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2 Analýza změn v normách ISO 9001:2015 oproti ISO 

9001:2008 

Všeobecně jsou normy přezkoumávány každých pět let a dále jsou revidovány dle 

potřeby. Tento přístup pomáhá zajistit, že normy zůstanou aktuální vhledem k vývoji na trhu. 

Jelikož výzvy, kterým čelí podniky v současné době, jsou velmi odlišné než před několika 

desítkami let, proto bylo potřeba aktualizovat normu ISO 9001. 

Nová norma ČSN EN ISO 9001:2016 vznikla za účelem zlepšit sladění s jinými 

normami systému managementu, které byly již uvedeny výše. Cílem normy bylo především 

poskytnout ucelenou prezentaci požadavků. V této kapitole jsou podrobně rozebrány změny, 

které revize normy přinesla: 

 Nová struktura 

 Důraz na myšlení vycházejícím z rizik 

Nová verze přináší uživateli i řadu výhod: 

 klade větší důraz na zapojení vedení, 

 pomáhá řešit organizační rizika a příležitosti strukturovaným způsobem, 

 používá zjednodušený jazyk a společnou terminologii, což je užitečné pro organizace, 

které využívají ISŘ, 

 přináší větší flexibilitu ohledně dokumentace, 

 umožňuje řízení dodavatelského řetězce efektivněji, 

 je více uživatelsky přívětivá pro službu a na znalostech založenou organizaci (Moving 

from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015, 2015). 

Nová struktura normy ISO 9001:2015 umožňuje snazší integraci jednotlivých systémů 

managementu. Strukturu normy můžeme vidět na obrázku 5. 
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Obrázek 5 Struktura normy ISO 9001:2015 

 

Zdroj: HNÁTEK, Jan. Komentované vydání normy ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy 

managementu kvality - Požadavky. Praha: Česká společnost pro jakost, 2016. ISBN 978-80-02-

02642-6. 

 

2.1 Srovnání vybraných kapitol normy ISO 9001:2015 a ISO 9001:2008 

Pro přehlednost normy ISO 9001:2015 byla vytvořena tabulka 1, ve které lze vidět 

návaznost jednotlivých kapitol na normu ISO 9001:2008. V tabulce lze také vidět, zda byla 

provedena změna či nikoliv. Vybrané kapitoly, které byly pozměněny či zcela nově přidány 

jsou pak komentovány pod tabulkou. 
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Tabulka 1 Struktura obsahu norem ISO 9001:2015 a ISO 9001:2008 

ISO 9001:2016 ISO 9001:2008 Změna 

  Úvod   Úvod Ne 

0.1 Obecně 0.1 Obecně Ne 

0.2 Zásady managementu kvality     Ano 

0.3 Procesní přístup 

0.2 Procesní přístup Ano 

0.3.1 Obecně 

0.3.2 
Cyklus Plánuj - Dělej - Kontroluj - 
Jednej 

0.3.3 Zvažování rizik 

0.4 
Vazby na ostatní normy systému 
managementu 

0.4 
Kompatibilita s jinými systémy 
managementu 

Ne 

1 Předmět normy 1 Předmět normy Ne 

2 Citované dokumenty 2 
Citované normativní 
dokumenty 

Ne 

3 Termíny a definice 3 Termíny a definice Ano 

4 Kontext organizace 4 Systém managementu kvality   

4.1 
Porozumění organizaci a jejímu 
kontextu 

    Ano 

4.2 
Porozumění potřebám a očekáváním 
zainteresovaných stran 

    Ano 

4.3 
Určení rozsahu systému 
managementu kvality 

4.2.2 Příručka kvality Ano 

4.4 
Systém managementu kvality a jeho 
procesy 

4.1 Všeobecné požadavky Ne 

5 Vedení (leadership) 5 Odpovědnost managementu   

5.1 Vedení (leadership) a závazek 
5.1 

Angažovanost a aktivita 
managementu 

Ano 
5.1.1 Obecně 

5.1.2 Zaměření na zákazníka 5.2 Zaměření na zákazníka Ano 

5.2 Politika 

5.3 Politika kvality Ano 5.2.1 Vytvoření politiky kvality 

5.2.2 Komunikování politiky kvality 

5.3 
Role, odpovědnosti a pravomoci v 
rámci organizace 

5.5 
Odpovědnost, pravomoc a 
komunikace      Ano 

5.4.2 Plánování systému kvality 

6 Plánování       

6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí     Ano 

6.2 
Cíle kvality a plánování jejich 
dosažení 

5.4.1 Cíle kvality Ano 
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ISO 9001:2016 ISO 9001:2008 Změna 

6.3 Plánování změn 5.4.2 
Plánování systému 
managementu kvality 

Ne 

7 Podpora 6 Management zdrojů   

7.1 Zdroje 
6.1 Poskytování zdrojů Ano 

7.1.1 Obecně 

7.1.2 Lidé 
6.2 Lidské zdroje 

Ne 
6.2.1 Obecně 

7.1.3 Infrastruktura 6.3 Infrastruktura Ne 

7.1.4 Prostředí pro fungování procesů 6.4 Pracovní prostředí Ano 

7.1.5 Zdroje pro monitorování a měření 7.6 
Řízení monitorovacího a 
měřícího zařízení 

Ano 

7.1.6 Znalosti organizace     Ano 

7.2 Kompetence 

6.2.1 Obecně 

Ne 
6.2.2 

Kompetence, výcvik a vědomí 
závažnosti 

7.3 Povědomí 6.2.2 
Kompetence, výcvik a vědomí 
závažnosti 

Ne 

7.4 Komunikace 5.5.3 Interní komunikace Ano 

7.5 Dokumentované informace 
4.2 Požadavky na dokumentaci Ano 

7.5.1 Obecně 

7.5.2 
Vytváření a aktualizace 
dokumentovaných informací 4.2       

4.2.3       
4.2.4 

Požadavky na dokumentaci       
Řízení dokumentů                                                                    
Řízení záznamů 

Ano 

7.5.3 Řízení dokumentovaných informací 

8 Provoz 7 Realizace produktu   

8.1 Plánování a řízení provozu 7.1 Plánování realizace produktu Ano 

8.2 Požadavky na produkty a služby 
7.2.3 Komunikace se zákazníkem Ne 

8.2.1 Komunikace se zákazníky 

8.2.2 
Určování požadavků na produkty a 
služby 

7.2.1 
Určování požadavků týkajících 
se produktů 

Ne 

8.2.3 
Přezkoumání požadavků na produkty 
a služby 

7.2.2 
Přezkoumání požadavků 
týkajících se produktu 

Ne 

8.2.4 
Změny požadavků na produkty a 
služby 

Ne 
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ISO 9001:2016 ISO 9001:2008 Změna 

8.3 Návrh a vývoj produktu a služeb 
7.3               
7.3.1 

Návrh a vývoj                        
Plánování návrhu a vývoje 

Ne 
8.3.1 Obecně 

8.3.2 Plánování návrhu a vývoje 

8.3.3 Vstupy pro návrh a vývoj 7.3.2 Vstupy pro návrh a vývoj Ne 

8.3.4 Způsoby řízení návrhu a vývoje 

7.3.4 Přezkoumání návrhu a vývoje 

Ne 
7.3.5 Ověřování návrhu a vývoje 

7.3.6 Validace návrhu a vývoje 

8.3.5 Výstupy z návrhu a vývoje 7.3.3 Výstupy z návrhu a vývoje Ano 

8.3.6 Změny návrhu a vývoje 7.3.7 Řízení změn návrhu a vývoje Ne 

8.4 
Řízení externě poskytovaných 
procesů, produktů a služeb 

4.1          
7.4.1 

Všeobecné požadavky            
Proces nákupu 

Ne 

8.4.1 Obecně 

8.4.2 Typ a rozsah řízení 

4.1 Všeobecné požadavky 

Ne 
7.4.1 Proces nákupu 

7.4.3 
Ověřování nakupovaného 
produktu 

8.4.3 Informace pro externí poskytovatele 

7.4.1 Proces nákupu 

Ano 
7.4.2 Informace pro nákup 

8.5 Výroba a poskytování služeb 7.5 Výroba a poskytování služeb Ne 

8.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb 

7.5.1 
Řízení výroby a poskytování 
služeb 

Ne 

7.5.2 
Validace procesů výroby a 
poskytování služeb 

8.5.2 Identifikace a sledovatelnosti 7.5.3 Identifikace a sledovatelnost Ne 

8.5.3 
Majetek zákazníků nebo externích 
poskytovatelů 

7.5.4 Majetek zákazníka Ne 

8.5.4 Ochrana 7.5.5 Uchovávání produktu Ne 

8.5.5 Činnosti pro dodání 

7.2.1 
Určování požadavků týkajících 
se produktu 

Ano 

7.5.1 
Řízení výroby a poskytování 
služeb 

8.5.6 Řízení změn 7.3.7 Řízení změn návrhu a vývoje Ano 

8.6 Uvolňování produktů a služeb 8.2.4 
Monitorování a měření 
produktu 

Ne 

8.7 Řízení neshodných výstupů 8.3 Řízení neshodného produktu Ne 
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ISO 9001:2016 ISO 9001:2008 Změna 

9 Hodnocení výkonnosti       

9.1 
Monitorování, měření, analýza a 
vyhodnocování 

8.2.3                                                                                                                                                                           
8.2.4 

Monitorování a měření procesů                                  
Monitorování a měření 
produktu Ano 

9.1.1 Obecně 8.2.4 
Monitorování a měření 
produktu 

9.1.2 Spokojenost zákazníka 8.2.1 Spokojenost zákazníka Ne 

9.1.3 Analýza a hodnocení 8.4 Analýza dat Ne 

9.2 Interní audit 8.2.2 Interní audit Ne 

9.3 Přezkoumání systému managementu  
5.6 

Přezkoumání systému 
managementu  Ne 

5.6.1 Obecně 

10 Zlepšování 8.5 Zlepšování   

10.1 Obecně     Ne 

10.2 Neshoda a nápravné opatření 8.5.2 Nápravná opatření Ne 

10.3 Neustálé zlepšování 8.5.1 Neustálé zlepšování Ano 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Kapitola 0.2: Zásady managementu 

Nově přidaná kapitola, která obsahuje 7 základních principů QMS. Jak můžeme vidět 

na obr. 6, v normě ISO 9001:2008 bylo původně osm zásad managementu kvality, které se po 

aktualizaci zúžily do sedmi principů. (Česká společnost pro jakost, 2016).  
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Obrázek 6 Principy managementu kvality 

 

Zdroj: HNÁTEK, Jan. Komentované vydání normy ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy 

managementu kvality - Požadavky. Praha: Česká společnost pro jakost, 2016. ISBN 978-80-02-

02642-6. 

 

Kapitola 0.3: Procesní přístup 

Tato kapitola je oproti předchozí verzi normy rozdělena do tří podkapitol. Jednou části 

je znázornění samotného procesu, tedy nový procesní model, který je ve formě PDCA cyklu a 

seskupuje kapitoly normy (viz obr. 7). 
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Obrázek 7 Model PDCA cyklu

 

Zdroj: HNÁTEK, Jan. Komentované vydání normy ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy 

managementu kvality - Požadavky. Praha: Česká společnost pro jakost, 2016. ISBN 978-80-02-

02642-6. 

 

Kapitola 3: Termíny a definice 

V této kapitole jsou změny, které nastaly v souvislosti s vydáním ČSN ISO 9000:2015. 

Zde nastaly změny v definicích jednotlivých pojmů. Rozdíly v těchto pojmech můžeme vidět 

například v tabulce 2. 
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Tabulka 2 Rozdíly v terminologii 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

Produkty Produkty a služby 

Výjimky Nepoužívá se 

Představitel vedení Nepoužívá se 

Dokumentace, příručka kvality, 

dokumentované postupy, záznamy 

Dokumentované informace 

Pracovní prostředí Prostředí pro fungování procesů 

Zařízení pro monitorování a měření Zdroje pro monitorování a měření 

Nakupovaný produkt Externě zajišťované produkty a služby 

Dodavatel Externí poskytovatel 

Zdroj: HNÁTEK, Jan. Komentované vydání normy ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy 

managementu kvality - Požadavky. Praha: Česká společnost pro jakost, 2016. ISBN 978-80-02-

02642-6. 

 

Dokumentované informace jsou informace, u kterých se požaduje, aby byly řízeny a 

udržovány organizací včetně médií, na kterých budou uloženy. 

Především si mnoho lidí pokládalo otázku: „Kdo je přesně externí poskytovatel?“ V 

normě ISO 9000:2015 můžeme najít příklady, které nám poskytnou představu, co si pod tímto 

pojmem představit. Externího poskytovatele tedy můžeme definovat jako dodavatele, 

zhotovitele, výrobce, distributora a maloobchodníka produktů či služeb (Ramu, 2016). 

 

Kapitola 4: Kontext organizace 

4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu  

Tato kapitola byla přidána nově a pojednává o porozumění kontextu organizace. Je zde 

požadavek na určení interních a externích aspektů organizace. Pohlíženo na QMS je zde ze 

dvou úhlů pohledu. Z pohledu vrcholového vedení se považuje za důležité věnovat zvýšenou 

pozornost vnějšímu podnikatelskému prostředí, které jej obklopuje. Současně by mělo vedení 

vycházet z důkladného poznání interních hledisek, které ovlivňují chod organizace. Cílem této 

kapitoly je vytvořit v organizaci ucelený pohled na podmínky, ve kterých se nachází a současně 

vytvořit předpoklady pro určení správného strategického zaměření. 
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4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran 

Opět tato kapitola se nevyskytovala v ČSN ISO 9001:2008. Původní norma se zabývala 

zákazníky, kteří mají své požadavky na organizaci. Aby mohla organizace nový požadavek 

splnit, měla by si ujasnit, které skupiny či osoby jsou jejími zainteresovanými stranami. Dále je 

důležité, aby si organizace ujasnila, které zainteresované strany budou mít vliv na její QMS a 

stanovila vhodný prostředek vzájemné komunikace. Počet zainteresovaných stran se může 

časem měnit, proto by organizace měla provádět toto přezkoumání pravidelně. 

4.3 Určení rozsahu systému managementu kvality 

Organizace musí stanovit rozsah QMS a udržovat jej jako dokumentovanou informaci, 

avšak již nemusí mít příručku kvality. Proto záleží pouze na organizaci, zda si příručku kvality 

ponechá či nikoliv. Pokud se organizace rozhodne, že nebude aplikovat všechny požadavky, 

musí své jednání zdůvodnit. 

4.4 Systém managementu kvality a jeho procesy 

 Znění této části normy nalezneme v původním vydání pod kap. 4.1 Všeobecné 

požadavky. Tato část normy zůstala původní bez nějakých významných změn. 

 

Kapitola 5: Vedení (leadership) 

5.1.1 Obecně 

 Dříve uvedeno pod kap. 5.1 Angažovanost a aktivita lidí. Změna názvu tohoto článku 

vyjadřuje vedení jako vůdčí roli a závazek. Jde o schopnost vést organizaci a podporovat ostatní 

manažerské role.  

V této kapitole je nově stanoveno, že vedení je odpovědno i za efektivnost QMS. 

Požadavky na vrcholové vedení se výrazně rozšířily. Nejen že jsou manažeři odpovědni za 

efektivnost QMS, také mají více povinností. 

5.1.2 Zaměření na zákazníka 

Zde musí organizace nově určit a řešit rizika a příležitosti týkající se schopnosti 

stabilně  poskytovat produkty a služby Důležitým aspektem je, že porozumění zákazníkovi je 

rozšířeno o povinnost zohlednit relevantní požadavky zákonů a předpisů, které mají být určeny 

a přezkoumány před přijetím závazku organizace dodat produkt či službu. 
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5.2 Politika 

Tato kapitola je nově rozdělena na dvě části, přesněji na vytvoření politiky kvality, 

komunikování politiky kvality. Oproti původní verzi zde nastala změna. Politika kvality musí 

být totiž komunikována jak uvnitř podniku, tak nově i zainteresovaným stranám. 

5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace 

 V rámci nové verze již není nutné jmenovat představitele managementu. Účelem tohoto 

článku je stanovení odpovědnosti vrcholovému vedení za jednoznačné rozdělení rolí a 

pravomocí v systému managementu kvality. Důležité je tyto informace předat jednotlivým 

osobám v organizaci a pochopení odpovědností a pravomocí uvnitř organizace. 

 

Kapitola 6: Plánování 

6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí 

Toto je nový požadavek, který prozatím nebyl obsažen v normě. Jde zde o stanovení 

určení rizik a příležitostí ovlivňující organizaci. Důležité je, že slabé místa by se měla označit 

a především ošetřit. Neméně důležité je se zabývat příležitostmi, které se objevují neustále. Do 

plánování organizace je vhodné zahrnout ošetření rizik, které vyplývají jak z vnitřního 

kontextu, tak okolí organizace.  

6.2 Cíle kvality a plánování jejich dosažení 

Nově musejí být cíle kvality specifikovány konkrétněji. Organizace musí také 

specifikovat přiřazení zdrojů a způsoby hodnocení výsledků. Cíle kvality musejí navazovat na 

politiku kvality. 

6.3 Plánování změn 

Tento požadavek není novinkou, pouze se zvyšuje jeho důraz na plánování systémových 

změn.  
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Kapitola 7: Podpora 

7.1.4 Prostředí pro fungování procesů 

Z předchozí verze normy vyplývalo dodržování fyzikálních faktorů. Nová norma 

podrobněji specifikuje sociální, psychologické faktory a jejich určování, zajišťování a 

udržování pro fungování procesů. 

7.1.5 Zdroje pro monitorování a měření 

Nová verze normy klade důraz na poskytované zdroje pro monitorování a měření a je 

nutné udržovat dokumentovanou informaci o přiměřenosti těchto zdrojů. 

7.1.6 Znalosti organizace 

Tento požadavek se v původní normě nevyskytoval. Vyplývá z něj, že znalosti 

organizace jsou důležitým zdrojem. Pojednává o tom, že organizace musí stanovit znalosti 

nezbytné k zajištění svých procesů a dosažení shody produktů a služeb. Jinými slovy, 

organizace musí využít znalosti, které jsou základem růstu a bohatství organizace. 

7.4 Komunikace 

Nová norma definuje požadavek na komunikaci ve větším rozsahu. Je zde důraz na 

interní i externí komunikaci. Je potřeba se zaměřit na prosazování oboustranné komunikaci. 

7.5 Dokumentované informace 

7.5.1 Obecně 

Oproti předchozí verzi nedošlo k výrazným změnám, pouze zpracování příručky kvality 

se zúžilo na zpracování povinně dokumentované informace, 

7.5.3 Řízení dokumentovaných informací 

Kapitoly řízení záznamů a řízení dokumentů v původní normě se nahrazují kapitolami 

o dokumentovaných informacích a o jejich vytváření, aktualizaci a řízení. V předchozí normě 

nebyl specifikován požadavek na vhodnou identifikaci a popis dokumentovaných informací, 

avšak požadavky na jejich tvorbu jsou stejné. 
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Kapitola 8: Provoz 

8.1 Plánování a řízení provozu 

Tento článek nezahrnoval zvažování aspektů ošetření existujících rizik a opatření pro 

příležitosti organizace v dané oblasti, kde působí. 

8.3.5 Výstupy z návrhu a vývoje 

Tento článek zůstal nezměněn, pouze byl doplněn o požadavek na specifikování 

způsobu monitorování a měření a uchovávání dokumentované informace o výstupech návrhu a 

vývoje. 

8.4.3 Informace pro externí poskytovatele 

Oproti předchozí verzi, je tento článek přesněji vyjádřen. V předchozí verzi byly 

požadavky obecně platné pro jakýkoliv nákup. Avšak v revidované normě požadavky na 

realizaci externího poskytování musí být přijatelné a realizovatelné pro externího 

poskytovatele. 

8.5.5 Činnosti po dodání 

Tato kapitola nepřináší nic nového, pouze byla vytvořena nově, a tím spojila jednotlivé 

poznámky, které byly uvedeny na více místech. 

8.5.6 Řízení změn 

Stejný důvod k vytvoření této nové kapitoly bylo sjednocení požadavků na řízení změn. 

 

Kapitola 9: Hodnocení výkonnosti 

9.1 Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování 

9.1.1 Obecně 

Požadavky zde byly specifikovány mnohem stručněji, avšak žádná zásadní změna zde 

nenastala. Pouze se sloučily všechny požadavky na monitorování a měření procesů a produktů. 
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Kapitola 10: Zlepšování 

10.3 Neustálé zlepšování 

Oproti předchozí verzi musí organizace využívat veškeré výsledky analýz, hodnocení a 

výsledky z přezkoumání QMS. Nutné je posoudit, kde bude neustálé zlepšování nutné. 

Vhodnost a přiměřenost jsou nové požadavky, které norma obsahuje. 
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3 Charakteristika společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

Organizace BONATRANS GROUP a.s. je světový výrobce železničních kol a dvojkolí 

s 50-ti letou historií a s obratem 6,4 mld Kč v roce 2015. Kromě výroby se zabývá i vývojem a 

servisem železničního dvojkolí a jeho částí, včetně příslušenství, dle specifikace zákazníka. 

Společnost dodává železniční dvojkolí a jeho díly do více než 80 zemí na 5 kontinentech světa 

viz obr. 8.  

Obrázek 8 Země dodávek společnosti Bonatrans Group a.s. 

 

 

Zdroj: GHH – BONATRANS. [online]. [24. 10. 2016] Dostupné z: http://www.ghh-

bonatrans.com/cs/ 

 

3.1 Historie 

Akciová společnost BONATRANS GROUP a.s. vznikla 1. 12. 2006 na základě fúze 

sloučením se společností BONATRANS a.s., jejíž veškeré jmění společnost BONATRANS 

GROUP a.s. převzala. Historie společnosti BONATRANS GROUP a.s. se datuje od roku 1966, 

kdy byla zahájena výroba válcovaných kol. Do roku 1999 byla součástí společnosti ŽDB, a.s. 



33 

 

jako její Závod železniční dvojkolí, od roku 1999 do 1. 12. 2006 pak existovala samostatně jako 

BONATRANS a.s. V roce 2007 dosáhla společnost devítinásobku obratu oproti roku 1991. 

 V roce 2013 byla založena společnost Bonatrans India Pvt. Ltd., čímž byla započata 

výroba v Indii, prostřednictvím výstavby závodu na obrábění kol a náprav a na montáž celých 

dvojkolí. V roce 2014 proběhla akvizice společnosti Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH 

(GHH). Díky této strategické akvizici posílila společnost své postavení předního výrobce 

železničních dvojkolí v Evropě. Společnost GHH je přední dodavatel technicky náročných kol 

a dvojkolí pro evropské trhy lehké kolejové dopravy a osobní železniční dopravy 

(BONATRANS GROUP a.s., interní zdroje). 

 

3.2 Výrobní program 

BONATRANS GROUP a.s. vyvíjí, vyrábí a dodává široký sortiment železničních 

dvojkolí, kol, náprav a obručí pro všechny typy kolejových vozidel. Sortiment výroby obsahuje 

hnací dvojkolí pro nejnáročnější aplikace s vysokými přesnostmi, montovaná včetně převodové 

skříně, brzdových kotoučů a ložiskových systémů. Krom tohoto vyrábí i dvojkolí pro nákladní 

dopravu, kde je zase nutno řešit otázky vlivu tepelného zatížení z brzdných těžkých vagónů. 

Další oblastí, jež se společnost BONATRANS GROUP a.s. zabývá je snižování hluku 

při provozu železničních vozidel. V této oblasti společnost nabízí vlastní originální konstrukci 

pryží odpruženého kola pro městkou a příměstskou dopravu a také různé varianty vlastních 

tlumičů hluku přesně laděných dle požadavků a potřeb zákazníků. 

Důležitou oblastí výroby je pochopitelně výroba náhradních dílů, jež jsou nezbytné při 

průběžné obměně opotřebovaných dílů. 

BONATRANS GROUP a.s. nabízí svým zákazníkům dodávku železničních dvojkolí a 

jeho částí podle výkresu zákazníka. Dále také nabízí komplexní řešení konstrukce dvojkolí, kde 

zákazník zadá pouze okrajové podmínky a zátěžové stavy vozidla a konstrukční oddělení 

vyvine výrobek, který má optimální vlastnosti z hlediska mechanických vlastností, hmotnosti a 

nákladů na životní cyklus výrobku. 

Díky hluboké znalosti materiálů, se kterými konstruktér pracuje, je konstrukce kvalitní. 

Proto vedle konstrukčního týmu stojí také výzkumné oddělení, které se zabývá výzkumem 

nových materiálů, technologií, či zcela nových typů výrobků. 
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Mezi hlavní součásti výrobního programu patří:  

 kola,  

 obruče, 

 kotouče, 

 nápravy,  

 náhradní díly, 

 dvojkolí. 

Další složkou výrobního procesu jsou služby, které společnost nabízí. Tyto služby 

mohou zahrnovat nezávislé posudky dvojkolí a části dvojkolí, zde může jít o návrh výrobku, 

konstrukce, výpočty, metalografické analýzy a další. Společnost poskytuje poradenství a 

podporu ve formě konstrukce výrobku, kapacit zkušeben a zkušenosti s certifikacemi a 

homologacemi. Dále společnost například nabízí: 

 opravy dvojkolí, kol, náprav, 

 preventivní, nápravná údržba dvojkolí včetně převodových skříní a ložiskových 

jednotek, 

 generální opravy nápravnic pro samostatná kola a pojezdové ústrojí, 

 výměna kolových obručí, 

 online dokumentace výrobku, 

 homologační zkoušky ve vlastní akreditované laboratoři, 

 školení koncového zákazníka, 

 odborné a technické poradenství (Bonatrans, interní zdroje). 

 

3.3 Charakteristika výrobních procesů 

Cílem společnosti BONATRANS GROUP a.s. je dodávat svým zákazníkům kvalitní 

výrobek v požadovaném množství, čase a za zajímavou cenu. Schopnost dostát tomuto závazku 

je přímo dána kvalitou, flexibilitou a přesností výrobního zařízení, přesnou a vhodnou 

technologií, stejně tak je dána i kvalitou a profesionalitou všech pracovníků. 

BONATRANS GROUP a.s. neustále investuje do zlepšování výrobního procesu a 

zavádění nových technologií tak, aby byla zákazníkům poskytnuta jistota trvale prvotřídních 
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výrobků a služeb v neustále se vyvíjejícím světě. Celý výrobní program můžeme vidět v příloze 

2. 

 

3.4 Systém managementu kvality v organizaci BONATRANS GROUP a.s. 

Společnost BONATRANS GROUP a.s. vnímá kvalitu výrobků a služeb jako nezbytný 

předpoklad pro dodávky do železničního sektoru. Považuje zajištění neustálého zvyšování 

kvality svých výrobků, služeb a systémů za jednu ze svých hlavních priorit. Jsou si vědomi, že 

bez nejvyšší možné úrovně kvality by nedosáhli celosvětové působnosti a obchodních úspěchů. 

Prostřednictvím intenzivní spolupráce se zákazníky a dodavateli neustále pracují na zlepšování 

svých procesů, úrovně služeb a technologických řešení. 

Systém kvality společnosti BONATRANS GROUP a.s. byl vybudován a poprvé 

úspěšně certifikován v roce 1993, a to podle normy EN ISO 9001 německou inspekční 

společností TUV CERT. Od té doby společnost získala další certifikáty systému jakosti, 

železničních společností a výrobkové. V roce 2000 byl systém environmentálního 

managementu společnosti certifikován v souladu s normou EN ISO 14 001. V roce 2001 byl 

systém jakosti společnosti certifikován podle nové revize normy ISO 9001:2000. Jakost 

výrobků je podložena zkouškami, prováděnými v laboratořích a zkouškami, měřeními, které 

jsou vykonávány v průběhu výrobního procesu. Náročnější výrobky jsou testovány ve 

výzkumných a zkušebních centrech, popřípadě podstupují provozní testy. 

Společnost BONATRANS GROUP a.s. dosáhla certifikací dle těchto standardů: 

 ISO 9001, 

 AAR M-1003, 

 IRIS rev.02, 

 EN 17025 Akreditace laboratoří, 

 RISAS, 

 RIS-2701-RST, NDT, 

 GM/RT-2005, NDT, 

 Akreditace zkušebny kovových výrobků podle norem GOST, a další. 

Společnost klade velký důraz na vzdělávání pracovníků jak v oblasti profesních znalostí 

a dovedností, tak v oblasti řízení jakosti a vztahů k zákazníkům. Společnosti jde o uspokojení 

současných i budoucích potřeb jejich současných i potencionálních zákazníků, proto chápe, že 
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kvalita výrobku není jen kvalita výrobku jako takového, ale že jde i o souhrn všech činností 

uvnitř i vně podniku. 

Jako osvědčené prostředky, pomocí nichž je kvalita zakomponována do výrobků, služeb 

a procesů považuje společnost BONATRANS GROUP a.s. týmovou práci, implementaci 

systému TQM a TPM a v neposlední řadě realizaci projektů v oblasti Řízení lidských zdrojů. 

 

3.5 Politika ISŘ 

Politika organizace BONATRANS GROUP a.s. vychází ze strategie organizace. 

Politika integrovaného systému řízení firmy je vytvořena s cílem uspokojování současných a 

budoucích potřeb všech zainteresovaných stran, což jsou zákazníci, akcionáři, zaměstnanci, 

región a další subjekty. Politika je rovněž rámcem pro udržování, zvyšování výkonnosti všech 

oblastí v integrovaném systému řízení s důrazem na prevence a neustálé zlepšování 

relevantních ukazatelů společnosti BONATRANS GROUP a.s.. Politika společnosti tkví 

v udržení si zákazníka a získání nového s tím, že ostatní výrobce společnost převýší: 

1. úrovní spolupráce, založené na korektních, dlouhodobých, otevřených a vzájemně 

výhodných vztazích se zákazníky a dodavateli, a na důkladné analýze a uspokojování 

potřeb všech stran 

2. vysokou kvalitou, bezpečností a přidanou hodnotou našich výrobků a služeb 

3. výhodným poměrem mezi přidanou hodnotou našich výrobků a služeb a jejich cenou 

4. vysokou flexibilitou při přípravě zakázek a jejich realizaci, krátkými dodacími termíny 

a spolehlivostí našich dodávek 

5. dynamikou v inovacích, založenou na trvalém růstu know-how našich zaměstnanců, 

na vhodné investiční politice, a na aplikaci nejefektivnějších metod řízení a zlepšování 

procesů   

Pokud jde o management, ten se zavazuje definovat a realizovat takovou strategii, která 

umožní dosáhnout stanovených cílů. Snaží se vytvářet nové podmínky, které umožní trvalý 

rozvoj společnosti a její schopnosti analyzovat a uspokojovat potřeby všech zainteresovaných 

stran. 

Kvalita konstrukce a výroby je důležitý aspekt pro systém, jež kvalitu výrobků 

vyzkouší. Pro tyto účely je společnost BONATRANS GROUP a.s. vybavena mechanickou, 

metalografickou, nedestruktivní a únavovou zkušebnou, která zajišťuje všechny standardní 
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zkoušky dle nejnáročnějších parametrů. Netypické zkoušky je společnost schopna zajistit u 

řádných renomovaných zkušebních i výzkumných pracovišť. 

Metalurgická zkušebna společnosti BONATRANS GROUP a.s. je certifikovaná dle 

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 jako samostatná nezávislá zkušebna a kromě provádění služeb 

pro vlastní firmu nabízí své služby i externím zákazníkům. Tato zkušebna zajišťuje základní 

zkoušky, na které má akreditaci. Mimo akreditaci je oprávněna provádět také jiné zkoušky 

v oborech mechanického, metalografického, nedestruktivního, chemického a únavového 

zkoušení (BONATRANS GROUP a.s., interní zdroje). 
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4 Analýza míry plnění nových požadavků normy ČSN EN 

ISO 9001:2016 v organizaci BONATRANS GROUP a.s. 

I když revidovaná norma ISO 9001:2015 již nevyžaduje příručku kvality, společnost 

BONATRANS GROUP a.s. se rozhodla nadále ponechat příručku ISŘ a upravit ji o změny, 

které jsou potřeba ke splnění nových požadavků. Příručka ISŘ je v organizaci BONATRANS 

GROUP a.s. základním dokumentem, který popisuje zavedený integrovaný systém řízení. 

Revize příručky se provádí při změnách popsaného systému, což je zpravidla jednou ročně. 

V organizaci je ISŘ vybudován a popsán tak, aby odpovídal ustanovením norem ISO 9001, 

IRIS, ISO 14001, OHSAS 18001, AAR M-1003 a dalším souvisejícím dokumentům 

BONATRANS GROUP a.s. 

Na základě porovnání norem ISO 9001:2008 oproti ISO 9001:2015 a dostupných 

dokumentů a směrnic bude rozšířena příručka ISŘ o: 

 interní a externí aspekty organizace, které ovlivňují schopnost organizace dosahovat 

zamyšlených výsledků v oblasti kvality, 

 zainteresované strany a jejich požadavky, které se týkají QMS, 

 řízení rizik. 

Toto jsou nejdůležitější změny, které proběhly z důvodu revize normy a jsou zcela nové. 

Ostatní změny, které nastaly je organizace schopna splnit už na základě normy IRIS, která byla 

přísnější v požadavcích již dříve. 

 

4.1 Kontext organizace 

 Jelikož je novým požadavkem normy ISO 9001:2015, aby organizace hodnotila sama 

sebe a svůj kontext, je potřeba doplnit tuto kapitolu do příručky ISŘ, který by tyto informace 

obsahoval. Organizace musí definovat jednotlivé složky, které jí ovlivňují, ať už jde o kulturu 

společnosti, její cíle, záměry, toky procesů a informací, složitost produktu či velikost 

organizace. Definováním kontextu může organizace získat nový pohled na rizika a příležitosti 

z hlediska podnikatelského prostředí.  Postup stanovení kontextu organizace byly shrnuty do 

čtyř kroků: 

1. Identifikace interních a externích aspektů 

2. Identifikace relevantních zainteresovaných stran 
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3. Vymezení rozsahu QMS 

4. Stanovení modelu řízení organizace, uplatňující zásady managementu kvality 

Vypracování a aktualizace kontextu organizace by se nemělo brát jako jednorázový 

úkol. Je potřeba, aby se management zabýval obsahem kontextu opakovaně. Proto by vedení 

nemělo zapomínat na pravidelné přezkoumávání kontextu organizace. Stanovený kontext může 

organizaci pomoci při zjišťování rizik a při zlepšování QMS.  

Pro přehlednost, byly jednotlivé kroky umístěny do pyramidy, viz obr. 9, kde můžeme 

vidět důležitost jednotlivých procesů. Z obrázku je jasné, že vypracování kontextu organizace 

je základním kamenem pro vymezení QMS. 

 

Obrázek 9 Kroky stanovení kontextu organizace 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.1.1 Identifikace interních a externích aspektů 

 Aby organizace mohla stanovit kontext, je důležité nejprve stanovit aspekty, které 

ovlivňují záměr a strategické zaměření organizace. Tyto aspekty pak dělíme na externí a interní. 

Interní aspekty jsou zaměřeny na dosažení schopnosti trvale poskytovat produkty a služby, 

které splňují požadavky zákazníka a požadavky příslušné legislativy. Externí aspekty umožňují 

porozumět očekáváním a požadavkům zainteresovaných stran. Na základě toho lze lépe 

plánovat své činnosti. Při stanovování jednotlivých aspektů organizace, se předpokládá 

Stanovení modelu řízení

Definování rozsahu QMS

Definování 
zainteresovaných stran

Definování interních a 
externích aspektů
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zapojení celého vrcholového vedení. Interní a externí aspekty lze určit například pomocí 

metody SWOT, PEST, analýzy 5 sil podle Portera, brainstormingu, apod. 

Přezkoumávání a případné přehodnocování významů aspektů se má provádět v rámci 

pravidelného přezkoumávání QMS vedením. 

Za pomoci metody brainstorming byly vypracovány interní a externí aspekty a jejich 

dopad na QMS. Poté podle požadavku normy z kapitoly 6, byly stanoveny rizika a příležitosti 

pro určené aspekty. Tyto aspekty byly rozděleny do dvou tabulek, viz tab. 3 a 4. 
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Tabulka 3 Interní aspekty a jejich dopad na QMS a jejich rizika a příležitosti 

Aspekty 
Dopad na QMS a schopnost dosahovat 

zamýšlených výsledků 
Rizika Příležitosti 

Majitelé/ Akcionáři  - Ochota investovat zpět do rozvoje firmy  
 - nezájem o společnost 

 - ztráta dobrého jména firmy 

 - podpora růstu firmy 

Management  - Podpora/ vlastní zainteresovanost/ leadership 

 - nedosahování vytyčených cílů 

 - nesledování ukazatelů výkonnosti 

 - nesoulad strategických cílů s činnostmi 

 - neefektivní zmapování procesů a jejich provázanosti 

 - motivace zaměstnanců 

 - vůdcovství - předávaní zkušeností a znalostí 

Zaměstnanci 

 - Dostatek zaměstnanců s požadovanou 

kvalifikací. 

 - Loajálnost 

 - odchod klíčových zaměstnanců 

 - odchod kvalifikovaných zaměstnanců 

 - fluktuace zaměstnanců - zmetkovitost/ pracovní 

úrazy 

 - náklady na interní vzdělávání 

 - v rámci nástupu nových zaměstnanců získávání 

nových podnětů/ informací/ zkušeností 

Produkty a služby 

 - Konkurenceschopnost 

 - Certifikace 

 - Bezpečnost 

 - výrobek, po kterém není poptávka 

 - nesplnění kvalitativních či bezpečnostních kritérií, 

vč. certifikace 

 - vývoj nových produktů 

 - rozšíření výrobního programu 

Infrastruktura: 

a) Budovy 

 

b) Stroje a technologie 

 

 

 

c) Energetické sítě 

d) Informační systémy 

 

a) Velikost a kompoziční uspořádání 

 

 b) Stáří/ Údržba 

 

 

 

c) Stáří/ Údržba 

d) Podpora fungování procesů 

  

a) technické opotřebení/ zvýšená nálady na logistiku 

b) poruchovost/ zmetkovitost/ nemožnost dosažení 

požadovaných parametrů výrobků/ náklady na opravy/ 

morální i tech. zastarání 

c) výpadky/ odstávky/ rostoucí náklady 

 

d) výpadky/ vzájemná nekompatibilita jednotlivých 

SW/ uživatelský neatraktivní 

 

a) obnova/ rekonstrukce a výstavba nových prostor, vč. 

moderních mechanismů 

b) nové a efektivnější technologie/ zařízení 

konkurenceschopnost 

 

c) využití obnovitelných zdrojů/ snížení nákladů 

d) vznik nových SW řešení/ automatizace/ zefektivnění 

činností 

Kapitál 
 - Finanční zdraví firmy 

 - Rozvoj firmy 
 - finančně nestabilní firmy 

 - strategické partnerství s jinou firmou 

Investice 
 - Nákupu nových strojů a zařízení, technologií 

 - Modernizace stávajícího vybavení firmy 

 - nedostatečná inovace 

 - morální i tech. zastarání strojového vybavení 

 - investice do nevyžadovaných oblastí fy 

 - nové příležitosti pro investování 
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Aspekty 
Dopad na QMS a schopnost dosahovat 

zamýšlených výsledků 
Rizika Příležitosti 

Organizační struktura 

 - Velikost 

 - Členitost 

  

 - nepřehlednost v nastavených kompetencích a 

procesech 

 - nesoulad OS s nastavenými procesy 

 - obtížná zastupitelnost 

 - komplikovaná interní komunikace 

 - pružnost realizace změn 

 - zploštění - účelná a pružná organizační struktura 

 - zjednodušená a efektivní interní komunikace 

Kompetence 

 - Znalost organizace 

 - Definování rolí a odpovědností 

 - Povědomí - dosahování vytyčených cílů, v 

návaznosti na Strategii firmy 

 - nesdílení → nedosahování vytyčených cílů 

 - nesledování ukazatelů výkonnosti 

 - nesoulad strategických cílů s činnostmi 

 - nízká motivace zaměstnanců 

 - špatná komunikace 

 - chybějící klíčové znalosti 

 - získání dotací v oblasti vzdělávání 

 - plynulé fungování procesů 

Hodnoty a kultura firmy 
 - Povědomí o firemních hodnotách a kultuře 

 - Ztotožnění se se strategií, Politikou a Cíli firmy 

 - špatně formulovaná strategie 

 - nízká motivace zaměstnanců 

 - nesdílení cílů a hodnot 

 - neloajálnost k firmě 

 - zlepšení povědomí o firmě ve vztahu k zákazníkům/ 

investorům/ veřejnosti 

 - zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců 

Dokumentace – vnitřní 

předpisy 

 - Udržování a uchovávání požadovaných 

dokumentovaných informací 

 - Implementace legislativních předpisů 

 - nepřehlednost/ chaos 

 - ztráta záznamů 

 - neuchování/ nesdílení postupů 

 - chybějící zpětná dohledatelnost 

 - jednoznačnost a přehlednost postupů 

 - zajištění zpětná dohledatelnost a průkaznost o shodě 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 4 Externí aspekty a jejich dopad na QMS a jejich rizika a příležitosti 

Aspekty 
Dopad na QMS a schopnost dosahovat 

zamýšlených výsledků 
Rizika Příležitosti 

Právní prostření - 

legislativní předpisy 

 - Potřeba sledování změn legislativy 

 - Implementace nových legislativních požadavků  

 - neznalost předpisů vyžadujících shodu 

s technickými požadavky, pravidly, zásadami nebo 

požadavky na používání 

 - častá změna předpisů (daně/ účetnictví/ ekologie/ 

BOZP) 

 - jednoznačně stanovené mantinely 

 - ochrana pře nepoctivými hráči na trhu 

Finanční/ ekonomické 

prostředí 

 - Bankovní sektor 

 - Pojišťovnictví 

 - Trendy - krize/ rozvoj v průmyslovém odvětví 

 - Intervence ČNB 

 - inflace 

 - zvýšení úrokových  

 - zvýšení cen pojistného 

 - Možnost získávání dotací/ investičních pobídek/ 

Akvizice/ podpory 

 - výhodné měnové kurzy/ úrokové sazby 

Tržní prostředí  - Konkurence 
 - ztráta tržního podílů 

 - nekalá konkurence 

 - Zvýšení tržních podílů 

 - Expanze na nové trhy 

Politická situace 
 - Stabilita a bezpečnost 

 - Zdravé tržní prostředí 

 - nestabilní politická situace - vzájemné vztahy pol. 

stran/ bezpečnost státu vliv lobbyistických seskupení 

- nestabilní zahraniční politika a vnější ek. vztahy 

 - podpora exportu 

Okolí firmy 

 - Nezaměstnanost 

 - Lokalita 

 - Životní prostředí 

 - Nedostupnost kvalifikované pracovní síly 

 - nemožnost dalšího rozšiřování firmy 

 - živelné pohromy - záplavy 

 - havárie - chemička v blízkosti 

 - Možnost dalšího rozšiřování 

 - získávání kvalifikované pracovní síly  

Zákazníci - koncoví i 

zprostředkovatelé 

 - Naplňování požadavků a očekávání zákazníků 

(kvalitní výrobky a služby, přiměřená cena, 

naplnění specifikace výrobku či služeb, OTD) 

 - neuspokojený zákazníka 

 - ztráta zákazníka - pokles tržeb 

 - velká závislost na některém ze zákazníků 

 - změna chování zákazníka (odklon od výrobku) 

 - snížení ceny 

 - získání nových zákazníků 

 - posílení postavení a povědomí u stávajících zákazníků 

Externí poskytovatelé – 

dodavatelé 

 - Poskytování vstupů v čas, požadovaném 

množství a kvalitě 

 - Spolupráce (dlouhodobá) založená na důvěře 

 - závislost na daném dodavateli 

 - ztráta klíčového dodavatele 

 - navýšení cen 

 - pokles kvality 

 - nedostatečné OTD 

 - monopol 

 - noví/ alternativní dodavatelé 

 - vzájemná informovanost / zlepšení komunikace (např. 

informace o odstávkách) 

 - snížení ceny/ zvýšení kvality/ OTD 
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Aspekty 
Dopad na QMS a schopnost dosahovat 

zamýšlených výsledků 
Rizika Příležitosti 

Dostupné technologie  - Nezbytnost sledování trendů 
 - nízká kvalita používané technologie oproti 

konkurenci 

 - použití nej. dostupných technologií 

Konkurence  - nedostatečné povědomí o konkurenci 

 - ztráta tržního podílu 

 - ztráta klíčového zákazníka 

 - příliv nové a silné konkurence 

 - snížení tržeb 

 - výrobkové portfolio konkurence 

 - technologie konkurence 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.2 Identifikace zainteresovaných stran 

Jak jistě víme, zainteresované strany jsou všechny subjekty, které mohou nějakým 

způsobem ovlivnit společnost, nebo naopak společnost svým chodem může ovlivnit je. V tomto 

kroku musí společnost určit zainteresované strany, kterými můžou být: 

 zákazníci 

 externí poskytovatelé (dodavatelé), 

 zaměstnanci, 

 vlastníci, 

 státní správa, 

 partneři, 

 okolní společnost. 

Záleží na samotné organizaci, které zainteresované strany stanoví jako relevantní pro 

její QMS. Dále by měla organizace zvolit vhodný způsob komunikace s těmito 

zainteresovanými stranami. Úkolem organizace je také monitorovat a přezkoumávat informace 

o těchto zainteresovaných stranách a jejich požadavcích.  

Pro zjištění relevantních zainteresovaných stran v organizaci byla použita analýza 

zainteresovaných stran. Výsledky analýzy je možné vidět v tabulce 5 a 6. 

Za pomocí analýzy byly identifikovány relevantní zainteresované strany, následně byly 

rozděleny do skupin (interní, externí). Dále byly zainteresované strany rozřazeny do primárních 

(P) a sekundárních (S) skupin, aby byl zdůrazněn jejich význam. Poté byly určeny potřeby a 

požadavky zainteresovaných stran, možné způsoby komunikace a její četnost. 
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Tabulka 5 Interní zainteresované strany 

ZAINTERESOVANÉ 

STRANY 
P/S Potřeby a požadavky ZS Způsob komunikace 

Četnost 

komunikace 

Majitelé/ akcionáři P 

 - Maximalizace zisku 

 - Maximalizace hodnoty 

podniku 

 - Racionalita investic 

 - Porady (PAS)/ Osobní 

schůzky/ Elektronická pošta 

 - Výroční zprávy 

min. 1x za 3 

měsíce 

 

1x za rok 

Management P  - Přežití a růst podniku 

 - Porady vedení 

 - Osobní schůzky/ Face to 

face rozhovory 

 - Telefonické rozhovory, 

Elektronická pošta 

min. 1x za 3 

měsíce 

Zaměstnanci P 

 - Odpovídající mzda 

 - Benefity (peněžní i nepeněžní) 

 - Kariérní postup 

 - Osobní rozvoj (možnost 

vzdělávání) 

 - Dobré pracovní podmínky 

 - Roční hodnocení zam./ 

Osobní rozhovory 

 - Kvartální hodnocení zam./ 

Osobní rozhovory 

 - Míting s managementem 

 - Dotazníkové šetření 

1x za rok 

 

1x za 3 měsíce 

 

1x za 3 měsíce 

 

1x za rok 

OS KOVO S 
 - Spolupráce na zajištění potřeb 

zaměstnanců 

 - Kolektivní vyjednávání 

 - Osobní schůzky/ 

rozhovory 

 - Přizvání do porady vedení 

1x za rok 

 

dle vzniku 

potřeby 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 6 Externí zainteresované strany 

ZAINTERESOVANÉ 

STRANY 
P/S Potřeby a požadavky ZS Způsob komunikace 

Četnost 

komunikace 

Zákazníci - koncoví i 

zprostředkovatelé 
P 

 - Uspokojení potřeb (splnění 

požadavků a očekávání na 

produkt - kvalita/ cena/ naplnění 

specifikace výrobku či služeb/ 

OTD/ pozáruční servis) 

 - Hodnocení spokojenosti 

(dotaz. Šetření) 

 - Veletrhy 

 - Osobní schůzky/ jednání 

 - Telefonické rozhovory, 

Elektronická pošta 

1x za rok 

 

min. 1x za 3 

měsíce 

Spřátelené organizace 

(GHH/ BIPL/ MS-US, a.s./ 

Viadrus) 

S  - Spolupráce - sdílení informací 

 - Organizace společných 

projektů 

 - Osobní schůzky/ 

rozhovory 

 - Elektronická pošta, 

Telefonické rozhovory 

min. 1x za rok 

Externí poskytovatelé – 

dodavatelé 
P 

 - Vlastní zisk, včasné plnění 

závazků 

 - Spolehlivé partnerství - 

dodržování smluv 

 - Výhodná spolupráce  

 - Zákaznické dny 

 - Veletrhy 

 - Osobní schůzky 

 - Telefonické rozhovory, 

Elektronická pošta 

min. 1x za 6 

měsíců 

Státní správa (celní úřad/ 

KHS/ ČIŽP/ úřad práce/ 

zkušební ústavy/ MěÚ 

Bohumín) 

S 

 - Daně a transfery 

 - Naplňování legislativní 

požadavků 

 - Jednání se zástupci města 

 - Osobní schůzky 

 - Elektronická pošta, 

Telefonické rozhovory 

min. 1x za rok 

Veřejnost S 

 - Investice do okolního prostředí 

- Finanční i materiálová podpora 

 - Ohled na ŽP - minimalizace 

ek. aspektů 

 - Tvorba/ podílení se na 

společenských akcích 

 - Podpora neziskových 

organizací 

 - Webové stránky 

 - Dny otevřených dveří 

 - Firemní časopis 

 - Veletrhy 
min. 1x za rok 

Finančníci (Banky/ 

Pojišťovny) 
P  - Vlastní zisk 

 - Osobní schůzky 

 - Elektronická pošta, 

Telefonické rozhovory 

min. 1x za rok 

Svazy, průmyslové federace, 

sdružení 
S  - Spolupráce - sdílení informací 

 - Veletrhy/ společná jednání 

 - Elektronická pošta, 

Telefonické rozhovory,  
min. 1x za rok 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Matice zájmu a moci 

Matice je rozdělena do čtyř částí podle kombinace síly obou atributů. Byl porovnán 

vztah zainteresovaných stran k organizaci. Pomocí matice zájmu a moci (viz obr. 10), byly 

rozděleny zainteresované strany do skupin s vysokým zájmem a mocí, vysokou mocí a nízkým 

zájmem, nízkou mocí a nízkým zájmem a nízkou mocí a vysokým zájmem. Nevýhoda spočívá 

v zobrazení pouze dvou skutečností zároveň. 
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Obrázek 10 Matice zájmu a moci v organizaci 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.1.3 Vymezení rozsahu QMS 

Při určování rozsahu organizace musí brát v úvahu externí a interní aspekty, požadavky 

relevantních zainteresovaných stran, produkty a služby organizace. Poté musí určit a 

dokumentovat hranice QMS. K tomu má napomáhat popis procesů a výstupy produktů a služeb. 

Podstatné je zohlednit stanoviska vlastníků či významných zákazníků. Rozsah musí být 

udržován jako dokumentovaná informace. Pokud se organizace rozhodne, že nebude aplikovat 

některé požadavky, může být tato informace uvedena v samostatném dokumentu.  

V organizaci BONATRANS GROUP a.s. byl rozsah QMS vymezen v rámci celé 

organizace. To tedy znamená, že všechny útvary patří do ISŘ. Dále se ISŘ vztahuje na celý 

podnikatelský proces "Vývoj a výroba železničních dvojkolí, kol, náprav, obručí a kotoučů pro 

železniční a městské dráhy včetně požadavků specifikovaných zákazníkem“, jenž je podrobně 

rozpracován do dílčích procesů (viz příloha 3) a je dále definován výše uvedenými aspekty 

organizace a zainteresovanými stranami. 

 

 

Veřejnost 

Management Zákazníci 

Majitelé Zaměstnanci OS KOVO 

Dodavatelé 

Finančníci

 
 

Veřejnost 

Svazy Státní správa 

Spřátelené org. 



49 

 

4.1.4 Stanovení modelu řízení organizace  

V normě ISO 9001:2015 stojí, že organizace musí vytvořit, zavést, udržovat a neustále 

zlepšovat QMS. Procesy lze popsat, řídit a zlepšovat za pomocí cyklu PDCA: 

 Plánuj – organizace by měla rozhodnout, jak vybudovat a řídit procesy QMS na základě 

stanovených cílů, aby se dosáhlo stanovených cílů. 

 Dělej – organizace rozhoduje, jak provést implementaci naplánovaných procesů QMS 

a jaké jsou potřeba zdroje pro efektivní fungování jednotlivých procesů. 

 Kontroluj – ověřuje funkčnost procesů oproti svým plánovaným cílům. 

 Jednej – zde musí organizace hledat rizika a příležitosti, jde o zlepšování procesů. 

Prostřednictvím mapy procesů má společnost definovaných dvacet procesů (viz příloha 

3), které jsou rozděleny do skupin: 

 řídící, 

 realizační, 

 podpůrné. 

 Popis dílčích procesů je pak zpracován v samostatných kartách procesů. Stávající karty 

jsou nadefinovány velmi přehledně, v dostatečném rozsahu a splňují všechny požadavky (viz 

příloha 4). 

 

4.2 Řízení rizik 

Jelikož norma ISO 9001:2015 vydala nový požadavek v oblasti řízení rizik a příležitostí, 

je potřeba aby organizace řídila svá rizika a příležitosti týkající se její činností. Druhy a rozsah 

identifikovaných rizik musí vycházet z kontextu organizace. Je potřeba aby organizace 

promyslela interní a externí komunikaci o rizicích a jejich dopadech. Dle normy ČSN ISO 

31000:2009 by proces řízení rizik měl obsahovat minimálně tyto činnosti: 

 Identifikace rizik, 

 Analýza rizik, 

 Hodnocení rizik, 

 Ošetření rizik, 

 Monitorování a přezkoumávání. 
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4.2.1 Identifikace rizik 

Podstatou tohoto kroku je nadefinovat vyčerpávající seznam rizik ze všech oblastí. Je 

důležité, aby byly zahrnuty všechny rizika, protože rizika, která nebudou identifikována, 

nebudou zařazena do další analýzy.  

V organizaci BONATRANS GROUP a.s. byl identifikován seznam rizik pro každý 

proces za pomocí SWOT analýzy.  Byly identifikovány slabé stránky (Weaknesses), silné 

stránky (Strengths), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). V tabulce 9 a 11 můžeme 

vidět SWOT analýzu pro vybrané procesy. Pro slabé stránky a hrozby byly dále navrženy 

návrhy na opatření, toto nalezneme v tabulkách 10 a 12. 

 

Tabulka 7 SWOT analýza pro proces Audity ISŘ / monitorování a měření procesů 

AUDITY ISŘ / MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ PROCESŮ 

V
n
it
řn
í 

S W 

 - Kvalifikovaný tým auditorů  - Nedostatečná kvalifikace auditorů 

 - Vhodně zvoleni majitelé procesů (znalost/ 
zkušenost/ kvalifikace) 

 - Nezastupitelnost  

 - Vhodně a efektivně nastavená metodika 
realizace procesu 

 - Nedostatečná motivace auditorů 

 - Meziútvarová spolupráce  - Vysoké náklady na vzdělávání  

 - Podpora vedení 
 - Obtížné získávání nových kvalifikovaných 
zaměstnanců 

  
 - Časová vytíženost auditorů jinými 
činnostmi 

   - Pasivita zaměstnanců 

   - Přepracovanost zaměstnanců 

   - Turbulence změn v rámci organizace 

  
 - Odchod zkušených zaměstnanců 

V
n
ěj
ší

 

O T 

 - Dotační programy na vzdělávání  - Ztráta certifikací/ Nezískání nových 

 - Nové techniky monitorování a měření  - Náročnost zákazníka 

 - Nové motivační prostředky  - Tlak na schvalování nových dodavatelů 

   - Měnící se legislativa/ regulační požadavky 

  

 - Převyšující poptávka nad nabídkou na trhu 
práce 

  Maximalizace vlivu Minimalizace vlivu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 8 Návrhy na opatření pro proces Audity ISŘ / monitorování a měření procesů 

AUDITY ISŘ / MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ PROCESŮ 

W Návrhy na opatření 

 - Nedostatečná kvalifikace auditorů  - Investice do vzdělávacích programů 

 - Nezastupitelnost  

 - Zajištění spolupráce mezi zaměstnanci a předávání 
si informací 
 - Vydefinování klíčových pozic 
 - Matice zastupitelnosti 

 - Nedostatečná motivace auditorů 
 - Zvolení správné strategie pro motivaci (finanční/ 
nefinanční) 

 - Vysoké náklady na vzdělávání  
 - Realizace VŘ na nejefektivnější vzdělávací instituci 
 - Využívání dotačních programů 

 - Obtížné získávání nových kvalifikovaných 
zaměstnanců 

 - Spolupráce se školami 
 - Nabídka zaměstnaneckých benefitů 

 - Časová vytíženost auditorů jinými 
činnostmi 

 - dostatečně velký auditní tým 
 - efektivní plánování a realizace auditů 

 - Pasivita zaměstnanců 

 - Zvolení správné strategie pro motivaci (finanční/ 
nefinanční) 
 - Důraz na informovanost v rámci firmy - cíle/ 
požadavky zákazníků/ vlastní odpovědnost každého 
zaměstnance a vliv jeho práce na celkový úspěch 
firmy 

 - Přepracovanost zaměstnanců 
 - Dostatečně velký auditní tým 
 - Efektivní plánování a realizace auditů 
 - Vhodné, rovnoměrné rozdělení činnosti 

 - Turbulence změn v rámci organizace 

 - Přesná a včasná informovanost o připravovaných 
změnách 
 - Využívání přechodných období 

 - Odchod zkušených zaměstnanců  - Motivace zaměstnanců 

T Návrhy na opatření 

 - Ztráta certifikací/ Nezískání nových 

 - Důsledná příprava na certifikace 
 - Vodná/ včasná/ efektivní komunikace se zákazníky 
 - Zainteresovanost všech zaměstnanců na kladném 
výsledku 
 - Naplňování akceptovaných požadavků zákazníka v 
plném rozsahu 

 - Náročnost zákazníka  - Vhodná komunikace se zákazníkem 
 - Jinak nutno akceptovat 

 - Tlak na schvalování nových dodavatelů  - Definování ročního plánu na schvalovací procesy 

 - Měnící se legislativa/ regulační požadavky 
 - Průběžná informovanost o nových požadavcích 
 - Přístup na legislativní servery 
 - Jinak nutno akceptovat 

 - Převyšující poptávka nad nabídkou na 
trhu práce 

 - Spolupráce se školami 
 - Nabídka zaměstnaneckých benefitů/ stabilního 
zaměstnání 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 9 SWOT analýza pro proces Řízení informací 

ŘÍZENÍ INFORMACÍ 
V

n
it

řn
í 

S W 

 - Zavedený systém řízení dokumentace 
 - Nespokojenost zaměstnanců / uživatelů se 
stávajícím stavem dokumentace 

 - Znalosti a zkušenosti zaměstnanců  - Rozsah dokumentace 

 - Spolupráce mezi zaměstnanci 
 - Nevhodný software pro řízení 
dokumentace 

 - Jasně definovaná odpovědnost  - Neexistující vyhledavač 

   - Chybovost v dokumentaci / neprovázanost 

V
n

ěj
ší

 

O T 

 - Nový - modernější software  - Ztráta dat 

 - Nové způsoby řízení dat  - Zastaralost úložného zařízení 

 - Změna legislativy (nižší nároky na 
dokumentaci) 

 - Změna legislativy (povinná uchovávací 
doba dat) 

  Maximalizace vlivu Minimalizace vlivu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 10 Návrhy na opatření pro proces Řízení informací 

ŘÍZENÍ INFORMACÍ 

W Návrhy na opatření 

 - Nespokojenost zaměstnanců / uživatelů 
se stávajícím stavem dokumentace 

 - Použití dotazníkového šetření k zjištění čeho se 
nespokojenost týká 
 - Následné odstranění úzkých míst/ problematických 
oblastí 

 - Rozsah dokumentace 
 - Provedení analýzy současného stavu a rozsahu 
dokumentace 
 - Realizace změn 

 - Nevhodný software pro řízení 
dokumentace 

 - Implementace efektivnějšího SW 

 - Neexistující vyhledavač  - Vydefinování požadavků při výběru nového SW 

 - Chybovost v dokumentaci/ neprovázanost  - Nutná vícestupňová kontrola 

T Návrhy na opatření 

 - Ztráta dat 
 - Implementace vhodného SW, vč. požadavků na 
zálohování dat 

 - Zastaralost úložného zařízení  - Vhodný SW, vč. managementu konfigurace 

 - Změna legislativy (povinná uchovávací 
doba dat)  - přístup k databázi legislativních požadavků 

 - sledování a reakce na nové legislativní požadavky 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.2 Analýza rizik 

 V další fázi je potřeba analyzovat identifikovaný seznam rizik.  Cílem analýzy je zjistit 

a zhodnotit možné vzájemné vztahy mezi riziky a určení důležitosti jednotlivých rizik a tím 

posloupnost s jakou se budou následně řešit. Analýza může poskytovat vstup pro rozhodování, 

když musí být provedeny výběry a možnosti zahrnují různé typy a úrovně rizik. 

 Tuto analýzu lze provést pomocí matice rizik (viz obr. 11), což je kombinace stupňů 

pravděpodobnosti a stupňů dopadu. Pomocí matice rizik získáme ohodnocení daného rizika. 

Tato analýza nám říká, jaké má dané riziko význam, proto je důležitá právě pozice rizika 

v matici rizik. Jak můžeme vidět v tabulce 11, v matici rizik jsou odlišně vybarveny kombinace 

stupňů podle závažnosti. Rizika, která se nacházejí v červené oblasti, jsou rizika, která by se 

měla řešit přednostně. Naopak rizika, která se nacházejí v zelené oblasti, jsou rizika, která nás 

příliš neohrožují. 

 

Tabulka 11 Matice rizik 

4 Vysoká 

pravděpodobnost 

    

3 Spíše vyšší 

pravděpodobnost 

    

2 Spíše nižší 

pravděpodobnost 

    

1 Nízká 

pravděpodobnost 

    

 1 Malý 

dopad 

2 Spíše 

menší dopad 

3 Spíše větší 

dopad 

4 Velký 

dopad 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.3 Hodnocení rizik 

Tento třetí krok je nápomocen při rozhodování, založeném na výstupech z analýzy rizik, 

o tom, která rizika potřebují být ošetřena a pro stanovení priorit pro implementován řešení. 

Hodnocení rizik zahrnuje porovnání úrovně rizik nalezené v průběhu procesu analýzy se 

stanovenými kritérii rizik. V některých situacích může vést hodnocení rizik k rozhodnutí 

provést další analýzu. Hodnocení rizik může také vést k rozhodnutí, že stanovené riziko nelze 

ošetřit žádným jiným způsobem, než jsou nastavena dosavadní řešení. 

Pro hodnocení rizika můžeme použít matici hodnoty rizika (viz tabulka 12), kde pomocí 

kombinace pravděpodobnosti a důsledku negativního jevu lze určit hodnotu rizika. 

 

Tabulka 12 Matice hodnoty rizika 

Důsledek 

Pravděpodobnost 

1  

Zanedbatelný 

2  

Málo významný 

3  

Významný 

4  

Kritický 

5  

Katastrofický 

1 Velmi nízká 
1 2 3 4 5 

2 Nízká 
2 4 6 8 10 

3 Střední 
3 6 9 12 15 

4 Vysoká 
4 8 12 16 20 

5 Velmi vysoká 
5 10 15 20 25 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dále je potřeba zjistitelné hodnoty rizika zařadit do několika skupin podle jejich 

přijatelnosti, což můžeme vidět v tabulce 13. 
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Tabulka 13 Hodnoty rizika podle jejich přijatelnosti 

Hodnota rizika Posouzení přijatelnosti Kritéria bezpečnosti 

1 - 4 Riziko přijatelné Systém je bezpečný 

5 - 8 Riziko mírné Systém je bezpečný 

podmíněně 

9 - 12 Riziko nežádoucí Systém je nebezpečný 

15 - 25 Riziko nepřijatelné Okamžité opatření 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.2.4 Ošetření rizik 

Zde je podstatou výběr nejvhodnějších možností pro ošetření rizik. Zahrnuje hledání 

vyváženého kompromisu mezi úsilím při implementaci v porovnání s přínosy a s ohledem na 

požadavky zákonů a předpisů. Ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. musí být opatření 

ke zmírnění rizik integrovány s procesy organizace a odsouhlašeny příslušnými 

zainteresovanými stranami. 

Po zavedení nápravných opatření může zůstat zbytkové riziko. Důležité je, aby po 

zavedení opatření bylo riziko na úrovni, kterou jsme ochotni akceptovat. Nevýhodou odstranění 

nebo zmírnění rizika v jedné oblasti je, že se může zvyšovat riziko v oblasti jiné. 

Pro správné ošetření rizik můžeme použít registr rizik (viz tabulka 14), což je dokument, 

který shrnuje identifikovaná rizika, jejich pravděpodobnost, dopad a výsledné ohodnocení. Je 

nutné určit odpovědnou osobu, která bude zodpovědná za správné zavedení a následnou 

kontrolu účinnosti nápravných opatření.  

 

Tabulka 14 Registr rizik 

Pracoviště, 

pracovní 

místo nebo 

činnost 

Nebezpečí nebo 

nebezpečná situace 

(popis rizika) 

P
ra

v
d

ěp
o
d

o
b
n

o
st

 

D
o

p
ad

 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

Nápravná 

opatření 
Kroky/ Stav 

Odpovědná 

osoba 

D
at

u
m

 d
o

k
o

n
če

n
í 

         

Zdroj: vlastní zpracování 



56 

 

4.2.5 Monitorování a přezkoumávání 

Monitorování a přezkoumání jsou plánovanou částí procesu řízení rizik a mají zahrnovat 

pravidelné kontroly, které mohou být periodické nebo v případě potřeby. Odpovědnosti za 

monitorování a přezkoumání musí být jasně určeny.  

Procesy monitorování a přezkoumání v organizaci mají zahrnovat všechny aspekty 

procesu řízení rizik pro účely: 

 zajištění, že opatření jsou efektivní a účinná jak v návrhu, tak ve vlastním provozu, 

 získání dalších informací pro zlepšení posouzení rizik, 

 analyzování a poučení se z událostí, 

 rozpoznání změn ve vnějším i vnitřním kontextu, 

 identifikování nově se objevujících rizik. 

Výsledky implementování plánů pro ošetření rizik poskytuje měřítka výkonnosti, proto 

mohou být použity do celkového managementu výkonnosti organizace. 
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Závěr 

Diplomová práce řeší vliv změn normy ISO 9001:2015 na integrovaný systém řízení 

v organizaci BONATRANS GROUP a.s. 

V teoretické části byla popsána charakteristika základních pojmů v oblasti systému 

managementu kvality a charakteristika metod, jež byly použity v praktické části. 

V rámci této práce byla provedena analýza normy ISO 9001:2008 oproti ISO 

9001:2015. Byla vypracována tabulka 1, kde lze vidět všechny změny v požadavcích nové 

normy ISO 9001:2015.  

Srovnání norem bylo prvním krokem ke zjištění nových požadavků a aktualizace 

současného stavu integrovaného systému řízení v organizaci BONATRANS GROUP a.s. 

Organizace se rozhodla, že si ponechá příručku ISŘ a tu rozšíří o nové požadavky normy. 

 Podstatnou změnou v nové normě, byl zcela nový požadavek, který se týkal kontextu 

organizace. Aby mohla organizace získat recertifikaci musí určit interní a externí aspekty, toto 

lze vidět v tabulce 3 a 4. V rámci kontextu organizace norma požaduje výčet zainteresovaných 

stran (viz tabulka 5 a 6). Tyto strany byly určeny pomocí analýzy zainteresovaných stran. Byly 

určeny jejich požadavky, vhodné způsoby komunikace a její četnost. 

Další stěžejní změnou byl požadavek na opatření pro řešení rizik a příležitostí, který se 

objevil v normě pro systémy managementu kvality poprvé. Tyto rizika a příležitosti byly 

vypracovány pro nadefinované interní a externí aspekty. Dále byly identifikovány rizika a 

příležitosti prostřednictvím SWOT analýzy pro každý proces (viz tab. 7 a 9). Pro tyto procesy 

se poté určily návrhy na opatření (viz tab. 8 a 10), jak požaduje norma. Celý systém řízení rizik 

byl popsán v příslušné kapitole. 

Všechny návrhy a doporučení byly použity v návrhu aktualizace příručky ISŘ. Je jen na 

vedení organizace, zda návrh upravené příručky ISŘ příjme a bude tímto připravena na 

certifikaci, která proběhne listopadu tohoto roku. 
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Proces 3 

ŘÍZEÍ ORGANIZAČNĚ ŘÍDÍCÍCH AKTŮ 

ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ ZÁKAZNÍKA 

ŘÍZENÍ TECHNICKÉ NORMALIZACE 

Majitel procesu Ředitel kvality 

Delegace 

zodpovědnosti 

 Vedoucí odd. ISŘ (řízení OŘA) 

 OŘ (řízení dokumentace a záznamů zákazníka) 

 TŘ (technická normalizace) 

 Zástupce ÚTŘ/ ÚOŘ/ POKN/ PVK/ ONŘ (řízení výkresů) 

Standard ISO 9001 a IRIS AAR 

Kapitola 4.2, 4.2.1 - 4.2.4 2.3, 2.7, 2.15, 2.17, 2.19 

Činnosti 

 Identifikace požadavků systémových norem (ISO, IRIS, AAR M-1003 apod.) 

 Identifikace požadavků technických norem a požadavků zákazníků 
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 Řízení dokumentace a záznamů (formální struktura, podněty ke zpracování, 
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distribuce, změnové řízení, uchovávání, rušení platnosti, skartace, archivace, 

uvolňování) 

 Řízení dokumentů externího původu, vč. Dokumentů zákazníka (zajištění 

identifikace a řízení jejich distribuce) 

 Zpracování dokumentace externího původu do dokumentace BTG 

 Řízení výkresů (evidence, vedení firemní databáze výkresů) 

 Realizace změny v řízeném režimu 

Vstupy Č. P. Výstupy Č. P. 

Požadavky zákonných předpisů/ norem/ 

specifikací/ a jiných relevantních předpisů a 

dokumentů 1 - 20 

Dokumentovaný postup pro řízení OŘA a 

záznamů, vč. Dokumentů zákazníka a 

výkresů 1 - 20 

Požadavky zákazníků (specifikace/ výkresy/ 

normy apod.) 4 

Dokumentovaný postup pro řízení 

technické normalizace 1 - 20 

Požadavek na změnu vyvolaný zákazníkem 

(interním/ externím)/ reg. Orgány/ personální 

změny 1 - 20 

Dokumentovaný postup ISŘ, které 

organizace potřebuje pro zajištění 

efektivního plánování/ fungování a řízení 

procesů 1 - 20 

Dodaný výkres k archivaci 4, 6, 8, 9 

Záznamy ISŘ dle požadavků jednotlivých 

OŘA 1 - 20 

Jiná dokumentace BTG 1 - 20 Řízená distribuce dokumentu zákazníka 1 - 20 

  

  Systémově řízená databáze výkresů   

Výkonnost procesu 

KPI Kritérium Četnost Metoda 

    

        

Hodnocení procesu Interní audit 

Dokumentace Záznamy 

ON 3, ON 113 Záznamy ISŘ identifikované v jednotlivých OŘA 

Instrukce 00 - 207   

Všechny další dokumenty ISŘ, vč. Dokumentů 

zákazníka 
  

Zdroj: interní materiály společnosti BONATRANS GROUP a.s. 


